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SKLIC SEJ ZBOROV SKUPŠČINE SR 
SLOVENIJE 
28. septembra 1982 

Seje zbora združenega de- 
la, Zbora občin in Družbeno- 
političnega zbora Skupščine 
SR Slovenije so sklicane za 
torek, 28. septembra 1982. 

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

- poročilo o mednarodnem 
sodelovanju in dejavnosti SR 
Slovenije pri oblikovanju in 
izvajanju skupno dogovorjene 
zunanje politike Socialistične 
federativne republike Jugosla- 
vije (ESA 88); 

- osnutek sprememb in do- 
polnitev družbenega plana SR 
Slovenije za obdobje 1981 do 
1985 (ESA 92); 

- predlog zakona o ljudski 
obrambi in družbeni samoza- 
ščiti (ESA 390); 

- predlog zakona o stano- 
vanjskih razmerjih (ESA 361); 

- osnutek zakona o gozdo- 
vih (ESA 357); 

- predlog za izdajo zakona 
o pokojninskem in invalid- 
skem zavarovanju (ESA 55); 

- predlog odloka o določitvi 
sestave uredniškega odbora 
Poročevalca, o določitvi nje- 
govih nalog in o imenovanju 
članov uredniškega odbora; 

- predlog periodičnega de- 
lovnega načrta Zbora združe- 
nega dela, Zbora občin in 
Družbenopolitičnega zbora 
Skupščine SR Slovenije za IV. 
trimesečje 1982 (ESA 91), 
Zbor združenega dela in Zbor 
občin bosta obravnavala: 

- odločbo Ustavnega sodi- 
šča SR Slovenije, s katero 

ugotavlja, da prvi odstavek 
139. člena zakona o usmerje- 
nem izobraževanju ni v skladu 
z ustavo SR Slovenije (ESA 
43); 

- statut samoupravne inte- 
resne skupnosti SR Slovenije 
za ekonomske odnose s tujino 
(ESA 84); 
- samoupravni sporazum o 
ustanovitvi Kulturne skupnosti 
Slovenije in statut te skupnosti 
(ESA 83). 
Zbor združenega dela pa bo 
obravnaval tudi: 

- poročilo o uresničevanju 

PREGLED SEJ ZBOROV SKUPŠČINE 
SR SLOVENIJE 
28. julija 1982 

sklepov in stališč Skupščine 
SR Slovenije o temeljnih 
usmeritvah za organiziranje in 
razvoj zunanjetrgovinske mre- 
že in zunanjetrgovinskih ka- 
drov doma in v tujini, o poteku 
preoblikovanja te mreže in o 
izvozni usmerjenosti in ekono- 
mičnosti naših gospodarskih 
enot v tujini (ESA 80). 

Vsi trije zbori imajo na dnev- 
nem redu sej še: 

- volitve in imenovanja 
- predloge in vprašanja de- 

legatov. 

Delegati Zbora združenega 
dela, Zbora občin in Družbe- 
nopolitičnega zbora so na 
skupnem zasedanju poslušali 
uvodno obrazložitev k poroči- 

lu o uresničevanju družbene- 
ga plana SR Slovenije v prvih 
dveh letih srednjeročnega 
obdobja z analizo o izvajanju 
družbenega plana SR Slove- 

OSNUTEK SPREMEMB IN DOPOLNITEV 
družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1981-1985 (ESA-92) 

PREDLOG PERIODIČNEGA DELOVNEGA NAČRTA 
Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR 
Slovenije za IV. trimesečje 1982 (ESA-91) 

POROČILO 
o izvajanju stališč in sklepov Skupščine SR Slovenije za nadaljnje uresničevanje 
družbene preobrazbe pravosodnega sistema v Socialistični republiki Sloveniji 
(ESA-95) 

INFORMACIJA 
o uresničevanju zakona o pravni pomoči (ESA-87) 

PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA 
o spremembah in dopolnitvah zakona o družbenem pravobranilcu 
samoupravljanja z osnutkom zakona (ESA-85) 

PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA 

o spremembah in dopolnitvah zakona o javnem pravobranilstvu (ESA-86) 

OSNUTEK ZAKONA 
o družbenem sistemu informiranja (ESA-797) 



NA SEJAH ZBOROV SO RAZPRAVLJALI 

Zbor združenega dela: 
Leopold Zupan, Boris Prešeren, Milan Naterer, Milan Ša- 

mec, Terezija Donko, Marija Kopecky, Franc Gnidovec, Vlado 
Krivanek, Mara Rutar, Slavko Zalokar, Stane Divjak, Franc 
Vičar, Jože Strle, Ivan Gašparič, Vladimir Kajba, Stojan Vidic, 
Jordan Blaževič, Albina Pap, Rudi Šepič, Bogdan Fon, Janez 
Šter, Rudi Kropivnik, Janez Miklavčič, Slavko Medle, Jože 
Hajdinjak, Anica Škraba, Milan Koren, Lenart Barbič, Jože 
Jurićinec, Jože Sintič, Aleksander Skok, Vitomir Dekleva, Pe- 
ter Toš, Bruno Mevešek, Slobodan Sibinčič, Terezija Štefan- 
čič, Bernard Krivec, Anton Pengov, Marinka Skrinjar, Jože 
Kovač, Aleš Sojar, Majda Poljanšek, Stanko Renčelj, Lea 
Oražem, Dušan Sinigoj. 

Zbor občin: 
Jurij Pirš, Marjan Fujan, Franc Šrimpf, Tatjana Pinoza, Livij 

Jakomin, Stojan Petrič, Vinko Petelinšek, Štefan Štrok, Štefan 
Kadoič, dr. Tone Krašovec, Mirko Hajdinjak, Niko Lukež, Fra- 
njo Kragolnik, Zvonko Perlič, Mirko Bitenc, Breda Frank, 
Vukašin Lutovac, Rajmund Korenč, Stojan Bizjak, Božo Kova- 
čič, Albin Vengust, Milan Knežević, Igor Vandot, Viljem Petek, 
Gregor Miklič, Ferdinand Smolkovič, Majda Rakočevič, Peter 
Habjan, Andrej Briški, Edo Zorko, Janez Dragoš, Vojko Krava- 
nja, Kristjan Zidar, Mirko Lukner, Franc Razdevšek, Brane 
Mišič, Ivan Križnik, Uroš Dular. 

Družbenopolitični zbor: 
Milivoj Samar, Viljem Pahor, Robert Čeme, Miloš Prosenc, 

Alojz Kikec, Jože Benčina, Milan Kučan, Francka Herga, Igor 
Križman, Marija Aljančič, Franc Razdevšek, Vili Vindiš, Jože 
Šušmelj, Dino Pucer, Zdravko Krvina, Franc Škufca, Ciril 
Ribičič, Danica Smrdu, Viljem Pahor, Tomaž Mislej. 

nije v letih 1981-1982 z oceno 
možnosti njihovega uresniče- 
vanja v prihodnjih letih, ki jo 
je podal podpredsednik Izvrš- 
nega sveta Skupščine SR Slo- 
venije Dušan Šinigoj. 

Na skupnem zasedanju so 
delegati poslušali tudi poroči- 
lo delegacije Skupščine SR 
Slovenije v Zboru republik in 
pokrajin Skupščine SFR Ju- 
goslavije o poteku usklajeva- 
nja aktov iz pristojnosti Zbora 
republik in pokrajin Skupšči- 
ne SFR Jugoslavije na 3. seji 
tega zbora dne 15. in 16. julija 

1982 in ki ga je podal vodja 
delegacije Miran Potrč. 

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

- ugotovitve, stališča in 
sklepe ob obravnavi poročila o 
uresničevanju družbenega 
plana SR Slovenije v prvih 
dveh letih srednjeročnega ob- 
dobja; 

- sklep ob obravnavi poro- 
čila o uresničevanju nalog iz 
ugotovitev, predlogov in skle- 
pov Skupščine SR Slovenije z 

dne 28. 10. 1981 pri izvajanju - sklep ob obravnavi osnut- 
sanacijskih postopkov po zak- ka zakona o zagotovitvi sred- 
Ijučnih računih za leto 1981; stev za člansko vlogo SFR Ju- 

- sklep ob obravnavi poro- goslavije v skupnem skladu za 
čila o uresničevanju nalog in primarne proizvode; 
ciljev glede skladnejšega re- — predlog odloka o soglasju 
gionalnega razvoja v SR Slo- k predlogu zakona o ratifikaciji 
veniji; sporazuma o ustanovitvi skup- 

- sklep ob obravnavi poro- nega sklada za primarne proiz- 
čila o uresničevanju družbene vode. 
usmeritve razporejanja dohod- 
ka pri oblikovanju in delitvi Zbor združenega dela je spre- 
sredstev za osebne dohodke in iel tudi: 
skupno porabo v letu 1981; - sklep ob obravnavi osnut- 

- predlog za izdajo zakona ka zakona o oprostitvi carine 
o spremembah in dopolnitvah in drugih uvoznih davščin za 
zakona o upravah za družbene uvoz opreme in reprodukcij- 
prihodke; skega materiala za XIV. zimske 

- predlog odloka o soglasju olimpijske igre Sarajevo 1984. 
in o pristopu k sklenitvi dogo- Zbor združenega dela, Zbor 
vora o temeljnih vprašanjih občin in Družbenopolitični 
položaja, organizacije in delo- zbor so sprejeli: 
vanja upravnih organov za 
družbene prihodke. ~ Prec"o9 odloka o izvolitvi 

sodnikov Višjega sodišča v 
Zbor združenega dela in Zbor Ljubljani in sodnika Višjega 
občin sta sprejela: sodišča v Mariboru ter o razre- 

- sklep ob obravnavi infor- šitvi sodnice Višjega sodišča v 
macije Gospodarske zbornice Ljubljani; za sodnike Višjega 
Slovenije o samoupravnem sodišča v Ljubljani so bili izvo- 
sporazumevanju na področju Ijeni Boža Kocjan, Andrej Pru- 
cen v posameznih dejavnostih; ša in Anton Žitko, za sodnika 

- predlog odloka o poobla- Višjega sodišča v Mariboru pa 
stitvi Izvršnega sveta Skupšči- je bil izvoljen Franc Stiplov- 
ne SR Slovenije, da sklene šek; dolžnosti sodnice Višjega 
družbeni dogovor o varstvu in sodišča v Ljubljani se s 1. sep- 
gojitvi določenih vrst avtohto- tembrom 1982 razreši Zmaga 
ne divjadi na območju gojitve- Lukman; 
nih lovišč, ki imajo značaj na- — predlog odloka o imeno- 
rodnega ali krajinskega parka; vanju namestnikov javnega to- 

- predlog odloka o soglasju žilca Višjega javnega tožilstva 
in o pristopu k sklenitvi druž- v Ljubljani; za namestnika jav- 
benega dogovora o organizi- nega tožilca Višjega javnega 
ranju in financiranju XIV. zim- tožilstva v Ljubjani sta bila 
skih olimpijskih iger 1984 vSa- imenovana Marjan Gregorc in 
rajevu; Marija Romih. 

IZ RAZPRAV V TELESIH SKUPŠČINE SR SLOVENIJE 

UGOTOVITEV, STALIŠČA IN SKLEPI 
Skupščine SR Slovenije ob obravnavi poročila Izvršnega sveta o uresničevanju 
družbenega plana SR Slovenije v prvih dveh letih srednjeročnega obdobja 

Skupščina SR Slovenije je ob obrav- 
navi poročila Izvršnega sveta o uresni- 
čevanju družbenega plana SR Slovenije 
v prvih dveh letih srednjeročnega ob- 
dobja na sejah Zbora združenega dela, 
Zbora občin in Družbenopolitičnega 
zbora dne 28. julija 1982 sprejela tele 

UGOTOVITVE, STALIŠČA IN 
SKLEPE 

1. Skupščina SR Slovenije ugotavlja, 
da poročilo in usmeritve iz uvodne bese- 
de Izvršnega sveta prikazujejo osnovne 
probleme, ki se v sedanji gospodarski 
situaciji postavljajo pred nosilce družbe- 

nega planiranja, opozarja pa, da na posa- 
meznih področjih družbenega razvoja ne 
uresničujemo sprejetih planskih in reso- 
lucijskih nalog. To se zlasti odraža v ne- 
doseganju predvidene rasti izvoza, hitrej- 
ši rasti cen od planirane ter višji rasti 
sredstev za nekatere oblike porabe. V 
takih neugodnih družbenoekonomskih 
razmerah se problemi premalo razrešuje- 
jo na samoupravni način in je preveč 
administrativnega poseganja v vsa po- 
dročja družbene reprodukcije. V seda- 
njih zaostrenih gospodarskih razmerah 
je treba z vsemi ukrepi in aktivnostmi 
omogočiti krepitev samoupravnega po- 
ložaja delavcev v organizacijah združe- 

nega dela in njihovo vlogo v spreminja- 
nju odnosov, na podlagi samoupravnega 
dogovarjanja in sporazumevanja, upo- 
števajoč pravice in odgovornosti vsakega 
subjekta v združenem delu in družbi kot 
celoti. Administrativno ukrepanje je po- 
trebno omejiti le na tiste primere, ko gre 
za odgovornost družbenopolitičnih 
skupnosti in bi bila ogrožena realizacija v 
planu dogovorjenih nalog, ki so po- 
membne za širšo družbenopolitično 
skupnost. 

2. Skupščina SR Slovenije ugotavlja, 
da pri pripravi planskih aktov za to sred- 
njeročno obdobje ni bila dovolj upošte- 
vana nujnost sočasnega in usklajenega 

2 poročevalec 



planiranja in da se je preveč izhajalo iz 
želja brez zadostnega upoštevanja de- 
janskih dohodkovnih možnosti. Zato 
Skupščina SR Slovenije poudarja, da je 
pri pripravi sprememb in dopolnitev 
planskih aktov treba zagotoviti, da bodo 
vse sprejete obveznosti in naloge dohod- 
kovno pokrite s samoupravnimi sporazu- 
mi o temeljih planov vseh nosilcev druž- 
benega planiranja. 

3. Uresničevanje družbenega plana SR 
Slovenije je povezano z uresničevanjem 
družbenega plana Jugoslavije. Zato mo- 
rajo biti aktivnosti usmerjene tudi v us- 
klajevanje skupnih interesov in ciljev, pri 
čemer pa je treba uveljaviti pravice in 
odgovornosti delavcev v organizacijah 
združenega dela, zlasti glede prevzema- 
nja konkretnih obveznosti in nalog, tako 
da bodo le-te tudi v spremenjenih plan- 
skih aktih na ravni federacije dohodkov- 
no pokrite. 

4. V zvezi z nadaljnjim uresničevanjem 
družbenega plana in resolucije za letoš- 
nje leto Skupščina SR Slovenije posebej 
opozarja na tele naloge: 

t- na področju izvoza na konvertibilno 
območje je potrebno z ukrepi ekonom- 
ske politike zagotoviti tako dohodkovno 
motiviranost, ki bo celotno združeno de- 
lo spodbujala k povečanju izvoza. Dosle- 
dno je treba izvajati sprejeti operativni 
načrt ukrepov in aktivnosti v SR Sloveniji 
za zagotavljanje odplačevanja posojil na- 
jetih v tujini in za ohranjanje proizvodnje. 
ter vztrajati, da bodo tudi organizacije 
združenega dela na tej os novi sprejele 
svoje programe. Pri tem pa Skupščina 
SR Slovenije zahteva, da morajo biti vse 
spodbude izvoznikom tekoče obračuna- 
ne in poravnane ter hkrati podpira sa- 
moupravno združevanje dela vrnjenih 
presežkov samoupravnih interesnih 
skupnosti družbenih dejavnosti za spod- 
bujanje izvoza. 

Skupščina SR Slovenije poudarja po- 
trebo po nadaljevanju aktivnosti za pove- 
čan odkup deviz od občanov in pospeše- 
vanje samoupravnega sporazumevanja 
za združevanje deviznih sredstev za tiste 
organizacije združenega dela, ki bodo 
lahko na tej osnovi povečale svojo proiz- 
vodnjo za izvoz na konvertibilna območ- 
ja. S tem v zvezi naj Izvršni svet Skupšči- 
ne SR Slovenije tudi sproži pobudo za 
sprejem zveznih predpisov, s katerimi se 
bo omogočil uvoz reprodukcijskega ma- 
teriala za proizvodnjo, ki bo na tej osnovi 
lahko povečala svoj izvoz na konvertibil- 
na območja. 

Skupščina SR Slovenije še posebej 
poudarja, da določila zakona o pogojih 
in načinu razpolaganja in uporabljanja 
ustvarjenih konvertibilnih deviz v plačilih 
do tujine ter o zadolževanju v tujini v letu 
1982 ovirajo samoupravno urejanje druž- 
benoekonomskih odnosov na področju 
ustvarjanja in razpolaganja s konvertibil- 
nimi devizami za leto 1983 in bo težko 
doseči povečanje izvoza na konvertibilna 
območja in rešiti probleme zunanje likvi- 
dnosti države. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije naj 
da pobudo pristojnim zveznim organom 
za izdajo navodila, kako v letu 1982 ob 
pogojih tega zakona uporabljati 68. člen 
zakona o deviznem poslovanju in kredit- 
nih odnosih s tujino. 

Skupščina poudarja, da morajo Sa- 
moupravna interesna skupnost za eko- 
nomske odnose s tujino, Gospodarska 
zbornica Slovenije, banke in izvršni orga- 
ni družbenopolitičnih skupnosti sproti 
spremljati dosežen obseg proizvodnje v 
posameznih panogah in temu prilagajati 
svoje aktivnosti v povezavi s sprejetim 
operativnim načrtom. Skupščina SR Slo- 
venije podpira vsa prizadevanja za dose- 
go realnega tečaja dinarja. 

Skupščina SR Slovenije zahteva, da 
Samoupravna interesna skupnost za 
ekonomske odnose s tujino do konca 
leta 1982 pripravi ppsebno poročilo o 
ekonomskih odnosih s tujino, o uresni- 
čevanju zastavljenih ciljev na področju 
izvoza na konvertibilno območja in o 
uveljavljanju ukrepov za pospeševanje 
izvoza. Čimpreje naj za leto 1982 in pra- 
vočasno za leto 1983 sprejme kriterije in 
merila za določanje izvoznih spodbud in 
za združevanje deviz. 

- na področju gradbeništva je treba 
oceniti uresničevanje dosedanjih usme- 
ritev, pri tem pa z odpravo razdrobljeno- 
sti, učinkovitejšo dohodkovno poveza- 
nostjo, boljšim izkoriščanjem zmogljivo- 
sti, z večjo uporabo domačega materiala 
in opreme ter skupnim nastopom doseči 
še večjo uveljavitev na tujem trgu; 

- na področju kmetjstva je treba z 
ukrepi ekonomske politike in z drugimi 
ukrepi zagotoviti zaščito, obdelavo ter 
racionalno in intenzivno izkoriščanje 
vseh kmetijskih zemljišč, učinkovitejše 
samoupravno organiziranje in dohod- 
kovno povezovanje; ob tem pa je treba 
glede na sedanjo gospodarsko situacijo 
uvožena krmila v čimvečji meri nadome- 
stiti z domačimi; 

- pri sprejemanju vseh investicijskih 
odločitev je treba dosledno upoštevati 
kriterije za prestrukturiranje gospodar- 
stva ter usmeritev, da se prioritetno izva- 
jajo tiste investicije, ki povečujejo proiz- 
vodnjo blaga in storitev za izvoz na kon- 
vertibilno območje in dajejo večje neto 
devizne učinke s konvertibilnega območ- 
ja. Prav tako je treba pri načrtovanju ne- 
gospodarskih investicij dosledno upo- 
števati zožene materialne možnosti in 
sprejeta stabilizacijska prizadevanja; 

- na področju zaposlovanja je ugotov- 
ljen razkorak med iskalci zaposlitve in 
razpoložljivimi prostimi deli in nalogami; 
še zlasti se zaostruje zaposlovanje mla- 
dih, ki nastaja zaradi neusklajenosti izo- 
braževalnih programov s potrebami 
združenega dela, premajhne mobilnosti 
kadrov in upadanja gospodarske aktiv- 
nosti, v zadnjem času pa tudi zaradi neu- 
pravičenega odklanjanja zaposlitve no- 
vih delavcev v nekaterih organizacijah 
združenega dela. Zato morajo skupnosti 
za zaposlovanje pripraviti pregled priča- 
kovanega priliva mladine iz šol in na tej 
osnovi čimprej pripraviti programe njiho- 
vega zaposlovanja ter o celotni proble- 
matiki poročati Skupščini SR Slovenije; 

- s samoupravnim sporazumevanjem 
in dogovarjanjem je treba na selektivnih 
osnovah zagotoviti, da se vse oblike po- 
rabe uskladijo z resolucijskimi usmeri- 
tvami in realnimi dohodkovnimi mož- 
nostmi; 

- skupščine stanovanjskih in komu- 
nalnih skupnosti morajo zagotoviti do- 

sledno uresničevanje družbenoekonom- 
skih odnosov v stanovanjskem in komu- 
nalnem gospodarstvu in s samoupravnim 
usklajevanjem planov doseči usklajen 
razvoj stanovanjskega in komunalnega 
gospodarstva. 

Zaradi zoženih materialnih možnosti in 
omejenega zadolževanja morajo ob spre- 
membah in dopolnitvah planskih aktov 
samoupravnih interesnih skupnosti ma- 
terialne proizvodnje predvsem uporabni- 
ki realno oceniti, katere naloge so neod- 
ložljive, katere pa je moč prenesti v ka- 
snejše obdobje. Spremembe in dopolni- 
tve planskih aktov morajo biti predložene 
združenemu delu sočasno. Prav tako je 
potrebno zagotoviti, da se bodo združe- 
na sredstva v skupnostih smotrno trošila. 
V zvezi z ugotovitvami iz poročil, da ne- 
katere temeljne organizacije združenega 
dela samoupravnih sporazumov o teme- 
ljih plana teh skupnosti niso podpisale 
oziroma so jih sklenile, pa svojih obvez- 
nosti ne izpolnjujejo, Skupščina SR Slo- 
venije meni, da je treba to vprašanje čim- 
prej proučiti in z ustreznimi ukrepi zago- 
toviti, da bodo takšne organizacije zdru- 
ženega dela nosile tudi ustrezne mate- 
rialne posledice za takšno ravnanje. 
Hkrati je treba rešiti tudi vprašanje po- 
vratnosti oziroma nepovratnosti tako 
združenih sredstev. 

Uporabniki in izvajalci v samoupravnih 
interesnih skupnostih družbenih dejav- 
nosti naj čimprej preverijo veljavne nor- 
mative in standarde in jih uskladijo z 
realno razpoložljivimi sredstvi. Pri tem 
morajo zagotoviti izvajanje zajamčenih 
programov in selektivno urejati obvezno- 
sti za izvajanje skupnih programov. 

6. Banke oziroma njihovi ustanovitelji 
naj ponovno preverijo ustreznost in učin- 
kovitost svoje sedanje organiziranosti, 
uveljavljanje demokratizacije odločanja 
in preobrazbo družbenoekonomskih 
odnosov v bankah. V svoje poslovanje 
naj hitreje uvajajo vse oblike sodobnega 
poslovanja. Prav tako morajo zagotoviti, 
da se bodo hitreje prilagajale zaostrenim 
gospodarskim razmeram in učinkoviteje 
ukrepale pri razreševanju gospodarskih 
težav. Prednostno morajo zagotavljati 
pokrivanje fiksnih in garantiranih obvez- 
nosti do tujine. Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije naj skupaj z drugimi udeležen- 
ci dogovora o temeljih družbenega plana 
SR Slovenije za obdobje 1981-1985 oce- 
ni vpliv sprejetih omejitev na bančno po- 
slovanje in izvajanje njihovih nalog iz do- 
govora o temeljih plana SR Slovenije. Pri 
sredstev za investicije morajo banke 
izhajati iz sprejetih kriterijev za prestruk- 
turiranje gospodarstva in prednostno 
upoštevati tiste proizvodne programe, ki 
bodo združeno delo dolgoročno usposo- 
bili za trajnejše in enakopravno vključe- 
vanje v mednarodno delitev dela. 

7. Zaradi težav v preskrbi z energijo in 
velike uvozne odvisnosti, zlasti glede 
nafte, je treba na vseh ravneh dosledno 
izvajati že sprejete programe ukrepov za 
racionalnejšo porabo energije. Pravoča- 
sno je treba sprejeti vse ukrepe za nemo- 
teno oskrbo z energijo v jesenskem in 
zimskem času, o problemih pri oskrbi naj 
Izvršni svet sproti obvešča Skupščino SR 
Slovenije. 

Sedanji zaostreni problemi na področ- 
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ju preskrbe z energijo imajo svoje vzroke 
tudi v slabostih in nedoslednem izvajanju 
zakona o zagotovitvi deviz za plačevanje 
uvoza nafte, naftnih derivatov in premo- 
ga za koksiranje s konvertibilnega ob- 
močja v letu 1982. Zato se Skupščina SR 
Slovenije zavzema, da se vprašanje med- 
sebojnega urejanja obveznosti na tem 
področju uredi na samoupravni način, 
upoštevaje pri tem potrebe vzajemnega 
in solidarnega združevanja sredstev v ok- 
viru celotne Jugoslavije. 

8. Skupščina SR Slovenije meni, da je 
treba s stalnimi vlaganji v reprodukcijo 
gozdov ter z višjimi oblikami predelave in 
ustreznejšo organiziranostjo in dohod- 
kovno povezanostjo zagotoviti še bolj ra- 
cionalno izkoriščanje lesne mase, kar 
terja, da se pogosti parcialni interesi po- 
drede skupno dogovorjeni politiki in pre- 

sežejo ozki podjetniški in lokalni interesi. 
Prav tako je treba pospeševati izvoz le- 
snih proizvodov višje stopnje obdelave, 
zlasti na konvertibilna območja. 

9. Pospešiti je treba razreševanje pro- 
blemov na področju cen, saj je od tega 
odvisno uresničevanje politike ekonom- 
ske stabilizacije. Pri opredeljevanju poli- 
tike cen je treba izhajati iz protiinflacij- 
skega programa Komisije zveznih druž- 
benih svetov za vprašanja ekonomske 
stabilizacije. Učinkoviteje je treba uvelja- 
viti samoupravno urejanje cen z uveljav- 
ljanjem ekonomskih zakonitosti na enot- 
nem jugoslovanskem trgu ob upošteva- 
nju družbeno lastninskih odnosov in zo- 
žiti administrativno odločanje o cenah. S 
samoupravnim sporazumevanjem je tre- 
ba urediti osnovna razmerja v cenah in 
odpraviti nesorazmerja med njimi. 

★ ★ ★ 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije naj 
pri pripravi osnutka resolucije za leto 
1983 upošteva te ugotovitve, stališča in 
sklepe, stališča in pobude RK SZDL Slo- 
venije ter stališča, mnenja, pripombe in 
predloge iz razprav na delovnih telesih 
skupščine in zborov. Pri svojih aktivno- 
stih naj upošteva, da morajo biti osnovni 
okviri pogojev gospodarjenja za leto 
1983 znani že v mesecu oktobru. Ta stali- 
šča naj Izvršni svet upošteva tudi pri pri- 
pravi sprememb in dopolnitev družbene- 
ga plana SR Slovenije za obdobje 
1981-1985 in dogovora o njegovih teme- 
liih 

SKLEP 
Skupščine SR Slovenije ob obravnavi poročil Izvršnega sveta Skupščine SR Slove- 
n!le' Gospodarske zbornice Slovenije, Sklada skupnih rezerv gospodarstva Slove- 
nije, Službe družbenega knjigovodstva Slovenije o uresničevanju nalog in ugotovi- 
tev, predlogov in sklepov Skupščine SR Slovenije z dne 28. 10. 1981 

Skupščina SR Slovenije je ob obrav- 
navi poročil Izvršnega sveta Skupščine 
SR Slovenije, Gospodarske zbornice 
Slovenije, Sklada skupnih rezerv go- 
spodarstva Slovenije, Službe družbene- 
ga knjigovodstva v SR Sloveniji in Druž- 
benega pravobranilca samoupravljanja 
SR Slovenije o uresničevanju nalog in 
ugotovitev, predlogov in sklepov Skup- 
ščine SR Slovenije z dne 28. 10. 1981 pri 
izvajanju sanacijskih postopkov po zak- 
ljučnih računih za leto 1981, na podlagi 
255. člena poslovnika Skupščine SR 
Slovenije na sejah Zbora združenega 
dela, Zbora občin in Družbenopolitične- 
ga zbora dne 28. julija 1982 sprejela 
naslednji 

Sklep 
1. Skupščina SR Slovenije ugotavlja, 

da je iz predloženih poročil razvidno, da 
so njene ugotovitve, predlogi in stališča z 
dne 28. 10. 1981 pripomogle k resnejši 
obravnavi te problematike v vseh okoljih 
in k ustvarjanju ustrezne družbene klime 
za dolgoročno razreševanje problemati- 
ke izgub. S tega vidika skupščina podpi- 
ra ugotovitve in predloge ukrepov Izvrš- 
nega sveta Skupščine SR Slovenije, stali- 
šča in usmeritve Gospodarske zbornice 
Slovenije ter aktivnosti Družbenega pra- 
vobranilca samoupravljanja SR Sloveni- 
je, Sklada skupnih rezerv gospodarstva 
Slovenije in Službe družbenega knjigo- 
vodstva v SR Sloveniji. 

Skupščina SR Slovenije pa kljub tej 
oceni opozarja, da nenehno povečevanje 
obsega izgub kaže, da se nekatera te- 
meljna stališča in usmeritve skupščine 
prepočasi uresničujejo in da so zato nje- 
ni sklepi še vedno aktualni. Tako se še 
vedno pojavljajo veliki pritiski za po- 
družbljanje izgub ne glede na vzroke za 
njihovo nastajanje. Pri pripravi sanacij- 
skih postopkov se pogosto enostransko 
ocenjujejo vzroki izgub in se uveljavljajo 
težnje po kratkoročnem reševanju in pre- 
našanju skrbi za odpravljanje vzrokov iz- 

gub na subjekte izven temeljne organiza- 
cije združenega dela, sanacijski progra- 
mi pa še vedno niso kvalitetni in ne zago- 
tavljajo odpravo izgub na dolgoročnih 
osnovah. Zato Skupščina SR Slovenije 
zahteva, da se odločno preneha z dose- 
danjo prakso in zaostri osebno in kolek- 
tivno odgovornost za uresničevanje nje- 
nih sklepov, saj bi nadaljevanje sedanje- 
ga stanja lahko negativno vplivalo na 
uresničevanje politike ekonomske stabi- 
lizacije in na gospodarjenje tistih organi- 
zacij združenega dela, ki uspešno poslu- 
jejo. 

2. Glede na to, da so vzroki za izgube v 
pretežni meri v premalo proučenih, na- 
pačno načrtovanih in neučinkovitih na- 
ložbah, napačnih poslovnih in razvojnih 
odločitvah, neučinkovitem dohodkov- 
nem povezovanju, prepočasnem pre- 
strukturiranju gospodarstva, nesmotrni 
delitvi dela in ponekod tudi v neustrez- 
nem povezovanju s tujimi partnerji, kar 
vse vpliva na nizko produktivnost in pre- 
malo učinkovito izkoriščanje zmogljivo- 
sti, se Skupščina SR Slovenije zavzema: 

- da morajo organi upravljanja, poslo- 
vodni organi in delavci v organizacijah 
združenega dela in vsi družbeni subjekti, 
ki so bili vključeni v pripravo investicij- 
skih odločitev, ki ne dajejo načrtovanega 
učinka, nositi polno odgovornost in vse 
posledice slabih odločitev in neodgovor- 
nega gospodarjenja, vključno s sprotnim 
prilagajanjem osebnih dohodkov dose- 
ženim rezultatom gospodarjenja; 

- za dosledno in odločno spoštovanje 
zakona o sanaciji in o prenehanju orga- 
nizacij združenega dela, zakona o zajam- 
čenem osebnem dohodku in izplačeva- 
nju osebnih dohodkov v organizacijah 
združenega dela, ki poslujejo z izgubo 
ter drugih predpisov, ki zadevajo poslo- 
vanje organizacij združenega dela; 

- da morajo organi upravljanja, poslo- 
vodni organi in delavci v organizacijah 
združenega dela vključno s sestavljenimi 
organizacijami združenega dela na pod- 

lagi celovite in objektivne ocene vzrokov 
izgub pripraviti učinkovite sanacijske 
programe in zagotoviti njihovo družbeno 
verifikacijo, kar bo na dolgoročnih osno- 
vah zagotovilo odpravljanje vzrokov iz- 
gub, ter zagotoviti njihovo dosledno ure- 
sničevanje; odgovorni za to so tudi tisti 
družbeni dejavniki, ki sodelujejo pri pri- 
pravi in obravnavi sanacijskih progra- 
mov; 

- za dosledno uveljavitev z zakonom 
določenega predsanacijskega postopka, 
v katerem morajo v organizacijah združe- 
nega dela, na podlagi dogovorjenih krite- 
rijev za doseganje minimalne ravni po- 
slovodnega uspeha, ugotavljati vzroke 
zaostajanja za drugimi organizacijami 
združenega dela enake ali sorodne de- 
javnosti oz. vzroke za motnje pri poslova- 
nju; organi družbenopolitičnih skupnosti 
in drugi družbeni subjekti, predvsem pa 
sindikati in splošna združenja, morajo 
zahtevati od teh organizacij združenega 
dela pripravo obveznih programov in 
ukrepov za odstranitev motenj pri poslo- 
vanju oz. za povečanje gospodarske 
učinkovitosti. 

- da se v skladu z odgovornostjo za 
gospodarjenje s sredstvi v družbeni last- 
nini odločneje uveljavlja stečaj in prene- 
hanje organizacije združenega dela ali 
opustitev posameznih proizvodnih dejav- 
nosti v primerih, ko se ugotovi, da eko- 
nomsko in družbeno ni utemeljeno nada- 
ljevanje določene proizvodnje ali če gre 
za proizvodnjo, ki ni v skladu s kriteriji 
prestrukturiranja gospodarstva. 

3. Skupščina SR Slovenije poudarja, 
da je potrebno prenehati s prakso odo- 
bravanja premostitvenih sanacijskih kre- 
ditov brez predložitve ustreznih in druž- 
beno verificiranih sanacijskih progra- 
mov. V teh programih morajo biti upošte- 
vani sprejeti kriteriji prestrukturiranja 
proizvodnje in družbena usmeritev, da je 
dopustno nadaljevanje le tiste proizvod- 
nje, ki je ključnega pomena oziroma po- 
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goj za delo in razvoj celotnega združene- 
ga dela. 

4. Skupščina SR Slovenije poudarja, 
da je treba prenehati s prakso, ko so se 
izgube neupravičeno pokrivale iz sred- 
stev skladov skupnih rezerv družbenopo- 
litičnih skupnosti, zlasti na ravni republi- 
ke, s čemer je bila presežena osnovna 
funkcija teh skladov. Solidarnost na ravni 
ožjih in širše družbenopolitične skupno- 
sti se lahko uveljavi le v tistih primerih, ko 
so izčrpane vse možnosti in so se v od- 
pravo izgub že vključile vse dohodkovno, 
organizacijsko in poslovno povezane or- 
ganizacije združenega dela 

5. Skupščina SR Slovenije obenem 
ugotavlja, da je del vzrokov za izgube 
tudi objektivne narave. Tako niso vselej 
znani dolgoročni pogoji gospodarjenja, 
spremenjenim pogojem gospodarjenja 

ne sledijo selektivni ukrepi ekonomske 
politike, ukrepi te politike pogosto niso v 
funkciji dolgoročnega razvoja, še vedno 
so prisotne velike disparitete v cenah, 
zlasti v primarni delitvi, tečaj dinarja je 
nerealen, pogosti so pojavi zapiranja in 
protekcionizma na tujih trgih, ipd. Zato 
se skupščina zavzema, da izvršni sveti 
skupščin družbenopolitičnih skupnosti 
skupaj z družbenimi subjekti, zlasti s sin- 
dikati, gospodarsko zbornico, splošnimi 
združenji in poslovnimi bankami sproti 
spremljajo, ocenjujejo in poročajo o re- 
zultatih gospodarjenja ter hitreje in od- 
ločneje sprejemajo ukrepe iz svoje pri- 
stojnosti oziroma predlagajo skupšči- 
nam družbenopolitičnih skupnosti ukre- 
pe za odpravo ugotovljenih vzrokov. 

6. Skupščine občin naj stalno sprem- 
ljajo uresničevanje sprejetih sanacijskih 

programov, zlasti v tistih temeljnih orga- 
nizacijah združenega dela, ki imajo veli- 
ke izgube, ali izgube prikazujejo že več 
let. 

7. Skupščina SR Slovenije zlasti Zbor 
združenega dela bo ob obravnavi uresni- 
čevanja planskih aktov posvetil posebno 
pozornost problematiki izgub in izvaja- 
nju sanacijskih programov. 

8. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, 
Gospodarska zbornica Slovenije, Sklad 
skupnih rezerv gospodarstva Slovenije, 
in Služba družbenega knjigovodstva v 
SR Sloveniji naj v nadaljnjih aktivnostih 
pri razreševanju problematike izgub upo- 
števajo sklep Skupščine SR Slovenije z 
dne 28. 7. 1981 in stališča, mnenja, pri- 
pombe in predloge iz razprave na sejah 
zborov. 

SKLEP 
Skupščine SR Slovenije ob obravnavi poročila o uresničevanju družbene usmeritve 
razporejanja dohodka pri oblikovanju in delitvi sredstev za osebne dohodke in 
skupno porabo v letu 1981 (po zaključnih računih za leto 1981) 

Skupščina SR Slovenije je ob obrav- 
navi poročila o uresničevanju družbene 
usmeritve razporejanja dohodka pri 
oblikovanju In delitvi sredstev za oseb- 
ne dohodke in skupno porabo v letu 
1981 (po zaključnih računih za leto 1981) 
na sejah Zbora združenega dela, Zbora 
občin in Družbenopolitičnega zbora dne 
28. julija 1982 sprejela tale 

SKLEP 
1. Skupščina SR Slovenije ugotavlja, 

da je poročilo pripravljeno v skladu z 
njenimi ugotovitvami, predlogi in sklepi z 
dne 12. novembra 1981, s katerimi je na- 
ložila Izvršnemu svetu Skupščine SR Slo- 
venije, da skupaj z udeleženci družbene- 
ga dogovora o skupnih osnovah za obli- 
kovanje in delitev sredstev za osebne do- 
hodke in skupno porabo in dogovora o 
uresničevanju družbene usmeritve raz- 
porejanja dohodka v letu 1981, pripravi in 
predloži celovito poročilo po zaključnih 
računih za leto 1981. 

Skupščina SR Slovenije ugotavlja, da 
poročilo dovolj podrobno analizira vzro- 
ke in posledice pri uresničevanju družbe- 
ne usmeritve razporejanja dohodka in 
delitvi sredstev za osebne dohodke in 
skupno porabo v letu 1981. V preteklem 
letu dogovorjena politika počasnejše ra- 
sti sredstev za osebne dohodke od rasti 
dohodka se je sicer uspešno samouprav- 
no uveljavila na podlagi dogovora o ure- 
sničevanju družbene usmeritve razpore- 
janja dohodka, ni pa bila v celoti uresni- 
čena. Na politiko ustvarjanja in razpore- 
janja dohodka ter delitev sredstev za 
osebne dohodke in skupno porabo je 
vplival padec produktivnosti, ekonomič- 
nosti in rentabilnosti poslovanja kot po- 
sledica poslabšanih pogojev gospodarje- 

nja in tudi visoka rast življenjskih stro- 
škov. Obseg sredstev za osebne dohodke 
je bil v pretežnem delu organizacij zdru- 
ženega dela preveč povezan le z nomi- 
nalno rastjo dohodka, premalo soodvi- 
sen pa od gibanja kvalitetnih dejavnikov 
gospodarjenja. V takih organizacijah 
združenega dela se je to izražalo tudi v 
politiki delitve sredstev za osebne do- 
hodke, ki je premalo slonela na načelih 
delitve po delu in rezultatih dela. Sred- 
stva za osebne dohodke so se sicer v 
večini organizacij združenega dela giba- 
la v dogovorjenem odnosu z rastjo do- 
hodka, ki pa se je povečeval v pretežni 
meri le na podlagi povečanja cen, ne pa 
na kakovostnih ekonomskih osnovah, 
kar bi morala biti temeljna osnova za 
oblikovanje in delitev sredstev za osebne 
dohodke. 

2. Skupščina SR Slovenije ugotavlja, 
da so njene ugotovitve, predlogi in sklepi 
z dne 12. novembra 1981 še vedno ak- 
tualni. Za nadaljnje uresničevanje spreje- 
te politike na tem področju pa predlaga: 

- delavcem, organom upravljanja v or- 
ganizacijah združenega dela in osnov- 
nim organizacijam Zveze sindikatov Slo- 
venije, da sproti, posebej pa ob periodič- 
nih in zaključnem računu ocenijo uresni- 
čevanje politike razporejanja dohodka in 
oblikovanje sredstev za osebne dohodke 
in skupno porabo z vidika skladnosti z 
družbeno dogovorjenimi osnovami in 
merili ter s svojimi planskimi akti. Pri tem 
morajo upoštevati kvalitativne kazalce 
gospodarjenja iz dogovora o družbenem 
usmerjanju razporejanja dohodka in 
oblikovanja sredstev za osebne dohodke 
in skupno porabo. Z vso odgovornostjo 
se morajo zavzemati za tako politiko obli- 
kovanja sredstev za osebne dohodke in 
njihovo delitev, ki bi preprečevala take 

nepravilnosti, ko je obseg sredstev za 
osebne dohodke in osebni dohodki re- 
zultat dvigovanja cen, ne pa produktiv- 
nosti dela in drugih kvalitetnih dejavni- 
kov gospodarjenja; zahtevati morajo tudi 
odgovornost za odstopanje od teh načel; 

- delavcem v organizacijah združene- 
ga dela, da analizirajo samoupravne 
splošne akte, s katerimi urejajo delitev 
sredstev za osebne dohodke in da pred- 
vsem ocenijo, kako je urejena svobodna 
menjava dela, saj delovne skupnosti 
skupnih služb večinoma še vedno prido- 
bivajo sredstva neodvisno od uresniče- 
vanja programa dela in prispevka k dose- 
ženemu dohodku temeljnih organizacij 
združenega dela; 

- odboru udeležencev dogovora o 
uresničevanju družbene usmeritve raz- 
porejanja dohodka, da pri pripravi tega 
dogovora za leto 1983 upošteva doseže- 
no stopnjo razvitosti samoupravnih druž- 
benoekonomskih odnosov na področju 
usmerjanja, razporejanja in oblikovanja 
sredstev za osebne dohodke in skupno 
porabo; 

- udeleženci družbenega dogovora o 
skupnih osnovah za oblikovanje in deli- 
tev sredstev za osebne dohodke in skup- 
no porabo morajo pospešiti delo pri stro- 
kovnih raziskavah in izdelavi strokovnih 
podlag, ki bodo združenemu delu poma- 
gale učinkoviteje uveljaviti delitev po de- 
lu in rezultatih dela. 

3. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
naj pri nadaljnjih aktivnostih na tem po- 
dročju in pri pripravi izvedbenih planskih 
aktov za leto 1983 izhaja iz teh ugotovitev 
in predlogov, mnenj in pripomb odborov, 
stališč in pobud Republiškega sveta Zve- 
ze sindikatov Slovenije in Republiške 
konference SZDL Slovenije ter iz razpra- 
ve delegatov na seji zborov. 
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SKLEP 
Skupščine SR Slovenije ob obravnavi informacije Gospodarske zbornice Slovenije o 
samoupravnem sporazumevanju na področju cen v posameznih dejavnostih 

Skupščina SR Slovenije je na sejah 
Zbora združenega dela in Zbora občin 
dne 28. julija 1982 ob obravnavi infor- 
macije Gospodarske zbornice Slovenije 
o samoupravnem sporazumevanju na 
področju cen v posameznih dejavnostih 
na podlagi 255. člena poslovnika Skup- 
ščine SR Slovenije sprejela naslednji 

Sklep 
1. Skupščina SR Slovenija ugotavlja, 

da je informacija Gospodarske zbornice 
Slovenije o samoupravnem sporazume- 
vanju na področju cen v posameznih de- 
javnostih pripravljena na podlagi njenih 
ugotovitev, sklepov in stališč z dne 28. 
10. 1981, ko je obravnavala uresničeva- 
nje dogovorjene politike cen in sprejete 
ukrepe v SR Sloveniji v letu 1981. 

2. Skupščina SR Slovenije ugotavlja, 
da gradivo ni dalo celovitega odgovora 
na sklep, da se zagotovi pregled vseh 
sporazumov, ki urejajo cene in v kolikšni 
meh so ti sporazumi skladni z merili za 
oblikovanje cen in s politiko cen. Vsa 
splošna združenja še niso ocenila najra- 
zličnejših samoupravnih sporazumov, s 
katerimi se cene oblikujejo na višji ravni 
kot je določeno z letošnjo resolucijo in 
mimo veljavnih kriterijev za njihovo obli- 
kovanje. 

Skupščina SR Slovenije tudi ugotavlja, 
da so ugotovitve, predlogi in sklepi z dne 
28. 10. 1981 še vedno aktualni. 

3. Skupščina SR Slovenije poudarja, 

da je dosledno izvajanje dogovorjene po- 
litike cen ključnega pomena za uresniči- 
tev politike ekonomske stabilizacije. Zato 
je potrebno pospešiti razreševanje pro- 
blemov na tem področju in pri oblikova- 
nju cen upoštevati usmeritve Komisije 
zveznih družbenih svetov za vprašanja 
ekonomske stabilizacije iz protiinflacij- 
skega programa. Predvsem je treba: 

- z zavestno aktivnostjo vseh zaintere- 
siranih subjektov in s hitrejšim uveljavlja- 
njem delegatskih odnosov v skupnostih 
za cene sproti razreševati probleme v sa- 
moupravnem sporazumevanju na po- 
dročju cen: 

s tem je treba preseči še vedno prisot- 
na pojmovanja v organizacijah združene- 
ga dela, da predvideni program spre- 
memb cen že pomeni avtomatično pravi- 
co do njihovega povečanja; 

- pri oblikovanju politike cen in nje- 
nem uresničevanju zagotoviti, da organi- 
zacije združenega dela praviloma samo- 
stojno oblikujejo cene v skladu s pogoji 
na domačem in tujem trgu: 

- opredeliti, za katere vrste blaga in 
storitev se bodo glede na tržne razmere 
cene oblikovale brez neposredne kon- 
trole: 

- selektivno in konkretno določiti re- 
produkcijske povezave, kjer so lahko ozi- 
roma morajo razmerja pri cenah urediti s 
samoupravnimi sporazumi in tudi na ta 
način odpravljati ključne disparitete v ce- 
nah, upoštevaje tržne razmere in sprejeto 

politiko cen. Čimprej je treba razdelati in 
razčleniti merila za proizvode in storitve, 
za katere so organizacije združenega de- 
la dolžne pričeti postopek samoupravne- 
ga sporazumevanja za oblikovanja cen 
ter določiti skupne osnove in merila za 
urejanje medsebojnih razmerij pri ustvar- 
janju in razporejanju skupnega prihodka: 

- v primerih, ko je še naprej potrebna 
neposredna kontrola cen, pri pripravi 
osnov politike cen za leto 1983 opredeliti 
realne ter utemeljene stopnje rasti cen 
oziroma inflacije, upoštevajoč pri tem 
okvire protiinflacijskega programa ter di- 
ferencirano stopnjo rasti cen na podlagi 
objektivno ugotovljenih razmerij med ce- 
nami; 

- čimprej sprejeti spremembe in do- 
polnitve navodil v uporabi meril za obli- 
kovanje cen in jih v celoti uveljaviti v 
organizacijah združenega dela pri obli- 
kovanju cen in pri odločanju v skupno- 
stih za cene. 

4. Glede na to, da je odprta vrsta vpra- 
šanj s področja urejanja cen in samou- 
pravnega sporazumevanja v posameznih 
dejavnostih, naj Gospodarska zbornica 
Slovenije, Republiška skupnost za cene 
ter splošna združenja pospešijo razdela- 
vo meril za oblikovanje cen, spodbujajo 
sklepanje samoupravnih sporazumov na 
teh osnovah, upoštevaje tržne razmere in 
opredeljeno politiko cen v posameznih 
dejavnostih in po potrebi obveščajo 
Skupščino SR Slovenije. 

SKLEP 
Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR 
Slovenije ob obravnavi poročila o uresničevanju nalog in ciljev skladnejšega 
regionalnega razvoja v SR Sloveniji 

Zbor združenega deta In Zbor občin sta sklep sprejela v bistvu v enakem 
besedilu, kot Jima je bil predložen. Sprejela sta le nekatere spremembe In 
dopolnitve, ki besedilo Izboljšujejo, ne spreminjajo pa njegove vsebine. 

Sklep objavljamo v Integralnem besedilu z upoštevanjem vseh sprememb In 
dopolnitev. 

Zbor združenega dela, Zbor občin In 
Družbenopolitični zbor sta na sejah dne 
28. julija 1982 ob obravnavi poročila o 
uresničevanju nalog In ciljev skladnej- 
šega regionalnega razvoja v SR Slove- 
niji na podlagi 255. člena poslovnika 
Skupščine SR Slovenije sprejela na- 
slednji 

sklep: 
1. Zbori sprejemajo poročilo o uresni- 

čevanju nalog in ciljev skladnejšega re- 
gionalnega razvoja v SR Sloveniji ter 
podpira ugotovitve in stališča Izvršnega 
sveta Skupščine SR Slovenije glede poli- 
tike nadaljnjega pospeševanja manj ra- 
zvitih območij in pri tem zlasti poudarjajo 

- da se v celoti potrjuje pravilnost po- 

litike skladnega regionalnega razvoja v 
SR Sloveniji, saj so bili pri njenem ure- 
sničevanju doseženi pomembni uspehi; 

- da je potrebno nadaljevati z dogo- 
vorjeno politiko skladnega regionalnega 
razvoja kot sestavnega dela razvojne po- 
litike SR Slovenije je tudi v srednjeroč- 
nem planskem obdobju 1981-1985 in ta- 
ko naprej zmanjševati obstoječe razlike v 
stopnji gospodarske razvitosti posamez- 
nih območij: 

- da nastajajo razlike v razvoju druž- 
benih dejavnosti in gospodarstva na teh 
območjih, zato je potrebno pri nadalj- 
njem uresničevanju politike skladnejše- 
ga regionalnega razvoja doseči večjo 
skladnost v razvoju družbenih dejavnosti 
in gospodarstva, pri čemer je potrebno 
zlasti pospeševati gospodarsko razvitost 

in tako zmanjševati strukturna neskladja 
v razvoju teh območij: 

- kljub zaostrenim gospodarskim ra- 
zmeram, ki terjajo zmanjševanje obsega 
investicij, je potrebno zagotoviti, da se 
investicije na manj razvitih območjih ne 
bodo zmanjševale linearno z zmanjševa- 
njem obsega investicij v SR Sloveniji, pri 
čemer pa je potrebno tudi na teh območ- 
jih upoštevati kriterije investiranja, ki so 
opredeljeni v družbenem planu SR Slo- 
venije; 
- samoupravne interesne skupnosti 

materialne proizvodnje naj v spremem- 
bah svojih planov glede na spremenjene 
materialne okvire upoštevajo razvojne 
potrebe manj razvitih območij tako, da 
svojih obveznosti ne bi zmanjšale preko 
povprečij v SR Sloveniji; 

- zmanjševanje razlik v razvoju manj 
razvitih mora temeljiti zlasti na ekonom- 
skih interesih združenega dela za vlaga- 
nja na teh območjih, upoštevajoč pri tem 
njihove naravne danosti ter druge pre- 
dnosti teh območij ter ugodnosti, ki naj 
jih zagotovi republika z ukrepi tekoče 
ekonomske politike; 

- ponovno je potrebno uveljaviti učin- 
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kovite ekonomske stimulacije za investi- 
torje na teh območjih, pri čemer mora 
biti v celoti zagotovljen vpliv združenega 
dela na usmerjanje teh investicij. Zato naj 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
prouči učinkovitost davčnih olajšav in 
možnost nadomestitve pospeševalnih 
ukrepov, ki so jih bili deležni investitorji 
pri združevanju sredstev v okviru samou- 
pravnih interesnih skupnosti materialne 
proizvodnje v prejšnjem srednjeročnem 
obdobju; 

- gospodarske zbornice in splošna 
združenja morajo postati iniciator in no- 
silec priprave razvojnih programov, pri 
čemer morajo skupaj z investitorji in ban- 
kami prevzeti odgovornost za sprejete 
investicijske usmeritve oz. odločitve ter 
pri tem še posebej izostriti skrb in odgo- 
vornost združenega dela s teh območij 
za lastni razvoj; 

- v razvojnih usmeritvah je potrebno 

uveljaviti razvojne možnosti kmetijstva 
ter naravne pogoje za povečanje in širje- 
nje obsega kmetijske proizvodnje. Pri 
tem bi bilo potrebno v večji meri i/ okviru 
medobčinskih dogovorov angažirati 
sredstva skladov za intervencije v kmetij- 
stvu iz razvitih občin. Prav tako naj Izvrš- 
ni svet prouči možnost sprejema dogo- 
vora o združevanju intervencijskih sred- 
stev za razvoj kmetijstva na manj razvitih 
območjih S P Slovenije. 

2. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
naj tudi v bodoče z ukrepi tekoče eko- 
nomske politike zagotavlja pospeševanje 
skladnejšega regionalnega razvoja v SR 
Sloveniji ter pristopi k odpravljanju neka- 
terih razvojnih neskladij, na katere opo- 
zarja v poročilu. Nekatere nujne naloge 
glede skladnejšega regionalnega razvoja 
pa naj predvidi že v resoluciji o uresniče- 
vanju plana, v dogovoru o temeljih plana 

ter v spremembah in dopolnitvah družbe- 
nega plana SR Slovenije. 

3. Zbor združenega dela nalaga Izvrš- 
nemu svetu, naj pri nadaljnjih aktivnostih 
upošteva tudi razpravo na seji zbora. 

4. Zbor občin pozira občinske skup- 
ščine, naj ocenijo, kako se v okviru sa- 
moupravnih interesnih skupnosti v skla- 
du s sistemskimi zakoni uresničuje spo- 
razumevanje o prelivanju dela sredstev 
samoupravnih interesnih skupnosti med 
občinami z veliko dnevno migracijo de- 
lavcev. 

5. Družbenopolitični zbor priporoča, 
da se nadaljuje s takšno usmeritvijo akcij 
mladinskih delovnih brigad, ki bodo tudi 
v prihodnje prispevale k skladnejšemu 
regionalnemu razvoju SR Slovenije. 

6. Izvršni svet naj prouči tudi druge 
pripombe in predloge iz razprave delega- 
tov na seji zbora. 

SKLEP 
Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR 
Slovenije ob obravnavi predloga za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o upravah za družbene prihodke   

Zbor združenega dela, Zbor občin in 
Družbenopolitični zbor Skupščine SR 
Slovenije so na sejah dne 28. julija 1982 
obravnavali predlog za izdajo zakona o 
spremembah in dopolnitvah zakona o 
upravah za družbene prihodke in na 
podlagi drugega odstavka 271. člena 
poslovnika Skupščine SR Slovenije 
sprejeli naslednji. 

sklep 
1. Predlog za izdajo zakona o spre- 

membah in dopolnitvah zakona o upra- 
vah za družbene prihodke se sprejme. 

2. Osnutek zakona pripravi Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije. 

3. Zbori ugotavljajo, da uprave za druž- 
bene prihodke doslej pri svojem delu ni- 
so bile dovolj učinkovite, zato podpira 
cilje, ki naj bi jih dosegli s spremembami 
in dopolnitvami zakona, in sicer: da se 
zagotovi učinkovitejše ukrepanje, enot- 

nejše delovanje in ustreznejši pogoji za 
delo uprav za družbene prihodke, vendar 
meni, da predlagane rešitve ne zagotav- 
ljajo uresničitev navedenih ciljev. 

4. Zbori podpirajo usmeritev, da se 
uprave za družbene prihodke kadrovsko 
okrepijo ter da se izboljša njihov mate- 
rialni položaj, vendar meni, da sta si- 
stemsko vprašljivi rešitvi, po katerih se za 
imenovanje direktorja občinske uprave 
za družbene prihodke zahteva mnenje 
direktorja republiške uprave ter, da se v 
zakonu določa odstotek za povečanje 
osnove osebnega dohodka posameznim 
pooblaščenim uradnim osebam teh 
uprav. Prvo vprašanje naj bi se urejalo 
prek rednega kandidacijskega postopka 
v okviru SZDL, drugo pa z ustreznimi 
samoupravnimi akti, ki naj bi diferencira- 
no določali povečanje osebnih dohodkov 
pooblaščenih delavcev uprav za družbe- 
ne prihodke glede na zahtevnost, odgo- 

vornost in izpostavljenost posameznega 
delovnega mesta. 

5. Zbori predlagajo, da naj predlagatelj 
skuša zagotoviti učinkovitejše delovanje 
uprav za družbene prihodke predvsem z 
razdelavo pooblastil pooblaščenih delav- 
cev uprav ter s konkretizacijo in dosle- 
dnejšim izvajanjem nadzorostva nad de- 
lom občinskih upravnih organov, ki jih 
ima republiški upravni organ v skladu s 
331. členom ustave SR Slovenije in 9. 
členom zakona o upravah za družbene 
prihodke. Glede na različna mnenja iz 
razprave naj predlagatelj posebej prouči, 
kako bi uvedba službenih oblek vplivala 
na učinkovitost izvajanja nalog poobla- 
ščenih delavcev uprav za družbene pri- 
hodke. 

6. Pri pripravi osnutka zakona naj 
predlagatelj upošteva pripombe, predlo- 
ge in mnenja, dane v poročilih delovnih 
teles zbora in skupščine in pripombe, 
dane v razpravi na seji zborov. 

SKLEP 
Zbora občin Skupščine SR Slovenije ob obravnavi predloga družbenega dogovora 
o organiziranju in financiranju XIV. olimpijskih iger 1984. leta v Sarajevu 

Zbor občin Skupščine SR Slovenije je 
na S. seji dne 28. julija 1982 ob obravna- 
vi predloga družbenega dogovora o or- 
ganiziranju in financiranju XIV. zimskih 
olimpijskih iger 1984. leta v Sarajevu, 
poleg omenjenega dogovora, sprejel še 
naslednji 

sklep: 
1. Zbor občin Skupščine SR Slovenije 

s tem, ko daje soglasje in pristopa k skle- 
nitvi družbenega dogovora, poudarja, da 
je treba zagotoviti, da v bodoče posa- 
mezni organizatorji mednarodnih prire- 
ditev ne bodo sprejemali odločitev o or- 

ganiziranju mednarodne prireditve, ne 
da bi si predhodno sami oziroma v dogo- 
voru z republikami in avtonomnima po- 
krajinama ali drugimi organizatorji, za- 
gotovili finančna sredstva, potrebna za 
organizacijo take prireditve. Zato zbor 
ponovno poudarja, da je potrebno v okvi- 
ru Jugoslavije sprejeti zahtevani dogovor 
o organiziranju mednarodnih prireditev, 
s katerimi bi bila določena merila in krite- 
riji za organiziranje takšnih prireditev. 

2. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
naj predlaga preostalim podpisnikom, še 
pred sklenitvijo tega družbenega dogo- 
vora, naj se nedvoumno ugotovi, da vsa- 
ko prekoračitev stroškov za graditev 

olimpijskih objektov plača SR Bosna in 
Hercegovina in mesto Sarajevo, kot to 
izrecno navaja obrazložitev tega dogovo- 
ra, in da preostale republike in avtono- 
mni pokrajini nimajo morebitnih obvez- 
nosti iz tega naslova. 

3. Zbor pooblašča tovarišico Majdo 
Poljanšek, članico Izvršnega sveta in 
predsednico Republiškega komiteja za 
vzgojo in izobraževanje ter telesno kultu- 
ro, da v imenu Skupščine SR Slovenije 
podpiše družbeni dogovor o organizira- 
nju in financiranju XIV. zimskih olimpij- 
skih iger 1984. leta v Sarajevu. 

poročevalec 
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VPRAŠANJA DELEGACIJ iN DELEGATOV 

ZBOR ZDRUŽENEGA DELA - 28. 7. 1982 

- Kdo je dal pooblastilo za organizacijo 
svetovnega prvenstva v nogometu 
1990? 

Zbor združenega dela skup- 
ščine občine Slovenska Bi- 
strica je, dne 14/7-1982 na 
predlog temeljne delegacije 
ELKOM-EMI p. o. Poljčane 
posredoval skupini delegatov 
za zbor občin in ZZD za go- 
spodarsko področje skupšči- 
ne SR Slovenije naslednje de- 
legatsko vprašanje: 

Iz sredstev javnega informi- 
ranja smo obveščeni, da so 
se predstavniki Jugoslavije v 
času zadnjega svetovnega 
prvenstva v Španiji pogovar- 
jali o možnosti, da Jugoslavija 
kandidira za organizatorja 
svetovnega prvenstva leta 
1990. 

Zanima nas, kdo so bili ti 
predstavniki in kdo jih je po- 
oblastil, da se lahko v seda- 
njih zaostrenih pogojih go- 
spodarjenja, pogovarjajo o 
organizaciji svetovnega pr- 
venstva brez predhodnega 
dogovora oziroma zagotovila 
o kritju stroškov. 

Zbor združenega dela SO 
Maribor-Tezno je na seji dne 
28/6-1982 obravnaval in 
podprl delegatsko vprašanje, 
ki so ga postavili delegati 
OZD Metalna in se nanaša na 
kandidaturo SFRJ za organi- 
zacijo svetovnega nogomet- 
nega prvenstva v I. 1990. 
Tekst zastavljenega delegat- 
skega vprašanja je naslednji: 

»Delavci v OZD Metalna po- 
stavljamo vprašanje, kdo je 
dal pooblastilo predstavni- 
kom nogometne zveze Jugo- 
slavije, da so v Španiji podali 
kandidaturo za organizacijo 
svetovnega nogometnega pr- 
venstva v letu 1990 v trenut- 
ku, ko se naše gospodarstvo 
in cela družba bori za stabili- 
zacijo in ko govorimo o kon- 
troli raznih tekmovanj. Zave- 
dati se moramo, da nogomet- 
na zveza Jugoslavije ni v sta- 
nju organizacijo sprovesti z 
lastnimi sredstvi in da jih bo 
moralo ponovno dati združe- 
no delo. Zahtevamo, da se to 
vprašanje preko delegatske- 
ga sistema prenese na nivo 
federacije. S tem je jasno, da 
se s to kandidaturo ne stri- 
njarrib.« 

Skupina delegatov za go- 
spodarsko področje za zbor 

združenega dela v občini Ma- 
ribor-Tezno je dne 9/7-1982 
obravnaval citirano delegat- 
sko vprašanje in daje pobudo, 
da se to vprašanje prenese 
tudi v skupščino SFRJ. 

Na vprašanje je Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije posre- 
doval naslednji odgovor: 

Po podatkih Zveze telesno- 
kulturnih organizacij Slovenije 
se je Nogometna zveza Jugo- 
slavije preliminarno prijavila 
za izvedbo Svetovnega nogo- 
metnega prvenstva v letu 1990 
na podlagi sklepa svojega 
izvršnega odbora iz leta 1975. 
Zveza telesnokulturnih organi- 
zacij Slovenije in Nogometna 
zveza Slovenije o tej prijavi 
uradno nista bili obveščeni. 

Glede na postopke in pravi- 
la, ki veljajo v Mednarodni no- 
gometni federaciji, se leta 
1982 še ne more predlagati 
kandidatura za organizacijo 
svetovnega prvenstva v letu 
1990, ampak gre za preliminar- 
no priglasitev prijav. Ustrezen 
postopek bo potekal v organih 
mednarodne federacije in v dr- 
žavah, ki so tak interes prigla- 
sile do leta 1984, ko bo potreb- 
no kongresu Mednarodne no- 
gometne federacije predložiti 
dokončne kandidature za or- 
ganizacijo svetovnega prven- 
stva v letu 1990. Po stališčih, ki 
zaenkrat veljajo v Zvezi za tele- 
no kulturo Jugoslavije o orga- 
nizaciji velikih prireditev v 
SFRJ, bo morala Nogometna 
zveza Jugoslavije dobiti 
ustrezno soglasje od družbe- 
nopolitičnih in telesnokultur- 
nih. organizacij socialističnih 
republik in avtonomnih pokra- 
jin ter od federacije, kar doslej 
ni bilo storjeno, verjetno pa 
Nogometna zveza Jugoslavije 
namerava začeti postopek za 
pridobivanje teh soglasij, če 
bo njena preliminarna prijava v 
organih mednarodne federaci- 
je dobila podporo. 

Sprejemanje in organizacija 
velikih športnih prireditev 
zaenkrat v Jugoslaviji še ni za- 
dovoljivo urejena. Zveza orga- 
nizacij za telesno kulturo Ju- 
goslavije pa pripravlja skleni- 
tev družbenega dogovora o or- 
ganiziranju velikih športnih 
prireditev, ki ureja tudi posto- 
pek sporazumevanja o kandi- 
diranju in financiranju tako, da 

bo v vsakem primeru zagotov- 
ljena širša družbena verifikaci- 
ja in pridobljeno predhodno 
soglasje vseh, ki sodelujejo v 
izvedbi vsake posamezne pri- 
reditve. Po podatkih Zveze te- 
lesnokulturnih organizacij 
Slovenije bo dogovor še letos 
podpisan, zato bo vsako kan- 
didiranje za take prireditve - 
pa tudi morebitno kandidira- 
nje za svetovno nogometno 
prvenstvo 1990 - teklo po tem 
dogovoru. 

Izvršni svet se bo v okviru 
svojih pristojnosti zavzemal, 

da se navedeni družbeni dogo- 
vor čimprej sklene, ker bo s 
tem onemogočeno, da bi na 
tem področju kdor koli v Jugo- 
slaviji lahko prevzemal obvez- 
nosti mimo družbenih plan- 
skih usmeritev in odločitev de- 
lavcev v združenem delu. Gle- 
de na dosedanje izkušnje s to- 
vrstnimi prireditvami in resne 
gospodarske razmere pa me- 
nimo, da ne bi bilo primerno 
podpirati morebitne kandida- 
ture Jugoslavije za svetovno 
nogometno prvenstvo v letu 
1990. 

- Kaj je s preskrbljenostjo z rezervnimi 
deli za kmetijske stroje? 

Zbor združenega dela in 
zbor krajevnih skupnosti 
Skupščine občine Laško sta 
na zasedanju dne 13/7-1982 
razpravljala med drugim tudi 
o problematiki preskrbljenosti 
z rezervnimi deli za kmetijske 
stroje in oskrbo s krmili, ki jo 
je podala konferenca delega- 
cij Kmetijske zadruge Laško. 

Ugotovljeno je, da postaja 
trenutno največji problem, ki 
onemogoča uspešnejšo pro- 
izvodnjo hrane, zagotavljanje 
in oskrba kmetov - kooperan- 
tov z rezervnimi deli, še po- 
sebno pa s pnevmatikami za 
kmetijsko mehanizacijo. 

Podoben problem pa je 
oskrba s krmili, čeprav so pri- 
zadevanja uprta v to, da se 
pridela čim več kvalitetne ži- 
vinske krme doma. Vendar pa 
vseh beljakovinskih kompo- 
nent za krmila za vzrejo telet, 
prašičev in ne nazadnje za 
perutninsko proizvodnjo ni 
mogoče zagotoviti na lastnih 
površinah.'' 

Zaradi pomembnosti vpra- 
šanja oba zbora predlagata, 
da se zdeva uredi na enak 
način kot za umetna gnojila. 

Na vprašanje je Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije posre- 
doval naslednji pismeni odgo- 
vor 

Ker kmetijstvo že v letu 1981 
in v letošnjem letu s svojim 
izvozom ne uspe zagotoviti 
dovolj deviznih sredstev za 
svoje potrebe, se devizna sred- 
stva za mineralna gnojila, za- 
ščitna sredstva za varstvo rast- 
lin ter za veterinarska zdravila 
zagotavljajo pretežno po 13. 
členu SS SISEOT in sicer na 
nivoju celotnega gospodar- 
stva. Na enak način bo z do- 
datnimi napori zagotovljena 
oskrba s tem prioritetnim re- 
promaterialom tudi za jesen- 
sko setev. 

Glede na to, da ni možno 
širiti 13. člena, po katerem 
združuje gospodarstvo deviz- 
na sredstva za skupne potrebe 
v SR Sloveniji, so se članice 
VII. enote agroživilstva zadol- 
žile, da bodo devizna sredstva 
za oskrbo z rezervnimi deli za 
kmetijsko mehanizacijo in za 
beljakovinske komponente za 
živalsko krmo, zagotavljale z 
lastnim izvezom. 

Za oskrbo z rezervnimi deli 
za* kmetijsko mehanizacijo je 
zadolžena koordinacija pri 
Agrotehniki Grudi, ki z lastnim 
izvozom zagotavlja tudi deviz- 
na sredstva. Zadolžen koordi- 
nator za oskrbo s krmili pa je 
SOZD Emona. 

V letošnjem letu so bile pri- 
sotne težave pri oskrbi s pnev- 
matiko in s klinatstimi jermeni 
za kombajne s strani domačih 
proizvajalcev, ki kljub zagoto- 
vitvi deviznih sredstev niso 
uspeli oskrbeti kmetijstva s 
kompletnim programom pnev- 
matike. Manjkajoči del potreb- 
nega materiala je bil interven- 
cijsko uvožen v okviru Agrote- 
hnika Gruda. 

Spomladanska setev je po 
vseh prizadevanjih glede oskr- 
be z rezervnimi deli potekala 
nemoteno, prav tako pa zado- 
voljivo teče tudi žetev in spra- 
vilo kmetijskih pridelkov. 

Velika uvozna postavka 
agroživilstva so tudi beljako- 
vinske komponente za žival- 
sko krmo (sojine tropine, me- 
sna in ribja moka, aditivi). Te- 
hnološki nivo perutninske, 
prašičjerejske in delno gove- 
dorejske proizvodnje terja be- 
ljakovinska krmila, pri katerih 
je SR Slovenija trajno defici- 
tarna in odvisna od uvoza. De- 
vizno pokrivanje se zagotavlja 
predvsem z lastnim izvozom. S 
tem v zvezi je v okviru članic 
VII. enote - porabnikov žival- 
ske krme narejen dodatni na- 
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por povečanega izvoza perut- 
ninskega mesa in goveje živi- 
ne, ki ne bo prizadel oskrbe 
domačega trga. Prav tako so v 
teku prizadevanja za združeva- 
nje manjkajočih deviznih sred- 
stev s članicami XI. enote - 
turizem. 

Za trajno in stabilno preskr- 
bo z beljakovinsko komponen- 
to za živalsko krmo in rezervni- 
mi deli za kmetijsko mehaniza- 
cijo je tudi v prihodnje predvi- 
deno zagotavljanje lastnih de- 
viznih sredstev, ki jih bo mo- 
goče za-gotoviti le s povečano 
proizvodnjo ter z večjim izvo- 
zom. V agroživilstvu je za II. 
polletje 1982 in za naslednja 
leta narejen program dodatne- 

ga izvoza po posameznih bla- 
govnih skupinah. Z dodatnimi 
napori bo tako mogoče zago- 
toviti devizna sredstva za naj- 
bolj prioritetne materiale. 

Za dolgoročno oskrbo z be- 
ljakovinskimi komponentami 
tečejo tudi prizadevanja v 
smeri organiziranja proizvod- 
nje v deželah tretjega sveta. 
Takšni dogovori so s Tanzani- 
jo in v zadnjem času tudi s 
Kenijo. 

Za trenutno oskrbo s sojo je 
v teku uvoz 24.000 ton soje. 
Zaradi sezonskega značaja 
izvoza agroživilskih proizvod- 
ov in pomanjkanja razpoložlji- 
vih deviznih sredstev je bil pri 
bankah že omogočen termin- 
ski nakup deviz. 

4. DO Žima 

- Zakaj ni enotne politike cen v vsej 
SFRJ? 

Skupina delegatov za dele- 
giranje delegatov v Zbor zdru- 
ženega dela Skupščine SR 
Slovenije - gospodarsko po- 
dročje 3. okoliš je na seji 
obravnavala delegatsko 
vprašanje, ki ga je delegacija 
Totre naslovila na zbor zdru- 
ženega dela občinske skup- 
ščine ter sklenila, da ga po- 
sreduje Zboru združenega 
dela Skupščine SR Slovenije. 

».ZAKAJ POLITIKA CEN V 
SFRJ NI ENOTNA, OZIROMA 
ZAKAJ JE ZATAJILO MEDRE- 
PUBLIŠKO DOGOVARJA- 
NJE? ALI SE RES SAMO SR 
SLOVENIJA STRIKTNO DRŽI 
RESOLUCIJSKO DOGOVOR- 
JENEGA ZVIŠEVANJA CEN, 
OSTALE REPUBLIKE PA NE? 

Navedli bi samo primer na- 
še OZD. Cena surovine, ki jo 
potrebujemo za izdelavo 
končnega proizvoda, se je po- 

1 DO Totra 

Proizvod prodajna 
cena Totre 

prodajna 
cena OKI - 

Drniš 

prodajna 
cena MB- 

Lučani 

PE LD cevi 
PE H D cevi 
PVC cevi 

102.94 
422.14 
174.28 

117.28 
475.97 

204.42 

2. Jugotekstil - Julon 

Proizvod 

PA -6 taftilon 
dtex 1220/64 
dtex 2440/128 
dtex 366/169 

prodajna cena Julon prodajna cena Zele 
Veljkovič Leskovac 

185.30 
168.00 
155.70 

224.65 
201.60 
190.65 

3. Papirnica Vevče 
Proizvod prodajna cena Pap. 

Vevče 
prodajna cena 

ostalih jug. proizv. 

brezlesni offset 
papir 60.80 
ostali tisk. 
(pisar, tanki papir) 82.00 
enostranski visoki 
premaz 58.50 

67.20 

113.25 

68.50 

Proizvod prodajna cena Žime prodajna cena 
Niveta 

Valjček 230 komplet 133.25 
Zidarski čopič 343.50 
Ščetke frizerske 32.25 

178.70 
456.70 

40.00 

večala za 43%, tako da je ce- 
na enega kilograma surovine 
enaka enemu kilogramu 
končnega izdelka. Razlika 
med cenami končnih izdelkov 
v SRS in ostalih republik je do 
38%, kar je razvidno iz pri- 
loge. 

Z ozirom na to, da je situaci- 
ja tudi v ostalih OZD podobna, 
predlagamo, da se na zboru 
združenega dela skupščine 
mesta Ljubljane in SR Slove- 
nije postavi zahteva za ta- 
kojšnje uveljavljanje politike 
in ukrepov, ki so zajeti v zak- 
ljučkih komisije za dolgoroč- 
no gospodarsko stabilizacijo. 
Istočasno bi se morali zavze- 
mati za spremembo republi- 
ških dogovorov ter posamez- 
nih metodologij, ki ne ustre- 
zajo zaključkom te komisije in 
prinašajo nesorazmerja v go- 
spodarjenju.« 

ODGOVOR 

Na vprašanje je Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije posre- 
doval naslednji pismeni odgo- 
vor: 

1. Politika cen v SFRJ je do- 
ločena z Resolucijo o politiki 
izvajanja družbenega plana in 
z dogovorom o izvajanju politi- 
ke cen v letu 1982, katerega 
podpisniki so Zvezni izvršni 
svet, Izvršni sveti republik in 
pokrajin in vse skupnosti za 
cene. Podrobnejši pristop k 
realizaciji dogovora in izvaja- 
nju politike je razčlenjen v pro- 
gramih sprememb cen, katere 
sprejema vsaka družbeno-po- 
litična skupnost v okviru svoje 
pristojnosti. 

Program sprememb cen, 
sprejet v Zvezni skupnosti za 
cene, ki vsebuje globalne 
opredelitve za vse panoge in 
vse pristojnosti je pripravljen 
tako, da upošteva dohodkovni 
položaj panoge in doseženo 
rast cen v zadnjih štirih letih v 
merilu države. Program, ki ga 
je sprejel svet Republiške 
skupnosti za cene pa nekoliko 
podrobneje razčlenjuje spre- 
membe cen iz republiške pri- 
stojnosti. 

Ze ob pristopu k realizaciji 
programa se je svet Republi- 
ške skupnosti za cene oprede- 
lil, _ da pomenijo predlagane 
stopnje sprememb cen v pro- 
gramu najvišja možna poveča- 
nja cen, za razliko od nekate- 
rih drugih skupnosti za cene 
socialističnih republik in avto- 
nomnih pokrajin, ki teh omeji- 
tev niso sprejele. Ker smo žele- 
li, da se splošna združenja kar 
najaktivneje vključijo v cenov- 
no politiko in, ker so bile pri- 
sotne nekatere disparitete cen 
med proizvajalci na tržišču, je 
svet sprejel sklep, da je po- 
trebno odpravljati te disparite- 
te cen v okviru programa spre- 
memb cen oziroma dogovora 
o izvajanju politike programa 
sprememb cen oziroma dogo- 
vora o izvajanju politike cen v 
letu 1982. Tako so nekatera 
splošna združenja sprejela na 
svojih izvršilnih odborih skle- 
pe, da si zadržijo glede na re- 
publiški program določeno re- 
zervo, s pomočjo katere naj bi 
odpravljali največja nesora- 
zmerja med proizvajalci zno- 
traj Jugoslavije. Praktično iz- 
gleda tako, da vsaka delovna 

organizacija oziroma samou- 
pravna organizacija in skup- 
nost dobi soglase k predlogu 
za povečanje cen v okviru 
sprejetega programa znižane- 
ga za rezervo - v kolikor se je 
splošno združenje tako opre- 
delilo. Naknadno pa tako 
splošna združenja kot tudi svet 
Republiške skupnosti za cene 
obravnava primere, kjer je od- 
stopanje cen slovenskih proi- 
zvajalcev v primerjavi s proi- 
zvajalci iz drugih družbeno- 
političnih skupnosti občutno. 
Republiška skupnost za cene 
meni, da bo tako odpravila naj- 
večje disparitete. Za leto 1982 
se je svet Republiške skupno- 
sti za cene opredelil, da se od- 
pravi 60 odstotkov disparitet, 
saj program ne omogoča 100 
odstotkov odprave disparitet v 
enem letu. 

Svet Republiške skupnosti 
za cene je letos že dvakrat 
obravnaval problematiko cen 
več proizvodov in storitev, 
med ostalimi tudi proizvodov 
Julona, Papirnice Vevče, DO 
Žime, medtem ko je problem 
cen predelave plastike predvi- 
den za obravnavo na prvi pri- 
hodnji seji sveta Republiške 
skupnosti za cene. 

Medrepubliško dogovarja- 
nje in sodelovanje je oprede- 
ljeno že v zveznem dogovoru o 
izvajanju politike cen v letu 
1982 (5. člen), posebej in na- 
tančneje pa je opredeljeno v 
dogovoru o načinu uresniče- 
vanja medsebojnega sodelo- 
vanja pri izvrševanju družbene 
kontrole cen v letu 1982. V do- 
govoru so posebej navedene 
panogfe in dejavnosti oziroma 
izdelki in storitve za katere je 
potrebno pred podražitvijo za- 
gotoviti medrepubliško sode- 
lovanje, ne pa usklajevanje 
cen. Tudi naša republika je bi- 
la proti usklajevanju, zato je 
obveljalo sodelovanje prav za- 
radi tega, ker izkušnje kažejo, 
da se vse cene v SFRJ ne mo- 
rejo izenačiti na najvišje nivo- 
je, saj bi samo to pomenilo 
okoli 30 odstotkov dodatne in- 
flacije. Poudariti moramo, da 
imajo tudi nekateri izdelki 
proizvajalcev iz Slovenije pre- 
cej višje cene kot izdelki proi- 
zvajalcev iz drugih republik in 
avtonomnih pokrajin (cement, 
električna energija, gozdni 
proizvodi, premog, plin). To 
lahko potrdimo tudi s paleto 
cen iz občinske pristojnosti iz 
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naše republike, saj niti dve ob- 
čini nimata enakih cen za npr. 
stanarine, komunalne storitve, 
razlike so tudi večkratne. 

