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SKUPŠČINE SR SLOVENIJE IN 

SKUPŠČINE SFR JUGOSLAVIJE 

ZA DELEGACIJE IN DELEGATE 

Ljubljana, 30. 1. 1978 

Letnik IV., štev. J, 

Cena 5 din 

Na podlagi drugega odstavka 17. člena zakona o 
volitvah in delegiranju v skupščine (Uradni list SRS št. 
24/77) izdajam 

ODLOK 

o razpisu splošnih volitev članov delegacij v 
temeljnih samoupravnih organizacijah in sku- 
pnostih ter splošnega glasovanja o izvolitvi 
delegatov v družbenopolitične zbore skupščin 
družbenopolitičnih skupnosti 

i 
Razpišejo se splošne volitve članov delegacij za de- 

legiranje v skupščine družbenopolitičnih skupnosti in 
samoupravnih interesnih skupnosti v Socialistični repu- 
bliki Sloveniji ter splošno glasovanje o izvolitvi dele- 
gatov v družbenopolitične zbore skupščin družbenopoli- 
tičnih skupnosti v Socialistični republiki Sloveniji. 

II 
1. Splošne volitve članov delegacij v temeljnih or- 

ganizacijah združenega dela in v delovnih skupnostih, 
ki opravljajo dela skupnega pomena za več organizacij 
združenega dela v skupnostih obrtnih in podobnih de- 
javnostih ter v delovnih skupnostih državnih organov, 
družbenopolitičnih organizaoij, družbenih organizacij in 
društev v drugih delovnih skupnostih, ki niso organi- 
zirane kot organizacije združenega dela, kakor tudi 

splošne volitve vseh članov delegacij aktivnih vojaških 
oseb in civilnih oseb v službi v oboroženih silah Socia- 
listične federativne republike Jugoslavije bodo dne 9. 
marca 1978. 

2. Splošne volitve članov delegacij v krajevnih skup- 
nostih in splošne volitve članov delegacij v kmetijski 
dejavnosti, bodo v nedeljo, dne 12. marca 1978. 

III 
Splošno glasovanje o izvolitvi delegatov v družbeno- 

politične zbore občinskih skupščin v SR Sloveniji bo v 
nedeljo, dne 12. marca 1978. 

IV 
Glasovanje v družbenopolitičnih zborih vseh občin- 

skih skupščin in skupščin skupnosti občin kot poseb- 
nih družbenopolitičnih skupnosti v SR Sloveniji za 
izvolitev delegatov v družbenopolitični zbor skupščine 
SR Slovenije bo dne 12. aprila 1978. 

V 
Za izvršitev tega odloka skrbi Republiška volilna 

komisija. 
Številka: 02008—1/78 
Ljubljana, dne 16. X. 1978 

SKUPŠČINA SOCIALISTIČNE REPUBLIKE 
SLOVENIJE 

Predsednik: 
Marijan Brecelj 

Na podlagi prvega odstavka 5. člena zakona o volit- 
vah in odpoklicu Predsedstva Socialistične republike 
Slovenije (Uradni list SRS, št. 7—48/74) izdajam 

ODLOK 

o razpisu volitev članov Predsedstva Sociali- 
stične republike Slovenije 

i. 

Razpišejo se volitve članov Predsedstva Socialistične 
republike Slovenije. 

II 
Člane predsedstva Socialistične republike Slovenije 

bodo volile občinske skupščine in skupščine skupnosti 
občin kot posebnih družbenopolitičnih skupnosti, dne 
12. aprila 1978. 

Za izvršitev tega odloka skrbi Republiška volilna 
komisija. 

Številka: 02001—1/78 
Izubijana, dne 16. januarja 1978 

SKUPŠČINA SOCIALISTIČNE REPUBLIKE 
SLOVENIJE 

Predsednik: 
Marijan Brecelj 



SKLIC SEJ ZBOROV SKUPŠČINE 

SR SLOVENIJE 

Šoje ZbfJla zđrttžetiega dela, 
Zbora občin in Družbertdpoll- 
tičnega zbora Skupščini Sit 
Slovenije so sklicane za sredo, 
22. februarja 1978. 

Vsi trije zbori bodo obrav- 
navali: 
— predlog stališč, priporočil 
in sklepov o nadaljnjem ure- 
sničevanju delegatskega siste- 
ma v Skupščini SR Slovenije 
CEJSA 879); 
— aktualna vprašanja orga- 
nizacije in delovanja Izvršne- 
ga sveta Skupščine SR Slove- 
nije in republiških upravnih 
organov; 
— problematiko delovanja in 
organizacije občinskih uprav- 
nih organov; 
— predlog za izdajo zakona o 
državni upravi, o republiškem 
izvršnem svetu in o republiš- 
kih upravnih organih, z os- 
nutkom zakona; 
— predlog stališč, priporočil 
ln sklepov sa oblikovanje in 
Izvajanje prostorske, urbanis- 
tične in zemljiške politike v 
SR Sloveniji (ESA 974); 

Zbor združenega dela in 
zbor občin bosta obravnavala 
tudi: 
— predlog odloka o uvajanju 
obveznih priprav prostorskih 
planov v SR Sloveniji s poro- 
čilom o izvajanju delovnega 
programa za področje regio- 
nalnega prostorskega planira- 
nja v SR Sloveniji za obdob- 
je od leta 1975 do leta 1978; 
—v predlog zakona o spre- 
membah in dopolnitvah zako- 
na o financiranju splošnih 
družbenih potreb v družbeno- 
političnih skupnostih (ESA 
999); 
— predlog r.akona o spremem- 
bah in dopolnitvah zafcona o 
uvedbi in stopnjah republiš- 

kih davkov to taks (ESA 
1000); 
— predlog zakona o spremem- 
bah zakona o proračunu SR 
Slovenije za leto 1978; 
— predlog za izdajo zatona o 
spremembah in dopolnitvah 
zakona o samoupravni stano- 
vanjski skupnosti, z osnut- 
kom zakona; 
— osnutek zakona o spremem- 
bi in dopolnitvi safcona o raz- 
lastitvi in o prisilnem prenosu 
pravice uporabe (ESA 897); 
— predlog za izdaj o zatona o 
nagradah in priznanjih Stane- 
ta Žagarja, z osnutkom zako- 
na (ESA 1033); 
—■ predlog zakona o grobiščih 
in grobovih borcev (ESA 988); 
— predlog zakona o varstvu 
družinskih članov oseb v ob- 
vezni vojaški službi (ESA 955); 
— predlog zakona o investi- 
cijskih vlaganjih SR Slovenije 
v graditev objektov in nabavo 
opreme v obdobju 1878 do 
1982 (ESA 1005); 
— predlog odloka o statistič- 
nih raziskovanjih Socialistične 
republike Slovenije v letu 1978 
(ESA 1031); 
— predlo odloka o soglasju k 
samoupravnim sporazumom 
in statutom nekaterih -visoko- 
šolskih organizacij; 
— dogovor o kreditiranju pla- 
smaja opreme in ladij v Jugo- 
slaviji v dobi od leta 1877 do 
leta 1980 (ESA 1032). 

Zbor združenega dela pa bo 
obravnaval še: 
— osnutek zafcona o Jugoslo- 
vanski banki za mednarodno 
ekonomsko sodelovanje in 
skupnih finančnih organizaci- 
jah (ESA 1030). 

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

PREGLED SEJ ZBOROV SKUPŠČINE 

SR SLOVENIJE 

Zbor združenega dela in 
Zbor občin Skupščine SR 
Slovenije sta na sejah 25. 
januarja 1978 sprejela: 

— Stališča, sklepe in pripo- 
ročila o izvajanju programov 
ukrepov za racionalizacijo 
pridobivanja, pretvarjanja, 
transporta in porabe ener- 
gije; 

— Sklepe in priporočila za 
Izvajanje nujnih ukrepov na 
področju varstva zraka; 

— Osnutek zaikona o izvr- 
ševanju kazenskih sankcij, 
(Družbenopolitični zbor pa je 
sprejel stališča); 

kona, (Družbenopolitični zbor 
pa je sprejel stališča); 

— Predlog za iađajo žfiko- 
na o civi'mih invalidih vaj; 
ne z osnutkom zakona; 

— Predlog zttkoria 8 špre- 
mHhbi žatena o tfai'Stvu ži- 
Vali jjred kužnlttil boleztilmij 

— Predlog odloka o preno- 
su ustanoviteljskih pravic na- 
sproti Vodogradbenemu labo- 
ratoriju v Ljubljani; 

Zbor združenega dela in 
Zbor občin Skupščine SR 
Slovenije sta dala soglas- 
je k: 

— Osnutku zakona o tarifi 
zveznih upravnih taks; 

— Osnutku zakona o zago- 
tovitvi sredstev za odpravo 
posledic elementarnih nesreč. 

Zbor združenega dela in 
Zbor občin sta potrdila še: 

— Družbeni dogovor o pro- 
metni politiki Jugoslavije; 

— Dogovor o kontinuirani 
graditvi zmogljivosti v času 
od leta 1980 za razvoj pro- 
izvodnje električne energije 
in premogovništva v dobi po 
letu 1980; 

Javljamo na strani... 
— Predlog odloka o poobla- 

stitvi Izvršnega sveta Skup- 
ščine SR Slovenije, da skle- 
ne družbeni dogovor o iz- 
gradnji in financiranju kul- 
turnega doma Ivan Cankar 
na feVolueij§ i IjuB- 
ljani. 

Zbor občin pa Je sprejel: 
— Sklepe ob obravnavi po- 

ročila o delu delegatov iz 
SR Slovenije v Zveznem zbo- 
ru Skupščine SFRJ, ki jih 
objavljamo na strani... 

Zbor združenega dela In 
Zbor občin sta odložila raz- 
pravo in sklepanje o: 

— Predlogu za izdajo zato- 
na o spremembi ta dopolnit- 
vi zakona o upravljanju in 
razpolaganju s stavbnim 
zemljiščem. 

Zbor združenega dela, 
Zbor občin in Družbenopoll. 
tični zbor Skupščine SR Slo- 
venije so sprejeli: 

— Predlog odloka o ime- 

— Osnutek zafcona o spre- 
membah in dopolnitvah za- 
kona o urbanističnem plani- 
ranju; 

— Predlog zakona o spre- 
membah in dopolnitvah za- 
kona o gospodarjenju s star 
novanjskimi hišami v družbe- 
ni lastnini; 

— Predlog za izdajo zako- 
na o spremembah ta dopol- 
nitvah zafcona o zaposlova- 
nju in zavarovanju za primer 
brezposelnosti z osnutkom 
zakona; 

— Predlog za izdajo obrt- 
nega zakona z osnutkom za- 

NA SEJAH ZBOROV SO RAZPRAVLJALI 
Zbor združenega dela 
Pavle Gantar, Štefan Nemec, Emil Tomažič, Silva Bau- 
man-čenčič, Francka Herga, Vlado šanca, Drago Petro* 

vič, Janko Marušič, Ciril Grilj, Rok Pavšič, Janez Goršič, 
Jože Erjavec, Eva Naglič, Stanislav Bohinjc, dr. Miro 
Saje, Boris Galič, Dušan Kompare, Marjan Ceferin, Ivan 
Zelemšek, Ivo Klemenčič, Franc Ambrož, Marjan Lenar- 
čič, Ludvik Janežič, Anica Kirn, Vlado Jašovič, Milena 
Hutar, Stane Boštjančič, Dušan Pirih, Franc Rutar, 
Franc Travnikar, Zalka Kovač. 