Gibanja na področju cen v 
prvih petih oziroma šestih me- 
secih kažejo, da se cene pri 
proizvajalcih industrijskih iz- 
delkov gibljejo različno po re- 
publikah in pokrajinah. Glede 
na to, da tudi program spre- 
memb cen predvideva različne 
odstotke povišanja cen za do- 
ločene panoge oziroma skupi- 
ne izdelkov in da imajo pred- 
vsem izdelki panog primarne 
profzvodnje predvidena večja 
možna povečanja cen, je tudi 
glede na strukturo industrijske 
proizvodnje po republikah in 
pokrajinah taka rast tudi ra- 
zumljiva. Povprečna 14 odstot- 
na rast proizvajalskih cen in- 
dustrijskih proizvodov v merilu 
Jugoslavije, pomeni za Slove- 
nijo 12,4 odstotka rast cen. V 
okviru 12,4 odstotka povpreč- 
ne rasti cen pri proizvajalcih 
industrijskih izdelkov v prvem 
polletju so se najmanj poveča- 
le to cene v SR Srbiji (8,3 od- 

stotka), v SR Hrvaški in SR 
Sloveniji nekaj več (10,1 oz. 
10,2 odstotka), drugje pa nad- 
povprečjem. 

Koncem junija se v okviru 
povprečne 14,6 odstotka rasti 
cen na drobno v SFRJ rast cen 
po republikah in pokrajinah 
giblje v razponu od 14,2 do 
16,5 odstotka, v okviru pov- 
prečne rasti cen storitev (12,6 
odstotka) med 9,5 in 17,4 od- 
stotka in v okviru povprečne 
rasti življenjskih stroškov (17,2 
odstotka) med 15,1 in 24,4 od- 
stotka. Pri tem pa velja opozo- 
riti, da pri obstoječem načinu 
statističnega spremljanja cen 
ni mogoče ugotoviti, koliko je 
na izkazano rast cen vplivalo 
povečanje cen v tej republiki in 
koliko povečanja cen izdelkov 
in storitev iz drugih republik. 
Porast cen v prvih mesecih pa 
kaže, da smo že blizu ali celo 
nad za celo leto predvidenimi 
okviri rasti cen, kar kaže na to, 
da se tudi SR Slovenija strikt- 
no ne drže resolucijsko dogo- 
vorjenega zvišanja cen. 

ZBOR OBČIN - 28. 7. 1982 

- Kaj je s preskrbljenostjo z rezervnimi 
deli za kmetijske stroje? 

V zvezi s preskrbljenostjo z 
rezervnimi deli za kmetijske 
stroje in oskrbo s krmili je bilo 
na Zboru občin postavljeno 
enako delegatsko vprašanje 
kot na Zboru združenega dela. 

Enak odgovor kot je bil po- 
sredovan na Zboru združene- 

ga dela je na Zboru občin po- 
sredoval Milan Knežević, član 
Izvršnega sveta Skupščine SR 
Slovenije in predsednik Repu- 
bliškega komiteja za kmetij- 
stvo, gozdarstvo in prehrano 
in ga objavljamo v tej številki 
Poročevalca. 

- Kdo je dal pooblastilo za organizacijo 
svetovnega prvenstva v nogometu? 

V zvezi z organizacijo sve- 
tovnega prvenstva pri nas leta 
1990 je tudi skupina delegatov 
iz občine Slovenska Bistrica 
postavila vprašanje o organi- 
zaciji tega prvenstva. Ker je bi- 
lo takšno vprašanje postavlje- 

no tudi na Zboru združenega 
dela je enak odgovor posredo- 
val Peter VVinkler, namestnik 
predsednice Republiškega ko- 
miteja za vzgojo in izobraževa- 
nje in ga objavljamo v tej šte- 
vilki Poročevalca. 

Ni razlogov za spremembo 

Skupina delegatov za Zbor 
občin Skupščine SR Slovenije 
Skupščine občine Trbovel) je 
postavila naslednje delegat- 
sko vprašanje: 

1. junija 1924 so se v Trbov- 
ljah napredni delavci - člani 
Proletarskih akcijskih čet, 
prve oborožene organizacije 
slovenskega delavskega ra- 
zreda, ustanovljene leta 1923 
za obrambo pred nastopom 
fašizma, spopadli z nacionali- 
stično Orjuno, nosilko faši- 
zma v Sloveniji In Jugoslaviji. 
Z ognjem iz revolverjev in z 

dvema ročnima granatama so 
odgovorili na strele orjunašev 
ter jih razkropili. 

Prvojunijski borci so v in- 
tenzivni revolverski bitki izgu- 
bili dva bojevnika, štirje so bili 
težje ranjeni, približno pet- 
najst pa jih je bilo laže ranje- 
nih. Orjuna je izgubila tri vo- 
dilne funkcionarje, približno 
petnajst je bilo ranjenih. Žan- 
darmerija je mirno opazovala 
orjunaše, ki so se po bitki zo- 
pet zbrali in zažgali Rudarski 
dom ter za svojo varnost zaje- 
li pet rudarjev kot talce. 

Takšna proletarska aktivna 
obramba je prizadejala poraz 
prvemu nastopu fašizma pri 
nas. Nosilna reakcionarna si- 
la je izginila s političnega 
odra. To je dejstvo, ki je 
splošno priznano in je vklju- 
čeno v zgodovino Zveze ko- 
munistov Jugoslavije. S tem 
priznanjem so prvojunijski 
borci doživeli polno zadošče- 
nje in zavest o tem jih pre- 
veva. 

K prvojunijskim borcem 
štejemo neposredne udele- 
žence oboroženega spopada 
1. junija 1924, organizatorje 
tega oboroženega boja, V3eh 
dvajset aretiranih in postav- 
ljenih pred sodišče zaradi 
udeležbe in organizacije tega 
spopada in reševalce delav- 
skih ranjencev v tem spopa- 
du. Od vsega 60-70 jih je v 
letu 1982 živih še 10. 

Pred skoraj dvajsetimi leti 
so prvojunijski borci predla- 
gali, da se jih glede borčev- 
skih pravic izenači z imetniki 
»Partizanske spomenice 
1941«, vendar njihov predlog 
ni bil sprejet. Vztrajali so, na 
kar jih je sililo dejstvo, da so 
določenih pravic deležni pro- 
tifašistični borci v republikan- 
ski Španiji in odlikovanci s 
Karadjordjevo zvezdo z meči, 
redom belega orla z meči in 
zlato medaljo Obiliča. V minu- 
lih letih so predlog pošiljali 
ustreznim organom v republi- 
ki in federaciji, vendar zaman. 
Zadnji odklonilni odgovor so 
prejeli 9. februarja letos od 
Republiškega komiteja za 
borce in vojaške invalide, da 
ni zakonskih možnosti za po- 
zitivno rešitev njihove za- 
hteve. 

Člani skupine delegatov za 
delegiranje delegatov v zbor 
občin Skupščine SR Slovenije 
v občini Trbovlje želimo, da se 
opisana zadeva na ustreznih 
organih obravnava bolj vse- 
binsko in da se proučijo mož- 
nosti za zakonsko ureditev te- 
ga področja. 

Na delegatsko vprašanje je 
odgovoril Stane Katnik, član 
Izvršnega sveta Skupščine SR 
Slovenije in predsednik Repu- 
bliškega Komiteja za borce in 
vojaške invalide: 

Skupina udeležencev spo- 
pada z Orjuno 1. junija 1924 
leta, ki je organizirana v »Klu- 
bu prvojunijskih borcev« pri 
skupščini občine Trbovlje, že 
več let pošilja na različne na- 
slove v federaciji in republiki 
dopise, v katerih pojasnjuje 
svojo vlogo v spopadu z Orju- 
no in z zahtevo, da se glede na 
pomen, ki ga ima ta spopad v 
delavskem gibanju Slovenije, 
vsem udeležencem prizna sta- 

tus imetnikov »Partizanske 
spomenice 1941«. 

Organi in organizacije, ki so 
te vloge prejeli, so jih obravna- 
vali v okviru svojih pristojnosti. 
Nihče od teh organov ni zani- 
kal pomena udeležbe organi- 
zatorjev in neposrednih udele- 
žencev spopada z Orjuno, ki 
prav gotovo sodi med po- 
membne bitke, ki jih je bojeval 
delavski razred Slovenije in 
Jugoslavije v borbi s takratno 
buržoazijo in njenimi silami. 
Vendar pa so bili vsi organi, ki 
so te vloge obravnavali, enot- 
ni, da udeležencem konkretne 
in podobnih akcij ni mogoče 
priznati statusa in pravic, ki jih 
imajo imetniki »Partizanske 
spomenice 1941«. »Spomeni- 
ca 1941« se je namreč podelje- 
vala samo organizatorjem in 
udeležencem oboroženega 
boja zoper fašistične okupa- 
torje, in to onim, ki so bili ak- 
tivni udeleženci NOV ves čas 
od leta 1941 - 1945. 

Nazadnje je bilo vprašanje 
udeležencev spopada z Orjuno 
širše obravnavano leta 1978, 
ko je v Skupščini SR Slovenije 
tekla razprava o družbenem 
varstvu borcev NOV. Takrat je 
bilo na osnovi predhodne raz- 
prave v zvezi združenj borcev 
Slovenije in Socialistični zvezi 
delovnega ljudstva Slovenije 
ter stališč, ki so bila sprejeta 
na njihovih predsedstvih, ugo- 
tovljeno, da se ne bodo na no- 
vo urejala statusna vprašanja 
posameznih skupin udeležen- 
cev NOB, in da veljavna repu- 
bliška zakonodaja in družbeni 
dogovori dajejo dovolj možno- 
sti, da se konkretne življenjske 
razmere in socialna varnost 
posameznih članov teh sku- 
pin, ki jim ni priznan status 
borca pred 9. 9. 1943, rešujejo 
prek ustreznih samoupravnih 
interesnih skupnosti s področ- 
ja zdravstva in socialnega var- 
stva, s priznavalninami itd. 

To stališče je bilo sporočeno 
tudi predsedniku skupščine 
občine Trbovlje s priporoči- 
lom, da se posameznim čla- 
nom te skupine udeležencev 
spopada z Orjuno nudi po po- 
trebi ustrezna družbena po- 
moč. V tem smislu so bili obli- 
kovani tudi drugi odgovori na 
predloge kluba prvojunijskih 
borcev. 

Po mnenju Izvršnega sveta 
in drugih organov in organiza- 
cij, s katerimi so bile opravlje- 
ne konsultacije v zvezi z dele- 
gatskim vprašanjem, ni razlo- 
gov za spremembo omenjene- 
ga stališča, niti možnosti za 
drugačno ureditev tega vpra- 
šanja. 

10 poročevalec 



- Nevdržno stanje pri odkupu govejega 
mesa 

Na 4. seji Zbora občin Skup- 
ščine SR Slovenije, ki je bila 
14. julija 1982, je Jože Znidar, 
delegat iz občine Šentjur pri 
Celju, zastavil naslednje de- 
legatsko vprašanje: 

»Delegacija za Zbor občin 
Skupščine SR Slovenije iz ob- 
čine Šentjur pri Celju je na 
seji dne 12. julija 1982, ob 
obravnavi gradiva za 4. sejo 
Zbora občin Skupščine SR 
Slovenije, obravnavala tudi 
stališče Zbora krajevnih 
skupnosti Skupščine občine 
Šentjur pri Celju, ki ga je ta 
zbor sprejel na svoji seji dne 
8. julija letos o obravnavi 
vprašanj s področja kmetij- 
stva oz. pridelave hrane. De- 
legati so namreč opozorili na 
nevzdržno stanje pri odkupu 
govejega mesa ter drugih 
kmetijskih pridelkov. 

Gre namreč za to, da se, še 
predvsem v obmejnih obči- 
nah s SR Hrvatsko, pojavljajo 
kupci živine, ki plačujejo pri 
kilogramu mesa tudi do 25% 
več, kot lahko oz. plačujejo 
naše klavnice. Ker je zelo po- 
gosta takšna prodaja mesa, 
so v neenakopravnem polo- 
žaju rejci, ki so pogodbeno 
vezani za prodajo mesa, ter 
tisti, ki prodajajo na prostem 
trgu. 

Na predlog Zbora krajevnih 
skupnosti posreduje skupina 
delegatov iz občine Šentjur 
pri Celju zahtevo, da se v ok- 
viru medrepubliškega dogo- 
vora čimprej uredi oz. dogo- 
vori enotna odkupna cena 

mesa ter ostalih kmetijskih 
pridelkov.« 

Na vprašanje je odgovoril 
Janez Šinkovec, svetovalec 
predsednika republiškega ko- 
miteja za tržišče in splošne go- 
spodarske zadeve: 

Z dogovorom o določitvi 
kmetijskih proizvodov kot pro- 
izvodov, ki so posebnega 
družbenega pomena, za katere 
se bodo določale proizvajalske 
prodajne in zaščitne cene v le- 
tih 1981 in 1982 (Uradni list 
SFRJ, št. 43/81), so se Zvezni 
izvršni svet ter izvršni sveti re- 
publik in avtonomnih pokrajin 
sporazumeli, da takšna obvez- 
nost velja med drugim tudi za 
pitane junce in junice in gove- 
da za zakol. Za leto 1982 je 
proizvajalske prodajne cene 
živine določil Zvezni izvršni 
svet 1. oktobra 1981. leta, pri 
čemer te cene veljajo za vso 
državo in so podlaga za sa- 
moupravno sporazumevanje 
in družbeno dogovarjanje v 
okviru reprodukcijskih verig 
oziroma za sklepanje pogodb 
pri odkupu in prometu ter za 
oblikovanje cen za proizvode, 
dobljene s predelavo. Hkrati 
pa so predpisane proizvajalske 
prodajne cene tudi orientacij- 
ske cene, v okviru katerih naj 
bi se oblikovale dejanske tržne 
cene oziroma cene v odkupu. 

Glede na problematiko višjih 
odkupnih cen moramo opozo- 
riti, da so že od začetka letoš- 
njega leta praktično na vseh 
območjih v Jugoslaviji dejan- 
ske odkupne cene živine višje 
od predpisanih proizvajalskih 
prodajnih cen. Razlika med 
predpisano proizvajalsko pro- 

dajno ceno in dejansko od- 
kupno ceno je odvisna od 
vrste razlogov kot npr. razmer- 
ja med ponudbo in povpraše- 
vanjem, organiziranosti trga z 
živino, trdnosti kooperantskih 
odnosov, poslovne politike in 
ne nazadnje možnosti klavni- 
ške in mesno predelovalne in- 
dustrije, da se lahko z višjimi 
odkupnimi cenami vključi v ve- 
ljavne prodajne cene. Po raz- 
položljivih podatkih so se cene 
v odkupu oblikovale pri pita- 
nem govedu do 20 din/kg višje 

*od predpisane proizvajalske 
cene v višini 65 din/kg. Stanje 
je bilo predvsem zaskrbljujoče 
v vzhodni in severovzhodni 
Sloveniji, kjer so odkupovalci 
iz področij drugih republik po- 
nujali oziroma preplačevali ži- 
vino tudi po 25 din/kg višjih 
cenah. Tudi cene prašičev, te- 
let in piščancev so bile bistve- 
no višje od predpisanih. 

Ker se je tako problematika 
odkupnih cen sredi leta še 
zaostrila, je bil v skladu s 4. 
členom prej omenjenega do- 
govora, ki obvezuje udeležen- 
ce, da bodo s pravočasnimi 
ekonomskimi in drugimi ukre- 
pi skrbeli, da se bodo tržne 
oziroma odkupne cene gibale 
okoli ravni določenih proizva- 
jalskih prodajnih cen, v okviru 
Zvezne skupnosti za cene na 
pobudo izvršnih svetov repu- 
blik in pokrajin sprejet dogo- 
vor, s katerim so bile 18. junija, 
že povečane proizvajalske 
prodajne cene mladega pita- 
nega goveda za 12,8 %, svinj- 
skega mesa za 14% in pi- 
ščančjega mesa za 17,6%. 

v začetku julija smo v repu- 
bliki tudi uveljavili dogovor o 
enotni politiki in ukrepih pri 
pospeševanju proizvodnje 
hrane v letu 1982, s katerim 
smo sprejeli vrsto ukrepov za 
pospešitev proizvodnje hrane. 

Med dolgoročnimi ukrepi za 
pospešitev živinoreje v repu- 
bliki v letu 1982 v obliki premij 
in regresov ter s tem krepitvi 
kooperantskih odnosov, je bila 
določena tudi premija za po- 
speševanje vzreje telet oziro- 
ma govedi, in sicer v višini 
3.650 din v nižinskih in 4.320 
din v hribovskih območjih. To 
skupaj s premijo, ki jo je rejec 
že dobil ob privezu teleta v vi- 
šini 2.000 din, pri pitanem go- 
vedu teže 500 kg predstavlja 
11,30 din/kg. 

Skupaj s povišanjem proi- 
zvajalskih cen, kar je bilo v SR 
Sloveniji izvedeno 18. in 24. ju- 
nija t. I., bo tako rejcem pri 
oddaji živine z nižinskih obmo- 
čij c|ejansko obračunano 82,50 
din/kg žive teže in 83,76 
din/kg s hribovskih območij. 
Menimo, da so bila z navedeni- 
mi ukrepi bistveno zmanjšana 
nesorazmerja cen pri odkupu 
govedi in tako zadovoljivo po- 
večan ekonomski interes rej- 
cev živine. Občasnih nenor- 
malnih razmer na trgu živine v 
nekaterih regijah v republiki 
pa ni mogoče urejati s pritiski 
na zvišanje cen temveč pred- 
vsem s krepitvijo in razvija- 
njem dolgoročnih odnosov v 
reji živine. Na ta način bodo 
tisti rejci živine, ki bi kršili v 
tem okviru sprejete obvezno- 
sti, nosili vse negativne posle- 
dice takšne svoje odločitve. 
Glede same reje živine, bo to 
pomenilo, da se tistim, ki ne 
izpolnjujejo svojih obveznosti, 
med drugim ne morejo zago- 
tavljati take dobrine kot so 
umetna gnojila, krmila, zaščit- 
na sredstva ipd., za katere 
združeno delo v SR Sloveniji v 
celoti združuje devizna sred- 
stva, potrebna za uvoz teh 
sredstev oziroma komponent 
za njihovo proizvodnjo. 

POBUDE DELEGATOV - POBUDE DELEGATOV 

1. Predlog skupine delegatov za kmetijsko 
področje 6. okoliša Ruj 

Delegati občine Ptuj predlagajo spremembo zakona o 
oblikovanju sredstev solidarnosti za odpravljanje posledic 
naravnih nesreč (Uradni list SRS, št. 3/79)oziroma družbe- 
nega dogovara o načinu uporabe in upravljanja s sredstvi 
solidarnosti za odpravljanje posledic naravnih nesreč 
(Uradni list SRS, št. 29/75). Zakon oziroma družbeni dogovor 
naj bi se spremenil tako, da bi občine samostojno razpola- 
gale z 20% oblikovanih sredstev solidarnosti za odpravo 
posledic elementarnih in drugih nesreč, ki se pojavljajo v 
občini vsakoletno, a ne presegajo 3% družbenega proiz- 
voda občine. 

Zakon o oblikovanju sredstev solidarnosti (Uradni list SRS, 
št. 3/75) je bil izdan za realizacijo medrepubliškega dogovora 
o oblikovanju takih sredstev ter lastni in medsebojni pomoči 
republik ob večjih potresih in poplavah (3 člen dogovora, 
Uradni list SFRJ, št. 44/74). Po družbenem dogovoru, ki so ga 
sklenile vse občinske skupščine v SR Sloveniji, Izvršni svet 

Skupščine SR Slovenije, Socialistična zveza delovnega ljud- 
stva Slovenije, Zveza sindikatov Slovenije in Gospodarska 
zbornica Slovenije, so sredstva solidarnosti v Sloveniji name- 
njena odpravljanju posledic naravnih nesreč - naštetih v 2. 
členu dogovora, tj. potresov, poplav, toče, viharjev itd. - če 
škoda zaradi naravne nesreče presega 3% družbenega proiz- 
voda celotnega gospodarstva v prizadeti občini (oz. 1,5%. če 
gre za manj razvito območje); norma o preseganju škode 
vrednosti 3% bruto proizvoda velja po 11. členu medrepubli- 
škega dogovora tudi za uporabo sredstev, kadar gre za po- 
moč drugi prizadeti republiki. 

Smisel solidarnostnega zbiranja sredstev (- ki se ne vpla- 
čajo takoj, ampak šele po odpoklicu in se uporabljajo v OZD- 
plačnikih do odpoklica kot kratkoročen vir obratnih sredstev) 
- je torej solidarnostna pomoč ob večjih naravnih nesrečah, ki 
povzročijo bodisi v občini, bodisi v republiki težje in večje 
posledice (3% družbenega proizvoda celotnega gospodar- 
stva). Ob manjših nesrečah po teh dogovorih in zakonu ne 
intervenirajo solidarnostna sredstva, pomagajo naj si priza- 
deti sami, njih sredstva, druga občinska oziroma republiška 
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sredstva, zlasti pa sredstva zavarovalnic, če gre za nesreče, ki 
jih je mogoče zavarovati 

Glede na gornje Izvršni svet meni, da predlog skupine 
delegatov povsem spreminja funkcijo solidarnostnih sred- 
stev, kakor je bila zamišljena v medrepubliškem družbenem 
dogovoru, zakonu in družbenem dogovoru iz Uradnega lista 
SRS, št. 29/75. 

Temeljni namen zbiranja solidarnostnih sredstev je namreč 
v tem, da se zagotavlja pomoč prizadetim le ob nesrečah z 
Izjemno hudimi posledicami, Ob manjših nesrečah naj se za 
odpravljanje posledic tudi v bodoče uporabljajo predvsem 
sredstva samoupravnih organizacij In skupnosti občine, 

2. Predlog skupine delegatov za gospodarsko 
področje 5. okoliša LJublJana-VIč-Rudnlk 

Skupina delegatov LJubljana-VIč-Rudnik predlaga spre- 
membo določbe S. In 10. člena družbenega dogovora (Ura- 
dni list SRS, it. 29/76), po kateri sprejemajo sklepe o upo- 
rabi sredstev solldaranostl za vsak posamezen primer vsi 
podpisniki dogovora In sicer tako, da se: 

- v odbor podpisnikov delegira večje število članov - 
predstavnikov udeležencev dogovora; 

- da takšen povečani odbor dokončno odloča o načinu 
uporabe In upravljanja s sredstvi solidarnosti; 

- da odbor udeležence dogovora občasno oz. vsaj enkrat 
letno obvešča o svojem delu In odločitvah. 

K predlogu, da se v odbor podpisnikov delegirA večje šte- 
vilo članov, Izvršni svet nima pripomb. 

Izvršni svet pa meni, da je treba zagotoviti možnost vsem 
podpisnikom družbenega dogovora, da odločajo o zbiranju In 
uporabi sredstev solidarnosti in je vprašljivo, če lahko pristoj- 
nost o tem poverimo samo odboru. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije podpira predlog dele- 
gatov, da odbor udeležence dogovora občasno, najmanj pa 
enkrat letno obvešča o svojem delu in odločitvah o uporabi 
solidarnostnih sredstev. 

3. Predlog skupine delegatov za gospodarsko 
področje 1. okoliša Ljubljana-Bežigrad 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije meni, da predlog sku- 
pine delegatov za gospodarsko področje 1. okoliša Ljubljana- 
Bežigrad ni sprejemljiv, ker je v nasprotju s funkcijo solidar- 
nostnih sredstev, kot je določeno z zakonom, medrepubliškim 
dogovorom in republiškim dogovorom. Ta sredstva morajo 
biti na razpolago samo za odpravo posledic nesreč. 

V SR Sloveniji smo razvili ustrezno tehnologijo za saniranje 
tovrstnih objektov (Zavod za raziskavo materiala in konstruk- 
cij), ki je bila tudi že uspešno preizkušena ob potresu v 
Posočju in drugod. Vendar je treba pripomniti, da bi za 
načrtno sanacijo ogroženih objektov potrebovali izjemno ve- 
lika finančna sredstva. Izvršni svet meni, da je v sedanjih 
gospodarskih razmerah možno zagotoviti postopno sanacijo 
najbolj ogroženih objektov (predvsem spomeniško zaščitnih 
objektov, stanovanjskih hiš ipd.), z namenskim zagotavlja- 
njem finančnih sredstev v okviru stanovanjskih skupnosti ter v 
okviru sredstev, ki se oblikujejo za načrtno (dolgoročno) 
revitalizacijo objektov, delov naselij oziroma naselij. 

Pobuda skupine delegatov za gospodarsko 
področje 6. okoliša Ljubljana Šiška 

Skupina delegatov za gospodarsko področje 6. okoliš 
Ljubljana - Šiška je na Zboru združenega dela Skupščine 
SR Slovenije, dala ustno pobudo, da se surovine, ki Jih 
delovna organizacija na ozemlju SFRJ potrebuje za proiz- 
vodnjo Izdelka, namenjenega izvozu, ne bi smela Izvržati, 
ker teh surovin na Jugoslovanskem trgu primanjkuje oz. nI 
mogoče dobiti. V zvezi s tem dajo Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije naslednji odgovor: 

V SFRJ je po zakonski ureditvi v načelu ves zunanjetrgo- 
vinski promet prost In se lahko omejuje le na dosegu razum- 
ne politike ekonomskih odnosov s tujino, regionalne usme- 
ritve zunanjetrgovinske menjave ter za Izpolnjevanje obvez- 
nosti iz mednarodnih konvencij In drugih meddržavnih spo- 
razumov. 

S pobudo delegatov, da surovine, ki jih delovna organiza- 

cija na ozemlju SFRJ potrebuje za proizvodnjo izdelkov na- 
menjenih Izvozu, ne bi smeli Izvažati, še posebno ker teh 
surovin na jugoslovanskem trgu primanjkuje, se v celoti stri- 
njamo in jo podpiramo, vendar sodimo, da bi povezovanje 
organizacij združenega dela po reprodukcijski verigi morali 
zagotoviti na podlagi samoupravnega sporazumevanja oz. 
dogovarjanja organizacij združenega dela in ne z administra- 
tivnimi ukrepi prepovedi izvoza. V to smer so že naravnane 
aktivnosti za to srednjeročno obdobje, v katerem bo potrebno 
doseči še kvalitetnejši premik v smeri zmanjševanja sedanje 
visoke stopnje tehnološke uvozne in razvojne odvisnosti od 
razvitejših dežel, večjo, produktivnejšo in kvalitetnejšo proiz- 
vodnjo ter uveljaviti vlogo domačega znanja, kadrov in so- 
dobne tehnologije, Prav tako je potrebno doseči večjo stop- 
njo samoupravnega sporazumevanja in dogovarjanja organi- 
zacij združenega dela v celotnem jugoslovanskem prostoru, 
na podlagi katerega bomo domače surovine in polizdelke 
čimbolj predelali doma in plasirali v izvoz proizvode, ki bodo 
vsebovali večjo stopnjo domačega dela In znanja. 

To pa je treba doseči z večjo uveljavitvijo trga in z neposred- 
nim dohodkovnim povezovanjem organizacij združenega 
dela, ki so v procesu proizvodnje vertikalno povezane, ne pa z 
administrativnimi ukrepi omejevanja izvoza. 

Skupina delegatov za področje državnih 
organov 4. okoliš - Maribor je dala na 3. seji 
Zbora združenega dela Skupščine SR 
Slovenije dne 16. junija tole pobudo: 

»Skupina delegatov je na svojem 2. sestanku okoliških 
skupin de 14/6-1982 dala pobudo za spremembo 26. člena 
zakona o rednih sodiščih. 

V določbi 26. člena zakona o rednih sodiščih je v S. točki 
določeno območje Temeljnega sodišča v Mariboru, ki po- 
kriva občine: Dravograd, Lenart, Maribor, Ormož, Ptuj, Rad- 
ije ob Dravi, Ravne na Koroškem, Slovenj Gradec in Sloven- 
sko Bistrico. 

Zaradi novonastalih občin Pesnica, Pobrežje, Rotovž, 
Ruše, Tabor In Tezno predlagamo spremembo 5. točke 26. 
člena zakona o rednih sodiščih tako, da se določi, da enota 
Temeljnega sodišča v Mariboru deluje za vseh šest novo- 
ustanovljenih občin. 

Istočasno predlagamo, naj Republiški sekretariat za pra- 
vosodje In upravo v skladu s tretjim odstavkom 30. člena 
zakona o rednih sodiščih ugotovi, ali so Izpolnjeni pogoji iz 
drugega odstavka 30. člena omenjenega zakona (glede ka- 
drov, prostorov In drugih materialnih pogojev) pogojev), da 
se za območje mesta Maribor in mariborskih občin ustanovi 
enota temeljnega Bodišča s sedežem v Mariboru«. 

O navedeni pobudi dajemo tole mnenje: 
Glede na določbe 9. člena zakona o postopku za ustanovi- 

tev, združitev oziroma spremembo območja občine ter o 
območjih občin (Uradni list SRS, št. 28/80) je pobuda za 
spremembo 5. točke 26. člena zakona o rednih sodiščih 
utemeljena. Pobuda bo upoštevana v spremembah in dopol- 
nitvah zakona o rednih sodiščih, ki jih v skladu s programom 
dela pripravlja Republiški sekretariat za pravosodje in upravo. 
Pripominjamo, da je enako pobudo za spremembo zakona o 
rednih sodiščih podalo tudi Temeljno sodišče v Mariboru. 

Glede predloga, naj Republiški sekretariat za pravosodje in 
upravo v skladu s tretjim odstavkom 30. člena zakona o rednih 
sodiščih ugotovi, ali so izpolnjeni pogoji iz drugega odstavka 
30. člena zakona, da se ustanovi za območje mariborskih 
občin enota temeljnega sodišča s sedežem v Mariboru, me- 
nimo, da je taka ugotovitev vezana na uveljavitev zgoraj 
obravnavane spremembe 26. člena zakona o rednih sodiščih. 

Skupina delegatov za gospodarsko področje 
42. okoliš Maribor - Tezno je na 3. seji Zbora 
združenega dela Skupščine SR Slovenije dne 
16. junija 1982 dala naslednjo pobudo: 
»Zakaj pravna pomoč ne more zaživeti v organizacijah zdru- 
ženega dela? 

11. 7. 1979 Je Skupščina SR Slovenije sprejela zakon o 
pravni pomoči, ki je bil objavljen v Uradnem listu SR Slove- 
nije št. 23/79 z dne 18. 7.1979. Ob sprejemanju tega zakona 
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je bilo poudarjeno, da je pravna pomoč postavljena v funk- 
cijo varstva družbene lastnine in samoupravnega položaja 
delovnega človeka. Zato je razvoj pravne pomoči usmerjen 
v njeno podružbljanje. 

Doslej še ni nikjer zaživela podružbljena pravna pomoč, 
razen v ABC Pomurki v Murski Soboti. Menimo, da sedanji 
31. člen zakona o pravni pomoči ne daje dovolj možnosti za 
ustanavljanje organiziranih oblik podružbljene pravne po- 
moči v OZD. 

V OZD lahko deluje organizirana oblika pravne pomoči le 
kot posebna delovna skupnost. Vendar pa obstoji odpor 
proti ustanavljanju števiično majhnih delovnih skupnosti kot 
bi naj bila služba pravne pomoči in zato verjetno ni prišlo do 
ustanavljanja te oblike podružbljene pravne pomoči. 

Predlagamo, da bi se zakon spremenil toliko, da bi predvi- 
del poleg delovne skupnosti še organizacijsko obliko de- 
lovne enote (471. člen zakona o združenem delu) v okviru 
delovne skupnosti kot organizirano obliko podružbljene 
pravne pomoči v OZD«. 

Na navedeno pobudo daje Izvršni svet Skupščine SR Slove- 
nije naslednji odgovor: 

Stanje zagotavljanja pravne pomoči v organizacijah združe- 
nega dela ter vzroki, ki ovirajo ustanavljanje organiziranih 
oblik pravne pomoči v organizacijah združenega dela so 
prikazani podrobno v dopolnitvi informacije o uresničevanju 
zakona o pravni pomoči, na podlagi katere bodo zbori Skup- 
ščine SR Slovenije sprejeli usmeritve za nadaljnje hitrejše 
uveljavljanje zakona o pravni pomoči. 

Glede na predlog delegatov za spremembo zakona o pravni 
pomoči v tem smislu, da bi poleg službe pravne pomoči, 
organizirane kot delovne skupnosti, dopustil tudi organizacij- 
sko obliko delovne enote, je Izvršni svet Skupščine SR Slove- 
nije sprejel naslednje mnenje: 

Zakon o pravni pomoči je kot novo organizirano obliko 
dajanja pravne pomoči določil tudi službe pravne pomoči, ki 
se lahko oblikujejo kot delovne skupnosti ali ustanovijo kot 
delovne organizacije v skladu z zakonom o združenem delu. 
Zakon o pravni pomoči je tako, dajanje pravne pomoči, kot 
dejavnosti posebnega družbenega pomena, v organizacij- 
skem smislu prilagodil zakonu o združenem delu. Po zakonu 

■ o združenem delu sta prišli v poštev dve organizacijski obliki 
in sicer enovita delovna organizacija in delovna skupnost za 
opravljanje del skupnega pomena. Pri tem je bilo upoštevano 
izhodišče, da je potrebno razširiti okrog oseb, ki lahko prido- 
bijo položaj odvetnika tudi na delavce, ki opravljajo opravila 
in dejanja pravne pomoči v službah pravne pomoči, če izpol- 
njujejo v zakonu določene pogoje. Pridobitev statusa odvet- 
nika pomeni, da je delavec - odvetnik v službi pravne pomoči 
pri svojem delu neodvisen in samostojen ter daje pravno 
pomoč v skladu z ustavo, zakoni, samoupravnimi splošnimi 
akti ter načeli socialistične morale. Opisano delovanje de- 
lavca - odvetnika v službi pravne pomoči pa je omogočeno v 
celoti le, če opravlja dejanja in opravila pravne pomoči v 
ustrezni organizacijsko ločeni obliki. 

Delovno enoto zakon o združenem delu ne predvideva kot 
obliko združevanja dela in sredstev, ampak le kot možno 
obliko organiziranja delovnega procesa znotraj temeljne or- 
ganizacije, ki lahko na svojem zboru odloča le o posameznih 
samoupravnih pravicah, dolžnostih in odgovornostih, če de- 
lavci v posameznih delih delovnega procesa opravljajo delo v 
različnih krajih ali če to zahteva organizacija dela - delo v 
posamezni skupini delavcev v gradbeništvu, gozdarstvu, kme- 
tijstvu, prometu ipd. (183. in 471. člen ZZD). Delovne enota kot 
organizirana oblika pravne pomoči, v okviru katere bi delavci, 
ki bi izpolnjevali v zakonu določene pogoje, pridobili položaj 
odvetnika, ne bi mogla zagotavljati neodvisnosti in samostoj- 

nosti pri njihovem delu kot to določa zakon o pravni pomoči 
in kodeks odvetniške etike. Zato je Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije mnenja, da sprememba oziroma dopolnitev zakona 
o pravni pomoči v smislu predloga skupine delegatov ni 
mogoča. 

Pri tem pa je potrebno poudariti, da zakon o pravni pomoči 
ne določa načine organiziranja pravne pomoči v organizaci- 
jah združenega dela Organizacije združenega dela same or- 
ganizirajo zagotavljanje pravne pomoči, zakon o pravni po- 
moči je določil le tisto organizacijsko obliko, v kateri delavec, 
ki daje pravno pomoč pridobi položaj odvetnika, kar pomeni, 
da prevzame dodatne obveznosti (vezanost na kodeks odvet- 
niške etike, posebna disciplinska odgovornost za kršitve v 
okviru Odvetniške zbornice Slovenije). 

Poleg tega pa Izvršni svet na podlagi dopolnitve informacije 
o uresničevanju zakona o pravni pomoči ocenjuje, da spre- 
memba zakona v predlaganem smislu tudi ni potrebna. Druž- 
benopolitične skupnosti, družbenopolitične organizacije in 
druge samoupravne organizacije ugotavljajo potrebe po 
pravni pomoči in tudi že načrtujejo ustanovitev z zakonom 
predvidenih organiziranih oblik pravne pomoči. 

Skupina delegatov za področje državnih 
organov prvega okoliša Ljubljana-Center, je 
na tretji seji delegatov, dne 11/6-1982 
posredovala naslednjo pobudo k predlogu 
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona 
o upravnih taksah: 

Delegati menijo, da je pri poglavju VI. gradbene takse, 
sporno razmerje med višino takse za akt, s katerim se izdaja 
lokacijsko dovoljenje (Tar. št. 30, taksa 200 din) in višino 
takse za akt, s katerim se priglasi zidanje gradbenega ob- 
jekta (Tar. št. 32, taksa 80 din). Delegati menijo, da je višina 
takse za akt, s katerim se izdaja lokacijsko dovoljenje, 
prenizka v odnosu do višine takse, za akt, s katerim se 
priglasi zidanje gradbenega objekta in predlagajo, da pred- 
lagatelj ustrezno ovrednosti tarifne postavke pri poglavju 
VI. gradbene takse in poišče najprimernejšo rešitev. 

Razmerje med višino obeh navedenih taks je bilo postav- 
ljeno že v osnovnem zakonu o upravnih taksah iz leta 1972 in 
se kasneje ni menjalo. Z zakonom o spremembah in dopol- 
nitvah zakona o upravnih taksah, ki je bil sprejet dne 16/6- 
1982 (objavljen v Uradnem listu SRS, št. 23/82 z dne 25/6- 
1982), so bili vsi taksni zneski iz tarife zakona povečani za 
100% v primerjavi z letom 1977. 

Za akt, s katerim se izdaja lokacijsko dovoljenje, za kate- 
rega izdajo je postopek predpisan v zakonu o urbanističnem 
planiranju (Uradni list SRS, št. 16/67), se plačuje taksa v višini 
200 din. Za akt, s katerim se priglasi zidanje gradbenega 
objekta, če za objekt ni predpisano lokacijsko dovoljenje 
temveč predpis zahteva le priglasitev v smislu zakona o gra- 
ditvi objektov (Uradni list SRS, št. 42/73) pa se plačuje taksa v 
višini 80 din. Z ozirom na večjo zahtevnost upravnega po- 
stopka v zvezi z izdajo lokacijskega dovoljenja v primerjavi s 
postopkom ob priglasitvi zidanja gradbenega objekta, me- 

• nimo, da je z zakonom postavljeno razmerje med višino ome- 
njenih taks, povsem primerno. Čeprav je postopek v zvezi z 
izdaja lokacijskega dovoljenja neprimerno zahtevnejši od 
same priglasitve zidanja gradbenega objekta, smo mnenja, da 
je višina takse predpisane za izdajo lokacijskega dovoljenja 
glede na še dodatno dejstvo, da so za izdajo gradbenega 
dovoljenja predpisane mnogo višje takse, ki so vezane na 
vrednost objektov, in znaša najnižja taksa 1.000 dinarjev naj- 
višja pa 10.000, primerna 
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POROČILO 

delegacije Skupščine SR Slovenije v 

Zboru republik in pokrajin Skupščine 

SFRJ o poteku usklajevanja aktov iz 

pristojnosti Zbora republik in pokrajin 

Skupščine SFRJ na 3. seji Zbora republik 

in pokrajin, ki je bila 15. in 16. julija 1982 

Na skupnem zasedanju vseh zborov Skupščine SR Slo- 
venije 28. julija 1982 je Miran Potrč, vodja delegacije 
Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in pokrajin 
Skupščine SFRJ, poročal o poteku usklajevanja aktov iz 
pristojnosti Zbora republik in pokrajin Skupščine SFRJ 
na 3. seji zbora, ki je bila 15. in 16. julija 1982. Poročilo 
objavljamo v celoti. 

Usklajevanje v delovnih telesih Zbora republik in pokrajin in 
odločanje na seji zbora je bilo v glavnem zaključeno po vseh 
aktih, o katerih so zbori Skupščine SR Slovenije sprejemali 
sklepe o soglasju k posameznemu aktu ali oblikovali stališča 
in pripombe na prvih štirih sejah zborov v tem mandatu. Zato 
v tem poročilu najprej poročamo o poteku usklajevanja aktov, 
o katerih je Skupščina SR Slovenije zavzela stališče in pri- 
pombe in kako smo jih uspeli uveljaviti, nato o poteku usklaje- 
vanja aktov, ki jih Zbor republik in pokrajin ni obravnaval, ker 
Skupščina SR Sloveniji z njimi ni soglašala, potem nekoliko 
širše o poteku usklajevanja zakona o določitvi končnih porab- 
nikov zunanjih kreditov, katerega predlagatelj je naša delega- 
cija, na koncu pa podajamo še pregled vseh sprejetih aktov. 

I. 
1. Poročilo Zveznega izvršnega sveta o 

uresničevanju družbenega plana Jugoslavije 
za obdobje od leta 1981 do leta 1985 v letih 
1981 in 1982 s prvo oceno možnosti razvoja v 
letu 1983 

Zbor republik in pokrajin je poročilo Zveznega izvršnega 
sveta sprejel( V sklepih je ugotovil, da poročilo daje realno 
oceno gospodarskih gibanj, pri tem pa poudaril, da niso 
dovolj proučeni vsi konkretni razlogi za ugotovljena gibanja, 
niti vzroki za neizvajanje sprejetih ukrepov oz. za nepravoča- 
sno sprejemanje ukrepov. Ugotovljena odstopanja torej ter- 
jajo hitro in učinkovito akcijo vseh družbenih dejavnikov. 
Posebej so v sklepu poudarjene zahteve za zagotovitev zuna- 
nje likvidnosti Jugoslavije, kar narekuje še večje napore za 
povečanje izvoza na konvertibilno območje, skrajno racio- 
nalno izrabo zmogljivosti in rezerv za povečanje proizvodnje. 
Za uresničitev teh ciljev je zbor podprl predlagane aktivnosti 
in ukrepe Zveznega izvršnega sveta ter zahteval od Zveznega 
izvršnega sveta, da pravočasno opredeli realne cilje, naloge in 
ukrepe za prihodnje leto. Zbor je poudaril, da mora biti eko- 
nomska politika za leto 1983 zasnovana na izhodiščih dolgo- 
ročnega programa ekonomske stabilizacije in zadolžil Zvezni 
izvršni svet, da zboru že v septembru predloži prvo projekcijo 
osnov ekonomske politike za leto 1983. 

Zbor je posebej sprejel še dva delovna sklepa. S prvim je 
zadolžil Zvezni izvršni svet, da v pripravi, predlaganju in 
sprejemanju ukrepov in aktivnosti za uresničevanje ciljev in 
nalog ekonomske politike, prouči in upošteva vse predloge in 

mnenja, razvidna iz poročil delovnih teles in ki izhajajo iz 
razprave na seji zbora, prav tako pa tudi stališča in pripombe 
skupščin republik in avtonomnih pokrajin Z drugim pa je, 
zaradi nezadovoljstva z posplošenostjo ocen o vzrokih za 
neugodna gospodarska gibanja zadolžil Zvezni izvršni svet in 
druge organe in organizacije v federaciji, da do septembra 
meseca zboru predlože dodatno poročilo o razlogih, zaradi 
katerih niso bili sprejeti vsi predvideni ukrepi ekonomske 
politike v tem letu ter o razlogih, zaradi katerih se sprejeti 
ukrepi nedosledno izvajajo oziroma ne zagotavljajo pričako- 
vanih učinkov. 

Delegacija meni, da so v sklepih, ki smo jih na kratko 
povzeli, upoštevane vse bistvene pripombe Skupščine SR 
Slovenije: 

- kritičen odnos do konkretnosti in vsebine poročila, 
- zahteva po sprotnem in bolj poglobljenem poročanju o 

izvajanju tekoče ekonomske politike in posebej nekaterih 
ukrepov, ki ne dajejo pravih tezultatov (oskrba z nafto, zdru- 
ževanje deviz za zagotavljanje zunanje likvidnosti, 

- večja odgovornost za realnejše planiranje ter določanje 
ciljev in metod vodenja ekonomske politike, 

- zahteva za čim doslednejše uresničevanje ciljev ekonom- 
ske politike v tem letu, posebej glede izvoza na konvertibilno 
področje, 

- odgovornost za pravočasno predlaganje in sprejem eko- 
nomske politike za leto 1983, ki bo zasnovana na ciljih politike 
ekonomske stabilizacije in ki bo zagotavljala nadaljnji razvoj 
samoupravnih odnosov. 

2. Zakon o preložitvi vračanja anuitet za 
kredite, dane organizacijam združenega dela z 
območja SAP Kosovo iz sredstev Sklada 
federacije za kreditiranje hitrejšega razvoja 
gospodarsko manj razvitih republik in 
avtonomnih pokrajin 

O tem zakonu so zbori Skupščine SR Slovenje odločali 
dvakrat. Ob prvi obravnavi niso soglašali s skrajšanim postop- 
kom in predlagali, da se izpolnitev obveznosti po predlože- 
nem zakonu uredi z reprogramiranjem obveznic sklada fede- 
racije za leti 1982 in 1983. V prvem krogu usklajevanja v 
Odboru za vprašanja gospodarsko manj razvitih republik in 
avtonomnih pokrajin delegacija teh pripomb Skupščine SR 
Slovenije ni uspela uveljaviti. O tem je podrobno poročala na 
zasedanju 14. t. m., ko je Skupščina SR Slovenije ugotovila, 
da njen predlog za reprogramiranje obveznic za leto 1982 ni 
uresničljiv ter dala delegaciji pooblastilo za glasovanje o 
predlogu zakona. 

V skladu s tem pooblastilom in pripombami na predloženi 
zakon je delegacija uspela uveljaviti stališče skupščine, da se 
kot enakopravna možnost za zagotovitev sredstev Skladu 
federacije upošteva tudi reprogramiranje obveznic v letu 
1983. Ostale delegacije so to stališče sprejele tako, da so 
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zahtevale, da se za ureditev teh obveznosti sprejmeta dva 
zakona, eden za leto 1982 in drugi za leto 1983, saj niso imele 
pooblastil svojih skupščin, da lahko že v tej fazi usklajevanja 
dajo soglasje za ureditev z reprogramiranjem obveznic. 

Tako je Zbor sprejel zakon le za leto 1982. Pri sprejemu tega 
zakona nismo vztrajali na podaljšanju 15-dnevnega roka za 
plačilo prvega obroka, ker so vse druge delegacije na tem 
roku vztrajale in je bil to pogoj za uskladitev. 

Hkrati je Zbor s posebnim sklepom zadolžil Zvezni izvršni 
svet, da pripravi za leto 1983 nov zakon, ki bo enakopravno 
upošteval tudi reprogramiranje obveznic in ki mora biti spre- 
jet do konca 1982. leta. 

3. Predlog zakona o dopolnitvi zakona o 
stalnih sredstvih Sklada federacije za 
kreditiranje hitrejšega razvoja gospodarsko 
manj razvitih republik in pokrajin v obdobju 
1981 do 1985 

Skupščina SR Slovenije je dala soglasje k osnutku zakona 
in pooblastila delegacijo, da v usklajevalnem postopku po- 
skuša uveljaviti pripombe o podaljšanju roka za vplačilo sred- 
stev Skladu federacije v tem letu od 15 do 30 dni po uveljavitvi 
zakona, za ostala leta pa od 31. decembra tekočega leta na 31. 
januar naslednjega leta, ker bi se v tako podaljšanih rokih 
lažje zagotovila potrebna sredstva. 

Delegacija je poskušala te pripombe uveljaviti, vendar v tem 
ni uspela, ker ni dobila podpore nobene druge delegacije. 
Glede na to je bil zakon usklajen in sprejet v predlaganem 
besedilu. 

4. Predlog zakona o spremembi in dopolnitvi 
zakona o začasni določitvi enotne projekcije 
plačilne bilance Jugoslavije za leto 1982 in 
enotne projekcije devizne bilance Jugoslavije 
za leto 1982 

Predlog zakona je predložil Zvezni izvršni svet na podlagi 
sklepa Predsedstva SFRJ, v katerem je bilo zahtevano, da se 
opravijo potrebni računski popravki v zakonu o začasni dolo- 
čitvi plačilne in devizne bilance za leto 1982, ki je bil kot 
začasen ukrep sprejet 29. decembra lani zaradi tega. ker je 
bilo usklajevanje stališč skupščin republik in pokrajin neu- 
spešno. 

Tudi delegacija Skupščine SR Slovenije je takrat uveljav- 
ljala številne pripombe in predloge. Med drugimi, da projekciji 
ne izhajata iz usklajenih planov ekonomskih odnosov s tujino 
v SISEOT, da sta pripravljeni po nedogovorjeni metodologiji, 
predvsem pa da premalo izhajata iz dejanskih deviznih tokov 
in zato tudi nerealno določata projekcijo devizne bilance. 
Predlagala je, da se tudi s projekcijo devizne bilance pospe- 
šuje sklepanje samoupravnih sporazumov po 67. členu za- 
kona o deviznem poslovanju in kreditnih odnosih s tujino, kar 
pomeni, da je potrebno upoštevati načela skupnega deviz- 
nega priliva ter opozorila, da projekciji nista zanovani tako, 
temveč da bolj prispevata k zapiranju deviznih tokov v repu- 
bliške meje in celo k obveznemu odstopanju konvertibilnih 
deviz za določene namene. Posebej pa je poudarila, da je 
potrebno glede obveznosti odplačil dolgov tujini opredeliti, 
da jih vrača končni koristnik in te koristnike ugotoviti ter tako 
doseči, da se bodo v tujini zadolževali le tisti, ki so posojila 
sposobni vračati iz lastnih ali združenih deviznih sredstev. 

Že v pripravi tega zakona je delegacija SR Bosne in Herce- 
govine opozorila na računsko napako v njeni poziciji iz na- 
slova izvajanja investicijskih del v tujini. Zato je bilo v zača- 
snem ukrepu določeno, da se ta in eventualno druge napake 
naknadno korigirajo. Računska napaka Bosne in Hercegovine 
je bila kasneje nesporno ugotovljena. 

Predlog, ki ga je po sklepu Predsedstva SFRJ predložil 
Zvezni izvršni svet pa ni upošteval le nesporne računske 
napake pri BiH, temveč je po metodologiji, s katero Skupščina 
SR Slovenije ni soglašala, vseboval tudi mnoge druge po- 
pravke. Z vsemi temi popravki so se pozicije socialističnih 
republik in SAP bistveno spremenile. Predlog sprememb in 
dopolnitev plačilne in devizne bilance, je bil delegacijam 
predložen le dan pred sejo zbora, in sicer kot predlog za 
dopolnitev začasnega ukrepa, ne da bi bil pred tem izpeljan 

postopek usklajevanja republik in pokrajin. Glede na to dele- 
gacija tudi ni imela možnosti nobenih posvetovanj in tudi ni 
mogla predlagati, da o pripravljenem predlogu svoje stališče 
zavzame Skupščina SR Slovenije. 

Zato je delegacija Skupščine SR Slovenije pri svojih stali- 
ščih izhajala iz preje navedenih pipomb Skupščine SR Slove- 
nije ter že v razpravi na odborih in v posebni izjavi na zboru 
poudarila, da ne nasprotuje računskemu popravku za SR 
Bosno in Hercegovino z ustreznimi povečanji pozicij drugih 
republik in pokrajin, da pa druge spremembe v predloženem 
zakonu niso sprejemljive iz teh razlogov: 

a) čeprav je doseženo politično soglasje in soglasje v de- 
lovnih telesih zbora, pa tudi v drugih organih federacije, da je 
treba odpraviti deficit v plačilni bilanci Jugoslavije za leto 
1982, ker ni možnosti za financiranje tega deficita, Zvezni 
izvršni svet tega v predlogu ni upošteval; 

b) popravki glede uvoza niso sprejemljivi, ker je dejansko 
danih samo še več uvoznih pravic; 

c) kriteriji za določanje uvoznih pravic so ostali nespreme- 
njeni, čeprav je Skupščina SR Slovenije že ob obravnavi 
bilance za 1982. leto zahtevala, da se omogoči večji uvoz 
tistim, ki najbolj povečujejo izvoz na konvertibilno območje, 
kar takrat ni bilo sprejeto, niti ni predlagano zdaj, pač pa se 
dovoljuje nesorazmerno povečanje uvoza s konvertibilnega 
območja tudi izvoznikom na klirinško območje, čeprav je 
pozitivni saldo v klirinški menjavi že presegel 500 milijonov 
dolarjev. 

d) devizna bilanca je nerealna, ker ne upošteva deviznih 
tokov, temveč povzema tokove plačilne bilance; zaradi tega je 
obravnavanje suficita in deficita oziroma njihovo usklajevanje 
nerealno in poslabšuje devizno likvidnost posamezne repu- 
blike oziroma pokrajine. 

Predlagala je, naj Zvezni izvršni svet pošlje Skupščini SFRJ 
v usklajevanje novo besedilo plačilne in devizne bilance, ki bo 
izhajalo iz realnih tokov ekonomskih odnosov s tujino v letu 
1982. Hkrati je predlagala, da naj Zvezni izvršni svet glede na 
to, da so vse delegacije podprle predlog za popravek v poziciji 
SR Bosne in Hercegovine, še med sejo predloži nov predlog 
zakona, ki bo vseboval le ta popravek z ustreznimi popravki 
pozicij drugih republik in pokrajin ter izjavila, da bo glasovala 
za tak predlog. Predloga naše delegacije Zvezni izvršni svet ni 
upošteval, temveč je vztrajal, da se opravi glasovanje o pred- 
loženem tekstu zakona. 

Za sprejem začasnega ukrepa je potrebna dvotretjinska 
večina vseh delegatov v Zboru republik in pokrajin. V poimen- 
skem glasovanju je od 88 delegatov ob 14 odsotnih za spre- 
membo glasovalo 53, 21 jih je bilo proti, med njimi vsi prisotni 
člani delegacije Skupščine SR Slovenije. Predlog sprememb 
začasnega ukrepa torej v zboru ni bil sprejet. Zanj pa je 
glasovala večina delegatov v zboru, kar je v skladu z Ustavo 
SFRJ Predsedstvu SFRJ omogočalo, da lahko s svojim skle- 
pom spremembo zakona razglasi za veljavno. Predsedstvo 
SFRJ je to pooblastilo Ustave SFRJ uporabilo in spremembo 
zakona razglasilo za veljavno na svoji seji 23. julija 1982. 

II. 
1. Osnutek zakona o zagotovitvi sredstev za 

financiranje programa zamenjave računalnika 
za avtomatsko obdelavo podatkov Zveznega 
zavoda za statistiko v obdobju 1982 do 1985 

Skupščina SR Slovenije delegacije ni pooblastila za glasov- 
naje o predlogu zakona, ker je menila, da bi moral biti najprej 
sprejet zakon o programu zamenjave računalnika, da gre za 
znatna devizna sredstva in da bi bilo realno, če bi se program 
ponovno proučil in dodatno obrazložil ter se začel izvajati v 
letu 1983. 

Vse druge delegacije so kljub številnim pripombam imele 
pooblastilo za glasovanje. Ker delegacija Skupščine SR Slo- 
venije ni imela pooblastila, odločanje o zakonu ni bilo uvr- 
ščeno na dnevni red seje Zbora republik in pokrajin. V Odboru 
za finance Zbora republik in pokrajin je bilo doslej v razpravi 
odgovorjeno le na del pripomb ter sklenjeno, da se razprava 
nadlajuje. 

V nadaljevanju postopka bo delegacija še naprej uveljav- 
ljala pripombe Skupščine SR Slovenije, poročala o poteku 
razprave in po potrebi predlagala ponovno sklepanje Skup- 
ščine SR Slovenije o predlogu navedenega zakona. 
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2. Finančni načrt Narodne banke Jugoslavije 
za ieto 1982 

Skupščina SR Slovenije na seji Zbora združenega dela 16. 
junija ni dala soglasja k finančnemu načrtu Narodne banke 
Jugoslavije za 1982. leto in to stališče utemeljila s tem, da je 
Skupščina SFRJ februarja letos sprejela zakon o kritju obresti 
in drugih stroškov iz naslova zadolžitve Narodne banke Jugo- 
slavije v tujini za zagotovitev likvidnosti Jugoslavije v plačilih s 
tujino. S tem zakonom je bila Narodna banka Jugoslavije 
pooblaščena, da po zaključenm računu za leto 1981 poravna 
iz doseženega celotnega prihodka in dela prihodkov narodnih 
bank republik in pokrajin obveznosti in druge stroške, ki so 
nastali po zakonu o zadolžitvi Narodne banke Jugoslavije v 
plačilih s tujino iz leta 1980. S tem zakonom je bilo tudi 
določeno, da se del nekritih stroškov in obresti iz leta 1981, ki 
izvirajo iz zadolževanja Narodne banke Jugoslavije v tujini 
prenese v leto 1982, kritje prenešenih nekritih in novo nastalih 
obresti ter drugih stroškov na podlagi zadolžitve Narodne 
banke Jugoslavije v tujini za zagotovitev likvidnosti pa se bo 
uredilo s posebnim zakonom. Ker tak zakon še ni bil sprejet in 
torej še ni določen in urejen način pokrivanja teh stroškov in 
obresti, je skupščina ugotovila; da tudi finačni načrt ni spre- 
jemljiv. 

Zaradi nesoglasja Skupščine SR Slovenije tudi finančni 
načrt Narodne banke Jugoslavije ni bil uvrščen na sejo zbora. 

Tudi glede finančnega načrta Narodne banke Jugoslavije 
usklajevanje tako še ni končano; pač pa je v delovnem pro- 
gramu Zbora republik in pokrajin za oktobrsko sejo predvi- 
dena obravnava zakona, katerega sprejetje je pogoj za odlo- 
čanje o finančnem načrtu Narodne banke Jugoslavije za leto 
1982. Delegacija bo o nadaljnjem poteku usklajevanja finanč- 
nega načrta Narodne banke Jugoslavije zato Skupščini SR 
Slovenije še poročala ter po potrebi predlagala dodatna ali 
spremenjena pooblastila. 

III. 
Zakon o določitvi končnih porabnikov o načinu 
odplačevanja kreditov, kijih bo najela Narodna 
banka Jugoslavije v letu 1982 za zagotovitev 
likvidnosti Jugoslavije v plačilih s tujino 

Na 52. seji Zbora republik in pokrajin je bil sprejet zakon o 
spremembah in dopolnitvah zakona o zadolžitvi Narodne banke 
Jugoslavije v tujini zaradi zagotovitve likvidnosti Jugoslavije v 
plačilih s tujino. Takrat je Zbor republik in pokrajin sprejel poseben 
sklep, s katerim je določil, da se sredstva, ki se bodo zagotovila z 
uporabo tega zakona ne smejo uporabiti, dokler se ne določi način 
uporabe in odplačila kreditovterzadolžiZvezni izvršni svet, da do 15. 
3. 1982 predloži ustrezni osnutek zakona, ki naj bo sprejet najpoz- 
neje do konca aprila 1982. leta. Zbor republik in pokrajin je sprejel v 
vednost izjavo Zveznega izvršnega sveta, da ne bo predložil niti 
podprl nobenega predloga, ki spreminja ta sklep. 

Zvezni izvršni svet v predvidenem roku osnutka tega zakona ni 
predložil. Predložil pa je zboru v sprejem poseben sklep, ki naj bi 
nadomestil zahtevani zakon in omogočil uporabo najetih kreditov, 
ne da bi bili določeni končni porabniki in njihove obveznosti vračila 
kreditov. Ta sklep je bil kljub nasprotovanju delegacije Skupščine 
SR Slovenije na seji Zbora republik in pokrajin 11. maja 1982sprejet. 

Ker torej Zvezni izvršni svet navedenega sklepa z 52. seje Zbora 
republik in pokrajin Skupščine SFRJ ni realiziral, je 6. maja letos 
delegacija Skupščine SR Slovenije predložila Zboru republik in 
pokrajin osnutek zakona o določitvi končnih uporabnikov in načinu 
odplačila kreditov, ki jih Narodna banka Jugoslavije najame v 1982. 
letu za zagotovitev likvidnosti Jugoslavije v plačilih s tujino. 

V dosedanjih obravnavah zakona skupščine dveh socialističnih 
republik in ene socialistične avtonomne pokrajine k zakonu niso 
dale soglasja in menile, da zakon ni potreben, ena skupščina pa o 
zakonu še ni zavzela stališča. 

Tudi Zvezni izvršni svet je kljub večkratnim zahtevam svoje 
mnenje k zakonu posredoval šele 12. julija, torej dva meseca po 
predložitvi. Zvezni izvršni svet samo ugotavlja, da zakona v skladu s 
sklepom Zbora republik in pokrajin ni predložil zaradi različnih 
stališč predstavnikov republik in pokrajin in da mora po njegovem 
mnenju tuje kredite Narodna banka Jugoslavije uporabljati za 

zagotavljanje zunanje likvidnosti Jugoslavije, da pa jih lahko zača- 
sno posoja pooblaščenim bankam v skladu z dogovorom o ukrepih 
za zagotavljanje likvidnosti Jugoslavije v plačilih s tujino v letu 1982 
in odlokom o določitvi kriterijev za ukrepe, ki jih je dolžan sprejeti 
pristojni organ republike in avtonomne pokrajine za zagotovitev 
likvidnosti Jugoslavije v plačilih do tujine v letu 1982. O vsebini 
predloženega zakona se torej Zvezni izvršni svet dejansko sploh ni 
izjasnil. 

Glede na takšno stanje pristojni odbor o predloženem osnutku 
zakona vsebinsko sploh ni razpravljal. Sklenil je le, da bo v jeseni 
obravnaval razloge, zakaj skupščine s predloženimi rešitvami niso 
soglašale. 

Glede na opisano stanje in dejstvo, da skupščine dveh socialistič- 
nih republik in ene socialistične avtonomne pokrajine na osnutek 
zakona niso dale svoje soglasje, delegacija ugotavlja, da je postopek 
usklajevanja navedenega zakona nemogoč in da bo taka, kljub 
razpravi o razlogih za odklonitev soglasja, gotovo tudi ugotovitev 
pristojnega odbora. 

Ker pa delegacija smatra, da je urejanje odnosov na področju 
zadolževanja v tujini potrebno sistemsko urediti bo vztrajala: 

- da Zvezni izvršni svet izpolni sklep Zbora republik in pokrajin in 
predloži osnutek tega zakona v obravnavo skupščin, 

- da Zbor republik in pokrajin vztraja na izpolnitvi sklepa zbora 
prejšnjega sklica v zvezi s sprejemom tega zakona, 

- da se v odboru za ekonomske odnose s tujino zaradi razčiščeva- 
nja različnih pogledov nadaljuje razprava o razlogih, zaradi katerih 
so skupščine socialistične republik in socialističnih avtonomnih 
pokrajin odklonile sprejem zakona, ki ga je predlagala delegacija 
Skupščine SR Slovenije. 

O nadaljnjem razčiščevanju vprašanj določitve končnih 
uporabnih tujih posojil vas bomo Sproti obveščali. 

IV. 
Zbor republik in pokrajin je na seji po 
končanem usklajevanju v pristojnih delovnih 
telesih sprejel tele akte: 

- sklep k informaciji o aktualnih vprašanjih preskrbljenosti 
domačega trga z nekaterimi proizvodi široke potrošnje in 
reprodukcijskim materialom v I. polletju 1982. leta, 

- sklep o aktualnih vprašanjih zunanje likvidnosti države, 
- poročilo o delu, razvoju in delovanju jugoslovanskega 

elektroenergetskega sistema v 1981. letu, 
- predlog zakona o ratifikaciji mednarodnega sporazuma o 

kakavu, 
- predlog zakona o prenehanju veljavnosti zakona o ratifi- 

kaciji pogodbe o skupnem financiranju severnoatlantskih 
oceanskih postaj, 

- predlog zakona o spremembi zakona o prevzemu obvez- 
nosti republik in avtonomnih pokrajin za vračanje anuitet za 
kredite, dane SAP Kosovo iz sredstev Slada federacije za 
kreditiranje hitrejšega razvoja gospodarsko nezadostno razvi- 
tih republik in avtonomnih pokrajin v obdobju do leta 1980, 

- predlog odloka o spremembi odloka o pripravi in spre- 
jetju sprememb in dopolnitev družbenega plana Jugoslavije 
za obdobje od 1981. do 1985. leta, 

- predlog zakona o ratifikaciji sporazuma o razlagi in upo- 
rabi XVI., XVII. in XXIII. splošnega sporazuma o carini in 
trgovini 

- predlog zakona o ratifikaciji pogodbe med SFRJ in Ljud- 
sko republiko Mongolijo o pravni pomoči v civilnih, družin- 
skih in kazenskih zadevah, 

- zaključni račun Narodne banke Jugoslavije za leto 1981, 
- družbeni dogovor o organiziranju in financiranju XIV. 

zimskih olimpijskih iger leta 1984 v Sarajevu, 
- predlog programa dela Zbora republik in pokrajin za 

obdobje september-december 1982. leta 
ter opravil še volitve in imenovanja v organe federacije. 

★ ★ ★ 

Delegacija Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in 
pokrajin Skkupščine SFRJ predlaga, da Skupščina SR Slove- 
nije to poročilo sprejme. 
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OSNUTEK SPREMEMB IN DOPOLNITEV 

družbenega plana SR Slovenije za 

obdobje 1981-1985 (ESA-92) 

UVOD 
1 Osnutek sprememb in dopolnitev družbenega plana SR S 

1981-1985 je pripravljen na osnovi Odloka Zvezne skupščine 
o sprejetju sprememb in dopolnitev družbenega plana Jugo- 
slavije za obdobje 1981-1985 (Ur. I. SFRJ, št. 55-5/82) in 
Odloka Skupščine SRS o pripravi in sprejetju sprememb in 
dopolnitev družbenega plana SRS 1981-1985 (Ur. I. SRS, št. 
354-8/82). Upoštevana so določila Zakona o sistemu družbe- 
nega planiranja in o družbenem planu SR Slovenije (Ur. I. 
SRS, št. 4-1/80), ki v 161. členu zahteva, da se planski akti 
dopolnjujejo in spreminjajo po enakem postopku, kot so bili 
sprejeti. 

Osnutek sprememb in dopolnitev družbenega plana SRS 
1981-1985 je usklajen z Osnutkom sprememb in dopolnitev 
Dogovora o temeljih družbenega plana SRS 1981-1985, ki ga 
je odbor udeležencev dogovora 25. junija posredoval v raz- 
pravo in usklajevanje (Gospodarski vestnik, Ljubljana, šte- 
vilka 24/82, str. 59-72). 

Strokovno osnovo za pripravo osnutka sprememb in dopol- 
nitev družbenega plana SRS 1981-1985 tvorita predvsem 
Analiza spremenjenih pogojev in okvirov za dopolnjevanje 
srednjeročnih planskih aktov v SR Sloveniji za obdobje 
1981-1985 (Priloga Poročevalca Skupščine SRS in Skup- 
ščine SFRJ, Ljubljana, 2. 3. 1982, stran 1-30) in Analiza 
izvajanja družbenega plana SR Slovenije v letih 1981-1982, z 
oceno možnosti njegovega uresničevanja v prihodnjih letih 
(Priloga Poročevalca Skupščine SRS in Skupščine SFRJ, 
Ljubljana, 26. 6. 1982, stran 3-31). 

2. V skladu s Stališči Skupščine SRS za spremembo in 
dopolnjevanje planskih aktov v SR Sloveniji za obdobje 
1981-1985 (Ur. I. SRS, št. 12/82) in upoštevaje Analizo spre- 
menjenih pogojev in okvirov za dopolnjevanje srednjeročnih 
planskih aktov v SR Sloveniji bomo osnovne usmeritve Druž- 
benega plana SRS 1981-1985, to je usmeritve v izvoz in 
prestrukturiranje na podlagi konkretnih planskih obveznosti 
še dodatno zaostrili in konkretizirali. Spreminjanje in dopol- 
njevanje planskih aktov v SR Sloveniji je zato izredno po- 
membna, obsežna in zahtevna naloga. V vsej republiki bo 
treba zaostriti odgovornost za uresničevanje stabilizacijskih 
nalog v zoženih materialnih okvirih. Vsepovsod, tudi tam, 
kjer so planske usmeritve že ustrezne, pa jih bo treba še bolj 
izostriti, okrepiti intenzivnost njihovega uresničevanja in 
konkretizirati naloge in njihove nosilce. V celoti in dosledno 
je treba uresničiti odgovornost delavcev v vseh oblikah orga- 
niziranosti združenega dela za stanje in razvoj v samouprav- 
nih organizacijah in skupnostih ter družbenopolitičnih skup- 
nostih, ob čemer je treba povečati kvaliteto strokovnih osnov 
za samoupravno odločanje. Pri sprejemanju in dopolnjevanju 
planskih aktov v SRS je treba glavno težo nameniti naslednjim 
izhodiščem: 

- kjer to še ni bilo storjeno, je treba dosledno uveljaviti 
izvozno usmeritev predvsem na konvertibilno področje in 
konkretizirati planske naloge; 

- zaradi dosedanje usmeritve Družbenega plana SRS 
1981-1985 v porabo v okviru razpoložljivih sredstev na tem 
področju ni treba spreminjati politike, pač pa jo je treba še 
bolj selektivno naravnati tako, da bo učinkovito prispevala k 
uresničevanju najpomembnejših razvojnih nalog; 

- v politiki delitve bo treba rast osebnih dohodkov globalno 
povezati z rastjo produktivnosti tako, da odslej realno ne bi 
več padali; 

- ob realnem zmanjševanju sredstev za investicije v SRS se 
bo treba še bolj usmeriti v selekcijo investicij ter morebitne 
zamike in opustitve, da bi povečali njihovo učinkovitost in dali 
bistveno večji poudarek izvoznim investicijam; 

- dopolnitve planskih aktov v SR Sloveniji morajo odgovo- 

riti na tekoče probleme, upoštevati pa morajo tudi trajnejše 
osnove razvoja ter prispevati k uveljavljanju dinamičnejše 
rasti na kvalitetnih osnovah, saj v tekočem planskem obdobju 
neposredno oblikujemo podlago za pripravo planov dolgo- 
ročnega razvoja. 

3. V Družbenem planu SRS 1981-1985 opredeljena kvanti- 
tativna razmerja (rast družbenega proizvoda, razmerja v pro- 
izvodnji, delitvi in potrošnji družbenega bruto proizvoda itd.) 
so pogojena s sprejeto plansko usmeritvijo. Potreba po večji 
intenzivnosti njenega uresničevanja ob hitrejši izravnavi pla- 
čilne in devizne bilance Jugoslavije ter s tem pozicije SR 
Slovenije v njej skupaj z zoženimi materialnimi okviri v vsej 
SFRJ, predvsem zaradi izpada inozemskih sredstev, pa za- 
hteva oblikovanje novih ocen o materialnih možnostih razvoja 
v naslednjem srednjeročnem obdobju. Zato je velik del spre- 
memb in dopolnitev Družbenega plana SRS 1981-1985 prav 
na poglavju, ki govori o bilančnih in drugih materialnih okvi- 
rih razvoja v tem srednjeročnem obdobju: 

To še zaostruje odgovornost vseh nosilcev planiranja, da z 
aktivnim pristopom storijo vse za povečanje dohodka pred- 
vsem na podlagi rasti izvozne proizvodnje, iskanja notranjih 
rezerv, vključno z boljšim izkoriščanjem zmogljivosti. V oce- 
nah o razvojnih okvirih torej ne sprejemamo restriktivnega 
pristopa, temveč prikazujemo možnosti, ki zahtevajo dina- 
mično razvojno politiko ha vseh ravneh in področjih družbene 
reprodukcije. 

Pri bilančnih ocenah smo se morali opreti predvsem na 
lastne ocene Zavoda SR Slovenije za družbeno planiranje, 
kajti združeno delo zaenkrat še ne razpolaga s svojimi novimi 
ocenami o možnostih razvoja do leta 1985, prav tako pa na 
ravni federacije še niso izdelana strokovna gradiva, ki bi 
govorila o razvojnih okvirjih do konca tega srednjeročnega 
obdobja. 

Najtežje področje pri ocenjevanju so bili ekonomski odnosi 
s tujino, saj se tu razmerja najhitreje spreminjajo, ocene pa so 
povezane tudi z zelo zapletenimi metodološkimi problemi. 
Računamo, da bomo v nadaljnjih fazah oblikovanja in spreje- 
manja sprememb in dopolnitev Družbenega plana SRS 
1981-1985 razpolagali z aktualnejšimi podatki in boljšimi me- 
todološkimi osnovami za ocene, kar bo povečalo realnost in 
verodostojnost izhodišč na področju ekonomskih odnosov s 
tujino. Enako kot v Osnutku Dogovora o spremembah in 
dopolnitvah dogovora o temeljih družbenega plana SR Slove- 
nije za obdobje 1981-1985 v tem gradivu upoštevamo ukrepe, 
ki so bili v mesecu maju sprejeti v federaciji v zvezi z medna- 
rodno likvidnostjo države Na novo so formulirane obveznosti 
članov Samoupravne interesne skupnosti za ekonomske 
odnose s tujino glede izvoza blaga in storitev ter možnosti 
uvoza (zlasti surovin in reprodukcijskega materiala) v ob- 
dobju 1981-1985. Tako za leto 1982, za katero je predvidena 
nominalna rast izvoza blaga in storitev na konvertibilno po- 
dročje za 30%, kot tudi za celotno petletno obdobje, za katero 
se predvideva 17%-na nominalna povprečna letna rast izvoza 
blaga in storitev, ob upoštevanju uresničevanja sprejetih ob- 
veznosti izhajamo iz projekcije potrebnega izvoza, da bi zago- 
tovili rast družbenega proizvoda za 2% v letih 1982-1985, 
oziroma 1,6% v vsem petletnem obdobju. 

Glede razpoložljivih sredstev za porabo v SR Sloveniji oce- 
njujemo, da se bodo v celotnem petletnem obdobju zmanjšala 
za okrog 95 milijard dinarjev oziroma za 7,5% v odnosu na 
tiste, ki so bila prvotno predvidena v družbenem planu. To je v 
največji meri posledica manjše rasti družbenega proizvoda, ki 
bo povzročila, da bomo v petih letih ustvarili za 89,7 milijarde 
dinarjev ali 6,5% družbenega proizvoda manj, kot smo za to 
srednjeročno obdobje planirali v družbenem planu. Za 4,4 
milijarde din oziroma za 7,5% bo v teh petih letih tudi manjši 
priliv inozemskih sredstev od planiranega. 
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Temu us trezno spremembe in dopolnitve Družbenega 
plana SRS predvidevajo določeno zmanjšanje vseh oblik po- 
rabe razpoložljivih sredstev glede na planirane v družbenem 
planu. Tako bodo sredstva za investicije v osnovna sredstva 
gospodarstva manjša za 47,7 milijarde ali 19,5%, sredstva za 
osebno potrošnjo za 87,4 milijarde din ali 14,5% in sredstva za 
družbeni standard za 27.6 milijarde din oziroma 13,0%. Raču- 
namo, da se bodo v odnosu na prvotno planirane zmanjšale 
vse oblike družbenega standarda (materialni izdatki skupne 
porabe', investicije v družbene dejavnosti; ostale investicije 
družbenega standarda), investicije v stanovanjsko dejavnost 
pa bodo sicer manjše, vendar bodo ohranile svoj delež v 
družbenem proizvodu. 

Sredstva skupne porabe se bodo v odnosu na planirana 
zmanjšala za 28,7 milijarde din oziroma za 11,4% v odnosu na 
njihov planirani petletni obseg. Bolj se bodo zmanjšala sred- 
stva samoupravnih interesnih skupnosti družbenih dejavnosti 
(za 19,9 milijarde din oziroma 12,1 %), manj pa sredstva skup- 
nosti pokojninskega in invalidskega zavarovanja ter starost- 
nega zavarovanja kmetov (za 8,9 milijarde din oziroma 
10,1%). V celoti sredstva skupne porabe zmanjšujejo svojo 
udeležbo v družbenem proizvodu z 18,1% v družbenem planu 
na 17,1% v osnutku sprememb in dopolnitev družbenega 
plana. Znotraj sredstev samoupravnih interesnih skupnosti 
družbenih dejavnosti prihaja do povečevanja sredstev za ma- 
terialne izdatke skupne porabe (za 4,7 milijarde din oziroma 
za 8,5%), zmanjšujejo pa se sredstva za ostale namene (inve- 
sticije - za 5,8 milijarde oziroma za 47,3%; osebni dohodki - 
za 17 milijard oziroma za 23,5%; socialni prejemki - za 1,8 
milijarde oziroma za 7,2%). Nadaljuje se torej proces poveče- 
vanja udeležbe materialnih izdatkov in socialnih prejemkov in 
zmanjševanje udeležbe investicij in osebnih dohodkov v sred- 
stvih samoupravnih interesnih skupnosti družbenih dejavno- 

Vsa ta gibanja, ki kažejo na zmanjševanje razpoložljivih 
sredstev za porabo v republiki in na zmanjševanju večine 
oblik njihove porabe, je treba pripisati gibanjem v letu 1981 in 
1982. Ocenjujemo, da bodo na podlagi predvidenih ukrepov 
in okrepljene družbene aktivnosti ustvarjeni pogoji za po- 
stopno rast razpoložljivih sredstev za porabo v SR Sloveniji v 
naslednjih letih tega srednjeročnega obdobja. 

4. Na gospodarskem področju bo seveda osrednja naloga 
zagotavljanje mednarodne likvidnosti naše države in v tem 
smislu uresničevanje zakona o pogojih in načinih razpolaga- 
nja in uporabe ustvarjenih konvertibilnih deviz v plačilih s 
tujino in o zadolževanju v tujini v letu 1982 

V ospredje bo stopila potreba po zagotavljanju čim večjega 
neto deviznega učinka, v tej povezavi pa tudi potreba za 
ohranjanje gospodarske aktivnosti. Na ta način oblikujemo 
osnove za dolgoročne razvojne procese, saj gre za intenzifi- 
kacijo procesov prestrukturiranja in v tem okviru predvsem 
usmerjanja v konvertibilni izvoz. 

V družbenih dejavnostih bomo spremenili programe ter še 
preverili normative, standarde in pravice. Povečala se bo 
vloga neposredne svobodne menjave dela, ki lahko največ 
stori pri tisti selekciji, ki je zaradi zoženih okvirov nujna, a bo 
zagotavljala takšen razvoj družbenih dejavnosti, ki najbolj 
prispeva k rasti produktivnosti ter v tej zvezi k zagotavljanju 
socialne varnosti delavcev in delovnih ljudi. 

Nekatere dopolnitve so bile opravljene tudi v drugih delih 
družbenega plana. 