Zbor občin 
Milan štruc, dr. Peter Novak, Ciril Plut, Helena Križ- 
nik, Štefan Hari, dr. Joža Vilfan, Vlado Ullen, Mile 
Milivojevič, Edo Pogorevc, ing. Ivica Kavčič, dr. Miro 
Saje, Ivo Miklavčič, Vlado Mejač, Vlado Tance, Slavka 
Perger, Franc Hrovat, Niko Valjavec, Stane Mele, Rado 

Mikliič, Ivo Klemenčič, Jože Miklavčič, Manko Golar, 
Just Miklavc, dr. Ema Primožič, Franc Smolič, dr. Pol- 
de Hladnik, Ivan Roje, Maver Jerkič, Dragica Rome, 
dr. Karel Gošler, Judita Ratovec, Rudi Kropivnik. 

Družbenopolitični zbor 
Alojz Damjan, Jože Bogovič, Miro Gošnik, Zoran Polič, 
Ivica Znidaršič, Vladimir Logar, Ivo Klemenčič, Lojzka 
Cotar. 

— Dogovor o posameznih 
elementih skupne stanovanj- 
ske politike. 

Zbor združenega dela je 
sprejel: 

— Stališča in priporočila 
ob razpravi o akcijskem pro- 
gramu neposrednih nalog pri 
preobrazbi osnov družbeno- 
ekonomskih odnosov na po- 
dročju razporejanja dohodka, 
oblikovanja sredstev za oseb- 
ne dohodke ta pridobivanja 
osebnih dohodkov, ki jih ob- 

novanju republiške volilne 
komisije v kateiro so bili 
imenovani: predsednik Janez 
Šinkovec, namestnik Milan 
Kosterc, tajnik Ivan Rau, 
namestnik Franci Grad, član 
Zdenka Cerar, namestnik Mi. 
lan Biber, član Franček Kav- 
čič, namestnik Karel Osterc, 
član Gojmir Komar, namest- 
nik Jernej Vrhunec, član Ci- 
ril Ribičič, namestnik Albin 
Igličar, član Ivan Žužek, nar 
mestnik Tjaša Strobl-Kragelj. 

2 poročevalec 



STALIŠČA IN PRIPOROČILA 

Zbora združenega dela Skupščine SR Slovenije ob razpravi o akcijskem pro- 

gramu neposrednih nalog pri preobrazbi osnov družbenoekonomskih odno- 

sov na področju razporejanja dohodka, oblikovanja sredstev za osebne do- 

hodke in pridobivanja osebnih dohodkov 

Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije je na svo- 
ji 58. seji dne 25. januarja 1978 sprejel na podlagi 352. čle- 
na ustave SR Slovenije in 242., 245. in 301. člena poslovnika 
Skupščine SR Slovenije naslednja 

stališča in priporočila: 

1. Od 1. januarja 1978 se morajo obvezno uporabljati do- 
ločbe zakona o združenem delu o ugotavljanju celotnega pri- 
hodka, razporejanju dohodka in čistega dohodka ter o de- 
litvi sredstev za osebne dohodke in za skupno porabo de- 
lavcev. Organizacije združenega dela, ki tega roka ne spoštu- 
jejo, kršijo zakon. Pristojni organi so v teh primerih dolž- 
ni ukrepati v skladu z zakonsko določenimi postopki. 

2. Pri nadaljnji aktivnosti uresničevanja zakona o združe- 
nem delu mora priti do izraza spoznanje, da je v sedanjem 
obdobju našega razvoja poglavitna naloga — vsebinsko spre- 
minjanje družbenoekonomskih odnosov, zlasti glede nadalj- 
njega izpopolnjevanja, dograjevanja in konkretizacije odno- 
sov pri pridobivanju, razporejanju in delitvi dohodka. Pri 
tem je treba imeti pred očmi, da uvajanje dohodkovnih od- 
nosov ni enkratno dejanje, ki se rešuje s sprejemom dolo- 
čenega samoupravnega akta, pač pa je to dolgoročni pro- 
ces, ko je potrebno nenehno spremljati njihovo uporabnost 
v vsakdanji praksi in si prizadevati za izpopolnjevanje in 
dograjevanje posameznih njihovih rešitev. Nosilci družbeno- 
politične dejavnosti v samih organizacijah združenega dela 
morajo zagotavljati, da so v oblikovanje vsebine in iskanje 
najustreznejših rešitev v samoupravnih splošnih aktih nepo- 
sredno vključeni delavci v združenem delu. 

3. Nadaljnjo aktivnost je potrebno usmeriti v celotni 
splet družbenoekonomskih odnosov, tako v ugotavljanje ce- 
lotnega prihodka, v ustvarjanje, razporejanje in delitev do- 
hodka in čistega dohodka, in ne le v delitev sredstev za 
osebne dohodke, kar se je pokazalo v- nekaterih organiza- 
cijah združenega dela, kajti ustvarjanje sredstev za osebne 
dohodke in njihova delitev je odvisna od ustvarjanja, raz- 
porejanja in delitve dohodka. Ob tem pa je treba reševati 
tudi tekoča družbenoekonomska vprašanja, stabilizacijo go- 
spodarstva, uresničevanje proizvodnih programov in produk- 
tivnost dela, tako v posamezni temeljni organizaciji združe- 
nega dela kot v družbi nasploh. 

4. Skupščine družbenopolitičnih skupnosti in njihovi or- 
gani, zlasti komisije za spremljanje izvajanja zakona o zdru- 
ženem delu, družben! pravobranilci samoupravljanja, sodi- 
šče združenega dela in drugi pristojni organi, sindikat in 
druge družbenopolitične organizacije ter Gospodarska zbor- 
nica Slovenije, morajo v obdobju nadaljnjega razvijanja in 
izpopolnjevanja osnov dohodkovnih odnosov v družbeni pra- 
ksi samoupravljanja in celovite prilagoditve samoupravne or- 
ganiziranosti, dajati pobude, usmerjati delo in ukrepati, da 
bodo zagotovljeni pogoji, potrebni za kar najbolj dosledno 
uvajanje dohodkovnih odnosov in samoupravne organizirano- 
sti v združenem delu. Predvsem je potrebno organizirati vso 
njihovo dejavnost tako, da bo omogočen neposreden in sta- 
len vpogled v situacije in odnose v vsaki organizaciji zdru- 
ženega dela in da bodo delavci vedeli kje in kdo so povzro- 
čitelji določenih slabosti ali ovir za uveljavljanje njihovih 
samoupravnih pravic in obveznosti. Zato naj vsi nosilci druž- 
benopolitičnih aktivnosti v okviru svojih pristojnosti opre- 
delijo naloge in dejavnosti, ki jih bodo neposredno izvajali 
v prihodnjem obdobju. 

5. Glede na zakonsko določen rok, ki je v veljavi od 1. 
januarja 1978 dalje, je treba ugotoviti, če ima posamezna 
temeljna organizacija združenega dela sprejet samoupravni 

splošni akt o osnovah in merilih za delitev sredstev za oseb- 
ne dohodke, oziroma če ima v skladu s sklepom Zveznega 
zbora Skupščine SFRJ sprejet samoupravni sklep, s katerim 
potrjuje, da so sedanji samoupravni splošni akti v skladu 
z vsebinskimi opredelitvami zakona o združenem delu. To 
naj ugotovi v okviru svojih zakonskih pooblastil in odgovor- 
nosti služba družbenega knjigovodstva ob izplačilu akonta- 
cij osebnih dohodkov za mesec januar 1978, kot tudi v pri- 
hodnje. 

Kolikor delavci, sindikat in druge družbenopolitične or- 
ganizacije ter organi družbenopolitičnih skupnosti ugotovijo 
pri vsebinskem ocenjevanju, da gre le za navidezno uskla- 
ditev oziroma za neutemeljen sklep glede skladnosti z zako- 
nom, je treba s temi ugotovitvami seznaniti vse delavce, 
obrazložiti jim,( kje so vzroki za tako stanje, opredeliti od- 
govornost pristojnih organov, istočasno pa podvzeti akcije, 
da se pripravijo vsebinsko ustrezni samoupravni splošni akti. 

Služba družbenega knjigovodstva naj ukrepa v skladu s 
svojo pristojnostjo v primerih, ko organizacija združenega 
dela ob izplačilu akontacij osebnih dohodkov ne predloži 
samoupravnega splošnega akta oziroma sklep samoupravne- 
ga organa, ker ni pravne podlage za izplačilo akontacije 
osebnih dohodkov. O svojih ugotovitvah mora služba druž- 
benega knjigovodstva obvestiti pristojne organe v občini 
in organizaciji združenega dela, da lahko podvzamejo ustrez- 
ne akcije. V takih primerih se mora začeti po zakonu o 
združenem delu predviden postopek. Hkrati pa morajo no- 
silci družbenopolitične dejavnosti v organizaciji združenega 
dela doseči, da se pripravijo ustrezni samoupravni splošni 
akti. 

če se ugotovi, da v sprejetih samoupravnih sp'ošnih ak- 
tih niso opredeljena osnove in merila za delitev sredstev 
za osebne dohodke v skladu z zakonom o združenem delu 
in če organizacija združenega dela naknadno ne stori tega, 
morajo o teh aktivih odločati sodišča združenega dela. 

Ko se ugotovi, da organizacija združenega dela ne izpol- 
nuje zakonskih določb oziroma nima določenih osnov in me- 
ril za delitev sredstev za osebne dohodke, naj tudi skup- 
ščina družbenopolitične skupnosti v okviru svoje pristojno- 
sti določi ukrepe za družbeno varstvo samoupravnih pravio 
delavcev. 

6. Organi družbenopolitične skupnosti, družbeni pravo- 
branilci samoupravljanja, sindikat in druge družbenopolitiS- 
ne organizacije naj do konca četrtletja 1978 pregledajo se- 
danje samoupravne akte o delitvi osebnih dohodkov, oziro- 
ma sklepe samoupravnih organov ter ocenijo njihovo sklad- 
nost z zakonom o združenem delu. 

V primerih, kjer postopek za sprejem samoupravnega 
akta še teče, mora organizacija združenega dela predložiti 
službi družbenega knjigovodstva tudi izjavo o tem, do kdaj 
bodo urejeni ti odnosi in do kdaj bo predložen samouprav- 
ni akt. 

V organizacijah združenega dela morajo hkrati tudi pre- 
veriti in oceniti, kako izvajajo programe za uresničevanja 
določb zakona o združenem delu, ki jih morajo imeti spre- 
jete na podlagi 660. člena zakona. 

7. O samoupravnem splošnem aktu, ki določa osnove in 
merila za delitev sredstev za osebne dohodke, odločajo de- 
lavci v temeljni organizaciji z referendumom. Ce so delav- 
ci samoupravni splošni akt sprejeli, toda z minimalno ve- 
čino, je treba ugotoviti vzroke za takšno odločitev delavcev. 

V primerih, da so delavci samoupravni splošni akt na 
referendumu zavrnili, je potrebno analizirati vzroke in raz- 
čistiti vprašanja, zaradi katerih se delavci niso opredelili za 
elemente v tem aktu. Zato Je potrebno poiskati sprejemljl- 
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ve ln ustrezne rešitve In zadeve Intenzivno uskladiti. Koli- 
kor gre za vsebinsko drugačno ureditev, se lahko referen- 
dum ponovi pred rokom, določenim v zakonu o referendu- 
mu in drugih oblikah osebnega izjavljanja. 

8. Zbori združenega dela družbenopolitičnih skupnosti 
naj dosledno spremljajo uresničevanje zakona o združenem 

delu na področju uveljavljanja novih družbenoekonomskih 
odnosov. 

Komisije občinskih skupščin za spremljanje izvajanja za- 
kona o združenem delu naj v okviru svojih delovnih nalog 
usklajujejo prizadevanja in akcije vseh družbenopolitičnih 
dejavnikov za izvajanje opredeljenih nalog. 

SKLEP 

Zbora občin Skupščine SR Slovenije ob obravnavi poročila o delu delegatov 

iz SR Slovenije v Zveznem zboru Skupščine SFRJ 

Zbor občin Skupščine SR Slovenije je na 57. seji dne 
25. januarja 1978 ob obravnavi poročila o delu delegatov iz 
SR Slovenije v Zveznem zboru Skupščine SFRJ za obdobje 
september 1976 — julij 1977 na. podlagi 244. in 242. člena v 
zvezi s 199, in 192. členom poslovnika Skupščine SR Slove- 
nije sprejel naslednji 

sklep: 
1. Zbor občin ugotavlja, da poročilo o delu delegatov iz 

SR Slovenije v Zveznem zboru Skupščine SFRJ za obdobje 
od septembra 1976 do julija 1977 dalje izčrpno in celovito 
sliko o delu Zveznega zbora in njegovih delovnih teles ter 
o delu in aktivnosti delegatov iz SR Slovenije v njih. 

2. Zbor občin meni, da so delegati iz SR Slovenije ▼ 
Zveznem zboru v obravnavanem obdobju pri uresničevanju 
svojih delegatskih nalog v zvezi z delom Zveznega zbora, op- 
ravili veliko in odgovorno delo, v zvezi z dopolnjevanjem 
družbenopolitičnega in družbenoekonomskega sistema na te- 
meljih ustave in zakona o združenem delu. Še zlasti zbor 
podpira njihova prizadevanja v zvezi z reševanjem odprtih 
vprašanj glede uresničevanja in krepitev delegatskih odnosov. 

3. Kljub nekaterim pozitivnim premikom Zbor občin ugo- 
tavlja, da povezovanje delegatov iz SR Slovenije v Zveznem 
zboru Skupščine SFRJ z delovnimi ljudmi in občani orga- 
niziranimi v temeljnih samoupravnih organizacijah in skup- 
nostih ter družbenopllitičnih organizacijah in občinah, še ved- 
no ni takšno kot bi moralo biti. V zvezi s tem, Zbor ob- 
čin opozarja na sklepe, ki jih je sprejel na svoji 36. seji 
24. novembra 1976 in ki so bili objavljeni v Poročevalcu št. 
28, z dne 7. 12. 1976. Zbor občin ugotavlja, da so ti sklepi 

še vedno aktualni, saj posamezne naloge, ki izhajajo iz njih 
še vedno niso uresničene. 

4. Zbor občin pripominja, da bi si morale za uveljavi- 
tev delegatskih odnosov in povezovanje delegatov iz SR Slo- 
venije v Zveznem zboru z delegatsko bazo v skladu z ome- 
njenimi sklepi več prizadevati občinske skupščine. Le-te bi 
se morale aktivneje povezovati z delegati iz SR Slovenije v 
Zveznem zboru in si prizadevati najti takšne oblike sodelo- 
vanja, ki bi omogočile, da bodo delegati iz SR Slovenije v 
Zveznem zboru seznanjeni z interesi, stališči in mnenji svo- 
je delegatske baze. Te oblike bo treba natančneje opredeli- 
ti v občinskih statutih. Pri tem Zbor občin priporoča občin- 
skim skupščinam, da večkrat obravnavajo vprašanja, ki JOi 
obravnava Zvezni zbor Skupščine SFRJ na podlagi delovnih 
programov tega zbora in to po presoji, kaj je za delovne 
ljudi in občane v občini posebnega pomena. 

5. Zbor občin priporoča vsem občinskim skupščinam v 
SR Sloveniji, da obravnavajo poročilo delegatov iz SR Slo- 
venije v Zveznem zboru Skupščine SFRJ zlasti z vidika stal- 
nejšega in učinkovitejšega sodelovanja teh delegatov z dele- 
gacijami temeljnih samoupravnih organizacij in skupnosti, 
družbenopolitičnimi organizacijami, konferencami delegacij 
in občinskimi skupščinami in v zvezi s tem sprejmejo ust- 
rezne sklepe. 

6. Zbor občin podpira prizadevanja delegatov iz SR Slo- 
venije v Zveznem zboru "Skupščine SFRJ, da se še naprej 
zavzemajo za uresničitev danih pobud v Skupščini SFRJ gle- 
de pošiljanja gradiv skupščinam občin, glede popolnejše in- 
formiranosti celotne delegatske baze preko republiških glasil 
in s pripravo kvalitetnih, strnjenih in vsebinsko jasnih po- 
vzetkov aktov. 

SKUPŠČINA SR SLOVENIJE BO OBRAVNAVALA: 

SKUPŠČINA 

SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE 
DRUŽBENOPOLITIČNI ZBOR 
Odbor za družbenopolitični sistem 

Predlog stališč, priporočil in sklepov o nadaljnjem 

uresničevanju delegatskega sistema v Skupščini 

SR Slovenije 
Skupščina Socialistične republike Slovenije je, izhajajoč 

lz ustavnih temeljev, stališč VII. kongresa ZK Slovenije in 
X. kongresa ZK Jugoslavije, v prizadevanju za nadaljnje 
uveljavljanje delegatskega sistema, tekoče spremljala in ana- 
lizirala uresničevanje delegatskih odnosov v temeljnih samo- 
upravnih organizacijah in skupnostih, v občinskih skupšči- 
nah in v Skupščini SR Slovenije. Tako je na skupni seji 
Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbenopolitične- 
ga zbora 25. aprila 1975, po obravnavi poročila o uveljav- 
ljanju to izvajanju delegatskega sistema to delegatskih od. 
nosov t temeljnih samoupravnih organizacijah to skupno- 

stih, v občinskih skupščinah to v Skupščini SR Slovenije, 
sprejela sklepe to priporočila za nadaljnje izpolnjevanje de- 
legatskega sistema. Na sejah vseh treh zborov 25. februar- 
ja 1976 je pregledala, kako se uresničujejo sprejeti sklepi 
in stališča, predvsem z vidika funkcioniranja dela občin- 
skih skupščin kot konferenc delegacij za republiško skupšči- 
no to Zveteni zbor Skupščine SFRJ ter skupin delegatov za 
pošiljanje delegatov v Zbor združenega dela in v Zbor ob- 
čin, kakor tudi z vidika obveščanja v delegatskem sistemu 
ta ustanavljanja informacijsko-dokumentaoijskih centrov ter 
sprejela ustrezni sklep. Na sejah vseh treh zborov 30. ju- 

4 poročevalec 



lija 1976 je skupščina obravnavala problematiko uresniče- 
vanja delegatskega sistema in delegatskih odnosov v te- 
meljnih samoupravnih organizacijah in skupnostih. V pri- 
zadevanja za nadaljnje uveljavljanje delegatskega sistema 
so se aktivno vključile tudi družbenopolitične organizaci- 
je, predvsem Socialistična zveza -delovnega ljudstva Slove- 
nije, ki je na seji Republiške konference v marcu 1975 ter 
še na kasnejših sejah konference in drugih organov So- 
cialistične zveze delovnega ljudstva Slovenije razpravljalo o 
uresničevanju delegatskih razmerij in delegatskega sistema 
ter o nalogah SZDL na tem področju. Obravnave v Skup- 
ščini SR Slovenije, v Socialistični zvezi delavnega ljudstva 
Slovenije ter v drugih družbenopolitičnih organizacijah, ka- 
kor tudi sprejeta stališča, priporočila in sklepi so prispe- 
vala k uveljavitvi in nadaljnjem razvoju delegatskega si- 
stema, ki je kot revolucionarna pridobitev samoupravne so- 
cialistične demokracije dobil v obdobju svojega praktične- 
ga uveljavljanja po sprejetju ustave polno veljavo ter po- 
stal sestavni del samoupravne socialistične zavesti in prak- 
tične družbenopolitične dejavnosti delovnih ljudi in obča- 
nov v naši družbi. 

Skupščina SR Slovenije je na sejah Zbora združenega 
dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora dme 6. ju- 
lija 1977 razpravljala o tem, kako se izvaja delegatski si- 
stem in uresničujejo delegatski odnosi v Skupščini Sociali- 
stične republike Slovenije ter njenih telesih. Na podlagi 
te obravnave in izhajajoč iz stališč in sklepov, ki so jih 
sprejeli organi Zveze komunistov Jugoslavije zlasti 30. seje 
Predsedstva Centralnega komiteja in organi Zveze komuni- 
stov Slovenije ter Republiška konferenca Socialistične zve- 
ze delovnega ljudstva Slovenije v zvezi z uresničevanjem 
delegatskega sistema je 

Skupščina SR Slovenije je na podlagi 336. člena, prvega 
odstavka 342. člena, 344 in 358. člena ustave Socialistične re- 
publike Slovenije ter na podlagi 237. člena in v zvezi z 241., 
244. in 245. členom poslovnika Skupščine SR Slovenije na 
sejah Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbenopoli- 
tičnega zbora dne ... sprejela naslednja 

stališča, priporočila in sklepe 

o nadaljnjem uresničevanju delegatsk 

ega sistema v Skupščini SR Slovenije 

i. 

1. V Skupščini SR Slovenije se je v obdobju od spre- 
jetja ustave uveljavil delegatski sistem kot poglavitni mehar 
nizern delavskega razreda in vseh delovnih ljudi in obča- 
nov za uresničevanje oblasti in upravljanje drugih družbe- 
nih zadev na temeljih samoupravljanja. Skupščina SR Slove- 
nije se je hkrajti pričela, uveljavljati kot organ družbenega 
samoupravljanja in je za njeno delo vse bolj značilno spo- 
razumevanje in dogovarjanje. Tako postaja delegatska skup- 
ščina odločujoč dejavnik nadaljnjega razvoja samoupravnih 
odnosov in poglabljanja socialistične samoupravne demokra- 
cije in predstavlja obliko vse širšega podružbljanja odloči- 
tev o interesih in potrebah v celotni družbi. 

K taki uveljavitvi Skupščine SR Slovenije v celotnem de- 
legatskem sistemu so še zlasti prispevala prizadevanja de- 
lovnih ljudi in občanov v njihovih samoupravnih organiza- 
cijah in skupnostih kot tudi v družbenopolitičnih organiza- 
cijah, da se prek svojih med seboj povezanih delegacij in 
delegatov kot najodgovornejši dejavnik uveljavijo pri spre- 
jemanju družbenih odločitev in tako postanejo dejanski no- 
silci celotnega družbenega razvoja. 

2. Skupščina SR Slovenije je z nenehnim preverjanjem 
in ugotavljanjem, kako se razvija delegatski sistem in ures- 
ničujejo delegatski odnosi ter s sprejetimi stališči, sklepi in 
priporočili neposredno prispevala k utrjevanju in nadaljnje- 
mu razvoju delegatskega sistema. Veliko prizadevanj je bilo 
usmerjenih v to, da bodo delegati in delegacije čimbolj po- 
vezani z življenjem in delom delovnih ljudi in občanov v 
temeljnih organizacijah združenega dela, v krajevnih skup- 
nostih ta drugih samoupravnih organizacijah in skupnostih, 
z njihovimi samoupravnimi organi ter z organiziranim sub- 
jektivnimi silami z namenom, da se v družbenem odloča- 

nju zagotovi demokratično usklajevanje posamičnih intere- 
sov s skupnimi in s splošnimi družbenimi interesi in potre- 
bami. 