5. Pri oblikovanju sprememb in dopolnitev družbenega 
plana S RS smo številne zamisli črpali iz Izhodišč dolgoroč- 
nega programa gospodarske stabilizacije (Delo, Ljubljana, 19. 
5. 1982) in iz Antiinflacijskega programa (Delo, Ljubljana, 18. 
6. 1982). Na podlagi primerjave Družbenega plana SRS 
1981-1985 in razpoložljivih stabilizacijskih gradiv ugotav- 
ljamo, da bo potrebno v nadaljevanju razprav in sprejemanja 

sprememb in dopolnitev planskih aktov za obdobje 
19B1-1985 na ravni republike dodatno upoštevati predvsem 
naslednje skupine stabilizacijskih usmeritev: 

- okrepiti je treba vlogo ekonomskih zakonitosti in spre- 
meniti celotno vzdušje gospodarjenja, ki mora v večji meri 
upoštevati ekonomske kriterije in odgovornost v vseh fazah in 
področjih družbene reprodukcije. Združenemu delu morajo 
biti pogoji gospodarjenja znani vnaprej, odločilno pa je po- 
trebno tudi okrepiti vpliv združenega dela na njihovo obliko- 
vanje; 

- problematiko izgub bo potrebno temeljiteje obdelati, saj 
izgube niso več problem tekoče politike, ki ga je moč reševati 
s finančnimi posegi, temveč vse bolj postajajo trajnejši 
spremljajoči pojav zaostrenih pogojev gospodarjenja in nalog 
na področju prestrukturiranja gospodarstva, ki ga je mogoče 
obvladovati samo z ekonomskimi ukrepi na osnovi spreminja- 
nja proizvodnih programov ob doslednejšem ukrepanju pri 
sanaciji in stečajih organizacij združenega dela ter z večjo 
odgovornostjo za poslovne in samoupravne odločitve; 

- na posameznih področjih tekoče razvojne politike bo 
potrebno bolj poudariti zahtevo po ekonomskem t. j. posre- 
dnem vplivanju na gibanje cen, po usmerjanju^ samouprav- 
nega sporazumevanja med organizacijami združenega dela v 
krepitev enotnega jugoslovanskega trga upoštevaje svetovne 
cene, bolj bo potrebno izpostaviti odgovornost za učinke 
investicij in za zmanjšanje investicijskih prekoračitev, pove- 
čati bo potrebno mobilnost delovne sile in družbenih sredstev 
za reprodukcijo, osebne dohodke bo potrebno bolj povezati z 
minulim delom in izpostaviti načelo o približno enakem oseb- 
nem dohodku za enako delo, uveljaviti bo treba ekonomsko 
funkcijo davčne politike in jo bolj podrediti odločilnemu 
vplivu delavcev na dohodek. 

Pri oblikovanju osnutka sprememb in dopolnitev družbe- 
nega plana SRS 1981-1985 še ne razpolagamo z večino 
predvidenih separatov, ki bodo podrobneje obdelali stabiliza- 
cijsko Usmeritev. Šele pred nami je tudi operacionalizacija 
politike gospodarske stabilizacije. Poleg tega bo potrebno 
aktivno spremljati vgrajevanje stabilizacijske usmeritve v 
spremenjene in dopolnjene planske akte na ravni federacije. 
Na podlagi vsega tega bo mogoče v prihodnjih mesecih tudi v 
spremenjene in dopolnjene planske akte na ravni republike 
vnesti podrobnejše naloge glede omenjenih stabilizacijskih 
usmeritev. 

Ob tem je treba ugotoviti, da so v zadnjih letih v združenem 
delu v SR Sloveniji že prisotna prizadevanja za povečanje 
konvertibilnega izvoza ob zmanjševanju uvoza, za oblikovanje 
porabe (investicijske, osebne, skupne in splošne) v realnih 
okvirih in za izpostavljanje konkretne odgovornosti pri uresni- 
čevanju planskih nalog. To se že kaže v nekaterih prvih 
rezultatih, ki v tem letu v SR Sloveniji omogočajo nekoliko 
višjo rast proizvodnje kot v vsej SFR Jugoslaviji. 

6. Ker gre za dopolnjevanje in spreminjanje družbenega 
plana SRS 1981-1985 in ne za oblikovanje novega plana za 
obdobje 1982-1985, niso spremenjeni tisti deli družbenega 
plana, ki govore o nalogah, ki so že bile opravljene v prvih 
letih tekočega planskega obdobja. Tako bo tudi po sprejemu 
sprememb in dopolnitev družbenega plana SRS 1981-1985 
zagotovljena celovitost tega srednjeročnega planskega doku- 
menta. 

Zaradi preglednosti in lažje razprave so novosti v besedilu 
pisane z velikimi črkami, kar pa naj bi iz družbenega plana 
SRS 1981-1985 izpadlo, je napisano z malimi črkami tako, da 
so prečrtane, pri čemer pa je ohranjena njihova čitljivost. 
Zaradi primerljivosti z družbenim planom so v gradivu upo- 
rabljene cene I. 1980, kjer ni posebej navedeno dugače. 

Oštevilčenje poglavij in točk v tem gradivu je identično 
oštevilčenju v Družbenem planu SRS 1981-1985, kar omo- 
goča neposredno primerjavo. 

priloga poročevalca 
3 



Predlagamo naslednje spremembe in 
dopolnitve Družbenega plana SRS za obdobje 
1981-1985: 

1.0. IZHODIŠČA ZA OPREDELITEV RAZVOJNE 
POLITIKE, SKUPNIH CILJEV IN NALOG 
DRUŽBENEGA RAZVOJA SR SLOVENIJE 

V tem poglavju se bo spremenila točka 1. 2., ki povzema 
razvojne usmeritve v okviru SFR Jugoslavije, ustrezno do- 
govorjenim spremembam in dopolnitvam planskih aktov na 
ravni federacije. 

Na podlagi odgovornosti SR Slovenije za oblikovanje in 
uresničevanje skupne razvojne politike v SFR Jugoslaviji se 
bo treba v tem okviru zavzeti za temeljito spremembo raz- 
vojne politike v SFR Jugoslaviji, kjer gre predvsem za po- 
trebe po takšnih ukrepih, ki bodo vodili v ekspanzijo izvoza, 
v povečevanje konvertibilnega izvoza v okviru celotnega 
izvoza, v obvladovanju investicijske in drugih porab ter v tej 
zvezi v odpravo financiranja končne porabe iz emisije ipd. 

2.0. CILJI DRUŽBENEGA RAZVOJA SR 
SLOVENIJE 

Predvsem bo bolj izostren pomen konvertibilnega izvoza 
in zunanje likvidnosti SFR Jugoslavije. 

3.0. MATERIALNA RAZMERJA V DRUŽBENI 
REPRODUKCIJI 

Besedilo točke 3. 1. se v prvi alineji spremeni tako, da se 
glasi: - rast družbenega proizvoda bo v globalu ZNAŠALA 
REALNO 3,5 1,6% poprečno letno ob vsaj 50 30% udeležbi 
produktivnosti dela. Večja rast dohodka in produktivnosti 
dela v posameznih dejavnostih in posameznih organizaci- 
jah združenega dela bo odvisna zlasti od uspešnejšega 
gospodarjenja z obstoječimi zmogljivostmi vključno z uvaja- 
njem večizmenskega dela, smotrne rabe energije in suro- 
vin, nadpoprečnega vključevanja v izvoz in povezovanje na 
enotnem jugoslovanskem trgu. 

Druga alineja te točke se spremeni in se glasi: 
- ob večji racionalnosti pri gospodarjenju z živim in minu- 

lim delom naj bi poprečje dosegli okoli 1,8 1,1% letno rast 
zaposlenosti v združenem delu. 

Tretja alineja te točke se spremeni in se glasi: 
- rast družbenega proizvoda, zlasti še industrijske proiz- 

vodnje, bo v večji meri pogojena z rastjo izvoza blaga IN 
STORITEV, ki bo moral naraščati realno več kot dvakrat 
OKOLI PETKRAT hitreje od rasti družbenega proizvoda. 
Možnosti za rast uvoza pa bodo odvisne od doseženih 
rezultatov pri izvozu blaga in storitev. 

Četrta alineja te točke se spremeni in se glasi: 
- investicije v osnovna sredstva gospodarstva na ob- 

močju SR Slovenije se bodo v primerjavi z družbenim proiz- 
vodom znižale od okoli 20,2% v preteklem na okoli 17,5 
15,2% v tem petletnem obdobju; relativno se bodo znižala 
tudi sredstva ZMANJŠAL SE BO OBSEG SREDSTEV za na- 
ložbe v družbeni standard in upravne objekte; relativno se 
bodo povečala sredstva DELEŽ SREDSTEV V DRUŽBENEM 
PROIZVODU za skupna vlaganja v druge republike in tujino 
SE BO POVEČAL. 

Peta alineja te točke se spremeni in se prenese k točki 
3.2.3. 

Tabela k točki 3.1. se spremeni: 
Osnovni kazalci materialnih razmerij in tokov predvide- 

nega razvoja v obdobju 1981-1985 (zaradi primerjave so 
dodani tudi podatki za preteklo petletno obdobje) so nasled- 
nji: 

REALNE stopnje rasti v % Ocena Plan OCENA 
1976-1980 1981-1985 1982-1985 

4,8 1,6 
5,6 2,0 
3,2 

3,5 2,0 
3,5 2,0 
3,5 4,0 

4,4 0,7 2,6 1,5 

3,1 1,1 
2,1 0,5 

1,8 
1,8 

1,2 
0,8 

Družbeni proizvod 
Industrijska proizvodnja 
Kmetijska proizvodnja 
Razpoložljiva sredstva za 
porabo v SR Sloveniji 
Zaposlenost v združenem 
delu 
Produktivnost dela 
Delež produktivnosti v 
prirastu družbenega 
proizvoda v % 43,0 30,0 50,0 40,0 
Realni Obseg izvoza blaga 
IN STORITEV 3,2 8,0 7,1 5,2* 
Realni Obseg uvoza blaga —5,0 —2,6 1,0' —0,41 

Pokritje uvoza blaga z 
izvozom v % 64,0 95 oz. 782 

Osebna poraba 3,3 —0,5 3,1 1,9 
V tem: 
- realni osebni dohodki na 
zaposlenega 1,1 —1,7 1,3 0,3 
Primerjava z družbenim proizvodom (v % DRUŽBENEGA 
PROIZVODA) 
Sredstva za materialne 
naložbe v SR Sloveniji 
v tem: 
- investicije v osnovna 
sredstva gospodarstva 
- investicije v osnovna 
sredstva izven 
gospodarstva3 

- prirast zalog in 
strateških rezerv 
Sredstva za materialne 
naložbe izven SR 
Slovenije 
vtem: 
- vlaganja v druge SR in 
SAP od tega: 
- obveznosti do 
gospodarsko manj razvitih 
SR in SAP Kosovo 
v tem skupna vlaganja 
- interesno združevanje 
sredstev v drugih SR in 
SAP 
- skupna vlaganja in 
kreditiranje blagovnih 
tokov v tujini 

39,3 33,0 34,6 

20,2 15,2 17,5 

10,6 7,9 9,1 

8,5 9,9 8,0 

2,9 4,0 4,7 

2,3 3,4 

1,9 
0,0 

0,4 

0,6 0,6 

1.74 

0,8 

0,7 

1,3 

* Novo besedilo osnutka sprememb in dopolnitev družbenega plana SR Slove- 
nije za obdobje 1981-1985 
* Črtano besedilo družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1981-1985 

'IZRAČUN STOPNJE RASTI 5,2% ZA OBDOBJE 1982-1985 JE NAREJEN NA 
OSNOVI PODATKOV REALIZACIJE IZVOZA V LETU 1981 PO METODOLOGIJI 
NARODNE BANKE JUGOSLAVIJE V VIŠINI 2.991 mlo $ IN VKLJUČUJE METO- 
DOLOŠKO SPORNO POSTAVKO (PREJETE AVANSE ZA INVESTICIJSKA DELA V 
TUJINI). BREZ UPOŠTEVANJA AVANSOV V LETU 1981 ZNAŠA STOPNJA RASTI 
ZA OBDOBJE 1982-1985 8,1%. NE GLEDE NA IZBOR PODATKA ZA LETO 1981 
ZNAŠA IZVOZ V LETU 1985 3.664 mlo $ (V CENAH IZ LETA 1960, VREDNOSTI 
DOLARJA 27,30 DIN). 1 Brez uvoz« nafte, derivatov in premoga za kokslranje. 
' Pokritje uvoza z izvozom brez upoštevanja uvoza natte in derivatov ter premoga 
za koksiranje bo znašalo 95% z upoštevanjem celotnega uvoza pa 78%, 3 Zajemajo investicije v družbene dejavnosti, stanovanjsko-komunalno dejav- 
nost ter upravne in druge objekte. 4 Delež v družbenem proizvodu družbenega sektorja znaša 1,83%. 

Drugi odstavek točke 3. 2.1 se spremeni tako, da se glasi: 
Osnovni nosilec gospodarske rasti bo tudi v tem srednjeroč- 
nem obdobju industrijska proizvodnja, ki bo rasla v poprečju 
za okoli 3,6 2,0% letno; kmetijska proizvodnja se bo pove- 
čala za okoli 3,5% letno; doseči bo treba Hitrejša rast OD 
POPREČNE RASTI proizvodnje BO DOSEŽENA v prometu, 
gostinstvu in turizmu ter v drobnem gospodarstvu. Dobra 
polovica prirasta proizvodnje bo usmerjena v izvoz, nekaj 
manj kot polovica pa bo usmerjena v povečanje porabe prebi- 
valstva, razvoj družbenega standarda in vlaganja v nove 
zmogljivosti V IZVOZ BO DODATNO USMERJENO VEČ PRO- 
IZVODNJE, KOT ZNAŠA NJENA RAST V OBDOBJU 
1981-1985. 

V točki 3. 2. 2. se druga polovica prvega odstavka spre- 
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meni tako, da se glasi: V tem petlet|u bo potrebno zagotoviti 
večja sredstva za pokrivanje splosnih družbenih potreb fe 
deracije (delež teh sredstev v družbene proizvode se bo 
povečal od 5,3% na 5,9 6,4%). Za pokrivanje obveznos i do 
gospodarsko manj razvitih republik in SAP Kosovo bo treba 
nameniti 1,86% 1,83% družbenega proizvoda v združenem 
delu (Od tega po oceni POLEG TEGA PA ŠE 0,03 /o 
posebni prispevek za hitrejši razvoj SAP Kosovo) ° čemer 
dogovarjanje še poteka) v primerjavi z 1,97/« v obdobju 
1976-1980, v tem srednjeročnem obdobju pa bo potreb 
Dokriti tudi večji del obveznosti za odpravo posledic potresa 
v Črni gori, za kar bomo namenili okoli 0,4% 0,5 /o celotnega 
družbenega proizvoda. 

Zadnji odstavek te točke se spremeni in se 9'as'- 
Navedene usmeritve in obveznosti se bodo odrazile v 

manjši rasti razpoložljivih sredstev za porabo v SR Sloveniji 
od rasti družbenega proizvoda in na zmanjšanju nllh°*®|a 
deleža v družbenem proizvodu od 92% v obdobju 1976-1980 
na 87 8 86,6% v tem petletnem obdobju tako, da bodo 
razpoložljiva sredstva za porabo naraščala za okoli okoli 
2,1Bv%t£w°Ž'2. 3 ^spremeni prva alineja drugega odstavka 
tako, da se glasi: - da bi zagotovili realnejše in hitrejše 
obnavljanje osnovnih sredstev v materialni proizvodnji, zla- 
sti opreme, bo amortizacija po minimalnih stopnjah rasla 
ZNATNO hitreje od dohodka; 

Drugo alinejo te točke zamenja peta aHneja točke 3 1.: 
Sredstva za osebne dohodke in skupno porabo v TOZD ter za 
zadovoljevanje skupnih in splošnih potreb v republiki, hodo v 
celotnem srednjeročnem obdobju naraščala za 10/o poca 
sneje od realne rasti dohodka. .... |P 

SREDSTVA ZA OSEBNE DOHODKE TER ZA ZADOVOLJE- 
VANJE SKUPNIH IN SPLOŠNIH POTREB BODO (ZARADI 
VELIKEdA REALNEGA ZN.ŽANJA V PRVEM LETU PET- 
LETJA) OB KONCU TEGA SREDNJEROČNEGA OBDOBJA 
NEKOLIKO MANJŠA KOT V LETU 1980, V LETIH 1982-1985 
PA BODO REALNO NARAŠČALA V OKVIRU RASTI DO- 
HODKA . . . , 

Tretja alinea te točke se spremeni in se glasi. 
- obseg sredstev, ki se bodo v delitvi dohodka .zloč'laza 

stanovanjsko gradnjo, bo ostal približno enak NIŽJI kot v 
obdobju 1976-1980; zato bo možna nižja stopnja izločanja 
sredstev za stanovanjsko izgradnjo NIŽJA kot v preteklem 
srednjeročnem obdobju. 

Zadnja alinea te točke se spremeni in se glasi: 
- skupna sredstva za razširjeno reprodukcijo m rezerve v 

združenem delu5) bodo PREDVSEM ZARADI POVEČANIH 
STOPENJ MINIMALNE AMORTIZACIJE ZMANJŠALA rasla 
hitreje od dohodka in povečala svojo udeležbo v bruto do- 
hodku vsaj za 1% točko (od 15,8 v letu 1980 na 16,9 12,7 /o v 
leprvi9odstavek točke 3. 3. se spremeni tako, da se_glasi: 
Izvajanje tako opredeljene politike razporejanja dohodka bo 
omogočilo, da bodo temeljne organizacije združenega dela 
v prihodnjih petih letih oblikovale skupna sredstva za amor- 
tizacijo in akumulacijo v višini 311,2 287,9 mlrd din, njihova 
rast bo znašala poprečno letno 4,7 1,5%. DELEŽ sredstva 
SREDSTEV za razširjeno reprodukcijo iz drugih virov bodo 
rasla znatno počasneje SE BO ZNIZAL. Dolgoročna sredstva 
iz kreditnega potenciala bank") bodo po ^alnem 
manjša kot v preteklem srednjeročnem obdobju in bodo 
znašala okoli 48,6 mlrd 36,5 mlrd din_ Obseg proračunsk.h 
sredstev za investicije v okviru splošne PO^e bo maniS! 
kot doslej. Besedilo opombe X se glasi: BREZ SREDSTEV, 
KI SE BODO NATEKALA IZ ANUITET. Tretji odstavek te 
točke se spremeni in se glasi. ,   

V strukturi virov sredstev za reprodukcijo materialne pro- 
izvodnje bo prišlo do znatnih sprememb. Bistveno se bo 
povečal delež lastnih sredstev temeljnih organizacij združe- 
nega dela in sicer od 62,5% v obdobju 1976-198° na 76,6/o 
83,1% v letih 1981-1985, delež sredstev iz bančnih in tujih 
virov pa se bo zmanjšal od 27,1% na 11,8 /o 5,7 /o. 

Četrti odstavek te točke se spremeni in se glasi: Vzdruze- 
nem delu se bodo na teh osnovah obnova a sredstva za 
reprodukcijo v materialni proizvodnji v višini 406,3 mlrd 
346,3 mlrd din. Od teh sredstev bo razpolož'jlvoza naložbo v 
osnovna sredstva v gospodarstvu SR Slovenije 228,6 181,4 
mlrd din ali 56,2 52,4%, za prirast zalog in strateške rezerve 

pa 111 114 mlrd din ali 27,5 32,8, ostala sredstva v vlšlnl 66 2 
51 mlrd din oz. 16,3 15% od skupnih sredstev bo treba 
nameniti za dolgoročne plasmane in skupna v 

druge republike in pokrajine in v tujino, za poknvanje obvez- 
nosti do gospodarsko manj razvitih republik in SAP Kosovo 
in za pokrivanje obveznosti za odpravo posledic potresa v 
Črni gori. 

Peti odstavek te točke se spremeni in se glasi: 
Poleg sredstev združenega dela bo za naložbe v osnovna 

sredstva v SR Sloveniji oblikovano še okoli 16 15 mlrd din 
sredstev iz samostojnega osebnega dela, tako da bo za 
naložbe v osnovna sredstva gospodarstva in prirasta zalog 
v SR Sloveniji v družbenem in zasebnem sektorju skupaj 
razpoložljivo 356,1 325,9 mlrd din oz. 25,5 25,1 /« družbenega 

^Šešti odstavek te točke se spremeni in se 9'asi: 
V strukturi proizvodnih investicij v osnovna sredstva v zdru- 

ženem delu se bo povečal delež vlaganja v kmetijsko proiz- 
vodnje od 2,6% na 5,3%, v modernizacijo in povečanje proiz- 
vodnje surovin in reprodukcijskega 'T,ater'®la V

5% 
7,8% na 10,8%, v strojegradnjo in elektroniko od 3 8 na 7,5 /o 
ter v gospodarske infrastrukture od 23,1 k na 29 1A B s 
pa se bo zmanjšal delež vlaganj v druge dejavnosti (od 62,7 /o 

"V STRUKTURI PROIZVODNIH I 
SREDSTVA V ZDRUŽENEM DELU SE BO POVEČAL DELEŽ ... 1 w kmetijsko PROIZVODNJO OD 2,5 % NA 6 /o 
IN^GOSPOD^IrIkO^NFRASTRUKTURO OD 23,1 % na 32,3 
" POVEČAL SE BO DELEŽ RAZVOJNO IN TEHNOLOŠKO 
INTENZIVNIH IN IZVOZNO USMERJENIH NALOŽB, P* TUDI 
DELEŽ SUROVINSKIH NALOŽB. ZATO BO DELEŽ NALOŽB V 
DRUGIH DEJAVNOSTIH OBČUTNO ZMANJŠAN 

Zadnji odstavek te točke se spremeni in se 9las,: 

Sredstva za vlaganje v dejavnosti izven gospodarstva 
bodo znašala okoli 125 102,9 mlrd din, oziroma ,U9 % 
družbenega proizvoda. Od tega bo razpoložljivo za naložbe 
v stanovanjsko in Z NJO POVEZANO komunalno dejavnost 
okoli 85 73 mlrd din. Za naložbe v družbene dejavnosti psi bo 
razpoložljivih okoli 32,5 24 mlrd din in za upravne '"druge 
gospodarske objekte okoli 7 6 mlrd din, kar pomeni, da bodo 
sredstva za investicije v družbene dejavnosti ter upravne in 
druge negospodarske objekte po talnem obsegu za okoli 7 
% BISTVENO manjša kot v preteklem petletnem obdob) i . 

Prvi odstavek točke 3.4.1 se spremeni tako, da se glasi. 
Sredstva za NETO osebne dohodke bodo realno ras a po 

stopnji 3,1 % letno. Ob zaposlenosti v zdruzenćm delu za 
okoli 1,8 % bodo realni osebni dohodki na zaP°^®n®9a ras 
po stopnji 1,3 % letno NA KONCU SRED^EROČNEGAOB- 
nriH IA REALNO NIŽJA KOT NA ZAČETKU, KLJUB TEMU, 
PA BODO V LE?.H 1983-1985 TA SREDSTVA RASLA V OK- 
VIRU RASTI DOHODKA. Zaradi hitrejše rasti števila upravi 

Ostali prejemki prebivalstva bodo rasli počasneje tako, da 
se bo v strukturi skupnih osebnih prejemkov povečal delež 
prejemkov na osnovi tekočega dela in.Pokolnl"- 

Drugi odstavek te točke se spremeni in se 9lasl- 
Počasnejša rast realnih osebnih dohodkov in 

možnosti najemanja potrošniških kreditov, bo spremna a 
tudi nekoliko počasnejša rast hranilnih vlog. od rasti osebnih 
d°Zadnj? odstavek te točke se spremeni in se mu doda novi 

°dpJedvidomaebodo sredstva za osebno 
rasla približno enako kot osebni dohodki V L 
GLA REALNO ISTO RAVEN KOT LETA 1980. 

Prvi odstavek točke 3.4.2 se spremeni tako, da se 91®®'- 
Sredstva za skupne potrebe, ki se oblikujejo s svobodno 
menjavo dela v okviru samoupravnih interesnih skupnosM 
(razen sredstev skupnosti pokojninskega in invalidskega 

sla po stopnji 3,1% poP^no letno SE!3OD0 REALNO 
ZNIZALA KLJUB TEMU, DA BODO V LETIH 1982-1985 NA 
RAŠČALA PO STOPNJI 0,2% LETNO. V okviru globalno 
opredeljenih sredstev bo rast sredstev za posamezne druz. 
bene dejavnosti različna glede na dogovorjene prioritete. 
Sredstva skupnosti pokojninskega in invalidskega zavaro- 
vanja ter starostnega zavarovanja kmetov, k se zdmžujej 
z enotno prispevno stopnjo bodo rasla nekoliko hitreje ZA 
RaS?H?TREj!e RASTI ŠTEVILA UPOKOJENCEV to je po 
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stopnji 3,7% 1,5% poprečno letno. Ob takih predvidevanjih 
bodo celotna sredstva za skupne potrebe, oblikovana s 
svobodno menjavo dela, naraščala po stopnji 3,3% poprečno 
letno V GLOBALU OHRANILA RAVEN IZ LETA 1980. 

Zadnji stavek drugega odstavka te točke se spremeni in 
se glasi: Taka usmeritev v porabi razpoložljivih sredstev za 
družbene dejavnosti bo zahtevala BISTVENO zmanjšanje 
deleža sredstev, namenjenih za investicije v družbenih de- 
javnostih. 

V točki 3.4.3 se spremeni drugi odstavek tako, da se glasi: 
Prestrukturiranje virov sredstev za pokrivanje splošnih 
družbenih potreb federacije bo vplivalo na bistveno poveča- 
nje prispevka republike za te namene. Za potrebe federacije 
se bodo namenjala relativno večja sredstva kot doslej; 
njihov delež v družbenem proizvodu SR Slovenije se bo 
povečal od 5,3% na 5,9 6,4%. 

Zadnji odstavek te točke se spremeni in se glasi: Zaradi 
visoke rasti obveznosti republike do zveznega proračuna 
bodo rasla celotna sredstva za splošno porabo (v republiki 
in za potrebe federacije) za okoli 5% 2,3% letno, v tem SE 
BODO sredstva splošne porabe na območju republike 
ZMANJŠALA za okoli 3,1 2,4 % letno. PRISPEVEK FEDERA- 
CIJE BO NARAŠČAL PO STOPNJI 6,1% LETNO. 

Besedilo točke 3.5. se spremeni tako, da se glasi: 
V tem petletnem obdobju 1982-1985 moramo v SR Slove- 

niji doseči 8% NAJMANJ 14% NOMINALNO poprečno letno 
povečanje realnega obsega izvoza blaga IN STORITEV, V 
TEM 15% NA KONVERTIBILNO PODROČJE, V CELOTNEM 
SREDNJEROČNEM OBDOBJU PA OKOLI 17% NOMINALNO 
POVEČANJE, V TEM 17% NA KONVERTIBILNO PODROČJE 
OZIROMA 8% 1) REALNO POPREČNO LETNO POVEČANJE 
IZVOZA BLAGA IN STORITEV, V TEM OKOLI 8,5% NA KON- 
VERTIBILNO PODROČJE. K izboljšanju plačilno-bilančnega 
ter deviznobilančnega položaja pa bo prispevalo tudi pove- 
čanje deviznega priliva od izvoza storitev, V tem okviru se bo 
zlasti povečal devizni priliv od turizma, transportnih storitev 
in investicijskih del v tujini. 

Ob taki izvozni usmerjenosti slovenskega gospodarstva 
na podlagi sedanjih pogojev ocenjujemo, da se bo povečala 
udeležba izvoza blaga in storitev v družbenem proizvodu 
CELOTNEGA GOSPODARSTVA OD 27% V LETU 1980 NA 
OKOLI 37% V LETU 1985. združenega dela od okoli 25% v 
obdobju 1976-1980 na okoli 31% v tem srednjeročnem ob- 
dobju. 

Ob uresničevanju predvidenega izvoza blaga in storitev 
TER V OKVIRU DEVIZNOBILANČNIH MOŽNOSTI bo moč 
doseči v obdobju 1981 -1985 1982-1985 MOGOČE DOSEGATI 
OKOLI 7% NOMINALNO POPREČNO LETNO RAST 1% 
realno povečanje uvoza blaga2 IN STORITEV OZIROMA 
OKOLI 6% IZ KONVERTIBILNEGA PODROČJA. V tem ob- 
dobju se bo povečal uvoz SUROVIN IN reprodukcijskega 
materiala za 2,5% letno, uvoz opreme bo realno manjši kot v' 
prejšnjem srednjeročnem obdobju, realen obseg uvoza blaga 
široke potrošnje pa bo v letu 1985 približno enak obsegu 
uvoza v letu - 1980. 
IZ KONVERTIBILNEGA PODROČJA NARAŠČAL NOMI- 
NALNO ZA OKOLI 8% POPREČNO LETNO. UVOZ BLAGA IZ 
KONVERTIBILNEGA PODROČJA SE BO TAKO POSTO- 
POMA REALNO ZMANJŠEVAL IN BO V LETU 1985 ZA 
OKOLI 19% MANJŠI KOT LETA 1980. V TEM BO UVOZ 
SUROVIN IN REPRODUKCIJSKEGA MATERIALA REALNO 
MANJŠI ZA OKOLI 11%, ZELO OMEJENE PA BODO V PREO- 
STALIH LETIH TEGA SREDNJEROČNEGA OBDOBJA MOŽ- 
NOSTI ZA UVOZ OPREME IN BLAGA ŠIROKE POTROŠNJE. 

Besedilo točke 3. 6. se spremeni tako, da se glasi: 
NA PODROČJU ZAPOSLOVANJA JE POTREBNO INTENZI- 
VIRATI RAZVOJ SAMOUPRAVNIH DRUŽBENOEKONOM- 
SKIH ODNOSOV IN UVELJAVLJANJA DELAVCEV V ORGA- 
NIZACIJAH ZDRUŽENEGA DELA KOT NOSILCEV POLITIKE 
ZAPOSLOVANJA. DELAVCI V TEMELJNIH ORGANIZACI- 
JAH ZDRUŽENEGA DELA IN V VSEH NJIHOVIH OBLIKAH 
ZDRUŽEVANJA IN ORGANIZIRANJA MORAJO URESNIČE- 

1) OB PREDPOSTAVLJENI RASTI IZVOZNIH CEN 8% POPREČNO LETNO 
2) Brez nafte, derivatov in premoga za koksiranje. PRI IZRAČUNIH OBSEGA 

UVOZA V OBDOBJU 1981-1965 JE BIL UPOŠTEVAN TUDI UVOZ NAFTE, DERI- 
VATOV IN PREMOGA ZA KOKSIRANJE, PRI STOPNJI RASTI UVOZA ZA TO 
OBDOJE PA UVOZ ENERGETSKIH SUROVIN NI UPOŠTEVAN ZARADI SPREME 
NJENEGA SISTEMA ZAGOTAVLJANJA DEVIZNIH SREDSTEV PO POSAMEZNIH 
REPUBLIKAH ZA UVOZ ENERGETSKIH SUROVIN GLEDE NA BAZNO LETO 1980. 

VATI SVOJO ODGOVORNOST ZA KVALITETNO REPRO- 
DUKCIJO ŽIVEGA DELA, HKRATI PA TUDI SVOJO ODGO- 
VORNOST ZA TAKO POLITIKO ŠIRJENJA MATERIALNE 
OSNOVE DELA, KI BO OMOGOČILA ČIMVEČJEMU ŠTEVILU 
LJUDI, DA SE PRODUKTIVNO VKLJUČUJEJO V DELO IN V 
GOSPODARJENJE Z DRUŽBENIMI SREDSTVI. 

V DROBNEM GOSPODARSTVU IN v samostojnem oseb- 
nem delu BOMO VZPODBUJALI HITREJŠO rast PRODUK- 
TIVNEGA ZAPOSLOVANJA zlasti na območjih, kjer je delav- 
cev še dovolj. 

Zaradi zaostrenih pogojev gospodarjenja, prisotnih ka- 
drovskih nesorazmerij, omejenih zaposlitvenih in kadrovskih 
virov v SR Sloveniji, nujnosti hitrejše rasti dohodka na zapo- 
slenega se bodo v zaposlovanju uveljavljali kvalitetni premiki, 
pri čemer bodo skupnosti za zaposlovanje kot merilo statusa 
nezaposlenosti upoštevale možnosti za zaposlitev na širšem 
območju Zaposlenost bo v združenem delu v povprečju rastla 
za okoli 1,8% 1,1% vendar tako da v nobenem letu ne bo 
presegla 2% rasti. 

Na področju proizvodnje bo v industriji število zaposlenih 
rastlo v povprečju na leto za 1,6% in v gradbeništvu za 1,3% v 
storitvenih dejavnostih pa skupaj za 2,1% letno. BO V GO- 
SPODARSTVU ŠTEVILO ZAPOSLENIH V CELEM SREDNJE- 
ROČNEM OBDOBJU RASTLO V POVPREČJU NA LETO ZA 
1,0%. V družbenih dejavnostih bo rast zaposlenosti možna 
le v zvezi z aktiviranjem novih in razširjenih zmogljivosti ter 
z notranjim prestrukturiranjem dejavnosti. Na področju šol- 
stva bo poleg novih zmogljivosti tudi uveljavljanje usmerje- 
nega izobraževanja terjalo rast števila zaposlenih. 

Bistveno nižja bo rast števila delavcev pri ADMINISTRA- 
TIVNIH delih in opravilih v gospodarstvu ter v družbenih 
dejavnostih, možna bo le v primerih ko gre za izboljšanje 
strokovne strukture TEH služb na podlagi programov dela, 
ki jih določajo uporabniki oziroma pristojni organi. Organi 
družbenopolitičnih skupnosti, družbenopolitične in druž- 
bene organizacije, samoupravne interesne skupnosti in kra- 
jevne skupnosti kakor tudi organizacije združenega dela in 
njihove asociacije bodo zmanjšali število delavcev, ki 
opravljajo administrativna dela in opravila tako, da bo ob- 
seg administrativnih služb ustrezal dejanskim družbenim 
potrebam in možnostim s tem, da se bo hkrati povečala 
kvaliteta in učinkovitost dela pri opravljanju teh nalog. 

Na manj razvitih in obmejnih območjih bo rast zaposlova- 
nja hitrejša od povprečja. V samostojnem osebnem delu bo 
dosežena hitrejša rast števila zaposlenih, zlasti na območjih 
kjer je delavcev še dovolj. 

V obdobju 1981-1985 SE BO ZAPOSLILO OKOLI 130 TI- 
SOČ OSEB; v združenem delu SE BO na novo zaposlilo okoli 
7343 tisoč IN v samostojnem osebnem delu okoli 7 tisoč 
oseb, za nadomestitev na izpraznjenih delovnih mestih pa 
bomo potrebovali okoli 80 tisoč delavcev, PRI ČEMER BODO 
MOŽNOSTI ZAPOSLITVE zagotovljene tudi z omejevanjem 
zaposlovanja upokojencev Z UREJANJEM ZAPOSLOVANJA 
PRIPRAVNIKOV IN DOSLEDNIM IZVAJANJEM NOVELI- 
RANE ZAKONODAJE NA PODROČJU DELOVNIH RAZME- 
RIJ. Od vseh novozaposlenih se bo okoli štiri petine TRI 
ČETRTINE usmerilo v gospodarstvo in le približno petina 
ČETRTINA v negospodarstvo, predvsem na področje druž- 
benih dejavnosti. Konec tega planskega obdobja bo v zdru- 
ženem delu in samostojnem osebnem delu zaposlenih 870 
840 tisoč oseb, S tem se bo razen v prvih letih tega srednje- 
ročnega obdobja zadržala polna zaposlenost prebivalstva 
Delež zaposlenih bo znašal med 44 In 45%. S TEM ŠE NE BO 
OGROŽENA POLNA ZAPOSLENOST PREBIVALSTVA. 

4.0. RAZVOJNE NALOGE PO PODROČJIH 
Besedilo točk 4.1.1., 4.1.2, 4.1.7., 4.1.9., 4.1.11., 4.2., 4.6.1., 

4.6.2., 4.6.4., 4.6.5., 4.6.6., 4.6.7., 4.6.8., 4.6.9., 4.6.10., 4.7., 4.8., 
4.9., 4.10., 4.11., 4.12. ostane nespremenjeno. 

V točki 4.1.3. se besedilo zadnjega odstavka spremeni 
tako, da se glasi: Farmacevtska industrija bo povečala pro- 
izvodnjo domačih surovin. V okviru intenzivne izvozne 
usmerjenosti bodo pomembna izvozna postavka farmacevt- 
ske industrije tudi izvoz tehnologije: kompletne tehnološke 
linije, patenta, licence in objekti. V bazni kemiji bo dan 
poudarek na proizvodnji kemikalij, ki so najširša surovinska 
osnova za kemično industrijo in druge dejavnosti. Organiza- 
cija INA Nafta Lendava bo osvojila nov program s področja 
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procesne kemije na osnovi dolgoročne surovinske osnove. 
Naložbe v preusmeritev iz predvidene rafinerije in Novi pro- 
gram naj bi izboljšala oskrbo z reprodukcijskim materialom 
na domačem trgu ter omogočila nadaljnji razvoj organizacije 
in zagotov'la socialno varnost delavcev. 

V točki 4.1.4. se peta alinea petega odstavka spremeni in 
se glasi: 

- v tekstilni industriji osvajati modni sortiment in uvajati 
nekonvencionalne proizvode, ki zadovoljujejo zahtevnejši 
trg, UPORABLJATI VEČ DOMAČIH SINTETIČNIH VLAKEN, 
naravna vlakna PA uporabljati predvsem v zahtevnejših 
izdelkih; 

V točki 4.1.5. se drugi odstavek dopolni z novim besedi- 
lom: 

V bazni kemični industriji se bo poleg usmeritve v proiz- 
vodnjo kemikalij, ki predstavljajo najširšo surovinsko 
osnovo za kemično industrijo in druge dejavnosti, potrebno 
usmeriti tudi v večjo proizvodnjo mineralnih gnojil in sred- 
stev za zaščito rastlin TER ZAGOTOVITI DOLGOROČNO 
PRESKRBO Z UMETNIMI GNOJILI, TUDI Z NALOŽBAMI V 
DRUGIH REPUBLIKAH. 

Tretji odstavek te točke se spremeni tako, da se glasi: 
Neusklajenost med razpoložljivo lesno surovino in nara- 

ščajočimi potrebami predelave lesa zahteva intenzivno in 
trajno usklajevanje predvsem na osnovi povečanja obsega 
blagovne proizvodnje gozdnih sortimentov, povečanje upo- 
rabe lesnih ostankov in doseganje višje stopnje predelave. 
Za povečanje blagovne proizvodnje gozdnih sortimentov bo 
treba pospešiti že začeto združevanje sredstev proizvajal- 
cev in porabnikov lesa za vlaganje v gozdno proizvodnjo. Ob 
večjih lesnopredelovalnih zmogljivostih, kljub IN PREDVI- 
DENI večji proizvodnji lesa BO OSTALA oskrba v letu 1985 
ne bo izboljšana8. ENAKA. Manjkajoči del lesa bo predvi- 
doma dobavljen iz drugih republik in iz uvoza predvsem iz 
socialističnih dežel in dežel v razvoju. 

Besedilo opombe št. 8 k točki 4.1.5. se spremeni in se 
9'v'letu 1980 1985 je bilo BO z lesom iz SR Slovenije pokrito 
79% potreb domače predelovalne industrije v letu 1985 se 
predvideva 77% pokritje potreb TAKO KOT V LETU 1980. 

Prvi odstavek točke 4.1.6. se spremeni tako, da se glasi: 
V gradbeništvu je treba uskladiti razvoj in doseči tesnejše 

sodelovanje investitorjev z vsemi dejavniki v gradbeništvu 
že ob izdelavi prostorskih izvedbenih aktov prek projektira- 
nja, pridobivanja in opremljanja zemljišč do gradnje tako, da 
bodo načrtovane investicije kvalitetne, realne glede rokov 
in da bodo načrtovani objekti racionalno zasnovani ob upo- 
rabi domačega materiala. To zahteva poslovno in dohod- 
kovno povezovanje med proizvajalci reprodukcijskega ma- 
teriala, gradbeništvom in stanovanjsko dejavnostjo. PO- 
SPEŠITI JE TREBA INTEGRACIJE IN POSLOVNO POTO- 
VANJE MED GRADBENIMI ORGANIZACIJAMI PARADI 
Qri. ,6pftA IZKORIŠČANJA RAZPOLOŽLJIVIH KAPACITET 
?t?ZARACM UIPOSABLJANJA GRADBENIŠTVA ZA PREVZE- 
MANJE ZAHTEVNEJŠIH DEL, PREDVSEM V TUJINI. Pospe- 
šiti je treba industrializacijo gradnje, zlasti i^juMh deljin 
uvajanje gradbene tehnologije SELEKCIJO GRADBENIH - 
HNOLOGIJ IN SISTEMOV ZA UVELJAVLJANJE TISTIH, KI 
BODO OMOGOČALE HITREJŠO IN SMOTRNEJŠO GRAD- 
NJO, ki bo omogočala hitrejšo gradnjo, varčevanje z^ener- 
gijo in zmanjševanje vpliva hrupa. Odpraviti SPREMENITI je 
treba dosedanji sistem oblikovanja cen v gradbeništvu ter 
ga uskladiti z novim zakonom. Uvajati je treba nove metode 
potresno-varnega graditeljstva upoštevaje realno potrebno 
tveganje in ekonomiko gradnje. 

V točki 4.1.8. se spremeni sedmi odstavek tako, da se 
9 Kmetijska proizvodnja v SR Sloveniji bo do leta 1985 
zagotovila 85% pokrivanje prehranskih potreb. Z dolgoroč- 
nim povezovanjem organizacij združenega dela iz SR Slove- 
nije z organizacijami združenega dela v drugih republikah in 
pokrajinah bo pokrit primanjkljaj hrane in surovin Povsem 
pšenice, koruze, svinjskega mesa, olja in sladkorja. KME- 
TIJSTVO IN ŽIVILSTVO SE BO V VEDNO VEČJEM OBSEGU 
VKLJUČEVALO V IZVOZ NA PODLAGI KONKRETNO IZDE- 
LANIH PROGRAMOV. 

V točki 4.1.10. se tretji odstavek spremeni tako, da se 
9'Poleg smotrnješega izkoriščanja zmogljivosti bodo dogra- 

jevale in kompletirale že obstoječe turistične p®"*"5' P" 
čemer bo poseben poudarek na turistični GRADNJI OBJEK- 
TOV INOZEMSKEGA TURIZMA S PRIPADAJOČO TURI- 
STIČNO INFRASTRUKTURO infrastrukturi in gradnji razno- 
vrstnih manjših spremljajočih objektov. 

Zadnji odstavek te točke se spremeni tako, da se glasi: 
Z uresničevanjem razvojnih usmeritev in v skladu z ob- 

veznostmi v dogovoru o temeljih družbenega plana SR Slo- 
venije za obdobje 1981-1985 se predvideva, da bo inozem- 
ski turistični promet naraščal poprečno 6% 'etno, devizni 
priliv 8% letno, domači turistični promet pa 3,5 /o letno 1,5 /o 

V točki 4.2.2. se zadnji stavek drugega odstavka spremeni 
tako, da se glasi:   

Zaradi pospeševanja našega izvoza in drugih oblik sode- 
lovanja bomo leta 1985 podvojili blagovni izvoz UVOZ iz teh 
dežel. , 

V točki 4.3.1. se drugi odstavek spremeni in se glasi: 
Poraba koriščene energije bo v tem petletju rasla po- 

prečno letno z okoli 3,9% 1,4%. Podatki, ki zadevajo proiz- 
vodnjo in porabo posameznih energetskih virov, bodo do- 
končno določeni z energetsko bilanco SR Slovenije za ob- 
dobje 1981-1985. Poraba električne energije bo naraščala 
po stopnji 7,1 4,7%, premoga po 6,9 6,1 %, zemeljskega plina 
9,3%, medtem ko bo rast porabe tekočih goriv upočasnjena 
in bo 1,2 1,1% poprečno letno. . 

Tretji odstavek te točke se spremeni tako, da se glasi: 
Neto poraba električne energije se bo povečala od 7.875 

GWh v letu 1980 na okoli 11,075 9.900 GWh v letu1985. V ta 
namen bo do leta 1985 zgrajenih za 700 60C) novih 
elektroenergetskih zmogljivosti, od tega 250 150 MW v dru- 
gih republikah in avtonomnih pokrajinah^er 12! MVV.v tujina 
Zgrajeni bodo tudi potrebni prenosni objekti 389, 220 in 110 
kV objekti distribucije 110 kV ter Rudnik urana Zirovski vrh. 
Za preskrbo z električno energijo po letu 1985 bomo ze v tem 
srednjeročnem obdobju pričeli gradnjo proizvodnih objek- 
tov moči okoli 850 700 MW ter ustreznega prenosnega in 
razdelilnega omrežja.   

Peti odstavek te točke se spremeni tako, da se g asi. 
Zaradi nižje rasti porabe tekočih goriv in nadaljevanja 

dosedanje rasti porabe električne energije bo f>oraba pre- 
moga v SR Sloveniji rasla hitreje od proizvodnje. Premog bo 
še naprej osnovno gorivo v termoelektrarnah in termoelek- 
trarnah - toplarnah. V širši porabi, industriji in povsod tam, 
kjer to dovoljujejo tehnološki postopki in ne povzroča preko- 
mernega onesnaževanja okolja se bo pospešeno nadalje- 
vala zamenjava tekočih goriv s premogom. Petletna poraba 
premoga v tem obdobju bo v SR Sloveniji znašala okoli 49 44 
milijonov ton. Proizvodnja domačega premoga bo 33 milijo- 
nov ton, v drugih republikah in avtonomnih pokrajinah bomo 
zakupili okoli 9 6,7 milijonov ton premoga za proizvodnjo 
električne energije ter na podlagi dolgoročnih aranžmajev 
nabavil 7 4 milijone ton premoga za industrijo in ostalo 
porabo, za kar bo med porabniki in dobavitelji potrebno 
pravočasno skleniti ustrezne samoupravne sporazume, po- 
leg tega pa bo za posebne potrebe industrije vloženo UVO- 
ŽENO okoli 0,5 0,25 mio ton črnega premoga. Kolikor v 
druaih republikah in avtonomnih pokrajinah ne bo možno 
nabaviti zadostnih količin premoga, bomo uvozili kvalitet- 
nješi premog v obsegu manjkajočih količin. 

Zadnji odstavek te točke se spremeni in se glasi: 
Delež porabe tekočih goriv bo v skupni porabi kor ščene 

energije vse manjši. Še naprej bodo tekoča In pl nasta 
goriva pokrivala energetsko potrošnjo v industriji z visoko- 
temperaturnimi procesi, v večjem delu prometa, v t.°P'a["a^ 
za ogrevanje naselij z izrazito ogroženostjo čistosti okolja, v 
bazni in petrokemični industriji, kmetijstvu ter v manjši meri 
tudi na ostalih področjih porabe. Poraba naftnih derivatov 
bo rasla s poprečno letno stopnjo 2,5% 2,3/o, pri tem v 
neenergetske namene hitreje kot v energetske. 

V točki 4.3.2. se šesti odstavek spremeni tako, da se glasi. 
Pri aradnji in modernizaciji cestne infrastrukture V CESTNI 

INFRASTRUKTURI bo poudarek na NAJNUJNEJŠEM VZDR- 
ŽEVANJU, dokončanju začetih odsekov in obvoznic ter 
etapni gradnji prioritetnih odsekov na cesti Bratstva In enot- 
nosti oziroma slovenskem cestnem križu. 

Deveti odstavek te točke se spremeni tako, da se glasi: 
Razvoj luške dejavnosti bo usmerjen v: nadaljnjo speciali- 

zacijo luke za integralni transport ter za pretovor sipkih tovo- 
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rov PREMOGA; uvajanje sodobnih tehnoloških postopkov in 
opreme ter hitrejše obračanje transportnih sredstev (ladij in 
vagonov); funkcionalnejše pretovarjanje in skladiščenje 
blaga; odpravo ozkih grl ter povečanje tranzitnega prometa. 

Trinajsti odstavek te točke se dopolni z novim besedilom: 
Funkcionalna enotnost PTT sistema ter zadovoljevanje 

potreb vseh uporabnikov PTT storitev terja hitrejši razvoj in 
gradnjo PTT zmogljivosti. V razvoju PTT prometa bo pouda- 
rek na izgradnji mednarodnih, magistralnih in tranzitnih TT 
zmogljivosti, zvez na obhodnih smereh, glavne ter vozlišč- 
nih in rajonskih avtomatskih telefonskih central, prenosnih 
sistemov med glavnimi, vozliščnimi in končnimi avtomat- 
skimi telefonskimi centralami, glavnega poštnega centra in 
poštnih centrov PTT informacijskega sistema javnega 
omrežja za prenos podatkov, OBJEKTOV POSEBNEGA PO- 
MENA ZA LJUDSKO OBRAMBO IN DRUŽBENO SAMOZA- 
ŠČITO, kakor tudi objektov na manj razvitih območjih in 
manj razvitih mejnih področjih. 

V točki 4.3.3. se spremeni prvi odstavek in se glasi: 
Vodno gospodarstvo bo zagotavljalo zadosti pitne in te- 

hnološke vode, varstvo pred škodljivim delovanjem voda, 
izboljšanje kakovosti vodotokov, urejanje glavnih odvodni- 
kov na večjih melioracijskih območjih in sodelovalo pri 
ustvarjanju pogojev za čimvečjo izrabo hidroenergetskega 
potenciala za elektrogospodarstvo. Zato bo vodno gospo- 
darstvo nadaljevalo z deli za varstvo pred 100-letnimi vo- 
dami v večjih centrih in industrijskih središčih, kjer to še ni 
zagotovljeno, postopoma pa pred 50-letnimi in 25-letnimi 
visokimi vodami v manjših naseljih in na kmetijskih zemlji- 
ščih, kjer se bo nadaljevalo z detaljno melioracijo in v 
njenem okviru usposobilo 15 000 ha 21.780 ha zamočvirjenih 
zemljišč za kmetijsko proizvodnjo. Nadaljevalo se bo z iz- 
gradnjo objektov za stabilizacijo strug hudournikov in erozij- 
skih območij ter zadrževalnikov. 

V točki 4.4.1. se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi: 
Gradnjo stanovanj bomo financirali iz čistega dohodka in 

še nadalje nudili solidarnostno pomoč iz dohodka, bolj 
bomo angažirali osebna sredstva občanov, postopno prešli 
na UVELJAVLJALI ekonomske stanarine in racionalizirali 
stanovanjsko gradnjo. Na teh osnovah bodo ustvarjeni po- 
goji za izgradnjo 65.000 58.000 stanovanj do leta 1985, od 
tega 60% v družbeni gradnji in 40% v individualnih hišah. 

V točki 4.4.2 se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi: 
Občine bodo pospešile ustanavljanje stavbnozemljiških 

skupnosti, ki bodo kot upravljalec stavbenih zemljišč v druž- 
beni lastnini s programi in samoupravnimi sporazumi z dru- 
gimi nosilci planiranja pravočasno zagotavljale urejena 
stavbna zemljišča za uresničevanje plana na območju občin, 
izjemoma bodo v občinah, kjer je to smotrno, upravljale stavbna 
zemljišča posebne samoupravne enote komunalnih skupnosti 
po enakih načelih kot stavbno zemljiške skupnosti. NA POD- 
LAGI CELOVITE OPREDELITVE RABE PROSTORA V DOGO- 
VORIH O TEMELJIH SVOJIH PLANOV BODO OBČINE PO- 
SPEŠILE PRIDOBIVANJE IN UREJANJE STAVBNIH ZEM- 
LJIŠČ IN TAKO POSPEŠILE GRADITEV STANOVANJ IN 
OSTALE GRADNJE. V TA NAMEN BODO OBČINE USME- 
RILE USTREZNA FINANČNA SREDSTVA*, POTREBNA ZA 
NACRTNO PRIDOBIVANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ NA 
DALJŠO DOBO. Komunalne skupnosti bodo zagotovile ko- 
munalno opremljanje zemljišč pretežno na zaokroženih po- 
vršinah in s tako dinamiko, da bo nemoteno potekala grad- 
nja stanovanj in drugih investicijskih objektov. 

V točki 4.5.1. se tretji odstavek spremeni in prenese pred 
prvi odstavek te točke: 
Dogovorjeni Znatno zoženi materialni okviri (na področju 
družbenih dejavnosti) zahtevajo varčevanje, skrbno gospo- 
darjenje, racionaliziranje IN KRČENJE programov TER 
VEČJO PARTICIPACIJO OBČANOV PRI PLAČEVANJU STO- 
RITEV. DRUŽBENE DEJAVNOSTI, KATERIH REZULTATI NE- 
POSREDNO POVEČUJEJO PRODUKTIVNOST DELA, SE MO- 
RAJO BOLJ VKLJUČITI V USTVARJANJE DOHODKA IN Z 
UDELEŽBO PRI SKUPNO USTVARJENEM DOHODKU POVE- 
ČATI SVOJ OBSEG SREDSTEV OZIROMA RAZVIJATI 
ODNOSE NEPOSREDNE SVOBODNE MENJAVE DELA 

Besedilo opombe * se glasi: 
TO SO SREDSTVA. KI JIH OBČINA OBLIKUJE Z GOSPODARJENJEM S STAVB- 
NIMI ZEMLJIŠČI. 

Razpoložljiva sredstva, nove zaposlitve in gibanje oseb- 
nih dohodkov v družbenih dejavnostih skladno z osebnimi 
dohodki v gospodarstvu ZAHTEVAJO zmanjšanje deleža 
novih investicij od 6,3% na 4,9% 2,9%, medtem ko se bo 
delež materialnih stroškov vključno z amortizacijo nekoliko 
povečal.10 

Opomba št. 10 k točki 4.5.1. se spremeni in se glasi: 
S tem bi bila struktura sredstev za zadovoljevanje skupnih 
potreb naslednja: 

1976-80 1981-1985 
- osebni prejemki 73,3% 73,3 70,4% 
- materialni izdatki 20,4% 21,8 26,7% 
- investicije 6,3% 4^9 2,9% 

V točki 4.5.2. se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi: 
V skladu s tako usmeritvijo se bo povečalo število razi- 

skovalcev v raziskovalnih enotah v organizacijah združe- 
nega dela, v samostojnih raziskovalnih organizacijah pa 
število raziskovalcev, ki bodo opravljali neposredno upo- 
rabne raziskave za gospodarstvo. V celotnem številu razi- 
skovalcev se bo delež raziskovalcev, ki opravljajo raziskave za 
gospodarstvo, povečal od 63% v letu 1979 na 71 % v letu 1985. 
DELEŽ SREDSTEV ZA TE RAZISKAVE V VSEH SREDSTVIH 
ZA RAZISKAVE SE BO DO LETA 1985 POVEČAL ZA 10% V 
PRIMERJAVI Z LETOM 1979. 

Zadnji odstavek točke 4.5.2. se spremeni tako, da se glasi: 
Skupna sredstva za raziskovalno delo bodo naraščala 

tako, da SE bo konec srednjeročnega obdobja znašal delež 
vlaganj v raziskovalne dejavnosti v SR Sloveniji približno 2% 
družbenega proizvoda. OB OHRANJENEM DELEŽU SRED- 
STEV OBLIKOVANIH V SVOBODNI MENJAVI DELA PREK 
RAZISKOVALNIH SKUPNOSTI PO OCENI POVEČAL DELEŽ 
VLAGANJ V RAZISKOVALNO DEJAVNOST V NEPOSREDNI 
SVOBODNI MENJAVI DELA OD 0,8% POVPREČNO V OB- 
DOBJU 1976-1980 NA 1,2% DRUŽBENEGA PROIZVODA, 
KAR BO TUDI POSLEDICA POVEČANEGA PRISPEVKA 
ZNANSTVENO RAZISKOVALNE IN RAZVOJNE DEJAVNO- 
STI PRI USTVARJANJU DOHODKA. 

V točki 4.5.3. se za tretjim odstavkom doda besedilo, ki se 
glasi: 

PRI SPREJEMANJU PROGRAMSKIH ZASNOV V USMER- 
JENEM IZOBRAŽEVANJU BOMO ŠE V LETU 1982 ZMANJ- 
ŠALI ŠTEVILO VZGOJNO IZOBRAŽEVALNIH SMERI IN PRE- 
VERILI, NA KATERIH PODROČJIH JE GLEDE NA ZAHTEVE 
DELA, DOSEDANJE PROGRAME MOGOČE NADOMESTITI S 
SKRAJŠANIMI PROGRAMI OZIROMA V KATERIH SMEREH 
SE TRAJANJE IZOBRAŽEVANJA LAHKO SKRAJŠA. 

PRI PRIPRAVI NOVIH PROGRAMOV IN PRI ŽE SPREJETIH 
PROGRAMIH BOMO VSEBINSKO PREVERILI OBSEG ORGA- 
NIZIRANEGA VZGOJNOIZOBRAŽEVALNEGA DELA ZA 
UČENCE IN GA ZMANJŠALI. 

Četrti odstavek te točke se dopolni z novim besedilom 
tako, da se glasi: 

Pri oblikovanju mreže usmerjenega izobraževanja bodo 
posebne izobraževalne skupnosti upoštevale, da bo število 
udeležencev v izobraževanju po posameznih vzgojnoizo- 
braževalnih programih usklajeno s planiranimi potrebami 
po ustreznih kadrih na določenem območju, da se bodo 
udeleženci izobraževanja lahko vključevali v proizvodno 
prakso v stroki, za katero se izobražujejo, ter da bodo 
zagotovljene in usklajene nastanitvene zmogljivosti v do- 
movih za učence in študente TAKO, DA BO MREŽA ŠOL 
OZIROMA IZVAJANJE VZGOJNOIZOBRAŽEVALNIH PRO- 
GRAMOV RACIONALNO IN USKLAJENO Z MATERIALNIMI 
MOŽNOSTMI. 

Besedilo v opombi št. 11 k točki 4.5.3. se spremeni in se 
glasi: 

Tako se bo do leta 1985 povečal delež delavcev s srednjo 
(vključno s poklicnimi), višjo in visoko izobrazbo od 53,6% 
(leto 1978) 57,5% (4.ETO 1980) na 61,0%. 

Delež strokovnega kadra se bo povečal tako v gospodarstvu 
kot v negospodarstvu: v gospodarstvu iz 49,6% (leta 1978) na 
58,0% (leta 1985) v negospodarstvu pa s 74,4% (leto 1978) na 
78,0% (leto 1985). Delež ozkega profila pa se bo zmanjšal v 
gospodarstvu iz 50,4% (leta 1978) na 42,0%. V negospodar- 
stvu pa iz 25,6% (leto 1978) na 22,0%. 

Besedilo v opombi št. 12 k točki 4.5.3. se spremeni in se 
glasi: 

Posebne izobraževalne skupnosti bodo skladno z dogo- 
vorom o temeljih družbenega piana v obdobju 1981-1985 na 
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novo vpisale v programe srednjega izobraževanja skupaj 
okoli 194 000 185.000 učencev, od tega v izobraževanje pred 
vstopom v delo okoli 153.000 147.000 in v izobraževanje ob 
delu okoli 41.000 38.000 učencev. V programe višjega in 
visokega izobraževanja pa bodo na novo vpisale skupaj 
okoli 64 000 63.000 študentov, od tega v izobraževanje pred 
vstopom V DELO okoli 45.500 45.800 in v izobraževanje ob 
delu okoli 18.500 17.000 študentov. 

Prva dva odstavka točke 4.6. se spremenita tako, da se 
glasita: _ . ... 

Predvideni Materialna razvoj GIBANJA ter razmerja v deli- 
tvi družbenega proizvoda omogočajo POGOJUJEJO, da bo v 
tem srednjeročnem obdobju rasel življenjski standard PA- 
DEL za okoli 2,7 0,6% letno, ZARADI NJEGOVEGA OBČUT- 

'NEGA PADCA V LETU 1981. Razvoj življenjskega standarda 
bo odvisen V PRIHODNJIH LETIH BO RAST ŽIVLJENJ- 
SKEGA STANDARDA predvsem V ODVISNOSTI od uveljav- 
ljanja kvalitetnih elementov gospodarjenja, doseženega do- 
hodka in produktivnosti dela ter take politike socialnih po- 
moči, ki bo upoštevala interese delavcev za ustvarjanje in 
pridobivanje dohodka. 

Zadnji odstavek te točke se spremeni tako, da se glasi: 
Aktiviranje investicij na področju družbenih dejavnosti iz 

preteklega petletnega obdobja bo vplivalo na hitrejšo rast 
tekočih izdatkov in s tem obsega storitev družbenih dejav- 
nosti, sredstva za nove investicije na teh področjih pa boDO 
manjša kot v preteklem petletnem obdobju, medtem ko 
bodo investicije v stanovanjsko gradnjo naraščale MANJŠE 
za okoli 1 % 2,0% letno. 

Prvi odstavek točke 4.6.3. se spremeni tako, da se glasi: 
Na osnovi dela in medsebojne solidarnosti si bodo de- 

lavci zagotavljali socialno varnost13. Višine socialnih dajatev 
PREJEMKOV se bodo letno usklajevale v skupnosti social- 
nega varstva z ekonomskimi gibanji14. 

V opombi štev. 16 k točki 4.8.2. se doda novo besedilo, ki 

KVANTIFIKACIJE BODO PO POTREBI SPREMENJENE V 
SKLADU S SPREMEMBAMI IN DOPOLNITVAMI SAMOU- 
PRAVNIH SPORAZUMOV O TEMELJIH PLANOV SAMOU- 
PRAVNIH INTERESNIH SKUPNOSTI. 

5.0. SMERI IN OKVIRI ZA SPREJEMANJE 
UKREPOV RAZVOJNE POLITIKE 

Besedilo točk 5.4., 5.5., 5.8., 5.15., 5.17., 5.18., 5.19., ostane 
nespremenjeno. 

Predzadnji odstavek točke 5.1. se spremeni tako, da se 
glasi- V federaciji si bomo V OKVIRU DRUŽBENEGA DOGO- 
VORA O RAZVOJU INTEGRALNEGA TRANSPORTA prizade- 
vali za standardizacijo sredstev in opreme za integralni tran- 
sport ter za dogovor o tipizaciji in unifikaciji TIPIZACIJO IN 
UNIFIKACIJO transportnih sredstev in opreme v okviru Go- 
spodarske zbornice Jugoslavije. Za pospeševanje integral- 
nega transporta bo ustanovljena poslovna skupnost za inte- 
gralni transport. . 

Za sedmim odstavkom točke 5.2. se doda novo besedilo, 
ki se qlasi: ZA POVEČEVANJE UČINKOVITOSTI RAZISKO- 
VALNEGA DELA IN ZA POSPEŠEVANJE PRENOSA REZUL- 
TATOV RAZISKOVALNEGA DELA K UPORABNIKOM BODO 
RAZISKOVALNE SKUPNOSTI TUDI V BODOČE ORGANIZI- 
RALE TEHNOLOŠKA POSVETOVANJA PO POSAMEZNIH 
PROIZVODNIH PODROČJIH. 

Osmi odstavek točke 5.2. se spremeni tako, da se glasi: 
SR SLOVENIJA SE BO ZAVZEMALA, DA BODO z medrepu- 
bliškim dogovorom o strategiji tehnološkega razvoja bodo 
ZAČRTANE ENOTNE OSNOVE TEHNOLOŠKEGA RAZVOJA 
V DRŽAVI TER določeni kriteriji in pogoji za transfer tehno- 
logij iz tujine, za njihovo izpopolnjevanje in prilagajanje 
domačim potrebam zaradi ustvarjanja Z USTVARJANJEM 
večjih možnosti za bodoče tehnološke inovacije ZARADI 
TEHNOLOŠKEGA OSAMOSVAJANJA OD TUJINE. 

V točki 5.3. se prva polovica prvega odstavka spremeni 
tako, da se glasi: V zvezi z oblikovanjem sredstev za razširi- 
tev materialne osnove dela v gospodarstvu je treba PO 
UVELJAVITVI NOVIH ZAKONOV O AMORTIZACIJI IN REVA- 
LORIZACIJI OSNOVNIH SREDSTEV z vsakoletnimi dog°v°rl 

o uresničevanju družbene usmeritve razporejanja dohodka 
opredeljevati počasnejšo realno rast sredstev za tekočo 

porabo od rasti dohodka tako, da bo združeno delo vsako 
leto DO KONCA SREDNJEROČNEGA OBDOBJA zagotovilo v 
poprečju vsaj za 1 % točke večjo udeležbo sredstev za razšir- 
jeno reprodukcijo v doseženem dohodku. 

Zadnji odstavek te točke se spremeni tako, da se glasi: 
SR Slovenija se bo zavzemala za spremembe zveznih predpi- 
sov, s katerimi bi zagotovili hitrejšo realno rast minimalne 
amortizacije v gospodarstvu od dohodka, predvsem za hi- 
trejšo obnavljanje opreme, upoštevaje tehnološko raven in 
opremljenost dela. 

SAMOUPRAVNE INTERESNE SKUPNOSTI DRUŽBENIH 
DEJAVNOSTI BODO OB DRUGAČNIH NOMINALNIH GIBA- 
NJIH KOT SO PLANIRANA V LETNIH PLANSKIH AKTIH, 
SPROTI USKLAJEVALE PRILIV SREDSTEV Z OBSEGOM, KI 
JE PLANIRAN ZA ZADOVOLJEVANJE SKUPNIH POTREB IN 
S TEM ZMANJŠEVALE OBREMENITEV ZAVEZANCEV ZA 
PRISPEVEK. 

V točki 5.6. se prvi stavek prvega odstavka spremeni tako, 
da se glasi: 

Možnosti za zadolževanje organizacij združenega dela v 
tujini bodo v globalu BISTVENO zmanjšane in pogojene s 
sposobnostjo oziroma odgovornostjo posojilojemalcev za 
devizno odplačilo kreditov. 

Na koncu prvega odstavka točke 5.6. se doda novi stavek, 
ki se glasi: SR SLOVENIJA SE BO ZAVZEMALA, DA BO 
NADALJNJE ZADOLŽEVANJE JUGOSLAVIJE V TUJINI NA- 
MENJENO PREDVSEM POTREBAM IZVOZNO USMERJENE 
PROIZVODNJE. 

Za prvim odstavkom točke 5.7. se doda novo besedilo, ki 
se glasi: OB TEŽJIH POGOJIH RAZPOLAGANJA IN UPO- 
RABE USTVARJENIH KONVERTIBILNIH DEVIZ IMAJO PRI 
OCENJEVANJU DRUŽBENE IN EKONOMSKE UPRAVIČE- 
NOSTI INVESTICIJSKIH ZASNOV, PROGRAMOV IN PREKO- 
RAČITEV PREDNOST RAZVOJNO TEHNOLOŠKO INTEN- 
ZIVNI PROJEKTI, KI USTVARJAJO TRAJNEJŠE OSNOVE ZA 
POVEČANO MENJAVO BLAGA IN STORITEV S TUJINO IN 
TO S PRETEŽNIM IZVOZOM PROIZVODNJE NA KONVERTI- 
BILNO PODROČJE. BANKE BODO ZDRUŽEVALE IN 
USMERJALE TRETJINO RAZPOLOŽLJIVIH SREDSTEV ZA 
NOVE NALOŽBE V PRETEŽNO IZVOZNE PROJEKTE. 

Peti odstavek točke 5.7. se spremeni tako, da se glasi: 
Z dogovorom o uresničevanju plana razvoja kmetijstva, ži- 
vilske industrije in ribištva v obdobju 1981 do 1985 bodo 
določeni kriteriji in pogoji vlaganj ter način združevanja 
sredstev za razvoj proizvodnje hrane. Prek samoupravnih 
skladov za intervencije v kmetijstvu in porabi hrane v obči- 
nah in republiki zagotavljamo 2,1 1,6 mlrd din za izvedbo 
tistih POMEMBNEJŠIH nalog v razširjeni reprodukciji, ki 
imajo značaj kmetijske infrastrukture (nakup in melioracije 
kmetijskih zemljišč)., pospeševanje skupnih naložb v zadruž- 
nih organizacijah). 

Za devetim odstavkom te točke se doda novo besedilo, ki 
se glasi: Z ZAKONOM O GRADITVI OBJEKTOV BO ZAO- 
STRENA DRUŽBENOPOLITIČNA IN DRUGA ODGOVOR- 
NOST POSLOVODNIH ORGANOV INVESTITORJA IN INSTI- 
TUCIJ. KI DAJEJO MNENJE O DRUŽBENI IN EKONOMSKI 
UPRAVIČENOSTI INVESTICIJ, ČE NI DOSEŽEN DOHODEK 
ZARADI POMANJKLJIVOSTI V STROKOVNI PODLAGI ZA 
INVESTICIJSKO ODLOČITEV ALI ZARADI OPUSTITVE URE- 
SNIČEVANJA INVESTICIJSKE ODLOČITVE. 
' V sedmem odstavku točke 5.9. se spremeni prvi stavek in 
se glasi: Za uresničevanje povečanja družbeno organizi- 
rane kmetijske proizvodnje do ravni, ki je d°9°v°rieny 
dogovorom o temeljih družbenega plana SRS 1981 do 1985 
bo prek samoupravnih skladov za intervencije v kmetijstvu 
in porabi hrane - razen za naloge, ki imajo značaj kmetijske 
Infrastrukture - zagotovljeno 4,9 3,5 mlrd din. 

Za drugim odstavkom točke 5.10. se doda nov sta<'e£, k 
«se Olasi- TEMELJNIM ORGANIZACIJAM ZDRUŽENEGA 
DELA, KI BODO INVESTIRALE NA MANJ RAZViTIH OBMOČ- 
JIH BO V SKLADU S SAMOUPRAVNIMI SPORAZUMI O 
TEMELJIH PLANOV SIS ELEKTROGOSPODARSTVA SLO- 
VENIJE, SIS ZA ŽELEZNIŠKI IN LUŠKI PR°^II'Rf^U

(fL'rlj 
ŠKE SKUPNOSTI ZA CESTE IN SIS ZA NAFTO IN PLIN 
SLOVENIJE ZNIŽANA OSNOVA, NA PODLAGI KATERE SE 
ZDRUŽUJEJO SREDSTVA TOZD PO ENOTNIH VIRIH, OSNO- 
VAH IN MERILIH ZA DEJAVNOSTI S W3DROČJA TEH SA- 
MOUPRAVNIH INTERESNIH SKUPNOSTI PRI ČEMER BO V 
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VEČJI MERI ZNIŽANA PRI INVESTICIJAH NA MANJ RAZVI- 
TIH OBMEJNIH OBMOČJIH IN V OBČINI LENART1. 

1) MOREBITNO UKREPANJE NA TEM PODROČJU BO 
TREBA PRI NADALJNJI PRIPRAVI SPREMEMB IN DOPOL- 
NITEV DRUŽBENEGA PLANA ŠE PROUČITI, OZIROMA 
PROUČITI DRUGE ALTERNATIVNE MOŽNOSTI (V SKLADU 
Z USKLAJEVANJEM DOGOVORA O SPREMEMBAH IN DO- 
POLNITVAH DOGOVORA O TEMELJIH DRUŽBENEGA 
PLANA SR SLOVENIJE ZA OBDOBJE 1981-1985). 

Četrti odstavek te točke se spremeni in se glasi: 
Banke bodo v skladu s samoupravnimi sporazumi o teme- 

ljih svojih planov: uveljavile ugodnejšo obrestno mero in 
dajale druge kreditne olajšave investitorjem pa manj razvi- 
tih območjih, pri čemer bodo obrestne mere in druge kre- 
ditne olajšave ugodnejše za investicije na manj razvitih 
obmejnih območjih in v občini Lenart; pri tem bodo imela 
prednost skupna vlaganja; obve/no usmerjale sredstva za 
kreditiranje naložb na manj razvitih območjih, pri čemer 
bodo banke z aneksom k samoupravnemu sporazumu o 
temeljih plana določile del razpoložljivega potenciala za 
naložbe v osnovna in trajna obratna sredstva za te namene: 
dajale kreditne olajšave za investicije za komunalno opremlja- 
nje stavbnih zemljišč, ki so neposredno povezana z uresniče- 
vanjem predvidenih gospodarskih vlaganj. 

Tretji odstavek točke 5.11. se spremeni tako, da se glasi: SR 
Slovenija bo samoupravno združevanje dela in sredstev iz 
stalnih sredstev Sklada federacije in drugih sredstev, KI JIH 
ORGANIZACIJE ZDRUŽENEGA DELA DODATNO USMER- 
JAJO za skupna vlaganja v manj razvitih republikah in SAP 
Kosovo, še naprej pospeševala z davčnimi olajšavami in 
sicer z znižano osnovo od davka na dohodek temeljnih 
organizacij združenega dela, pri čemer je davčna olajšava 
za skupna vlaganja za SAP Kosovo ugodnejša. 

V točki 5.12. se spremeni prvi odstavek tako, da se glasi: 
Glede življenjskega standarda bodo ukrepi, ki jih nalaga 

razvojna in predvsem stabilizacijska politika, zlasti nasled- 
nji: pri razporejanju čistega dohodka bomo zagotavljali ra- 
zmerja, po katerih bi realna rast sredstev za osebne do- 
hodke, skupno in splošno porabo v globalu za 10 odstotkov 
zaostajala za realno rastjo dohodka. 

Tretji odstavek te točke se spremeni, tako da se glasi: 
Vsako leto bomo sprejeli dogovor o uresničevanju druž- 

bene usmeritve razporejanja dohodka, pri katerem sodelu- 
jejo izvršni sveti skupščin občin, Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije, Gospodarska zbornica Slovenije, SLUŽBA DRUŽ- 
BENEGA KNJIGOVODSTVA in Republiški svet Zveze sindi- 
katov Slovenije in s katerim bomo realizirali srednjeročne 
proporce, upoštevaje konkretne vsakoletne pogoje in mož- 
nosti, opredeljene v resolucijah o uresničevanju družbe- 
nega plana SR Slovenije. 

V točki 5.13. se spremeni prvi odstavek tako, da se glasi: 
V okviru politike zaposlovanja bo združeno delo usklaje- 

valo svoje potrebe po novih zaposlitvah, z dejanskimi ka- 
drovskimi možnostmi občin in širšega območja ter dohod- 
kovnimi možnostmi za pokrivanje celotnih družbenih stro- 
škov zaposlovanja. V ta namen bodo temeljne organizacije 
združenega dela v okviru skupnosti za zaposlovanje na 
ravni občin in med občinami ter v zvezi skupnosti na ravni 
republike sprejemali letne načrte zaposlovanja,LETNO US- 
KLAJEVALI ZAPOSLOVANJE, upoštevaje družbene plane in 
smernice iz resolucij, v katerih bodo konkretizirali usmeritve 
za zaposlovanje ter sprejemali obveznosti in ukrepe. 

Prvi odstavek točke 5.14. se spremeni tako, da se glasi: 

Projekcija plačilno-bilančnega in devizno-bilančnega po- 
ložaja SR Slovenije bo vsako leto opredeljena tako, da se z 
njenim izvajanjem ne zagotavlja le potrebna likvidnost in 
izboljšanje pokritja uvoza z izvozom, temveč v skladu s cilji 
in nalogami družbenega piana na področju ekonomskih 
odnosov s tujino tudi intenzivna preorientacija gospodar- 
stva na izvoz, ŠE POSEBEJ NA KONVERTIBILNO PO- 
DROČJE. Temeljni pogoj za to so ukrepi za izboljšanje kon- 
kurenčne sposobnosti za nastopanje v tujini, začenši s ti- 
stimi v organizacijah združenega dela samih, do tistih, ki jih 
v okviru prizadevanj za stabilizacijo sprejemamo v federa- 
ciji, vključno z izvajanjem politike realnega tečaja dinarja. 

Za prvim odstavkom te točke se doda novi odstavek, ki se 
glasi: 

LIKVIDNOSTNA PROBLEMATIKA IN SOLIDARNOSTNO 
VRAČANJE DOLGOV DO TUJINE NAREKUJEJO VSE- 
STRANSKO PRIZADEVANJE ZA POVEČANJE IZVOZA IN 
DEVIZNEGA PRILIVA, DA BI OMOGOČILI NUJNI UVOZ SU- 
ROVIN, REPRODUKCIJSKEGA MATERIALA IN OPREME, ZA 
ZAGOTOVITEV PROIZVODNJE, ZLASTI TISTE, KI JE NAME- 
NJENA IZVOZU. V TA NAMEN BODO ORGANIZACIJE ZDRU- 
ŽENEGA DELA, SAMOUPRAVNA INTERESNA SKUPNOST 
ZA EKONOMSKE ODNOSE S TUJINO, SPLOŠNA ZDRUŽE- 
NJA, GOSPODARSKA ZBORNICA SLOVENIJE, MEDOBČIN- 
SKE ZBORNICE IN BANKE V LETU 1982 IZVAJALI OPERA- 
TIVNI NAČRT ZA ZAGOTAVLJANJE ODPLAČEVANJA PO- 
SOJIL IN SPREJELI DODATNE UKREPE ZA NASLEDNJA 
LETA. SPLOŠNE POGOJE ZA TE AKTIVNOSTI BODO V OK- 
VIRU SVOJIH PRISTOJNOSTI ZAGOTAVLJALE DRUŽBENO 
POLITIČNE SKUPNOSTI. 

Za tretjim odstavkom se doda novi stavek, ki se glasi: 
ČLANICE BODO V OKVIRU SAMOUPRAVNE INTERESNE 

SKUPNOSTI ZA EKONOMSKE ODNOSE S TUJINO ZDRUŽE- 
VALE DINARSKA SREDSTVA KOT NADOMESTILO ORGANI- 
ZACIJAM DZRUŽENEGA DELA, KI IZVAŽAJO NA KONVER- 
TIBILNO PODROČJE. 

Deseti odstavek te točke se spremeni tako, da se glasi: 
Na podlagi samoupravnih sporazumov o temeljih svojih 

planov bodo poslovne banke z uporabo kriterijev za pre- 
strukturiranje gospodarstva iz dogovora o temeljih družbe- 
nega plana SR Slovenije zagotavljale prednost investicij- 
skim programom za v izvoz usmerjeno proizvodnjo blaga in 
storitev, usmerjale del TRETJINO sredstev za financiranje 
investicij v pretežno izvozne zmogljivosti, nudile ugodnejše 
kredite za naložbe, ki pospešujejo sodelovanje z deželami v 
razvoju in z obmejnimi območji, v kratkoročni kreditni politiki 
dajale prednost kreditiranju priprave proizvodnje za izvoz in 
izvoza ter za to dajale ugodnejše kreditne pogoje. 

Trinajsti odstavek te točke se spremeni tako, da se glasi: 
Temeljne organizacije združenega dela, ki so pomemb- 

nejši izvozniki, bodo združevale RELATIVNO MANJ SRED- 
STEV ZA HITREJŠI RAZVOJ GOSPODARSKO MANJ RAZVI- 
TIH REPUBLIK IN SAP KOSOVO TER relativno manj za 
razširjeno reprodukcijo gospodarske infrastrukture, od dru- 
gih organizacij združenega dela. V samoupravnih interesnih 
skupnostih družbenih dejavnosti se bodo dogovorili za na- 
loge pri pospeševanju celovite izvozne usmerjenosti SR 
Slovenije. 

Peti odstavek točke 5.16. se spremeni tako, da se glasi: 
Izvršena bo dopolnitev že obstoječega samoupravnega 

sporazuma DRUŽBENEGA DOGOVORA za sanacijo vode 
reke Reke. Z republiškimi predpisi bo določena obveznost 
sanacijskih programov za vse večje onesnaževalce. 
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POROČILO i vv. 

o izvajanju stališč in sklepov Skupščine 

SR Slovenije za nadaljnje uresničevanje 

družbene preobrazbe pravosodnega 

sistema v Socialistični republiki Sloveniji 

(ESA-95) 

POVZETEK 
poročila o izvajanju stališč in sklepov Skupščine SR 

Slovenije za nadaljnjo družbeno preobrazbo pravosod- 
nega sistema v SR Sloveniji. 