Posebna pozornost je bila posvečena uveljavljanju nače- 
la zamenljivosti delegatov v Zboru združenega dela in v 
Zboru občin, ki tako tudi v praksi postaja sestavni del 
skupščinskega sistema. 

3. Vse večje podružbljanje funkcije odločanja terja, da 
so skupščine kot mesto sporazumevanja ter dogovarjanja 
in s tem povezane oblike delegatskega sistema odprte za 
uveljavljanje interesov, ki se pojavljajo v celotnem družbe- 
nem prostoru v procesu sprejemanja družbenih odločitev 
na vseh ravneh odločanja. Izkušnje kažejo, da so ti proce- 
si v vse večji meri prisotni zlasti v zadnjem obdobju de- 
lovanja skupščin družbenopolitičnih skupnosti. Ob tem je 
nujno ugotoviti, da ni bilo storjeno vse potrebno za to, da 
bi bila v delovanju delegatskega sistema in v delu skupščin 
družbenopolitičnih skupnosti zagotovljena zadostna prisot- 
nost subjektivnega dejavnika družbe, zlasti pa družbenopoli- 
tičnih organizacij, znanstvenih, kulturnih in drugih dejavnosti, 
ki lahko sodelujejo pri oblikovanju odločitev. 

Pri uresničevanju delegatskega sistema še vse prepogo- 
sto prihaja do zapiranja v nekatere oblike oziroma institu- 
cije, zato delegacije temeljnih samoupravnih organizacij in 
skupnosti ta njihove konference v svoji vsakdanji delavni 
praksi še marsikje niso dovolj učinkovito povezane s samo- 
upravnimi organi, družbenopolitičnimi organizacijami in z 
vsemi drugimi dejavniki organizirane socialistične družbene 
zavesti. Res je tudi, da so tudi družbenopolitične organiza- 
cije kot nosilci ustvarjalne družbene zavesti premalo aktivne 
v prizadevanju, da postanejo organiziran sestavni del samo- 
upravne demokracije. Na to so vplivali različni pojavi, zla- 
sti pa še vse premalo prisotna za/vest, da imajo odločitve, 
sprejete v skupščini družbenopolitične skupnosti, splošen 
družbeni pomen. Zato morajo biti za takšne odločitve za- 
interesirani vsi družbeni dejavniki in le odločitve, sprejete 
na najbolj demokratičen način, lahko zagotovijo tudi nji- 
hovo zavestno spoštovanje, s tem pa tudi učinkovitost r 
družbenem življenju. 

4. K nastajanju družbenih odločitev v delegatskem si- 
stemu so v preteklem obdobju prispevali tudi sprejeti po- 
slovniki Skupščine SR Slovenije in njenih zborov, napredek 
na področju informiranja delegatov in izpopolnjen sistem pro>. 
gramiranja dela Skupščine ta njenih zborov. 

Poslovniki Skupščine SR Slovenije in njenih zborov, ki 
so bili sprejeti v začetnem obdobju uvajanja delegatskega 
sistema brez večjih izkušenj, so ustrezna osnova za organi- 
zirano delo delegatov neposredno v sami skupščini, pa tudi 
v celotnem procesu nastajanja stališč v delegacijah temelj- 
nih samoupravnih organizacij in skupnosti. Spoznanja in iz- 
kušnje iz celotnega obdobja delovanja delegatskega sistema 
pa omogočajo ta terjajo nadaljnje dograjevanje tako poslov- 
nika Skupščine, kot tudi poslovnikov zborov. 

Na področju informiranja delegatov, delegacij ter delov- 
nih ljudi in občanov je bil dosežen znaten napredek z iz- 
dajanjem »Poročevalca« in njegovim stalnim Izpopolnjeva- 
njem, z ustanavljanjem 1NDOK centrov, kakor tudi z dru- 
gimi oblikami obveščanja, zlasti preko sredstev javnega ob- 
veščanja. Dosedanje izkušnje na področju informiranja pa 
omogočajo ta narekujejo nadaljnje izboljšanje razmer na 
tem področju, kar velja še posebej glede zahtev, naj bo in- 
formacija dostopna vsem, ki sprejemajo družbene odločitve 
ta taka, da omogoča popolno javnost dela skupščine. 

Izpolnjeni sistem programiranja dela skupščine in nje- 
nih zborov je omogočil zlasti v zadnjem obdobju, da se 
lahko delegati ta delegacije, njihove konference, občinske 
skupščine in samoupravne interesne skupnosti v vse večji 
meri pravi čas pripravijo in neposredno vključujejo v ob- 
ravnavo ta oblikovanje stališč glede sprejemanja odločitev 
v skupščinah družbenopolitičnih skupnosti. 

XI. 
1. V nadaljnji izgradnji delegatskega skupščinskega si- 

stema si je treba ne samo prizadevati, da bodo v vseh 
skupščinah družbenopolitičnih skupnosti dejansko prevlado- 
vali avtentični interesi delovnih ljudi ta občanov, organizi- 
ranih v vseh oblikah družbenega življenja, pač pa tudi, da 
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bo delegatski sistem zagotovil, da bodo skupščine postal« 
v še večji meri stečišče ustvarjalnih sil samoupravne soci- 
alistične družbe in dejavnik povezovanja in usklajevanja vseh 
družbenih vplivov na oblikovanje in sprejemanje odločitev 
ter na uresničevanje teh odločitev prek izvršilnih, upravnih 
in drugih organov. 

2. Skupščina SR Slovenije se bo celoviteje in bolj učin- 
kovito uveljavila kot delegatska skupščina, če bodo delega- 
cije temeljnih samoupravnih organizacij in skupnosti povsod 
resnično zaživele kot ključni člen celotnega delegatskega si- 
stema in bodo povsod ustrezno politično in družbeno vred- 
notene. Zato je potrebno: 

— doseči še večjo povezanost delegacij in delegatov z 
delovnimi ljudmi in občani v njihovih temeljnih samouprav- 
nih organizacijah in skupnostih in družbenopolitičnih orga- 
nizacijah, tako da bodo povsod postale organska in nede- 
ljiva celota samoupravnega sistema; 

— da postane glavni smoter aktivnosti ZK, SZDL, sin- 
dikatov in drugih družbenopolitičnih organizacij njihovo ne- 
posredno vključevanje v demokratično razreševanje vprašanj 
in oblikovanje stališč, ki jih zavzemajo delovni ljudje in 
občani v temeljnih samoupravnih organizacijah in skupno- 
stih. 

Tesna povezanost delovnih ljudi in občanov in njihovih 
delegacij ter delegatov z organiziranimi družbenimi silami 
ter samoupravnimi organi bo zagotovila prisotnost njihovih 
avtentičnih interesov v skupščinah družbenopolitičnih skup- 
nosti. Pri tem pa bodo morale delegacije in delegati bOlj 
kot doslej seznanjati delovne ljudi in občane v samouprav- 
nih organizacijah in skupnostih z obravnavami in odločitva- 
mi v skupščinah; 

— doseči, da bodo delegacije temeljnih samoupravnih or- 
ganizacij in skupnosti pri oblikovanju stališč še v večji meri 
upoštevale tudi razmere in potrebe djrugih samoupravnih or- 
ganizacij in skupnosti, kakor tudi skupne in splošne druž- 
bene interese in potrebe; 

— prevladujočo dosedanjo prakso, da delegacije obrav- 
navajo predvsem vprašanja iz občinske pristojnosti, je treba 
preseči tako, da bodo temeljne delegacije obravnavale tudi 
tista vprašanja, 0 katerih odločata republiška ali zvezna 
skupščina in zavzemajo do njih stališča, kadar ta vpraša- 
nja zadevajo pomembnejše interese delovnih ljudi in ob- 
čanov ter njihove samoupravne organizacije in skupnosti. 
Se posebej to velja, ko skupščine družbenopolitičnih skup- 
nosti sprejemajo programe razvoja, ki odločajo o pomembnih 
sistemskih vprašanjih in ko sprejemajo odločitve o izločitvi 
dela dohodka za skupne in splošne družbene potrebe ter o 
namenu in obsegu sredstev za te potrebe. Pri tem je pomemb- 
no organizirano uveljavljati interese temeljnih samoupravnih 
organizacij in skupnosti v vseh skupščinah družbenopolitičnih 
skupnostih. 

3. V prizadevanjih za večjo učinkovitost delegatskega si- 
stema bo potrebno več pozornosti posvetiti, vlogi, organiza- 
ciji in sestavi konferenc delegacij in njihovim metodam 
dela in vzpostavljanju ter razvijanju drugih trajnejših ali 
občasnih oblik medsebojnega sodelovanja in povezovanja de- 
legacij, zlasti pa: 

— da delegacije temeljnih samoupravnih organizacij in 
skupnosti, ki jih povezuje delo oziroma drugi skupni inte- 
resi v družbenopolitični skupnosti, v konferencah delega- 
cij in v drugih oblikah medsebojnega sodelovanja in dogo- 
varjanja soočajo interese, predloge in stališča, ki so se iz- 
oblikovala v njihovih skupnostih, jih medsebojno usklajuje- 
jo in se dogovarjajo za skupna stališča in rešitve glede za- 
dev, o katerih bodo odločali v skupščinah; 

— preseči dosedanjo zaprtost konferenc delegacij v iz- 
ključno delegatske strukture in jih razvijati kot obliko naj- 
širše družbene konzultacije o mnenjih, stališčih in predlo- 
gih posameznih delegacij ter njihovih samoupravnih organi- 
zacij in skupnosti. To pomeni, da je treba v delo konferenc 
vključevati vse ustvarjalne družbene sile, od družbenopoli- 
tičnih do znanstvenih in strokovnih organizacij, skratka vse 
socialistične in demokratične ustvarjalne sposobnosti družbe- 
ne skupnosti. Tak način dela konferenc delegacij bo odpri 
delegatski sistem vsem družbenim strukturam, saj bo pre- 
ko njega dosežena večja družbena integracija o vseh vpra- 
šanjih, ki jih obravnavajo delegatske skupščine; 

— da je od narave in pomembnosti vprašanj odvisno, 
katere delegacije oziroma delegati ter predstavniki družbeno- 
političnih, strokovnih in drugih organizacij bodo kot kon- 
ferenca delegacij obravnavali posamezna vprašanja iz pri- 
stojnosti občinske, republiške ali zvezne skupščine, in glede 
katerih je potrebno uskladiti različne interese in stališča 
ter dati delegatom, delegiranim v te skupščine skupna sta- 
lišča za njihovo delo. Pri tem kaže bolj uveljaviti že uve- 
deno prakso, ko so zbori občinskih skupščin, razširjeni s 
predstavniki družbenopolitičnih organizacij, znanosti in stro- 
ke kot konference delegacij, obravnavali vprašanja iz pri- 
stojnosti republiške ali zvezne skupščine, usklajevali stali- 
šča, se dogovarjali za skupne rešitve ter pošiljali delegata 
v Zbor združenega dela in v Zbor občin Skupščine SR Slo- 
venije; 

— da bodo pobude za sklicevanje konferenc delegacij 
prihajale s strani posameznih delegacij, s strani občinskih 
skupščin in njihovih zborov, s strani organizacij Socialistič- 
ne zveze, sindikatov in drugih družbenopolitičnih organiza- 
cij. Pri tem je treba posebej skrbeti, da bo vsaka spreje- 
ta pobuda tudi v organizacijskih, tehničnih, materialnih in 
drugih pogledih učinkovito uresničena; 

— da se z odloki občinskih skupščin oblikovane konfe- 
rence delegacij za delegiranje delegatov v posamezne zbo- 
re občinskih skupščin ne sestajajo zgolj zato, da bi dolo- 
čile delegata za seje zborov, pač pa da se usmerijo na vse- 
binsko obravnavo vprašanj in da vključujejo v svoje delo 
tudi predstavnike zainteresiranih družbenih dejavnikov; 

— da so skupine delegatov, ki jih lahko oblikujejo zbo- 
ri združenega dela občinskih skupščin za pošiljanje delega- 
tov v Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije, sestav- 
ljene tako, da bo zagotovljena njihova čimtesnejša poveza- 
nost s temeljnimi samoupravnimi organizacijami in skup- 
nostmi, kar bo omogočilo, da bodo v njih prišli do izraza 
interesi samoupravne baze. i Uporaba načela zamenljivosti de- 
legatov pri oblikovanju skupin delegatov bo omogočila, da 
bodo pri obravnavi posameznih vprašanj sodelovali člani 
delegacij temeljnih samoupravnih organizacij in skupnosti, 
ki so za njihovo obravnavo najbolj zainteresirani in naj- 
bolj kvalifioirani. Skupine delegatov bi se morale pri svo- 
jem delu čimbolj ravnati po načelih, ki veljajo za delo kon- 
ferenc delegacij. 

4. Skupščina SR Slovenije mora postati mesto, kjer se 
usklajujejo posamični interesi s skupnimi in splošnimi druž- 
benimi interesi in potrebami, pa tudi interesi in spozna- 
nji organizirane socialistične družbene zavesti, ter mesto, 
kjer vsi družbeni dejavniki prevzemajo javno družbeno od- 
govornost za svoje delovanje. V tej smeri bo potrebno stal- 
no analizirati oblike dela v delegatskih skupščinah in pre- 
sojati, koliko še ustrezajo aH že postajajo ovira za njegov 
nadaljnji razvoj. 

V nadaljnji graditvi skupščinskega sistema morajo vse 
bolj prihajati do izraza speoifične funkcije in vloga posa- 
meznih zborov Skupščine SR Slovenije: 

Zbor združenega dela se v vedno večji meri uveljavlja 
kot najpomembnejše mesto, kjer se ob usklajevanju avten- 
tičnih interesov in potreb delovnih ljudi ter samoupravnih 
organizacij in skupnosti z vseh področij družbenega dela 
oblikuje skupni interes celotnega družbenega dela, kjer de- 
lavski razred in vsi delovni ljudje kot vodilna samouprav- 
na sila uveljavljajo svoj odločujoči vpliv na nadaljnji raz- 
voj proizvodnih in samoupravnih odnosov, še posebej pa 
na določitve o dohodku in njegovi delitvi ter na oblikova- 
nje našega celotnega družbenoekonomskega razvoja in teko- 
čo družbenoekonomsko politiko. 

Pri delu tega zbora v prihodnje bo potrebno še bolj 
upoštevati neposredne interese združenega dela že pri ob- 
likovanju predlogov rešitev, o katerih razpravlja ta zbor. 
To bo še v večji meri spodbudilo interes delovnih ljudi za 
uspešno reševanje teh vprašanj po delegatski poti. Zagoto- 
viti bo potrebno tesnejše povezovanje znotraj delovnih or- 
ganizacij in z drugimi samoupravnimi organizacij ami in skup- 
nostmi in omogočiti, da pri tem delovni ljudje in njihove 
delegacije o predlaganih gradivih poglobljeno razpravljajo in 
pravočasno oblikujejo stališča. Zato bo potrebno, da bo 
Zbor združenega dela obravnaval tematsko zaokrožena vpra- 
šanja, za katera bo gradivo pripravljeno tako, d« bo mo- 
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goče oceniti skladnost posameznih predlaganih rešitev s 
sprejeto družbenoekonomsko politiko, ■vpliv predlaganih re- 
šitev na dohodek in na izvajanje z zakoni, družbenimi do- 
govori in samoupravnimi sporazumi že sprejetih obveznosti. 
Zbor združenega dela bo moral v še večji meri na lastno 
pobudo obravnavati vprašanja, ki so za "združeno delo spe- 
cifična in katerih rešitev je v neposrednem interesu delov- 
nih ljudi v združenem delu. Tako zastavljeno delo bo ob 
vse večji razvitosti in odprtosti delegatskega sistema okre- 
pilo Zbor združenega dela v njegovi ustavno opredeljeni 
vlogi. 

Za Zbor občin je treba ugotoviti, da so se v njem ob- 
čine kot samoupravne in temeljne družbenopolitične skup- 
nosti enakopravno vključevale v oblikovanje politike narav- 
ni republike in s tem tudi sprejemale odgovornost za nje- 
no uresničevanje. To svojo vlogo je zbor uresničeval tudi 
s tem, da je sodeloval kot enakopraven zbor z Zborom 
združenega dela in Družbenopolitičnim zborom o skoraj vseh 
pomembnih odločitvah, ki jih je sprejemala republiška skup- 
ščina. Tako so se v tem zboru odražali in uresničevali in- 
teresi in potrebe delovnih ljudi in občanov organiziranih y 
temeljnih organizacijah združenega dela in drugih samo- 
upravnih organizacijah in skupnostih, v krajevnih skupno- 
stih, v samoupravnih interesnih skupnostih in v družbeno- 
političnih organizacijah v občinah. 

Dosedanje izkušnje kažejo, da se morajo delovni ljudje 
in občani — organizirani v vse oblike samoupravnega po- 
vezovanja, kjer žive in delajo — še bolj kot doslej vklju- 
čevati v odločanje o pretežno vseh skupnih družbenih za- 
devah, kar je tudi bistven predpogoj za soočanje in uskla- 
jevanje interesov ter stališč, ki se preko delegatov v Zboru 
občin izražajo kot sinteza interesov, oblikovanih v občinah. 

Da bi v delu Zbora občin odpravili nekatere pojave pre- 
več poudarjenih lokalistidnih teženj in interesov, ki se ob- 
likujejo v izvršilnih ali upravnih organih občinskih skupščin, 
je treba težiti k temu, da bodo občinske skupščine kot kon- 
ference delegacij temeljnih samoupravnih organizacij in skup- 
nosti ter družbenopolitičnih organizacij obravnavale čimveč 
zadev iz pristojnosti tega zbora. 

Družbenopolitični zbor je svojo usmerjevalno družbeno- 
politično vlogo uveljavljal s povezovanjem stališč družbeno- 
političnih organizacij, usklajenih v SZDL, in temeljnih samo- 
upravnih organizacij in skupnosti ter tako zagotavljal v skup 
ščini uveljavljanje širših in dolgoročnih družbenih interesov. 

Da bi bila prek Družbenopolitičnega zbora zagotovljena 
navzočnost stališč družbenopolitičnih organizacij v skupščin- 
skem odločanju, se morajo delegati v Družbenopolitičnem 
zboru še bolj povezati z republiško konferenco SZDL kot 
svojo delegacijo ter dajati pobude in predloge tako za vpra- 
šanja, ki naj se obravnavajo v skupščini, kot tudi za vpra- 
šanja, ki naj se obravnavajo v republiški konferenci SZDL 
in njenih telesih. Najtesnejša povezava med Družbenopoli- 
tičnim zborom in družbenopolitičnimi organizacijami zago- 
tavlja republiški konferenci SZDL uresničevanje njene funk- 
cije kot delegacije za delegate v Družbenopolitičnem zboru, 
hkrati pa zagotavlja Družbenopolitičnemu zboru uresničeva- 
nje njegove funkcije. 

V Družbenopolitičnem zboru bo potrebno bolj kot doslej 
ugotavljati, kako se izvaja politika skupščine in akti, s kate- 
rimi se urejajo vprašanja, ki so pomembna za uresničevanje, 
razvoj in varstvo socialističnega samoupravnega sistema. 

Za uresničevanje funkcij Družbenopolitičnega zbora Je 
pomembna tudi taka njegova kadrovska sestava, ki bo lah- 
ko kar največ prispevala k uveljavitvi ustavne vloge ter k 
delu sin odgovornosti zbora in skupščine, ki bo zagotovila, 
da bo zbor tudi neposredno vplival na sprejemanje in iz- 
vajanje v skupščini sprejete družbene politike. 

5. Skupščine samoupravnih interesnih skupnosti je po- 
trebno še bolj povezati z delom skupščin družbenopolitič- 
nih skupnosti, kar še zlasti velja za primere njihovega ena- 
kopravnega odločanja s pristojnimi zbori v določanju skup 
ščinske politike in sprejemanju vseh tistih odločitev, ki ima- 
jo poseben pomen za te skupnosti. 

Za dosledno uresničitev take ustavne vloge skupščin sa- 
moupravnih interesnih skupnosti na ravni republike bo tre- 
ba v bodoče posebej skrbeti za njihovo pravočasno vklju- 
čevanje v skupščinski mehanizem in upoštevati njihove po- 
bude in odločitve, sprejete v teh skupščinah. 

Da bi se skupščine samoupravnih interesnih skupnosti 
uveljavile kot enakopravni zbori Skupščine SR Slovenije, je 
treba posebno pozornost posvečati tudi skupnemu progra- 
miranju dela, usklajevanju in dogovarjanju delovnih progra- 
mov, tesnejšemu povezovanju predsednikov skupščin samo. 
upravnih interesnih skupnosti v delo predsedstva Skupšči- 
ne SR Slovenije, medsebojnemu in pravočasnemu obvešča- 
nju, sodelovanju delovnih teles ter uveljavljanju raznovrst- 
nih oblik in metod dela, kar terja ustrezne normativne op- 
redelitve zlasti v poslovnikih Skupščine SR Slovenije in nje- 
nih zborov in poslovnikih skupščin samoupravnih interesnih 
skupnosti. 

Pogoj za tako vključevanje samoupravnih interesnih skup- 
nosti pa je, da postanejo te skupščine dejansko mesto ena- 
kopravnega samoupravnega dogajanja, se pravi usklajeva- 
nja interesov na načelih svobodne menjave dela. Temu smot- 
ru bo treba posebej posvetiti dejavnost vseh družbenih de- 
javnikov in organiziranih socialističnih sil, ki so odgovorne 
za uresničitev delegatskega in skupščinskega sistema v sa- 
moupravnih interesnih skupnostih. Na ta način bodo naj. 
bolj uspešno odpravljene nekatere težnje, da postanejo iz- 
vršilni organi samoupravnih interesnih skupnosti ali celo 
njihove strokovne službe nosilci odločitev, ki bi jih mora- 
le sprejemati te skupščine. Zato je treba predvsem v samo- 
upravnih splošnih aktih teh skupnosti natančno opredeliti 
pooblastila njihovih organov ter stalno preverjati njihov de- 
janski položaj in vlogo. Posebno skrb bo treba posvečati 
zlasti vlogi zborov uporabnikov, ki v dosedanjem razvoju 
delegatskega in skupščinskega sistema ni prišlo dovolj do 
izraza. 

Pri nadaljnjem organiziranju samoupravnih interesnih 
skupnosti je treba predvsem spodbujati že začete procese 
oblikovanja posebnih samoupravnih interesnih skupnosti, ki 
znotraj posamezne družbene dejavnosti združujejo izvajalce 
in njihove neposredne uporabnike; tako bo mogoče že v 
temeljnih skupnostih reševati in usklajevati nekatere skupna 
interese izvajalcev in uporabnikov, v zvezi teh skupnosti pa 
odločati o tistih vprašanjih, ki imajo širši družbeni pomen, 

K poglabljanju delegatskega odločanja v samoupravnih 
interesnih skupnostih bo prav gotovo prispevalo oblikova- 
nje posebnih delegacij za posamezne skupščine samouprav- 
nih interesnih skupnosti. Spremeniti bo treba tudi sestavo 
delegacij uporabnikov, tako da bo preko njih dejansko pri- 
šel do izraza njihov interes. 