Poročilo obravnava stanje izvajanja sta/isc in sklepov, 
katere je Skupščina SR Slovenije sprejela dne 30. septem- 
bra 1980 ob obravnavanju informacije o uresničevanju 
družbene preobrazbe pravosodja ter informacije o ustavni 
preobrazbi javnih tožilstev. 

Stališča in sklepi Skupščine SR Slovenije zavezujejo 
številne družbene subjekte k vsestranski krepitvi prizade- 
vanj za hitrejše ustanavljanje, delovanje vseh vrst samo- 
upravnih sodišč, nosilce kadrovske politike k nacrtni m 
dolgoročni kadrovski politiki, ki bo vključevala potrebe 
vseh pravosodnih organov in pravne pomoči, pravosodne 
organe pa k razvijanju preventivne dejavnosti in aktivnej- 
šemu vključevanju v procese družbene samozaščite. Pra- 
vosodni delavci naj si prizadevajo za nadaljnje P?družblja- 
nie sodstva in javnotožilske organizacije, za izboljšanje 
učinkovitosti dela in skrajševanje postopkov. Pomemben 
poudarek dajejo tudi družbenopolitičnemu m strokov- 
nemu izobraževanju ter nagrajevanju po rezultatih dela 
ter zagotavljanju kadrovskih, materialnih, prostorskih in 
drugih pogojev, potrebnih za učinkovito delo pravosodnih 
organov. 

I. 
Temeljna značilnost izvajanja stališč in sklepov je v 

dokaj različni stopnji intenzivnosti prizadevanj za nadalj- 
nje uresničevanje družbene preobrazbe pravosodja Ob- 
čine so svojo aktivnost usmerjale bolj v zagotavljanje 
kadrovskih in materialnih pogojev za delo pravosodnih 
organov kot v uresničevanje ostalih vidikov preobrazbe. 
Nekatere samoupravne interesne skupnosti so prepočasi 
vodile priprave za ustanovitev posebnih sodišč združe- 
nega dela. Večina gospodarskih zbornic je premalo pozor- 
nosti namenjala nadaljnjemu uveljavljanju notranjih m pri- 
ložnostnih arbitraž. Večji uspehi pa s o bili doseženi pri 
kadrovski krepitvi splošnih sodišč združenega dela z ne- 
poklicnimi sodniki ter pri celovitem uveljavljanju zasnove 
temeljnih sodišč in temeljnih javnih tožilstev. Določen 
napredek je bil dosežen tudi na področju uveljavljanja 
samoupravnega sodstva v družbenih organizacijah in 
društvih ter v utrjevanju položaja in vloge poravnalni 
svetov v krajevnih skupnostih. Posebej intenzivna so bila 
prizadevanja republiških pravosodnih organov, zlasti vr- 
hovnega sodišča in Javnega tožilstva SR Slovenije. 

Na področju samoupravnega sodstva v združenem delu 
so bili doseženi pomembni uspehi pri vključevanju ne- 
poklicnih sodnikov v delo splošnih sodišč zidruzeineg 
dela, kar velja zlasti za večja sodišča. V letu 1981 so ti 
sodniki pri nekaterih sodiščih združenega dela rešrtii ze 
več kot 30% zadevo -Problem pa je v tem, da na območjih 
nekaterih sodišč združenega dela ni dovolj pravnikov s 
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pravosodnim izpitom ter tako ni mogoče sestavljati sena- 
tov iz samih nepoklicnih sodnikov. V delu sodišč združe- 
nega dela sodelujejo kot nepoklicni sodniki tudi sodnik 
rednih sodišč, katere'pa bo treba «b^K

n|t' 
naraščajočega obsega dela na rednih sodižičilr Uspešna 
so bila prizadevanja sodišč združenega dela Pr'k°ncen- 
traciji obravnav in povečanju učinkovitosti dela. Kljub 
temu pa so zaradi nekaterih objektivnih okoliščin (ne- 
ustrezne prostorske razmere, menjave predsednikov so- 
dišč težave z izvedenci in vročanjem sodnih pošiljk ne- 
ustreznost nekaterih procesnih predpisov) sodišča zdru- 
ženega dela prve stopnje v preteklem letu resila man, 
zadev kot v letu 1980, ko so bila v reševanju zadev izjemno 
uspešna. Naraščanje števila nerešenih zadev pri sodiščih 
združenega dela je splošen pojav v vsej državi katerega 
skuša odpraviti novi zvezni zakon o sodiščih združenega 
deia(osnutek zakona je v javni razpravi) z uvajanjem 
sodišč združenega dela v organizacije zdruzenega deia ,n 
druge samoupravne organizacije m skupnost. Prob'empa 
ni le organizacijske narave in bi ga bi bilo treba P™® 
stveno reševati z utrjevanjem zakonitosti in pravilnosti 
odločanja v združenem delu. 

Od posebnih sodišč združenga dela se je v celoti uve- 
liavilo Sodišče združenega dela pokojninskega in invalid- 
skega zavarovanja ter starostnega zavarovanja kmetov 
deloma pa tudi Sodišče združenega dela za področje 
telesne kulture. Ostala sodišča (za področje izobraževa- 
nja za področje raziskovalnih dejavnosti ter za področje 
kulture) doslej niso prejela v reševanje nobene zadeve. 
Uaotavljamo pa, da že s tem, da so ustanovljena in da so 
zagotovljeni pogoji za njihovo delo, v določeni meri vp - 
vajo na utrjevanje zakonitosti v samoupravnih mteresnih 
skupnostih, ki jih pokrivajo. Na področju zdravstva 
socialnega varstva je bilo posebno sodišče ustanovljeno v 
celjski regiji. Z delom je pričelo 1. 10. 1981. Ostale samo- 
upravne interesne skupnosti tega področja so z ustanav- 
ljanjem posebnih sodišč v zamud.. Kot vzrok navajajo 
nesoglasja glede organizacije oziroma mreze s°<?'®fh 
Ustvarjeni so zakonski pogoji za ustanovitev posebnih 
sodišč združenega dela pri večini samoupravnih inte- 
resnih skupnosti materialne proizvodnje, ki je posebnega 
družbenega pomena. Pripravlja se ustanovitev posebnih 
sodišč združenega dela na področju stanovanjskega go 
SPSstaar|eVvarste samoupravnih sodišč v združenem delu so 
se le delno uveljavile. Medtem ko stalna arbitraža deluje 
pri Gospodarski zbornici že dve leti, pa tega ni mogc.če 
reči za številne notranje arbitraže v organizacijah združ 
neqa dela. Vzrok je v nepopolnih ustanovitvenih aktih in v 
pogostih dilemah o tem, katere spore je šteti k sporom iz 
samoupravnih razmerij (za katere so pristojne te arbitraže) 
in katere k sporom iz pogodbenih razmerij, za katere so 

ssii. «u.«po »jo™ o 
samoupravnih sodiščih sicer niso obvezni, niso b.li usta- 
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novljeni, medtem ko se je število poravnalnih svetov v 
krajevnih skupnostih povzpelo čez 1000. Ti poravnalni 
sveti so se v številnih krajevnih skupnostih že močno 
uveljavili, saj dosežejo v razreševanju spornih razmerij 
preko 50% poravnav. Postopek pred njimi je hiter, kajti 
več kot polovico zadev končajo v času do 1 meseca. Poleg 
sporov zaradi nekaterih vrst kaznivih dejanj, ki se prega- 
njajo na zasebno tožbo, ter sporov zaradi nekaterih vrst 
civilno-pravnih razmerij rešujejo tudi spore, v katerih do- 
slej praviloma ni bilo sodnega varstva (npr, sosedski 
spori). 

Družbene organizacije in društva so ustanovile skupno 
samoupravno sodišče, ki bo zagotavljalo zakonitost dela 
samoupravnih sodišč (častnih sodišč, razsodišč in drugih 
samoupravnih sodišč) v teh organizacijah. Za delo sodišča 
so zagotovljeni kadrovski in drugi pogoji. 

III. 
Redna sodišča so v obravnavanem obddbju s številnimi 

ukrepi utrdila svojo notranjo organizacijo in poslovanje v 
skladu z izhodišči družbene preobrazbe pravosodja. Dvig- 
nila so učinkovitost dela, dosegla skrajšanje trajanja šte- 
vilnih vrst postopkov, pospešeno so reševala starejše in 
družbeno pomembnejše zadeve ter v vse večji meri razvi- 
jala funkcijo spremljanja družbenih odnosov in pojavov, ki 
so pomembni za njihovo delo, ter se tako vključevala v 
procese družbene samozaščite. 

Temeljno sodišča so se kadrovsko okrepila, kar je omo- 
gočilo'večjo specializacijo dela in mobilnost sodnikov v 
reševanju zadev na različnih enotah. Posebno pozornost 
so namenila strokovnemu usposabljanju sodnikov, pri če- 
mer so veliko prispevala višja sodišča ter Vrhovno sodišče 
SR Slovenije. Prizadevala so si za večjo racionalizacijo 
dela, izboljšanje dela izvedencev in vročevalske službe, 
zlasti pa za večjo storilnost. Kljub vsem tem ukrepom pa 
niso uresničila ene temeljnih nalog, zmanjšanja zaostan- 
kov, ki je pogoj za njihovo večjo učinkovitost. Pripad novih 
zadev je namreč v letu 1980 in 1981 naraščal še hitreje, kot 
so temeljna sodišča povečevala obseg reševanja zadev. 
Naraščanje pripada je posledica dejstva, da nekatera sa- 
moupravna sodišča še niso prevzela oziroma niso v celoti 
prevzela posameznih vrst zadev iz pristojnosti rednih so- 
dišč (n. pr. stanovanjske zadeve, zadeve v katerih posre- 
dujejo poravnalni sveti, gospodarski spori) In da še ni 
prišlo do pomembnejših premikov v podružbljanju pravne 
pomoči. Delno je naraščanje pripada povezano tudi z 
neutrezno ureditvijo plačevanja nekaterih obročnih ob- 
veznosti (knjige) ter obveznosti iz etažne lastnine. Kvali- 
teta dela temeljnih sodišč se postopoma izboljšuje, vendar 
so po mnenju višjih sodišč še precejšnje razlike med 
posameznimi enotami. 

Višja sodišča so pomembno skrajšala postopke na 
drugI stopnji, Z različnimi oblikami dela skrbijo za usklaje- 
vanje sodne prakse In Izboljšanje dela temeljnih sodišč, 
Pri tem sodelujejo z Vrhovnim sodiščem SR Slovenije, ki 
v okviru svojih pristojnosti skrbi predvsem za enotno upo- 
rabo zakonov pri rednih sodiščih, opravilo pa je obsežno 
delo tudi na drugih področjih uresničevanja družbene 
preobrazbe rednega sodstva. 

Pripravljajo se nekatere rešitve v modernizaciji dela 
rednih sodišč, zlasti računalniška obdelava sodne stati- 
stike ter računalniška obdelava podatkov o postopkih na 
kazenskem področju. Nadaljuje se deio na pripravi si- 
stema enotne evidence nepremičnin. Na področju izve- 
denstva in cenilstva so proučena in razčiščena vprašanja 
organiziranja, nagrajevanja in strokovnega usposabljanja. 
Za poenotenje cenitev nepremičnin bodo sprejete meto- 
dologije, kar je glede kmetijskih in stavbnih zemljišč ve- 
zano na nekatere spremembe v zakonodaji, Vročanje sod- 
nih pošiljk, ki posebno v večjih središčih ovira učinkovi- 
tejše delo sodišč, bo treba dalje Izboljševati s spremembo 
delovnega časa vročevalcev ali z uveljavitvijo dostave na 
delovno mesto, ker dosedanja prizadevanja za rešitev tega 
problema niso dala celovitega rezultata, 

Javna tožilstva so v izvajanju stališč in sklepov Skup- 
ščine SR Slovenije dosegla številne uspehe tako na po- 
dročju organizacije in učinkovitosti dela kot na področju 
nadaljnjega razvijanja svoje preventivne dejavnosti. Kvali- 
teto dela zagotavljajo s specializacijo dela, kolegijskim 
obravnavanjem vseh pomembnejših zadev, dodatnim stro- 
kovnim usposabljanjem ter z vključevanjem namestnikov 
javnih tožilcev v delo številnih družbenih organov. Delo 
javnih tožilstev je praviloma ažurno. Javna tožilstva vse 
bolj razvijajo oblike sodelovanja z organi odkrivanja in 
rednimi sodišči, posebno pri obravnavanju najbolj aktual- 
nih družbeno negativnih pojavov. Preventivno delo po- 
staja enakovredno temeljni funkciji, to je funkciji pregona. 
Na tem področju so dosegla pomembne uspehe s spodbu- 
janjem širše družbene akcije (nezakonite vselitve, izdaja- 
nje nekritih čekov itd.), katere posledica je zmanjšanje 
števila kaznivih dejanj. 

IV. 
V zagotavljanju materialnih pogojev za delo sodišč 

združenega dela, temeljnih sodišč in temeljnih javnih to- 
žilstev so bili doseženi nekateri uspehi pri urejanju pro- 
storskih razmer, vendar so nekateri problemi ostali nere- 
šeni (SZD: Koper, Novo mesto, Kranj, TS: enote Koper, 
Tolmin, Skofja Loka, Kranj, Ljubljana, Ajdovščina, Dom- 
žale, TJT: enote Ljubljana, Koper, Novo mesto), tako da 
zlasti pri sodiščih ovirajo učinkovitejše delo. V zvezi z 
omejevanjem rasti splošne porabe se pojavljajo tudi pro- 
blemi v zagotavljanju sredstev za delo teh organov v obči- 
nah. 

V. 
Poročilo posebej obravnava probleme Temeljnega sodi- 

šča v Ljubljani, oziroma njegove sedežne enote, ki rešuje 
več kot tri četrtine zadev. Na tej enoti so težave, s katerimi 
se bolj ali manj srečujejo vsa temeljna sodišča (naraščanje 
pripada in zaostankov, velika obremenjenost sodnikov 
itd.) ter prostorske težave še posebno izrazite. Nedvomno 
je z njimi povezan zmanjšan obseg reševanja zadev na 
nekaterih pravnih področjih v primerjavi z letom 1980. 
Sprememba stanja zahteva odločno povečane napore 
družbenopolitičnih skupnosti, ki so dolžne zagotoviti pro- 
storske in druge pogoje za delo enote, ter sodnikov in 
administrativno-tehničnih delavcev celotnega Temeljnega 
sodišča. 

VI. 

Na področju kadrov so bili doseženi določeni premiki 
pri programiranju potreb za pravosodne organe. V repub- 
liki je približno 1780 diplomiranih pravnikov s pravosod- 
nim izpitom, letno pa opravi pravosodni izpit okrog 140 
diplomiranih pravnikov, to pomeni številčno ustrezno 
bazo za kadrovanje v pravosodne funkcije, vendar pretok 
kadrov iz gospodarstva v pravosodje še ni v celoti dosežen 
zaradi nižjih osebnih dohodkov v pravosodju in manjše 
možnosti reševanja stanovanjskih vprašanj. Sistemlzirana 
sodniška mesta na temeljnih sodiščih še niso v celoti 
zasedena, zlasti v Kopru in Novi Gorici. Na temeljnih 
sodiščih je več kot polovica sodnikov mladih, z malo 
delovnih In življenjskih izkušenj, kar vpliva na učinkovitost 
dela in nalaga večjo skrb za njihovo strokovno in družbe- 
nopolitično izobraževanje,' Prilagajanje sistema nagraje- 
vanja je vezano na sprejem predvidenih družbenih dogo- 
vorov. 

Večina pravosodnih organov je v preteklem obdobju 
izdelala programe izpopolnjevanja ter jih v glavnem tudi 
Izvedla, Precejšnja pozornost je bila usmerjena na pri- 
pravo programa Pravne fakultete ter na programe Izpopol- 
njevanja strokovne Izobrazbe ter specializacije za nosilce 
pravosodne funkcije. Javna tožilstva tak program že Izva- 
jajo, Izobraževanju pravosodnih delavcev je namenjen tudi 
Pravosodni bilten, katerega ob sodelovanju z republiškimi 
pravosodnimi organi izdaja Republiški sekretariat za pra- 
vosodje In upravo. 
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I. UVOD 
Proces družbene preobrazbe pravosodnega sistema kot 

sestavine političnega sistema socialističnega samoupravlja- 
nja, ki naj zlasti s sočasnim razvojem ter učinkovitejšim uve- 
ljavljanjem samoupravnega in rednega sodstva zagotavlja 
kvalitetnejše varstvo ustavnosti in zakonitosti pri uresničeva- 
nju samoupravnih in drugih pravic delovnih ljudi in občanov, 
zahteva poleg vsestranskih družbenih prizadevanj za uresni- 
čevanje sprejetih stališč in sklepov tudi stalno spremljanje 
razvoja tega sistema na novih normativnih temeljih. 

Skupščina SR Slovenije je v okviru tekočega spremljanja in 
analiziranja uresničevanja sprejete politike in zakonov s po- 
dročja pravosodja ob obravnavanju informacije Izvršnega 
sveta Skupščine SR Slovenije o uresničevanju družbene 
preobrazbe pravosodja ter informacije Javnega tožilstva SR 
Slovenije o ustavni preobrazbi javnih tožilstev v septembru 
1980 ugotovila, da so bili v dotedanjih prizadevanjih za uvelja- 
vitev ciljev družbene preobrazbe pravosodja doseženi neka- 
teri pomembni uspehi, posebej še v razvoju in uveljavljanju 
splošnih sodišč združenega dela ter preobrazbi rednih sodisc 
in javnih tožilstev, ugotovila pa je tudi, da bi ob doslednejšem, 
pravočasnem in odločnejšem uresničevanju njenih sklepov, 
priporočil in stališč, večji usklajenosti družbene akcije ter 
večji zavzetosti in odgovornosti posameznih družbenih sub- 
jektov lahko bili doseženi ugodnejši rezultati.Ob tem je opo- 
zorila da se samoupravna sodišča v združenem delu ter 
posebna sodišča združenega dela v samoupravnih interesnih 
skupnostih le počasi oblikujejo in uveljavljajo, ter da se v 
preobrazbi rednih sodišč ob pozitivnih premikih kažejo tudi 
določene pomanjkljivosti in slabosti, med katerimi izstopajo 
zlasti nerazumevanje vloge temeljnega sodišča^ nedognana 
notranja organiziranost nekaterih temeljnih sodišč, predvsem 
pa še vedno nezadovoljiva učinkovitost rednih sodišč, ki se 
kaže v prevelikih zaostankih ter dolgotrajnosti nekaterih so- 
dnih postopkov. Poudarila je, da so nekatere slabosti in te- 
žave prisotne tudi v načrtovanju in uveljavljanju kadrovske 
politike: kažejo se predvsem v preozki kadrovski bazi za 
pravosodne organe oziroma šibkem prelivanju kadrov iz go- 
spodarskih in drugih področij združenega dela v pravosodne 
organe in obratno, v pomanjkljivem vključevanju neprofesio- 
nalnih sodnikov samoupravnih sodišč v kadrovsko načrtova- 
nje, v predolgih postopkih za volitve in imenovanja pravoso- 
dnih funkcionarjev. Pomembna objektivna ovira za nadaljnje 
hitrejše uresničevanje ciljev družbene preobrazbe pravosodja 
je tudi deloma prepočasno zagotavljanje ustreznih kadrov- 
skih, prostorskih in drugih pogojev nekaterih organov pravo- 
sodja. Ti problemi in zaostajanja v procesu družbene preobra- 
zbe pravosodnega sistema opozarjajo, da je za celovitejšo in 
hitrejšo preobrazbo potrebna ne samo konkretna in poglob- 
ljena družbenopolitična aktivnost na vseh ravneh, pač pa tudi 
večja odgovornost njenih nosilcev. V podporo in usmeritev 
nadaljnje družbene aktivnosti pri uresničevanju preorazbe 
pravosodnega sistema je Skupščina SR Slovenija sprejela 
naslednja stališča in sklepe: 

1. Skupščine družbenopolitičnih skupnosti in njihovi izvr- 
šilni organi, organizacije združenega dela, krajevne skupno- 
sti, druge samoupravne organizacije in skupnosti, samou- 
pravne interesne skupnosti ter gospodarske zbornice naj vse- 
stransko okrepijo svoja prizadevanja ter sprejmejo ustrezne 
ukrepe za hitrejše ustanavljanje, delovanje in uveljavljanje 
vseh vrst samoupravnih sodišč. 

2. Delavci v rednih sodiščih in javnih tožilstvih si bodo 
morali prizadevati za nadaljnje podružbljanje rednega sod- 
stva ter javno-tožilskih organizacij, za dosledno in celovito 
uveljavitev zasnove temeljnega sodišča in temeljnega javnega 
tožilstva ter s tem v zvezi tudi za izpopolnitev notranje organi- 
zacije, racionalizacije in modernizacije njihovega poslovanja. 

3 Pri uresničevanju ciljev ustavne preobrazbe pravosodja 
bodo morali pravosodni delavci vso pozornost posvetiti pred- 
vsem izboljšanju učinkovitosti njihovega dela ter s tem v zvezi 
hitrejši odpravi zaostankov ter skrajševanju posameznih so- 
dnih postopkov. Še posebej si bodo morali prizadevati za 
odpravljanje objektivnih in subjektivnih vzrokov, ki ovirajo 
njihovo večjo učinkovitost ter v primeru slabega ali neodgo- 
vornega dela po potrebi tudi zaostriti odgovornost posamez- 
nih delavcev. Prizadevanja za večjo učinkovitost pa bo morala 
spremljati tudi večja skrb za hitrejši razvoj in izvajanje stro- 
kovnega ter družbenopolitičnega usposabljanja pravosodnih 
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delavcev ter za dosledno in stimulativno nagrajevanje, ki 
mora temeljiti na rezultatih njihovega dea. Občinske skup- 
ščine pa naj v okviru svojih pristojnosti sprejmejo ustrezne 
kratkoročne in dolgoročne planske ukrepe za zagotovitev 
kadrov, prostorov, materialnih in drugih pogojev, ki so po- 
trebni za učinkovito delo pravosodnih organov. 

4 Vsi nosilci kadrovske politike si morajo prizadevati, da 
bo ie-ta postala bolj načrtna, dolgoročna in celovita in da bo 
vključevla kadrovske potrebe tako rednih sodišč m Jav"'^ 
tožilstev kot tudi samoupravnih sodišč ter organiziranih oblik 
pravne pomoči. Usmerjena mora biti zlasti v kadrovsko krepi- 
tev in izpopolnitev temeljnih sodišč in temeljnih javnih tožil- 
stev ter sodišč združenega dela. Samoupravna sodišča ter se 
posebej sodišča združenega dela bo potrebno kadrovsko 
krepiti zlasti z neprofesionalnimi sodniki - delavci z različnih 
področij združenega dela, ki s poznavanjem razmer vzdr u že- 
nem delu ter izkušnjami lahko znatno prispevajo k večji učin- 
kovitosti teh sodišč. S tem v zvezi pa bo treba odpravljati tudi 
vzroke, ki nepoklicnim sodnikom samoupravnih sodisc otez- 
kočajo učinkovitejše izvrševanje njihove sodne funkcije. 

5 Vsi organi pravosodja morajo še nadalje razvijati m kre- 
piti najrazličnejše oblike preventivnega delovanja ter se vklju- 
čevati v procese družbene samozaščite. 

Posebno pozornost morajo nameniti zlasti spremljanju po- 
membnejših družbenih odnosov in pojavov ter o svojem delu 
in problematiki, s katero se srečujejo, delegatskim skupšči- 
nam poročati strnjeno in razumljivo, s predlogi ustreznih 
ukrepov Skupščine družbenopolitičnih skupnosti pa bodo 
morale temu vidiku delovanja pravosodnih organov posvetiti 
večjo pozornost ter njihova gradiva vključevati v svoje pro- 
arame dela. 

6 Skupščina SR Slovenije ugotavlja, da stanje na podroc u 
pravne pomoči še vedno ni zadovoljivo. Tej problematiki 
oziroma uveljavljanju novega zakona o pravni pomoči bo 
Skupščina SR Slovenije namenila posebno pozornost ob 
obravnavanju informacije, ki jo bo v skladu s programom dela 
predvidoma do konca leta 1980 predložil njen Izvrsni svet. 

7 Skupščna SR Slovenije sprejema informacijo Izvršnega 
sveta Skupščine SR Slovenije o družbeni preobrazbi pravoso- 
dnega sistema ter Informacijo Javnega tožilstva SR Slovenije 
o ustavni preobrazbi javnih tožilstev v SR Sloveniji ter podpira 
uaotovitve in sklepe, ki jih je Izvršni svet Skupščine SR Slove- 
nije sprejel v zvezi z nadaljnjo preobrazbo pravosodnega 
sistema. 

Hkrati je Skupščina SR Slovenije ugotovila, da so njena 
stališča k informaciji o izvajanju ustavne preobrazbe pravoso- 
dnega sistema iz leta 1978 - v katerih je zlasti poudarila, da je 
treba pospešiti razvijanje in uveljavljanje samoupravnega 
sodstva - še vedno aktualna ter ustrezna podlaga nadaljnjim 
prizadevanjem za uresničitev ciljev družbene preobrazbe pra- 
V°Namen poročila je prikazati doseženo stanje v izvajanju 
stališč Skupščine SR Slovenije, Izvršnega sveta Skupščine SR 
Slovenije in stališč, ki jih je ob obravnavanju uvodoma nave- 
denih informacij sprejelo Predsedstvo Republiške konference 
SZDL Slovenije ter opozoriti na probleme, ki se pojavljajo v 
procesu nadaljnje družbene preobrazbe pravosodnega si- 
stema v SR Sloveniji. 

Nekatera vprašanja nadaljnje družbene preobrazbe pravo- 
sodja so obravnavana v dopolnitvi informacije o uresničeva- 
nju zakona o pravni pomoči, predlogu za izdajo zakona o 
spremembah in dopolnitvah zakona o javnem pravobranilstvu 
ter v osnutku zakona o prekrških, ki so v obravnavi, zato 
poročilo zajema predvsem področje samoupravnega in re- 
dnega sodstva ter javnih tožilstev. 

II. DEJAVNOST DRUŽBENOPOLITIČNIH 
SKUPNOSTI, DRUŽBENOPOLITIČNIH 
ORGANIZACIJ IN DRUGIH ORGANIZIRANIH 
SUBJEKTIVNIH SIL V IZVAJANJU STALIŠČ IN 
SKLEPOV 

1. Družbenopolitične skupnosti oziroma njihovi 
organi 

a) občine in njihove skupnosti 
Iz poročil občinskih skupščin oziroma njihovih izvršnih 
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svetov1 lahko povzamemo, da je večina občinskih skupščin 
obravnavala vprašanja nadaljnje družbene preobrazbe pravo- 
sodja na njihovem območju le delno, predvsem ob obravnavi 
letnih ali problemskih poročil njihovih pravosodnih organov, 
zlasti temeljnih sodišč in temeljnih javnih tožilstev. Njihova 
pozornost je bila usmerjena predvsem na področje teh orga- 
nov in - v manjši meri - na delovanje splošnih sodišč združe- 
nega dela, le nekaj občinskih skupščine je v tem obdobju 
posebej obravnavalo tudi delo in uveljavljanje poravnalnih 
svetov v krajevnih skupnostih. Redke so bile občinske skup- 
ščine, ki so obravnavale celotni sklop družbene preobrazbe 
pravosodja, torej tudi probleme ustanavljanja in delovanja 
notranjih arbitraž in drugih samoupravnih sodišč v združe- 
nem delu, samoupravnih interesnih skupnostih, družbenih 
organizacijah in društvih (Ajdovščina, Črnomelj, Ljubljana 
Moste-Polje, Novo mesto, Murska Sobota). Zaostrene družbe- 
noekonomske razmere in naloge izvajanja politike omejeva- 
nja rasti splošne porabe so gotovo v določeni meri vplivale na 
to, da je večina občin težišče razprav in prizadevanj usmerjala 
v zagotavljanje materialnih in drugih pogojev za delo klasič- 
nih pravosodnih organov, h katerim v tem obdobju že štejejo 
tudi splošna sodišča združenega dela, manj pa v uresničeva- 
nje vseh ostalih vidikov preobrazbe. Ugotoviti pa moramo, da 
tudi glede zagotavljanja materialnih (zlasti prostorskih) in 
kadrovskih pogojev za delo pravosodnih organov občine niso 
sprejel ustreznih programov. ' 

Skupnosti občin so se-v obravnavanem obdobju ukvarjale 
predvsem z vprašanji zagotavljanja materialnih in kadrovskih 
pogojev za delo navedenih pravosodnih organov, le redke pa 
tudi z drugimi vprašanji družbene preobrazbe pravosodja na 
njihovih območjih. Vzrok je verjetno v opisani ožji usmeritvi 
pretežnega števila občin, deloma pa tudi v vsebini dogovorov 
občin o zagotavljanju pogojev za delo temeljnih sodišč in 
temeljnih javnih tožilstev, ki pristojnosti organov skupnosti 
občin pretežno omejujejo na usklajevanje zagotavljanja mate- 
rialnih in kadrovskih pogojev. 

Občine, ki so se združile v posebne družbenopolitične 
skupnosti (Mesto Ljubljana, Obalna skupnost Koper), tem 
skupnostim niso poverile izvrševanja pravic in dolžnosti na 
tistih področjih pravosodja, katera obravnava to poročilo. 

b) republiški pravosodni in drugi organi 
Glede na njihove pristojnosti na področju pravosodja je 

razumljivo, da so bila prizadevanja za nadaljnje uresničevanje 
smotrov družbene preobrazbe pravosodja še posebej inten- 
zivna v republiških pravosodnih organih, zlasti Vrhovnem 
sodišču SR Slovenije, Sodišču združenega dela SR Slovenije, 
Javnemu tožilstvu SR Slovenije, Sodišču združenega dela SR 
Slovenije, Javnemu tožilstvu SR Slovenije ter Republiškem 
sekretariatu za pravosodje, upravo in proračun. Za izvajanje 
stališč so zlasti na svojih področjih sprejeli številne ukrepe in 
programske usmeritve, prisotni pa so bili pri uresničevanju 
preobrazbe pravosodja na drugih področjih. 

Z mnogo manjšo stopnjo angažiranosti so sodelovali pri 
izvajanju stališč in sklepov drugi republiški upravni organi, 
kateri bi v svojih delovnih področjih tudi morali prispevati k 
uresničevanju družbene preobrazbe pravosodja, posebej re- 
publiški komiteji, ki pokrivajo nekatera področja družbenih 
dejavnosti, pri uveljavljanju posebnih sodišč združenega dela 
in republiški komiteji, ki bi morali poskrbeti za nekatere 
ukrepe za učinkovitejše varstvo družbene lastnine. 

Podrobneje so ukrepi in prizadevanja navedenih organov 
prikazana v nekaterih naslednjih poglavjih. 

2. Dejavnost samoupravnih interesnih 
skupnosti in gospodarskih zbornic 

Tiste samoupravne interesne skupnosti družbenih dejav- 
nosti, katere do obravnavanja uvodoma navedene informacije 
o uresničevanju družbene preobrazbe pravosodnega sistema 
v SR Sloveniji še niso ustanovile posebnih sodišč združenega 
dela (torej večina samoupravnih interesnih skupnosti zdrav- 
stva in socialnega varstva) so do danes ustvarile le formalne 
pogoje za ustanovitev teh sodišč, vendar razen nekaterih 
samoupravnih skupnosti zdravstva in socialnega varstva v 
celjski regiji, le-teh še niso ustanovile Številni samoupravni 
sporazumi o ustanovitvi samoupravnih interesnih skupnosti 
vsebujejo določbe o notranjih arbitražah, ki sicer niso vselej 
usklajene z zakonom o samoupravnih sodiščih, kažejo pa 

težnjo po samoupravnem sodnem razreševanju spornih vpra- 
šanj. 

Po uveljavitvi zakonskih sprememb, ki omogočajo ustano- 
vitev posebnih sodišč združenega dela tudi pri nekaterih 
samoupravnih interesnih skupnostih materialne proizvodnje 
posebnega družbenega pomena, šo začele s pripravami na 
ustanovitev posebnih sodišč združenega dela zlasti samo- 
upravne interesne skupnosti stanovanjskega gospodarstva, 
medtem ko pri ostalih priprave še nimajo operativnega zna- 
čaja. 

Značilno za delovanje gospodarskih zbornic v smeri nadalj- 
njega razvoja in uveljavljanja samoupravnega sodstva v zdru- 
ženem delu, zlasti notranjih in priložnostnih arbitraž, je da 
prizadevanja na tem področju ne predstavljajo kontinuira- 
nega in vsestranskega nadaljevanja akcij, zastavljenih v letu 
1979 in 1980. Intenzivneje se je z vprašanji organiziranja in 
dela arbitraž v organizacijah združenega dela ukvarjala le 
medobčinska gospodarska zbornica ljubljanskega območja 
in deloma Gospodarska zbornica Slovenije, ki tudi zagotavlja 
pogoje za delo v letu 1980 ustanovljene stalne arbitraže. 

3. Dejavnost organiziranih subjektivnih sil v 
organih pravosodja 
a) družbenopolitične organizacije na sodiščih in javnih tožil- 
stvih 

Stališča in sklepe za nadaljnje uresničevanje družbene 
preobrazbe pravosodnega sistema so obravnavale skoraj vse 
družbenopolitične organizacije na sodiščih in javnih tožil- 
stvih, pri čemer so zlasti osnovne organizacije ZK v številnih 
primerih sprejele analize in ocene stanja ter sklepe za okrepi- 
tev delovanja v smeri stališč tako v pravosodnih organih 
samih kot zunaj njih. Takšna naravnanost se je nadaljevala 
tudi v letu 1981, vendar nekatera temeljna sodišča ugotav- 
ljajo, da je dejavnost posameznih družbenopolitičnih organi- 
zacij precej manj intenzivna, kot v prvem obdobju po spre- 
jemu stališč. Večina družbenopolitičnih organizacij je v svo- 
jem nadaljnjem delu zlasti obravnavala vprašanja storilnosti 
in prednostnega angažiranja na reševanju starejših zadev, pa 
tudi nekatera notranja organizacijska vprašanja. V vseh pri- 
merih zavzetega delovanja družbenopolitičnih organizacij se 
kažejo ugodnejši rezultati dela posameznega pravosodnega 
organa. 
b) Slovensko sodniško društvo 

Po obširni razpravi je Slovensko sodniško društvo, ki vklju- 
čuje sodnike rednih sodišč in poklicne sodnike sodišč zdru- 
ženega dela, v oktobru 1980 ugotovilo, da je za uspešnejše 
uresničevanje preobrazbe sodstva v prvi vrsti pomemben sod- 
nik kot subjektivni dejavnik v sodstvu, ki pa pri svojem delu 
zadeva ob objektivne ovire, ki so zunaj njegovih možnosti 
vplivanja in delovanja. Pozvalo je sodnike, naj s svojim oseb- 
nim prispevkom kar najbolje pripomorejo k izboljšanju kako- 
vosti sodniškega dela, zlasti z intenzivnejšim dodatnim izo- 
braževanjem in večjim poglabljanjem v dejanska in pravna 
vprašanja zadev, ter povečajo angažiranje in pomoč pri usta- 
navljanju in delu samoupravnih sodišč. 

S svojim delom je društvo nadaljevalo prizadevanja za druž- 
benopolitično in strokovno izpopolnjevanje sodnikov ter za 
razreševanje vprašanj, ki so se pri njihovem delu pokazala kot 
najbolj pereča. 

III. IZVAJANJE STALIŠČ IN SKLEPOV NA 
PODROČJU SAMOUPRAVNEGA SODSTVA 
1. Sodišča združenega dela 
a) splošna sodišča združenega dela 

Poglavitne naloge v nadaljnjem uresničevanju družbene 
preobrazbe pravosodja so bile na področju splošnih sodišč 
združenega dela v veliki meri enake kot na področju drugih 
pravosodnih organov, pri tem pa je bila poudarjena potreba 
po kadrovski krepitvi splošnih sodišč združenega dela pred- 
vsem z neprofesionalnimi sodniki, torej z delavci iz različnih 
področij združenega dela, ki s poznavanjem razmer v združe- 
nem delu ter izkušnjami lahko znatno prispevajo k večji učin- 
kovitosti teh sodišč. Ta vidik kadrovske krepitve je bil uresni- 
čen pri sodiščih združenega dela prve stopnje zlasti na tistih 
območjih, kjer je v združenem delu tudi dovolj diplomiranih 
pravnikov s pravosodnim izpitom, tako da povečano število 
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nepoklicnih sodnikov omogoča sestavo večjega števila sena- 
tov, v katerih so izključno nepoklicni sodniki (zakon o sodiš- 
čih združenega dela - Uradni list SRS, št. 38/74 - določa, da 
mora biti senat sestavljen tako, da je vsaj en član senata 
diplomirani pravnik s pravosodnim izpitom). Število nepoklic- 
nih sodnikov se je tako dvignilo posebno pri Sodišču združe- 
nega dela v Ljubljani, Mariboru in Murski Soboti; v republiš- 
kem merilu je naraslo od 631 koncem leta 1980 na 824 v letu 
1982. , , , . , 

Na posameznih sodiščih združenega dela nepoklicni sod- 
niki kot predsedniki senatov rešujejo dokaj veliko število 
spornih zadev: to velja zlasti za večja sodišča (na Sodišču 
združenega dela v Ljubljani so v letu 1981 nepoklicni sodniki 
- predsedniki senatov rešili 36% vseh rešenih zadev, v Mari- 
boru 38% vseh rešenih zadev), manj pa za nekatera manjša 
sodišča združenega dela (razen Sodišča združenega dela v 
Murski Soboti, kjer so nepoklicni predsedniki senatov v letu 
1981 rešili 30% vseh rešenih zadev), še zlasti tista, pri katerih 
je delo nepoklicnih predsednikov senatov organizirano manj 
uspešno kot npr. v Brežicah, Novem mestu in Postojni. Pri 
manjših sodiščih je kadrovski problem izražen v tem da 
sodelujejo kot nepoklicni sodniki tudi sodniki rednih sodišč, 
ki so preobremenjeni z lastnim sodnim delom in zato ne 
morejo sodelovati pri vodstvu senatov, drugi pravniki, ki so 
sicer tudi nepoklicni sodniki, pa ne vodijo senatov zato, ker 
nimajo pravosodnega izpita, saj mora v primeru, ko tak ne- 
poklicni sodnik prevzame vodstvo senata, v senatu - glede na 
navedeno določbo zakona - vselej sodelovati predsednik 
sodišča ali drug sodnik, ki ima pravosodni izpit. Taka sodišča 
so si prizadevala povečati število sodnikov, ki so v delovnem 
razmerju pri sodišču. 

Sodišča združenega dela so v preteklem obdobju vložila 
znatna prizadevanja tudi v druge ukrepe za povečanje učinko- 
vitosti dela, zlasti za odpravo zaostankov in izboljšanje kvali- 
tete dela, Tako skušajo bolje organizirati obravnave ne samo v 
sodnih prostorih, ampak tudi v organizacijah združenega 
dela, pri čemer so nekatera poskrbela za to, da se nepoklicnih 
sodnikov ne angažira le za nekaj zadev dnevno, ampak se 

• vselej poskrbi, da je senat zadolžen z večjim številom zadev, 
ter da se z boljšimi pripravami pred obravnavo le-ta lahko 
močno koncentrira. Ob taki organizaciji dela ter ob prizadeva- 
njih da tudi nepoklicni predsedniki senatov izdelajo odločbe 
v primernem roku, rešujejo posamezna sodišča (n. pr. v Mur- 
ski Soboti) zadeve tekoče. Izkazalo se je, da pogosti razgovori 
z vsemi sodniki posameznega sodišča vplivajo na večjo disci- 
plino pri delu in doslednejše izpolnjevanje prevzetih obvezno- 
sti nepoklicnih sodnikov. , , ,. 

Na uspešnost takšnih prizadevanj pa pri nekaterih sodiščih 
združenega dela negativno vplivajo neurejeni prostorski po- 
goji nezadostno število sodnih izvedencev ter sla^° °r9®"'5'" 
Fana poštna dostava na območjih nekaterih sodišč. Glede 
prostorske problematike je treba omeniti, da nekatera sod šča 
združenega dela poslujejo v izredno težavnih razmerah, kajti 
že od ustanovitve dalje gre v bistvu zgolj za začasno prostor- 
sko rešitev, kar velja zlasti za sodišče v Kopru, kjer prostori 
niso le povsem neustrezni in dotrajani, ampak tudi premajhni 
in se zato normalna dejavnost sodišča v njih ne more v celoti 
oraanizirati, ter sodišče v Novem mestu, kjer je zaradi neu- 
streznih prostorov omejena možnost vključevanja nepoklic- 
nih sodnikov v redno delo sodišča. S kadrovsko krepitvijo 
sodišč se je izkazalo, da prostorske rešitve, ki so bile pred 
petimi leti Še ustrezne, danes nikakor ne zadostujejo in ne 
omogočajo rednega.deia sodišč n. pr, v Kranju, ki dela v hudi 
prostorski stiski In rešitev še ni nakazana, čeprav se je ves čas 
zatrjevalo, da bo prostorski problem sodišča rešen, ali v Novi 
Gorici, kjer bo prišlo do prostorske stiske, čim bo povečano 
število poklicnih sodnikov. Poudariti pa je treba,'da sobifiv 
preteklem letu rešeni prostorski problemi Sodišča združe- 
nega dela v Ljubljani, Mariboru in Postojni, 

Sodišča združenega dela ugotavljajo, da vprašanje sodelo- 
vanja izvedencev v postopku pred temi sodišči še ni zadovo- 
ljivo rešeno, Manj težav je z izvedenci v večjih mestih kot na 
pr. v Ljubljani In Mariboru, medtem ko druga sodišča, ki 
nimajo na razpolago izvedencev v kraju svojega sedeža, sku- 
šajo angažirati izvedence iz drugih krajev, kar povzroča, da se 
izvedensko delo zavlačuje in s tem tudi podaljšuje sodni 
postopek. Sodišča ugotavljajo, da je Izvedensko delo oprav- 
ljeno dokaj hitro, če predsednik senata kontaktira z izveden- 

cem ga vzpodbuja in mu nudi potrebno pomoč pri zbiranju 
gradiva, ter da hitreje opravijo svoje delo individualni izve- 
denci medtem ko posamezni strokovni zavodi, ki jim sodišoa 
poverijo izvedensko delo, z delom običajno zamujajo ker ne 
predstavlja njihove redne dejavnosti. Sodišča si v s°del°vanju 
z rednimi sodišči prizadevajo, da bi se povečalo število sodnih 
izvedencev, zlasti izvedencev finančne stroke, ki se dokaj 
pogosto angažirajo v spornih zadevah, pa jih je doslej pre- 
malo in so zato preobremenjeni.   

Delo sodišč združenega dela na posameznih območjih trpi 
zaradi slabo organizirane poštne dostave. To vprašanje je v še 
večji meri odprto pri rednih sodiščih, zato je podrobneje 
obdelano v ustreznem delu poročila. 

Polea teh ovir so negativno vplivale na učinkovitost 
tudi kadrovske spremembe (pri štirih sodiščih združenega 
dela ie v tem času prišlo do menjave predsednika sodišča) ter 
nekatere objektivne okoliščine, kot so selitve v nove prostore, 
dolgotrajni bolniški izostanki itd. Nekatere neustrezne proce- 
sne določbe ovirajo racionalnejše delo sodnih senatov Jako 
se ie v letu 1981 - v nasprotju z letom 1980, ko so bili doseženi 
izredno ugodni rezultati - povečalo število nerešenih zadev. 

pripad rešeno nerešeno 
31/12 

leto 1980 
indeks na leto 1979 
leto 1981 
indeks na leto 1979 

5.991 5.920 2.560 
134,4 149,4 102,9 

5.989 5.392 3.160 
134,3 136,0 126,9 

vsled česar se neugodno razmerje med enomesečnim pri- 
padom in številom nerešenih zadev, ki se je v letu 1980 močno 
izboljšalo, zopet poslabšuje: 

1979 1980 1981 
6,7 5,1 6,3 pripad/nerešeno       

'"Glede^~dejstvo;da več kot 90% zadev predstavljajo spori 
iz delovnih razmerij (leta 1980 94,2 /o, leta 1981 91/»)• 
zahtevajo hitro razreševanje, je treba poudariti, da je takšno 
razmerje nesprejemljivo in zahteva občutno zmanjšanje ob- 
sega nerešenih zadev, kar zlasti velja za sodišča ki to ra- 
zmerje še presegajo (Celje 7,8, Koper 9,8, Nova Gorica 10,4, 
Novo mesto 11,4, Postojna 11,7). ji«,. 

Ob reševanju spornih zadev sodišča združenega de a 
funkciji spremljanja družbenih odnosov in pojavov, k so 
Domembnl za izvrševanje njihove sodne funkcije, razvijajo 
tPudT preventivno delo pri varstvu družbene lastnine, samo- 
uDravlianja oziroma samoupravnih pravic delavcev. To nji- 
hovo delo se odraža predvsem tudi v razširjenem obsegu 
poročanja o njihovem delu (poleg skupščin družbenopolitič- 
nih skupnosti obveščajo o svojem delu tudi ustrezne organe 
Zveze sindikatov), v opozarjanju OZD na nepraviUiost, ki jih 
ugotovijo pri obravnavanju spornih zadev, v Pranju sode- 
lovanja z družbenimi pravobranilci samoupravljan a pri priza- 
devanjih za izboljšanje samoupravnega normiranja ^rganl^ 
zacijah združenega dela, dalje v obveščanju javnosti p eko 
regionalnih sredstev javnega obveščanja,nenazadnje tudi z 
obsežnim nuđenjem pravne pomoči tak0 delavcem kot orga 
nizacijam združenega dela, katerim je * Hm/tetudl v tem da 
Pomemben vidik preventivnega dela sodišč Je tudi v tem, da 
se v njihovo delo kot nepoklicni sodniki vedno bolj vključujejo 
delavci iz organizacij združenega dela. Vendar sodišča pri 
svojem delu še vedno opažajo, da v organizacijah ^užen^ga 
dela premalo skrbijo za zakonitost in pravilnost pos'ovanja in 
da so še vse prevečkrt kršene samoupravne pravice delavcev 
tako da so številni sproženi postopki nepotrebni In bi bila 
lahko sporna razmerja reSena 9 pravic' uP°rab° 
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redki primeri, da se v samoupravnih sporazumih namesto 
notranjih arbitraž predvideva ad hoc arbitraža v smislu 470. 
člena zakona o pravdnem postopku. Spori med temeljnimi 
organizacijami v okviru delovnih organizacij oziroma v okviru 
sestavljene organizacije združenega dela je le poredko pojav- 
ljajo pred sodišči združenega dela, kar pomeni, da se ne 
rešujejo po notranjih arbitražah oziroma samoupravnih sodi- 
ščih, ampak na druge načine, v čemer sodišča združenega 
dela vidijo nezaupanje delovanju oziroma vlogi notranjih arbi- 
traž. Vzroke za takšno stanje pa je gotovo treba iskati tudi v 
zapletenih gospodarskih razmerah, v katerih se nahaja zdru- 
ženo delo. 
b) posebna sodišča združenega dela 

Čeprav je Skupščina SR Slovenije v uvodoma navedenih 
stališčih iz leta 1,980 z opozorilom na aktualnost stališč, spre- 
jetih leta 1978, ponovno opozorila na potrebo po intenzivnej- 
ših prizadevanjih Za ustanavljanje in uveljavitev posebnih 
sodišč združenega dela, so bili na tem področju kljub nekate- 
rim prizadevanjem doseženi le delni uspehi. Medtem ko glede 
uveljavljanja in dela Sodišča združenega dela pokojninskega 
in invalidskega zavarovanja ter starostnega zavarovanja kme- 
tov (SZD PIZSZK) lahko ugotovimo podobna prizadevanja kot 
pri splošnih sodiščih združenega dela (sodelovanje nepoklic- 
nih predsednikov senata, spremljanje družbenih odnosov in 
pojavov, preventivno delo), pa se stanje glede ostalih poseb- 
nih sodišč združenega dela na področju SIS družbenih dejav- 
nosti kvalitetno ni bistveno spremenilo. Večina teh posebnih 
sodišč, ustanovljenih pred letom 1980, namreč ne prejema v 
reševanje nobenih spornih zadev (razen posebnega sodišča 
združenega dela za področje telesne kulture SRS, ki je v letu 
1980 prejelo in rešilo eno zadevo, v letu 1981 pa dve zadevi), 
kar je verjetno tudi posledica dejstva, da pomanjkljivosti v 
ustanovitvenih aktih (Sodišča združenega dela Kulturne 
skupnosti Slovenije, Sodišča združenega dela za področje 
telesne kulture: novi ustanovitveni akt za to sodišče pa je že v 
javni razpravi) še niso bile odpravljene, oziroma dejstva, da je 
zavest o vlogi in pomenu posebnih sodišč združenega dela v 
samoupravnih interesnih skupnostih družbenih dejavnosti še 
premalo razvita. Gotovo je, da ta sodišča (poleg navedenih 
dveh gre še za Sodišče združenega dela za področje razisko- 
valne dejavnosti in Sodišče združenega dela za področje 
izobraževanja) že s tem, da so ustanovljeni, da so zagotovljeni 
pogoji za njihovo delo in da - četudi ne rešujejo konkretnih 
spornih zadev - vsaj v manjši meri spremljajo družbene 
odnose in pojave v samoupravnih interesnih skupnostih, vpli- 
vajo na utrjevanje zakonitosti in socialistične morale v teh 
skupnostih. Vendar pa je treba poudariti, da bi morala to 
svojo funkcijo posebna sodišča združenega dela ne glede na 
obseg pripada konkretnih spornih zadev še bolj razviti. 

V zvezi z ustanovitvijo posebnih sodišč združenega dela za 
področja zdravstva in socialnega varstva2 še vedno ni do 
konca razčiščeno vprašanje mreže teh sodišč. Na sestankih, 
ki jih je Republiški sekretariat za pravosodje, upravo in prora- 
čun skliceval s predstavniki republiških samoupravnih intere- 
snih skupnosti in predstavniki republiških upravnih organov, 
odgovornih za ta področja, so bila glede na relativno majhno 
število sporov zavzeta stališča v smeri ustanovitve skupnega 
posebnega sodišča za področje zdravstva in socialnega var- 
stva na ravni republike, vendar so posamezne samoupravne 
interesne skupnosti v občinah zastopale stališče, da je treba 
posebna sodišča za ta področja ustanoviti za območja regij, 
da bi bila približana delovnim ljudem in občanom. Tako je v 
letu 1981 prišlo do ustanovitve Posebnega sodišča združe- 
nega dela na področju zdravstvenega in otroškega varstva ter 
socialnega skrbstva celjske regije, ki je začelo z delom 1/10- 
1981. Skupna strokovna služba SIS zdravstva in socialnega 
varstva Slovenije je zato v decembru 1981 pripravila informa- 
cijo o ustanavljanju posebnih sodišč združenega dela ter 
Svetu za družbenopolitični sistem pri Predsedstvu Republiške 
konference SZDL Slovenije predlagala, naj problematiko 
ustanovitve skupnega posebnega sodišča ponovno obrav- 
nava ter o konceptu zavzame stališče. Posledica tega vpraša- 
nja je, da smo upravne interesne skupnosti s področja zdrav- 
stva in socialnega varstva, ki so v prvih mesecih tega leta 
sklenile nove samoupravne sporazume o ustanovitvi samou- 
pravnih skupnosti na ravni republike (Zdravstvena skupnost 
Slovenije, Skupnost socialnega skrbstva Slovenije, Skupnost 
otroškega varstva Slovenije), v teh sporazumih za reševanje 

sporov iz družbenoekonomskih in drugih samoupravnih ra- 
zmerij v teh skupnostih ali med njimi sicer določajo pristoj- 
nost posebnih sodišč združenega dela, niso pa podrobneje 
opredelile organizacije teh sodišč, razen načela, da se po- 
sebno sodišče lahko ustanovi skupno z ostalimi samouprav- 
nimi interesnimi skupnostmi s področja zdravstva in social- 
nega varstva. Delno je na potek ustanavljanja posebnih sodišč 
združenega dela na področju družbenih dejavnosti vplival 
predlog osnutka zveznega zakona o sodiščih združenega dela 
(december 1981), ki posebnih sodišč združenega dela sploh 
ni več predvideval. Na pripombe iz naše republike je ta po- 
manjkljivost sedaj v osnutku odpravljena. 

Glede posebnih sodišč združenega dela na področju mate- 
rialne proizvodnje posebnega družbenega pomena lahko 
ugotovimo, da je v obravnavanem obdobju prišlo do uveljavi- 
tve ustrezne zakonske podlage za ustanovitev teh sodišč 
(zahteva jo 17. člen republiškega zakona o sodiščih združe- 
nega dela) pri samoupravnih interesnih skupnostih stano- 
vanjskega gospodarstva (zakon o stanovanjskem gospodar- 
stvu, Uradni list SRS, št. 3/81), samoupravnih interesnih skup- 
nosti energetike (zakon o energetskem gospodarstvu, Uradni 
list SRS, št. 33/81), samoupravnih interesnih skupnostih za 
ceste (zakon o cestah, Uradni list SRS, št. 38/81), vodnih 
skupnostih (zakon o vodah, Uradni list SRS, št. 38/81) ter 
komunalnih skupnostih (zakon o komunalnih dejavnostih, 
Uradni list SRS, št. 8/82). Neposredne priprave za ustanovitev 
posebnega sodišča združenega dela so v teku na področju 
stanovanjskih skupnosti. V Zvezi stanovanjskih skupnosti 
Slovenije je bil ustanovljen iniciativni odbor za ustanovitev 
posebnih sodišč združenega dela, ki je dne 17/2-1982 sprejel 
program ustanavljanja in predlog mreže posebnih sodišč 
združenega dela v stanovanjskih skupnostih. Po tem pro- 
gramu naj bi bili ustanovitveni akti pripravljeni za sprejemanje 

'do 30/9-1982, v oktobru pa bi organizirali posvete stanovanj- 
skih skupnosti o delu posebnih sodišč združenega dela. Pri 
izvajanju programa sodelujejo Republiški sekretariat za pra- 
vosodje in upravo, Republiški komite za varstvo okolja in 
urejanje prostora ter Sodišče združenega dela SRS. Po pred- 
logu iniciativnega odbora naj bi bila posebna sodišča združe- 
nega dela ustanovljena za posamezne regije oziroma večja 
središča. Sedeže naj bi imela v Brežicah, Celju, Kopru, Kranju, 
Ljubljani, Mariboru, Slovenj Gradcu, Murski Soboti, Novi Go- 
rici, Novem mestu in Postojni. Ugotavljamo pa, daje izvajanje 
programa že v zaostanku. Glede na to, da bodo imela ta 
posebna sodišča že takoj v začetku svojega dela znaten 
pripad spornih zadev, zlasti še v večjih središčih, bo treba 
njihovemu ustanavljanju v naslednjih mesecih posvetiti izje- 
mno pozornost. Zakon namreč določa, da morajo biti ta 
sodišča ustanovljena do 1/1-1983. 

Na ostalih področjih materialne proizvodnje posebnega 
družbenega pomena, kjer omenjeni zakoni omogočajo usta- 
novitev posebnih sodišč združenega dela, so priprave na 
ustanovitev šele v začetnih fazah. Treba jih bo pospešiti, saj 
morajo biti posebna sodišča združenega dela po teh zakonih 
ustanovljena še pred koncem leta 1983 (na področju energe- 
tike do 27/11-1983, na področju cestnega gospodarstva do 
31/12-1983, na področju vodnega gospodastva do 2/1-1984, 
ter na področju komunalnih dejavnosti do 31/12-1983). 

Na nekaterih področjih materialne proizvodnje posebnega 
družbenega pomena (železniški, luški in PTT promet, gozdar- 
stvo) do sprememb zakonov, ki bi omogočile ustanovitev 
posebnih sodišč združenega dela, še ni prišlo. V postopku je 
le dopolnitev zakona o gozdovih. 

2. Ostala samoupravna sodišča 
v združenem delu 
a)arbitraže 

Zakon o samoupravnih sodiščih (Uradni list SRS, št. 10/77, 
23/81 in 4/82) razvršča samoupravna sodišča za reševanje 
sporov o pravicah in dolžnostih iz samoupravnih ali pogodbe- 
nih razmerij v združenem delu v tri skupine: stalne arbitraže, 
notranje arbitraže in priložnostne arbitraže. 

Stalna arbitraža kot samoupravno sodišče za poravnavanje 
in odločanje v sporih med družbenimi pravnimi osebami in 
med družbenimi pravnimi osebami ter fizičnimi osebami, ki 
izhajajo iz medsebojnih pogodbenih odnosov, je v skladu z 
oceno, da pri medobčinskih gospodarskih zbornicah ni pogo- 
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jev za ustanovitev (trinajstih) stalnih arbitraž, ustanovljena le 
pri Gospodarski zbornici Slovenije. Ta arbitraža je od ustano- 
vitve 1980 do konca leta 1981 sprejela v reševanje in tudi 
rešila 5 sporov. Značilnost arbitražnih sporov je, da so zamo- 
tani, dolgotrajni in da gre za velike zneske. _ 

Notranje arbitraže kot samoupravna sodišča za reševanje 
sporov o pravicah in dolžnostih iz samoupravnih odnosov, ki 
nastajajo v okviru organizacij združenega dela, drugih sa- 
moupravnih organizacij in samoupravnih interesnih skupno- 
sti ali med njimi, so dosledno v skladu z zakonom o samou- 
pravnih sodiščih ustanovljene le v manjšem številu organiza- 
cij združenega dela in samoupravnih interesnih skupnosti. 
Analize namreč kažejo, da so organizacije združenega dela v 
oblikovanju notranjih arbitraž v pretežnem številu le formalno 
izhajale iz določbe 372. člena zakona o združenem delu, da 
morajo v samoupravnem sporazumu o združitvi v delovno 
organizacijo določiti pristojnost, sestavo in postopek arbi- 
traže ali druge oblike reševanja sporov, ne da bi pri tem » 
celoti upoštevale tudi ustrezne določbe (zlasti 40. oziroma 38. 
člen) zakona o samoupravnih sodiščih. Tako samoupravni 
sporazumi pogosto določajo le število arbitrov ter način nji- 
hovega imenovanja, to imenovanje pa se opravi ob vsakem 
spornem primeru posebej iz vnaprej nedoločenega kroga 
oseb, ali pa predvidevajo le liste arbitrov, delegiranih iz te- 
meljnih organizacij združenega dela, s katere se na nacm, 
določen v istem aktu, imenuje določeno število arbitrov za 
odločanje v konkretnem sporu. Prvi način oblikovanja arbi- 
traže je po zakonu predviden za priložnostne arbitraže, torej 
arbitraže, ki jih zakon o samoupravnih sodiščih (38. člen) 
določa kot samoupravna sodišča za reševanje sporov iz po- 
godbenih razmerij, drugi način oblikovanja arbitraže pa ne 
zajema vseh elementov (postopek, pristojnost itd.), ki jih mora 
vsebovati ustanovitveni akt notranje arbitraže kot insitucio- 
nalnega (stalnega) samoupravnega sodišča v smislu 40. člena 
tega zakona. 

Neusklajenost ustanovitvenih aktov z določbami zakona o 
samoupravnih sodiščih je tudi posledica v praksi ne vedno 
razčiščenih razmejitev med samoupravnimi razmerji (za ka- 
tera so pristojne notranje arbitraže) in poslovnimi (pogodbe- 
nimi) razmerji (za katera pristojnost notranje arbitraže sicer ni 
izključena, vendar so tudi stališča, da ima v primeru reševanja 
pogodbenih razmerij arbitraža status pogodbene arbitraže iz 
470. člena zakona o pravdnem postopku). Prevladuje ocena, 
da se organizacije združenega dela prav zaradi nejasnosti v 
zvezi s pristojnostjo notranjih arbitraž teže odločajo za reše- 
vanje sporov pred arbitražami, kajti problemi v zvezi z ugotav- 
ljanjem pristojnosti utegnejo postopek znatno zavleči, s cimer 
bi arbitraža izgubila eno izmed poglavitnih prednosti za 
stranke: hitrost in učinkovitost postopka. Tako 653 notranjih 
arbitraž, ki so ustanovljene v organizacijah združenega dela 
ter drugih samoupravnih organizacijah in skupnostih, se ve- 
dno rešuje le sorazmerno nizko število sporov (skupaj 200 - 
250 letno). To število pa bi se lahko zelo dvignilo, če bi OZD al| 
skupnosti pristojnost arbitraž opredelile v splošnih pogojih, ki 
so sestavni del številnih tipskih pogodb. 

Republiški sekretariat za pravosodje, upravo in proračun je 
v okviru programa akcij za nadaljnji razvoj samoupravnega 
sodstva v začetku leta 1981 skupaj z Gospodarsko zbornico 
občin ljubljanskega območja, sklical posvet delegatov notra- 
njih arbitraž, na katerem so bila obravnavana vsa odprta 
vprašanja oblikovanja in dela notranjih arbitraž v organizaci- 
jah združenega dela in samoupravnih interesnih skupnosti ter 
sprejeti sklepi za pripravo zbora delegatov notranjih arlpitraz 
ki bi ta vprašanja obravnaval na republiški ravni in določil 
delegate za skupno sejo Vrhovnega sodišča SRS in samou- 
pravnih sodišč, ki dokončno odločajo v posameznih zadevah 
(41. člen zakona o samoupravnih sodiščih). Planirani so bili 
posveti tudi za območja ostalih medobčinskih gospodarskih 
zbornic, vendar zaradi obremenjenosti le-teh z drugimi vpra- 
šanji, pa tudi zaradi opisane raznolike organiziranosti notra- 
njih arbitraž do sklica teh posvetov doslej ni prišlo. 

Poudariti pa je treba, da so se kljub navedenemu notranje 
arbitraže v, nekaterih večjih organizacijah združenega dela 
(npr. SOZD Iskra) že uspešno uveljavile ter da nekatere OZD in 
skupnosti (npr. Zavarovalna skupnost Triglav) pripravljajo so- 
lidno normativno podlago za njihovo delo. 

b) poravnalni sveti v združenem delu 
Zakon o samoupravnih sodiščih opredeljuje poravnalne 

svete kot posebno vrsto samoupravnih sodišč, ki se ustanav- 
ljajo za posredovanje pri sporazumnem reševanju sporov in 
za razvijanje dobrih odnosov med člani delovne skupnosti ter 
med občani oziroma delovnimi ljudmi in samoupravnimi or- 
ganizacijami in skupnostmi. Ustanavljanje poravnalnih svetov 
v organizacijah združenega dela in drugih samoupravnih or- 
ganizacijah in skupnostih (razen v krajevnih skupnostih) m 
obvezno, vendar to ni razlog, da ta vrsta samoupravnih sodišč 
v združenem delu doslej ni bila uveljavljena: prej bi lahko 
rekli, da se poravnalni sveti v združenem delu ne uveljavljajo 
zaradi preozkega pojmovanja njihove pristojnosti. Ta se enači 
s pristojnostjo, ki se je v praksi oblikovala pri poravnalnih 
svetih v krajevnih skupnostih (posredovanje v sporazumnem 
reševanju sporov med občani), čeprav bi bila pristojnost po- 
ravnalnih svetov v organizacijah združenega dela in drugih 
samoupravnih organizacijah in skupnostih lahko mnogo 
širša, zlasti v smeri sporazumnega reševanja sporov med 
delovnimi ljudmi iri organizacijami združenega dela oziroma 
drugimi samoupravnimi organizacijami in skupnostmi v zade- 
vah, ki se tičejo pravic, s katerimi prosto razpolagajo. 

Določbe o poravnalnih svetih, ki jih imajo nekateri samou- 
pravni sporazumi o ustanovitvi samoupravnih interesnih 
skupnosti, pa glede na vsebino sporov, ki naj bi jih reševali, 
kažejo, da gre dejansko za notranje oziroma neke vrste prilož- 
nostne arbitraže, saj so pristojni za reševanje sporov med 
posameznimi organi skupnosti oziroma med ustanovitelji (or- 
ganizacijami) in skupnostmi, ne pa tudi sporov med delovnimi 
ljudmi in skupnostmi. 

★ ★ ★ 

Delo notranjih arbitraž in ostalih vrst samoupravnih sodišč 
naj bi uredil zakon o postopku pred samoupravnimi sodišči, ki 
ga je začela pripravljati posebna delovna skupina, oblikovana 
pri Republiškem sekretariatu za pravosodje in upravo. Poleg 
številnih odprtih strokovno-političnih vprašanj, ki se ob pri- 
pravi gradiva pojavljajo, pa delo na pripravi zakona zavira 
načelno stališče nekaterih organov v republiki, da bi kazalo s 
pripravo zakona počakati do sprejema zveznega zakona o 
sodiščih združenega dela (osnutek zakona, ki ga je Zvezni 
zbor Skupščine SFRJ sprejel aprila 1982, bo v javni razpravi 
do oktobra tega leta), ki utegne nekatera vprašanja organiza- 
cije in pristojnosti sodišč združenega dela, deloma pa tudi 
postopek pred njimi, povsem na novo urediti. Osnutek do- 
loča, da sodišča združenega dela prve stopnje ustanovijo 
delavci in delovni ljudje v organizacijah združenega dela in 
drugih samoupravnih organizacijah in skupnostih. Ta sodi- 
šča, v katerih bi bili sodniki samo delavci in delovni ljudje iz 
organizacij oziroma skupnosti, ki so sodišče ustanovile, naj bi 
imela skoraj celotno prvostopno pristojnost sedanjih splosnih 
sodišč združenega dela, razen sporov o sklenitvi delovnega 
razmerja o obstoju pogojev za ustanovitev organizacije zdru- 
ženega dela, o izločitvi TOZD, o usklajenosti samoupravnega 
splošnega akta z drugim samoupravnim splošnim aktom ter 
nekaterih drugih sporov, o katerih naj bi odločala sodisca 
združenega dela, ki jih ustanovijo občine. O pritožbah zoper 
odločbe sodišč združenega dela v OZD in drugih samouprav- 
nih organizacijah in skupnostih (tudi posebnih sodisc združe- 
nega dela v SIS) bi odločala sodišča združenega dela, ki jih 
ustanovijo občine. Te in druge novosti, ki jih predvideva 
osnutek, dejansko utegnejo vplivati tudi na postopek pred 
drugimi samoupravnimi sodišči, če bodo sprejete. V naši 
republiki prevladuje stališče, da nakazane rešitve tako glede 
organizacije sodišč združenega dela kot postopka pred njimi 
niso v celoti sprejemljive. . 

Ne glede na ta vprašanja pa Republiški sekretariat za pravo- 
sodje in upravo v sodelovanju z Dopisno delavsko univerzo 
»Univerzum« Ljubljana pripravlja izdajo priročnika o delu 
samoupravnih sodišč v združenem delu, družbenih organiza- 
cijah in društvih, ki bo predstavljal pomemben praktični pri- 
pomoček za njihovo oblikovanje in uveljavljanje. 

3. Samoupravna sodišča v družbenih 
organizacijah in društvih 

Člani družbenih organizacij in društev ustanavljajo po za- 
konu o samoupravnih sodiščih stalna in priložnostna samou- 
pravna sodišča (častna sodišča, razsodišča in druga samou- 
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pravna sodišča), ki so pristojna za odločanje o sporih med 
organizacijo in njenimi člani, ki izvirajo iz izvrševanja pravic in 
obveznosti članov, določenih v splošnem aktu organizacije, o 
sporih med člani organizacije, ki nastanejo v zvezi z dejav- 
nostjo le-te, ter o sporih med občani in organizacijo v zvezi s 
sprejemanjem v članstvo, priložnostna samoupravna sodišča 
pa tudi o sporih med organizacijami. 

Organiziranost samoupravnega sodstva v družbenih orga- 
nizacijah in društvih je napredovala ne sanfio z organiziranjem 
novih samoupravnih sodišč (Zveza rezervnih vojaških starešin 
Slovenije je v letu 1982 ustanovila samoupravna sodišča v 
vseh občinah) ampak tudi z ustanovitvijo skupnega samou- 
pravnega sodišča, ki odloča o predlogih za preizkus zakonito- 
sti zoper pravnomočne odločbe samoupravnih sodišč v orga- 
nizacijah in društvih - ustanoviteljih, obravnava vprašanja, ki 
so pomembna za delo teh sodišč in zavzema stališča do 
posameznih vprašanj, ki se pojavljajo pri njihovem delu ter 
določa delegate za skupno sejo Vrhovnega sodišča SR Slove- 
nije in samoupravnih sodišč, ki dokončno odločajo o posa- 
meznih zadevah. To sodišče so ustanovile Avtomoto zveza 
Slovenije, Društvo optikov Slovenije, Lovska zveza Slovenije, 
Ribiška zveza Slovenije, Učiteljski pevski zbor »Emil Adamič«, 
Zveza društev civilnih invalidov vojne SRS, Zveza društev 
slepih in slabovidnih Slovenije, Zveza društev diabetikov Slo- 
venije, Združenje dramskih umetnikov Slovenije in Zveza 
kmetijskih inženirjev in tehnikčv Slovenije, ki so v letu 1982 
tudi izvolile sodnike tega sodišča. Prostorske pogoje za delo 
tega sodišča zagotavlja Lovska zveza Slovenije, ostale mate- 
rialne pogoje pa bodo zagotavljali ustanovitelji v skladu s 
samoupravnim sporazumom, ki je v pripravi. 

Delo tega sodišča bo pomembno ne le zaradi skrajšanja 
postopka preizkusa zakonitosti (doslej poteka pred splošnimi 
sodišči združenega dela, torej v dveh stopnjah), ampak tudi 
zaradi obravnavanja splošnih vprašanj, ki se pojavljajo pri 
delu samoupravnih sodišč v družbenih organizacijah in druš- 
tvih. 

4. Poravnalni sveti v krajevnih skupnostih 
Število poravnalnih svetov je naraščalo tudi v obravnava- 

nem obdobju (od 959 v letu 1979 na preko 1.000 v letu 1981), 
kar pripisujemo procesu preoblikovanja krajevnih skupnosti. 
Upada pa število zadev, ki jih poravnalni sveti prejemajo v 
reševanje (v letu 1979 so prejeli 5.097 zadev, v letu 1980 4.874 
zadev, v letu 1981 pa 4.126 zadev). Iz dejstva, da je število 
zadev, iz pristojnosti rednih sodišč, katere predhodno obrav- 
navajo poravnalni sveti, le v neznatnem porastu (kazenske 
zadeve po zasebnih tožbah: leta 1979 2.668, leta 1981 2.725 
zadev), je mogoče sklepati na pozitivni vpliv delovanja porav- 
nalnih svetov na območju nekaterih občin. Vendar pa ne 
smemo prezreti, da se v nekaterih drugih občinah poravnalni 
sveti s svojim delom še niso v celoti uveljavili, kar tudi lahko 
vpliva na zmanjševanje števila zadev, predloženih v reševanje. 

Analiza statističnih podatkov in anketnega gradiva, kate- 
rega je o vlogi in delu poravnalnih svetov v oktobru 1981 zbral 
Republiški sekretariat za pravosodje, upravo in proračun za 
zvezno analizo o pomenu in vlogi poravnalnih svetov v jugo- 
slovanskem pravosodnem sistemu, kaže, da so se poravnalni 
sveti v naši republiki uveljavili kot najbolj množična oblika 
samoupravnih sodišč. S poravnavo rešijo dokaj visok odsto- 
tek zadev (preko 50 odstotkov) tudi na območju tistih občin, 
kjer spore rešujejo v velikem številu (Celje, Koper, Krško, 
Murska Sobota, Nova Gorica, Maribor, Ptuj itd.), medtem ko je 
odstotek s poravnavo rešenih zadev v manjših občinah ozi- 
roma krajevnih skupnostih še višji. Več kot polovico zadev 
rešijo poravnalni sveti v času do 1 meseca, kar je razlog, da 
jim delovni ljudje in občani predložijo v ca. 71 odstotkov 
spore v reševanje neposredno (ostale spore predložijo obrav- 
nalnim svetom temeljna sodišča v skladu z določbo 445. člena 
zakona o kazenskem postopku in 468. člena zakona o prav- 
dnem postopku). Odstotek sporov, ki jih predložijo delovni 
ljudje in občani neposredno, se ni znižal, čeprav je bilo z 
zakonom o spremembi zakona o samoupravnih sodiščih (Ura- 
dni list SRS, št. 23/81), ki temelji na odločbi Ustavnega sodi- 
šča Jugoslavije, št. U 149/79 z dne 17/12-1980 (Uradni list 
SFRJ, št. 4/81) odpravljeno obvezno predlaganje nekaterih 
vrst sporov v reševanje poravnalnim svetom še pred vložitvijo 
tožbe pri rednem sodišču. 

Primerjava statističnih podatkov o delu poravnalnih svetov 

in statističnih podatkov o delu rednih sodišč kaže, da porav- 
nalni sveti rešujejo in rešijo le manjši del zadev iz pripada 
rednih sodišč, ki morajo biti pred obravnavo na rednem sodi- 
šču predloženi poravnalnemu svetu, da poskusi poravnavo 
(kazniva dejanja zoper čast in dobro ime in kazniva dejanja 
lahke telesne poškodbe - 445. člen zakona o kazenskem 
postopku; spori majhne vrednosti - 468. člen zakona o prav- 
dnem postopku). Tako je bilo npr. v letu 1980 od 3961 tovrst- 
nih zadev, ki so bile vložene pri rednih sodiščih, odstopljeno 
poravnalnim svetom 1582 zadev, in v letu 1981 od 3731 zadev 
ostopljeno poravnalnim svetom 1191 zadev. To število bi bilo 
gotovo večje, če bi bili uveljavljeni tudi poravnalni sveti v 
organizacijah združenega dela ali drugih samoupravnih orga- 
nizacijah in skupnostih. Redna sodišča namreč glede na 
določbe navedenih členov procesnih zakonov (stranki morata 
imeti stalno oziroma začasno prebivališče v isti občini ali biti 
zaposleni v isti organizaciji združenega ali drugi samoupravni 
organizaciji oziroma skupnosti, v kateri je poravnalni svet) 
lahko sedaj odstopajo v reševanje poravnalnim svetom le v 
primeru, ko sta obe stranki iz iste občine, ne pa tudi v 
primerih, ko stanujeta v različnih občinah, delata pa v isti 
organizaciji združenega dela. K večji razbremenitvi rednih 
sodišč glede teh zadev bi prispevala tudi sprememba citiranih 
procesnih zakonov, ki bi določala, da morajo delovni ljudje in 
občani tovrstne spore obvezno predložiti v reševanje porav- 
nalnemu svetu, preden vložijo tožbo pri rednem sodišču. 
Tako spremembo so republiški pravosodni organi predlagali v 
okviru priprav na spremembe in dopolnitve zakona o kazen- 
skem postopku ter zakona o pravdnem postopku, ki sedaj 
tečejo v pristojnih zveznih organih. 

Izmed zadev, ki jih delovni ljudje in občani predložijo v 
reševanje poravnalnim svetom, so tudi takšne (npr. spori iz 
sosedskih odnosov), glede katerih doslej praviloma niso iskali 
sodnega varstva. Delovanje poravnalnih svetov torej pred- 
stavlja novo obliko sodnega varstva pravic in svoboščin de- 
lovnih ijudi in občanov ne le po načinu razreševanja, ampak 
tudi po vsebini spornih razmerij. 

Pripomniti je treba, da k uveljavljanju poravnalnih svetov ne 
prispeva samo razreševanje posameznih spornih razmerij, 
ampak tudi obravnavanje njihovega dela v organih krajevnih 
skupnosti. Tega pa je bilo doslej premalo. Stanje se mora 
spremeniti, posebno še, ker v kratkem sedanjim članom po- 
ravnalnih svetov poteče mandat, pa bi bilo priprave na izvoli- 
tev novih treba povezati z vsebinskim obravnavanjem polo- 
žaja in dela poravnalnih svetov. 

IV. IZVAJANJE STALIŠČ IN SKLEPOV NA 
PODROČJU DRŽAVNIH PRAVOSODNIH 
ORGANOV 
1. Redna sodišča 
a) splošna ocena stanja 

Na področju rednega sodstva so bila prizadevanja za na- 
daljnje uresničevanje družbene preobrazbe pravosodnega si- 
stema v obravnavanem obdobju vpeta med dvoje temeljnih 
gibanj, ki sta delovali bolj ali manj omejujoče: družbenopoli- 
tične skupnosti, ki zagotavljajo sredstva za delo rednih so- 
dišč, so se v tem obdobju znašle v zaostrenih gospodarskih 
razmerah, katere so narekovale omejevanje splošne porabe 
tudi pri zagotavljanju sredstev za delo sodišč, kar je glede na 
strukturo odhodkov posebej omejevalo možnosti temeljnih 
sodišč, po drugi strani pa je število novih zadev, ki so jih 
prejela v reševanja redna sodišča, v tem obdobju nezadržno 
naraščalo, zlasti na temeljnih sodiščih, tako da jim kljub 
povečanemu številu rešenih zadev ni uspelo zmanjšati zao- 
stankov. Ob upoštevanju teh ugotovitev pa lahko poudarimo, 
da so bili na področju organiziranja in dela rednih sodišč v 
uresničevanju stališč in sklepov doseženi nekateri pomembni 
premiki, kar se začenja odražati tako v večji učinkovitosti 
izvrševanja sodne funkcije kot v uveljavljanju funkcije sprem- 
ljanja družbenih odnosov in pojavov ter preventivnega delo- 
vanja rednih sodišč. Z nadaljnjim razvojem notranje organiza- 
cije in enovitim nastopanjem v zunanjih odnosih je celovito 
uveljavljena zasnova temeljnega sodišča, kar je približalo 
sodstvo delovnim ljudem in občanom ter omogoča večjo 
racionalizacijo sodnega dela in učinkovitejše spremljanje 
družbenih odnosov in pojavov. Višja sodišča so sodne po- 
stopke na drugi stopnji sknjšala na optimalno mero, po- 
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membne uspehe pa so dosegla tudi pri odpravljanju nekaterih 
začetnih slabosti in napak v delu temeljnih sodišč. Vrhovno 
sodišče SR Slovenije se je tako na področju zagotavljanja 
enotne uporabe zakonov kot v ostalih njegovih funkcijah 
uveljavilo kot dejanski vrh rednega sodstva v republiki, 
b) organizacijski ukrepi in učinkovitost dela 

Vsi sodniki in ostali delavci temeljnih sodišč so bili sezna- 
njeni s stališči in sklepi o nadaljnjem uresničevanju družbene 
preobrazbe pravosodnega sistema: na večini temeljnih sodisc 
so za uresničevanje sklepov sprejeli posebne akcijske pro- 
qrame, na ostalih temeljnih sodiščih pa akcijske usmeritve v 
okviru letnih programov dela. V teh aktih so kot najpomemb- 
nejši cilji opredeljeni zlasti povečanje storilnosti, pospešeno 
reševanje starejših zadev in prioritetno reševanje družbeno 
pomembnejših zadev, poleg tega pa tudi poglabljanje preven- 
tivne dejavnosti sodišča in doslednejše spremljanje družbe- 
nih odnosov in pojavov, ki so pomembni za izvrševanje sodne 
funkcije, ter skrb za družbenopolitično in strokovno izobraže- 
vanje delavcev, še posebej sodnikov. Sodišča so izvrševanje 
sprejetih nalog spremljala v trimesečnih ali polletnih obdobjih 
na zborih delavcev, zborih sodnikov ali sestankih oddelkov. 