6. Dosedanje uspešno delo komisij skupščine in odbo- 
rov zborov kaže, da so ta delovna telesa nujni sestavni del 
funkcioniranja delegatske skupščine. Razprave v delovnih 
telesih so prispevale h kvalitetnejši pripravi gradiv za zbo- 
re, s čimer so bili dani boljši pogoji, ne samo za odloča- 
le delegatov v zborih, ampak tudi pri zavzemanju stališč 
v skupinah delegatov in v občinskih skupščinah. Te pozi- 
tivne izkušnje pa ne pomenijo, da je bila v celoti uresni- 
čena vloga delovnih teles kot metode dela delegatskih zbo- 
rov. Zato bo potrebno organizaciji in delu delovnih teles v 
Skupščini SR Slovenije posvetiti veliko pozornosti predvsem 
s stališča, da bo njihovo delo bolj odprto in da bodo lah- 
ko uspešneje opravila naloge, ki jim jih nalaga poslovnik. 
Večja odprtost dela delovnih teles bo dosežena tako, da se 
poleg stalnih članov zagotovi na njihovih sejah aktivno sode- 
lovanje samoupravnih organizacij in skupnosti in njihovih de- 
legacij, gospodarske zbornice in drugih asociacij, predstavni- 
kov znanstvenih in strokovnih ter družbenopolitičnih organi, 
zacij pa tudi tistih, ki so za posamezna vprašanja posebno 
zainteresirani oziroma, ki so v svojih predlogih izrazili dolo. 
čene interese, smernice in stališča. Pomembna pa je tudi prak- 
sa, da se člani delovnih teles udeležujejo sej skupin delegatov 
in temeljnih delegacij ter konferenc delegacij tudi zunaj svo- 
jega območja. 

Ob takšni odprtosti bo potrebno posvetiti pozornost t* 
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mu, da bodo delovna telesa ne toliko oblikovala stališča, 
temveč predvsem ugotavljala in obravnavala pobude, pred- 
loge, mnenja in pripombe, ki jih delovni ljudje in občani 
Izražajo v temeljnih samoupravnih organizacijah in skupno- 
stih in se nanašajo na delo skupščine; ugotavljala in ob- 
ravnavala stališča in pobude delegacij in konferenc delega- 
cij glede posameznih zadev, o katerih odločajo zbori, raz- 
loge zanje in stopnjo doseženega soglasja; pripravljala, pro- 
učevala in obravnavala zakonske predloge in druge sploš- 
ne akte skupščine, pri čemer naj bi zlasti skrbela, da so 
stališča delegacij temeljnih samoupravnih organizacij in skup- 
nosti in stališča, ki so se izoblikovala v zborih, izražena v 
predloženih aktih oziroma predvidenih rešitvah; dajala pobu- 
de, predloge in menja Izvršnemu svetu in republiškim uprav- 
nim organom in organizacijam in proučevala druge zadeve. 

Delovna telesa bodo morala temeljiteje poročati^ o tem 
zborom, prav tako pa tudi o svojih stališčih, mnenjih, pri- 
pombah in predlogih o možnih alternativnih rešitvah k tem 
zadevam ter o stališčih, mnenjih, pripombah in predlogih, 
ki na njihovih sejah niso dobili širše oziroma večinske pod- 
pore. 

Zlasti pomembno vlogo morajo delovna telesa odigrati 
pri nastajanju aktov in drugih gradiv, bodisi da prihaja po- 
buda s strani upravnih oziroma izvršilnih organov ali pa 
od delegatov. To bo mogoče, če se bodo delovna telesa 
vključevala že v proces nastajanja gradiv, preden so zako- 
ni ali druga gradiva predloženi skupščini. 

Posebno skrb morajo delovna telesa posvetiti spremlja- 
nju izvajanja politike, ki jo je določila skupščina, izvrševanju 
zakonov in drugih splošnih aktov skupščine in ugotavljanju 
stanja na posameznih področjih družbenega življenja. To je 
namreč ena glavnih oblik dela, ki omogočajo spremljanje 
družbenih dogajanj na določenem področju in daje osnovo 
za izpopolnjevanje sprejete politike in dajanje pobud. 

Zato, da se delovnim telesom omogoči takšen način de- 
la, bo potrebno: 

— na podlagi dosedanjih izkušenj proučiti vlogo in me- 
sto stalnih odborov in komisij. Ugotoviti bo potrebno, za 
proučevanje katerih sistemskih vprašanj, oziroma določenih 
skupnih vprašanj naj obstojajo stalni odbori in komisije, 
katera pa lahko obravnavajo začasna delovna telesa; 

— še v večji meri ustanavljati začasna delovna telesa in 
skupine delegatov vselej, kadar je to potrebno za prouči- 
tev posameznih vprašanj, priprave predlogov ali zato, da 
se opravijo druge naloge po sklepu zborov. Taka delovna 
telesa oziroma skupine delegatov bi se lahko ustanovile že 
ob sprejemanju programov dela zborov oziroma določitvi 
periodičnega delovnega načrta. V njih naj bi sodelovali de- 
legati s tistih sredin, ki so za takšna vprašanja najbolj za- 
interesirani ter predstavniki subjektivnega družbenega fak- 
torja; 

— zagotoviti, da bodo imeli delegati, ki sodelujejo v de- 
lu delovnih teles, možnost seznaniti se z vsemi stališči, 
sprejetimi v Socialistični zvezi delovnega ljudstva oziroma 
v drugih družbenopolitičnih organizacijah, s stališči, obliko- 
vanimi v znanstvenih in kulitumih institucijah, kakor tudi 
v strokovnih službah; 

— člane delovnih teles ustrezno razbremeniti pri oprav- 
ljanju njihovih del in nalog v temeljnih organizacijah in pri 
opravljanju drugih družbenih funkcij ter jim tako omogočiti 
uspešno opravljanje dolžnosti člana delovnega telesa; 

— zagotoviti kontinuirano sodelovanje med delovnimi te- 
lesi in Izvršnim svetom ter upravnimi organi tako pri ob- 
ravnavi gradiv, katerih predlagatelj so, kakor tudi pri vsa- 
kodnevni skrbi, da se delegatske pobude spodbujajo, enako- 
vredno in v okviru s poslovnikom po predpisanih postop- 
kih obravnavajo in upoštevajo. 

7. Dosedanji razvoj delegatskih odnosov v Zboiru repub- 
lik in pokrajin Skupščine SFRJ je treba oceniti pozitivno, 
saj so vse odločitve tega zbora bile sprejete na osnovi do- 
govarjanja in usklajevanja stališč med delegacijami skupščin 
socialističnih republik in socialističnih avtonomnih pokrajin. 
Skupščina SR Slovenije je pri tem v celoti uresničevala svo- 
jo delegatsko funkcijo s tem, da je razpravljala o vseh od- 
ločitvah tega zbora, ki se sprejemajo na podlagi soglasja 
republiških in pokrajinskih skupščin ter pri tem oblikovala 

stališča to predloge, največkrat pa tudi pooblastila delega- 
cijo, da po usklajevanju glasuje za končne odločitve. V pri- 
merih, ko je delegacija ocenila, da končni predlog v Zboru 
republik in pokrajin bistveno odstopa od danega soglasja 
in pooblastila, so zbori na njeno pobudo ponovno razprav- 
ljali in ustrezno dopolnili svoja stališča. 

Najprej je potrebno razvijati take oblike delovnega po- 
vezovanja ter organizacijske in druge mehanizme, delovne 
metode in odnose, ki bodo še v večji meri zagotovili vpliv 
celotne samoupravne strukture na procese sprejemanja druž- 
benih odločitev v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFRJ. 

Se v večji meri bo potrebno sproiti seznanjati Skupšči- 
no SR Slovenije s potekom usklajevanja stališč v Zboru re- 
publik in pokrajin Skupščine SFRJ in v njegovih delovnih 
telesih in s problemi, ki se pri tem pojavljajo. Prav tako bo- 
do morali izvršni svet in republiški upravni organ tekoče se- 
ki se pojavljajo pri pripravi aktov preden so predloženi Skup- 
ščini SFRJ. S tem bo omogočeno tako delegaciji kot skupšči- 
ni, da bd ves čas aktivno sodelovali pri pripravi in obravnavi 
takih vprašanj. 

8. Glede odločitev, ki jih sprejema Zvezni zbor Skupšči- 
ne SFRJ velja ugotovitev, da je potrebno dograditi take ob- 
like povezovanja delegatov iz SR Slovenije v Zveznem zbo- 
ru z delegacijami temeljnih samoupravnih organizacij in 
skupnosti, ki bi zagotovile oblikovanje stališč ,za delo dele- 
gatov v Zveznem zboru. Pozitivne ocene zaslužijo prizade- 
vanja, da se delegati iz SR Slovenije v Zveznem zboru te- 
snejše povezujejo z občinskimi skupščinami kakor tudi z 
zbori in delovnimi telesi Skupščine SR Slovenije. 

V oblikovanje stališč za delo delegatov v Zveznem zbo- 
ru bo potrebno bolj kot doslej vključevajti delegacije te- 
meljnih samoupravnih organizacij in skupnosti, konference 
delegacij, občinske skupščine in družbenopolitične organiza- 
cije, znanstvene in strokovne organizacije ter druge zainte- 
resirane dejavnike. V ta namen je potrebno izboljšati seda- 
nji sistem informiranja o vseh pomembnih zadevah iz pri- 
stojnosti tega zbora in z boljšim programiranjem dela de- 
jansko omogočiti pravočasno vključevanje in sodelovanje 
vseh naštetih dejavnikov. 

9. Dosedanje izkušnje iz dela družbenih svetov opozarja- 
jo na to, da bi jih kazalo še bolj kot doslej povezati z 
delegatskimi skupščinami ter krepiti tak njihov položaj v 
političnem sistemu, ki bo omogočal delovnim ljudem in ob- 
čanom v organizacijah združenega dela in drugih samouprav- 
nih organizacijah in skupnostih ter družbenopolitičnih orga- 
nizacijah, da bodo prek družbenih svetov glede vseh zahtev- 
nejših vprašanj družbenoekonomskega razvoja in politične- 
ga sistema dobivali kar najbolj ustrezne predloge rešitev. 
Zato bo potrebno povsod tam, kjer bodo še ustanovljeni 
posvetiti posebno skrb razvijanju njihove koordinacijske vlo- 
ge, krepitvi delegatskih načel pri njihovem delovanju, pri 
katerem se morajo opirati na politične, strokovne in znanst- 
vene zmogljivosti. 

Triletna dejavnost družbenih svetov na ravni republike 
je v celoti opravičila zastavljene smotre ob njihovi ustano- 
vitvi. Se posebej pa je njihova dejavnost v republiki po- 
trdila pričakovanja, da taki družbeni svetovalni organi lah- 
ko veliko prispevajo k večji učinkovitosti delegatskega in 
skupščinskega sistema. 

Glede nadaljnjega uveljavljanja družbenih srvetov na rav- 
ni republike bi se bilo potrebno dogovoriti, kateri družbe- 
ni sveti naj se kot del delegatskega sistema tesneje vežejo 
na Skupščino SR Slovenije. Družbeno vlogo svetov tako v 
družbenopolitičnih skupnostih kot pri državnih organih in 
v dejavnostih posebnega družbenega pomena pa bo potreb- 
no na novo opredeliti tudi z zakonskimi predpisi. 

10. Programiranje dela, Skupščine SR Slovenije moTa za- 
gotavljati koordinirano in usmerjeno aktivnost na vseh rav- 
neh, kjer se razpravlja o zadevah iz pristojnosti družbeno- 
političnih skupnosti in na ta način zagotoviti, da v vedno 
večji meri o vseh zadevah razpravlja delovni človek ne gle- 
de na to. na kateri ravni se o zadevi odloča. Pri tem je 
pomembno posvetiti posebno skrb programiranju tistih vpra- 
šanj, ki izhajajo iz delovnih sredin delegacij in delegatov 
in za katere obstoji širši družbeni interes. Za uspešno iz- 
vajanje programov je potrebno, da vsi udeleženci spoštuje- 
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jo program dela v vseh njegovih prvinah, posebno pa rake, 
kajiti samo pravočasna priprava gradiva omogoča delegatom 
potreben čas za proučitev In pripravo ter za oblikovanje 
mnenj, stališč in pripomb. Program Skupščine SRS pa ne 
sme biti edina podlaga za delo zborov. Potrebno je, da so 
zbori skupščine sposobni in pripravljeni hitro reagirati na 
značilne in vnaprej nepredvidljive pojave v družbenopolitič- 
nem in družbenoekonomskem življenju ter zagotoviti tudi 
mimo programov obravnavo in reševanje najaktualnejših 
vprašanj. 

Skupščina SiES mora prevzeti odgovornost za tak si- 
stem informiranja delovnih ljudi in občanov, delegacij in 
delegatov, ki bo zagotovila, da bodo delovni ljudje in ob- 
čani pravočasno in v celoti seznanjeni z akti in gradivi, ki 
se nanašajo na politiko družbenoekonomskega razvoja SR 
Slovenije in temeljna sistemska vprašanja. S pospešenim 
razvijanjem in razširjanjem vseh oblik in sredstev medse- 
bojnega obveščanja, od glasil temeljnih samoupravnih orga- 
nizacij in skupnosti, občinskih glasil, radijskih postaj ter 
tiska in RTV, zlasti pa še z večjo razširitvijo »Poročevalca« 
ter sistemom INDOK centrov bo potrebno zagotoviti, da 
bodo organi v temeljnih organizacijah združenega dela, kra- 
jevnih skupnostih, v samoupravnih interesnih skupnostih in 
občinah dejansko lahko prevzemali odgovornost za vsestran- 
sko in objektivno informiranje delavcev, občanov in dele- 
gatov. To je tudi predpogoj za uveljavitev povratnega infor- 
miranja- 

Potrebno bo posvetiti nadaljnjo skrb pripravi razumlji- 
vih in dostopnih gradiv, ki bodo jasno opredeljevala osnov- 
ne probleme, vsebovala različne možne rešitve ter opozori- 
la na njihove posledice, hkrati pa delegatom in delegacijam 
nuditi strokovno pomoč, zagotoviti dovolj časa za obravna- 
vo gradiv. Bri tem ima posebno nalogo novoustanovljeni 
INDOK center SR Slovenije, ki mu je treba zagotoviti po- 
goje za izvrševanje sprejetega delovnega programa. 

11. Izvršini svet kot organ Skupščine SR Sloveni je in repub- 
liški upravni organi so kot del enotne oblasti in samouprav- 
ljanja delavskega razreda in vseh delovnih ljudi opravili po- 
membno nalogo v novih družbenih odnosih ki po- 

stali integralni del celotnega delegatskega sistema. O svo- 
jem delu in odnosih ter odgovornosti do Skupščine SR Slo- 
venje in celotne družbe, so Izvršni svet in organi državna 
uprave pripravili posebno analizo, o kateri bo razpravljala 
Skupščina SR Slovenije. Pripravlja se tudi nov zakon o 
državni upravi, republiškem Izvršnem svetu in republiških 
upravnih organih, ki bo zlasti podrobneje uredil, na podla- 
gi dosedanjih izkušenj, naloge Izvršnega sveta in upravnih 
organov, odgovornost za izvajanje njihovih nalog ter opre- 
delil njihove odnose nasproti delegatski skupščini, organiza- 
cijam združenega dela in drugim samoupravnim organizaci- 
jam in skupnostim, družbenopolitičnim organizacijam, druž- 
benim organizacijam, delovnim ljudem in občanom. 

12. Pomembno pomoč pri delu temeljnih delegacij, kon- 
ferenc in skupščin družbenopolitičnih skupnosti dajejo stro- 
kovne službe, zato je potrebno njihovemu nadaljnjemu us- 
posabljanju in organiziranju za bolj učinkovito opravljanje 
nalog v delegatskem % sistemu posvetiti več skrbi. Zlasti 
morajo postati strokovne službe sposobne ustvarjalno poma- 
gati pri delu delegatov in delegacij, jih pravočasno sezna- 
njati s stanjem, možnimi rešitvami in njihovimi posledica- 
mi ter ustvarjati takšne panoge, ki omogočajo, da delegati, 
delegacije in konference delegacij v skupščini družbemopoli- 
tlčnih skupnosti uspešno opravljajo svoje naloge. 

13. Za uspešno delo delegacij temeljnih samoupravnih or- 
ganizacij in skupnosti, njihovih konferenc ter drugih oblik 
njihovega povezovanja ter za sporazumevanje in odločanja 
v skupščinah družbenopolitičnih skupnosti so še vedno ak- 
tualni v Skupščini SR Slovenije in družbenopolitičnih or- 
ganizacijah sprejeti dokumenti za uveljavljanje in uresniče- 
vanje delegatskega sistema in delegatskih odnosov. Temelj- 
ne samoupravne organizacije in skupnosti morajo za delo 
delegatov zagotoviti tudi materialne, organizacijske in drugo 
pogoje. 

14. Ta priporočila in sklepi naj služijo kot usmeritev 
vsem družbenim subjektom, ki so povezani v sistem dele- 
gatskih odnosov in delegatskega odločanja, za Skupščino SR 
Slovenije ter njene izvršilne in upravne organe pa so pri 
njihovem delu obvezna. 

OBVESTILO IZVRŠNEGA ODBORA KLUBA 
DELEGATOV 

Na sejah zborov Skupščine SR Slovenije v felbruarju 
1978 bodo obravnavana stališča, priporočila in sklepi o 
nadaljnjem uresničevanju delegatskega sistema v Skup 
ščini SR Slovenije. 

Klub delegatov Skupščine SR Slovenije je v program 
svojega dela Vključil tudi razpravo o tem dokumentu. 

V zvezi z izvajanjem te naloge bo Klub delegatov v 
času od 13. do 17. februarja 1978 organiziral razgovore 

z delegati, ki prebivajo v izbranih občinah in to: s člani 
•kupin za delegiranje delegatov v Zbor združenega dela 

to Zbor občin Skupščine SR Slovenije, z delegati 
Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije, s 
delegati zveznega zbora in zbora republik in pokrajin 
Skupščine SFRJ in z delegati in člani delovnih teles 
Skupščine SR Slovenije in njenih zborov. 

Razgovori bodo organizirani v občinah: 
Celje: Koper, Kranj, Ljubljana — Moste-Polje, Mar 

ribor, Murska Sobota, Nova Gorica, Novo mesto. 
Razgovorov se bodo udeležili funkcionarji Skupščine 

SR Slovenije, člani Izvršnega odbora Kluba delegatov 
to strokovni delavci Skupščine SR Slovenije. 

Delegati v krajih, predvidenih za razgovore, bodo 
pravočasno obveščeni o datumu in kraju razgovora. 

SOCIALISTIČNA REPUBLIKA SLOVENIJA 

Republiški sekretariat za pravosodje, organizacijo 
uprave in proračun 

Aktualna vprašanja organizacije in delovanja 

Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije 

in republiških upravnih organov 

Predložena analiza je usmerjena v celovito oceno učinkov 
reorganizacije Izvršnega sveta in republiških organov ta z njo 
povezanih ukrepov za vsestransko usposobitev republiške dr- 
žavne uprave ter obravnava delovanje teh organov v obdolbju 
po sprejemu zakonov o izvršnem svetu in o republiških up 
ravnih organih. 

I. TEMELJNE OPREDELITVE VLOGE REPUBLIŠKE 
DRŽAVNE UPRAVE TER SPLOŠNE OCENE NJENE- 
GA URESNIČEVANJA 

Analiza uvodoma ugotavlja, da so spremembe glede vlog« 
državne uprav«, ki »o našle »voj odraa r novi ustavi, pove- 
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mne s splošnim procesom razvoja samoupravljanja v naši 
družbi. Vloga državne uprave se spreminja v smeri večjega 
sodelovanja s samoupravnimi subjekti, po drugi strani pa se 
krepi skrb državnih organov za zagotavljanje družbenega in- 
teresa pri opravljanju zadev posebnega družbenega pomena. 

Drugačno opredelitev vloge in delovanja državnih organov 
je terjal tudi razvoj celotnega družbenopolitičnega sistema, 
Se posebej spremembe v vlogi republik in pokrajin kot druž- 
benopolitičnih skupnosti. Republika kot država in samouprav- 
na skupnost je postala avtonomni nosilec prava kot dejavnik 
pri kreiranju skupnega prava v federaciji. S temi spremem- 
bami ter s prenosom določenih pristojnosti in odgovornosti 
so bile postavljene pred republiško držaivno upravo tudi nove 
naloge. Z uvajanjem delegatskega sistema je bila postavljena 
zahteva po jasnejši razmejitvi funkcij med skupščino in izvrš- 
nim svetom kot njenim organom: Skupščina naj v celoti pre- 
vzame vlogo določanja politike ter odločanja o temeljnih 
vprašanjih družbenega razvoja, izdajanje podzakonskih izvr- 
šilnih predpisov pa je prepuščeno pobudi Izvršnega sveta 
oziroma predstojnikov republiških upravnih organov za izvr- 
Siino upravne predpise. Vzporedno z razširjenimi izvršilnimi 
funkcijami je poudarjena odgovornost državne uprave ter jav- 
nost njenega dela, glede odgovornosti pa je zlasti pomembna 
nova ustavna določba, po kateri je izvršni svet odgovoren 
skupščini za stanje v družbenopolitični skupnosti. 

Vsa izhodišča oziroma spremembe v vlogi državne uprave 
so globlje povezana z drugimi ustavnimi spremembami: 
vključitev skupščin nekaterih samoupravnih interesnih skup- 
nosti v skupščinski sistem je terjala vzpostavitev novih raz- 
merij med upravnimi organi ter strokovnimi službami teh 
skupnosti, med izvršnim svetom ter temi skupnostmi; v neka- 
terih vidikih je drugače opredeljena vloga izvršnega sveta z 
delovanjem novega organa — Predsedstva SR Slovenije, funk- 
cije upravnih organov feo v ustavi delno razširjene itd. 

Na podlagi teh izhodišč in vzrokov sprememb so bile izobli- 
kovane nove zakonske rešitve ter sprejeti drugi ukrepi. V 
zakonih o izvršnem svetu in republiških upravnih organih 
je bila posvečena veliko večja pozornost kot prej urejanju 
razmerij z drugimi organi, samoupravnimi subjekti ter druž- 
benopolitičnimi organizacijami: uveljavljena je bila nova or- 
ganizacijska oblika — republiški komite kot kolegialni uprav- 
ni organ. Sprejet je bil tudi poseben zakon o republiških sve- 
tih kot skupnih posvetovalnih telesih za sodelovanje in uskla- 
jevanje stališč med določenimi republiškimi organi in družbe- 
nopolitičnimi organizacijami, pri čemer imata Izvršni svet 
ter Predsedstvo SR Slovenije nekatere posebne odgovornosti 
pri ppsameznih svetih. 