Učinkovitejšemu izvrševanju sodne funkcije temeljnih so- 
dišč so bili posvečeni tudi številni drugi vsebinski ali organi- 
zacijski ukrepi. Posebna delovna skupina tajnikov temeljnih 
sodišč je ob sodelovanju Republiškega sekretariata za pravo- 
sodje, upravo in proračun pripravila osnutek pravilnika o 
notranji organizaciji temeljnega sodišča, katerega so z dopol- 
nitvami, ki jih narekujejo velikost, razvejanost in druge poseb- 
nosti posameznih temeljnih sodišč, sprejela skoraj vsa te- 
meljna sodišča. Pravilnik ureja funkcije in naloge posameznih 
notranjih organizacijskih enot, pooblastila vodij enot in osta- 
lih delavcev sodišča, sistem dodeljevanja spisov, razmejitve 
odgovorn&sti in druga vprašanja, pomembna za nemoteno in 
učinkovito delo temeljnih sodišč. Po posvetovanju predsed- 
nikov rednih sodišč, katerega sta v juniju 1981 organizirala 
Republiški sekretariat za pravosodje, upravo in proračun ter 
Vrhovno sodišče SR Slovenije, je bil dan večji poudarek 
programom dela sodišč kot podlagi za zavestno usmerjanje 
delovanja in za uveljavitev financiranja na novih sistemskih 
osnovah. Ker so med osrednjimi subjektivnimi ovirami učin- 
kovitosti dela sodišč nerazvite in slabe metode dela (kar je 
tudi posledica dejstva, da diplomanti Pravne fakultete nimajo 
ustreznih znanj s tega področja), je Vrhovno sodišče v sodelo- 
vanju z navedenim republiškim sekretariatom pripravilo po- 
sebno številko Pravosodnega biltena, ki obravnava metodo 
dela v pravu interpretacija prava, pravna logika, uporaba 
prava procesno vodstvo v kazenskem in pravdnem postopku, 
psihološka ocena dokazov) ter izvedlo seminarje na sedežih 
višjih sodišč, namenjene zlasti mlajšim sodnikom temeljnih 
sodišč. ... ... 

Hitrejšemu reševanju starih zadev in odpravljanju poglavit- 
nih pomanjkljivosti v delu nekaterih sodnikov temeljnih so- 
dišč so prispevali številni inštruktažni pregledi posameznih 
enot ali oddelkov temeljnih sodišč, ki so jih opravila višja in 
Vrhovno sodišče. Temeljna sodišča so posebno pozornost 
namenjala odpravi neupravičenega prelaganja obravnav na 
nedoločen čas, nadaljnji specializaciji dela in mobilnosti so- 
dnikov. Specializacija se ne nanaša le na posamezna pravna 
področja, ampak - zlasti na večjih enotah - tudi na posa- 
mezne vrste zadev (mladinsko sodstvo, gospodarski kriminal, 
družbeno najpomembnejše kazenske zadeve, gospodarski 
prestopki, razvezne zadeve, odškodninski spoii), čeprav na 
nekaterih sodiščih zadeva ob ovire: pomanjkanje sodnikov, 
neenaka usposobljenost, manjše število enakovrstnih zadev. 
Mobilnost sodnikov je deloma povezana s specializacijo 
(predsedniki senatov peterice npr rešujejo tudi zadeve na 
drugih enotah temeljnega sodišča), deloma pa z neenako- 
merno obremenitvijo posameznih enot (sodniki posameznih 
enot se za določene dneve v tednu stalno razporejajo na 
druge enote). K boljšemu delu sodišč prispeva tudi samou- 
pravna organiziranost, ki je skoraj v celoti dograjena. 

Vsi ti, kakor tudi drugi ukrepi, ki bodo obravnavani v na- 
slednjih poglavjih, so prispevali k povečanju učinkovitosti 
dela temeljnih sodišč. Ta se je v letih 1980 in 1981 dvigala tako 
v pogledu vseh zadev skupaj kot v pogledu vaznejših zade 
(sem spadajo: preiskava, kazenske zadeve, mladoletniške ka 
ženske zadeve, gospodarski prestopki, pravdne zadeve 
splošne in gospodarske, zapuščinske zadeve in skoraj vse 

vrste nepravdnih zadev). Medtem ko so temeljna sodišča v 
letu 1979 rešila skupaj 374.891 zadev (indeks 100), od tega 
61.743 važnejših zadev (indeks 100), so v letu 1980 resila 
skupaj 419.882 zadev (indeks 112), od tega 70.403 važnejših 
zadev (indeks 114), v letu 1981 pa skupaj 441.039 zadev 
(indeks 117,6), od tega 73.596 važnejših zadev (indeks 119,2). 
Pri tem pa je treba poudariti troje: (1) sorazmerno visoko 
povečanje števila v letu 1980 rešenih zadev v primerjavi s 
številom v letu 1979 rešenih zadev razultira tudi iz_ približno 
enomesečenga zastoja v reševanju zadev ob začetku leta 
1979 kot posledici opravil, zvezanih z reorganizacijo rednih 
sodišč, (2) povečano število reševnih zadev v letu 1980 in 1981 
je deloma tudi posledica povečanja števila sodnikov na te- 
meljnih sodiščih in le deloma posledica povečane storilnosti 
sodnikov, kar kažejo naslednje številke: 

- število sodnikov 
temeljnih sodišč 
indeks 
- število rešenih zadev 
na sodnika (letno) 
a) vseh zadev skupaj 
indeks 
b) važnejših zadev 
indeks 

1979 1980 1981 

368 
100 

1018 
100 
167,8 
100 

393 
106,8 

1068 
104,9 
179,1 
106,7 

410 
111,4 

1075 
105,6 
179,5 
106,9 

(3) sorazmerno majhno povečanje storilnosti sodnikov ob 
upoštevanju prve pripombe pa je deloma vendarle samo navi- 
dezno, kajti temeljna sodišča so v teh dveh letih pospešeno 
reševala starejše zadeve (medtem ko so v letu 1979 resi!a 43/o 
starejših zadev, so v letu 1980 rešila 47% in v letu 1981 45,3 /o 
starejših zadev) in družbeno pomembnejše zadeve (ki so 
običajno obsežnejše kot ostale zadeve, niso pa kot take stati- 
stično izkazane), obe vrsti zadev pa zahtevata pri reševanju 
precej več dela kot nove oziroma družbeno manj pomembne 
zadeve. Poudariti je treba tudi to, da so bili vsi v letu 1980 in 
1981 na novo izvoljeni sodniki v tej funkciji začetniki, ki so 
potrebovali določeno dobo, da so dosegli polno storilnost 

Storilnost dela ni na vseh temeljnih sodiščih enaka. Po 
statističnih podatkih za leto 1981 so sodniki posameznih 
temeljnih sodišč rešili povprečno naslednje število zadev: 

Temeljno sodišče vseh na 1. sod. važnejših na1 sod. 
zadev odp. na zadev odpade 

skupaj leto   
54179 
29465 
40199 

142788 
78638 
31435 
22977 
41358 

985 9535 
921 6539 

1256 5333 
1180 22262 

894 13690 
1209 4919 
1351 3901 
1060 7422 

173 
204 
166 
184 
155 
189 
229 
190 

441039 1076 73596 179 

Celje 
Koper 
Kranj 
Ljubljana 
Maribor 
Murska Sobota 
Nova Gorica 
Novo mesto 
SKUPAJ:  

Iz tega pregleda je razvidno, da so nekatera temeljna sodi- 
šča (Koper, Murska Sobota, Nova Gorica, Novo mesto) v 
prizadevanjih za večio storilnost dosegla lepe uspehe^ 

Na storilnost dela sodnikov oziroma učinkovitost dela te- 
' melinih sodišč negativno vplivajo številne objektivne 

ščine: vrsta kazenskih zadev se težko rešuje zaradi vehke 
miaracije kriminalne populacije, procesna disciplina strank in 
drugih udeležencev v postopku (priče, odvetniki, izvedenci) ni 
zadovoljiva, na nekaterih enotah so sodniki obremenjeni z 
velikim številom odprtih zadev, narašča število zelo obsežnih 
preiskav in kazenskih zadev, poštno vročevalska služba - 
posebno v večjih središčih - ni učinkovita, na nekaterih ob- 
močjih so težave pri reševanju pravdnih in nepravdnih zadev 
zaradi emigracije in zdomcev itd. ... „ j 

Na aibanje storilnosti vpliva tudi dokaj visoka stopnja od- 
sotnosti z dela (pri sodnikih je v letu 1981 znašala 9 9 /o, pri 
administrativno-tehničnem kadru pa je se višja) zaradi poro- 
dniških dopustov in bolniškega staleža. 

Doseženo storilnost dela na temeljnih sodiščih bi ob upo- 
števanju teh okoliščin lahko ocenili kot zadovoljivo, če pripad 
novih zadev ne bi naraščal. Vendar pa dejstvo, da samou- 
pravna sodišča še niso v celoti prevzela nekaterih nalog 
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(glede poravnalnih svetov smo o tem spregovorili pri porav- 
nalnih svetih v krajevnih skupnostih; posebna sodišča zdru- 
ženega dela na področju stanovanjskega gospodarstva, ki 
bodo prevzela del stanovanjskih zadev, bodo šele ustanov- 
ljena; del gospodarskih pravdnih zadev bi lahko prevzele 
priložnostne in tudi notranje arbitraže), in da v podružbljanju 
in nadaljnjem razvoju pravne pomoči še niso doseženi 
ustrezni premiki, in tudi nekatere druge okoliščine - med 
katere štejejo tudi zaostrene gospodarske razmere - povzro- 
čajo, da pripad zadev na temeljnih sodiščih po začetnem 
upadu v letu 1979 zopet nenehno narašča: 

1978 1979 1980 1981 
nove zadeve-skupaj 405.094 
indeks na leto 1979 105,1 
nove zadeve - važnejše 69.273 
i ndeks na leto 1979 102,4 

383.485 427.239 448.526 
100 110,8 116,3 

67.626 74.151 79.914 
100 109,6 118,2 

Pri tem je treba poudariti, da hitreje kot število ostalih zadev 
v zadnjem času narašča število važnejših zadev (preiskave, 
kazenske zadeve, mladoletniške kazenske zadeve, gospodar- 
ski prestopki, pravdne zadeve, gospodarske pravdne zadeve, 
zapuščinske zadeve in važnejše nepravdne zadeve), katerih 
reševanje je v celoti odvisno od dela sodnikov. 

Med važnejšimi zadevami najbolj izrazito naraščajo prav- 
dne zadeve, med ostalimi zadevami pa tožbe na izdajo plačil- 
nih nalogov. Pri tem je treba opozoriti na nekatere družbeno 
negativne pojave: 

- v porastu je nedisciplina občanov pri izpoljnjevanju ra- 
zličnih obročnih obveznosti - plačevanje knjig, stanarin, ob- 
veznosti etažnih lastnikov, komunalnih obveznosti ipd., 

- problematika komunalnih in stanovanjskih obveznosti bi 
bila lahko uspešneje reševana ob večji aktivnosti hišnih sa- 
moupravnih organov, ki bi morali bolj vplivati na izpolnjevanje 
obveznosti, 

- velik del sporov izvira iz neopredeljenih materialnih ob- 
veznosti med stanovalci, etažnimi lastniki in organizacijami za 
gospodarjenje, tako da sodišča šele v pravdah ugotavljajo 
osnove in merila, kar zadeva angažiranje izvedencev, torej 
opravljajo delo, ki bi ga morali opraviti drugi. 

Organizacije združenega dela in samoupravne interesne 
skupnosti na področju stanovanjskega gospodarstva bi mo- 
rale skleniti ustrezne samoupravne sporazume in pogodbe, 
obročno plačevanje knjig in drugih materialnih dobrin pa bi 
bilo treba preurediti na ta način, da se ob podpisu pogodbe 
zagotovi odtegovanje obrokov od osebnih dohodkov v orga- 
nizaciji, kjer kupec oziroma zavezanec dela. Masovnost po- 
tencialnih sporov iz navedenih razmerij sicer utegne dobese- 
dno ohromiti delo nekaterih sodišč. 

Naraščanje pripada na ostalih pravdnih področjih je bilo 
sicer zmernejše kot na pravdnem: medtem ko je pripad prav- 
dnih zadev v letu 1981 porastel za 23,7% pa je bil porast 
mladoletniških kazenskih zadev (14,6%), gospodarskih pre- 
stopkov (15%) in gospodarskih pravdnih zadev (14,4%) neko- 
liko nižji, število kazenskih zadev pa je v preteklem letu celo 
nekoliko upadlo (za 1,7%), pripomniti pa je treba, da je bilo v 
letu 1980 z 19,7% višje kot leto popreje. Obseg pripada novih 
zadev pa je bil tako v letu 1979 kot v letu 1981 tolikšen, daje v 
globalu presegel obseg rešenih zadev. Tako so se zaostanki, 
ki so bili sorazmerno visoki, že ob začetku dela temeljnih 
sodišč (nerešene važnejše zadeve iz prejšnjih obdobij so 1. 1. 
1979 predstavljale 7,5 mesečni pripad iz leta 1978; njihovo 
število predstavlja 73,1% nerešenih zadev ob koncu leta 
1982), po ustanovitvi temeljnih sodišč povečevali: 

1978 1979 1980 1981 
nerešene zadeve 
- skupaj 
indeks 
nerešene zadeve 
važnejše 
indeks 

103.935 
90,7 

114.529 121.735 129.949 
100 106,3 113,7 

43.452 49.335 53.082 59.397 
88 100 107,5 197,5 

Opisano neugodno gibanje je značilno skoraj za vse vrste 
zadev: posebno je poudarjeno na pravdnem področju (sploš- 
nenHn gospodarskem), za razliko od splošnega trenda pa je 
pozitivno pri zapuščinskih in važnejših nepravdnih zadevah. 
Res pa je, da se sodni postopki v nekaterih vrstah zadev 

(preiskava, kazenske, mladoletniške kazenske in pravdne za- 
deve) pri rešenih zadevah znatno skrajšujejo. Vendar pa je 
glede na obseg nerešenih zadev (ob koncu leta 1981 je število 
nerešenih važnejših zadev predstavljalo skoraj devetmesečni 
pripad, optimalno pa bi bilo v višini tri - do štirimesečnega 
pripada) mogoče o povečani učinkovitosti temeljnih sodišč 
govoriti le pogojno. Pripomniti moramo, da opisani trend 
gibanj ni pri vseh temeljnih sodiščih enako neugoden in daje 
bil v letu 1979 pogojen z nepopolno zasedbo sodniškega 
kadra. 

Po splošni oceni višjih sodišč se stanje glede kvalitete dela 
temeljnih sodišč izboljšuje. Presojanje kvalitete dela zgolj po 
odstotkih potrjenih, spremenjenih ali razveljavljenih odločb je 
lahko sporno, vendar ugotavljamo pozitivne trende v kazen- 
skih zadevah in gospodarskih sporih, dočim je stanje v prav- 
dnih zadevah (ki je na splošno dokaj ugodno) nekako nespre- 
menjeno. Višja sodišča ugotavljajo pomembne razlike v kvali- 
teti dela posameznih enot temeljnih sodišč in nadpovprečno 
število razveljavljenih odločb pri nekaterih sodnikih. 

Višja sodišča so se pri uresničevanju stališč in sklepov v 
celoti uveljavila. Pri reševanju zadev so učinkovita, saj večino 
zadev rešijo v času od treh mesecev, uspešno tudi zmanjšu- 
jejo obseg nerešenih zadev, tako da so ob koncu leta 1981 
imela nerešenih zadev le do višine 2,2 mesečnega pripada, 
kar je blizu optimalnega obsega. V veliki meri nudijo vsestran- 
sko pomoč temeljnim sodiščem s pregledi njihovega dela, z 
inštruktažnimi posveti, seminarji, z dajanjem navodil in opo- 
zoril ter s splošnim spremljanjem dogajanja na svojih območ- 
jih. Med seboj intenzivno sodelujejo pri usklajevanju sodne 
prakse v smeri enotne uporabe zakonov. 

Vrhovno sodišče SR Slovenije rešuje zadeve po izrednih 
pravnih sredstvih tekoče, nekaj težav je le na civilnem od- 
delku zaradi večjega pripada. Za zagotavljanje enotne upo- 
rabe zakonov je Vrhovno sodišče v letih 1979-1981 sprejelo 
184 judikatov, načelnih stališč in načelnih pravnih mnenj. Z 
analitičnim in usmerjevalnim delom je posebej intenzivno 
usklajevalo sodno prakso na nekaterih pravnih področjih, kjer 
je bilo usklajevanje iz različnih razlogov še posebej aktualno 
(gospodarski kriminal, politični kriminal, gospodarski pre- 
stopki, kazniva dejanja z elementi nasilja, odločanje o nepre- 
moženjski škodi). Opravlja tudi preglede višjih in temeljnih 
sodišč, analizira njihovo delo in ugotavlja pomanjkljivosti, na 
katere opozarja prizadete sodnike. Pomembno je delo Vrhov- 
nega sodiča na pregledu jugoslovanske sodne prakse, stro- 
kovne in znanstvene literature ter publiciranju judikature in 
literature po pravnih področjih. 
c) spremljanje družbenih odnosov in pojavov in preventivno 
delo 

Poleg funkcije sojenja opravljajo redna sodišča tudi druge, 
nič manj pomembne funkcije, kot so spremljanje in proučeva- 
nje družbenih odnosov in pojavov, ki so pomembni za uresni- 
čevanje njihovih funkcij, dajanje predlogov za peprečevanje 
družbi nevarnih in škodljivih pojavov ter za utrjevanje zakoni- 
tosti, družbene odgovornosti in socialistične morale, obve- 
ščanje skupščin družbenopolitičnih skupnosti o uporabi za- 
konov in o delu sodišč, ter obveščanje javnosti o njihovem 
delu. Z izvajanjem teh nalog se sodišča vključujejo v druž- 
beno samozaščito. 

Vrhovno sodišče SR Slovenije je na obči seji decembra 
1980 sprejelo Navodilo o spremljanju družbenih odnosov in 
pojavov pri rednih sodiščih, ki omogoča, dopolnjeno s siste- 
mom programiranja dela, enoten pristop k izvajanju te funk- 
cije rednih sodišč. 

V zadnjih dveh letih je Vrhovno sodišče SR Slovenije, ob 
sodelovanju višjih in temeljnih sodišč, pripravilo za pristojne 
republiške ali zvezne organe analize in poročila z naslednjih 
področij: kazniva dejanja z elementi nasilja, politični kriminal, 
uresničevanje ustavne preobrazbe pravosodja, učinkovitost 
sodnega dela in trajanje sodnih postopkov, izobraževanje 
pravosodnih delavcev, programiranje dela v pravosodju, pro- 
blemi morale, prepoved zlorabe pravic in vestnost ter pošte- 
nje v sodni praksi, gospodarski prestopki s posebnim oziroma 
na stabilizacijo, varstvo ustavnih svoboščin pred rednimi so- 
dišči, gospodarski kriminal s posebnim ozirom na stabiliza- 
cijo, varstvo družbene lastnine, redno sodstvo in sredstva 
javnega obveščanja, ničnost pogodb in samoupravnih spora- 
zumov glede na ravnanje na trgu, ter davki občanov. Višja in 
temeljna sodišča pa so v tem obdobju skupščinam družbeno- 
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političnih skupnosti in družbenopolitičnim organizacijam se 
samostojno posredovala nekatere analize in poročila, npr. o 
staniu pravne pomoči, o gospodarskem kriminalu in gospo- 
darskih prestopkih, o varstvu okolja, o obravnavanju mlajših 
polnoletnikov, o problemih spravnih poskusov pred skrbstve- 
nimi organi v razveznih postopkih, o nezakonitih vselitvah, o 
problemih neizpolnjevanja obveznosti stanovalcev in druga. V 
vseh teh primerih je šlo za probleme, ki so jih sodisca pri 
svojem delu zaznala, so pa širšega družbenega pomena _ 

Družbeno samozaščitno delovanje sodišč se je razvilo se 
posebej na kazenskopravnem področju: sodišča sodelujejo z 
oraani pregona in odkrivanja ter pripravljajo skupne analize o 
metodah dela zlasti na področju aktualnih družbenih proble- 
mov ter opozarjajo prizadete samoupravne organizacije in 
skupnosti na pomanjkljivosti ali negativne pojave, ki jih zaz- 
navajo ob obravnavanju zadev. Zanimiva je praksa na mari_ 

borskem področju, kjer na glavne obravnave ob večji h zade- 
vah ali ponavljajočih se nepravilnostih v isti organizaciji zdru- 
ženega dela vabijo predstavnike samoupravne delavske kon- 

Nekatera temeljna sodišča menijo, da v skupščinah družbe- 
nopolitičnih skupnosti ni dovolj zanimanja za problematiko, 
ki jo obravnavajo. Ugotoviti pa je treba, da se se premalo 
poslužujejo delegatskega sistema za seznanjanje skupscin z 
lastnimi problemi ali s problemi, ki jih ugotavljajo pri svojem 
delu, zato bi morali več pozornosti posvetiti odpiranju dele- 
aatskim skupščinam družbenopolitičnih skupnosti kot tudi 
družbenopolitičnim organizacijam. Pri tem ne_ bi smela biti 
ovira v tem, da se organizacija temeljnih sodišč ne ujema z 
regijsko organizacijo občin, SZDL in ZK. Z družbenopolitič- 
nimi skupnostmi na svojih območjih bi morala vec sodelovati 
tudi višja sodišča, ki se doslej pretežno vključujejo v pro- 
grame Vrhovnega sodišča SR Slovenije. 

č) racionalizacija dela in prizadevanja za zaostritev odgo- 
vornosti 

Temelj racionalizacije dela vidijo sodišča v stalnem strokov- 
nem in družbenopolitičnem izpopolnjevanju sodnikov in vseh 
delavcev na sodiščih. Rezultatov prizadevanj na tem področju 
zaenkrat še ni mogoče ugotoviti, saj so odvisni tudi od neka- 
terih gibanj, na katera sodišča ne morejo vplivati kratkoročno 
(n. pr. procesna disciplina strank in drugih udeležencev v 
postopkih) oziroma bistveno (delovanje nosilcev pravne po- 
moči ipd.). Druga pomembna podlaga racionalizacije so- 
dnega dela so ustrezne spremembe predpisov. Na tem po- 
dročju so bile v preteklem letu oblikovane komisije, ki so 
podale predloge za spremembe zakona o kazenskem ter 
zakona o pravdnem postopku, ki naj, bi odpravile nekatere 
ovire za učinkovitejše delo, pa vendar še zagotavljale pravno 
varnost delovnih ljudi in občanov in možnost pravilnega ugo- 
tavljanja dejanskega stanja. Ti predlogi so v obravnav^ na 
zvezni ravni, zakonodajni postopek se bo predvidoma začel v 
začetku naslednjega leta. V teku so tudi priprave sprememb 
nekaterih materialnopravnih določb na kazenskem in civil- 
nem področju. 

Enega od vidikov racionalizacije dela so sodisca uresničila 
z oblikovnajem skupnih naložb za zadeve računovodstva, 
upravljanja zgradb in podobno. Nadaljnji vidik racionalizacije 
predstavlja uvedba mobilnosti administrativno-tehničnega 
kadra med enotami temeljnih sodišč (TS Kranj), stalno oprav- 
ljanje nekaterih zadev iz pristojnosti sedežne enote na zuna- 
njih enotah (TS Maribor) ter uvedba novih obrazcev za tiste 
delovne operacije, ki se pogosto ponavljajo. 

Določen napredek v racionalizaciji sodnega dela je bil do- 
sežen v povečani koncentraciji obravnav, na katerih sodelu- 
jejo sodniki porotniki, s čimer se znižujejo stroški, zvezani z 
njihovo udeležbo. V letu 1980 je bil med sodišči, tožilstvi in 
odvetniško zbornico sprejet dogovor o koncentraciji letnih 
dopustov, da bi se na ta način preprečilo odlaganje obravnav 
zaradi odsotnosti strank ali njihovih pooblaščencev. Vendar 
dogovor ni bil realiziran v celoti in ga bo potrebno odločneje 
uveljavljati. 

K večji stopnji racionalizacije sodnega dela prispeva krepi- 
tev delovne zavesti in zaostrovanje odgovornosti tako sodni- 
kov kot ostalih delavcev sodišč. Ta vprašanja se na zborih 
delavcev in zborih sodnikov obravnavajo vse pogosteje, kar 
kaže pozitivne rezultate, zlasti v realiziranju prej omenjenih 
akcijskih programov. Na sestanku predsednikov rednih so- 
dišč v aprilu 1982 je bila poudarjena odgovornost predsed- 

nikov sodišč, vodij enot in vodij oddelkov za stanje na njihovih 
področjih 

d) modernizacija poslovanja 
Proces modernizacije poslovanja rednih sodišč je v prete- 

klem obdobju zadeval ob omejitve v zagotavljanje sredstev za 
delo državnih organov, vendar so bili tudi na tem področju 
doseženi določeni rezultati. Pri posodabljanju tehnične pisar- 
niške opreme je zaradi razmer na trgu sicer marsikje prišlo do 
stagnacije, vendar sta dve temeljni sodišči (Celje, Ljubljana) 
začeli uvajati računalniško obdelavo podatkov na področju 
računovodstva. Močno so napredovale priprave na uvedbo 
računalniške obdelave sodne statistike o delu temeljnih so- 
dišč, v teku je realizacija raziskovalne naloge o uvedbi si- 
stema enotne evidence nepremičnin in pripravlja se pravna in 
tehnična podlaga za uvedbo sistema računalniškega sprem- 
ljanja kazenskega postopka. 

Računalniško obdelavo sodne statistike pripravlja Republi- 
ški sekretariat za pravosodje in upravo. V prvi fazi bo zajela 
statistiko gibanja zadev na temeljnih sodiščih ter_statistično 
spremljanje dela sodnikov na teh sodiščih. Uresničitev te faze 
bo omogočila kvalitetnejše in ažurnejše spremljanje gibanj na 
teh dveh področjih. V drugi fazi bo računalniška obdelava 
razširjena na vso sodno statistiko rednih sodišč.. Prva faza bo 
uveljavljena s 1/1-1983. 

Uveljavitev sistema enotne evidence nepremičnin pripravlja 
začasna komisija za evidence nepremičnin, katero je imeno- 
val Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. Komisija je usmerjala 
raziskovalno nalogo o evidenci nepremičnin, katere prvi del 
(poenotenje in računalniška obdelava evidence nepremičnin) 
je že dokončan in ocenjen, drugi del (pravna vprašanja, zve- 
zana s poenotenjem evidence in računalniško obdelavo po- 
datkov zemljiške knjige) pa bo predvidoma zaključen do 
konca leta 1982. Vzporedno s tem raziskovalnim delom teče v 
celjski občini prezkus testnega modela računalniške obde- 
lave zemljiškoknjižnih in katastrskih podatkov. 

Republiški sekretariat za notranje zadeve, Republiški sekre- 
tariat za pravosodje in upravo ter Vrhovno sodišče SR Slove- 
nije pripravljajo uvedbo računalniške obdelave podatkov s 
kazensko-pravnega področja, s katero bo omogočeno ažurno 
spremljanje in analiziranje kriminalitete in dela pristojnih dr- 
žavnih organov v vseh fazah kazenskega postopka in izvrše- 
vanje kazenskih sankcij. Priprave so v fazi sprejemanja druž- 
benega dogovora in preučevanja obsega računalniške obde- 
lave. 

e) urejanje nekaterih zunanjih pogojev za delo sodisč 
Tako zvezna analiza o trajanju sodnih postopkov kot uvod- 

oma navedena republiška informacija ter številnadruga poro- 
čila navajajo dve pomembni zunanji oviri za hitrejši tek sodnih 
postopkov: neučinkovito poštno vročevalsko službo ter nea- 
žurno ter deloma nekvalitetno delo izvedencev. 
Zakoni o sodnih postopkih vsebujejo kot pomemben del pro- 
cesnih garancij tudi natančna določila o vračanju sodnih 
pisanj strankam, pooblaščencem in drugim udeležencem v 
postopku, ki nastop določene pravne posledice pogosto ve- 
žejo na neposredno vročitev sodnega pisanja osebi, na katero 
se pisanje nanaša, in ki tudi natančno urejajo ravnanje vroče- 
valca v primeru, ko pisanja ne more neposredno vročiti. 
Sodišča pa pogosto ugotavljajo, da pisanja niso pravilno ali 
sploh niso vročena. Do tega prihaja deloma zato, ker pravila 
Skupnosti jugoslovanskih pošt, telefonov in telegrafov niso v 
celoti usklajena z določbami zakonov o sodnih postopkih, še 
več pa zato, ker poštni delavci ne ravnajo dosledno po njih. 

Da bi se stanje spremenilo, so bili na pobudo Republiškega 
sekretariata za pravosodje, upravno in proračun ter Združenih 
PTT organizacij Slovenije v letu 1981 opravljeni razgovori 
med predstavniki temeljnih sodišč in drugih pravosodnih or- 
ganov ter predstavniki temeljnih PTT organizacij o konkretnih 
problemih vračanja sodnih pisanj. Na podlagi teh razgovorov 
sta se obe strani zavzeli za določene izboljšave, ki so ponekod 
že prinesle pozitivne rezultate. Težave pa so še vedno pri 
vračanju v večjih središčih, kar je po eni strani posledica 
velike stopnje migracije prebivalstva (ki ji prijavno - odjavna 
služba ni v celoti sledila), po drugi strani pa dejstvo, da je 
pretežno število naslovnikov v času, ko dela poštna dostavna 
služba, na delu oziroma da takrat ni nikogar doma. To pa je 
razlog, zaradi katerega bo potrebno ustreznost dostavne 
službe v takih okoljih ponovno proučiti zlasti v smeri premika 
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dostave v popoldanski čas in v smeri uvedbe dostave na 
delovno mesto. 

Temeljna sodišča so na pobudo Vrhovnega sodišča SR 
Slovenije in Republiškega sekretariata za pravosodje, upravo 
in proračun v letu 1981 posvetila večjo pozornost izvedenski 
službi. Imenovala so večje število novih izvedencev, da bi 
razbremenila dosedanje, in začela zaostrovati odgovornost 
izvedencev, ki brez objektivnih razlogov svoje funkcije niso 
opravljali vestno. Stanje na tem področju se polagoma izbolj- 
šuje, vendar so v posameznih strokah še znatne vrzeli, kar 
velja zlasti za finančno-računovodsko izvedensko službo; 
kajti strokovnjaki s tega področja so praviloma zelo zaposleni 
že na svojih rednih nalogah. Na ažurnost dela izvedencev pa 
vplivajo tudi nekatere pomanjkljivosti v delu sodišč: po- 
manjkljive so odredbe o postavitvi izvedenca, izvedenci se 
angažirajo tudi za vprašanja, ki bi jih morala sodišča sama 
razrešiti, pretežno se določa le manjše število izvedencev, ki 
so zato preobremenjeni itd., kar vse zavlačuje postopke. 

Za izdelavo zahtevnejših izvedenskih mnenj na nekaterih 
področjih (promet, gradbeništvo, finance) v naši republiki 
nimamo specializiranih izvedenskih ustanov, zato je Razvojni 
center Celje na pobudo pravosodnih organov celjskega ob- 
močja in ob sodelovanju Republiškega sekretariata za pravo- 
sodje, upravo in proračun v letu 1981 oblikoval izvedenski 
center, ki je v letošnjem letu začel opravljati zahtevnejše 
izvedenske naloge na področju prometa, gradbeništva in 
strojništva. Funkcija centra naj bi bila poleg reševanja kon- 
kretnih strokovnih vprašanj tudi spremljanje najnovejših dog- 
nanj v izvedenskih strokah, ki jih pokriva, ter dopolnilno 
strokovno usposabljanje izvedencev zunaj centra. 

V zvezi z nagrajevanjem in organiziranjem izvedencev, ki 
kot posamezniki opravljajo to funkcijo pri rednih sodiščih, je 
Republiški sekretariat za pravosodje in upravo proučil možne 
rešitve, ki bodo uveljavljene s pravilnikom o stalnih sodnih 
cenilcih, kateri bo v kratkem objavljen. 

Na področju cenilstva, kot posebnega področja izveden- 
stva, je bilo v preteklih dveh letih opravljeno temeljno a'cflo v 
iskanju ustreznih oblik organiziranja individualnih sodnih ce- 
nilcev ter rešitev za poenotenje njihovega dela, zlasti pri 
cenitvah nepremičnin. Ugotovljeno je bilo, da bodo cenilci 
najučinkoviteje organizirani pri temeljnih sodiščih, kjer so 
imenovani. To v zadnjem času potrjuje praksa pri organizira- 
nju cenilcev gradbene stroke na Temeljnem sodišču v Ljub- 
ljani. Enotnost cenitev nepremičnin bodo zagotovile metodo- 
logije, ki so za najpomembnejša področja (kmetijska zemlji- 
šča, stavbna zemljišča) že v pripravi, vendar je njihov sprejem 
pogojen z uveljavitvijo ustreznih sprememb v zakonodaji, 
katere so v teku. Poenotenju prakse v podajanju cenilskih 
mnenj je bila namenjena objava nekaterih strokovnih prispev- 
kov v Pravosodnem biltenu v letu 1981. 

f) probemi zagotavljanja materialnih pogojev za delo te- 
meljnih sodišč 

Skladno z dogovori o zagotavljanju sredstev za delo temelj- 
nih sodišč, po katerih občine z območja posameznega temelj- 
nega sodišča skupno zagotavljajo finančna sredstva za delo 
temeljnega sodišča in praviloma ločeno, torej vsaka za enoto, 
ki deluje za njeno območje, prostorske pogoje za delo enot. 
Nekatere občine so obveznosti glede prostorskih pogojev v 
preteklem obdobju že izpolnile (kot n. pr. Maribor, Idrija, 
Kamnik, Ormož, Šmarje pri Jelšah itd.), pri nekaterih enotah 
temeljnih sodišč pa je vprašanje ustreznih prostorov še vedno 
odprto (v Ljubljani, Kopru, Novem mestu, Kranju, Ajdovščini, 
Tolminu, Domžalah in Šofji Loki) v tolikšni meri, da bolj ali 
manj ovira normalno delo enote. 

V razmerah intenzivnejšega omejevanja rasti splošne po- 
rabe je začelo prihajati do težav tudi pri zagotavljanju sred- 
stev skladno s stališči in sklepi Skupščine SR Slovenije prišlo 
do dopolnitve števila sodnikov, po drugi strani pa so temeljna 
sodišča v znatnejši meri kot drugi pravosodni organi obreme- 
njena z odhodki, na katere ne morejo bistveno vplivati, četudi 
uvajajo številne varčevalne ukrepe (materialni stroški) ali ka- 
terih rast je dodatno pogojena z rastjo obsega reševanja 
zadev (sredstva za posebne namene). Oba razloga sta nareko- 
vala potrebo po zagotovitvi sredstev preko dogovorjenih 
omejitev. To vprašanje so občine reševale s prerazporejanjem 
sredstev za delo državnih organov, vendar so nekatere med 
njimi*naletele na znatne težave, kar je povzročilo rušenje med 
njimi dogovorjenih razmerij, kar je začelo dodatno oteževati 
zagotavljanje sredstev. 

Pričakujemo, da bo del teh problemov odpravljen z uvedbo 
sistema normiranja splošne porabe za delo državnih organov 
v občinah, katerega v sodelovanju z republiškimi pravoso- 
dnimi in upravnimi organi pripravlja Republiški sekretariat za 
pravosodje in upravo. 
g) posebni problemi Temeljnega sodišča v Ljubljani 

Nekatera gibanja in vprašanja, obdelana v gornjih razdel- 
kih, so še posebej poudarjena pri Temeljnem sodišču v Ljub- 
ljani: hitreje kot pri drugih temeljnih sodiščih narašča pripad 
novih zadev, kljub povečanem obsegu rešenih zadev rapidno 
narašča število nerešenih, tako da njihov obseg na nekaterih 
področjih (pravdne zadeve - splošne in gospodarske, plačilni 
nalogi) že predstavlja motnjo v izvrševanju sodne funkcije. 
Značilno za to sodišče je naraščajoče nesorazmerje med 
obremenitvijo sedežne enote in obremenitvijo zunanjih enot. 
Medtem ko je sedežni enoti pripadlo v reševanje v letu 1979 
64,2% vseh zadev oziroma 71,8% važnejših zadev, pa je v letu 
1981 ta enota prejela v reševanje že 72,7% vseh zadev ozi- 
roma 77,2% važnejših zadev. Še večja je stopnja koncentra- 
cije nerešenih zadev: v letu 1979 je na sedežni enoti znašala 
63,1% vseh zadev in 81,8% važnejših zadev, v letu 1981 pa že 
80% vseh oziroma 84,3% važnejših zadev. Število nerešenih 
zadev je na nekaterih pravnih področjih izjemno visoko: ob 
koncu leta 1981 je razmerje med enomesečnim pripadom in 
številom nerešenih kazenskih zadev znašalo že 14,5, med 
enomesečnim pripadom in številom pravdnih zadev pa 12,4 
kar pomeni, da je na teh pravnih področjih zaostanek že 
presegel enoletni pripad. Na pravdnem področju je takšno 
stanje posledica izjemnega števila (preko 4.000) sporov zaradi 
plačevanja prispevkov iz etažne lastnine (Staninvest). Visoko 
število nerešenih važnejših zadev na sedežni enoti je vsekakor 
tudi posledica dokaj velikega obsega nerešenih zadev, ki jih je 
ta enota prevzela ob reorganizaciji od bivših sodišč (61,4% 
važnejših zadev, nerešenih ob koncu leta 1981). Enota pre- 
jema nenormalno visoko število tožb na izdajo plačilnih nalo- 
gov (Mladinska knjiga, Staninvest). 

Prav tolikšna, kot je koncentracija zadev, je na sedežni 
enoti tudi koncentracija problemov, tako da so problemi Te- 
meljnega sodišča v glavnem problemi Enote v Ljubljani. Ta se 
nahaja pred perečimi organizacijskimi težavami, katerih reše- 
vanje je z ene strani pogojeno z znatno prostorsko stisko, z 
druge pa z nezadovoljivo strukturo administrativnega ter 
znatno fluktuacijo sodniškega kadra. Prostorske razmere so 
takšne, da omejujejo možnosti razpisovanja obravnav na dveh 
največjih oddelkih (kazenskem in pravdnem), kljub temu da 
sodniki nekaterih drugih oddelkov opravljajo naroke v celoti 
le v svojih kabinetih, ter da onemogočajo smotrnejšo razpore- 
ditev administrativnih služb največjih oddlekov. Onemogo- 
čajo pa tudi začasno razporeditev sodnikov zunanjih enot na 
to enoto (razen nekaj minimalnih izjem). Enota je zaradi 
majhnega zanimanja tovrstnih kadrov za delo na sodišču 
zasedena z dokaj visokim odstotkom strojepisk z neustrezno 
izobrazbo. Pri sodniškem kadru, ki je bil ob reorganizaciji 
precej pomlajen, prihaja do vrzeli zaradi odhodov na nove 
funkcije in na delo zunaj pravosodja, izvolitev novih sodnikov 
pa je predolgotrajna (postopek traja praviloma 10 do 11 mese- 
cev). Na mesta odhajajočih, praviloma visoko storilnih in 
kvalitetnih sodnikov, prihajajo začetniki, ki potrebujejo dolo- 
čen čas, da dosežejo njihovo raven. 

Verjetno je v teh okoliščinah, kakor tudi v preobremenjeno- 
sti sodnikov na nekaterih pravnih področjih, treba iskati 
vzroke za to, da je v letu 1981 v primerjavi z letom 1980 na tej 
enoti prišlo do zmanjšanja obsega reševanja važnejših zadev 
in do znižanja storilnosti sodnikov pri reševanju te vrste 
zadev: 

1979 1980 1981 
- število rešenih zadev 
a) vseh zadev skupaj 
indeks 
b) važnejših zadev 
indeks 
- število rešenih zadev 
na sodnika (letno) 
a) vseh zadev skupaj 
indeks 
b) važnejših zadev 
indeks 

77.957 94.857 1O2.018 
100 121,6 130,8 

13.641 17.091 16.433 
100 125,2 120,5 

917 1.090 1.146 
100 118,8 124,9 
160,5 196,5 184,5 
100 122,5 114,9 
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Torej do gibanja, ki se v nobenem primeru ne sme v č 
nadaljevati,saj so zaostanki na Posočju važnejših zadev sku- 
paj predstavljajo skoraj enoletno kapaciteto te enote) tolikšni, 
Ha np doDuščaio nobenega naraščanja vec. 

Do takšnega stanja je prišlo kljub prizadevanjem Temelj- 
nega so^la odpfato nekaterih slabosti in rešitev najbo^ 
pSh vprašanj. Sodišče je razporejalo sodnike z™,jh 
enot na delo v Enoti Ljubljana, prerazporejalo sodnike te 
enote na oddleke, kjer je bila situacija najbolj kritična, priza- 
deval si le z različnimi ukrepi za dvig storilnost, sodnikov m 
administrativno-tehničnih delavcev. Na pravdnem področju je 
določene vrste zadev dodeljevalo v reševanje zunanjim eno- 
fam Na novoje imenovalo 111 izvedencev, pretežno medicin- 
ske gradbene prometne in finančne stroke. Prizadevalo si je 
z začasnimi ukrepi omiliti prostorske razmere, zlasti v po- 
gledu razpravnih dvoran. V dveh pogledih prizadevanja Te- 
meljnega sodišča zaenkrat niso rodila njenih usPeh°v. P°g 
buda za povečanje števila sodnikov s 125 na_ 135, ki jo je 
sodišče utemeljevalo zlasti s potrebo po ^^žav- 
kov ie zadela ob resolucijske omejitve zaposlovanja v drza 
n?h organih prizadevanja za izselitev nekaterih državnih or- 
ganov in Odvetniške zbornice iz sodne zgradbe pa niso nale- 
tela na razumevanje niti pri prizadetih niti pri ljubljanskih 
občinah ki so sicer dolžne zagotoviti prostorske pogoje za 
delo Enote v Ljubljani, kljub temu, da je bilo reševanje pro 
storskih težav te enote že v pripravah na reorganizacijo poli- 
t'CSt°anje9nI°sidežni enoti Temeljnega sodišča v Ljub'jani bo 
moooče izboljšati le ob odločno povečanih naporih tako 
družbenopolitičnih skupnosti, ki so dolžne zagotavljat, pro- 
storske in druge pogoje za delo enote, kot sodnikov in admi 
nistrativno-tehničnih delavcev celotnega temeljnega> s°disca. 
Napori morajo biti usmerjeni v razrešitev prostorskih razmer, 
izbolišanie kadrovske situacije in v do skrajnih meja pove 
čano stonlnost Razmere terjajo odločne ukrepe tako,, brez 
odlašanja. 

2. Javna tožilstva 
a) organizacijski in drugi ukrepi za povečanje učinkovito- 

Stivtfdelavci javnih tožilstev v SR Sloveniji so bili seznanjeni s 
st^fšči in sklepi za nadaljnje uresničevanje družbene preo- 
brazbe pravosodja. Sprejeti so bili ukrepi za n ada! j nje u veljav 
lianie zasnove temeljnega javnega tožilstva, dan je bil P°ud 

rek na preventivnem delu javnih tožilstev, izboljšanju kakovo- 
sti dela in strokovnemu izobraževanju, večji delovni angažira- 
nosti te bS organizaciji in delitvi dela. S tem, prizadevanji 
se ustvarjajo pogoji za nadaljnje podružbljanje javnotozil- 
SkZasnov'a temeljnega javnega tožilstva kot enotnega držav- 
nega organa se uresničuje z naj raziicnepim" °bii^mi delova 
nia in snovanja notranje organiziranosti, s katerimi so izkor 
ščene mnoge prednosti in smotri, ki jih omogoča. Uveljav- 
ljene so redne in občasne oblike sodelovanja medPOSamez 
nimi oddelki in med enotami posameznega javnega tozl'stv®: 
Krepi se vloga vodij oddelkov, ki vse bolj postajajo strokovni 
voX za celotno javno-tožilsko delo na svojem področju, ne 
le za delo v enoti, v kateri delujejo. Zlasti v minulem tetui je |pri 
večini temeljnih javnih tožilstev prišla do izraza pomoč med 
enotamf ko so 'posamezne enote prevzemale v reševanje 
zadeve i 'z drugih preobremenjenih enot, oziroma se ud®'ez® 
vafe obravnav na enotah, ki te aktivnost, spnco povecanega 
delovanja enot temeljnih sodišč niso zmogle v celot,^ Enov. 
tost temeljnih javnih tožilstev je prišla do izraza tudi pri 
opravljanju administrativno-tehničnih del nekaterih'to 
žilstev Skupščinam občin temeljna javna tožilstva z letnimi 
poročili dosledno predstavljajo delovanje lavnegatoži'stva 
knt relote seveda s posebnim poudarkom na problematik 
n hr i n pka t e np r e d s t av I j a j o poročilo. Javna tožilstva pa pr, 
te^ uqo^Ua]O tTa posamezne občinske skupščine taksnega 
enotnega Sopa ne sprejemajo, temveč jih predvsem za- 
nima »?astna« problematika, delovanje organa izven njiho- 
veqa krajevnega območja pa štejejo kot nekaj odtujenega ka 
se nemalokrat kaže tudi pri reševanju finančne problematike 

•TSKKS i. b» d,.pTb..poud^ 
ndnravlianiu zaostankov, ki so bili delno tudi posledica pre 
hoda na novo organizacijo. Z izrednimi napori se je stanje 
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normaliziralo, tako da že tako govorimo o aiiumenri delu 
temeljnih javnih tožilstev. Tako je znašalo v letu 1981 skupno 
število polnoletnih storilcev, ki so j,h javna tožilstva obravna- 
vala na osnovi tekočega pripada in nerešenih ovadb iz prete- 
klih let 30 314 Ob koncu leta so ostale nerešene ovadbe le 
zoper 3.256 oseb. Poleg tega so po končanih preiskavah javna 
tožilstva obtožila 4.927 oseb in odstopila od pregona zoper 
1.746 oseb, le približno 900 zadev je po končan. Pre'f™ 
ostalo še nerešenih. Od skupnega pripada zoper okrog 37.800 
oseb je tedaj ostalo nerešenih zadev le zoper okrog 4^100 
oseb kar predstavlja približno 1,3 mesečni zaostanek, ki je 
spričo zakonskih inštrukcijskih rokov in načina dela na javmh 
tožilstvih še sprejemljiv. Vendar so se javna tožilstva dogovo- 
rila še za nadaljnje akcije zmanjševanja zaostankov. 

Sedanji zaostanek gre delno tudi na rovaš kakovostnejšega 
obravnavanja zadev, ki seveda terja tud, daljše reševanje. 
Kakovost dela temelji predvsem na specializaciji namestnikov 
iavneaa tožilca, kolektivnem delu ter strokovnem izpopolnje- 
vanju Zlasti je treba poudariti prednosti kolektivnega obrav- 
navanja zadel, posebej družbeno pomembnejših in strokovno 
zahtevnejših, ki zagotavlja, da je posamezna sporna zadeva 
rešena pravilno v pravnem in družbenem pomenu. 

Doseženi rezultati v delu javnih tožilstev so tud, posledica 
premikov v smeri ožje specializacije dela. Prvi okvir speciali- 
zacije so predstavljali že ustanovljeni oddelki, s cimer je bila 
dosežena delitev dela po vsebini in sicer "a.Podr° 1 

neaa aospodarskega in mladoletniškega kriminala z dodat- 
nim usposablianjem ter prevzemanjem še P°sebejj usP°®*Ja 
liaio npr za področje narkomanije, cestnega in železniškega 
promete, varstva pri delu, požarne varnost,, zunanjetrgovin- 
skega kriminala, kršitve samoupravnih pravicvarstva okoj a 
itd Rezultati takšne usmeritve javnega tožilstva se kažejo 
zlasti pri večji kakovosti dela, specializiranim namestnikom 
na takšna usmeritev omogoča širše družbeno uveljavljanje z 
Selom v Snih družbenih organih (npr. v svetih za varnos 
prometa v komisijah za izvrševanje vzgojnih ukrepov ,td.) kar 
ie koristno tudi za samo javno tožilstvo, saj lahko namestnik 
pri delu v teh organih zaznajo tudi širše družbene razsežnosti 

postopku, pri čemer poleg udeležbe na pritozbenih sejah 
vedno posredujejo predloge za rešitev zadev tudi pismeno, 
klr zagotavlja kikovostno delo. Pri delu višjih tožilstev ,e 
pomembno zagotoviti enoten pristop do pravnih Prob^^ 

1 in kaznovalne politike. Usklajevanje je uresničeno prek rednih 
mes?čn°h kolegijev republiškega in višjih javnih tožilstev. 
Višja javna tožilstva predvsem spremljajo uporabo novihka 
zenskopravnih predpisov ter dajejo pobude za vložitev zahtev 
za varstvo zakonitosti, kadar ugotove kršitev zakona 

Delo temeljnih javnih tožilstev spremljajo višja javna tožil 
ctva nredvsem s tem da evidentirajo nepravilnost, in po- 
manikl fvost® ki so jih opazila pri proučevanju kazenskih m 
r.r,cnndarsko-kazenskih zadev, jih analizirajo in nanje opozar 
^oP Všja "avn™lstva opravljajo - delno s sodelovanjem 
javnega tožilstva SR Slovenije - inštruktazne preg 
temeljnih javnih tožilstev, pri čemer ocenjujejo pohtitopre^ 
gona in kaznovanja, ugotavljajo zaostanke p 
Zajivno tožilstvo SR Slovenije uresničuje pomembno vlogo 
?98iavl^žMoZ32°ah°ev'za v^stv^zakonitost^v^ravno^čnih 

ar? rssTv kssr 

I" pojavov .o, p™..n- 
tiVZ več^nim prizadevanjem javnih tožilstev je spremljanje in 
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dosledno izpeljano V vsaki zadevi mora javni tožilec oz. 
njegov namestnik izpolniti poseben preglednik ukrepov v 
zvezi z družbeno samozaščito, ki tako tvorijo enakovreden 
ukrep kot sama odločitev v kazenskem ali gospodarsko-ka- 
zenskem postopku. Dosežen nivo specializacije pa poleg tega 
omogoča, da se posamezni negativni primeri analizirajo širše 
in se na podlagi celovite ugotovitve določenih odklonskih 
pojavov sproži širša družbena akcija, kot npr. v primerih 
nezakonitih vselitev, izdajanja nekritih čekov, kjer so prav 
javna tožilstva z dogovori in angažiranjem različnih organov 
in organizacij združenega dela vzpodbudila aktivnost, katere 
posledica je bila zmanjšanje tovrstnih kaznivih dejanj. Tudi 
kakovost preventivnega dela javnih tožilstev je odvisna od 
kolektivnega obravnavanja in organiziranega spremljanja po- 
sameznih področij dela. 

Javna tožilstva so v lanskem letu poslala družbenopolitič- 
nim skupnostim in organizacijam, drugim organom ter orga- 
nizacijam združenega dela skupno 424 raznih informacij, 
opozoril, analiz in drugih pismenih intervencij. Kot novo 
obliko v okviru preventivnega dela javnih tožilstev naj pouda- 
rimo sestanke z odgovornimi dejavniki v organizacijah zdru- 
ženega dela, na katerih je bilo v izmenjavi mnenj doseženo 
pravilno razumevanje pomena in vloge intervencijske dejav- 
nosti javnega tožilstva. 
c) racionalizacija dela in zaostritev odgovornosti 

Javna tožilstva so izkoristila večino možnosti za racionali- 
zacijo dela. V več primerih so računovodska opravila prenesla 
v skupne službe pri temeljnih sodiščih, v nekaterih primerih 
so organizirala skupna vložišča. Strojepisno delo so raciona- 
lizirala z uvedbo diktafonov, niso pa še mogla ročne obdelave 
statističnih podatkov nadomestiti z računalniško, čeprav bi bil 
ta prehod nujen. Zato si mnogo obetajo od uvedbe računalni- 
ške obdelave podatkov, omenjene v poglavju o modernizaciji 
dela rednih sodišč. K večji racionalizaciji dela javnih tožilstev 
bi lahko prispevala temeljna sodišča s prizadevanjem, da bi 
na določen dan razpisovala obravnave v težjih zadevah, tako 
da bi jim lahko prisostvoval namestnik javnega tožilstva, ki te 
zadeve pozna. Javna tožilstva bodo še povečala udeležbo na 
narokih v preiskavah in kazenskih zadevah. 

Odgovornost delavcev javnih tožilstev, zasti nosilcev javno- 
tožilske funkcije, je bila večkrat predmet delovnih sestankov 
in še posebej sestankov ZK, organizirano pa je spremljana 
prek poročil o mesečnih rezultatih dela vsakega posamez- 
nega delavca. Pojavom premajhne aktivnosti posameznikov 
je bila posvečena posebna pozornost. Glede kakovosti dela, 
zlasti javnih tožilcev in njihovih namestnikov, je treba ugoto- 
viti, da odgovorno uresničujejo sprejeta stališča o politiki 
kazenskega pregona in uresničevanju nalog javnega tožilstva, 
č) zagotavljanje materialnih pogojev za deio temeljnih jav- 
nih tožilstev 

Kljub dolgoletnim prizadevanjem za izboljšanje prostorskih 
razmer nekaterih javnih tožilstev še vedno ni rezultatov. Sta- 
nje je pereče npr. v Ljubljani, kjer nekateri delavci temeljnega 
javnega tožilstva začasno delajo celo v prostorih drugih dr- 
žavnih organov, nimajo pa prostorov za pripravnike in de- 
žurno službo, pa tudi v Novem mestu in Kopru. 

Glede zagotavljanja ostalih pogojev za delo je treba omeniti 
težave zaradi pomanjkanja pisarniško-tehničnih sredstev, zla- 
sti pisalnih strojev in diktirnih aparatov. Težave nastajajo tudi 
pri zagotavljanju finančnih sredstev za delo temeljnih javnih 
tožilstev. Sistem financiranja ni zadovoljiv, saj vsaka občinska 
skupščina ukrepa po svoje, pri čemer se sklicujejo na resolu- 
cijske omejitve ter opozarjajo, da večjih izdatkov za pravoso- 
dje ne morejo zagotoviti. 

V. IZVAJANJE STALIŠČ IN SKLEPOV 
NA PODROČJU KADROV 
1. 

V stališčih Skupščine SR Slovenije je bila posebej poudar- 
jena skrb za načrtnost in dolgoročnost kadrovske politike kot 
pomembne sestavine prizadevanj za preobrazbo pravosodja, 
ki mora postati naloga vseh nosilcev kadrovske politike 

i\onec leta iy»u je Hepubliški sekretariat za pravosodje in 
upravo v ta namen organiziral regijske posvete, na katerih so 
sodelovali predstavniki rednih sodišč, javnih tožilstev, orga- 
nov za postopek o prekršku, OK SZDL, občinskih kadrovskih 
služb in občinskih skupnosti za zaposlovanje. Sprejeti so bili 

dogovori, da v vseh občinah proučijo številčno stanje diplo- 
miranih pravnikov v pravosodju, upravi in združenem delu, 
proučijo potrebe po pravnikih do leta 1985 in le-te vnesejo v 
družbene plane razvoja občin za srednjeročno obdobje 
"1981—1985. Sprejeti so bili dogovori o medsebojnem obvešča- 
nju pravosodnih organov in o skupnem reševanju materialnih 
pogojev diplomiranih pravnikov. 

V SR Sloveniji je 1780 diplomiranih pravnikov s pravoso- 
dnim izpitom. 

Letno opravi pravosodni izpit približno 140 diplomiranih 
pravnikov. 

Iz tega lahko zaključimo, da je kadrovska baza za potrebe 
pravosodja dovolj široka. Problemi so v regionalni mobilnosti 
teh kadrov, kar povzroča še vedno kadrovski primanjkljaj v 
posameznih krajih. 

Leta 1981 je bil tudi sprejet Družbeni dogovor o spremem- 
bah in dopolnitvah družbenega dogovora o uresničevanju 
kadrovske politike v SR Sloveniji, ki med drugim zavezuje 
udeležence dogovora za medsebojno sodelovanje pri zadovo- 
ljevanju kadrovskih potreb za delo na področju pravosodja, 
kar bo omogočalo učinkovitejšo kadrovsko politiko. 

2. Nosilci pravosodne funkcije 
Z novo organizacijo sodišč so bile predpisane nove sistemi- 

zacije. Po stanju 30/6-1982 je bilo na temeljnih sodiščih 
sistemiziranih 436 sodniških mest, od tega zasedenih 403, na 
višjih sodiščih 63, zasedenih 57 in na Vrhovnem sodišču je 
bilo od 20 sistemiziranih mest zasedenih 15. V letu 1981 je bilo 
zasedenih na temeljnih javnih tožilstvih 119 javnih tožilcev 
oziroma njihovih namestnikov, na višjih javnih tožilstvih 17 ter 
na republiškem javnem tožilstvu 8 javnih tožilcev oziroma 
njihovih namestnikov. Nezasedena mesta sodnikov na temelj- 
nih sodiščih so predvsem v Kopru, Novi Gorici in Novem 
mestu, kar je posledica pomanjkanja diplomiranih pravnikov s 
pravosodnim izpitom na teh območjih. Za večino nezasedenih 
mest tako na temeljnih kot višjih sodiščih že tečejo postopki 
za izvolitev sodnikov. 

Od že potrjenih novih sistemizacij v letošnjem letu na te- 
meljnih sodiščih se je povečalo število sodniških mest v Novi 
Gorici od 19 na 26 in v Kranju od 33 na 36 Ostala sodišča še 
nimajo potrjenih novih sistemizacij. Ob primerjavi sistemizira- 
nih in nezasedenih sodniških mest v letu 1981 napram letu 
1982 se kaže tendenca zmanjševanja nezasedenih mest. V 
prihodnjih dveh letih pa je načrtovana zasedba vseh sodni- 
ških mest. 

Z volitvami sodnikov v nova temeljna sodišča je bil sodniški 
kader zelo pomlajen. Še vedno je na temeljnih sodiščih 51% 
sodnikov z manj kot 10 let delovnih izkušenj, od tega-29% z 
manj kot 5 let delovnih izkušenj. To ima negativne posledice, 
saj manjka kadra, ki bi lahko uspešno reševal težje zadeve. 
Rešitev tega problema je le v večjem pretoku izkušenih prav- 
nih kadrov iz združenega dela. Vendar ugotavljamo, da je tega 
pretoka kadrov zelo malo, tisti, ki pa pridejo iz združenega 
dela pa so se praviloma le za krajši čas zaposlili v združenem 
delu in so bili ves čas poklicno orientirani za sodniško delo. 
Pretok kadrov je otežkočen predvsem zaradi nižjih osebnih 
dohodkov in manjše možnosti reševanja stanovanjskega 
vprašanja. 

Do sedaj se je v največji meri kadrovalo le pravnike takoj po 
končanem strokovnem izpitu. Z zakonom o pripravništvu, 
strokovnih izpitih in izpopolnjevanju strokovne izobrazbe je 
bilo določeno, da je lahko izvoljen za sodnika le diplomiran 
pravnik, ki ima pravosodni izpit in tri leta delovnih izkušenj 
kot diplomiran pravnik. S tem se zagotavljajo kandidati, ki 
bodo imeli vsaj dve leti prakse v združenem delu oziroma na 
sodišču, kot strokovni sodelavci. 

Pri kadrovanju v pravosodne funkcije bi morali imeti po- 
membnejšo vlogo koordinacijski odbori za kadrovska vpraša- 
nja pri SZDL, ki bi morali voditi začrtano kadrovsko politiko in 
stalno evidentirati primerne kandidate iz združenega dela za 
pravosodne funkcije. 

V sedanji situaciji, ko še vedno primanjkuje kandidatov za 
pravosodne funkcije, zaposlujejo sodišča strokovne sode- 
lavce za dobo dveh let, kjer se praktično pripravljajo za 
sodniško delo. To seveda ne sme postati sistem kadrovanja, 
lahko je le začasna rešitev. 

Še vedno ugotavljamo dolgotrajnost postopkov volitev in 
imenovanja nosilcev pravosodne funkcije Posebej je to pe- 
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reče, ko gre za temeljna sodišča, kjer je v usklajevanje predlo- 
gov in v postopek volitev oziroma imenovanj vključenih vec 
občinskih konferenc SZDL in občinskih skupščin. V Ljubljani, 
ki obsega 17 občin v usklajevalnem postopku, je bil podan 
predlog da to vlogo prevzame mestna skupščina Ljubljana, 
kar bo znatno olajšalo postopek. Vendar menimo, da ni ute- 
meljenih objektivnih razlogov za zavlačevanje postopkov in 
da bi lahko vsak volilni postopek zaključili v dveh mesecih 

3. Strokovni sodelavci in pripravniki 
Pri sodiščih združenega dela je bilo v letu 1981 9 strokovnih 

sodelavcev, od tega 7 na splošnih in 2 na posebnih sodiscih 
združenega dela. Mest strokovnih sodelavcev na temeljnih 
sodiščih je sistemiziranih 21, zasedenih 12, na višjih sodiscih 
je sistemiziranih 24 strokovnih sodelavcev, zasedenih pa 15. 
Na Vrhovnem sodišču je od 6 sistemiziranih mest zasedenih 
pet strokovnih sodelavcev. Na višjih javnih tožilstvih so 
strokovni sodelavci. Pri temeljnih, višjih sodiščih in višjem 
javnem tožilstvu gre v glavnem za strokovne sodelavce za 
določen čas dveh let, ko si diplomirani pravniki s pravoso- 
dnim izpitom pridobivajo potrebne delovne izkušnje za oprav- 
ljanje pravosodne funkcije. Vzroki za nezasedenost strokov- 
nih sodelavcev na temeljnih sodiščih so predvsem v pomanj- 
kanju sredstev. 

Potek pripravništva v pravosodju ureja od leta 1981 Pravil- 
nik o programu in organizaciji pripravništva v pravosodju. 
Usposabljanje pripravnikov poteka po programu in strokov- 
nim vodstvom mentorja, od katerega je v veliki meri odvisna 
tudi kvaliteta usposabljanja. Temeljna sodišča so imela v letu 
1981 sistemiziranih 93 mest pripravnikov, zasedenih pa je bilo 
58 mest, višja sodišča so imela sistemiziranih 55 mest priprav- 
nikov, zasedenih pa 51. Temeljna javna tožilstva so imela 
zasedenih 7 pripravnikov, višja javna tožilstva tudi 7 pripravni- 
kov. Vzroki za nezasedenost pripravniških mest na temeljnih 
sodiščih so tako v prostorski stiski nekaterih sodišč pa tudi 
nerazumevanju od strani občinskih skupščin, ki financirajo 
temeljna sodišča. Pripravništvo dejansko pomeni širitev ka- 
drovske baze za kadrovanje v pravosodne funkcije. 

V prihodnjem obdobju bomo posvetili največ skrbi izpopol- 
njevanju mentorjev in ureditvi njihovega statusa, oblikovanju 
konkretnih programov dela s pripravniki in samemu mentor- 
skemu delu s pripravniki. Posebna pozornost bo usmerjena 
na razporeditve in delo pripravnikov po posameznih pravoso- 
dnih organih. 

4. Nagrajevanje nosilcev pravosodne funkcije 
Delitev osebnih dohodkov sodnikov poteka po družbenem 

doaovoru, ki je bil sprejet 1975, ki pa očitno'ne ustreza, saj ne 
stimulira dovolj nadpovprečnega dela. Za nadpovprečno delo 
je možno povečanje le do 10%. Osebni dohodki pravosodnih 
funkcionarjev zaostajajo za osebnimi dohodki vodilnih delav- 
cev v gospodarstvu, upravi in izvršnih svetih. Najbolj občutne 
pomanjkljivosti so v delitvi osebnih dohodkov pri temeljnih 
sodiščih, kjer razvrstitev zadev na družbeno pomembnejše in 
ostale zadeve ni v celoti sprejemljiva. Pripravljen je predlog za 
spremembo opredeljevanja težjih in družbeno pomembnih 
zadev, ki zahtevajo za reševanje več znanja m tudi vec napo- 
rov. Do sprememb družbenega dogovora ni prišlo v letu 1981. 
ker bo potrebno nov družbeni dogovor uskladiti z zveznim, ki 
ie v postopku sprejemanja. . 

Več kot očitno je, da je na tem področju vrsta neurejenih 
vprašanj, ki bi jih nujno morali upoštevati in razreševati v 
družbenem dogovoru z bolj dodelanim sistemom delitve po 
rezultatih dela. 

5. Stanovanjska vprašanja 
Sodniki pridobivajo pravice iz področja stanovanj v okviru 

posebnih sporazumov, ki veljajo za voljene in imenovane 
funkcionarje v okviru ustreznih družbenopolitičnih skupnosti. 
Na višjih in Vrhovnem sodišču ni posebnih problemov glede 
stanovanj. Iz podatkov temeljnih sodišč povzemamo, da so 
občutnejši problemi na mariborskem področju, kjer 16 sodni- 
kov nima rešenega stanovanjskega vprašanja, sledi Koper z 
osmimi, Nova Gorica s štestimi, Novo mesto s štirimi, Kranj z 
dvema in Ljubljana z enim sodnikom. Tu ugotavljamo, da se 
nekatere DPS premalo angažirajo za reševanje teh material- 
nih vprašanj, ki so posebej pomembna za mlade sodnike. 
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6. Izobraževanje 
V aprilu 1980 je bil sprejet Zakon o pripravništvu, strokovnih 

izpitih in izpopolnjevanju strokovne izobrazbe delavcev v dr- 
žavni upravi in pravosodju. Zakon je z ureditvijo izpopolnjeva- 
nja strokovne izobrazbe nadomestil samoupravni sporazum o 
dopolnilnem družbenopolitičnem in strokovnem izobraževa- 
nju s katerim so se leta 1979 in 1980 urejala vprašanja 
izpopolnjevanja strokovne izobrazbe delavcev v državnih or- 
qanih. Zakon določa pravice in dolžnosti delavcev pri izobra- 
ževanju organe pa zavezuje, da so dolžni skrbeti za usposab- 
ljanje pripravnikov in izpopolnjevanje strokovne izobrazbe 
delavcev ter zagotavljati materialne, kadrovske in druge po- 
goje za izvajanje pripravništva in izpopolnjevanju strokovne 
izobrazbe. 

a) Izpopolnjevanje strokovne izobrazbe 
Izpopolnjevanje strokovne izobrazbe delavcev obsega 

stalno in sistematično pridobivanje, razširjanje in poglablja- 
nje znanj, potrebnih za uspešno opravljanje del in nalog. 
Izpopolnjevanje strokovne izobrazbe poteka po programu, ki 
ga predpiše predstojnik organa. 

Da bi operacionalizirali določila zakona o izpopolnjevanju 
strokovne izobrazbe je Republiški sekretariat za pravosodje in 
upravo, ki skrbi za enotnost programiranja izdelal Metodolo- 
gijo programiranja, načrtovanja in izvajanja izpopolnjevanja 
strokovne izobrazbe delavcev v državnih organih. 

V začetku leta 1981 so republiški pravosodni organi pripra- 
vili in uskladili predlog skupnega in splošnega dela programa 
izpopolnjevanja strokovne izobrazbe za delavce rednih so- 
dišč, javnih tožilstev, javnih pravobranilstev, sodisc združe- 
nega dela, organov za postopek o prekršku in družbenega 
pravobranilca samoupravljanja. 

Programi so zajeli najbolj pereča vsebinska vprašanja z 
delovnega področja. Pri pripravi programa so sodelovali tudi 
Zveza društev pravnikov Slovenije, Slovensko sodnisko druš- 
tvo in Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti. Republiški 
sekretariat za pravosodje in upravo je koordiniral delo pri 
pripravi programov in skrbel za metodološko enotnost. 

Na osnovi usklajenega predloga programov je večina pra- 
vosodnih organov izdelala program izpopolnjevanja stro- 
kovne izobrazbe za delavce v svojem organu za leto 1981 
1982. 

V glavnem so bili programi izvedeni oziroma delno prene- 
šeni v leto 1982. 

Na seminarjih so bila obravnavana posamezna vprašanja z 
vidika teorije in prakse, na posvetih pa.je prevladovala izme- 
njava izkušenj iz prakse. 

Zaradi racionalnosti pri izvedbi programov se organi pove- 
zujejo med seboj. Da bi bila zagotovljena enotnost Porav- 
navanju tem skupnega dela programa in možna 
udeležencev na izpopolnjevanju strokovne izobrazbe je Re- 
publiški sekretariat za pravosodje in upravo izdal za o 'em 
posebna gradiva, ki so bila posredovana vsem pravosodnim 

°rZavsebinsko usklajeno delo predavateljev so bili v skladu z 
metodologijo izvajanja izpopolnjevanja strokovne izobrazbe 
organizirani posveti za predavatelje Posamezri|h tem. 

S področja civilnega prava je Vrhovno sodišče SR Sl°v®™'e 

pripravilo poseben program izpopolnjevanja strokovnii sode- 
lavcev in sodnikov s krajšo delovno prakso na civilnih oddel 
kih rednih sodišč. V pripravi je tudi program za področje 
kaveprogramPizpopolnjevanja strokovne izobrazbe se vključu- 
jejo zemljiškoknjižni referenti in administrativno tehnični de 
lavci čeprav v manjšem obsegu kot sodniki. V vseh pravoso- 
dnih'organih jih vključujejo v izvajanje po temah skupnega 
dela programa. Posebej za njih pa so bila organmrana preda- 
vanja o pisarniškem poslovanju, na Temeljnemsodišču v 
Ljubljani pa so organizirali 20 urni seminar, na katerem so 
obravnavali jezik v sodnih spisih in urili strojepisno tehnika 

Posebej velja omeniti izpopolnjevanje strokovne izobrazbe 
kot specilizacijo za delavce javnih tožilstev. V dogovoru s 
Pravno fakulteto že teče program, ki bo doprinesel k večji 
storilnosti teh delavcev. 

25 

J 



b) Posebna izobraževalna skupnost 
Januarja 1981 je bila ustanovljena Posebna izobraževalna 

skupnost za družboslovno usmeritev, ki zajema izobraževanje 
kadrov za pravno, sociološko, politološko, novinarsko, 
obrambno, filozofsko, jezikovno, upr.?.vno, socialno in admini- 
strativno področje ter področje organizacije dela. V letu 1981 
je skupščina Posebne izobraževalne skupnosti na predlog 
strokovnega sveta PIS, sprejela vzgojnoizobraževalna pro- 
grama za administrativno dejavnost in za družboslovno-jezi- 
kovno dejavnost. Pripravljena je tudi programska zasnova za 
oblikovanje vzgojnoizobraževalnih programov na visoki stop- 
nji in je sedaj v razpravi pri uporabnikih in izvajalcih. Že dalj 
časa poteka razprava o sistemu izobraževanja delavcev v 
pravosodju tako med izvajalci kot tudi med uporabniki. Pri 
tem so še posebno aktivni Vrhovno sodišče SRS, Republiški 
sekretariat za pravosodje in upravo s strani uporabnikov in 
Pravna fakulteta s strani izvajalcev. 

V razpravi se je izoblikovalo mnenje, daje potrebno hkrati z 
vzgojnoizobraževalnimi programi rednega visokošolskega 
študija oblikovati tudi program magisterskega študija, pro- 
gram izpopolnjevanja strokovne izobrazbe ter specializacije. 
Le tako bo mogoče oceniti, katere vsebine naj se vključijo v 
redni, katere v podiplomski študij in katere v program specia- 
lizacije. 

c) Bilten 
Republiški sekretariat za pravosodje in upravo ob sodelova- 

nju republiških pravosodnih organov izdaja šestkrat letno 
Pravosodni bilten. Prva številka je izšla marca 1980. 

Pravosodni bilten objavlja pomembnejše družbenopolitične 
dokumente, ki se nanašajo na pravosodje, teoretične raz- 
prave, analize dela na posameznih pravosodnih področjih, 
prikaze praktičnih izkušenj pri reševanju posameznih pravnih 
zadev, pregled literature, judikature in drugo. Na Pravosodni 
bilten so naročeni vsi pravosodni organi. 

UGOTOVITVE 

i. 

V preteklem obdobju so bili v izvajanju stališč in sklepov 
Skupščine SR Slovenije za nadaljnjo družbenopolitično preo- 
brazbo pravosodnega sistema doseženi določeni uspehi, ka- 
terih pomen je toliko večji, ker je uresničevanje družbene 
preobrazbe pravosodja kot integralnega dela političnega si- 
stema socialističnega samoupravljanja potekalo v zaostrenih 
družbenoekonomskih razmerah. 

Normativni temelji družbene preobrazbe pravosodnega si- 
stema so bili v tem obdobju dograjeni z možnostjo ustanavlja- 
nja posebnih sodišč združenega dela v samoupravnih intere- 
snih skupnostih materialne proizvodnje, ki so posebnega 
družbenega pomena. 

V postopku sprejemanja je nov zakon o sodiščih združe- 
nega dela, ki bo v zveznem merilu omogočil nadaljnji napre- 
dek v postopku podružbljanja splošnih sodišč združenega 
dela. Pripravljajo se spremembe in dopolnitve zakona o ka- 
zenskem postopku ter zakona o pravdnem postopku, ki naj 
omogočijo učinkovitejše delo rednih sodišč. 

Nekatere vrste samoupravnih sodišč še niso v celoti prev- 
zele svoje družbene funkcije, kar se odraža v naraščanju 
števila novih zadev pri splošnih sodiščih združenega dela in 
temeljnih sodiščih. 

Naraščanje pripada je najpomembnejši vzrok, da učinkovi- 
tost dela pri teh sodiščih še vedno ni zadovoljiva. K večji 
učinkovitosti splošnih sodišč združenega dela in temeljnih 
sodišč lahko le v omejenem obsegu prispevajo prizadevanja 
za povečanje storilnosti dela. Večjo učinkovitost dela teh 
organov lahko v celoti zagotovimo le z razreševanjem spornih 
razmerjih in protislovij v okoljih, kjer spori nastajajo, torej z 
nadaljnjim uveljavljanjem poravnalnih svetov, arbitraž ter dru- 
gih oblik samoupravnih sodišč. Pomembno vlogo v tem pro- 
cesu ima širše uveljavljanje vseh oblik pravne pomoči. 

II. 
Prizadevanja za celovito družbeno preobrazbo pravoso- 

dnega sistema naj bodo usmerjena v nadaljnje podružbljanje 
sodne funkcije, predvsem pa v razvoj in krepitev samouprav- 
nega sodstva, kakor tudi v nadaljnji razvoj zagotavljanja 

VI. JAVNOST DELA PRAVOSODNIH ORGANOV 
Sodišča in javna tožilstva obveščajo javnost o svojem delu 

predvsem z letnimi poročili delegatskim skupščinam, prizade- 
vajo pa se tudi, da bi jih s posameznimi problemskimi poročili 
še posebej informirali ter tako vzpodbudili širšo družbeno 
skupnost za odpravljanje negativnih pojavov (mladoletniško 
prestopništvo v nekaterih večjih središčih, narkomanija, na- 
silne vselitve itd.). 

Temeljna sodišča obveščajo o obravnavah glavne novinar- 
ske hiše, redkeje pa jih o svojem delu informirajo na tiskovnih 
konferencah. Na splošno so se stiki s sredstvi javnega obve- 
ščanja izboljšali, vendar je v nekaterih primerih prišlo do 
neobjektivnega in senzacionalističnega pisanja o krinimaliteti 
in delu pravosodnih organov. Na pobudo Vrhovnega sodišča 
SR Slovenije, Javnega tožilstva SR Slovenije in Republiškega 
sekretariata za notranje zadeve je bil letos pri Komisiji za 
agitacijo in propagando Predsedstva CK ZKS sklican posvet, 
na katerem je bil sprejet dogovor o ukrepih za nadaljnje 
izboljšanje poročanja. Za odpravo pomanjkljivosti je Vrhovno 
sodišče SR Slovenije na obči seji v marcu 1982 sprejelo 
posebna navodila rednim sodiščem za stike s sredstvi javnega 
obveščanja, v sodelovanju z drugimi pa pripravlja seminarsko 
gradivo za novinarje (Ustavne svoboščine občanov in sred- 
stva javnega obveščanja, Vloga stadija kazenskega postopka 
pri poročanju in pravila pri odmeri kazni, kazniva dejanja 
zoper čast in dobro ime in kaskadna odgovornost, Odgovor- 
nost po zakonu o tisku, Odškodninska odgovornost časopi- 
snih organizacij in novinarjev). Predstavniki javnih tožilstev že 
sodelujejo v delu sosvetov pri nekaterih časopisnih hišah, 
dogovorjeno pa je, da jih bodo vključevala tudi druga sredstva 
javnega obveščanja. Pričakujemo, da bodo vse te aktivnosti 
preprečile nadaljnje negativne pojave ter da bodo vplivale na 
uveljavitev poročanja v smislu razvijanja samoupravne socia- 
listične morale, samozaščite in varnostne kulture. 

IN SKLEPI 

pravne pomoči: 
1. Občinske skupščine naj čimprej obravnavajo stanje ure- 

sničevanja družbene preobrazbe pravosodja in ob tem sprej- 
mejo programe kratkoročnih in dolgoročnih ukrepov, pri če- 
mer naj posebno pozornost namenijo razvoju in uveljavljanju 
vseh vrst samoupravnih sodišč v združenem delu ter nadaljnji 
krepitvi vloge poravnalnih svetov v krajevnih skupnostih. V 
programe svojega dela naj občinske skupščine v večji meri 
vključujejo tudi obravnavo in presojo poročil pravosodnih 
organov o družbeno pomembnih odnosih in pojavih, ki so jih 
ugotovili pri svojem delu. Posebno pozornost naj namenijo 
skrajšanju postopkov izvolitve sodnikov in imenovanja na- 
mestnikov javnih tožilcev. Z nadaljnjo kadrovsko krepitvijo 
sodišč združenega dela naj poskrbijo za razbremenitev sodni- 
kov rednih sodišč, ki sedaj delajo kot nepoklicni sodniki v 
sodiščih združenega dela. Sprejmejo naj ustrezne ukrepe za 
zagotavljanje prostorskih in drugih materialnih pogojev za 
delo pravosodnih organov, ter ukrepe za izboljšanje vročanja 
sodnih pošiljk. 

2 Vsi družbeni dejavniki v SR Sloveniji, zlasti skupščine 
družbenopolitičnih skupnosti, organizacije združenega dela, 
samoupravne interesne skupnosti, krajevne skupnosti in go- 
spodarske zbornice - naj z večjo aktivnostjo sprejmejo 
ukrepe za ustanavljanje in nadaljnje delovanje samoupravnih 
sodišč. Pri tem naj se tudi z razvijanjem pravne pomoči še 
posebej zavzemajo za razreševanje sporov v organizacijah 
združenega dela, samoupravnih interesnih skupnostih, kra- 
jevnih skupnostih in drugih samoupravnih organizacijah in 
skupnostih znotraj njih samih. 

3. Organizacije združenega dela, delovne skupnosti ter 
druge samoupravne organizacije in skupnosti naj aktivneje 
nadaljujejo, ob sodelovanju gospodarskih zbornic ter sindika- 
tov, z ustanavljanjem ter uveljavljanjem notranjih in prilož- 
nostnih arbitraž ter poravnalnih svetov, samoupravne intere- 
sne skupnosti pa z ustanavljanjem in uveljavljanjem posebnih 
sodišč združenega dela. Pri tem naj posebno pozornost na- 
menijo določanju pristojnosti teh samoupravnih sodišč in 
zagotavljanju kadrovskih in drugih pogojev za njihovo 
uspešno delo. 

4. Izvršnim svetom občinskih skupščin priporočamo, da 
zagotovijo sodiščem združenega dela, rednim sodiščem in 
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PREDLOG PERIODIČNEGA DELOVNEGA NAČRTA 

Zbora združenega dela, Zbora občin in 

Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije za 

IV. trimesečje 1982 (ESA-91) 

Predlog periodičnega delovnega načrta Zbora 
združenega dela, Zbora občin in Družbenopolitič- 
nega zbora Skupščine SR Slovenije za IV. trime- 
sečje 1982 izhaja iz letnega programa dela zborov 
za leto 1982 in vsebuje naloge, ki so na podlagi tega 
programa predvidene v periodičnem delovnem na- 
črtu Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije za to 
obdobje. Seje zborov so terminsko določene tako, 
da omogočajo pošiljanje gradiv v rokih, določenih s 
poslovnikom Skupščine SR Slovenije, razen neka- 
terih gradiv v zvezi s planskimi dokumenti za pri- 
hodnje leto in zveznih aktov. Predlog periodičnega 
delovnega načrta upošteva ponovne predloge dele- 
gatov po krajših dnevnih redih sej zborov, kolikor je 
mogoče pa tudi zahteve po zaokroženih tematskih 

sklopih (planski akti, davčna zakonodaja, področje 
usmerjenega izobraževanja). 

Terminska opredelitev posameznih sej zborov 
upošteva predlog delovnega programa Zbora repu- 
blik in pokrajin Skupščine SFRJ za obdobje sep- 
tember-december 1982. Kolikor bo ta program 
spremenjen, bo treba ustrezno prilagoditi tudi da- 
tume posameznih sej zborov Skupščine SR Slove- 
nije, na katerih bodo le-ti obravnavali akte iz pristoj- 
nosti Zbora republik in pokrajin Skupščine SFRJ. 

Prav tako bo treba predloge dnevnih redov posa- 
meznih sej zborov dopolniti z obravnavo zveznih 
aktov, kolikor bodo predloženi Skupščini SR Slove- 
nije v soglasje. 

SEJE ZBOROV 

14. OKTOBRA 1982  

1. Poročilo o izvajanju stališč Skupščine SR 
Slovenije o uresničevanju družbene 
preobrazbe pravosodja 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Pristojno delovno telo: 
Komisija za pravosodje 
Koordinator: 
dr. Ciril Ribičič, predsednik Družbenopolitičnega zbora 

2. Informacija o uresničevanju zakona o 
pravni pomoči 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Pristojno delovno telo: 
Komisija za pravosodje 
Koordinator: 
dr. Ciril Ribičič, predsednik Družbenopolitičnega zbora 

3. Predog za izdajo zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o družbenem 
pravobranilcu samoupravljanja z osnutkom 
zakona 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Pristojna delovna telesa: 
odbori za družbenopolitični sistem, Komisija za družbe- 
no nadzorstvo 
Koordinator: 
dr. Ciril Ribičič, predsednik Družbenopolitičnega zbora 

4. Predlog za izdajo zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o javnem 
pravobranilstvu 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 

Pristojna delovna telesa: 
odbori za družbenopolitični sistem, Komisija za pravoso- 
dje 
Koordinator: 
dr. Ciril Ribičič, predsednik Družbenopolitičnega zbora 

5. Pobuda Skupščine mesta Maribor za 
spremembo 26. člena zakona o rednih 
sodiščih 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Pristojna delovna telesa: 
odbori za družbenopolitični sistem in Komisija za pravo- 
sodje 
Koordinator: 
dr. Ciril Ribičič, predsednik Družbenopolitičnega zbora 

6. Predlog za izdajo zakona o sistemih zvez in 
PTT prometu 
Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Pristojni delovni telesi: 
odbora za družbenoekonomske odnose 
Koordinator: 
Jože Šušmelj, podpredsednik Skupščine SR Slovenije 

7. Predlog za izdajo zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o samoprispevku 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Pristojna delovna telesa: 
odbori za družbenopolitični sistem 
Koordinator: 
Mitja Horvat, predsednik Zbora občin 

8. Analiza o uresničevanju akcijskega 
programa boja proti alkoholizmu 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Skupščina Skupnosti socialnega varstva 
Slovenije 
Pristojno delovno telo: 
medzborovska skupina delegatov 
V obravnavi sodelujejo: 
RK SZDL Slovenije, Republiški svet Zveze sindikatov 



Slovenije, RK ZSMS, Zdravstvena skupnost Slovenije, 
ustrezne strokovne in znanstvene institucije 
Koordinator: 
Silva Jereb, podpredsednica Skupščine SR Slovenije 

9. Pobuda javnega tožilstva SR Slovenije za 
spremembo zakona o varnosti cestnega 
prometa 
Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Pristojni delovni telesi: 
odbora za družbenopolitični sistem 
Koordinator: 
Mitja Horvat, predsednik Zbora občin 

10. Predlog dogovora o usklajevanju temeljev 
sistema in politike obdavčevanja dobitkov 
od iger na srečo 
Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Pristojna delovna telesa: 
Odbora za finance - 
Koordinator: 
Mitja Horvat, predsednik Zbora občin 

SEJE ZBOROV 

26. oktobra 1982 

A. REPUBLIŠKI AKU  
1. Poročila o izvajanju zakona o usmerjenem 

izobraževanju 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 

'Skupščina Izobraževalne skupnosti Slovenije 
Pristojno delovno telo: 
skupina delegatov 
V obravnavi sodelujejo: 
RK SZDL Slovenije, Republiški svet Zveze sindikatov 
Slovenije, RK ZSMS 
Koordinator: 
Silva Jereb, podpredsednica Skupščine SRS 

2. Predlog za izdajo zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o usmerjenem 
izobraževanju s predlogom zakona 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Skupščina Izobraževalne skupnosti Slovenije 
Pristojna delovna telesa: 
odbori za družbenoekonomske odnose 
Koordinator: 
Silva Jereb, podpredsednica Skupščine SRS 
Opomba: 
Gre za spremembe in dopolnitve zakona na podlagi 
odločbe Ustavnega sodišča SR Slovenije, ki jo bo skup- 
ščina obravnavala dne 28. septembra. Zato se na podlagi 
307. člena poslovnika skupščine predlaga skrajšani po- 
stopek za izdajo zakona. 

3. Osnutek zakona o družbenem sistemu 
informiranja 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Pristojna delovna telesa: 
komisija Skupščine SRS za informiranje, odbori za druž- 
benopolitični sistem 
V obravnavi sodelujeta: 
Republiška konferenca SZDL Slovenije in Republiški 
svet Zveze sindikatov Slovenije 
Koordinator: 
Silva Jereb, podpredsednica Skupščine SRS. 

4. Predlog sprememb in dopolnitev dogovora 
o temeljih družbenega plana SR Slovenije 
za obdobje 1981 do 1985 
Predlagatelj: 
odbor podpisnikov dogovora 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Pristojna delovna telesa: 
skupina delegatov za spremljanje planskih aktov in od- 
bori za družbenoekonomske odnose in razvoj 
V obravnavi sodelujejo: 
RK SZDL Slovenije, Republiški svet Zveze sindikatov 
Slovenije, Gospodarska zbornica Slovenije in ustrezne 
samoupravne interesne skupnosti s področja družbenih 
dejavnosti in materialne proizvodnje 
Koordinator: 
Martin Mlinar, predsednik Zbora združenega dela 

5. Predlog za izdajo zakona o varstvu kmetijskih 
zemljišč pred spremembo namembnosti z 
osnutkom zakona 

Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Pristojna delovna telesa: 
odbora za družbenoekonomske odnose, Odbor zbora 
združenega dela za agrarno politiko 
Koordinator: 
Martin Mlinar, predsednik Zbora združenega dela 

6. Predlog za izdajo zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o zdravstvenem varstvu 
z osnutkom zakona 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Skupščina Skupnosti Zdravstvenega varstva Slovenije 
Pristojni delovni telesi: 
Odbori za družbenoekonomske odnose 
V obravnavi sodelujejo: 
RK SZDL Slovenije, Republiški svet Zveze sindikatov 
Slovenije, Republiški odbor ZZB NOV Slovenije 
Koordinator: 
Silva Jereb, podpredsednica Skupščine SR Slovenije 

7. Problematika domače in umetne obrti 
Predlagatelj: 
Gospodarska zbornica Slovenije 
Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Pristojna delovna telesa: 
odbora za družbenoekonomske odnose 
V obravnavi sodeluje: 
RK SZDL Slovenije 
Koordinator: 
Mitja Horvat, predsednik Zbora občin 

8. Osnutek zakona o spremembah in 
dopolnitvah obrtnega zakona z analizo 
njegovega uresničevanja 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Pristojna delovna telesa: 
odbori za družbenoekonomske odnose 
V obravnavi sodelujeta: 
RK SZDL Slovenije in Republiški svet Zveze sindikatov 
Slovenije 
Koordinator: 
Mitja Horvat, predsednik Zbora občin 

9. Osnutek zakona o evidenci nastanitve 
občanov in o registru prebivalstva 
Pristojen: 
Zbor občin 
Pristojni delovni telesi: 
Odbor Zbora občin za druženopolitični in komunalni 



sistem in Odbor družbenopolitičnega zbora za družbe- 
nopolitični sistem 
Koordinator: 
Mitja Horvat, predsednik Zbora občin 

10. Predlog zakona o ustanovitvi 
restavratorskega centra Slovenije 
Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Pristojni delovni telesi: 
odbora za družbenoekonomske odnose 
Koordinator: 
Silva Jereb, podpredsednica Skupščine SRS 

11. Obravnava nekaterih statutov 
visokošolskih organizacij združenega dela 

B) ZVEZNI AKTI  
1. Osnutek sprememb in dopolnitev 

družbenega plana Jugoslavije za obdobje 
od 1981-1985. leta 

2. Osnutek resolucije o politiki uresničevanja 
družbenega plana Jugoslavije za obdobje 
1981-1985. leta v letu 1983 s spremljajočimi 
dokumenti 

3. Dogovori o spremembah in dopolnitvah 
dogovorov o temeljih družbenega plana 
Jugoslavije za obdobje od 1981-1985. leta 

4. Zakoni, ki bodo predloženi v soglasje 
skupščini SR Slovenije 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Pristojna delovna telesa: 
skupina delegatov za spremljanje planskih aktov, odbori 
za družbenoekonomske odnose in razvoj oziroma odbo- 
ra za finance 
Koordinator: 
Miran Potrč, vodja delegacije v Zboru republik in pokra- 
jin Skupščine SFRJ (v sodelovanju z Martinom Mlinar- 
jem, predsednikom Zbora združenega dela) 

SEJE ZBOROV 

24. NOVEMBRA 1982 

Al REPUBLIŠKI AKTI  

1 .Predlog sprememb in dopolnitev 
družbenega plana SR Slovenije za obdobje 
1981-1985 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Pristojna delovna telesa: 
skupina delegatov za spremljanje planskih aktov in od- 
bori za družbenoekonomske odnose in razvoj 
V obravnavi sodelujejo: 
RK SZDL Slovenije, Republiški svet Zveze sindikatov 
Slovenije, Gospodarska zbornica Slovnenije in ustrezne 
samoupravne interesne skupnosti s področja družbenih 
dejavnosti in materialne proizvodnje 
Koordinator: 
Martin Mlinar, predsednik Zbora združenega dela 

2. Osnutek resolucije o politiki izvajanja 
družbenega plana SR Slovenije za obdobje 
1981-1985 v letu 1983 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 

Pristojna delovna telesa: 
skupina delegatov za spremeljanje planskih aktov in 
odbori za družbenoekonomske odnose in razvoj 
V obravnavi sodelujejo: 
RK SZDL Slovenije, Republiški svet Zveze sindikatov 
Slovenije, Gospodarska zbornica Slovenije in ustrezne 
samoupravne interesne skupnosti s področja družbenih 
dejavnosti in materialne proizvodnje 
Koordinator: 
Martin Mlinar, predsednik Zbora združenega dela 

3. Predlog izhodišč za pripravo predloga 
zakona o proračunu SR Slovenije za leto 
1983 
Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Pristojni delovni telesi: 
odbora za finance 
Koordinator: 
Mitja Horvat, predsednik Zbora občin 

4. Predhodno poročilo o raziskavah za 
pripravo dolgoročnega razvoja SR Slovenije 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Pristojna delovna telesa: 
skupina delegatov za spremljanje planskih aktov in od- 
bori za družbenoekonomske odnose 
V obravnavi sodelujejo: 
RK SZDL Slovenije, Republiški svet Zveze sindikatov 
Slovenije, Gospodarska zbornica Slovenije in ustrezne 
samoupravne interesne skupnosti s področja družbenih 
dejavnosti in materialne proizvodnje 
Koordinator: 
Martin Mlinar, predsednik Zbora združenega dela 

BI ZVEZNI AKTI  

1. Predlog sprememb in dopolnitev 
družbenega plana Jugoslavije za obdobje 
od 1981-1985. leta 
Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Pristojna delovna telesa: 
skupina delegatov za spremljanje planskih aktov, odbori 
za družbenoekonomske odnose in razvoj 
Koordinator: 
Miran Potrč, vodja delegacije v Zboru republik in^okra- 
jin Skupščine SFRJ (v sodelovanju z Martinom Mlinar- 
jem, predsednikom Zbora združenega dela) 

SEJE ZBOROV 

15. DECEMBRA 1982 

A) REPUBLIŠKI AKTI  

1. Predlog zakona o davkih občanov 
Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Pristojna delovna telesa: 
odbor za finance in odbor za agrarno politiko Zbora 
združenega dela 
V obravnavi sodelujeta: 
RK SZDL Slovenije in Republiški svet Zveze sindikatov 
Slovenije 
Koordinator: 
Martin Mlinar, predsednik Zbora združenega dela 

2. Predlog za izdajo zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o davkih na promet 
nepremičnin z osnutkom 



Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Pristojni delovni telesi: 
odbor za finance 
Koordinator: 
Martin Mlinar, predsednik Zbora združenega dela 

3. Osnutek zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o upravah za družbene 
prihodke 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Pristojna delovna telesa: 
odbori za družbenopolitični sistem 
V obravnavi sodeluje: 
RK SZDL Slovenije 
Koordinator: 
dr. Ciril Ribičič, predsednik Družbenopolitičnega zbora 

4. Osnutek zakona o varstvu kmetijskih zemljišč 
pred spremembo namembnosti 

Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Pristojna delovna telesa: 
odbora za družbenoekonomske odnose, odbor Zbora 
združenega dela za agrarno politiko 
Koordinator: 
Martin Mlinar, predsednik Zbora združenega dela 

5. Osnutek zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o republiških blagovnih 
rezervah 
Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 

^Pristojni delovni telesi: 
odbora za družbenoekonomske odnose 
Koordinator: 
Martin Mlinar, predsednik Zbora združenega dela 

6. Predlog zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o zdravstvenem varstvu 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Skupščina Zdravstvene skupnosti Slovenije 
Pristojni delovni telesi: 
odbora za družbenoekonomske odnose 
V obravnavi sodelujejo: 
RK SZDL Slovenije, Republiški svet Zveze sindikatov 
Slovenije, Republiški dobor ZZB NOV Slovenije 
Koordinator: 
Silva Jereb, podpredsednica Skupščine SRS 

7. Poročilo o izvajanju zakona o ravnanju z 
odpadki 
Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Pristojni delovni telesi: 
odbora za družbenoekonomske odnose 
V obravnavi sodeluje: 
Gospodarska zbornica Slovenije 
Koordinator: 
Mitja Horvat, predsednik Zbora občin 

B) ZVEZNI AKTI   

1. Kriteriji in pokazatelji za določitev stopnje 
"gospodarske razvitosti republik in 
avtonomnih pokrajin in razčlenitve sistema 
pospeševanja hitrejšega razvoja 
gospodarsko nezadostno razvitih republik 
in avtonomnih pokrajin 

Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Pristojna delovna telesa: 
odbora za družbenoekonomske odnose 
Koordinator: 
Martin Mlinar, predsednik Zbora združenega dela 

SEJE ZBOROV 

27. DECEMBRA 1982  

1. Predlog resolucije o politiki izvajanja 
družbenega plana SR Slovenije za obdobje 
1981-1985 v letu 1983 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Pristojna delovna telesa: 
skupina delegatov za spremljanje planskih aktov in od- 
bori za družbenoekonomske odnose in razvoj 
V obravnavi sodelujejo: 
RK SZDL Slovenije, Republiški svet Zveze sindikatov 
Slovenije, Gospodarska zbornica Slovenije in ustrezne 
samoupravne interesne skupnosti s področja družbenih 
dejavnosti in materialne proizvodnje 
Koordinator: 
Martin Mlinar, predsednik Zbora združenega dela 

2. Predlog zakona o proračunu SR Slovenije 
za leto 1983 
Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Pristojni delovni telesi: 
odbora za finance 
Koordinator: 
Mitja Horvat, predsednik Zbora občin 

3. Predlog odloka o določitvi in razdelitvi deviz 
za družbenopolitične skupnosti v SR 
Sloveniji za leto 1983 
Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Pristojni delovni telesi: 
odbora za finance 
Koordinator: 
Martin Mlinar, predsednik Zbora združenega dela 

4. Osnutki sprememb in dopolnitev 
poslovnikov zbora združenega dela, zbora 
občin in družbenopolitičnega zbora 
Pristojni: 
vsak zbor za svoj poslovnik 
Pristojna delovna telesa: 
komisije zborov za pripravo poslovnika zbora 
Koordinator: 
dr. Ciril Ribičič, predsednik Družbenopolitičnega zbora 

5. Osnutek programa dela zbora združenega 
dela, zbora občin in družbenopolitičnega 
zbora skupščine SRS za leto 1983 
Predlagatelj: 
posebna delovna telesa zborov za pripravo delovnega 
osnutka programov dela (ki jih je treba imenovati na 
sejah zborov v septembru) 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin • 
Družbenopolitični zbor 
Skupščine SIS s področja družbenih dejavnosti 
Pristojna delovna telesa: 
vsa delovna telesa zborov in Skupščine 
Koordinator: 
Jože Šušmelj, podpredsednik Skupščine SRS 



temeljnim javnim tožilstvom potrebne prostore in sredstva za 
delo, posebej še v primerih, kjer je to nujno potrebno, da bo 
omogočeno njihovo normalno poslovanje. 

5. Vsi pravosodni organi naj v nadaljnjem procesu družbene 
preobrazbe zagotovijo večjo učinkovitost, ažurnost in racio- 
nalnost dela, boljše preventivno delovanje in vključevanje v 
družbeno samozaščito ter posvetijo večjo skrb obveščanju 
javnosti o svojem delu. Prizadevajo naj si za nadaljnje družbe- 
nopolitično izobraževanje in usposabljanje nosilcev pravoso- 
dnih funkcij in drugih pravosodnih delavcev ter njihovo druž- 
benopolitično aktivnost, še posebej v smeri nadaljnjega po- 
družbljanja sodstva. Poskrbijo naj za zaostritev odgovornosti 
nosilcev pravosodnih funkcij in drugih pravosodnih delavcev 
pri njihovem delu, posebej glede večje učinkovitosti, ažurno- 
sti ter odprave zaostankov. 

6. Republiški sekretariat za pravosodje in upravo mora v 
sodelovanju z drugimi pristojnimi republiškimi pravosodnimi 
in upravnimi organi: 

— nadaljevati prizadevanja za spremembe in dopolnitve or- 
ganizacijskih, materialnih in procesnih zakonov, zlasti kolikor 

njihove določbe ovirajo uveljavljanje ciljev družbene preobra- 
zbe pravosodja, 

- spremljati in proučevati delo pravosodnih organovpo- 
sebno pa organizacijo in poslovanje temeljnih sodišč ter 
predlagati ustrezne ukrepe, 

- uveljaviti organiziranje sodnih izvedencev, zlasti sodnih 
cenilcev ter skrbeti za čimprejšnjo uveljavitev metodologij za 
cenitve nepremičnin, 

- poskrbeti za uveljavitev načel svobodne menjave dela pri 
zagotavljanju sredstev za delo pravosodnih organov. 

7. Da bi se odpravili vzroki masovnega vlaganja istovrstnih 
tožb, naj organizacije združenega dela, samoupravne intere- 
sne skupnosti ter druge samoupravne organizacije in skupno- 
sti sprejmejo ustrezne ukrepe za zagotovitev sprotnega plače- 
vanja obročnih obveznosti in prispevkov. 
1 poročila sta poslali le dve tretjini od 60 slovenskih občin (novonastalih maribor- 
skih občin iz razumljivih razlogov tu še ne moremo upoštevati) 2po zakonu o zdravstvenem varstvu (Uradni list SRS, št. 1/80) bi morala biti 
ustanovljena do 22/1-1981, po zakonu o socialnem skrbstvu ter zakonu o 
družbenem varstvu otrok (Uradni list SRS, št. 35/79) pa do 31/12-1980. 

INFORMACIJA 

o uresničevanju zakona o pravni pomoči 

(ESA-87) DOPOLNITEV1 

POVZETEK 
dopolnitve informacije o uresničevanju 
zakona o pravni pomoči 

Zbori Skupščine SR Slovenije so na svojih sejah 24. 6. 
1981 obravnavali informacijo o uresničevanju zakona o 
pravni pomoči ter sprejeli sklepe, ki zavezujejo predlaga- 
telja, da informacijo dopolni s tem, da ugotovi in oceni 
vzroke, ki ovirajo ustanavljanje organiziranih oblik pravne 
pomoči v občinah, organizacijah združenega dela in dru- 
gih samoupravnih organizacijah in skupnostih ter uresni- 
čevanje drugih družbenih ciljev, opredeljenih v zakonu o 
pravni pomoči. 

Na podlagi navedenih sklepov Skupščina SR Slovenije 
so potekale naslednje poglavitne aktivnosti: Republiški 
sekretariat za pravosodje in upravo je pripravil podrobna 
izhodišča za delovanje pristojnih občinskih upravnih or- 
ganov na področju pravne pomoči, v Izvršnem svetu Skup- 
ščine SR Slovenije je bil opravljen razgovor o uresničeva- 
nju zakona o pravni pomoči s predstavniki izvršnih svetov 
občinskih skupščin, Gospodarska zbornica Slovenije in 
Republiški sekretariat za pravosodje in upravo sta organi- 
zirala razgovore o pravni pomoči o organizacijah združe- 
nega dela, Republiški sekretariat za pravosodje in upravo 
je v sodelovanju z Republiško konferenco SZDL organizi- 
ral regijske posvete o zagotavljanju pravne pomoči v obči- 
nah, Odvetniška zbornica Slovenije je opravila anketo med 
odvetniki posamezniki z namenom, da ugotovi vzroke, ki 
ovirajo združevanje odvetnikov v delovne skupnosti odvet- 
nikov. 

Na podlagi navedenih aktivnosti ter analiz stanja posa- 
meznih občin je predlagatelj pripravil predloženo dopolni- 
tev informacije, v kateri prikazuje določene spremembe, ki 
so nastale v zvezi z uresničevanjem zakona od obravnave 
informacije v Skupščini SR Slovenije ter vzroke, ki zavirajo 
hitrejše uveljavljanje organiziranih oblik pravne pomoči. 

Iz predloženega gradiva izhaja, da je večina občinskih 
skupščin realno ocenila stanje zagotavljanja pravne po- 
moči ter ugotovila potrebe po širšem, kvalitetnejšem ter 
bolj organiziranem zagotavljanju pravne pomoči. Enotna 
ugotovitev je, da nimajo zagotovljene ustrezne pravne 
pomoči delavci pri uveljavljanju svojih samoupravnih in 
drugih iz dela pridobljenih pravic, manjše organizacije 
združenega dela, samoupravne interesne skupnosti ter 
organizacije, ki imajo v teh skupnostih položaj izvajalcev. 
Zadostna pravna pomoč ni zagotovljena tudi občanom, saj 
lahko celovito pravno pomoč dobijo le pri odvetnikih po- 

sameznikih, ki pa s svojo dejavnostjo ne morejo zadovoljiti 
vseh potreb občanov po pravni pomoči. 

Ugotovljene potrebe po pravni pomoči v občinah so 
pripeljale do spoznanja, da je rešitev navedene problema- 
tike le v ustanovitvi služb pravne pomoči kot delovnih 
organizacij ter v povezovanju in sodelovanju občin med 
seboj, predvsem v okviru regij. Tako v obalno-kraški in 
savinjski regiji že potekajo priprave za ustanovitev službe 
pravne pomoči, v drugih regijah pa bodo izvršni sveti 
predlagali občinskim skupščinam ustanovitev služb 
pravne pomoči. 

Vzroki, ki ovirajo hitrejše ustanavljanje služb pravne 
pomoči, so predvsem naslednji: nerazumevanje vsebine in 
ciljev zakona o pravni pomoči, premajhna angažiranost 
odgovornih subjektov, pomanjkanje diplomiranih pravni- 
kov s pravosodnim izpitom, pomanjkanje finančnih sred- 
stev, negotovost glede uspešnosti delovanja služb pravne 
pomoči. Vsi navedeni vzroki niso take narave, da jih ne bi 
bilo mogoče v krajšem ali daljšem časovnem obdobju 
uspešno razrešiti in zato predlagatelj ocenjuje, da bi bilo 
mogoče ustanoviti službe pravne pomoči kot delovne or- 
ganizacije v vseh regijah na območju SR Slovenije. 

II. 
Zakon o pravni pomoči daje tudi možnost, da se v 

delovnih organizacijah, ki imajo v svoji sestavi temeljne 
organizacije združenega dela, v sestavljenih organizacijah 
združenega dela ter drugih oblikah združevanja organiza- 
cij združenega dela lahko oblikujejo službe pravne po- 
moči kot delovne skupnosti v skladu z zakonom o združe- 
nem delu. V skladu z navedeno določbo zakona o pravni 
pomoči je doslej oblikovana le ena taka služba pravne 
pomoči in sicer v SOZD ABC Pomurka, ki s svojim uspeš- 
nim poslovanjem kaže, daje realizacija te določbe možna 
in upravičena. Vzroki, ki ovirajo, da se v večjih organizaci- 
jah združenega dela ne odločajo za oblikovanje posebnih 
delovnih skupnosti pravne pomoči, so predvsem nasled- 
nji: pomanjkanje ustreznih kadrov, odpor proti ustanavlja- 
nju majhnih delovnih skupnosti, vprašanje dohodkovnih 
odnosov, razlogi, ki pogojujejo oblikovanje posebne de- 
lovne skupnosti ne odtehtajo prednosti, ki jih imajo službe 
pravne pomoči v ovkiru delovnih skupnosti skupnih služb, 
mnenje, da je potrebno za delavce zagotoviti pravno po- 
moč predvsem zunaj organizacij združenega dela. 

Glede na ugotovljene vzroke ter stanje zagotavljanja 
pravne pomoči v organizacijah združenega dela predlaga- 
telj ocenjuje, da je izboljšanje stanja pravne pomoči pred- 

1 Informacija je objavljena v Poročevalcu št. 11/81 



vsem odvisno od ustanavljanja služb pravne pomoči kot 
delovnih organizacij v ovkiru družbenopolitičnih skupno- 
sti. 

Na podlagi sklepa zbora združenega dela Skupščine SR 
Slovenije je Odvetniška zbornica Slovenije ugotovila tudi 
razloge, ki ovirajo ustanavljanje delovnih skupnosti 
odvetnikov. Ugotovljeno je, da ovira združevanje dela 
odvetnikov predvsem ugotovitev, da bi bili stroški poslo- 
vanja delovne skupnosti odvetnikov večji zaradi obstoje- 
čih finančnih predpisov in tako delovne skupnosti ne bi 
mogle uspešno poslovati. Drugi poglavitni razlog, ki ovira 
združevanje odvetnikov, je pomanjkanje poslovnih prosto- 
rov ter drugih materialnih sredstev. Glede na ugotovljene 
vzoke predlagatelj meni, da bo ta organizacijska oblika 
pravne pomoči lahko v praksi zaživela le ob podpori ce- 
lotne družbene skupnosti. 

PRILOGA 
POVZETEK 
Informacije o uresničevanju zakona o 
pravni pomoči 

Informacija obravnava stanje zagotavljanja pravne po- 
moči delovnim ljudem in občanom ter prikazuje, kako se v 
praksi uresničuje zakon o pravni pomoči, ki ga je Skup- 
ščina SR Slovenije sprejela 18. julija 1979. 

I. 
Najodgovornejša vloga in naloga v zvezi z zagotavlja- 

njem pravne pomoči je dana občini, kateri je z zakonom 
naložena skrb, da zagotovi sama aH skupno z drugimi 
občinami pravno pomoč na svojem območju. Aktivnost 
občin na področju pravne pomoči se po sprejemu zakona 
ni bistveno spremenila. V posameznih občinah še delujejo 
službe pravne pomoči, ustanovljene z odloki občinskih 
skupščin ki pa so z zakonom o pravni pomoči izgubile svoj 
status, saj zakon pojem pravne pomoči opredeljuje v po- 
vsem drugačni obliki. V zvezi z uresničevanjem novega 
zakona o pravni pomoči so posamezne občine začele z 
reševanjem nalog s področja pravne pomoči. Tako so 
nekatere občine opravile analizo in oceno zagotavljanja 
pravne pomoči v občini, sistemizirale dela in naloge 
pravne pomoči v okviru upravnega organa, vključile zago- 
tavljanje pravne pomoči v dogovore o temeljih plana ob- 
čine, dajale pobude za organiziranje pravne pomoči delav- 
cem v organizacijah združenega dela, vključile štipendira- 
nje pravnikov v plane potreb po kadrih in si tudi prizade- 
vale za ustanovitev služb pravne pomoči. 

Pregled stanja kaže, da bo razvoj pravne pomoči v večini 
občin potekal postopno v skladu s kadrovskimi in mate- 
rialnimi možnostmi. Pri tem bi se morale občine v večji 
meri povezati z občinskimi sveti Zveze sindikatov Slove- 
nije, s samoupravnimi interesnimi skupnostmi in drugimi 
samoupravnimi organizacijami v občini, z organizacijami 
združenega dela, ki nimajo možnosti same organizirati 
ustrezne službe pravne pomoči in skupaj z vsemi zagoto- 
viti pogoje za hitrejše uresničevanje zakona o pravni po- 
moči. Občine bi morale biti predvsem pobudnik in koordi- 
nator ustanavljanja in razvijanja vseh oblik pravne pomoči 
v občini in se povezovati z organizacijami združenega 
dela, krajevnimi skupnostmi, samoupravnimi interesnimi 
skupnostmi in drugimi samoupravnimi organizacijami in 
skupnostmi, družbenopolitičnimi in drugimi družbenimi 
organizacijami v občini, ki so po zakonu tako kot občina 
dolžne skrbeti za zagotavljanje pravne pomoči. 

Kljub določenim prizadevanjem občin, organizacij zdru- 
ženega dela, sindikatov in drugih družbenopolitičnih or- 
ganizacij, je splošna ocena, da poteka uresničevanje za- 
kona o pravni pomoči prepočasi in da razvoj pravne po- 
moči zaostaja za družbenimi potrebami na tem področju. 

IV. 
Število odvetnikov posameznikov ostaja nespreme- 

njeno že nekaj let, saj se diplomirani pravniki s pravoso- 
dnim izpitom ne odločajo za opravljanje odvetniške dejav- 
nosti z osebnim delom samostojno kot poklic. Razlogi, ki 
ovirajo, da se več diplomiranih pravnikov ne odloči za 
opravljanje odvetniške dejavnosti, so predvsem naslednji: 
nezagotovljeni materialni pogoji, neizenačenost pravic 
odvetnikov s pravicami delavcev v združenem delu, neo- 
mejen delovni čas, visoke družbene dajatve, negotovost 
uspešnega poslovanja, finančna nestimulativnost odvetni- 
škega dela, premajhna družbena veljava, odgovornost po- 
klica in težavno delo. 

V. 
V času od obravnavanja informacije o uresničevanju 

zakona o pravni pomoči v skupščini SR Slovenije se je 
dokončno konstituirala v skladu z zakonom o pravni po- 
moč: Odvetniška zbornica Slovenije. V tem času je bil 
sklenjen tudi družbeni dogovor o merilih za vrednotenje 
storitev pravne pomoči. 

Boljše zagotavljanje pravne pomoči bi bilo mogoče doseči 
le ob večjem prizadevanju vseh odgovornih subjektov, 

II. 
Neposredno po sprejemu zakona so se v prizadevanja 

za njegovo uresničitev vključili tudi organi in organizacije 
na ravni republike. Tako sta Gospodarska zbornica Slove- 
nije in Republiški sekretariat za pravosodje, upravo in 
proračun organizirala posvetovanje o notranjih arbitraž- 
nih in pravni pomoči. Republiška konferenca SZDL in 
Republiški sekretariat za pravosodje, upravo in proračun 
sta organizirala v juniju in juliju 1980 regijska posvetova- 
nja o samoupravnem sodstvu in pravni pomoči, 

Republiški sekretariat za pravosodje, upravo in prora- 
čun je vse izvršne svete občinskih skupščin pismeno opo- 
zoril na pomembnost zakonskih rešitev in na konkretne 
naloge, ki jih ima občina v obdobju uveljavljanja novega 
zakona ter dajal tudi strokovno pomoč v zvezi s konkret- 
nimi vprašanji organiziranja pravne pomoči v posameznih 
občinah in organizacijah združenega dela, kakor tudi so- 
deloval z Odvetniško zbornico Slovenije. 

III. 
Temeljna značilnost nove zakonske ureditve pravne po- 

moči je, da se zagotavlja z organiziranimi oblikami, kot so: 
službe pravne pomoči, delovne skupnosti odvetnikov in 
odvetniki, ki opravljajo odvetniško dejavnost z osebnim 
delom kot poklic (odvetniki posamezniki). 

Službe pravne pomoči so povsem nove oblike organizi- 
ranja pravne pomoči, ki se lahko v skladu z zakonom o 
združenem delu organizirajo kot delovne organizacije ali 
delovne skupnosti. Doslej je oblikovana le ena služba 
pravne pomoči kot delovna skupnost, in sicer pri sestav- 
ljeni organizaciji združenega dela ABC Pomurka. Ta 
služba pravne pomoči opravlja dejanja in opravila pravne 
pomoči za združene organizacije in za sestavljeno organi- 
zacijo združenega dela. Pravno pomoč pa daje tudi delav- 
cem združenih organizacij in združenim kmetom v zadru- 
gah, ki so članice sestavljene organizacije združenega 
dela vprimeru uveljavljanja pravic, pridobljenih na podlagi 
dela. Čeprav so v večini večjih delovnih organizacijah in 
sestavljenih organizacijah združenega dela podani ka- 
drovski pogoji za oblikovanje služb pravne pomoči kot 
posebnih delovnih skupnosti, do oblikovanja takšnih 
služb ni prišlo predvsem zaradi nerazumevanja pomena in 
funkcije pravne pomoči v združenem delu. Službe pravne 
pomoči v organizacijah združenega dela bi bile pomem- 
ben dejavnik pri uveljavljanju zakonitosti v združenem 
delu in s tem pri nadaljnjem razvoju sistema pravne po- 
moči. 

V skladu z zakonom o pravni pomoči pa ni ustanovljena 
nobena služba pravne pomoči kot delovna organizacija. 
Nekatere občine iščejo rešitve v ustanovitvi službe pravne 
pomoči kot delovne organizacije (Izola, Koper, Piran in 
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Sežana skupaj z občinskimi sveti ZSS, pa tudi Domžale in 
Celje). 

Prav tako ni bila ustanovljena v skladu z novim zakonom 
o pravni pomoči še nobena delovna skupnost odvetnikov, 
čeprav je tako obliko združevanja dela predvideval že 
prejšnji zakon o odvetništvu in drugi pravni pomoči. Po- 
glavitni razlogi, da ne prihaja do združevanja dela odvetni- 
kov, so predvsem neustrezni ekonomski pogoji, 

Delovne skupnosti odvetnikov imajo status delovnih or- 
ganizacij in mora njihovo poslovanje potekati tako, kot 
vsake delovne organizacije v združenem delu, kar v pri- 
merjavi s poslovanjem odvetnika posameznika pomeni 
znatno večje stroške poslovanja. Združevanje dela odvet- 
nikov bi pomenilo napredek pri razvijanju sistema pravne 
pomoči; omogočilo bi večjo strokovnost dela odvetnikov, 
delitev dela in s tem specializacijo odvetnikov, kakor tudi 
razbremenitev odvetnika, da sam opravlja razna admini- 
strativna opravila. Zato bo potrebno temu vprašanju na- 
meniti več pozornosti in predvideti ukrepe, s katerimi bi 
spodbudili združevanje dela odvetnikov v delovne skup- 
nosti. 

Odvetniki, ki opravljajo odvetniško dejavnost z oseb- 
nim delom kot poklic (odvetniki posamazniki), so pre- 
težna in skoraj edina organizirana oblika pravne pomoči. 
V SR Sloveniji opravlja odvetniško dejavnost 241 odvetni- 
kov (na dan 1/1-1981). Število odvetnikov se bistveno ne 
spreminja in ostaja več ali manj nespremenjeno že nekaj 
let. Odvetniki posamezniki imajo svoj sedež predvsem v 
večjih krajih, v 13 občinah pa sploh ni odvetnika, od tega 
celo v štirih občinah, v katerih je sedež enote temeljnega 
sodišča (Šentjur pri Celju, Ormož, Idrija in Ilirska Bistrica). 
Odvetniki posamezniki dajejo pravno pomoč v zadevah, za 
katere so pristojna redna sodišča in se le redkeje pojav- 
ljajo kot zastopniki v postopku pred sodišči združenega 
dela. Potrebe po storitvah pravne pomoči po odvetnikih 
posamezniki so precejšnje, zlasti zunaj večjih centrov. 
Predvsem bi bilo potrebno zagotoviti, da bi imel svoj sedež 
odvetnik posameznik v vseh krajih, v katerih je sedež 
enote temeljnega sodišča. Med vzroki, da se diplomirani 
pravniki redko odločajo za samostojno opravljanje odvet- 
niške dejavnosti, so na prvem mestu materialni razlogi, 
kakor tudi dejstvo, da družbenoekonomski položaj odvet- 
nikov posameznikov še ni izenačen z družbenoekonom- 
skim položajem delavcev v združenem delu. 

IV. 
Poleg organiziranih oblik pravne pomoči, se pravna 

pomoč zagotavlja tudi na druge načine, in jo dajejo orga- 
nizacije združenega dela, samourpavne interesne skupno- 
sti, sodišča, upravni in drugi državni organi. 

Organizacije združenega dela, delovne skupnosti, sa- 
moupravne interesne skupnosti in druge samoupravne 
organizacije in skupnosti so dolžne zagotoviti delavcem 
in delovnim ljudem brezplačno dajanje pravnih nasvetov 
in sestavljanje vlog, ko ti pred organi teh organizacij in 
skupnosti uveljavljajo svoje na podlagi dela pridobljene 
pravice (tako imenovana minimalna pravna pomoč). Zago- 
tavljanje te vrste pravne pomoči bi lahko ocenili kot zado- 
voljivo le v večjih organizacijah združenega dela, v katerih 
so zaposleni pravniki in diplomirani pravniki, ki poleg 
drugih pravnih del in opravil dajejo pravno pomoč tudi 
delavcem, Še vedno pa je slabo stanje zagotavljanja 
pravne pomoči v manjših organizacijah združenega dela, v 
organizacijah združenega dela na področju družbenih de- 
javnosti, v samoupravnih interesnih skupnostih in drugih 
samoupravnih organizacijah in skupnostih. 

Med družbenopolitičnimi organizacijami ima na po- 
dročju pravne pomoči delavcem najpomembnejšo vlogo 
Zveza sindikatov Slovenije. V občinah so občinski sveti 
ZSS pomembni nosilci pravne pomoči na področju varstva 
samoupravnih in drugih iz dela pridobljenih pravic. Orga- 
nizirane imajo tako imenovane službe pravne pomoči ali 
pravne posvetovalnice, v katerih praviloma dajejo pravno 
pomoč na podlagi pogodbe o delu odvetniki posamezniki, 
sodniki rednih sodišč ali sodišč združenega dela ter diplo- 
mirani pravniki, zaposleni v organizacijah združenega 

dela. Le trije občinski sveti ZSS (v Mariboru, Kopru in Novi 
Gorici) imajo delavca za dajanje pravne pomoči v rednem 
delovnem razmerju. Tudi služba pravne pomoči pri Repu- 
bliškem svetu ZSS ni organizirana kot služba pravne po- 
moči v skladu z zakonom o pravni pomoči. Pravna pomoč 
teh služb pravne pomoči obsega predvsem dajanje prav- 
nih nasvetov in sestavljanje vlog, medtem ko zastopanje 
delavca v postopku pred sodišči združenega dela omogo- 
čajo le nekateri občinski sveti ZSS. Sodišča združenega 
dela pa zlasti opozarjajo na potrebe delavcev po celoviti 
pravni pomoči tudi z zastopanjem delavca v postopku 
pred pristojnimi organi. Razvoj samoupravnega sodstva, 
varstva delavčevih pravic znotraj same organizacije zdru- 
ženega dela in zahteve po čim večjem preprečevanju spor- 
nih razmerij zahtevajo, da sindikat pravni pomoči nameni 
večjo pozornost. 

Pomembni nosilci pravne pomoči v občini so tudi redna 
sodišča, sodišča združenega dela in družbeni pravobra- 
nilec samoupravljanja. 

Redna sodišča in sodišča združenega dela dajejo 
pravno pomoč v skladu s procesnimi predpisi in svojimi 
poslovniki, ki podrobneje urejajo dajanje pravne pomoči 
po sodiščih. Obseg pravne pomoči, ki jo dajejo temeljna 
sodišča po svojih enotah je izredno velik, saj pride pov- 
prečno na posamezno enoto po pravno pomoč nad tristo 
občanov letno. Temeljna sodišča dajejo pravno pomoč 
predvsem v zadevah iz svoje pristojnosti; pogosti pa so 
primeri, ko se občani obračajo na sodišče tudi v zadevah 
iz pristojnosti drugih organov. Sodišča združenega dela 
prav tako dajejo pravno pomoč v zadevah s svoje pristoj- 
nosti. Po pravno pomoč na sodišča združenega dela se 
obračajo tako fizične kot pravne osebe. Obseg pravne 
pomoči posameznih sodišč združenega dela je prav tako 
precejšen (od 500 do 1000 zadev letno), kar je povezano z 
nezadovoljivim stanjem zagotavljanja pravne pomoči v 
zadevah iz njihove pristojnosti. Družbeni pravobranilci 
samoupravljanja dajejo pravno pomoč predvsem glede 
pridobivanja in delitve dohodka, delitve osebnih dohod- 
kov in sredstev skupne porabe, stanovanjskih razmerij, 
delovnih razmerij in kršitvah družbene lastnine. 

Glede na nezadovoljivo stanje pri zagotavljanju pravne 
pomoči v drugih oblikah, so sodišča preobremenjena z 
dajanjem pravne pomoči, kar nedvomno vpliva na izvrše- 
vanje njihovih osnovnih funkcij. 

Upravni organi v vseh občinah dajejo pravno pomoč 
delovnim ljudem in občanom v vseh zadevah, ki spadajo v 
upravno pristojnost. Pri tem imajo posamezne občine ka- 
drovske težave, ker še primanjkuje diplomiranih pravnikov 
in to v določeni meri vsekakor vpliva na obseg in kvaliteto 
pravne pomoči po občinskih upravnih organih. 

V najtesnejši zvezi z nadaljnjim razvojem sistema 
pravne pomoči je tudi vprašanje zastopanja samoupravnih 
interesnih skupnosti s področja vzgoje in izobraževanja, 
raziskovalne dejavnosti, kulture, zdravstva in socialnega 
varstva ter vseh organizacij, ki imajo v teh skupnostih 
položaj izvajalca po 31/12-1981, ko preneha veljati zača- 
sno pooblastilo za zastopanje navedenih subjektov po 
javnih pravobranilstvih. Glede na nezadovoljivo stanje 
pravne pomoči obstaja potreba po nadaljnjem zastopanju 
navedenih subjektov, vendar podaljševanje pooblastila za 
zastopanje ne bi smelo zavirati ustanavljanje služb pravne 
pomoči, ki bi bile sposobne prevzeti pravno pomoč za te 
subjekte. 

V skladu z zakonom o skupnih osnovah svobodne me- 
njave dela poteka tudi urejanje novih družbenoekonom- 
skih odnosov na področju pravne pomoči. Družbeni dogo- 
vor o merilih za vrednotenje storitev pravne pomoči bo 
predvidoma sklenjen konec maja tega leta in bo z njego- 
vim sprejemom dosežen pomemben napredek pri vredno- 
tenju storitev pravne pomoči. 

Tudi Odvetniška zbornica Slovenije bo kmalu sprejela 
nov statut in se tako organizirala v skladu z zakonom o 
pravni pomoči. 

Urejanje vprašanj v zvezi s specializacijo odvetnikov 
poteka v okviru posebne izobraževalne skupnosti za druž- 
boslovje v skladu z zakonom o usmerjenem izobraževanju. 
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Zbori Skupščine SR Slovenije so na svojih sejah 24/6-1981 
obravnavali informacijo o uresničevanju zakona o pravni po- 
moči, ki obravnava stanje zagotavljanja pravne pomoči ter 
prikazuje, kako se v praksi uresničuje zakon o pravni pomoči, 
ki ga je Skupščina SR Slovenije sprejela 19. julija 1979. 
Povzetek navedene informacije je priloga tega gradiva. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je ob obravnavanju 
informacije ugotovil, da predstavlja zakon o pravni pomoči v 
praksi ustrezno podlago za uresničitev vseh družbenih ciljev 
na področju pravne pomoči, ter da je uporaba zakona v praksi 
pokazala, da zakonske rešitve omogočajo njegovo uresniče- 
vanje v praksi. Nadalje je ugotovil, da učinkovitost delovanja 
pravne pomoči zaostaja za družbenimi potrebami in ne pri- 
speva dovolj h krepitvi varstva ustavnosti in zakonitosti, ter da 
bi bilo v dveletnem obdobju po sprejemu zakona mogoče 
doseči določene rezultate ob večjem prizadevanju vseh odgo- 
vornih subjektov. 

I. 
Ob obravnavi informacije v Skupščini SR Slovenije so vsi 

trije zbori ugotovili, da se dve leti po sprejemu zakona nje- 
gove temeljne usmeritve še ne uresničujejo in da informacija 
ne vsebuje podrobne analize vzrokov neuresničevanja za- 
kona. Zato,so zbori sprejeli skrepe, ki zavezujejo Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije, da informacijo dopolni s tem, da 
ugotovi in oceni vzroke, ki ovirajo ustanavljanje organiziranih 
oblik pravne pomoči v občinah, organizacijah združenega 
dela in drugih samoupravnih organizacijah in skupnostih ter 
uresničevanje drugih družbenih ciljev, opredeljenih v zakonu 
o pravni pomoči. 

Zbor občin in zbor združenega dela v svojih sklepih predla- 
gata občinskim skupščinam, da analizirajo stanje pravne po- 
moči na svojem območju, obravnavajo vzroke neuresničeva- 
nja zakona ter sprejemajo ukrepe za njegovo dosledno uve- 
ljavljanje. 

Družbenopolitični zbor je pozval vodstva družbenopolitič- 
nih organizacij, predvsem zvezo sindikatov, da s svojo aktiv- 
nostjo prispevajo k hitrejšemu uveljavljanju zakona. 

II. 
Na podlagi navedenih sklepov zborov Skupščine SR Slove- 

nije so potekale naslednje poglavitne aktivnosti: 
- Republiški sekretariat za pravosodje in upravo je pripravil 

podrobna izhodišča za delovanje pristojnih občinskih uprav- 
nih organov pri uresničevanju zakona o pravni pomoči z 
namenom, da bi analiziranje stanja pravne pomoči v občinah 
potekalo skladno in enotno, 

- v Izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije je bil opravljen 
razgovor o uresničevanju zakona o pravni pomoči s predsed- 
niki izvršnih svetov občinskih skupščin, na katerem je bilo 
zlasti opozorjeno na naloge, ki jih morajo na tem področju 
opraviti izvršilni oziroma pristojni upravni organi v občini ter 
na pričakovane družbene učinke, zlasti glede preventivne 
dejavnosti in s tem povezanih možnosti prihrankov sredstev, 

- Gospodarska zbornica Slovenije in Republiški sekretariat 
za pravosodje in upravo sta skupaj organizirala razgovor o 
pravni pomoči v organizacijah združenega dela, ki imajo v 
okviru delovnih skupnosti skupnih služb organizirano dejav- 
nost pravne pomoči. Namen razgovorov je bil predvsem v 
ugotavljanju vzrokov, ki zavirajo ustanavljanje služb pravne 
pomoči ter v ugotavljanju načina zagotavljanja pravne po- 
moči delavcem ter sami organizaciji združenega dela. Razgo- 
vorov so se udeležili delavci pravnih služt>, poslovodni organi 
ali delavec s posebnimi pooblastili in odgovornostmi na po- 
dročju skupnih poslov, predsedniki sindikalnih organizacij, 
predstavniki temeljnih organizacij združenega dela, predstav- 
niki republiške konference SZDL. občinskih svetov ZSS, me- 
dobčinskih gospodarskih zbornic, predsedniki temeljnih so- 
dišč in sodišč združenega dela, družbeni pravobranilci samo- 
upravljanja ter v nekaterih organizacijah združenega dela tudi 
predstavniki drugih organizacij združenega dela, ki jih je 
zanimala obravnavana problematika, 

- Republiška konferenca SZDL in Republiški sekretariat za 
pravosodje in upravo sta organizirala regijske posvete z na- 
menom, da spodbudi ustanavljanje služb pravne pomoči kot 
delovnih organizacij v okviru regij. Posvetov, ki so bili v 
savinjski, podravski, dolenjski, obalno-kraški, severno pri- 
morski in gorenjski regiji, so se udeležili predstavniki izvršnih 
svetov občinskih skupščin, medobčinskih svetov ZSS in 

SZDL, predsedniki temeljnih sodišč in sodišč združenega 
dela ter družbeni pravobranilci samoupravljanja, 

- Odvetniška zbornica Slovenije je na podlagi posebne 
ankete med odvetniki posamezniki ugotovila vzroke, ki ovi- 
rajo združevanje odvetnikov v delovne skupnosti odvetnikov 
in zbrala tudi predloge za izboljšanje stanja zagotavljanja 
pravne pomoči. 

III. 
Na podlagi navedenih aktivnosti ter analiz in ocen stanja 

posameznih občin je Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
pripravil predloženo dopolnitev informacije. Dopolnitev infor- 
macije prikazuje določene spremembe, ki so nastale v zvezi z 
uresničevanjem zakona od obravnave informacije v Skupščini 
SR Slovenije ter vzroke, ki zavirajo hitrejše uveljavljanje orga- 
niziranih oblik pravne pomoči v občinah, v organizacijah 
združenega dela ter drugih samoupravnih organizacijah in 
skupnostih. 

IV. 
Zakon o pravni pomoči je nedvomno naložil občini kot 

temeljni družbenopolitični skupnosti odgovorno nalogo na 
področju zagotavljanja pravne pomoči. Zato je uresničevanje 
zakona o pravni pomoči in njegovih temeljnih usmeritev odvi- 
sno predvsem od delovanja občine kot tistega subjekta, ki 
mora biti pobudnik in koordinator, obenem pa tudi organiza- 
tor zagotavljanja pravne pomoči na svojem območju. Zato je 
tudi Zbor občin v svojem sklepu predlagal vsem občinskim 
skupščinam, da analizirajo stanje pravne pomoči na svojem 
območju, obravnavajo vzroke za neuresničevanje zakona ter 
sprejmejo ukrepe za njegovo dosledno uveljavljanje. Kljub 
temu, da so bila dana v izhodiščih za delovanje občinskih 
upravnih organov podrobna navodila, kako je potrebno anali- 
zirati stanje pravne pomoči, je tako analizo obravnavalo le 22 
občinskih skupščin2. 

Upoštevajoč, da je analizo stanja zagotavljanja pravne po- 
moči obravnavalo 11 občinskih skupščin že prej, moramo 
ugotoviti, da še polovica občinskih skupščin ni obravnavala 
problematike pravne pomoči v svoji občini ni sprejela ustrez- 
nih ugotovitev ter sklepov. Na podlagi regijskih posvetov smo 
sicer ugotovili, da občinski izvršni sveti oziroma upravni or- 
gani še pripravljajo analize oziroma konkretno pripravljajo 
ustanovitev službe pravne pomoči (npr. izvršni sveti občinskih 
skupščin v obalnokraški regiji). Obravnavanje analize o stanju 
pravne pomoči v občini, v zborih občinskih skupščin je izre- 
dnega pomena, saj se na tak način seznani z vsebino in cilji 
novega zakona ter problematiko najširši krog odgovornih 
subjektov, zlasti če upoštevamo, da je bilo že v obravnavah 
same informacije ugotovljeno, da je temeljni vzrok neuresni- 
čevanja zakona prav v tem, da odgovorni subjekti ne razu- 
mejo vsebine pravne pomoči in ciljev zakona v samoupravni 
socialistični družbi. 

Iz analiz stanja zagotavljanja pravne pomoči in razgovorov 
na regijskih posvetih izhaja, da so v občinah, v katerih so 
opravili analize ali jih še pripravljajo, realno ocenili stanje 
zagotavljanja pravne pomoči in potrebe po pravni pomoči. Iz 
analiz in ocen stanja pravne pomoči v občinah izhaja enotna 
ugotovitev, da stanje zagotavljanja pravne pomoči ni povsem 
zadovoljivo v nobeni občini. Potrebe po pravni pomoči ugo- 
tavljajo v posameznih občinah različno, saj so občine, v kate- 
rih nimajo niti odvetnika posameznika in tudi drugi subjekti 
ne dajejo pravne pomoči, v drugih občinah pa deluje tudi po 
več odvetnikov posameznikov (npr. v občini Ljubljana Center 
kar 80 odvetnikov). Ne glede na število odvetnikov posamez- 
nikov pa so ugotovljene v sleherni občini potrebe po dodatni, 
specializirani pravni pomoči, katere praviloma ne dajejo 
odvetniki posamezniki. Izredno nezadovoljivo je stanje pri 
zagotavljanju pravne pomoči delavcem pri varstvu njihovih iz 
dela pridobljenih pravic. Minimalno pravno pomoč zagotav- 
ljajo le večje organizacije združenega dela, ki imajo zaposlene 
ustrezne strokovne delavce. Delavci v teh organizacijah pa 
dobijo le začetno pravno pomoč in sicer le, ko uveljavljajo 
svoje pravice pred organi znotraj organizacije združenega 
dela, v primeru sprožitve spora pa ostajajo v postopkih pred 
sodišči združenega dela brez ustrezne pravne pomoči. Brez 

2 Skupščine občin Mozirje, Tržič, Ravne na Koroškem, Vrhnika, Hrastnik, Novo 
mesto, Kranj, Slovenska Bistrica, Celje, Tolmin, Piran, Žalec, Zagor|e ob Savi, 
Slovenske Konjice, Domžale, Radov'iica, Metlika, Ljubljana Center, Žalec, Nova 
Gorica, Črnomelj In Velenje. 
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pravne pomoči v sami organizaciji združenega dela so tudi 
delavci, ki so zaposleni v manjših, organizacijah združenega 
dela, ki nimajo zaposlenih ustreznih strokovnih delavcev. 
Občinski sindikalni sveti namreč le v redkih primerih omogo- 
čajo tudi zastopanje delavca. Pravne pomoči pa ne potrebu- 
jejo le delavci v manjših organizacijah združenega dela, am- 
pak kar je še pomembnejše, tudi same organizacije združe- 
nega dela, ki zaradi premajhnega obsega pravnega dela ne 
zaposlujejo diplomiranega pravnika. Te organizacije združe- 
nega dela bi zlasti potrebovale strokovno pomoč pri sestavi 
samoupravnih splošnih aktov, saj je njihova nedodelanost 
pogosto vzrok sporom v organizaciji ter pri sklepanju spora- 
zumov o združevanju dela in sredstev ter vseh zahtevnejših 
pravnih poslih. Potrebe po ustrezno organizirani in strokovni 
pravni pomoči izražajo tudi samoupravne interesne skupnosti 
s področja družbenih dejavnosti in materialne proizvodnje ter 
organizacije, ki imajo v teh skupnostih položaj izvajalcev. 
Zlasti je slabo stanje zagotavljanja pravne pomoči organizaci- 
jam s področja družbenih dejavnosti. 

Ugotovljeno stanje in jasno izražene potrebe po pravni 
pomoči so v večini občin pripeljale do ugotovitve, da je rešitev 
navedene problematike le v ustanovitvi službe pravne pomoči 
kot delovne organizacije ter v povezovanju in sodelovanju 
občin med seboj, predvsem v okviru regije. Tako so vse 
občine z obalnokraške in savinjske regije že sprejele sklepe o 
skupni ustanovitvi službe pravne pomoči kot delovne organi- 
zacije ter aktivno tečejo priprave za njeno ustanovitev. Sou- 
stanovitelji službe pravne pomoči v obeh regijah so tudi 
občinski sindikalni sveti. V obalno-kraški regiji predvidevajo 
ustanovitev službe pravne pomoči že konec tega leta, v savinj- 
ski regiji pa v prvi polovici prihodnjega leta. Priprave za 
ustanovitev službe pravne pomoči potekajo tudi v občini 
Domžale, saj je Izvršni svet občinske skupščine že sprejel 
elaborat o družbenoekonomski upravičenosti ustanovitve 
take službe. 

Glede na dejstvo, da večini občin obseg ugotovljenih po- 
treb po pravni pomoči ne dopušča ustanovitve službe pravne 
pomoči za območje ene same občine ter da morajo biti za 
ustanovitev delovne organizacije izpolnjeni pogoji, določeni z 
zakonom o združenem delu, so bile na regijskih posvetnih 
dane pobude za povezovanje občin med seboj v okviru regij. 
Navedene pobude o ustanovitvi službe pravne pomoči, ki bi 
pokrivale potrebe po pravni pomoči občin z območja regije, 
so bile s strani predstavnikov izvršnih svetov in vseh udele- 
žencev posvetov sprejete. Tako je realno pričakovati, da bodo 
ustanovljene službe pravne pomoči v severnoprimorski regiji, 
dolenjski regiji, podravski regiji (2 službi pravne pomoči) in 
gorenjski regiji (2 službi pravne pomoči). 

Iz analiz in ocen stanja ter regijskih posvetov izhaja, da so 
vzroki, ki ovirajo ustanavljanje služb pravne pomoči kot de- 
lovnih organizacij naslednji: 

- premajhna angažiranost odgovornih delavcev v občinah 
ter nepoznavanje ciljev in vsebine nove ureditve pravne po- 
moči. Še vedno prevladuje mnenje, da je pravna pomoč že v 
zadostni meri zagotovljena z dajanjem pravnih nasvetov in 
sestavljanjem najpotrebnejših vlog pri pravosodnih organih, 
družbenemu pravobranilcu samoupravljanja in občinskih sin- 
dikalnih svetih. Pri tem pa je zanemarjeno dejstvo, da je taka 
pravna pomoč le začetna in zato minimalna in ne pomeni 
uresničitve ciljev zakona. Še vedno so prisotna pojmovanja, 
da bi z ustanovitvijo službe pravne pomoči samo povečali 
administrativna dela; 

- pomanjkanje diplomiranih pravnikov s pravosodnim izpi- 
tom; 

- pomanjkanje finančnih sredstev; 
- zaostreni pogoji gospodarjenja ter omejitve zaposlovanja 

novih delavcev; 
- negotovost glede uspešnosti delovanja službe pravne 

pomoči in nepripravljenost prevzeti odgovornost; 
- slaba kadrovska zasedba upravnih organov, pristojnih za 

zadeve pravne pomoči, ker so naloge na tem področju za- 
htevne in odgovorne; 

- nepovezanost občin med seboj ter zapiranje v občinske 
meje. 

Vsi navedeni vzroki so podani v večji ali manjši meri v vsaki 
občini oziroma regiji. V posameznih občinah oziroma regijah 
še vedno primanjkuje diplomiranih pravnikov s pravosodnim 
izpitom (zlasti v dolenjski in severnoprimorski regiji). Za delo- 

vanje službe pravne pomoči je potrebno, da v službi delujeta 
vsaj dva delavca - odvetnika, sicer služba ne bi mogla 
uspešno poslovati. Rešitev tega problema je le v načrtnem 
štipendiranju pravnih kadrov, usposabljanju za delo na po- 
dročju pravne pomoči ter njihovemu usmerjanju v to delo. 

Za ustanovitev službe pravne pomoči morajo biti zagotov- 
ljena tudi finančna sredstva. Pomanjkanje finančnih sredstev 
predvsem poudarjajo dopolnjevane občine. Pri tem je treba 
poudariti, da ne gre za večja finančna in materialna sredstva. 
Za začetek dela je potrebno zagotoviti poslovne prostore, 
pisarniško opremo ter del sredstev za osebne dohodke zapo- 
slenih v prvih mesecih poslovanja oziroma v času ustanavlja- 
nja, dokler ne bi na podlagi svobodne menjave dela in s 
posameznimi storitvami začeli ustvarjati dovolj dohodka za 
kritje vseh potreb. Pri organiziranju službe pravne pomoči je 
potrebno upoštevati, da gre za ustanovitev majhne delovne 
organizacije in je izredno pomembno za njeno uspešno po- 
slovanje smotrna organiziranost pomožnih del in nalog (npr. 
za službo pravne pomoči SOZD ABC Pomurka opravlja vsa 
računovodska dela interna banka). 

Ustanavljanje službe pravne pomoči zahteva poleg finanč- 
nih sredstev tudi izvrševanje konkretnih nalog (priprava ela- 
borata o družbenoekonomski upravičenosti ustanovitve, 
ustanovitveni akt, zagotovitev poslovnih prostorov, opreme, 
pridobitev kadrov), ki so zahtevne in dogovorne ter predstav- 
ljajo precejšnjo obremenitev občinskih izvršnih svetov in pri- 
stojnih upravnih organov, ki v mnogih primerih ne razpola- 
gajo s kadri, usposobljenimi za opravljanje opisanih del. Zato 
bi bilo potrebno po regijah ustanoviti posebne delovne sku- 
pine, ki bi bile zadolžene za konkretne strokovne priprave za 
ustanovitev službe pravne pomoči. 

Glede na povedano Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
ocenjuje, da bi bilo mogoče zagotoviti organizirane oblike 
pravne pomoči v smislu zakona o pravni pomoči na celotnem 
območju SR Slovenije. 

V. 
Pomembno vlogo v zvezi z zagotavljanjem pravne pomoči 

je zakon naložil tudi organizacijam združenega dela, samou- 
pravnim interesnim skupnostim in drugim samoupravnim 
organizacijam in skupnostim. Navedeni subjekti so dolžni 
zagotoviti delavcem in delovnim ljudem brezplačno dajanje 
pravnih nasvetov in sestavljanje vlog, ko ti pred organi teh 
organizacij in skupnosti uveljavljajo na podlagi dela pridob- 
Ijene pravice. Zato je Zbor združenega dela Skupščine SR 
Slovenije ob obravnavi informacije o uresničevanju zakona o 
pravni pomoči med drugim naložil Izvršnemu svetu Skup- 
ščine SR Slovenije, da ugotovi in oceni vzroke, ki ovirajo 
ustanavljanje organiziranih oblik pravne pomoči v organizaci- 
jah združenega dela. Gre za realizacijo 31. člena zakona o 
pravni pomoči, ki pravi, da lahko delavci, ki opravljajo opra- 
vila in dajanje pravne pomoči za temeljne organizacije zdru- 
ženega dela v sestavi delovne organizacije, za organizacije 
združenega dela združene v sestavljeno organizacijo združe- 
nega dela ali v kakšno drugo obliko združevanja organizacij 
združenega dela, oblikujejo v skladu z zakonom o združenem 
delu službo pravne pomoči kot delovno skupnost za organizi- 
rano izvajanje pravne pomoči. _ 

Na podlagi navedenih razgovorov v organizacijah združe- 
nega dela3 je bilo ugotovljeno, da v nobeni izmed_navedenih 
organizacij združenega dela ni organizirana služba pravne 
pomoči kot delovna skupnost v smislu 31. člena zakona o 
pravni pomoči. Kljub temu pa je treba poudariti, da pravne 
službe v okviru delovne skupnosti skupnih služb zagotavljajo 
pravno pomoč, čeprav ne celovito, tako temeljnim organizaci- 
jam združenega dela kot tudi posameznim delavcem Pravna 
pomoč temeljnim organizacijam združenega dela, delovnim 
organizacijam oziroma SOZD je praktično celovita, saj jih 
pravne službe tudi zastopajo pred sodišči, dajejo pa jim tudi 
nasvete pri sestavljanju pogodb, samoupravnih splošnih ak- 
tov ter pri samoupravnih odločitvah. 
3 Gradi« Ljubljana, Livarna Maribor, TAM Maribor, Metalna Maribor, Mer* Celje 
Železarna Štore, Cinkarna Cel|e, Formator Cel|e, Metalka L|ubl|ana, Lltoatrol 
Llubllana, lakra klbernetlka Kranj, Železarna Jesenice, Planika Kranj, sna 
Kranj, Iriterevropa Koper, Stavbenik Koper, Splošna banka Koper, Luka Koper, 
Splošna plovba Piran, Istra benz Koper, Tomo« Koper, Meblo Nova Gorica, 
Cementarna Anhovo, Prlmor|e Gorica, PTT Gorica, Goatol, Krka Novo meato, 
Gorenje Titovo Velenje, REK Titovo Velenje In Vagrad Titovo Velenje. 
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Obseg pravne pomoči za delavce svojih organizacij združe- 
nega dela je seveda ožji, omejuje se predvsem na vprašanja v 
zvezi z zaščito samoupravnih pravic, vendar tudi v teh prime- 
rih delavca ne zastopajo, temveč mu dajo le pravni nasvet ali 
sestavijo potrebno vlogo. Obseg te vrste pravne pomoči, ki bi 
jo lahko označili kot minimalno v smislu 7. člena zakona o 
pravni pomoči, pa je vendarle različen glede na kadrovsko in 
strokovno zasedbo delovnih mest v posamezni pravni službi. 
Kljub temu pa lahko rečemo, da dobi pretežni del delavcev 
pravno pomoč tudi v tistih vprašanjih, ki ne sodijo v varstvo 
samoupravnih pravic. Dejstvo je namreč, da se delavci re- 
doma obračajo na pravno službo svoje organizacije združe- 
nega dela tudi v vseh drugih, povsem zasebnih zadevah od 
zemljiškoknjižnih, lokacijskih, gradbenih in drugih zadevah te 
vrste do premoženjskih in statusnih zadev. 

Dejstvo je tudi, da v vseh tistih organizacijah združenega 
dela, kjer pravne službe dobro delujejo tudi v preventivnem 
smislu, ni številnih konfliktnih situacij, ki bi se končale z 
odločitvijo sodišč, temveč se njihova preventivna dejavnost 
kaže predvsem v tem, da spore rešijo že v okviru organizacije 
združenega dela same. 

Kljub ugotovljenemu dobremu delovanju pravnih služb v 
okviru delovnih skupnosti skupnih služb v večjih organizaci- 
jah združenega dela in kljub pogojem, da bi se te službe lahko 
organizirale v službe pravne pomoči kot delovne skupnosti, 
pa za tako osamosvojitev ni zanimanja. 

Med vzroki, zaradi katerih ni interesa za ustanavljanje po- 
sebnih služb pravne pomoči navajajo predvsem tele: 

- zakon ne predpisuje obvezno ustanavljanje služb pravne 
pomoči kot delovnih skupnosti, temveč le daje možnost za 
tako obliko pravne pomoči; 

- pomanjkanje ustreznih kadrov, to je diplomiranih pravni- 
kov s pravosodnim izpitom, ki bi edino lahko dajali celovito in 
popolno pravno pomoč vključno z zastopanjem; 

- odpor proti ustanavljanju novih delovnih skupnosti, po- 
sebej še, ker gre za manjše delovne skupnosti kot bi bila to 
služba pravne pomoči; 

- vprašanja dohodkovnih odnosov s temeljnimi organizaci- 
jami združenega dela oziroma delovno organizacijo, ki so 
sedaj urejeni po enotnih kriterijih, z osamosvojitvijo v samo- 
stojno delovno skupnost pa bi bilo treba celoten sistem teh 
odnosov posebej in podrobno urediti, 

- v nobeni od organizacij združenega dela ne vidijo pre- 
dnosti take oblike pravne pomoči, zgolj status odvetnika, ki bi 
ga s tem pridobili pa ne odtehta prednosti, ki jih imajo pravne 
službe v okviru delovne skupnosti skupnih služb, 

- v vseh organizacijah združenega dela se zavedajo potreb 
po celoviti pravni pomoči za delavce, vendar menijo, da bi jim 
bilo treba zagotoviti tako pravno pomoč z organiziranimi 
oblikami pravne pomoči v okviru družbenopolitičnih skupno- 
sti. Pravna služba organizacije združenega dela v pravnem 
sporu zastopa organizacijo, zato je nujno, da delavec dobi 
pravno pomoč zunaj nje. 

Kolikor je zagotavljanje pravne pomoči za delovne organi- 
zacije združenega dela in za delavce zadovoljivo urejeno v 
večjih sistemih, kjer so pravne službe v okviru delovne skup- 
nosti skupnih služb na nivoju delovne organizacije oziroma 
SOZD razmeroma dobro organizirane in kadrovsko ustrezno 
močne, pa tega ni moč ugotoviti za vso množico manjših in 
majhnih delovnih organizacij, ki imajo le po enega diplomira- 
nega pravnika za vse pravne zadeve ali pa so celo brez njega. 
Delavci takih organizacij združenega dela seveda ne morejo v 
okviru organizacije združenega dela dobiti niti minimalne 
pravne pomoči. V večini primerov se poslužujejo pravne po- 
moči, ki jo daje ustrezna služba občinskega sindikalnega 
sveta, ki pa tudi ni celovita, družbeni pravobranilec samo- 
upravljanja ali pa odvetnik po pogodbi s posamezno organi- 
zacijo združenega dela. 

OZD, ki se ukvarjajo z zunanjetrgovinskimi posli pa so 
poudarile potrebo po specializirani pravni pomoči na tem 
področju, ki bi bila organizirana ob pomoči Gospodarske 
zbornice SR Slovenije za SR Slovenijo. 

Iz analiz in ocen stanja, ki so jih sprejele občinske skup- 
ščine, glede zagotavljanja pravne pomoči v organizacijah 
združenega dela in drugih samoupravnih organizacijah in 
skupnostih izhaja enako stanje, kot je bilo ugotovljeno na 
razgovorih v navedenih organizacijah združenega dela. Zlasti 
poudarjajo, da bi bilo potrebno zagotoviti vsem delavcem 

minimalno pravno pomoč. Ugotavljajo, da delavci niso sezna- 
njeni o pravici, da jim mora organizacija zagotoviti brez- 
plačno pravno pomoč z dajanjem pravnih nasvetov in sestav- 
ljanjem vlog, ko ti pred pristojnimi organi znotraj organizacije 
uveljavljajo svoje na podlagi dela pridobljene pravice. Predla- 
gajo, da je potrebno v razvidih del in nalog opredeliti pravno 
pomoč kot posebno nalogo ter dajanje pravne pomoči orga- 
nizirati tako, da bo ta pravna pomoč dostopna za slehernega 
delavca, obenem poudarjajo, da v organizaciji združenega 
dela ni mogoče zagotoviti delavcu pravne pomoči v primeru, 
ko se delavec odloči, da bo sprožil spor proti organizaciji. V 
takem primeru pride do nasprotujočih si interesov in je po- 
trebno, da ima delavec možnost dobiti pravno pomoč zunaj 
organizacije. Mnoge organizacije združenega dela in druge 
samoupravne organizacije in skupnosti poudarjajo, da so z 
anketo med delavci ugotovile, da delavci izražajo pogosto 
nezaupanje v objektivnost pravne pomoči, ker jo dajejo tisti, 
ki hkrati opravljajo pravne naloge tudi za organizacijo ter 
želijo dobiti pravno pomoč zunaj lastne organizacije. Pravil- 
nost pravnih nasvetov, ki jih delavci dobijo v organizaciji 
pogosto preverjajo pri občinskem sindikalnem svetu in druž- 
benem pravobranilcu samoupravljanja. Zato menijo, da bi bilo 
potrebno ustanoviti posebno službo pravne pomoči na ravni 
občine. 

Iz povedanega torej izhaja, da je zboljšanje stanja zagotav- 
ljanja pravne pomoči v občinah in s tem uresničevanje ciljev 
zakona predvsem odvisno od ustanavljanja služb pravne po- 
moči kot delovnih organizacij v okviru družbenopolitičnih 
skupnosti. Oblikovanje službe pravne pomoči kot posebnih 
delovnih skupnosti v večjih organizacijah združenega dela 
zakon prepušča odločitvam samih organizacij združenega 
dela. Uspešno dvoletno delovanje službe pravne pomoči v 
SOZD ABC Pomurka kaže, da ima tudi ta, v zakonu predvi- 
dena oblika svojo vsebino in cilj ter je utemeljeno pričakovati, 
da se bodo še posamezne večje delovne organizacije in se- 
stavljene organizacije združenega dela odločile za oblikova- 
nje delovne skupnosti pravne pomoči. 

, VI. 
Pri razvijanju sistema pravne pomoči v smislu zakona o 

pravni pomoči bi združevanje dela odvetnikov posameznikov 
v delovne skupnosti odvetnikov nedvomno pomenilo dolo- 
čen napredek (večja strokovnost, delitev dela, razbremenitev 
administrativno-računovodskih del, specializacijo in drugo). 
Zato je Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije v svo- 
jem sklepu predlagal Odvetniški zbornici Slovenije, da oceni 
stanje na področju pravne pomoči, pri čemer naj predvsem 
ugotovi razloge, ki ovirajo ustanavljanje delovnih skupnosti 
odvetnikov v skladu z zakonom. 

Na podlagi odgovorov odvetnikov posameznikov na anketo, 
ki jo je opravila Odvetniška zbornica Slovenije" izhaja, da so 
razlogi, ki ovirajo združevanje naslednji: 

- finančni predpisi, ki zahtevajo enako poslovanje kot za 
večje organizacije združenega dela in s tem v zvezi vprašanje 
rentabilnosti delovne skupnosti odvetnikov, ker bi bili režijski 
stroški višji kot so pri odvetniku posamezniku in s tem storitve 
pomoči dražje (84 odgovorov), 

- pomanjkanje ustreznih poslovnih prostorov ter material- 
nih sredstev (82 odgovorov), 

- zakonska ureditev položaja delovnih skupnosti odvetni- 
kov 

- status organizacije združenega dela (35 odgovorov), 
- v manjših krajih, kjer deluje eden, dva ali trije odvetniki, 

združevanje dela v delovne skupnosti odvetnikov ni mogoče 
zaradi kolizije interesov, ker odvetniki v delovni skupnosti ne 
bi mogli zastopati hkrati obe stranki, ki sta v sporu (12 odgo- 
vorov), 

- nezainteresiranost občin ter drugih odgovornih subjek- 
tov za razvoj odvetniške dejavnosti (8 odgovorov). 

Kakor je razvidno ovira združevanje dela odvetnikov pred- 
vsem ugotovitev, da bi bili stroški poslovanja delovne skupno- 
sti odvetnikov večji zaradi obstoječih finančnih predpisov in 
tako delovne skupnosti ne bi mogle uspešno poslovati. Ker 
prikazan problem ni podan le pri delovnih skupnostih odvet- 

4 na anketni list je odgovorilo 134 odvetnikov posameznikov od skupno 242 
odvetnikov 
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nikov, ampak pri vseh manjših organizacijah združenega 
dela, bi bilo potrebno, da se temu vzroku nameni posebno 
strokovno obravnavanje in ugotovi možnosti za določene 
izjeme. 

Drugi poglavitni razlog, ki ovira združevanje odvetnikov, je. 
pomanjkanje poslovnih prostorov. V krajih, v katerih število 
odvetnikov posameznikov omogoča združevanje v delovne 
skupnosti odvetnikov bi bilo potrebno posebej planirati po- 
slovne prostore za delovne skupnosti odvetnikov. Kar 66% 
odvetnikov je odgovorilo, da bi združili svoje delo v delovni 
skupnosti odvetnikov, če bi bili za uspešno delovanje zago- 
tovljeni ustrezni pogoji. 

Iz ugotovljenih razlogov izhaja, da bi ta organizacijska 
oblika pravne pomoči lahko zaživela le ob podpori celotne 
družbene skupnosti, kar tudi predvideva zakon v 37. členu, ko 
določa, da družbenopolitične skupnosti, organizacije združe- 
nega dela, samoupravne interesne skupnosti ter druge sa- 
moupravne organizacije in skupnosti lahko zagotovijo sred- 
stva za ustanovitev in začetek dela delovne skupnosti odvetni- 
kov. 

VII. 
Odvetniki, ki opravljajo odvetniško dejavnost z osebnim 

delom samostojno kot poklic (odvetniki posamezniki) so 
tretja organizirana oblika pravne pomoči, ki jo določa zakon o 
pravni pomoči. Število odvetnikov posameznikov ostaja ne- 
spremenjeno že nekaj let in se diplomirani pravniki s pravoso- 
dnim izpitom le redko odločajo za samostojno opravljanje 
odvetniške dejavnosti. 

Z že omenjeno anketo je Odvetniška zbornica Slovenije 
poskušala ugotoviti tudi razloge, ki ovirajo, da se več diplomi- 
ranih pravnikov ne odloči za opravljanje odvetniške dejavno- 
sti. 

Iz odgovorov izhaja, da so razlogi naslednji: 
- nezagotovljeni materialni pogoji - predvsem poslovni 

prostori (59 odgovorov), 
- neizenačenost pravic odvetnikov s pravicami delavcev v 

združenem delu - nezmožnost pridobiti stanovanje, odsot- 
nost z dela, dopusti, regresiranje prehrane (50 odgovorov), 

- neomejen delovni čas (43 odgovorov), 
- šibka socialna varnost - do 30 dni bolezni brez nadome- 

stila osebnega dohodka (39 odgovorov), 
- visoke družbene dajatve - davki in prispevki (30 odgovo- 

rov), 
- negotovost uspešnega poslovanja - negotova eksistenca 

(28 odgovorov), 
- delo odvetnika je premalo vrednoteno in finančno nesti- 

mulativno — premajhen dohodek glede na težko in odgovorno 
delo (27 odgovorov), 

- - premajhna družbena veljava odvetništva, neprizna- 
vanje odvetništva kot družbeno koristne službe (22 odgovo- 
rov), 

- odgovornost poklica in težavno delo na več glavnih po- 
dročjih (22 odgovorov). 

Z navedeno anketo so zbrani tudi predlogi odvetnikov po- 
sameznikov za izboljšanje stanja pravne pomoči. Ti predlogi 
so predvsem naslednji: 

- odvetnike začetnike je treba oprostiti družbenih dajatev 
vsaj prvo leto poslovanja in jim dati materialno pomoč, 

- družbena pomoč pri zagotovitvi poslovnih prostorov in 
drugih materialnih pogojev dela, 

- poenostavitev finančnega poslovanja odvetnikov posa- 
meznikov, 

- milejša davčna politika, 
- zagotovitev pogojev za združevanja odvetnikov v delovne 

skupnosti odvetnikov 
- pravilno vrednotenje odvetnikovega dela in sprotno zviše- 

vanje cen storitev pravne pomoči, 
- zagotoviti pomoč in razumevanje družbene skupnosti. Pri 

izvajanju vseh oblik pravne pomoči - realizacija zakona o 
pravni pomoči. 

Glede na navedene predloge bi bilo potrebno, da Odvetni- 
ška zbornica Slovenije ponovno prouči veljavni družbeni do- 
govor o načelih in načinu za ugotavljanje osebnih dohodkov 
občanov, ki z osebnim delom opravljajo kmetijske, obrtne ali 
druge gospodarske dejavnosti, intelektualne in negospodar- 
ske storitve in predlaga morebitne spremembe in dopolnitve, 
zlasti glede oprostitve davkov za odvetnike začetnike in 
drugo. 

VIII. 
V času od obravnavanja informacije o uresničevanju za- 

kona o pravni pomoči v Skupščini SR Slovenije je Odvetniška 
zbornica Slovenije sprejela nov statut, ki je začel veljati 2/11- 
1981. Skupščina je dala k statutu soglasje na seji zborov 
21/10-1981. Na podlagi novega statuta so se konstituirali 
območni zbori odvetnikov, ki so sprejeli svoja pravila, izvolili 
organe ter delegate za skupščino Odvetniške zbornice Slove- 
nije, katere prvo zasedanje je bilo 26. aprila 1982. Na tem 
zasedanju se je zbornica konstituirala v skladu z zakonom o 
pravni pomoči. Izvoljeno je bilo novo predsedstvo in drugi 
organi zbornice ter sprejeti nekateri predpisi, ki jih določa 
statut. 

V tem času je bil sklenjen tudi družbeni dogovor o merilih 
za vrednotenje storitev pravne pomoči in na njihovih izhodi- 
ščih pripravlja Odvetniška zbornica Slovenije novo tarifo za 
storitve pravne pomoči. 

Zaključne ugotovitve izvršnega sveta 
skupščine SR Slovenije 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije ob obravnavanju do- 
polnitve informacije o uresničevanju zakona o pravni pomoči 
ter ob upoštevanju osnovne informacije ugotavlja: 

1. Zakon o pravni pomoči predstavlja v praksi ustrezno 
podlago za uresničitev vseh družbenih ciljev na področju 
pravne pomoči. Dosedanja uporaba zakona o pravni pomoči 
je pokazala, da so zakonske rešitve ustrezne in da bo z 
doslednejšim in hitrejšim uresničevanjem zakona možno do- 
seči izboljšanje stanja zagotavljanja pravne pomoči. 

2. Razvoj pravne pomoči zaostaja za družbenimi potrebami 
in ne prispeva dovolj h krepitvi varstva ustavnosti in zakonito- 
sti. Nezadovoljivo je stanje pri zagotavljanju pravne pomoči 
delavcem pri varstvu njihovih samoupravnih in drugih iz dela 
pridobljenih pravic. Pomemben napredek je dosežen le pri 
zagotavljanju pravne pomoči delavcem, ko ti pred organi 
organizacij združenega dela, drugih samoupravnih organiza- 
cij in skupnosti uveljavljajo na podlagi dela pridobljene pra- 
vice, zlasti v večjih organizacijah združenega dela. 

Brez ustrezne pravne pomoči je večina manjših organizacij 
združenega dela ter samoupravne interesne skupnosti s pod- 
pročja družbenih dejavnosti in organizacije združenega dela, 
ki imajo v teh skupnostih položaj izvajalcev. Potrebe po kvali- 
tetni, celoviti ter ustrezno organizirani pravni pomoči obsta- 
jajo na vseh področjih pravnega urejanja. Precejšnje potrebe 
so tudi po specializirani pravni pomoči, predvsem s področja 
samoupravnih in zunanjetrgovinskih odnosov. 

3. Pravna pomoč, ki jo dajejo sodišča, družbeni pravobra- 
nilci samoupravljanja, upravni organi in občinski sveti ZSSS 
ne zadošča, saj se ta pravna pomoč sestoji praviloma le iz 
pravnih nasvetov in sestavljanja vlog. Pravosodni organi so 
zaradi slabega stanja zagotavljanja pravne pomoči v večini 
občin širilo dajanje pravne pomoči preko svoje zakonske 
obveznosti in zato njihovo delovanje na tem področju ovira 
redno opravljanje sodne funkcije. 

4. Izboljšanje stanja na področju pravne pomoči je možno 
doseči predvsem z ustanavljanjem služb pravne pomoči kot 
delovnih organizacij, ki bi pokrivale potrebe po pravni pomoči 
z območja več občin oziroma regij ter z zagotavljanjem mate- 
rialnih pogojev za ustanavljanje delovnih skupnosti odvetni- 
kov. Do ustanovitve služb pravne pomoči in delovnih skupno- 
sti odvetnikov pa bo lahko prišlo le ob aktivnem delovanju 
družbenopolitičnih skupnosti, družbenopolitičnih organizacij 
ter drugih subjektov, ki so po zakonu odgovorni za zagotav- 
ljanje pogojev za razvoj pravne pomoči. 

5. Vzroki, ki ovirajo ustanavljanje organiziranih oblik pravne 
pomoči so takšne narave, da jih je mogoče z ustreznimi 
ukrepi ter aktivnejšim delovanjem uspešno odpraviti. Eden 
izmed vzrokov, da se zakon ne uresničuju je še vedno v 
nerazumevanju vsebine pravne pomoči in ciljev zakona o 
samoupravni socialistični družbi ter v premajhni družbeni 
aktivnosti na tem področju. Zato je potrebno zagotoviti, da 
bodo vse občinske skupščine obravnavale stanje zagotavlja- 
nja pravne pomoči na svojem območju ter sprejele ukrepe za 
hitrejše uveljavljanje zakona o pravni pomoči. Ker je pomanj- 
kanje diplomiranih pravnikov s pravosodnim izpitom v sposa- 
meznih regijah poglavitni razlog, da ni mogoče ustanoviti 
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službe pravne pomoči, je potrebno načrtno usmerjati kadre za 
delo na področju pravne pomoči. 

6. Poglavitni vzrok, da ostaja število odvetnikov posamezni- 
kov nespremenjeno, ter da ne pride do ustanavljanja delovnih 
skupnosti odvetnikov, je pomanjkanje ustreznih poslovnih 
prostorov ter drugih materialnih pogojev. Tudi v sedanjih 
pogojih gospodarjenja, bi družbenopolitične skupnosti, orga- 
nizacije združenega dela in druge samoupravne organizacije 
in skupnosti morale poiskati možnost za zagotovitev material- 
nih pogojev, predvsem za ustrezne poslovne prostore. 

7. Pravne službe, ki so organizirane kot notranje organiza- 
cijske enote v okviru delovnih skupnosti skupnih služb, delu- 
jejo v skladu s cilji zakona o pravni pomoči ter dajejo pravno 
pomoč neodvisno in samostojno, v skladu z ustavo, zakoni in 
samoupravnimi splošnimi akti samim organizacijam združe- 
nega dela ter delavcem teh organizacij. Takšno delovanje 
pravnih služb je potrebno, ne glede na njihovo organiziranost, 
krepiti, hkrati pa v večjih organizacijah združenega dela, 
predvsem sestavljenih organizacijah združenega dela, ustvar- 
jati pogoje za organiziranje službe pravne pomoči kot samo- 
stojne delovne skupnosti. 

Predlogi ukrepov 
1. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije bo v skladu s svojimi 

pravicami in dolžnostmi spremljal razvoj pravne pomoči na 
vseh področjih ter dajal izvršnim svetom občinskih skupščin, 
Odvetniški zbornici Slovenije pobude in predloge za izboljša- 

nje stanja pravne pomoči ter za hitrejše in doslednejše uresni- 
čevanje zakona o pravni pomoči. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije bo priporočil izvršnim 
svetom občinskih skupščin, ki analiz in ocen stanja pravne 
pomoči še niso pripravili, da to storijo čimprej in jih predložijo 
v obravnavanje občinskim skupščinam. 

2. Republiški sekretariat za pravosodje in upravo bo v 
skladu s svojo pristojnostjo spremljal zagotavljanje pravne 
pomoči in nadaljnje uresničevanje zakona, zlasti pa bo: 

- dajal pobude in strokovne predloge za ustanovitev služb 
pravne pomoči v občinah, predlagal ukrepe za izboljšanje 
stanja ter dajal strokovno pomoč pri iskanju najbolj ustreznih 
rešitev, 

- sodeloval z Zvezo sindikatov Slovenije v prizadevanju za 
izboljšanje stanja zagotavljanja pravne pomoči na področju 
varstva samoupravnih in drugih iz dela pridobljenih pravic 
delavcem in delovnim ljudem in v sodelovanju s SZDL spod- 
bujal izboljševanje stanja na tem področju, 

- v sodelovanju z Gospodarsko zbornico SR Slovenije 
spodbujal organiziranje služb pravne pomoči kot delovnih 
skupnosti, kakor tudi organiziranje posebnih pravnih služb v 
okviru delovnih skupnosti skupnih služb, 

- skupaj s SZDL nadaljeval s posveti o zagotavljanju pravne 
pomoči še v tistih regijah, kjer posvetov še ni bilo (ljubljanski, 
notranjski, zasavski, posavski, koroški in pomurski regiji), 

- v sodelovanju z Odvetniško zbornico Slovenije in Pravno 
fakulteto v Ljubljani, v okviru Posebne izobraževalne skupno- 
sti za družboslovje, urejal vprašanja v zvezi s specializacijo 
odvetnikov. 

PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA 

o spremembah in dopolnitvah zakona o 

družbenem pravobranilcu 

samoupravljanja z osnutkom zakona 

(ESA-85) 

POVZETEK 
V zvezi z zakonodajno razmejitvijo med federacijo in 

republikami glede urejanja družbenega pravobranilca sa- 
moupravljanja so v republiškem zakonu o družbenem pra- 
vobranilcu samoupravljanja razgrajena načela o položaju, 
pravicah in dolžnostih družbenega pravobranilca samo- 
upravljanja, ki jih določa zvezni zakon o družbenem pra- 
vobranilcu samoupravljanja. Zaradi potrebne skladnosti 
med zveznim in republiškim zakonom, bi bilo potrebno 
posamezne določbe republiškega zakona (2. in 7. člen) 
uskladiti s spremembami in dopolnitvami zveznega za- 
kona. 

Sprejem ustavnih amandmajev k ustavi SRS je terjal 
presojo določbe 20. člena, ki ureja mandatno dobo, za 
katero je imenovan družbeni pravobranilec samoupravlja- 
nja in se glede te določbe predlaga sprememba v smislu 
skrajšanja mandatne dobe od 8 let na 4 leta z možnostjo 
enkratnega ponovnega imenovanja. 

Posamezne določbe naj bi se dopolnile oziroma spre- 
menile po predlogih, ki jih iz praktičnih izkušenj daje 
družbeni pravobranilec samoupravljanja SRS: tako naj bi 
glede na položaj, pravice in dolžnosti, ki jih ima družbeni 
pravobranilec samoupravljanja SRS, le-ta imel tudi dolo- 
čene pristojnosti v kandidacijskem postopku (3. člen, 7. 
člen), predlagana je dopolnitev določbe o aktih, ki jih 
predpisuje (10. člen), precizirala naj bi se določba, ki ureja 
postopek razrešitve pred potekom mandatne dobe (6. 
člen) in določba, ki ureja nezdružljivost drugih funkcij s 
funkcijo, ki jo ima družbeni pravobranilec samoupravlja- 
nja (5. člen), na novo naj bi uredila mandatna doba na- 
mestnikov in pomočnikov družbenega pravobranilca sa- 
moupravljanja (člen 8.), določila naj bi se obveznost spre- 
jemanja letnih programov dela (nov 36. a člen oziroma 13. 
člen predlaganega zakona) ter uredila obveznost strokov- 
nega in družbenopolitičnega izobraževanja (nov 39. a člen 
oziroma 15. člen predlaganega zakona). 

1. Ustavna podlaga za izdajo zakona 

Ustavna podlaga za izdajo zakona o spremembah in dopol- 
nitvah zakona o družbenem pravobranilcu samoupravljanja je 
v 154. členu ustave SRS, ki opredeljuje položaj in funkcijo 
družbenega pravobranilca samoupravljanja. Pravni temelj za 
predlagane spremembe je tudi peti odstavek 1. točke amand- 

maja II k ustavi SRS, ki predpisuje, da dolžino mandatne dobe 
in omejitev ponovnega imenovanja družbenega pravobranilca 
samoupravljanja določi zakon. , 

2. Ocena stanja in razlogi za izdajo zakona 
Zakonodajna ureditev institucije družbenega pravobranilca 

samoupravljanja je delno v pristojnosti federacije ter delno v 
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pristojnosti republik. Glede na določbo 3. točke 281. člena 
ustave SFRJ je federacija določila načela o položaju, pravicah 
in dolžnostih družbenega pravobranilca samoupravljanja z 
zakonom o družbenem pravobranilcu samoupravljanja (Ura- 
dni list SFRJ. št.36/75), ki je bil spremenjen in dopolnjen z 
zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona o družbenem 
pravobranilcu samoupravljanja (Uradni list SFRJ, št. 20/82). V 
skladu z načeli, ki jih je določil zvezni zakon, je bil zasnovan 
republiški zakon o družbenem pravobranilcu samoupravlja- 
nja (Uradni list SRS, št. 21 /75), v katerem je v celoti urejen tudi 
položaj družbenega pravobranilca samoupravljanja SR Slove- 
nije. V tem se republiška zakonodaja razlikuje od zvezne, ki je 
položaj zveznega družbenega pravobranilca samoupravljanja 
uredila s posebnim zakonom. 

Spremembe zakona o družbenem pravobranilcu samo- 
upravljanja se predlagajo zaradi uskladitve zakona z ustav- 
nimi amandmaji, uskladitve z zveznim zakonom o spremem- 
bah in dopolnitvah zakona o družbenem pravobranilcu samo- 
upravljanja ter uskladitve z zakonom o sistemu državne 
uprave in o Izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije ter o 
republiških upravnih organih, ki se glede posameznih pogla- 
vij smiselno uporablja tudi za družbene pravobranilce samo- 
upravljanja. Istočasno naj bi se posamezne določbe spreme- 
nile v smislu predlogov družbenih pravobranilcev samouprav- 
ljanja, ki jih ti predlagajo glede na izkazane potrebe v praksi. 

3. Predlagane rešitve 
V 2. in 7. členu se predlagajo spremembe, ki pomenijo 

uskladitev z zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona o 
družbenem pravobranilcu samoupravljanja (Uradni list bf-HJ, 
št 20/82). V 2. členu pa naj bi se v prvem odstavku tudi črtale 
besede »v samoupravnem združenem delu« glede na pristoj- 
nost družbenega pravobranilca samoupravljanja, da varuje 
samoupravne pravice in družbeno lastnino v vseh odnosih 
pridobivanja in delitve. , .. 

Predlagana dopolnitev 19. člena v tem smislu, da bi si 
skupščina občine pred imenovanjem in razrešitvijo družbe- 
nega pravobranilca samoupravljanja pridobila mnenje druž- 
benega pravobranilca samoupravljanja SRS, izhaja iz polo- 
žaja ki ga ima družbeni pravobranilec samoupravljanja SRS 
kot organ cele družbene skupnosti v republiki in s tem v zvezi 
z obveznostjo, določeno v 32. členu, da zagotavlja enotnost v 
izvajanju funkcije na območju republike. Opisano stališče je 
bilo tudi sprejeto na posvetovanju družbenih pravobranilcev 
samoupravljanja republik in pokrajin dne 8. in 9. septembra 
1981. 

V skladu z ustavnim amandmajem II k ustavi SRS je bila 
preizkušena določba 20. člena, glede katere se J® 
bi se zaradi uspešnega izvajanja funkcije mandatna doba 
skrajšala na 4 leta, hkrati pa bi bila določena možnost enkrat- 
nega ponovnega imenovanja. Takšna rešitev je sP^|eta tud 
za zvezneaa družbenega pravobranilca samoupravljanja. Z 
dopoSo določbe 20® člena, po kateri bi bHa družbenopoh- 
tična skupnost, ki imenuje družbenega pravobranilca samo 
uoravliania le-temu, v primeru, da ni ponovno imenovan, 
dolžna preskrbeti drugo ustrezno delo, pa bi bila druz&®"e™u 

pravobranilcu samoupravljanja zagotovljena ustrezna 
C'G?ede322. člena se predlaga širša formulacija, ki omogoča, 
da se vsak primer obravnavanja nezdružljivosti funkcij druž- 

benega pravobranilca samoupravljanja z drugimi funkcijami 
in deli posebej presoja. 

V 24. členu, ki obravnava razrešitev družbenega pravobra- 
nilca samoupravljanja pred potekom časa za katerega je bil 
imenovan, se s predlagano spremembo precizira postopek za 
razrešitev. 

Spremembo 26. člena narekuje praksa, saj sedaj ni bilo 
jasno, kateri organ naj opravi objavo. 

V 27. členu se predlaga, da se mandatna doba namestnikov 
in pomočnikov družbenega pravobranilca samoupravljanja 
določi na 4 leta, s tem, da se glede njih predvideva reelekcija. 
Tako rešitev omogoča tudi ustavni amandma II, ki določa 
omejitev ponovnega imenovanja le za družbenega pravobra- 
nilca samoupravljanja, ne pa za namestnika in pomočnika, 
potrebna pa je zaradi strokovnosti, učinkovitosti in kontinui- 

Dopolnitev 32. člena, po kateri naj bi bila stališča, za katera 
se dogovorijo družbeni pravobranilci samoupravljanja ob- 
vezna, bi bila potrebna zaradi enotnega izvajanja funkcije, ki 
bi se lahko uresničila na opisan način. , 

Dopolnitev 33. člena glede aktov, ki jih predpiše družbeni 
pravobranilec samoupravljanja SRS je predlagana zaradi us- 
kladitve z zakonom o pripravništvu, strokovnih izpitih in izpo- 
polnjevanju strokovne izobrazbe delavcev v državni upravi in 
pravosodju (Uradni list SRS, št. 8/80) in se v praksi tudi ze 
izvaja. 

Nova določba, s katero bi bila družbenemu pravobranilcu 
samoupravljanja naložena obveznost, da sprejema za svoj'e 

' območje program dela za tekoče leto, je predlagana zaradi 
učinkovitejšega izvajanja funkcije, ki jo v določeni meri omo- 
goča tudi načrtovano delo. 

Predlagana sprememba 36. člena in nov 36 a član pomenita 
le uskladitev z zakonom o sistemu državne uprave in fzvršnem 
svetu Skupščine SR Slovenije ter o republiških upravnih orga- 

Predlagana sprememba 39. člena izhaja iz sedanjih praktič- 
nih potreb po dogovoru občin o merilih za dodelitev sredstev. 

Predvidena nova določba o strokovnem izpopolnjevanju 
družbenih pravobranilcev samoupravljanja in sodelavcev je 
predlagana zaradi obveznosti izobraževanja določene z dru- 
qimi zakoni. , . . . 

V prehodnih določbah pa naj bi bil urejen položaj družbe- 
nih pravobranilcev samoupravljanja, ki so bili imenovani pred 
sprejetjem novega zakona za dobo 8 let. 

4. Finančne posledice 
Izvajanje predlaganih sprememb ne bo zahtevalo novih 

oziroma dodatnih finančnih sredstev. 
Prav tako predlagane spremembe ne bodo zahtevale pove- 

čanja administrativnih del in nalog pri družbenih pravobranil- 
cih samoupravljanja. 

V skladu z drugim odstavkom 260. člena poslovnika Skup- 
ščine SR Slovenije predlagatelj zakona predloga, da se prva 
in druga faza postopka za izdajo zakona združita, tako da se 
hkrati obravnava in sprejme predlog za izdajo zakona in 
zakonski osnutek. .... . „j, 

S predlaganim zakonom se namreč ne spreminjajo izhodi- 
šča, na katerih temelji zakon o družbenem pravobranilcu 
samoupravljanja, temveč gre le za manjše spremembe in 
dopolnitve zakona. 

OSNUTEK ZAKONA 

o spremembah in dopolnitvah o družbenem 

pravobranilcu samoupravljanja 

1. člen 

V zakonu o družbenem pravobranilcu samoupravljanja 
(Uradni list SRS, št. 21/75) se v prvem odstavku 2. člena za 
besedami »razporejanja in delitve dohodka« postavi pi , 
ostalo besedilo do konca tega odstavka pa se črta. 

Drugi odstavek se črta. 

2. člen 

V prvem odstavku 7. člena se za besedama »organov uprav- 
liania« dodaio besede »oziroma zbora delavcev«, za bese 
dama »pooblaščenega organa« pa besede »oziroma zbora 
d6V dTugem odstavku se za besedo »seje« dodajo besede 
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»oziroma zbora delavcev«, pika na kncu stavka se črta in se 
dodajo besede »oziroma zbor delavcev«. 

3. člen 
V 19. členu se za drugim odstavkom doda nov tretji odsta- 

vek, ki se glasi: 
»Pred imenovanjem in razrešitvijo družbenega pravobra- 

nilca samoupravljanja skupščina občine oziroma skupščine 
občin pridobijo pismeno mnenje družbenega pravobranilca 
samoupravljanja SR Slovenije«. 

4. člen 
20. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Družbeni pravobranilec samoupravljanja se imenuje za 

dobo štirih let in je po preteku te dobe lahko še enkrat 
imenovan. 

Družbenemu pravobranilcu samoupravljanja, ki ni bil po- 
novno imenovan je dolžna družbenopolitična skupnost, ki ga 
imenuje, preskrbeti drugo delo, ki ustreza njegovi izobrazbi in 
z delom pridobljeni delovni zmožnosti. Do nastopa drugega 
dela,najdalj pa za dobo 6 mesecev, pripadajo družbenemu 
pravobranilcu samoupravljanja pravice iz dela ter osebni do- 
hodek v višini zadnjega mesečnega dohodka z vsemi poveča- 
nji osebnega dohodka in drugih prejemkov imenovanih in 
voljenih delavcev.« 

5. člen 
22. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Družbeni pravobranilec samoupravljanja ne more oprav- 

ljati funkcij ali dela, ki so nezdružljiva z njegovimi pristoj- 
nostmi, obveznostmi in pravicami.« 

6. člen 
24. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Družbeni pravobranilec samoupravljanja se razreši tudi 

pred potekom časa, za katerega je imenovan: 
1. če sam zahteva razrešitev! 
2. če je s pravnomočno sodbo obsojen na kazen zapora 6 

mesecev ali na hujšo kazen, ali na milejšo kazen za kaznivo 
dejanje, zaradi katerega bi bil nevreden opravljati funkcijo 
družbenega pravobranilca samoupravljanja; 

3. če s svojim delom in obnašanjem krši ugled funkcije 
družbenega pravobranilca samoupravljanja; 

4. če trajno izgubi delovno sposobnost za opravljanje svoje 
funkcije 

Če družbeni pravobranilec smoupravljanja zahteva razreši- 
tev, je pristojna skupščina družbenopolitične skupnosti 
dolžna o tem razpravljati in sprejeti odločitev v treh mesecih 
od vložitve zahteve. 

Postopek za razrešitev družbenega pravobranilca samo- 
upravljanja iz razlogov po 2. ali 3. točki prvega odstavka tega 
člena prične pristojna skupščina družbenopolitične skupnosti 
na svojo pobudo ali na predlog Socialistične zveze delovnega 
ljudstva, Zveze sindikatov ali Družbenega pravobranilca sa- 
moupravljanja SR Slovenije. 

Socialistična zveza delovnega ljudstva in Zveza sindikatov 
dajeta mnenje o razrešitvi družbenega pravobranilca samo- 
upravljanja iz razlogov po 2. ali 3. točki prvega odstavka tega 
člena, kadar nista sama predlagala njegovo razrešitev. 

O razrešitvi družbenega pravobranilca samoupravljanja iz 
razlogov po 2. ali 3. točki prvega odstavka tega člena je 
mogoče odločiti samo, če je pristojni organ ustrezne skup- 
ščine družbenopolitične skupnosti poprej izvedel postopek za 
ugotovitev utemeljenosti razlogov za razrešitev in če je bilo v 
tem postopku družbenemu pravobranilcu samoupravljanja 
omogočeno, da se izjavi o predlogu. 

Če je proti družbenemu pravobranilcu samoupravljanja 
uveden kazenski postopek, lahko skupščina družbenopoli- 
tične skupnosti odloči, da družbeni pravobranilec samo- 
upravljanja ne opravlja dolžnosti v času, ko postopek traja. 

Če je uveden kazenski postopek proti namestniku ali po- 
močniku družbenega pravobranilca samoupravljanja lahko 
družbeni pravobranilec samoupravljanja odloči, da namestnik 
ali pomočnik ne sme opravljati dolžnosti v času, ko postopek 
traja«. 

7. člen 
Drugi odstavek 26. člena se spremeni tako, da se glasi: 
»Evidentiranje kandidatov za namestnika in pomočnika 

opravi Socialistična zveza delovnega ljudstva po objavi skup- 
ščine ustrezne družbenopolitične skupnosti. 

8. člen 
27. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Namestnik in pomočnik družbenega pravobranilca samo- 

upravljanja se imenujeta za dobo 4 let in sta po poteku te 
dobe lahko ponovno imenovana«. 

9. člen 
V prvem odstavku 32. člena se za besedo »sprejemajo« črta 

beseda »načelna«. 
Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se glasi: 
»Dogovorjena stališča so obvezna za družbene pravobra- 

nilce samoupravljanja«. 
Dosedanji drugi in tretji odstavek postaneta tretji in četrti 

odstavek. 
10. člen 

V 33. členu se za drugo alineo doda nova alinea, ki se glasi: 
»- v soglasju z družbenimi pravobranilci samoupravljanja 

skupno programsko usmeritev družbenih pravobranilcev sa- 
moupravljanja v SR Sloveniji za tekoče leto«. 

11. člen 
Za 33. členom se doda nov 33. a člen, ki se glasi: 
»Na podlagi skupne programske usmeritve iz 33. člena tega 

zakona izda družbeni pravobranilec samoupravljanja za svoje 
• območje program dela za tekoče leto, ki ga sestavi na podlagi 
zakonskih predpisov ter stališč pristojne skupščine družbe- 
nopolitične skupnosti. 

Program dela iz 1. odstavka tega člena posreduje družbeni 
pravobranilec samoupravljanja pristojni skupščini družbeno- 
politične skupnosti.« 

12. člen 
V prvem odstavku 36. člena se besedilo v skladu s predpisi 

o samoupravljanju delovnih ljudi v upravnih organih v Sociali- 
stični republiki Sloveniji, kolikor ni s tem zakonom drugače 
določeno«, nadomesti z besedilom v skladu z zakonom«. 

13. člen 
Za 36. členom se doda nov 36. a člen, ki se glasi: 
»Družbeni pravobranilec samoupravljanja, njegovi namest- 

niki in pomočniki so člani delovne skupnosti in v njej uveljav- 
ljajo svoje pravice, obveznosti in odgovornosti, razen pravic, 
obveznosti in odgovornosti, za katere je z zakonom drugače 
določeno«. 

14. člen 
V 39. členu se besedilo »skupščine občin, za območje za 

katere oziroma katerih je imenovan« nadomesti z besedilom 
»z dogovorom skupščin občin, za območje katerih je imeno- 
van«. 

15. člen 
Za 39. členom se doda nov 39. a člen, ki se glasi: 
»Družbeni pravobranilci samoupravljanja in njegovi sode- 

lavci se strokovno in družbenopolitično izobražujejo in sode- 
lujejo v organiziranih oblikah dela za strokovno in družbeno- 
politično izobraževanje, ki se v ta namen organizirajo«. 

16. člen 
41. člen se črta. 

17. člen 
Družbeni pravobranilci samoupravljanja, namestniki in po- 

močniki, ki so bili imenovani pred uveljavitvijo tega zakona za 
dobo 8 let, opravljajo svojo funkcijo do konca svojega man- 
data. 

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

SRS. 
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SKUPŠČINA SR SLOVENIJE 
IZVRŠNI SVET OBRAZLOŽITEV: 

V 2. členu se predlagajo spremembe, ki pomenijo uskladi 
tev z zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona o idruž- 
benem pravobranilcu samoupravljanja (Uradni listSFHJ SL 
20/82) V tem členu pa naj bi se v prvem odstavku tudi črtale 
besede <>v samoupravnem združenem delu« glede na pristoj- 
nost družbenega pravobranilca samoupravljanja, da varuje 
samoupravne pravice in družbeno lastnino v vseh odnosih 
Pr'p°avTako pomeni predlagana sprememba 7. člena uskladi- 
tev s citiranim zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona 
o družbenem pravobranilcu samoupravljanja. 

Predlagana dopolnitev 19. člena v tem 
skupščina občine pred imenovanjem m razrešitvijo družbe- 
nega pravobranilca samoupravljanja pridobila mnenje druž- 
benega pravobranilca samoupravljanja SRS, izhaja iz polo- 
žaia ki ga ima družbeni pravobranilec samoupravljanja SHb 
kot organ cele družbene skupnosti v republiki in s tem v zvezi 
z obveznostjo, določeno v 32. členu, da zagotavlja eno n ost v 
izvažanju funkcije na območju republike. Opisano stališče je 
bilo tudi sprejeto na posvetovanju družbenih pravobranilcev 
samoupravljanja republik in pokrajin dne 8. m 9. septembra 
19y1 skladu z ustavnim amandmajem II k ustavi SRS je bila 
preizkušena določba 20. člena, gtede katere 
bi se zaradi uspešnega izvajanja funkcije mandatna dobasKraj 
šala na 4 leta, hkrati pa bi bila določena možnost enkratnega 
ponovnega imenovanja. Takšna rešitev je sprejeta tudi za 
zveznega družbenega pravobranilca samoupraWja_n/a Z do- 
polnitvijo določbe 20. člena, po kateri bi b//a druzbenopo//- 
Učna skupnost, ki imenuje družbenega pravobranilca samo 
upravljanja, le-temu, v primeru, da ni ponovno ,mfn°va"; 
dolžna preskrbeti drugo ustrezno delo, pa bi bila družbenemu 
pravobranilcu samoupravljanja zagotovljena ustrezna 

°'aGlede 22. člena se predlaga širša formulacija, ki omogoča, 
da se vsak primer obravnavanja nezdružljivosti funkcij druž- 
benega pravobranilca samoupravljanja z drugimi funkcijami 
m ^4

m^d
u
ua

kj ob
P

ravnJva razrešitev družbenega pravobra- 

nilca samoupravljanja pred potekom časa, za katerega je bi 

imenovan, naj bi se s predlagano spremembo preciziral po- 
stopek za razrešitev. 

Spremembo 26. člena narekuje praksa, saj sedaj m bilo 
jasno, kateri organ naj opravi objavo. 

V 27. členu se predlaga, da se mandatna doba namestnikov 
in pomočnikov družbenega pravobranilca samoupravljanja 
določi na 4 leta, s tem, da se glede njih predvideva reelekcija. - 
Tako rešitev omogoča tudi ustavni amandma II., ki določa 
omejitev ponovnega imenovanja le za družbenega pravobra- 
nilca samoupravljanja, ne pa za namestnika in pomočnika, 
potrebna pa je zaradi strokovnosti, učinkovitosti in kontinui- 
tete dela. , 

Dopolnitev 32. člena, po kateri naj bi bila stališča, za katera 
se dogovorijo družbeni pravobranilci samoupravljanja ob- 
vezna, bi bila potrebna zaradi enotnega izvajanja funkcije, kar 
bi se lahko zagotovilo na opisan način. 

Dopolnitev 33. člena glede aktov, ki jih prdpiše družbeni 
pravobranilec samoupravljanja SRS je predlagana zaradi us- 
kladitve z zakonom o pripravništvu, strokovnih izpitih in ispol- 
nievanju strokovne izobrazbe delavcev v državni upravi m 
pravosodju (Uradni list SRS, št. 8/80) in se v praksi tudi že 
izvaja. .. 

Nova določba, s katero bi bila družbenemu pravobranilcu 
samoupravljanja naložena obveznost, da sprejema za svoje 
območje program dela za tekoče leto, je predlagana zaradi 
učinkovitejšega izvajanja funkcije, ki jo v določeni meri omo- 
goča tudi načrtovano delo. 

Predlagana sprememba 36. člena in nov 36. a člen pomenita 
le uskladitev z zakonom o sistemu državne uprave in Izvršnem 
svetu Skupščine SR Slovenije ter o republiških upravnih orga- 

Predlagana sprememba 39. člena izhaja iz sedanjih praktič- 
nih potreb po dogovoru občin o merilih za dodelitev sredstev. 

Predvidena nova določba 39. a člena o strokovnem ispol- 
njevanju družbenih pravobranilcev samoupravljanja in sode- 
lavcev je predlagana zaradi obveznosti izobraževanja, dolo- 
čene z drugimi zakoni. .... . 

V predhodnih določbah pa naj bi bil urejen položaj družbe- 
nih pravobranilcev samoupravljanja, ki so bili imenovani pred 
sprejetjem novega zakona za dobo 8 let. 

lil/Ud &dlliisufsi f i  

Besedilo določb zakona o družbenem pravobranilcu samoupravljanja, za 

katere se predlagajo spremembe oziroma dopolnitve 
Kono lactninp niiino DOtf€ 

2. člen 

Zaradi uresničevanja varstva družbene lastnine družbeni 
pravobranilec samoupravljanja uporablja z zakonom dolo- 
čene ukrepe in vlaga pravna sredstva v primerih, če se z 
aktom ali dejanjem organizacije združenega dela, druge sa- 
moupravne organizacije ali skupnosti družbenopolitične or- 
ganizacije ali druge družbeno pravne osebe oziroma organa 
družbenopolitične skupnosti krši z ustavo, zakonom ali sa- 
moupravnim splošnim aktom določena pravica ali obveznost 
glede upravljanja in razpolaganja z družbenimi sredstvi in 
glede pridobivanja, razporejanja in delitve dohodka ustvarje- 
nega v samoupravnem združenem delu, razen, če gre za 
oškodovanje družbene lastnine z aktom ali dejanjem, s kate- 
rim je bilo pravno razmerje vzpostavljeno s tretjo osebo. 

V primerih in pod pogoji, določenimi s posebnim zakonom 
lahko družbeni pravobranilec samoupravljanja izjemoma, če- 
prav je glede družbene lastnine z aktom ali dejanjem iz prejš- 
njega odstavka vzpostavljeno pravno razmerje s tretjo osebo, 
pred pristojnim sodiščem oziroma pred drugim pristojnim 
organom izpodbija akt ali dejanje organizacije, skupnosti 
druge družbenopravne osebe ali organa iz prejšnjega od- 
stavka, če se s tem aktom ali dejanjem nezakonito razpolaga z 
družbenimi sredstvi v korist tretjih oseb, ali če se kršijo načela 
racionalizacije ali predpisi o omejitvi zasebne lastnine. 

7. člen 
Če družbeni pravobranilec samoupravljanja meni, da je to 

zaradi varstva samoupravnih pravic delovnih ljudi ali druž- 
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bene lastnine nujno potrebno, lahko zahteva, da se skhčese^ 
organov upravljanja organizacije združenega dela oziroma 
seja pooblaščenega organa druge samoupravne organizacije 
ali skupnosti zaradi proučitve določenega vprašanja s po- 
dročja varstva samoupravnih pravic delovnih judi ali druž 
bene lastnine ali lahko zahteva, da se delovnim 'judem sporo- 
čijo oziroma objavijo listine in podatki, ki se nanašajo na 
uresničevanje njihovih samoupravnih pravic ali varstvo druž- 
bene lastnine v določeni samoupravni organizaciji ah skupno- 
sti ali lahko uporabi drugi ukrep, za katerega je z zakonom 
P°Če'pooblaščeni delavec oziroma organ v organizaciji zdru- 
ženega dela, drugi samoupravni organizaciji ali skupnost 
skliče seie na zahtevo iz prejšnjega odstavka v roku 15 dni po 
prejemu zahteve, sme družbeni pravobraniiec samoupra^a- 
nja po pridobitvi mnenja Socialistične zveze delovnega ljud- 
stva in Sindikata, sam sklicati sejo. 

19. člen 

Družbenega pravobranilca samoupravljanja SR Slovenije 
imenuje in razrešuje Skupščina Socialistične republike Slove- 
Pl Družbenega pravobranilca samoupravljanja za območje 
ene aH več občin, imenuje in razrešuje skupščina občine 

'oziroma skupščine občin, na območju katerih družbeni pra 
vobranilec samoupravljanja izvršuje svojo funkcijo. 

20. člen 

Družbeni pravobranilec samoupravljanja se imenuje za 
osem let in ne sme biti znova imenovan za.to funkcijo. 
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22. člen 
Družbeni pravobranilec samoupravljanja ne more opravljati 

funkcije v državnih in samoupravnih organih, niti ne more 
opravljati službe ali dela, ki je nezdružljivo z njegovo funkcijo. 

24. člen 
Družbeni pravobranilec samoupravljanja se razreši dolžno- 

sti tudi pred potekom časa, za katerega je imenovan: 
1. če sam zahteva razrešitev; 
2. če je obsojen za kaznivo dejanje za kazen odvzema 

prostosti; 
3. če trajno izgubi delovno sposobnost za opravljanje svoje 

funkcije; 
4. če se ugotovi, da je moralnopolitično neprimeren za 

opravljanje svoje funkcije. 
Če družbeni pravobranilec smoupravljanja zahteva razreši- 

tev, je ustrezna skupščina družbenopolitične skupnosti 
dolžna o tem razpravljati in sprejeti odločitev v treh mesecih 
od vložitve zahteve. 

Postopek za razrešitev družbenega pravobranilca samo- 
upravljanja iz razlogov po 2. in 4. točki prvega odstavka tega 
člena začne pristojna skupščina družbenopolitične skupnosti 
na svojo pobudo ali na predlog Socialistične zveze delovnega 
ljudstva ali Zveze sindikatov. V tem postopku je treba družbe- 
nemu pravobranilcu samoupravljanja omogočiti, da se izjavi o 
izjavi o predlogu za razrešitev. 

Če je proti družbenemu pravobranilcu samoupravljanja 
uveden kazenski postopek, lahko skupščina družbenopoli- 
tične skupnosti odloči, da družbeni pravobranilec samo- 
upravljanja ne opravlja dolžnosti v času, ko postopek traja. 

26. člen 
Za namestnika oziroma pomočnika družbenega pravobra- 

nilca samoupravljanja je lahko imenovan delavec z visoko 
strokovno izobrazbo, ki pozna družbenoekonomske odnose 
na področju družbene lastnine. 

Evidentiranje kandidatov za namestnika in pomočnika 
opravi Socialistična zveza delovnega ljudstva, po predhodno 
opravljenem razpisu. 

Namestnika in pomočnika družbenega pravobranilca sa- 
moupravljanja imenuje skupščina družbenopolitične skupno- 
sti na predlog družbenega pravobranilca samoupravljanja 
izmed kandidatov v skladu s prejšnjim odstavkom. 

27. člen 
Namestnik in pomočnk družbenega pravobranilca samo- 

upravljanja se imenujeta za dobo osmih let in sta po poteku te 
dobe lahko ponovno imenovana. 

32. člen 
Družbeni pravobranilec samoupravljanja SR Slovenije skli- 

cuje skupne seje družbenih pravobranilcev samoupravljanja, 
na katerih proučujejo pojave in probleme na področju varstva 
samoupravnih pravic delovnih ljudi in družbene lastnine ter 
obravnavajo svoje delo. Na skupnih sejah sprejemajo načelna 
stališča za učinkovito opravljanje svoje funkcije pri varstvu 
samoupravnih pravic delovnih ljudi in družbene lastnine. 

Družbeni pravobranilec samoupravljanja. SR Slovenije 
lahko zaradi zagotavljanja enotne politike v izvajanju varstva 
samoupravnih pravic delovnih ljudi in družbene lastnine, daje 
drugim družbenim pravobranilcem samoupravljanja obvezna 
navodila. 

Družbeni pravobranilec samoupravljanja SR Slovenije 
lahko začne postopek ali prevzame zadeve oziroma opravlja- 
nja opravil iz dejanj v postopku, ki ga je začel drug družbeni 
pravobranilec samoupravljanja. 

33. člen 
Družbeni pravobranilec samoupravljanja SR Slovenije, po 

predhodnem mnenju družbenih pravobranilcev samouprav- 
ljanja predpiše: 

- pravilnik o notranjem poslovanju družbenih pravobranil- 
cev samoupravljanja in nadzira njegovo izvajanje, 

- način evidentiranja družbenih odnosov in pojavov v zvezi 
z varstvom samoupravnih pravic delovnih ljudi in družbene 
lastnine. 

36. člen 
Samoupravne pravice delavcev v delovni skupnosti družbe- 

nih pravobranilcev samoupravljanja se urejajo s samouprav- 
nim sporazumom oziroma s pogodbo v skladu s predpisi o 
samoupravljanju delovnih ljudi v upravnih organih v Sociali- 
stični republiki Sloveniji kolikor ni z zakonom drugače dolo- 
čeno. 

V primeru da se razmerja pri delu urejajo s pogodbo, 
skleneta ustrezno pogodbo družbeni pravobranilec samo- 
upravljanja in delavec. 

39. člen 
Sredstva za delo družbenega pravobranilca samoupravlja- 

nja SR Slovenije zagotavlja v proračunu Socialistična repu- 
blika Slovenija, sredstva za delo drugih družbenih pravobra- 
nilcev samoupravljanja pa v svojih proračunih skupščina.ob- 
čine oziroma skupščine občin, za območje za katere oziroma 
katerih je imenovan. 

41. čl«n 
Družbeni pravobranilec samoupravljanja, ki je bil imenovan 

pred uveljavitvijo tega zakona, opravlja še naprej svojo funk- 
cijo za dobo, določeno v 20. členu tega zakona. 

PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA 

o spremembah in dopolnitvah zakona o 

javnem pravobranilstvu (ESA-86) 

POVZETEK 
Spremembe in dopolnitve zakona o javnem pravobranil- 

stvu se predlagajo zaradi uskladitve z ustavnimi amand- 
maji k ustavi SR Slovenije, zaradi sprememb, ki se predla- 
gajo v zvezi s pristojnostmi družbenega pravobranilca 
samoupravljanja, uskladitve z zakonom o sistemu državne 
uprave in o Izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije ter o 
republiških upravnih organih, ter zaradi pobud po ponovni 
vzpostavitvi pooblastila za nuđenje pravne pomoči sa- 
moupravnim interesnim skupnostim, ki so del skupščin- 
skega sistema in izvajalcem v njih. 

Po zakonu o javnem pravobranilstvu deluje javni pravo- 
branilec kot samostojen organ družbenopolitične skupno- 
sti. Njegova temeljna pristojnost je dajanje pravne pomoči 
v premoženjskopravnih zadevah družbenopolitičnim 
skupnostim, njihovim organom, organizacijam in skla- 
dom, ki so pravne osebe ter krajevnim skupnostim. Do 31. 
decembra 1981 so lahko javni pravobranilci po pooblastilu 
dajali pravno pomoč tudi samoupravnim interesnim skup- 
nostim, ki so del skupščinskega sistema, in organizacijam, 
ki imajo v teh skupnostih položaj izvajalcev. Po drugih 
republiških zakonih, ki urejajo promet nepremičnin, pa so 
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pristojni za presojo pogodb, s katerimi se prenašajo dolo- 
čene nepremičnine iz družbene lastnine v zasebno in 
obratno, ter za ukrepanje v primeru oškodovanja druž- 
bene lastnine. 

Ker se predlaga tudi sprememba zakona o družbenem 
pravobranilcu samoupravljanja, na podlagi katere bi 
prešlo varstvo družbene lastnine v celoti v pristojnost 
družbenih pravobranilcev samoupravljanja - kar pomeni, 
da bi v zakonu o družbenem pravobranilcu samoupravlja- 
nja odpadla določba, ki družbenemu pravobranilcu samo- 
upravljanja prepoveduje posegati v pogodbene odnose 
med družbenimi pravnimi osebami in zasebniki - je po- 
trebno pristojnost za odpravo dejanj, ki so javnim pravo- 
branilcem kot varuhom družbene lastnine dana po poseb- 
nih zakonih, prenesti na družbenega pravobranilca samo- 
UPV skladu z ustavnim amandmajem II k ustavi SR Slove- 
niie ki določa, da zakon izrecno opredeli, kdo je nosilec 
pravosodne funkcije, bi bilo glede na to, da javna pravo- 
branilstva v praksi prištevamo k pravosodnim organom, v 
zakon vnesti določbo, ki bi jih kot take opredeljevala, 
zvezi s predlaganim prenosom pristojnosti presoje po- 
godb v pristojnost družbenih pravobranilcev samouprav- 

ljanja pa postaja vprašljivo ali bo javna pravobranilstva še 
mogoče uvrščati med pravosodne organe. 

Glede na predloge samoupravnih interesnih skupnosti 
občin po ponovni vzpostavitvi pooblastila za nuđenje 
pravne pomoči samoupravnim interesnim skupnostim, ki 
so del skupščinskega sistema in organizacijam, ki imajo v 
njih položaj izvajalcev, se ob ugotovitvi, da službe pravne 
pomoči še niso ustanovljene, predlaga, da se kot začasna 
rešitev javnim pravobranilcem ponovno da pooblastilo za 
dajanje pravne pomoči navedenim subjektom. Ker pa bi 
takšna rešitev lahko pomenila možnost za zavlačevanje z 
organiziranjem pravne pomoči v skladu z zakonom o 
pravni pomoči, se kot varianta predlaga, da se pooblastilo 
ponovno ne vzpostavlja. 

Zaradi uskladitve z zakonom o sistemu državne uprave 
in o Izvršnem svetu ter o republiških upravnih organih se 
predlaga sprememba določbe, ki ureja zastopanje v pri- 
meru, ko bi isti javni pravobranilec moral zastopati dva 
subjekta, katerih koristi si nasprotujejo, in določba, s 
katero se ureja akt o sistemizaciji. 

Za izvedbo predlaganega zakona bo glede na predla- 
gane zmanjšane pristojnosti javnih pravobranilcev v bo- 
doče potrebno manj finančnih sredstev. 

1. Ustavna podlaga za izdajo zakona 
Ustavna podlaga za izdajo zakona o spremembah indopol- 

nitvah zakona o javnem pravobranilstvu je podana v četrtem 
odstavku 1. točke amandmaja II k ustavi SR Slovenije, ki 
predpisuje, da nosilce pravosodnih funkcij določa zakon, ter v 
12. točki 321, člena ustave SR Slovenije, po kateri Skupščina 
SR Slovenije z zakonom ureja odvetništvo in drugo pravno 
pomoč. 

2. Ocena stanja in razlogi za izdajo zakona 
Funkcija in položaj javnih pravobranilcev ter organizacija 

iavneoa pravobranilstva SR Slovenije je urejena z zakonom o 
javnem pravobranilstvu (Uradni list SRS, št. 19/76 - v nadalj- 
njem besedilu: zakon).   

Po zakonu je javni pravobranilec opredeljen kot samostojen 
organ družbenopolitične skupnosti, ki opravlja svojo funkcijo 
za območje ene ali več teh skupnosti. V letu 1981 je v SR 
Sloveniji delovalo 10 medobčinskih javnih pravobranilstev, 
iavno pravobranilstvo za mesto Ljubljana in Javno pravobra- 
nilstvo SR Slovenije. V navedenih javnih pravobranilstvih je 
bilo v tem letu zaposlenih skupno 23 pravnikov, administra- 
tivna in računovodska opravila pa je opravljalo 26 delavcev. 

Iz dolžnosti, ki jih ima javni pravobranilec po 15. členu 
zakona (spremljanje in proučevanje družbenih odnosov in 
poiavov ter dajanje predlogov za preprečevanje družbi nevar- 
nih in škodljivih pojavov in za utrjevanje zakonitosti, družbene 
odgovornosti in socialistične morale) izhaja, da se javno pra- 
vobranilstvo uvršča med pravosodne organe. 

Temeljna pristojnost javnih pravobranilstev je varovanje 
premoženjskopravnih pravic in koristi samo tistih družbenih 
subjektov, katerim se zagotavljajo sredstva iz proračunov 
družbenopolitičnih skupnosti. Tako javni pravobranilci po 
zakonu zastopajo družbenopolitične skupnosti, njihove or- 
qane organizacije in sklade, ki so pravne osebe, ter krajevne 
skupnosti, glede njihovih premoženjskih pravic in koristi ter 
daieio tem subjektom drugo pravno pomoč. 

Do 31. decembra 1981 so javni pravobranijci po pooblastilu 
lahko dajali pravno pomoč samoupravnim interesnim skup- 
nostim, ki so del skupščinskega sistema, in organizacijam, ki 
imaio v teh skupnostih položaj izvajalcev. Takšno začasno 
rešitev je narekovalo pomanjkanje ustreznih kadrov v samou- 
pravnih interesnih skupnostih ter slabo stanje zagotavljanja 
pravne pomoči v večini občin. Pričakovalo se je, da se bodo 

-do leta 1982 samoupravne interesne skupnosti ustrezno ka- 
drovsko okrepile oziroma si organizirale pravno pomoč, pred- 
vsem pa se je predvideval napredek na področju razvoja 
pravne pomoči, ki naj bi se razvijala kot družbena dejavnost, 
tako, da bi bila zagotovljena pravna pomoč vsem samouprav- 
n'NaSpodlagi^določb nekaterih republiških zakonov, ki urejajo 

razpolaganje s posameznimi vrstami nepremičnin (kmetij- 
skimi in stavbnimi zemljišči, gozdovi, poslovnimi stavbami in 
prostori, stanovanjskimi hišami in stanovanji) je javnim pravo- 
branilcem naložena naloga varovanja družbene lastnine v 
imenu širše družbene skupnosti. To nalogo opravljajo s pre- 
sojo pogodb, s katerimi se prenašajo neprimičnine iz druž- 
bene lastnine v zasebno in obratno, in z ukrepanjem v primeru 
oškodovanja družbene lastnine. V tej obliki varovanja druž- 
bene lastnine se pokrivajo s funkcijo družbenega pravobra- 
nilca samoupravljanja. 

Točnih statističnih podatkov v celotnem delu glede na na- 
vedene pristojnosti še ni mogoče podati. Iz poročila o delu 
javnih pravobranilstev v SR Sloveniji za leto 1980 pa izhaja, da 
so v tem letu prejeli 25.753 zadev, z nerešenimi zadevami iz 
prejšnjih let so imeli v delu 29.339 zadev. Samoupravne inte- 
resne skupnosti in izvajalci v njih so zastopani v 25 odstotkih 
vseh pravdnih zadev (teh pa so imeli 3.901). V tem letu so 
prejeli v presojo 8.131 pogodb. Za leto 1981 pa so podatki 
naslednji: vsa javna pravobranilstva v SR Sloveniji so prejela 
skupno 25.271 zadev, z nerešenimi zadevami iz preteklih let 
so obravnavala 29.023 zadev. V pravdnih zadevah - teh so 
obravnala 3.675 - so po pooblastilu zastopala v 20 odstotkih 
zadev in to v pretežni meri organizacije združenega dela, ki 
imajo v samoupravnih interesnih skupnostih položaj izvajal- 
cev. V tem letu so prejeli v presojo 8.697 pogodb, izpodbojne 
tožbe pa so vložili v 7 odstotkih primerov. 

Dopolnitev zakona se predlaga tudi zaradi uskladitve z 
ustavnim amandmajem II k ustavi SR Slovenije, ki ureja man- 
datno dobo nosilcev samoupravnih, javnih, drugih družbenih 
in pravosodnih funkcij in predpisuje, da zakon izrecno opre- 
deli, kdo je nosilec pravosodne funkcije. 

V aprilu sprejet zvezni zakon o spremembah in dopolnitvah 
zakona o družbenem pravobranilcu samoupravljanja, s kate- 
rim je dana družbenemu pravobranilcu samoupravljanja na- 
loga varstva družbene lastnine brez omejitev - do teh spre- 
memb je bilo družbenemu pravobranilcu samoupravljanja 
onemogočeno posegati v pogodbene odnose med družbe- 
nimi in pravnimi osebami in zasebniki — posega v pristojnost, 
ki jo sedaj imajo javni pravobranilci po določbah posebnih 
zakonov. 

Glede na to, da so javni pravobranilci na podlagi poobla- 
stila, ki so ga imeli do 31. decembra 1981 zadostili v pretež- 
nem delu potrebam po pravni pomoči samoupravnih intere- 
snih skupnosti, ki so del skupščinskega sistema in organiza- 
cij ki imajo v teh skupnostih položaj izvajalcev, je bilo, spričo 
sedanje slabe možnosti zagotavljanja pravne pomoči preko 
organiziranih oblik take pomoči, danih več pobud za ponovno 
vzpostavitev takega pooblastila. 

Ob teh spremembah pa naj bi se zakon uskladil tudi z 
zakonom o sistemu državne uprave in o Izvršnem svetu Skup- 
ščine SR Slovenije ter o republiških upravnih organih, kate- 
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rega posamezna poglavja se smiselno uporabljajo tudi za 
javne pravobranilce. 

3. Predlagane rešitve 
Glede na navedeno spremembo zveznega zakona o družbe- 

nem pravobranilcu samoupravljanja se sedaj predlaga spre- 
memba republiškga zakona o družbenem pravobranilcu sa- 
moupravljanja, na podlagi katere bo družbeni pravobranilec 
samoupravljanja lahko ukrepal glede vseh dejanj in aktov, s 
katerimi bi utegnila biti oškodovana družbena lastnina. Tako 
bo varstvo družbene lastnine v celoti prepuščeno družbe- 
nemu pravobranilcu samoupravljanja. Zato je potrebno pri- 
stojnost za opravo dejanj, ki jih javni pravobranilec kot varuh 
družbene lastnine opravlja po posebnih zakonih, prenesti na 
družbenega pravobranilca samoupravljanja. To je predvsem 
presoja pogodb, s katerimi se prenašajo določene nepremič- 
nine iz družbene lastnine v zasebno in obratno ter ukrepanje, 
kadar je na podlagi teh pogodb oškodovana družbena last- 
nina. Javni pravobranilec pa je v navedeni funkciji pristojen 
tudi sodelovati v nepravdnem postopku za določitev odško- 
dnine in vložiti predlog za uvedbo postopka za razglasitev 
pogrešancev za mrtve in za dokazovanje smrti. 

Ker javna pravobranilstva v praksi prištevamo k pravoso- 
dnim organom, bi bilo glede na ustavni amandma II k ustavi 
SR Slovenije, ki določa, da zakon izrecno opredeli, kdo je 
nosilec pravosodne funkcije, tako določbo potrebno vnesti v 
zakon. Glede na prvo predlagano spremembo pa postaja 
vprašljivo, ali bo javna pravobranilstva še mogoče uvrščati 
med pravosodne organe. Naloge, ki jih izenačujejo s temi 
organi, namreč javni pravobranilci sedaj opravljajo predvsem 
na podlagi presoje pogodb. 

Glede na to, da je od januarja 1982 večina samoupravnih 
interesnih skupnosti, ki so del skupščinskega sistema, in 
njihovih izvajalcev ostala v premoženjskih zadevah brez 
pravne pomoči in da v posameznih regijah še niso ustanov- 
ljene službe pravne pomoči, se predlaga, da se kot začasna 
rešitev javnim pravobranilcem ponovno da pooblastilo za 
dajanje pravne pomoči navedenim subjektom, vendar v pove- 
zavi z nadaljnjim razvojem pravne pomoči. Tako naj bi javni 
pravobranilci imeli pooblastilo za dajanje pravne pomoči le, 
dokler ne bi bila za območje občine ali več občin ustanovljena 
služba pravne pomoči kot delovna organizacija ali organizi- 

rana služba pravne pomoči kot delovna skupnost. Upošteva- 
joč aktivnosti, ki potekajo v vseh družbenih okoljih za izvaja- 
nje zakona o pravni pomoči, je utemeljeno pričakovati, da 
bodo v obdobju enega do dveh let ustanovljene službe pravne 
pomoči vsaj v tistih občinah, kjer so potrebe po pravni pomoči 
najbolj pereče. 

Glede na zakon o pravni pomoči, s katerim je pravna pomoč 
sistemsko in v celoti urejena, pa se postavlja vprašanje, ali je 
takšna rešitev smotrna. Po 3. členu navedenega zakona so 
poleg drugih subjektov tudi samoupravne interesne skupno- 
sti dolžne zagotavljati materialne in druge pogoje za pravno 
pomoč. Zato bi ponovna vzpostavitev pooblastila dala mož- 
nost za zavlačevanje z organiziranjem pravne pomoči v 
skladu z zakonom. To pa terja, da se kot varianta predlaga, da 
se pooblastilo ponovno ne vzpostavlja. 

Z zakonom o sistemu državne uprave in o Izvršnem svetu 
Skupščine SR Slovenije ter o republiških upravnih organih bi 
bilo potrebno uskladiti določbo, ki ureja primere, ko bi isti 
javni pravobranilec moral zastopati dva subjekta, katerih kori- 
sti si nasprotujeta, in določbo, ki ureja splošen akt o sistemi- 
zaciji. 

Glede na navedene možne rešitve bi v pristojnosti javnih 
pravobranilcev ostalo le še nuđenje pravne pomoči v premo- 
ženjskopravnih zadevah družbenopolitičnim skupnostim, nji- 
hovim organom, organizacijam in skladom, ki so pravne 
osebe ter krajevnim skupnostim. Javna pravobranilstva bi 
tako za navedene subjekte opravljala dejavnost pravne po- 
moči, ki pa jo sistemsko ureja zakon o pravni pomoči. Ob tem 
se odpirata predvsem naslednji vprašanji: ali ima republika 
ustavno pooblastilo, da z zakonom ureja, kdo mora obvezno 
dajati pravno pomoč občinam in krajevnim skupnostim, ali 
javna pravobranilstva, glede na nalogo, ki bi jim ostala, še 
lahko obdržijo status državnega organa. 

4. Finančne posledice 
Izvajanje predlaganih sprememb in dopolnitev zakona ne 

bo zahtevalo novih oziroma dodatnih finančnih sredstev, saj 
bi se glede na predlagane spremembe v zvezi s pristojnostjo 
javnih pravobranilstev njihov obseg dela zmanjšal. Prav tako 
predlagane spremembe in dopolnitve ne bodo zahtevale po- 
večanja administrativnih del in nalog. 

OSNUTEK ZAKONA 

o družbenem sistemu informiranja 

(ESA- 797) 

POVZETEK 
Skupščina SR Slovenije je na sejah zborov dne 23. 9. 

1981 sprejela predlog za izdajo zakona o družbenem si- 
stemu informiranja in naložila Izvršnemu svetu, da pripravi 
osnutek zakona, pri tem pa upošteva predloge, pripombe 
in mnenja delovnih teles Skupščine in zborov ter pri- 
pombe, predloge in mnenja iz razprave na seji zborov. 

Predlagatelj je pri pripravi osnutka zakona preučil vse 
predloge in stališča iz razprave ter večino predlogov tudi 
ustrezno upošteval. 

Predloženi osnutek je usklajen z zveznim zakonom o 
temeljih družbenega sistema informiranja in o informacij- 
skem sistemu federacije, ki je bil sprejet 8. 12. 1981. Zvezni 
zakon določa temelje družbenega sistema informiranja in 
predstavlja skupaj z republiškim zakonom vsebinsko ce- 
loto. 

Zaradi tega se v osnutku republiškega zakona konkreti- 
zirajo, podrobneje razčlenjujejo in urejajo vsa tista vpraša- 
nja, ki se tičejo družbenega sistema informiranja v repu- 
bliki. Tako so poleg splošnih določb natančneje kot v 

zveznem zakonu opredeljena tudi vprašanja skupnih 
osnov, podružbljanja, organiziranja in izvajanja dejavnosti 
na področju družbenega sistema informiranja, posebnosti 
informacijskih sistemov v samoupravnih organizacijah in 
skupnostih ter v družbenopolitičnih skupnostih. Zakonski 
osnutek vsebuje tudi prehodne in končne določbe, ki 
določajo nosilce in roke za izvedbo posameznih nalog. 

Poglavitni namen predlaganega zakona je, da se odpra- 
vijo obstoječe pomanjkljivosti na področju družbenega 
sistema informiranja in doseže čim večja usklajenost, po- 
vezanost in racionalnost pri opravljanju nalog na tem 
področju. Glavne slabosti in pomanjkljivosti, ki obreme- 
njujejo sedanje stanje, so sicer že dalj časa znane, vendar 
se vse prepočasi odpravljajo. 

Težišče rešitev, predlaganih v osnutku, je prav v odpravi 
navedenih pomanjkljivosti. Pri koncipiranju zakonskega 
osnutka je predlagatelj izhajal iz dejstva, da ne gre za 
oblikovanje nekakšnega novega družbenega sistema in- 
formiranja, temveč predvsem za preoblikovanje, dogradi- 
tev in ustreznejšo postavitev obstoječega sistema. Zakon 
zato v največji možni meri upošteva obstoječe stanje, 
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potrebe in možnosti. Pomembno Izhodišče, ki Je bilo pri 
pripravi zakonskega osnutka ves <5as prisotno, Je da se ob 
zagotovitvi enotnosti, usklajenosti in povezanosti družbe- 
nega sistema informiranja upoštevajo posebnosti, potrebe 
in pogoji, ki obstoje v različnih sredinah In okoljih. Zakon 
naj bi preprečil večkratno zbiranje istih podatkov, nepoo- 
blaščeno zbiranje podatkov In Informacij, nepotrebno po- 
dvajanje in druge neracionalnosti, Učinkovitost In usklaje- 
nost delovanja naj bi po predloženem osnutku zagotovili z 
racionalnim in usklajenim delovanjem obstoječih služb, 
ne pa z oblikovanjem novih. S tem pa naj bi se hkrati z 
večjo učinkovitostjo dela obstoječih Informacijskih služb 
bistveno zmanjšal obseg različnega administrativnega 
dela, s tem pa tudi število zaposlenih na teh opravilih, 

Zakonski osnutek obsega 5 poglavij: 1. Splošne do- 
ločbe, S, Skupne osnove družbenega sistema Informira- 
nja, 3. Organiziranje In Izvajanje dejavnosti na področju 
družbenega sistema informiranja, 4, Informacijski sistemi 
samoupravnih organizacij In skupnosti ter družbenopoli- 
tičnih skupnosti in S, Prehodne In končne določbe, 

Prvo poglavje: Splošne določbe vsebuje temeljna na- 
čela, na katerih sloni celotna organiziranost In delovanje 
družbenega sistema informiranja Pomen teh načel Je dvo- 
jen: pivlč so ta načela podlaga In okvir za ureditev celot- 
nega družbenega sistema informiranja, njegove organizi- 
ranosti In delovanja; drugič pa so ta načela tudi temelj za 
razlago in uporabo drugih določb zakonskega osnutka, 

Drugo poglavje vsebuje skupne osnove družbenega si- 
stema Informiranja, Predvsem z upoštevanjem In dosle- 
dno uveljavitvijo teh osnov pri vseh subjektih In na vseh 
ravneh organiziranosti, bo zagotovljena enotnost, aktual- 
nost usklajenost, pravočasnost in racionalnost celotnega 
sistema zbiranja, obdelave in Izkazovanja podatkov. 

Kot skupne osnove so v skladu z zveznim zakonom 
opredeljene zlasti tiste, ki so obvezna sestavina vsakega 
Informacijskega sistema, Te so - obvezno usklajeno plani- 
ranje Informacijskih potreb ter razvoj Informacijskih siste- 
mov oziroma Izvajanje dejavnosti na področju družbenega 
sistema informiranja, skupne In enotne evidence, registri 
in enotne baze podatkov, standardi družbenega s stema 
informiranja, enotne metodologije zbiranja, obdelave In 
izkazovanja podatkov ter katalogi podatkov. 

S skupnimi osnovami se zagotavlja tudi usklajen razvoj 
in racionalna uporaba tehnične In tehnološke osnove 
družbenega sistema Informiranja In še zlasti smotrnejša 
uporaba znanja, Informacijske opreme In programskih 
rešitev pri zbiranju, obdelavi In Izkazovanju podatkov, 

V tretjem poglavju se urejajo vprašanja po vezana z or- 
ganiziranjem In izvajanjem dejavnosti na področju druž- 
benega sistema Informiranja, 

V poglavju informacijski sistemi samoupravnih organi- 
zacij In skupnosti ter družbenopolitičnih skupnosti so 
določbe, ki se nanašajo na vsebino, obseg, organizacijo In 
delovanje informacijskih sistemov v teh organizacijah In 
skupnostih. Pri tem Je upoštevano Izhodišče, da organiza- 
cije združenega dela, krajevne skupnosti In samoupravne 
Interesne skupnosti to podrobneje same urejalo s svojimi 
samoupravnimi splošnimi akti, seveda v skladu s skupnimi 
osnovami In načeli, določenimi v tem zakonu, 

Osnutek zakona predvideva, de podatke in informacije 
za potrebe krajevnih skupnosti In samoupravnih Intere- 
snih skupnosti ter njihovo obdelavo zagotavljajo pravi- 
loma Informacijske službo v družbenopolitičnih skupno- 
stih In sicer v skladu s samoupravnimi splošnimi akti 
krajevnih skupnosti In samoupravnih Interesnih skupnosti 
ter v skladu s sporazumi, ki jih sklenejo z informacijskimi 
službami. 

Osnutek zakona opredeljuje občinski Informacijski si- 
stem In določa Izhodišča za njegovo delovanje. 

Podrobno so urejena vprašanja, ki zadevajo republiški 
Informacijski sistem. Republiški informacijski sistem se- 
stavljajo občinski Informacijski sistemi In informacijski 
sistemi organov, organizacij In skupnosti v republiki. Vsi ti 
so v republiškem Informacijskem sistemu med seboj pove- 
zani na skupnih osnovah. Zakonski osnutek podobno kot 
za občinski Informacijski sistem tudi za republiškega do- 
loča Izhodišča za urejanje njegove vsebine, organiziranja 
ter Izvajanja dejavnosti ter tehničnih In tehnoloških osnov, 

Zakon določa Informacijske službe, ki obvezno povezu- 
je jo In usklajujejo svoje dejavnosti v republiškem Informa- 
cijskem sistemu. Tako so te Informacijske službe zlasti 
dolžne, da medsebojno usklajujejo svoje programe In 
plane razvoja ter dela In naloga pri Izvajanju skupnih 
osnov družbenega sistema Informiranja, skupno urejajo 
nabavo, uporabo In vzdrževanje Informacijske tehnolo- 
gije, organizirajo Izobraževanje In usposabljanje kadrov 
ter usklajujejo raziskovalno delo In prenos znanja in te- 
hnologlje na področju družbenega sistema Informiranja, 

Poleg obveznega medsebojnega povezovanja Informa- 
cijskih služb v republiki osnutek zakona predvideva tudi 
obvezno prilagajanje programov dela teh informacijskih 
služb aktualnim In planiranim Informacijskim potrebam 
združenega dela, družbenopolitičnih skupnosti In drugih 
uporabnikov podatkov in Informacij. 

Za zagotovitev družbenega vpliva na razvoj družbenega 
sistema Informiranja In izgradnjo republiškega Informacij- 
skesa sistema Je predviden a ustanovitev sveta za družbeni 
sistem Informiranja SR Slovenije, . 

Ker je eden od temeljnih ciljev osnutka zakona doseči 
tudi več racionalnosti v sistemu družbenega sistema Infor- 
miranja, so s številnimi določbami subjektl družbenega 
sistema Informiranja zavezani k smotrnejši uporabi obsto- 
ječega znanja, Informacijske opreme In programskih ireši- 
tev pri zbiranju, obdelavi In Izkazovanju podatkov. Tako bo 
s smotrnejšo delitvijo dela, specializacijo obstoječega ka- 
dra, z usklajeno In skupno nabavo, uporabo In vzdrževa- 
njem informacijske tehnike In tehnologije, s preprečeva- 
njem večkratnega zajemanja In zbiranja podatkov In nepo- 
trebnega podvajanja obdelav ter zlasti z dosledno standar- 
dlzacljo mogoče doseči zastavljene cilje družbenega «- 
stema Informiranja z najmanjšimi možnimi sredstvi, 
republiški proračun se z Izdalo zakona ne ufltvar/ajo no- 
bepe neposredne obveznosti, razen tistih, ki * 
sprejetih planskih usmeritev na tem področju družbenega 
sistema Informiranja In predvidenega programa nadaljnje 
modernizacije državne uprave z znanji, metodami m 
opremo informatike. 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1, filon 
Ta zakon ureja vprašanja, ki se nanalajo na Iz- 

gradnjo, razvoj In delovanje družbenega sistema 
Informiranja v SR Sloveniji, organiziranje Informa- 
cijskih sistemov In Izvajanje dejavnosti, skupne 
osnove, zagotavljanje javnosti in dostopnosti ter 
zaščite In varnosti podatkov, podružbljanje dejav- 
nosti In zagotavljanje družbenega vpliv« ter financi- 
ranje dejavnosti na področju družbenega sistema 
Informiranja. 

Družbeni sistem Informiranja v 8R Sloveniji Je del 

enotnega družbenega sistema informiranja v SFR 
Jugoslaviji In se gradi ter deluje v skladu In na 
temelju skupnih osnov družbenega sistema Infor- 
miranja 

2. člen 
Delavci, delovni ljudje In občani neposredno In 

združeni v organizacijah združenega dola, v krajev- 
nih skupnbstlh ter drugih samoupravnih organiza- 
cijah In skupnostih, družbenopolitičnih skupnostih, 
družbenopolitičnih ter drugih družbenih organiza- 
cijah In drufttvih (v nadaljnjem besedilu: subjekti 
sistema Informiranja) so nosilci vseh pravic In ob- 
veznosti v družbenem sistemu Informiranja, 
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OPOMBE: Subjekti družbenega sistema informiranja v skla- 
du z zakonom planirajo, organizirajo in usmerjajo 
razvoj družbenega sistema informiranja, ga uprav- 
ljajo in zagotavljajo njegovo delovanje v skladu s 
svojimi, skupnimi in splošnimi družbenimi potreba- 
mi in interesi. 

3. člen 
Graditev in delovanje družbenega sistema infor- 

miranja temelji na organiziranju dejavnosti na po- 
dročju družbenega informiranja v temeljnih organi- 
zacijah združenega dela in krajevnih skupnostih. 

4. člen 
Delovanje informacijskih sistemov, ki sestavljajo 

družbeni sistem informiranja, temelji na usklaje- 
nem izvajanju dejavnosti na področju družbenega 
sistema informiranja, enkratnem zajemanju podat- 
kov ob dogodkih in v kraju, kjer ti dogodki nastane- 
jo, racionalni porazdelitvi njihove obdelave ter 
shranjevanju in združevanju v družbeno dogovorje- 
ne skupne in večnamenske baze podatkov (v na- 
daljnjem besedilu: enotne baze podatkov) ter na 
zagotavljanju njihove enostavne in hitre dostopno- 
sti vsem Zainteresiranim. 

5. člen 
Podatke lahko zbirajo in zajemajo z zakonom ali 

odlokom, ki temelji na zakonu, pooblaščeni organi 
in organizacije. Za zbiranje in zajemanje istih po- 
datkov o določenem pojavu ali dejstvu je praviloma 
pooblaščen samo en organ ali organizacija. Sub- 
jekti družbenega sistema informiranja pri tem niso 
dolžni večkrat dajati iste podatke o nekem pojavu 
ali dejstvu. 

6. člen 
Vsak dajalec podatkov v družbenem sistemu infor- 
miranja je odgovoren za njihovo resničnost, celovi- 
tost, pravočasnost, pravilnost in razumljivost, vsak 
uporabnik pa za njihovo dosledno in pravilno upo- 
rabo. 

7. člen 
Pri uresničevanju svoje z ustavo določene vloge 

zagotavljajo družbenopolitične organizacije s svojo 
celotno aktivnostjo vpliv na opravljanje dejavnosti 
družbenega sistema informiranja zato, da delavci, 
delovni ljudje in občani lahko uresničujejo svojo 
pravico in dolžnost, da so informirani in da informi- 
rajo o vseh vprašanjih, ki so pomembna za njihovo 
življenje, delo in odločanje. S tem namenom zlasti: 

- obravnavajo vprašanja s področja družbenega 
sistema informiranja in v zvezi s tem pri pristojnih 
subjektih družbenega sistema informiranja dajejo 
ustrezne pobude, 

- spremljajo delo subjektov družbenega sistema 
informiranja, 

- opravljajo družbeno kontrolo na področju 
družbenega sistema informiranja. 

8. člen 
Za zagotovitev družbenega vpliva in usklajevanja, 

določanja in uresničevanja politike delovanja in 
razvoja družbenega sistema informiranja ter za za- 
gotovitev odločujočega vpliva delavcev, delovnih 
ljudi in občanov na vsebino in kvaliteto podatkov in 
informacij ter odnose v družbenem sistemu infor- 
miranja, se v družbenopolitičnih skupnostih usta- 
novijo sveti za družbeni sistem informiranja. 

9. člen 
Dejavnosti na področju družbenega sistema in- 

formiranja, ki se opravljajo v organizacijah združe- 
nega dela ali delovnih skupnostih kot glavne dejav- 

nosti, so posebnega družbenega pomena. V teh 
organizacijah združenega dela in delovnih skupno- 
stih se posebni družbeni interes uresničuje v skladu 
s tem zakonom. 

10. člen 
Podatki in informacije, ki se zagotavljajo v okviru 

družbenega sistema informiranja, so javni in pod 
enakimi pogoji dostopni vsem subjektom družbe- 
nega sistema informiranja, če ni z zakonom ali 
samoupravnim splošnim aktom določeno, da so 
tajni. 

11. člen 
Z zakonom se določijo vrste podatkov, ki so pred- 

met posebne zaščite in varovanja, način njihove 
zaščite in varovanja, ukrepi in postopki, s katerimi 
se preprečuje njihovo nepravilno, zlonamerno ali 
nepooblaščeno ravnanje, prikrivanje, spreminjanje, 
uničenje ali poškodovanje, kakor tudi poškodova- 
nje in uničenje opreme za obdelavo in prenos po- 
datkov. 

Zaradi varstva osebne svobode in zaščite oseb- 
nosti ter z ustavo in zakoni zagotovljenih pravic 
človeka in občana so osebni podatki in informacije 
predmet posebne zaščite, ki jo ureja zakon. 

12. člen 
Pri izvajanju dejavnosti na področju družbenega 

sistema informiranja morajo subjekti družbenega 
sistema informiranja sprejemati in izvajati ukrepe v 
zvezi s pripravo in delovanjem splošne ljudske 
obrambe ter izvajanjem družbene samozaščite. 

II. SKUPNE OSNOVE DRUŽBENEGA 
SISTEMA INFORMIRANJA 

13. člen 
S skupnimi osnovami družbenega sistema infor- 

miranja se zagotavlja: racionalno, usklajeno in po- 
vezano delovanje informacijskih sistemov; odprava 
večkratnega zbiranja in nepotrebna dvojna obdela- 
va in prenosa podatkov; primerljivost podatkov po 
vsebini, v prostoru in času; uporaba istih program- 
skih rešitev pri obdelavi podatkov; usklajen razvoj 
in racionalna uporaba tehnične in tehnološke 
osnove družbenega sistema informiranja. 

Vsi subjekti družbenega sistema informiranja 
morajo upoštevati pri organiziranju in delovanju 
svojih informacijskih sistemov skupne osnove 
družbenega sistema informiranja ter v okviru svojih 
pravic in dolžnosti sodelovati pri njihovem določa- 
nju. , 

14. člen 
Skupne osnove družbenega sistema informiranja 

so zlasti: 
(1) usklajeno planiranje informacijskih potreb ter 

razvoja informacijskih sistemov oziroma izvajanja 
dejavnosti na področju družbenega sistema infor- 
miranja; 

(2) enotne evidence in registri, enotne baze po- 
datkov in programi statističnih raziskovanj; 

(3) standardi družbenega sistema informiranja; 
(4) enotne metodologije zbiranja, obdelave in iz- 

kazovanja podatkov; 
(5) katalogi podatkov. 

15. člen 
Subjekti družbenega sistema informiranja plani- 

rajo in usklajujejo razvoj informacijskih sistemov 
ter urejajo medsebojne pravice, obveznosti in od- 
govornosti s samoupravnimi sporazumi in dogovori 
o temeljih planov, plani samoupravnih organizacij 
in skupnosti ter družbenimi plani družbenopolitič- 

42 priloga poročevalca 



nih skupnosti. Pri tem izhajajoč iz svojih in skupnih 
informacijskih potreb urejajo zlasti vprašanja 
glede: 

(1) nosilcev, rokov in načinov zadovoljevanja po- 
treb po posameznih vrstah podatkov oziroma glede 
zbiranja, obdelave in izkazovanja podatkov, 

(2) vodenja in vzdrževanja usklajenih evidenc in 
registrov ter enotnih baz podatkov; 

(3) uvajanja in uporabe enotnih standardov in 
metodologije za zbiranje, obdelavo in izkazovanje 
podatkov ; 

(4) zagotavljanja dostopnosti in izmenjave po- 
datkov in informacij; 

(5) nabave, vzdrževanja in racionalne uporabe 
opreme, izvajanja raziskovalnih dejavnosti in načrt- 
nega izobraževanja kadrov; 

(6) razvoja in enotne uporabe dosežkov informa- 
tike kot skupne strokovne osnove družbenega si- 
stema informiranja. 

16. člen 
Zadovoljevanje potreb po podatkih se praviloma 

zagotavlja z organiziranjem njihovega tekočega za- 
jemanja, obdelave, shranjevanja, prenosa in izkazo- 
vanja. Ti podatki se urejajo in hranijo v enotnih 
bazah podatkov, registrih, evidencah ter v doku- 
mentacijskem in knjižničnem gradivu. 

Izjemoma, kadar podatkov ni mogoče dobiti iz 
obstoječih baz podatkov, evidenc in registrov se 
lahko za enkratno ali občasno potrebo po podatkih 
posebej pripravi in izvede njihovo zbiranje ali zaje- 
manje po postopku, ki velja za tekoče zbiranje in 
zajemanje podatkov. 

Enotne baze podatkov morajo biti med seboj 
povezane, usklajene ter urejene na enotnih tehnič- 
nih in tehnoloških osnovah. 

Registri, ki vsebujejo elemente za medsebojno 
povezovanje informacijskih sistemov in so po- 
membni za vse subjekte družbenega sistema infor- 
miranja, so organizirani in vzdrževani v družbeno- 
političnih skupnostih kot skupni registri. Ti so: 

(1) register prebivalstva, 
(2) register organizacij in skupnosti in 
(3) register nepremičnin in prostorski danosti z 

lokacijsko opredelitvijo. 
Evidence in skupni registri so določeni z zako- 

nom in odlokom, izdanim na podlagi zakona. 

17. člen 

S srednjeročnim in letnimi programi statističnih 
raziskovanj, pomembnih za republiko, ki jih sprej- 
me Skupščina SR Slovenije, se določajo dopolnilni 
podatki o stanju in gibanjih na posameznih področ- 
jih družbenega življenja in prebivalstva ter o eko- 
nomskih in drugih pojavih, ki so pomembni za 
subjekte družbenega sistema informiranja in niso 
zajeti v programu statističnih raziskovanj, po- 
membnih za vso državo. 

Programe statističnih raziskovanj iz prejšnjega 
odstavka izvajajo povezano in usklajeno informacij- 
ske službe, ki so skupnega pomena v republiki. 
Strokovni nosilec povezovanja in usklajevanja izva- 
jalcev programa statističnih raziskovanj v SR Slove- 
niji je Zavod SRS za statistiko, ki je hkrati odgovo- 
ren za metodološko enotnost statistične dejavnosti 
v SR Sloveniji. 

18. člen 
S standardi družbenega sistema informiranja se: 
(1) zagotavlja usklajenost, primerljivost in enot- 

na uporaba podatkov; 
(2) omogoča povezovanje podatkov in postop- 

kov njihovih obdelav; 
(3) omogoča neposreden prenos in izmenjava 

podatkov znotraj in med posameznimi informacij- 
skimi sistemi ter 

(4) omogoča poenotenje tehnike in tehnologije 
obdelave podatkov in prenosa podatkov. 

Standardi se določijo z zakonom in predpisi, iz- 
danimi na podlagi zakona. 

19. člen 
Za zagotovitev usklajenega in povezanega evi- 

dentiranja, zbiranja, obdelave, izkazovanja, preno- 
sa in uporabe podatkov in informacijske službe po 
tem zakonu predpišejo za področje, za katero so 
pristojne, enotne metodologije zbiranja, obdelave 
in izkazovanja podatkov družbenega sistema infor- 
miranja. Enotne metodologije določajo za vsako 
posamezno vrsto podatkov, zlasti: 

(1) njihovo namembnost, definicije, nomenklatu- 
re, klasifikacije in identifikacije; 

(2) šifrante za šifrirane podatke; 
(3) stopnjo in način združevanja, izkazovanja in 

dostopnosti. 
Metodologija za zajemanje in zbiranje podatkov 

mora omogočati statistično posploševanje in izka- 
zovanje zbirnih podatkov ter zagotavljati usklaje- 
nost baz podatkov. 

20. člen 
Za zagotovitev preglednosti in dostopnosti po- 

datkov informacijskih sistemov se vzpostavi in 
vzdržuje v vsakem informacijskem sistemu katalog 
podatkov. 

Katalogi podatkov vsebujejo informacije o podat- 
kih, ki jih vsebuje posamezni informacijski sistem, 
njihovo vsebino, oznake, roke zajemanja, stopnjo 
združevanja, namen, obseg in način uporabe, hra- 
njenja, dostopa in varovanja. 

Podatki o katalogih in njihovi vsebini so v skup- 
nem katalogu podatkov, ki ga vodi Republiški ko- 
mite za informiranje. Republiški komite za informi- 
ranje predpiše tudi metodologijo za vodenje katalo- 
gov podatkov informacijskih sistemov. 

21. člen 
Subjekti družbenega sistema informiranja zago- 

tavljajo javnost in dostopnost podatkov in informa- 
cij, ki jih zbirajo in obdelujejo v svojih informacij- 
skih sistemih: 

(1) z izkazovanjem podatkov na enostaven in ra- 
zumljiv način in zagotavljanjem njihovega neposre- 
dnega dostopa v enotnih bazah podatkov; 

(2) z izmenjavo podatkov in informacij; 
(3) s posredovanjem podatkov in informacij; 
(4) z objavljanjem podatkov v sredstvih javnega 

obveščanja, publikacijah in na drug način; 
(5) z neposrednim obveščanjem. 

22. člen 
V družbenem sistemu informiranja se prenašajo 

podatki in izmenjujejo informacije po javnem 
omrežju za prenos podatkov. 

Javno omrežje za prenos podatkov iz prejšnjega 
odstavka mora zagotoviti hiter in racionalen prenos 
podatkov in sporočil za vse subjekte družbenega 
sistema informiranja ter medsebojno povezavo ra- 
čunalniške in druge informacijske opreme pod ena- 
kimi pogoji in stroški uporabe na celotnem območ- 
ju republike. 

Nosilec tega omrežja v SR Sloveniji so zdruzene 
PTT organizacije Slovenije. 

III. ORGANIZIRANJE IN IZVAJANJE 
DEJAVNOSTI NA PODROČJU 
DRUŽBENEGA SISTEMA 
INFORMIRANJA 

23. člen 
Za neposredno opravljanje dejavnosti na področ- 

ju družbenega sistema informiranja vzpostavljajo in 
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OPOMBE: vzdržujejo subjekti družbenega sistema informira- 
nja informacijske sisteme. 

V družbenem sistemu informiranja se povezujejo 
vsi informacijski sistemi samoupravnih organizacij 
in skupnosti ter družbenopolitičnih skupnosti. 

Subjekti družbenega sistema informiranja v skla- 
du s svojimi pristojnostmi in potrebami določajo s 
samoupravnimi splošnimi akti vsebino, organizaci- 
jo in delovanje informacijskih sistemov. 

24. člen 
Organizacije, ki izvajajo dejavnosti družbenega 

sistema informiranja oziroma evidentirajo, zbirajo, 
obdelujejo, analizirajo in izkazujejo podatke ter 
opravljajo strokovne naloge v zvezi z razvojem in 
delovanjem informacijskih sistemov so informacij- 
ske službe. 

Informacijske službe so odgovorne v mejah svo- 
jega delovnega področja za pravočasnost, resnič- 
nost, popolnost, dostopnost in razumljivost podat- 
kov in informacij, ki jih zbirajo, obdelujejo in izka- 
zujejo ter za usklajen razvoj in uporabo skupnih 
osnov družbenega sistema informiranja. 

Informacijske službe po tem zakonu so organiza- 
cije združenega dela in delovne skupnosti ter 
upravne organizacije, ki opravljajo dejavnosti iz pr- 
vega odstavka tega člena kot glavno dejavnost ter 
organizacijske enote v organizacijah združenega 
dela, drugih družbenopravnih osebah ter državnih 
organih, v katerih se opravljajo dejavnosti iz prvega 
odstavka tega člena. 

25. člen 
Informacijske službe v okviru svojih pravic, ob- 

veznosti in odgovornosti zlasti: 
(1) evidentirajo, zbirajo, obdelujejo, izkazujejo 

ter zagotavljajo hitro in enostavno dostopnost, pre- 
nos in izmenjavo podatkov in informacij; 

(2) vzpostavljajo in vodijo enotne registre in evi- 
dence, enotne baze podatkov in kataloge podatkov; 

(3) predlagajo in izdelujejo enotne metodologije 
zbiranja, obdelave in izkazovanja podatkov ter uva- 
jajo standarde družbenega sistema informiranja in 
informatike na svojem področju dela; 

(4) pripravljajo in predlagajo programe in navo- 
dila za izvajanje skupnih osnov družbenega sistema 
informiranja v informacijskih sistemih; 

(5) usklajujejo nabavo in zagotavljajo učinkovito 
uporabo in vzdrževanje računalniške, programske 
in druge opreme; 

(6) spremljajo stanje in pospešujejo razvoj infor- 
matike na področjih družbenega sistema informira- 
nja, za katera so pristojne; 

(7) izvajajo druge strokovne naloge v zvezi z raz- 
vojem in delovanjem informacijskih sistemov. 

Informacijske službe morajo medsebojno sodelo- 
vati tako, da usklajujejo priprave in izvajanje svojih 
programov dela. 

26. člen 
V informacijskih službah, ki so ustanovljene kot 

organizacije združenega dela ali delovne skupnosti 
iz 9. člena tega zakona, se posebni družbeni interes 
zagotavlja s soodločanjem delegatov ustanovitelja, 
organov družbenopolitičnih skupnosti, družbeno- 
političnih organizacij in uporabnikov v organih 
upravljanja ter organizacij združenega dela (v na- 
daljevanju: delegati družbene skupnosti). 

Delegati družbene skupnosti v delavskem svetu 
oziroma drugem njemu ustreznem organu upravlja- 
nja organizacije združenega dela soodločajo: 

- o določanju predloga statuta, 
- o določanju smernic za plan in o razvojnih 

programih, 
- o temeljnih pogojih za pridobivanje dohodka in 

poslovanja,, 
- pri določanju cen storitev, 

- pri sprejemanju finančnega načrta in pri dolo- 
čanju periodičnega in zaključnega računa, 

- o imenovanju in razrešitvi poslovodnega or- 
gana, 

- o statusnih spremembah, 
- o drugih vprašanjih, za katera je tako določeno 

v statutu organizacije združenega dela. 
Odločitve v delavskem svetu oziroma drugem 

njemu ustreznem organu so glede zadev, o katerih 
soodločajo delegati družbene skupnosti, sprejete, 
če jih je v enakem besedilu sprejela večina delega- 
tov delavcev in večina delegatov družbene skupno- 
sti. 

Način delegiranja delegatov družbene skupnosti 
določijo sporazumno organi družbenopolitične 
skupnosti, družbenopolitične organizacije in upo- 
rabniki. 

Organizacije združenega dela in delovne skupno- 
sti s statutom določijo število delegatov družbene 
skupnosti v svojih organih upravljanja in postopek 
njihovega soodločanja in pri tem upoštevajo spora- 
zum iz prejšnjega odstavka. 

27. člen 
Organizacijo, delovanje ter naloge informacijske 

službe, ki ni organizirana kot organizacija združe- 
nega dela, posebna delovna skupnost ali upravna 
organizacija, ureja v skladu s tem zakonom statut 
ali drug samoupravni splošni akt samoupravne or- 
ganizacije in skupnosti, v kateri je informacijska 
služba organizirana oziroma samoupravni spora- 
zum med organizacijami združenega dela in skup- 
nostmi, za potrebe katerih služba deluje. 

28. člen 
, Delavci v informacijskih službah, ki so organizira- 
ne kot organizacije združenega dela, pridobivajo 
dohodek iz celotnega prihodka, ki ga ustvarjajo: 

- s svobodno menjavo dela, 
- z udeležbo pri skupaj ustvarjenem dohodku in 

na podlagi združevanja dela in sredstev, 
- s prodajo storitev, 

, - z dotacijo ali na drugi podlagi, določeni z zako- 
nom ali samoupravnim sporazumom oziroma po- 
godbo v skldu z zakonom. 

29. člen 
Delavci v delovnih skupnostih, ki opravljajo de- 

javnosti družbenega sistema informiranja skupaj z 
drugimi nalogami kot dela skupnega pomena za 
eno ali več organizacij združenega dela, pridobiva- 
jo dohodek delovne skupnosti iz celotnega prihod- 
ka, ki ga delovna skupnost ustvari s svobodno me- 
njavo deia z delavci v organizacijah združenega 
dela oziroma skupnostih, za katere opravlja dela 
skupnega pomena. 

30. člen 
Uresničevanje svobodne menjave dela temelji na 

skupnem planiranju potreb in interesov po podat- 
kih in informacijah, dejavnosti in zmogljivosti na 
področju družbenega sistema informiranja (izgrad- 
nje, razvoja in delovanja informacijskih sistemov) 
ter na ustvarjanju in razporejanju dohodka v skladu 
z obveznostmi, ki so jih na podlagi samoupravnega 
sporazuma prevzeti subjekti družbenega sistema 
informiranja. 

Medsebojne odnose v svobodni menjavi dela ure- 
jajo subjekti družbenega sistema informiranja s sa- 
moupravnimi sporazumi o temeljih planov, z drugi- 
mi samoupravnimi sporazumi in s pogodbami. 

Predmet svobodne menjave dela so programi 
izvajanja dejavnosti s področja družbenega sistema 
informiranja ter storitve v zvezi z izgradnjo, raz- 
vojem in delovanjem informacijskih sistemov. 

31. člen 
Upravni organi in upravne organizacije ter drugi 

državni organi izvajrjo naloge glede izgradnje in 
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razvoja informacijskih sistemov ter dejavnosti na 
področju družbenega sistema informiranja na pod- 
lagi in v skladu s tem in drugimi zakoni in odloki, 
sprejetimi na njihovi podlagi. 

Upravne organizacije in upravni organi lahko na 
podlagi sporazuma opravljajo dejavnosti na po- 
dročju družbenega sistema informiranja tudi za sa- 
moupravne interesne skupnosti, družbenopolitične 
organizacije in družbene organizacije. S sporazu- 
mom se pri upravni organizaciji oblikuje skupen 
organ uporabnikov, v katerem se dogovarjajo o 
vprašanjih v zvezi z opravljanjem nalog z delovnega 
področja upravne organizacije, ki so za njih skup- 

, nega pomena. 
Sredstva za delo upravnih organizacij in drugih 

informacijskih služb, organiziranih v oziroma pri 
upravnih in drugih državnih organih, se zagotavlja- 
jo na podlagi njihovih delovnih programov z zako- 
nom ali odlokom v proračunih družbenopolitičnih 
skupnosti. Upravna organizirano- -organizacija in 
upravni organi lahko pridobivajo sredstva tudi na 
podlagi sporazuma s katerim, v skladu z zakonom, 
prevzemajo opravljanje dejavnosti na področju 
družbenega sistema informiranja in zadev glede 
izgradnje, razvoja in delovanja informacijskih siste- 
mov za samoupravne interesne skupnosti, družbe- 
nopolitične organizacije ali druge organizacije in 
organe. 

IV. INFORMACIJSKI SISTEMI 
SAMOUPRAVNIH ORGANIZACIJ IN 
SKUPNOSTI TER 
DRUŽBENOPOLITIČNIH SKUPNOSTI 

32. člen 
Organizacije združenega dela, krajevne skupno- 

sti in samoupravne interesne skupnosti urejajo vse- 
bino in obseg, organizacijo in delovanje svojih in- 
formacijskih sistemov oziroma izvajanje dejavnosti 
na področju družbenega sistema informiranja s 
svojimi samoupravnimi splošnimi akti v skladu s 
tem zakonom. 

33. člen 
Informacijski sistemi organizacij združenega dela 

morajo biti urejeni tako, da zagotavljajo delavcem v 
vsakem delu delovnega procesa in v vsakem delu 
temeljne organizacije združenega dela informacij- 
sko osnovo za odločanje o vprašanjih njihovega 
dela in drugih interesih, za uresničevanje njihovih 
samoupravnih pravic in skupnih interesov ter za 
nadzor nad izvrševanjem sklepov in odločitev ter 
dela vseh organov in služb v svojih organizacijah 
združenega dela in drugih oblikah združevanja dela 
in sredstev ter družbenopolitičnih skupnosti. 

Na zahtevo delavcev, njihovih delegatov ali orga- 
nov upravljanja morajo informacijske službe zago- 
toviti tudi tiste podatke, ki niso v evidencah in 
bazah podatkov njihovega informacijskega siste- 
ma, so pa dostopni v drugih informacijskih siste- 
mih. 

34. člen 

Podatke in informacije za potrebe krajevnih 
skupnosti in samoupravnih interesnih skupnosti ter 
njihovo obdelavo zagotavljajo praviloma informa- 
cijske službe v družbenopolitičnih skupnostih v 
skladu s samoupravnimi splošnimi akti krajevnih 
skupnosti in samoupravnih interesnih skupnosti ter 
sporazumi, ki jih te sklenejo na podlagi svojih po- 
treb z informacijskimi službami. 

35. člen 
Informacijski sistem občine sestavljajo na podla- 

gi skupnih osnov ustrezno povezani informacijski 
sistemi samoupravnih organizacij in skupnosti, ob- 

činskih organov in organizacij, ter podatki in infor- OPOMBE: 
macije iz drugih informacijskih sistemov. 

Izhodišča pri urejanju vsebine, organiziranja in 
izvajanja dejavnosti ter tehničnih in tehnoloških 
osnov informacijskega sistema občine so zlasti: 

1. potrebe po sprejemanju, spremljanju in ure- 
sničevanju planskih aktov občine, usmerjanju druž- 
benega razvoja ter uveljavljanju samoupravnih inte- 
resov; 

2. potrebe v zvezi z uresničevanjem funkcij dr-* 
žavne uprave v občini; 

3. zahteve po podatkih, ki so potrebni delavcem, 
delovnim ljudem in občanom za njihovo življenje in 
delo; 

4. možnost dopolnjevanja in neposrednega pre- 
verjanja posameznih podatkov in informacij, ki jih 
delavcem, delovnim ljudem in občanom ter njiho- 
vim delegatom in delegacijam zagotavljajo infor- 
macijski sistemi organizacij združenega dela in 
drugih samoupravnih organizacij in skupnosti in 
informacijske službe; 

5. potrebe v zvezi z neposrednim izvrševanjem 
zakonov in drugih predpisov ter potrebe v zvezi s 
sprejemanjem odlokov in drugih predpisov občin- 
skih skupščin in drugih občinskih organov in 
spremljanje njihovega izvajanja; 

6. uresničevanje in pospeševanje samoupravnih 
odnosov in samoupravnega odločanja v krajevnih 
skupnostih na posameznih področjih življenja in 
dela; . ... 

7. uresničevanje varstva ustavnih svoboscin, 
pravic in dolžnosti delovnih ljudi in občanov. 

36. člen 
Način opravljanja posameznih skupnih del in na- 

log pomembnih za vse subjekte družbenega siste- 
ma informiranja v občini, zlasti glede skupnih 
osnov določi skupščina občine. Pri tem zlasti do- 
loči: 

1. nosilca del in nalog v zvezi z vzdrževanjem 
skupnih registrov družbenega sistema informira- 
nja, planskih kazalcev in zbirnih podatkov informa- 
cijskih sistemov samoupravnih organizacij in skup- 
nosti; 

2. obseg, način vodenja in organizacijo kataloga 
podatkov občinskega informacijskega sistema; 

3. program uresničevanja skupnih osnov druž- 
benega sistema informiranja; 

4. ukrepe za postopno izgradnjo enotne tehnič- 
ne infrastrukture, izdelavo in uporabo enotnih te- 
hničnih in tehnoloških rešitev ter zaščito in varnost 
avtomatske obdelave in prenosa podatkov v infor- 
macijskih sistemih; 

5. nosilce drugih skupnih strokovnih nalog v 
zvezi z izgradnjo in razvojem občinskega informa- 
cijskega sistema ter razvojem informatike in uvaja- 
njem informacijske tehnologije na območju občine. 

37. člen 
Za zagotavljanje in uresničevanje družbenega 

vpliva na izgradnjo in delovanje občinskega infor- 
macijskega sistema se ustanovi svet družbenega 
sistema informiranja občine. 

Delegate v svet družbenega sistema informiranja 
delegirajo skupščina občine, izvršni svet skupščine 
občine, družbenopolitične organizacije in zbornice, 
organizacije združenega dela ter druge samouprav- 
ne organizacije in skupnosti v občini. 

Število članov sveta in število delegatov, ki jih 
delegirajo organi in organizacije iz prejšnjega od- 
stavka, določi skupščina občine. 

38. člen 

Svet družbenega sistema informiranja občine 
obravnava vprašanja, ki se nanašajo zlasti: 

1. na stanje na področju družbenega sistema 
informiranja v občini; 
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OPOMBE" 2 na povezovanje informacijskih sistemov v ob- čini; 
3. na usklajevanje izvajanja programov informa- 

cijskih služb v občini in razvoj informacijskih siste- 
mov v občini; 

4. na ukrepe za izboljšanje kakovosti podatkov in 
informacij informacijskih služb; 

t 5. na pripravljanje in usklajevanje predlogov pro- 
gramov statističnih raziskovanj, na knjižničarske, 
dokumentacijske in arhivske sisteme; na vsebino in 
organizacijo evidenc in registrov v občini; 

6. na nabavo, vzdrževanje in uporabo računalni- 
ške strojne in programske opreme ter njeno tehnič- 
no in tehnološko enotnost v informacijskih sistemih 
občine; VN 

7. na izdelavo in izvajanje projektov vzpostavlja- 
nja novih in modernizacijo obstoječih informacij- 
skih sistemov. 

O vprašanjih, ki jih obravnava, sprejema svet 
družbenega sistema informiranja stališča, ter daje 
mnenja, pobude in priporočila. 

Informacijske službe v občini obravnavajo stali- 
šča, mnenja, priporočila in pobude sveta. 

Če informacijska služba ne sprejme stališča, 
mnenja,.priporočila in pobude sveta, ga mora o tem 
obvestiti in navesti razloge, zaradi katerih ga ni 
sprejela. 

Svet družbenega sistema informiranja občine da- 
je pobude v občinskih in republiških organih in 
organizacijah. Svet spremlja in nadzoruje izvajanje 
svojih sklepov in o tem obvešča skupščino občine. 

39. člen 
Svet družbenega sistema informiranja občine de- 

la po poslovniku. 
Svet družbenega sistema informiranja občine vo- 

di predsednik sveta, ki ga imenuje skupščina obči- 
ne za dobo štirih let. 

Strokovne naloge za potrebe sveta družbenega 
sistema informiranja občine opravlja informacijska 
služba, ki jo določi pristojni organ občine. 

40. člen 

Določbe tega zakona, ki se nanašajo na občinski 
informacijski sistem, se primerno uporabljajo tudi 
za posebne družbenopolitične skupnosti. 

41. člen 
Občinski informacijski sistemi in informacijski si- 

stemi organov, organizacij in skupnosti v republiki 
se na skupnih osnovah povezujejo v republiški in- 
formacijski, sistem. 

42. člen 
Izhodišča pri urejanju vsebine organiziranja in 

izvajanja dejavnosti ter tehničnih in tehnoloških 
osnov v republiškem informacijskem sistemu so 
zlasti: 

(1) potrebe in interesi delavcev v organizacijah 
združenega dela in drugih oblikah združevanja dela 
in sredstev ter potrebe in interesi delovnih ljudi in 
občanov ter njihovih delegatov in delegacij v kra- 
jevnih skupnostih, samoupravnih interesnih skup- 
nostih in drugih samoupravnih organizacijah in 
skupnostih, občinah, skupnostih občin in republiki 
ter družbenopolitičnih in drugih družbenih organi- 
zacijah; 

(2) potrebe po pripravah dogovorov o temeljih 
družbenega plana, določanja predlogov družbenih 
planov republike ter njihovega spremljanja in ure- 
sničevanja, določanja skupnih interesov in ciljev ter 
usmerjanja družbenoekonomskega razvoja in aktov 
za njihovo vzdrževanje ter pripravljanja in izvajanja 
zakonov in drugih splošnih aktov ; 

(3) potrebe v zvezi z izvrševanjem funkcij držav- 
ne uprave v republiki; 

(4) obveznosti do informacijskih sistemov fede- 

racije ter drugih republik in avtonomnih pokrajin ob 
zagotavljanju skladnosti med temi informacijskimi 
sistemi; 

(5) obveznosti SR Slovenije in SFR Jugoslavije, 
ki izhajajo iz mednarodnih pogodb in bilateralnih 
odnosov in obveznosti do mednarodnih organiza- 
cij. 

43. člen 
Informacijski sistemi v SR Sloveniji morajo biti 

urejeni tako, da omogočajo povezavo s podatki 
informacijskega sistema federacije in primerljivost 
s podatki in informacijami informacijskih sistemov 
v drugih republikah in avtonomnih pokrajinah. 

44. člen 
Informacijske službe, ki obvezno povezujejo in us- 
klajujejo svoje dejavnosti so Zavod SR Slovenije za 
statistiko, Narodna banka Slovenije in Služba druž- 
benega knjigovodstva v SR Sloveniji ter druge in- 
formacijske službe, ki opravljajo dejavnosti na po- 
dročju družbenega sistema informiranja, skupnega 
pomena za republiko. 

45. člen 
Informacijske službe iz prejšnjega člena medse- 

bojno usklajujejo svoje plane razvoja in programe 
dela ter prevzemajo obveznosti glede: 

(1) izvajanja nalog v zvezi z izdelavo in uresniče- 
vanjem skupnih osnov družbenega sistema infor- 
miranja zlasti pri nastavitvi, vzdrževanju in uporabi 
skupnih registrov družbenega sistema informiranja 
in enotnih baz podatkov, uvajanju standardov druž- 
benega sistema informiranja in informatike ter 
enotnih metodologij zbiranja, obdelave in izkazova- 
nja podatkov na posameznih področjih; 

(2) vzpostavitve in vzdrževanja informacijskih si- 
stemov, ki so pomembni za delo republiških orga- 
nov in organizacij ter povezovanja z ostalimi infor- 
macijskimi sistemi; 

(3) poenotenja, racionalizacije, delitve dela in 
specializacije pri obdelavi in prenosu podatkov; 

(4) poenotenja, skupne nabave, uporabe in vzdr- 
ževanja sodobne računalniške in komunikacijske 
opreme ter organiziranja izdelave in uporabe enot- 
nih splošnih programskih rešitev avtomatske obde- 
lave in prenosa podatkov; 

(5) izobraževanja in usposabljanja kadrov, razi- 
skovalnega dela in prenosa znanja in tehnologije 
na področju družbenega sistema informiranja in 
informatike; 

(6) organizacije in izvajanja dokumentacijskih, 
analitskih ter informacijsko-komunikacijskih nalog, 
potrebnih pri izgradnji in razvoju družbenega siste- 
ma informiranja in pospeševanju razvoja informa- 
tike; 

(7) drugih strokovnih in razvojnih nalog, ki so 
skupnega pomena za subjekte družbenega sistema 
informiranja v republiki. 

46. člen 
Pri opravljanju del in nalog s svojega delovnega 

področja informacijske siužbe v republiki vzpostav- 
ljajo in uresničujejo odnose z ustreznimi informa- 
cijskimi službami, organi in organizacijami v obči- 
nah in drugih družbenopolitičnih skupnostih ter 
samoupravnimi organizacijami in skupnostmi zara- 
di medsebojnega sodelovanja obveščanja in dogo- 
varjanja. 

47. člen 
Informacijske službe v republiki dajejo in objavljajo 
podatke in informacije, ki jih evidentirajo, zbirajo, 
obdelujejo in izkazujejo ter zagotavljajo njihovo 
dostopnost na način, ki ustreza potrebam organiza- 
cij združenega dela in drugih samoupravnih orga- 
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nizacij, občin in republike ter družbenopolitičnih in 
drugih družbenih organizacij in društev. 

Informacijske službe v republiki obvezno prilaga- 
jo programe svojega dela aktualnim in planiranim 
informacijskim potrebam združenega dela, družbe- 
nopolitičnih skupnosti in drugih uporabnikov po- 
datkov in informacij. 

48. člen 
Za zagotovitev družbenega vpliva na delovanje in 

razvoj družbenega sistema informiranja in usklaje- 
vanja dela informacijskih služb v republiki se usta- 
novi svet za družbeni sistem informiranja SR Slove- 
nije. Delegate v svet za družbeni sistem informira- 
nja SR Slovenije delegirajo Skupščina SR Sloveni- 
je, Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, družbeno- 
politične organizacije v republiki, Gospodarska 
zbornica Slovenije in samoupravne interesne skup- 
nosti. člani sveta so tudi znanstveni in strokovni 
delavci, ki jih imenuje Skupščina SR Slovenije. 

Pri delu sveta za družbeni sistem informiranja SR 
Slovenije sodelujejo predstavniki Zavoda SR Slove- 
nije za statistiko, Službe družbenega knjigovodstva 
v SR Sloveniji in Narodne banke Slovenije ter po 
potrebi tudi predstavniki drugih informacijskih 
služb, ki so skupnega pomena za republiko. 

Skupščina SR Slovenije določi število članov sve- 
ta za družbeni sistem informiranja SR Slovenije in 
število delegatov, ki jih delegirajo organi in organi- 
zacije iz prvega odstavka tega člena. 

49. člen 
Svet obravnava vprašanja, ki se nanašajo: 
(1) na spremljanje stanja na področju družbene- 

ga sistema informiranja; 
(2) na urejanje temeljev družbenega sistema in- 

formiranja; 
(3) na politiko razvoja republiškega informacij- 

skega sistema, plane in programe za razvoj družbe- 
nega sistema informiranja ter njihovo uresničeva- 
nje; 

(4) na usklajevanje planov in programov za delo 
in razvoj informacijskih služb v republiki; 

(5) na koordinacijo dela informacijskih služb v 
republiki; 

(6) na pripravljanje in usklajevanje predlogov za 
določanje programov statističnih in drugih razisko- 
vanj, pomembnih za republiko; 

(7) na racionalno in učinkovito horizontalno in 
vertikalno povezovanje informacijskih sistemov 
subjektov družbenega sistema informiranja; 

(8) na predloge predpisov o standardih družbe- 
nega sistema informiranja; 

(9) na tehnično-tehnološko enotnost družbene- 
ga sistema informiranja. 

(10) na vzpostavljanje in izvajanje družbenega 
nadzora nad uresničevanjem in delovanjem druž- 
benega sistema informiranja; 

(11) na kakovost podatkov in informacij informa- 
cijskih služb oziroma informacijskih sistemov v ok- 
viru družbenega sistema informiranja; 

(12) na cfruga vprašanja s področja družbenega 
sistema informiraja. 

O vprašanjih, ki jih obravnava, sprejema svet sta- 
lišča ter daje mnenja, pobude in priporočila. 

Informacijske službe v republiki morajo obravna- 
vati stališča, mnenja, priporočila in pobude sveta. 
Če informacijske služba ne sprejme stališča, mne- 
nja, priporočila in pobude sveta, ga mora o tem 
obvestiti in navesti razloge, zaradi katerih ga ni 
sprejela. 

Svet daje pobude v republiških organih in organi- 
zacijah in na ravni federacije. Svet za družbeni 
sistem informiranja SR Slovenije spremlja in nad- 
zoruje izvajanje svojih sklepov in o tem obvešča 
Skupščino SR Slovenije. 

Varianta prvega odstavka tega člena 

Svet za družbeni sistem informiranja SR Slove- OPOMBE: 
nije; 

(1) spremlja stanje na področju družbenega siste- 
ma informiranja in informatike; 

(2) obravnava predloge programov informacij- 
skih sistemov; 

(3) določa načela in daje predloge za povezova- 
nje informacijskih sistemov ter za vzpostavljanje 
novih in modernizacijo obstoječih informacijskih 
sistemov; 

(4) daje mnenje k predlogu zveznih in republiških 
programov statističnih raziskovanj, knjižničarskih, 
dokumentacijskih in arhivskih sistemov; 

(5) obravnava strokovna vprašanja v zvezi z orga- 
nizacijo sistema evidenc in registrov; 

(6) obravnava vprašanja, ki se nanašajo na naba- 
vo, vzdrževanje in uporabo računalniške, strojne in 
programske opreme, tehnično in tehnološko enot- 
nost v družbenem sistemu informiranja; 

(7) daje mnenja k znanstveno-raziskovalnim pro- 
gramom in nalogam na področju družbenega siste- 
ma informiranja; 

(8) predlaga smernice za oblikovanje vzgojno- 
izobraževalnih programov na področju družbenega 
sistema informiranja; 

(9) opravlja druge naloge v zvezi z izgradnjo, 
razvojem in delovanjem družbenega sistema infor- 
miranja. 

50. člen 
Svet za družbeni sistem informiranja SR Sloveni- 

je dela po poslovniku. 
Svet za družbeni sistem informiranja SR Sloveni- 

je vodi predsednik sveta, ki ga imenuje Skupščina 
SR Slovenije za dobo štirih let. 

Strokovne naloge za potrebe sveta za družbeni 
sistem informiranja SR Slovenije opravlja informa- 
cijska služba, ki jo določi Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije. 

V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

51. člen 
Temeljne in druge organizacije združenega dela, 

banke in druge finančne organizacije, samouprav- 
ne interesne skupnosti, Gospodarska zbornica Slo- 
venije, splošna združenja ter druge samoupravne 
organizacije in skupnosti morajo uskladiti svoje 
samoupravne splošne akte z določbami tega zako- 
na v enem letu od uveljavitve tega zakona. 

52. člen 
Zavod SR Slovenije za statistiko, Služba družbe- 

nega knjigovodstva v SR Sloveniji, Narodna banka 
Slovenije in informacijske službe, ki opravljajo de- 
javnosti na področju družbenega sistema informi- 
ranja skupnega pomena za republiko morajo v 
enem letu po sprejetju tega zakona; 

(1) določiti medsebojne obveznosti pri vodenju, 
vzdrževanju in uporabi skupnih registrov družbene- 
ga sistema informiranja iz 16. člena tega zakona, ter 
drugih evidenc in registrov pomembnih za repu- 
bliko; 

(2) zagotoviti enoten in enostaven dostop in izka- 
zovanje podatkov in informacij republiškega infor- 
macijskega sistema ter sprejeti ukrepe za njihovo 
zaščito in varovanje; 

(3) predložiti program uvajanja standardov in 
enotnih metodologij zbiranja, obdelave, izkazova- 
nja in prenosi podatkov na posameznem področju; 

(4) določiti tehnične in tehnološke osnove za 
povezovanje in združevanje podatkov za statistično 
posploševanje in njihovo primerljivost po vsebini, v 
prostoru in času; 

(5) sprejeti ukrepe in predložiti program poenote- 
nja in skupne nabave, uporabe in vzdrževanja raču- 
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OPOMBE: nalniške in komunikacijske opreme in tehnoloških 
rešitev; 

(6) vzpostaviti zbirko enotnih splošnih program- 
skih rešitev avtomatske obdelave podatkov; 

(7) predložiti program za odpravo podvajanj, zbi- 
ranja, obdelave in shranjevanja podatkov. 

53. člen 
Republiški komite za informiranje vzpostavi 

skupni katalog podatov in register evidenc v enem 
letu po sprejetju tega zakona. Metodologijo za vo- 

denje katalogov podatkov informacijskih sistemov 
predpiše v šestih mesecih po sprejetju tega zakona. 

54. člen 
Svet družbenega sistema informiranja SR Slove- 

nije se ustanovi v šestih mesecih po sprejetju tega 
zakona. 

55. člen 
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Ura- 

dnem listu SRS. 

SKUPŠČINA SR SLOVENIJE 
IZVRŠNI SVET 

OBRAZLOŽITEV 

Skupščina SR Slovenije je na sejah zborov dne 23. 9. 1981 
sprejela predlog za izdajo zakona o družbenem sistemu infor- 
miranja in naložila Izvršnemu svetu, da pripravi osnutek za- 
kona, pri tem pa upošteva predloge, pripombe in mnenja 
delovnih teles skupščine in zborov ter pripombe, predloge in 
mnenja iz razprave na seji zborov. 

Predlagatelj je pri pripravi osnutka zakona preučil vse pred- 
loge in stališča iz razprave ter večino predlogov tudi ustrezno 
upošteval. 

Republiški komite za informiranje je v času priprav pred- 
loga za izdajo zakona in osnutka zakona organiziral več 
strokovnih razprav s predstavniki informacijskih služb v orga- 
nizacijah združenega dela, samoupravnih interesnih skupno- 
stih, občinah in republiki ter razprav v okviru družbenopolitič- 
nih organizacij. Tehtne pripombe in predloge na delovni 
osnutek zakona je predlagatelj dobil zlasti v delovnih razgo- 
vorih v republiški konferenci SZDL in Gospodarski zbornici 
Slovenije Predlagatelju zakona so bile v pomoč tudi razprave, 
ki so bile organizirane ob sprejemanju osnutka in predloga 
zveznega zakona o temeljih družbenega sistema informiranja. 

Predloženi osnutek je usklajen z zveznim zakonom o teme- 
ljih družbenega sistema informiranja in o informacijskem 
sistemu federacije, ki je bil sprejet 8. 12. 1981. Zvezni zakon 
določa temelje družbenega sistema informiranja in predstav- 
lja skupaj z republiškim zakonom vsebinsko celoto. 

V skladu z Resolucijo o temeljih zakonodajne politike v SR 
Sloveniji osnutek republiškega zakona ne ponavlja določb iz 
zveznega zakona, razen tistih, ki so potrebne zaradi celovito- 
sti in razumevanja ureditve družbenega sistema informiranja 
v republiki. 

Zaradi tega se v osnutku republiškega zakona konkretizi- 
rajo, podrobneje razčlenjujejo in urejajo vsa tista vprašanja, ki 
se tičejo družbenega sistema informiranja v republiki. Tako so 
poleg splošnih določb natančneje kot v zveznem zakonu 
opredeljena tudi vprašanja skupnih osnov, podružbljanja, or- 
ganiziranja in izvajanja dejavnosti na področju družbenega 
sistema informiranja, posebnosti informacijskih sistemov v 
samoupravnih organizacijah in skupnostih ter v družbenopo- 
litičnih skupnostih, Zakonski osnutek vsebuje tudi prehodne 
in končne določbe, ki določajo nosilce in roke za izvedbo 
posameznih nalog. Pri tem pa je potrebno posebej opozoriti, 
da je zvezni zakon, čeprav naj bi urejal le temelje sistema, v 
celi vrsti določb preveč podroben in s tem tudi omejujoč. 
Tako na primer zelo podrobno določa vsebino cele vrste 
pojmov, kot so: informacijski sistem, dejavnosti na področju 
družbenega sistema informiranja, informacijske službe, evi- 
dence, registri, katalogi, baze podatkov ipd. Prav tako zelo 
podrobno na primer določa pristojnosti družbenih teles, ki se 
v družbenopolitičnih skupnostih ustanavljajo za zagotovitev 
družbenega vpliva na področju družbenega sistema informi- 
ranja. Glede na to, da je republiški zakon vezan na te določbe 
zveznega zakona, v osnutku republiškega zakona glede vrste 
vprašanj ni bilo mogoče sprejeti drugačnih rešitev ali pa 
določena vprašanja še konkretnejše urediti. 

Predloženi osnutek zakona se tako omejuje le na tista 
vprašanja, ki se lahko in morajo zakonsko urejati, podrob- 
nejše normiranje pa prepušča samoupravnim in drugim 
splošnim aktom ter podzakonskim predpisom. V tem smislu 

zakonski osnutek sledi usmeritvam in predlogom, ki so bili 
dani v skupščinskih razpravah ob sprejemanju predloga za 
izdajo zakona, to je, da se družbeni sistem informiranja v čim 
večji meri ureja na samoupravnih osnovah, z dogovori in 
sporazumi in drugimi samoupravnimi splošnimi akti. 

Tudi sicer je predlagatelj pri pripravi osnutka zakona sledil 
izhodiščem in načelom, ki so bili postavljeni v predlogu za 
izdajo zakona in sprejeti v Skupščini SR Slovenije. 

II. 
Poglavitni namen predlaganega zakona je, da se odpravijo 

obstoječe pomanjkljivosti na področju družbenega sistema 
informiranja in doseže čim večja usklajenost, povezanost in 
racionalnost pri opravljanju nalog na tem področju. Glavne 
slabosti in pomanjkljivosti, ki obremenujejo sedanje stanje, so 
sicer že dalj časa znane, vendar se vse prepočasi odpravljajo. 
Tako npr. še vedno ne razpolagamo z zadostnim številom 
kvalitetnih podatkov, čeprav nam nasploh ne zmanjka zbranih 
podatkov. Obstaja veliko število pooblaščenih organov in 
organizacij, ki pogostokrat po nepotrebnem zbirajo v bistvu 
iste podatke in vsak zase zahteva od združenega dela in 
posameznikov podatke in to z različnimi metodologijami, pod 
različnimi definicijami in ob različnih časovnih obdobjih. Na 
ta način se po nepotrebnem obremenjuje združeno delo, 
obenem pa se posredujejo tudi različni podatki o istih pojavih. 
Vrsta podatkov se zbira in obdeluje, ne da bi jih dejansko 
potrebovali, po drugi strani pa primanjkujejo potrebni podatki 
o celi vrsti novih pojavnih oblik družbenoekonomskih in druž- 
benopolitičnih odnosov. Velik del krivde za to gre gotovo na 
račun nepovezanosti in neusklajenosti velikega števila različ- 
nih zbiralcev podatkov. Usklajeni programi dela, usklajene 
evidence in registri, metodologije, tehnični in tehnološki stan- 
dardi so le delno razviti. 

Težišče rešitev, predlaganih v osnutku, je prav v odpravi 
navedenih pomanjkljivosti. Pri koncipiranju zakonskega 
osnutka je predlagatelj izhajal iz dejstva, da ne gre za izobli- 
kovanje nekakšnega novega družbenega sistema informira- 
nja, temveč predvsem za preoblikovanje, dograditev in ustrez- 
nejšo postavitev obstoječega sistema. Zakon zato v največji 
možni meri upošteva obstoječe stanje, potrebe in možnosti. 
Pomembno izhodišče, ki je bilo pri pripravi zakonskega 
osnutka ves čas prisotno, je da se ob zagotovitvi enotnosti, 
usklajenosti in povezanosti družbenega sistema informiranja 
upoštevajo posebnosti, potrebe in pogoji, ki obstoje v različ- 
nih sredinah in okoljih. Zakon naj bi preprečil večkratno 
zbiranje istih podatkov, nepooblaščeno zbiranje podatkov in 
informacij, nepotrebno podvajanje in druge racionalnosti. 
Učinkovitost in usklajenost delovanja naj bi po predloženem 
osnutku zagotovili z racionalnim in usklajenim delovanjem 
obstoječih služb, ne pa z oblikovanjem novih. S tem pa naj bi 
se hkrati z večjo učinkovitostjo dela obstoječih informacijskih 
služb bistveno zmanjšal obseg različnega administrativnega 
dela, s tem pa tudi število zaposlenih na teh opravilih. 

Rešitve, predlagane v osnutku, se kolikor je to bilo mogoče 
izogibajo predpisovanju kakršnihkoli togih organizacijskih in 
drugih oblik in rešitev. Z osnutkom se daje podlaga in predla- 
gajo rešitve, ki omogočajo izgraditev takšnega družbenega 
sistema informiranja, ki bo oeloval povezano in koordinirano 
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ter s svojo organiziranostjo in delovanjem omogočal vsem 
delovnim ljudem in občanom natančne, resnične, celovite in 
objektivne podatke in informacije. 

Zakonski osnutek obsega 5 poglavij: 1 / Splošne določbe, 2/ 
Skupne osnove družbenega sistema informiranja^ 3/ Organi- 
ziranje in izvajanje dejavnosti na področju družbenega si- 
stema informiranja, 4/ Informacijski sistemi samoupravnih 
organizacij in skupnosti ter družbenopolitičnih skupnosti in 
5/ Prehodne in končne določbe, 

Pri tem kaže posebej poudariti, da je vsebina prvih treh 
poglavij v bistvu sistemskega značaja, saj ureja osnovna vpra- 
šanja družbenega sistema informiranja, od katerih je odvisno 
delovanje tega sistema na vseh ravneh in zato velja za vse 
subjekte in za vse ravni družbenega sistema informiranja v 
republiki. Prav z rešitvami v teh poglavjih naj bi se dosegli tudi 
osnovni cilji predloženega zakona; enotnost, usklajenost, po- 
vezanost in racionalnost družbenega sistema informiranja. 
Četrto poglavje pa na podlagi in v skladu z vsebino prvih 
poglavij ureja informacijske sisteme samoupravnih organiza- 
cij in skupnosti ter družbenopolitičnih skupnosti,'pri čemer so 
upoštevane posebnosti in specifičnosti, ki se pri njih pojav- 
ljajo. 

III. 
Prvo poglavje: Splošne določbe vsebuje temeljna načela, 

na katerih sloni celotna organiziranost in delovanje družbe- 
nega sistema informiranja. Pomen teh načel je dvojen: prvič 
so ta načela podlaga in okvir za ureditev celotnega družbe- 
nega sistema informiranja, njegove organizirnosti in delova- 
nja; drugič pa so ta načela tudi temelj za razlago in uporabo 
drugih določb zakonskega osnutka. 

Prvo temeljno načelo določa, da so nosilci vseh pravic in 
obveznosti v družbenem sistemu informiranja delavci, delovni 
ljudje in občani neposredno in združeni v organizacijah zdru- 
ženega dela ter drugih samoupravnih organizacijah in skup- 
nostih, družbenopolitičnih ter drugih družbenih organizaci- 
jah. Ti v skladu z zakonom planirajo, organizirajo in usmerjajo 
razvoj družbenega sistema informiranja, ga upravljajo in za- 
gotavljajo vse pogoje za njegovo racionalno in usklajeno 
delovanje. S tem je tesno povezano načelo, da se celoten 
družbeni sistem informiranja gradi od temeljnih organizacij 
združenega dela in krajevnih skupnosti. 

Za dosego enotnosti, racionalnosti in učinkovitosti družbe- 
nega sistema informiranja se uveljavlja načelo, da delovanje 
informacijskih sistemov, ki sestavljajo družbeni sistem infor- 
miranja, temelji na načelih enkratnega zajemanja podatkov 
po enotni metodologiji in sicer tam in tedaj, ko nastajajo, 
racionalni obdelavi in shranjevanju ter zagotavljanju njiho- 
vega enostavnega in hitrega dostopa vsem zainteresiranim 

V skladu s tem se tudi določa, da podatke lahko zbirajo 
samo z zakonom ali odlokom pooblaščeni organi in organiza- 
cije, pri čemer naj bi bil za zbiranje istih podatkov o določe- 
nem pojavu praviloma pooblaščen samo en organ oziroma 
organizacija. Subjekti družbenega sistema informiranja lahko 
zavrnejo večkratno dajanje enakega podatka o določenem 
pojavu ali dejstvu. Z dosledno uveljavitvijo tega načela bo 
onemogočeno ne samo večkratno zajemanje istih podatkov, 
temveč tudi obstoj različnih podatkov o določenem pojavu aH 
dejstvu, kar sedaj še vse prepogosto vnaša negotovost in 
nezaupanje v sistem zbiranja podatkov. 

Pozitivni učinki dosledne uveljavitve tega nečela bodo tudi 
v bistvenem zmanjšanju neupravičenega naraščanja služb in 
delavcev tako v državni upravi in strokovnih službah samou- 
pravnih interesnih skupnosti kot v skupnih službah samou- 
pravnih organizacij in skupnosti. 

S tem je tesno povezano načelo odgovornosti za resnič- 
nost, celovitost, pravočasnost, pravilnost in razumljivost po- 
datkov. To velja predvsem za dajalce podatkov kakor tudi za 
informacijske službe. Posebej pa se uveljavlja tudi odgovor- 
nost uporabnika za dosledno in pravilno uporabo podatkov. 

Načelo podružbljanja predvideva zagotovitev celovitega 
družbenega vpliva na usklajevanje, določanje in uresničeva- 
nje politike delovanja in razvoja družbenega sistema informi- 
ranja Poleg ustanovitve svetov za družbeni sistem informira- 
nja v vseh družbenopolitičnih skupnostih se zagotavlja vpliv 
družbenopolitičnih organizacij v skladu z vlogo, ki jo imajo v 
našem družbenopolitičnem sistemu 

Splošne določbe vsebujejo tudi temelje za določanje dejav- 

nosti, ki so na področju družbenega sistema informiranja 
posebnega družbenega pomena in način uresničevanja po- 
sebnega družbenega interesa v teh dejavnostih. 

Opredeljeno je tudi načelo javnosti in dostopnosti ter za- 
ščite in varnosti podatkov v družbenem sistemu informiranja 
Ob tem je predvideno, da se z zakonom določijo vrste podat- 
kov, ki so predmet posebne zaščite in varovanja, način nji- 
hove zaščite in varovanja, ukrepi in postopki, s katerimi se 
preprečuje njihovo nepravilno, zlonamerno ah nepoobla- 
ščeno ravnanje, prikrivanje, spreminjanje, uničenje ali poško- 
dovanje, kakor tudi poškodovanje in uničenje opreme za 
obdelavo in prenos podatkov. Z istim zakonom bo urejena 
tudi zaščita osebnih podatkov in informacij, zaradi varovanja 
osebne svobode in zaščite osebnosti. 

Nenazadnje se zavezujejo vsi subjekti družbenega sistema 
informiranja, da pri graditvi in delovanju informacijskih siste- 
mov upoštevajo ukrepe v zvezi s splošno ljudsko obrambo ter 
izvajanje družbene samozaščite. 

Drugo poglavje vsebuje skupne osnove družbenega si- 
stema informiranja. Predvsem z upoštevanjem in dosledno 
uveljavitvijo teh osnov pri vseh subjektih in na vseh ravneh 
organziranosti, bo zagotovljena enotnost, aktualnost, usklaje- 
nost, pravočasnost in racionalnost celotnega sistema zbira- 
nja, obdelave in izkazovanja podatkov. 

Kot skupne osnove so v skladu z zveznim zakonom oprede- 
ljene zlasti tiste, ki so obvezna sestavina vsakega informacij- 
skega sistema. Te so — obvezno usklajeno planiranje informa- 
cijskih potreb ter razvoj informacijskih sistemov oz. izvajanje 
dejavnosti na področju družbenega sistema informiranja. 
skupne in enotne evidence, registri in enotne baze podatkov, 
standardi družbenega sistema informiranja, enotne metodo- 
logije zbiranja, obdelave in izkazovanja podatkov ter katalogi 
podatkov. 

Ker je družbeni sistem informiranja republike sestavni del 
družbenega sitema informiranja Jugoslavije, mora biti večina 
teh osnov skupna in enaka za vso državo. Določen del teh 
osnov se že ureja (npr. na področju statistike, evidence na 
področju mednarodnega znanstvenega, kulturnega in tehnič- 
nega sodelovanja itd ), velik del pa se bo še urejal z zveznimi 
zakoni, zato je njihova nadaljnja razdelava v republiki v veliki 
meri odvisna od ureditve v federaciji. Med te skupne osnove 
spadajo zlasti: standardi in enotne metodologije zbiranja, 
obdelave in izkazovanja podatkov. 

Subjekti družbenega sistema informiranja so po osnutku 
zakona dolžni planirati in usklajevati razvoj svojih ifnormacij- 
skih sistemov ter urejati medsebojne pravice, obveznosti in 
odgovornosti s samoupravnimi sporazumi in dogovori o te- 
meljih planov, plani samoupravnih organizacij in skupnosti 
ter družbenimi plani družbenopolitičnih skupnosti. 

Osnutek zakona določa, da so glavni vir podatkov za 
skupne potrebe subjektov družbenega sistema informiranja 
enotne baze podatkov, registri in evidence, ki so med seboj 
povezani in usklajeni. 

Registri, ki vsebujejo elemente za medsebojno povezovanje 
informacijskih sistemov, ki so osnova za številne obdelave 
podatkov, zlasti statističnih, knjigovodskih in analitskih, se 
oblikujejo in vodijo v družbenopolitičnih skupnostih kot 
skupni registri. To so zlasti registri prebivalstva, organizacij in 
skupnosti ter registri prostorskih enot, ki so vzpostavljeni in 
vzdrževani v občinskem informacijskem sistemu in so osnova 
za vzpostavljanje in vzdrževanje centralnih registrov na repu- 
bliški ravni. 

V prehodnih in končnih določbah je v zvezi s tem določeno, 
da morajo Zavod SR Slovenije za statistiko, Služba družbe- 
nega knjigovodstva, Narodna banka Slovenije in informacij- 
ske službe, ki opravljajo dejavnosti na področju družbenega 
sistema informiranja splošnega pomena za republiko v enem 
letu po sprejetju zakona določiti medsebojne obveznosti pri 
vodenju, vzdrževanju in uporabi skupnih registrov in evidenc 
Tako naj bi bilo preseženo stanje, ko v republiki številne 
informacijske službe za potrebe svojih obdelav podatkov 
vzdružujejo vsaka zase v okvirih svojega informacijskega si- 
stema skoraj identične registre. 

Osnova vseh obdelav podatkov naj bi bili praviloma tisti 
podatki, ki se urejajo in hranijo v bazah podatkov, evidencah, 
reaistrih ter dokumentacijskem in knjižničnem gradivu. Le 
izjemoma, kadar podatkov ni mogoče dobiti v naštetih virih, je 
možno pripraviti in izvesti njihov zajem oz. zbiranje po po- 
stopku, ki velja za tekoče zbiranje in zajemanje podatkov. 
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Standardi so tisti element skupnih osnov, ki omogoča pove- 
zovanje informacijskih sistemov in obdelav podatkov ter za- 
gotavlja primerljivost podatkov po vsebini, v prostoru in času 
in uporabo istih programskih rešitev pri uporabi podatkov. K 
temu prispevajo tudi enotne metodologije zbiranja, obdelave 
in izkazovanja ter prenosa in uporabe podatkov, ki se predpi- 
šejo za vsako področje posebej. 

Enotni standardi in metodologije obenem omogočajo tudi 
statistična posploševanja in izkazovanja zbirnih podatkov ter 
zagotavljajo usklajenost večnamenskih baz podatkov. 

Kot poseben instrument, ki omogoča sproten vpogled v 
vsebino in organizacijo informacijskih sistemov, so katalogi 
podatkov. Katalogi podatkov vsebujejo vse potrebne informa- 
cije o podatkih, ki se nahajajo v posameznem informacijskem 
sistemu. Podatke o katalogih in njihovi vsebini pa vsebuje 
skupni katalog podatkov, ki ga vodi Republiški komite za 
informiranje. Republiški komite za informiranje predpiše tudi 
metodologijo za vodenje katalogov podatkov informacijskih 
sistemov. 

Javno omrežje za prenos podatkov kot eden od pomemb- 
nejših infrastrukturnih objektov družbenega sistema informi- 
ranja mora biti hkrati del enotnega jugoslovanskega omrežja 
za prenos podatkov, preko katerega se zagotavlja povezava z 
informacijskimi sistemi v drugih republikah in pokrajinah ter v 
povezavi z mednarodnimi omrežji za prenos podatkov, vklju- 
čevanje tudi v informacijske sisteme drugih dežel in mednaro- 
dnih organizacij ter dostop do številnih mednarodnih bank 
oz. baz podatkov. 

S skupnimi osnovami se zagotavlja tudi usklajen razvoj in 
racionalna uporaba tehnične in tehnološke osnove družbe- 
nega sistema informiranja in še zlasti smotrnejša uporaba 
znanja, informacijske opreme in programskih rešitev pri zbi- 
ranju, obdelavi in izkazovanju podatkov. 

V tretjem poglavju se urejajo vprašanja povezana z organi- 
ziranjem in izvajanjem dejavnosti na področju družbenega 
sistema informiranja. 

Za neposredno opravljanje dejavnosti na področju družbe- 
nega sistema informiranja se vzpostavljajo in vzdržujejo infor- 
macijski sistemi v samoupravnih organizacijah in skupnostih 
ter družbenopolitičnih skupnostih. Vsi ti informacijski sistemi 
se povezujejo v družbeni sistem informiranja. Po opredelitvi v 
zvezhem zakonu so dejavnosti na področju družbenega si- 
stema informiranja: evidenčna, statistična, knjigovodstvena, 
dokumentacijska, knjižničarska, analitična, informacijsko-ko- 
munikacijska in druge dejavnosti, s katerimi se uresničuje 
graditev, razvoj in delovanje družbenega sistema informira- 
nja. Informacijski sistem pa je po določilih zveznega zakona 
urejena celota vsebin, metod in sredstev za neposredno 
opravljanje dejavnosti na področju družbenega sistema infor- 
miranja. 

Glede Informacijskih sistemov je treba posebej opozoriti, 
da ima zakonski osnutek za razliko od predloga za izdajo 
zakona, ki je govoril o skupnih in posebnih informacijskih 
sistemih, enotno opredelitev informacijskih sistemov ne glede 
na to, ■kje so organizirani. Po temeljiti proučitvi s tem zvezanih 
vprašanj jo predlagatelj zakonskega osnutka ugotovil, da ni 
nobenih vsebinskih razlogov za omenjeno razlikovanje. Na- 
sprotno, vsi ti poleg vrste drugih čisto praktičnih razlogov in 
zaradi večje jasnosti in sistematičnosti govore v prid takšne 
rešitve. To še tem bolj, ker so v 4. poglavju podane posebnosti 
Informacijskih sistemov na posameznih ravneh. 

Bistveno bolj racionalno in sistematično kot v predlogu za 
izdajo zakona so po mnenju predlagatelja rešena vprašanja v 
zvezi z organiziranostjo na tem področju. Osnovna intenca 
predlagatelja pri tem je bila, da se opravljanje nalog na po- 
dročju družbenega sistema informiranja poveri obstoječim 
službam, ne pa da se gre na oblikovanje novih. Tako osnutek 
zakona glede te organiziranosti ne predpisuje nobenih togih 
organizacijskih oblik, temveč pušča širok okvir različnih mož- 
nosti - odvisno od potreb, možnosti in pogojev v posamez- 
nem okolju. Ne glede na obliko, v kateri so organizirane 
informacijske službe, pa veljajo za njih v načelu enake pra- 
vice. dolžnosti in obveznosti. Informacijske službe so po 
osnutku zakona organizacije, ki izvajajo dejavnosti družbe- 
neg.i 8:r-r3rr, informiranja oziroma, ki evidentirajo, zbirajo, 

t.z :ejo podatke ter opravljajo stro- 
in delovanjem informacijskih 
no njihove naloge in njihova 

odgovornost za pravočasnost, resničnost, popolnost, dostop- 
nost in razumljivost podatkov in informacij. V zakonskem 
osnutku se za razliko od predloga za izdajo zakona opušča 
tudi ustanavljanje posebnih organizacij za družbeni sistem 
informiranja, naloge, ki so bile predvidene za te službe, pa so 
sestavni del nalog informacijskih služb. Posebej pa so urejena 
vprašanja upravljanja informacijskih služb in sicer glede na 
to, ali gre za službe, ki so ustanovljene kot organizacije 
združenega dela, kot posebne delovne skupnosti ter v tistih 
organizacijah, ki so le enote v sestavi samoupravne organiza- 
cije ali skupnosti oz. v upravnih organih in upravnih organiza- 
cijah. V skladu s temeljnimi načeli se določa tudi način ure- 
sničevanja posebnega družbenega interesa pri tistih dejavno- 
stih informacijskih služb, ki so posebnega družbenega po- 
mna. 

Prj pridobivanju dohodka za delo informacijskih služb je na 
prvo mesto postavljena svobodna menjava dela, ki temelji na 
skupnem planiranju potreb in interesov po podatkih in infor- 
macijah med uporabniki podatkov in izvajalci dejavnosti na 
področju družbenega sistema informiranja. 

Predmet svobodne menjave dela so programi izvajanja de- 
javnosti na področju družbenega sistema informiranja ter vse 
storitve v zvezi z izgradnjo, razvojem in delovanjem informa- 
cijskih sistemov. 

V poglavju Informacijski sistemi samoupravnih organizacij 
in skupnosti ter družbenopolitičnih skupnosti so določbe, ki 
se nanašajo na vsebino, obseg, organizacijo in delovanje 
informacijskih sistemov v teh organizacijah in skupnostih. Pri 
tem je upoštevano izhodišče, da organizacije združenega 
dela, krajevne skupnosti in samoupravne interesne skupnosti 
to podrobneje same urejajo s svojimi samoupravnimi sploš- 
nimi akti, seveda v skladu s skupnimi osnovami in načeli, 
določenimi v tem zakonu. Posebej se zahteva, da morajo 
informacijski sistemi v organizacijah združenega dela zagoto- 
viti delavcem v vsakem delu delovnega procesa ter vsakem 
delu temeljne organizacije združenega dela informacijsko 
osnovo za odločanje o vprašanjih njihovega dela ter drugih 
interesih za uresničitev njihovih samoupravnih pravic in skup- 
nih interesov ter za nadzor nad izvrševanjem sklepov in odlo- 
čitev, kakor tudi dela vseh organov in služb v teh organizaci- 
jah. 

Osnutek zakona predvideva, da podatke in informacije za 
potrebe krajevnih skupnosti in samoupravnih interesnih 
skupnosti ter njihovo obdelavo zagotavljajo praviloma infor- 
macijske službe v družbenopolitičnih skupnostih in sicer v 
skladu s samoupravnimi splošnimi akti krajevnih skupnosti in 
samoupravnih interesnih skupnosti ter v skladu s sporazumi, 
ki jih sklenejo z informacijskimi službami. 

Osnutek zakona opredeljuje občinski informacijski sistem 
in določa izhodišča za njegovo delovanje. Občinski informa- 
cijski sistem sestavljajo na podlagi skupnih osnov med seboj 
povezani informacijski sistemi samoupravnih organizacij ter 
podatki in informacije iz drugih informacijskih sistemov. 
Skupščina občine določi način opravljanja tistih skupnih de) 
in nalog, ki so pomembne za vse subjekte družbenega si- 
stema informiranja v občini. 

Že v splošnih določbah osnutek zakona predvideva ustano- 
vitev svetov za družbeni sistem informiranja kot posebne 
oblike družbenega vpliva in podružbljanja tega sistema v 
družbenopolitičnih skupnostih. 

Predlagani sveti za družbeni sistem informiranja so mišljeni 
kot strokovno in politično usmerjevalno in koordinacijsko 
telo, ki predlaga politiko izgradnje in razvoja družbenega 
sistema informiranja, usklajuje delo in naloge informacijskih 
služb, ki so skupnega pomena in nadzoruje izvajanje dogo- 
vorjenih in sprejetih smernic uresničevanja skupnih osnov 
družbenega sistema informiranja pri vseh subjektih družbe- 
nega sistema informiranja ter zlasti doseganja zastavljenih 
ciljev. 

V svet za družbeni sistem informiranja občine naj bi določili 
svoje delegate Skupščina občine in njen izvršni svet, družbe- 
nopolitične organizacije in zbornica, organizacije združenega 
dela in druge samoupravne organizacije in skupnosti v občini. 
V določbah zakona so posebej opredeljena tista vprašanja, 
katera svet za družbeni sistem informiranja obravnava, kakor 
tudi vprašanja, ki se tičejo delovanja sveta. 

Podrobno so urejena vprašanja, ki zadevajo republiški in- 
formacijski sistem. Republiški informacijski sistem sestavljajo 
občinski informacijski sistemi in informacijski sistemi orga- 
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nov, organizacij in skupnosti v republiki. Vsi ti so v republi- 
škem informacijskem sistemu med seboj povezani na skupnih 
osnovah. Zakonski osnutek podobno kot za občinski informa- 
cijski sistem tudi za republiškega določa izhodišča za ureja- 
nje njegove vsebine, organiziranja ter izvajanja dejavnosti ter 
tehničnih in tehnoloških osnov. 

Posebej se poudarja nujnost, da so vsi informacijski sistemi 
v SR Sloveniji urejeni tako, da omogočajo povezavo s podatki 
informacijskega sistema federacije in primerljivost s podatki 
in informacijami informacijskih sistemov v drugih republikah 
in pokrajinah. Zakon določa informacijske službe, ki obvezno 
povezujejo in usklajujejo svoje dejavnosti v republiškem in- 
formacijskem sistemu To so poleg Zavoda SR Slovenije za 
statistiko, Službe družbenega knjigovodstva in Narodne 
banke Slovenije tudi vse tiste informacijske službe, ki oprav- 
ljajo dejavnosti na področju družbenega sistema informira- 
nja, ki so splošnega pomena za republiko. Tako so te informa- 
cijske službe zlasti dolžne, da medsebojno usklajujejo svoje 
programe in plane razvoja ter dela in naloge pri izvajanju 
skupnih osnov družbenega sistema informiranja, skupno ure- 
jajo nabavo, uporabo in vzdrževanje informacijske tehnolo- 
gije, organizirajo izobraževanje in usposabljanje kadrov ter 
usklajujejo raziskovalno delo in prenos znanja in tehnologije 
na področju družbenega sistema informiranja. 

Poleg obveznega medsebojnega povezovanja informacij- 
skih služb v republiki osnutek zakona predvideva tudi ob- 
vezno prilagajanje programov dela teh informacijskih služb 
aktualnim in planiranim informacijskim potrebam združenega 
dela, družbenopolitičnih skupnosti in drugih uporabnikov po- 
datkov in informacij. 

Za zagotovitev družbenega vpliva na razvoj družbenega 
sistema informiranja in izgadnjo republiškega inforamcij- 
skega sistema je predvidena ustanovitev sveta za družbeni 
sistem informiranja SR Slovenije. V členih o svetu za družbeni 
sistem informiranja SR Slovenije je določena njegova sestava, 
način dela in vprašanja, ki jih obravnava. Sprejeti sklepi, 
stališča in priporočila sveta so obvezujoči za vse subjekte 
družbenega sistema informiranja, na katere se nanašajo. Po- 
leg tega svet sproža tudi ustrezne pobude v republiških orga- 
nih in organizacijah ter na ravni federacije ter sočasno sprem- 
lja in nadzoruje izvajanje svojih sklepov in o tem obvešča 
Skupščino SR Slovenije. K 49. členu 1. odstavek, ki govori o 
pristojnostih sveta, je v osnutku zakona predlagana varianta. 
Po variantnem predlogu naj bi svet imel nekoliko drugačne 
pristojnosti, s katerimi naj bi prišla do izraza bolj aktivna vloga 
tega telesa, podobno kot jo imajo nekatera sorodna telesa na 
nekaterih drugih družbenih področjih. Pri tem pa je potrebno 
posebej opozoriti, da je osnovna rešitev v celoti usklajena z 
ustrezno določbo zveznega zakona, rešitev, ki se predlaga kot 
varianta, pa je nekoliko drugačna, vendar po mnenju predla- 
gatelja ni v nasprotju z zveznim zakonom. 

V poglavju o prehodnih in končnih določbah so določila, ki 
opredeljujejo način in roke uskladitve obstoječih normativnih 
aktov, ki urejajo področje družbenega sistema informiranja. V 
teh določbah se zavezujejo informacijske službe iz 44. člena, 
da v enem letu po uveljavitvi zakona določijo medsebojne 
obveznost/ pri vodenju, vzdrževanju in uporabi skupnih regi- 
strov družbenega sistema informiranja iz 16. člena tega za- 
kona, ter drugih evidenc in registrov pomembnih za repu- 
bliko; zagotovijo enoten in enostaven dostop in izkazovanje 
podatkov in informacij republiškega informacijskega sistema 
ter sprejmejo ukrepe za njihovo zaščito in varovanje; predlo- 
žijo program uvajanja standardov in enotnih metodologij zbi- 
ranja, obdelave, izkazovanja in prenosa podatkov na posa- 
meznem področju; določijo tehnične in tehnološke osnove za 
povezovanje in združevanje podatkov za statistično posploše- 
vanje in njihovo primerljivost po vsebini, v prostoru in času; 
sprejmejo ukrepe in predložijo program poenotenja in skupne 
nabave, uporabe in vzdrževanja računalniške in komunikacij- 
ske opreme in tehnoloških rešitev; vzpostavijo zbirko enotnih 
splošnih programskih rešitev avtomatske obdelave podatkov 
ter predložijo program za odpravo podvajanj zbiranja, obde- 
lave in shranjevanja podatkov. 

V teh določbah je določen tudi rok za vzpostavitev in 
vzdrževanje skupnega kataloga podatkov. 

Vzporedno z zakonskimi rešitvami pa bodo potrebni tudi 
drugi ukrepi in organizirana družbena akcija, ki naj prispeva k 
večji učinkovitosti in racionalnosti v družbenem sistemu in- 
formiranja, hitrejšem vključevanju novih znanstvenih in te- 

hnoloških dosežkov, dvigu strokovnosti in informacijske kul- 
ture, izboljšanju in razširitvi tehnične in tehnološke infra- 
strukture, ter njeni skupni porabi, boljši organiziranosti, deli- 
tvi dela in specializaciji kadrov pri izvajanju skupnih nalog ter 
hitrejšemu uveljavljanju znanja, metod in sredstev informa- 
tike 

IV. 
Zbori Skupščine SR Slovenije so ob sprejetju predloga za 

izdajo zakona o družbenem sistemu informiranja sprejeli sta- 
lišča, da mora predlagatelj v osnutku zakon na enotnih teme- 
ljih razvidno opredeliti izhodišča za usklajeno delovanje sub- 
jektov družbenega sistema informiranja. Ob tem mora biti 
dana podlaga za oblikovanje takih informacijskih sistemov 
organizacij združenega dela in drugih samoupravnih organi- 
zacij in skupnosti, občin in republike, ki bodo delovnim lju- 
dem in občanom zagotavljali predvsem podatke in informa- 
cije za delo in odločanje. V osnutku zakona je potrebno 
posvetiti posebno pozornost načinu zagotavljanja družbe- 
nega vpliva in uveljavljanja posebnega družbenega interesa 
na področju družbenega sistema informiranja, kakor tudi 
varnosti in zaščiti podatkov. 

Pri pripravi osnutka zakona je predlagatelj upošteval večino 
pripomb, predlogov in mnenj, sprejetih v delovnih telesih 
zborov in komisijah Skupščine SR Slovenije in razprav na 
sejah zborov. 

- V skladu s pripombo, naj se določijo osnove družbenega 
sistema informiranja, osnovne organizacijske in tehnološke 
oblike ter čimveč prepusti samoupravnemu urejanju na tem 
področju, je osnutek zakona v II. poglavju o skupnih osnovah 
družbenega sistema informiranja podrobneje določil skupne 
osnove in organizacijske oblike družbenega sistema informi- 
ranja, ki se sicer odražajo v celotnem zakonu in ki so dovolj 
široke, da je možno samoupravno urejanje tega področja. 

- Na pripombo, naj se opredeli funkcijo in vlogo posamez- 
nih dejavnikov v procesu informiranja in naloge najpomemb- 
nejših nosilcev informacijske dejavnosti ter razmerja med 
njimi, se v III. in IV. poglavju osnutka govori o funkciji, vlogi in 
nalogah posameznih dejavnikov in nosilcev dejavnosti v pro- 
cesu informiranja ter o razmerjih med njimi, členi 24 -31 III. 
poglavja pa podrobneje opredelujejo informacijske službe, ki 
so izvajalci dejavnosti na področju družbenega sistema infor- 
miranja in strokovni nosilci izgradnje in delovanja informacij- 
skih sistemov. 

- Na pripombo, da se izpostavijo vsi tisti elementi, ki bodo 
metodološko in tehnično tehnološko zagotavljali enotnost in 
usklajenost informacijskega sistema na ravni republike, je 
osnutek zakona te elemente opredelil v II. poglavju o skupnih 
osnovah družbenega sistema informiranja. 

- V skladu s pripombo, naj se z zakonom odpravi neracio- 
nalnost na področju družbenega sistema informiranja, se v 
osnutku zakona racionalnost zagotavlja z načeli delovanja 
družbenega sistema informiranja (predvsem členi 4, 5 in 6), ki 
so podlaga za zagotavljanje racionalnosti in katera morajo 
uveljaviti vsi subjekti družbenega sistema informiranja in s 
tem omogočiti racionalnost in učinkovitost pri zbiranju, obde- 
lavi in izkazovanju podatkov. Tako se na podlagi načel racio- 
nalnost zagotavlja tudi v drugih poglavjih osnutka zakona. V 
II. poglavju o skupnih osnovah družbenega sistema informira- 
nja so posebej obdelane vsebinske, metodološke in tehnično 
tehnološke osnove za doseganje racionalnosti in enotnosti 
informacijskih sistemov VIII. poglavju se racionalnost odraža 
v smotrni organizaciji izvajalcev dejavnosti družbenega si- 
stema informiranja, ki temelji na že obstoječih informacijskih 
sistemih oz. službah in ne predpisuje nekih novih togih oblik. 
V IV. poglavju pa se racionalnost konkretizira v okviru posa- 
meznih informacijskih sistemov (predvsem v členih 34, 36, 42 
in 47). 

- Glede na pripombo, da je potrebno preseči zaprtost 
obstoječih sistemov družbenega sistema informiranja in omo- 
gočiti integracijo oziroma usklajeno delovanje, se v osnutku 
zakona (predvsem v členih 44—47) določa obvezno povezova- 
nje in usklajevanje dejavnosti na področju družbenega si- 
stema informiranja že obstoječih sistemov oz. informacijskih 
služb. V. poglavje (Prehodne in končne določbe) pa v 52. 
členu že obstoječe informacijske službe zavezuje k usklaje- 
nem izvajanju dejavnosti in nalog na področju družbenega 
sistema informiranja in sicer v roku 1 leta po uveljavitvi 
zakona. 
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- V skladu s pripombo, da se poudari aktivna vloga podat- 
kov ter zagotovi, da so širše poznani in dostopni, se javnost in 
dostopnost podatkov družbenega sistema informiranja zago- 
tavlja predvsem v členih 10, 21, osnutka zakona. 

- V skladu s pripombo, da se opredeli vrste podatkov, ki 
,bodo predmet vseh informacijskih sistemov, je potrebno opo- 
zoriti, da je vrsta podatkov v informacijskih sistemih organiza- 
cij združenega dela, krajevnih skupnosti, samoupravnih inte- 
resnih skupnosti in družbenopolitičnih skupnosti opredeljena 
že v zveznem zakonu (členi 19-23). Te določbe je osnutek 
republiškega zakona dopolnil še v IV. poglavju, predvsem v 
členih 33, 34, 35 in 42. 

- Glede na pripombo, naj se določi vlogo občine v družbe- 
nem sistemu informiranja, se v IV. poglavju v določbah o 
občinskem informacijskem sistemu (čl. 35-40) opredeljuje 
vlogo, položaj in naloge občine v družbenem sistemu informi- 
ranja kot subjekta, ki planira, organizira in usmerja razvoj 
občinskega informacijskega sistema. Poleg tega pa se polo- 
žaj in naloge občine v družbenem sistemu informiranja odra- 
žajo tudi v okviru informacijskih sistemov krajevne skupnosti, 
kot tudi v republiškem informacijskem sistemu. 

- V skladu s pripombo, kaj naj ureja zakon in kaj podzakon- 
ski predpis ter o katerih vprašanjih se bo treba dogovoriti z 
družbenim dogovorom in samoupravnim sporazumom, osnu- 
tek zakona določa področja, ki se urejajo z zakonom (pred- 
vsem v členih 11, 16 in 18), podzakonskimi akti (predvsem 
člen 18) in s samoupravnimi splošnimi akti (členi 23, 32 in 34). 

- Glede na pripombo, naj se določijo funkcije svetov na tem 
področju in razmejitev te funkcije s funkcijo zagotavljanja 
družbenega vpliva v samih informacijskih službah glede na to, 
da gre za dejavnosti posebnega družbenega pomena, vlogo 
svetov družbenega sistema informiranja opredeljujejo pred- 
vsem določbe čl. 8 in členov 37-39 ter 48-50. O zagotavljanju 
družbenega vpliva v samih informacijskih službah glede na to, 
da gre za dejavnosti posebnega družbenega pomena, pa 
govorijo določbe čl. 26. 

- V skladu s pripombo, da morajo biti rešitve v zakonu, ki 
zagotavljajo enotnost informacijskega sistema tako v federa- 
ciji kot v republiki in avtonomni pokrajini, je v 43. členu 
osnutka zakona določeno, da morajo biti informacijski si- 
stemi v SR Sloveniji urejeni tako, da omogočajo povezavo s 
podatki informacijskega sistema federacije in primerljivost s 
podatki in informacijami informacijskih sistemov v drugih 
republikah in pokrajinah. Poleg tega bodo standardi in 
enotne metodologije družbenega sistema informiranja pred- 
pisani predvsem z zveznimi zakoni, kar bo podlaga za enot- 
nost informacijskih sistemov. 

- V skladu s pripombo, da je potrebno konkretizirati teh- 
nično izvedbo kot tudi sredstvo za izvedbo informacijskih 
sistemov osnutek zakona v členu 15 določa, da subjekti druž- 
benega sistema informiranja uredijo tudi ta vprašanja s sa- 
moupravnimi sporazumi in dogovori o temeljih pianov, plani 
samoupravnih organizacij in skupnosti ter družbenimi plani 
družbenopolitičnih skupnosti. 

- Glede pripombe, da je v zakonu potrebno zagotoviti 
kadrovske in materialne pogoje za razvoj družbenega sistema 
informiranja, osnutek zakona predvideva (v določbah čl. 36 in 
45) medsebojno dogovarjanje in usklajevanje med informacij- 
skimi službami in subjekti družbenega sistema informiranja, s 
katerim bi racionalneje ter zlasti skupno uporabljali obstoječo 
opremo ter združevali delo in sredstva pri izvajanju dejavnosti 
na področju družbenega sistema informiranja. 

- Pripombo zakonodajno-pravne komisije Skupščine SR 
Slovenije, naj bi v zakon vgradili ureditev, ki bo zagotavljala, 
da v družbenem sistemu informiranja zbrani podatki ne bodo 
zlorabljeni v škodo tako posameznika kot družbe, je osnutek 
zakona upošteval tako, da je vgradil načela za zaščito in 
varnost podatkov, ni pa se spuščal v podrobnejšo izdelavo, 
ker se bo zahtevna in obsežna problematika, ki terja vrsto 
konkretnih določil za posamezna področja zaščite podatkov, 
urejala s posebnim zakonom o zaščiti in varnosti podatkov. 

Predlagatelj ni mogel v celoti upoštevati pripombe, naj bi 

zakon v večji meri vseboval elemente za izgradnjo javnega 
omrežja za prenos podatkov v SR Sloveniji in SFR Jugoslaviji 
kot osnovni infrastrukturi za izgradnjo komunikacijsko-orien- 
tacijskega informacijskega sistema. Izgradnja, uporaba, način 
financiranja in upravljanja javnega omrežja za prenos podat- 
kov v SR Sloveniji bo namreč podrobneje urejeno z dogovo- 
rom oz. sporazumom, ki ga bodo sklenili nosilci sistema z 
uporabniki. 

V predloženi osnutek zakona predlagatelj ni vnesel kazen- 
skih določb. Vprašanje umestnosti in potrebnosti teh določb v 
tem zakonu bo predlagatelj še podrobneje proučil. 

V. 
Za republiški proračun se z izdajo zakona ne ustvarjajo 

nobene neposredne obveznosti, razen tistih, ki izhajajo iz že 
sprejetih planskih usmeritev na področju družbenega sistema 
informiranja in predvidenega programa nadaljnje moderniza- 
cije državne uprave z znanji, metodami in opremo informa- 
tike. 

Ker je eden od temeljnih ciljev osnutka zakona doseči tudi 
več racionalnosti v sistemu družbenega sistema informiranja, 
so s številnimi določbami subjekti družbenega sistema infor- 
miranja zavezani k smotrnejši uporabi obstoječega znanja, 
informacijske opreme in programskih rešitev pri zbiranju, 
obdelavi in izkazovanju podatkov. 

Tako bo s smotrnejšo delitvijo dela, specializacijo obstoje- 
čega kadra, z usklajeno in skupno nabavo, uporabo in vzdrže- 
vanjem informacijske tehnike in tehnologije, s preprečeva- 
njem večkratnega zajemanja in zbiranja podatkov in nepo- 
trebnega podvajanja obdelav ter zlasti z dosledno standardi- 
zacijo mogoče doseči zastavljene cilje družbenega sistema 
informiranja z najmanjšimi možnimi sredstvi. 

Nastale pa bodo določene finančne obveznosti za vzposta- 
vitev novih in posodabljanje obstoječih informacijskih siste- 
mov v skladu s potrebami in možnostmi. Kar se tiče teh 
finančnih sredstev osnutek zakona postavlja v ospredje na- 
čelo svobodne menjave dela, s katerim naj bi se zagotovilo 
večino sredstev za te namene. 

Konkretne informacijske potrebe posameznih subjektov 
družbenega sistema informiranja bodo sproti določale zahte- 
vano tehniko, kadre, obliko povezave ter ostale elemente 
sistema. 

Koliko sredstev pa bo dejansko potrebno pa je v veliki meri 
odvisno od tega, kakšna dinamika bo zastavljena pri dograje- 
vanju in nadaljnjem razvoju republiškega in občinskih infor- 
macijskih sistemov ter reševanja skupnih osnov družbenega 
sistema informiranja. 

Minimalno modernizacijo republiškega in občinskih infor- 
macijskih sistemov ter izgradnjo javnega omrežja za prenos 
podatkov bo možno z izjemnimi napori uresničiti že do konca 
ieta 1985, nastavitev in tekoče vzdrževanje treh skupnih regi- 
strov družbenega sistema informiranja v občinskih in republi- 
škem informacijskem sistemu ter skupnega kataloga podat- 
kov in registra družbenih evidenc v SR Sloveniji pa že do 
konca leta 1984. V družbenem planu SR Slovenije je za 
obdobje 1981-85 predvidena modernizacija obstoječih in 
vzpostavitev novih informacijskih sistemov, pomembnih za 
republiko. Nadaljevan bo razvoj in modernizacija statistič- 
nega informacijskega sistema, informacijskega sistema orga- 
nov notranjih zadev in pravosodja, kadrovskega sistema ter 
vzpostavljeni informacijski sistemi za področje planiranja, 
cen, prenosa znanja in tehnologije, investicij,. prostora in 
okolja, dohodka občanov. 

Poleg navedenih konkretnih akcij bo za uresničevanje za- 
kona potrebna še vrsta drugih aktivnosti. Graditev družbe- 
nega sistema informiranja bo zahtevala popolno angažira- 
nost, sodelovanje in koordinacijo vseh družbenih dejavnikov. 
S široko družbeno akcijo bo treba doseči, da bodo tudi pri 
praktičnem delovanju družbenega sistema informiranja v ce- 
loti prišli do izraza interesi in vpliv delovnih ljudi in občanov. 
Pri tem se je namreč treba zavedati, da gre za urejanje in 
vzpostavljanje ustreznih družbenih odnosov na tem področju, 
ne pa samo za organizacijske in tehnične rešitve. 
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