Napravljen je bil korak naprej k deetatizaciji nekaterih 
nalog ter postavljena jasnejša razmejitev med republiškimi 
organi v ožjem pomenu te besede in republiškimi organiza- 
cijami. Ustanovljeni so bili novi resorjl predvsem zato, da se 
eagotovi ustrezno mesto nekaterim dejavnostim, ki so poseb- 
nega pomena za razvoj Slovenije. Te spremembe so tudi na- 
rekovale, da se posveti večja pozornost medresorskemu us- 
klajevanju. 

Uveljavljene so bile nekatere nove rešitve v organizaciji 
in delu izvršnega sveta: ustanovljena so bila nekatera nova 
delovna telesa in spremenjene pristojnosti obstoječih, izobliko- 
vano je bilo novo telo — koordinacijska komisija Izvršnega 
sveta. TU in še nekateri drugi ukrepi naj bi prispevali k večji 
učinkovitosti dela, k razbremenitvi izvršnega sveta, ko dela 
t plenumu ter sploh h krepitvi njegove ustavne vloge. 

Poleg omenjenih zaikonov so za oblikovanje nove vloge 
In delovanja izvršnega sveta ter državne uprave na sploh po- 
membni še nekateri drugi akti, kakor tudi idejnopolitične 
razprave v okviru zveznega svete za vprašanja družbene ure- 
ditve ter drugi ukrepi to rešitve, ki so sledili ustavi in obema 
rakonoma. 

Splošne ocene uresničevanja sprejetih 
opredelitev 

{Splošne ooene sprejetih ukirepov pri uresničevanju ustav- 
ne vloge, položaja in funkcij republiške državne uprave kaže- 
jo, da se usmeritev k odpiranju republiške državne uprave 
navzven oziroma v njeno povezovanje 1 samoupravnimi orga- 

nizacijam!, « drugimi organi, s tistimi družbenopolitičnimi 
organizacijami, ki imajo po ustavi posebno odgovornost za 
družbeni razvoj, ter z znanstveniki in strokovnjaki, že v do- 
kajšnji meri uresničuje skozi delo republiških svetov in repu- 
bliških komitejev, s sodelovanjem v delovnih telesih izvršne- 
ga sveta, v različnih občasnih delovnih skupinah, na sestan- 
kih s predstavniki organizacij združenega dela itd. Odpiranje 
državne uprave je omogočalo boljšo neposredno obveščenost o 
delovanju posameznih organov in organizacij; pritegnitev raz- 
ličnih dejavnikov že v priprave družbenih ukrepov prispeva 
k bolj vsestranski obravnavi in boljši zasnovi ter daje možno- 
sti, da se vsi tisti, ki so pri oblikovanju predlogov sodelovali, 
tudi čvrsteje zavežejo za njihovo izvajanje. 

Aanaliza ugotavlja, da se v zadnjem času širi sodelovanje 
pri zadevah, v katerih državna uprava sodeluje s samouprav- 
nimi organizacijami, za kar je v novejši zakonodaji čedalje 
več usmeritev. Ob tem splošnem praksa kaže, da glavno bre- 
me, zlasti v pripravi dogovorov in sporazumov, še ostaja na 
državni upravi kljub temu, da sama ne! teži za takšno vlogo. 
Zato je za učinkovito delo državne uprave še posebej po- 
membno trajno uspešno sodelovanje s samoupravnimi interes- 
nimi skupnostmi, ki opravljajo dejavnosti oziroma zadeve 
posebnega družbenega pomena, še zlasti s tistimi, ki sa 
Vključujejo v skupščinski sistem. 

V preteklem obdobju so razprave o uresničevanju dele- 
gatskega sistema dale tudi bolj oziroma manj izčrpne ocene 
uresničevanja vloge izvršnih svetov, ter upravnih organov v 
tem sistemu. Na podlagi teh razprav, katere je izvršni svet 
spremljal ter se vanje tudi aktivno vključeval, so bili že stor- 
jeni ukrepi, da bi se delovanje državne uprave v večji meri 
prilagodilo potrebam in značilnostim delegatske skupščine. 
Ob omejevanju zakonske materije na temeljna vprašanja po- 
litike in urejanja družbenih odnosov, ni prišlo do večjih 
sprememb pri izdajanju izvršilnih oziroma izvršno upravnih 
predpisov. Pri pripravi različnih ukrepov, pa tudi aktov, ki 
jih pozneje sprejema skupščina, so še vedno preveč prisotne 
dosedanje metode vodenja javne razprave in se premalo iz- 
rabljajo možnosti razprave o drugih vprašanjih znotraj dela- 
gatskega sistema. 

V tem obdobju je bdi tudi storjen korak naprej pri obli- 
kovanju takšega izvršnega sveta, ki je zmožen skupščini odgo- 
varjati za celotno stanje v družbenopolitični skupnosti. Seda- 
nje Izkušnje potrjujejo umestnost' rešitve, po kateri so člani 
izvršnega sveta hkrati predstojniki republiških upravnih or- 
ganov. Ustavne in zakonske določbe omogočajo samostojnost 
in odgovornost resorjev oziroma njihovih predstojnikv na 
posameznem področju. Izvršni svet deluje kot celota, kot ho- 
mogeno telo; zato ni le mesto za usklajevanje politike posa- 
meznih resorjev, temveč je po svoji vlogi in temu prilagojenih 
organizacijskih in drugih rešitvah telo, ki pomeni novo kvali- 
teto, ki vključuje odgovornost za usmerjanje in usklajevanje 
dela republiških upravnih organov V celoti gledano se raz- 
merja med izvršnim svetom in republiškimi upravnimi orga- 
ni uresničujejo v skladu z njihovo zakonsko zasnovo ter s 
tem v osnovi tudi potrjujejo upravičenost sprejetih odloči- 
tev. S tako imenovanim »odpiranjem državne uprave navz- 
ven«, z ustanovitvijo republiških sVetov, koordinacijske komi- 
sije izvršnega sveta ln nekaterih novih republiških upravnih 
organov, je izvršni svet bolj usposobljen, da poleg gospodar- 
ske problematike spremlja ter reagira tudi na vse drugo poli- 
tično dogajanje na različnih področjih družbenega življenja 
doma in zunaj. 

Poleg sprejetih ustavnih, zakonskih in drugih določb, ki se 
nanašajo na delovanje državne uprave ter iz tega izpeljanih 
organizacijskih, metodoloških in drugih rešitev vpliva na us- 
pešno uresničevanje vloge državne uprave še cela vrsta dru- 
gih notranjih in zunanjih dejavnikov, o katerih je govora v 
analizi. 

II. IZVRŠNI SVET 
V analizi Je Izvršni svet obravnavan predvsem z vidika 

uresničevanja njegovih funkcij. 

Razmerja do Skupščine SR Slovenije 
Organiziranost in delovanje izvršnega sveta republiških 

upravnih organov, m j« postopno prilagajalo specifičnostim 
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In potrebam delegatskega sistema. Uveljavlja se skladnejše 
programiranje dela, ki je izrednega pomena, kajti usklajeni 
in v skupščini verificirani programi so nujno vodilo in pod- 
laga za delovanje republiških upravnih organov, izvršnega sve- 
ta, občinskih skupščin in družbenopolitičnih organizacij — pa 
tudi za pravočasno angažiranje široke delegatske baze pri 
oblikovanju politike in zakonov. Zaradi nekaterih objektivnih 
in subjektivnih težav programi niso bili vedno pravočasno 
in v celoti izpolnjeni, zato bo potrebno v bodoče z vso odgo- 
vornostjo programirati delo ter programe dosledneje izvrše- 
vati, seveda pa tudi ustvariti pogoje za izvrševanje predvide- 
nih lalog. 

V programiranju se praksa vedno bolj usmerja v zaokro- 
ževanje problematike, kar med drugim omogoča celovitejši 
pristop k obravnavi sorodnih oziroma med seboj povezanih 
problemov, pa tudi kvalitetneje in bolj osredotočene priprave 
delegatske baze za obravnavanje takih sklopov. 

Izvršni svet je v praksi skoraj izključno predlagatelj za- 
konov in drugih splošnih aktov Skupščine SR Slovenije, med- 
tem ko se drugi dejavniki kot predlagatelji skoraj ne pojav- 
ljajo. V redkih primerih se njihova vloga izčrpa z iniciativo, 
ki se nato oblikuje po običajni poti: republiška uprava — iz- 
vršni svet. Glede na tak položaj bi kazalo to stanje podrobne- 
je analizirati ter se opredeliti glede vprašanja, ali ne bi bilo 
primerno bolj vzpodbujati iniciativnost drugih dejavnikov, 
ki imajo ustavne možnosti, da se pojavljajo kot predlagatelji. 

Izvršni svet je skupščini poročal o problematiki in stanju 
na posameznih področjih družbenega življenja, kar je postalo 
ena osnovnih vezi in odraz odgovornosti ter funkcije izvršne- 
ga sveta. Ob posameznih temah se je na podlagi poročil iz- 
vršnega sveta oblikovala tekoča pa tudi dolgoročnejša politika. 
Izvršni svet je poročanju oziroma obveščanju o posameznih 
problemih in stanju na posameznih družbenih področjih po- 
svečal potrebno pozornost in je to bil eden bistvenih elemen- 
tov njegovih odnosov s skupščino. 

Analiza opozarja, da bo v bodoče potrebno še bolj 
načrtno izvajati to povezavo, v kateri se vsebinsko preverjajo 
delovne in politične relacije med skupščino in izvršnim sve- 
tom in zagotoviti tekoče informiranje skupščine oziroma dele- 
gatov po določenem sistemu tudi o stanju in problemih na 
drugih področjih, kar lahko uspešno teče preko objavljanja 
v Skupščinskem poročevalcu. Odločneje kaže uveljaviti prakso, 
da Izvršni svet v ustreznih obdobjih poroča o izvrševanju 
zakonov, ki jih je sprejela skupščina — zlasti glede uveljav- 
ljanja novih sistemskih rešitev v praksi. To bo zlasti aktual- 
no po uskladitvi zakonov z ustavo ter po določenem času 
uveljavljanja novih sistemskih zakonov, ki naj na posameznih 
področjih uresničujejo politično vsebino novega zakona o 
združenem delu. 

Izkazana je potreba, da se delegatsko bazo prek republi- 
ške skupščine ter drugih možnosti informacijskega sistema 
bolj tekoče in več obvešča o delovanju izvršnega sveta in re- 
publiških organov uprave pri določanju politike v federaciji, 
ki predstavlja pomemben del skupščinske dejavnosti (zvezni 
zakoni in drugi splošni akti, ki se sprejemajo na podlagi 
soglasja skupščin republik in skupščin avtonomnih pokrajin). 
V vseh primerih je Izvršni svet dajal Skupščini SR Slovenije 
svoja mnenja in predloge ter prispeval k oblikovanju republi- 
ških stališč. Ker se obseg in pomembnost sodelovanja repu- 
bliške skupščine v urejanju skupnih zadev na ravni federacije 
vse bolj povečuje, terja to tudi od izvršnega sveta povečano 
dejavnost, ustrezno organiziranost in koordinacijo ter pove- 
čano odgovornost. 

Za razmerje med skupščino in izvršnim svetom je po- 
mebno tudi soelovanje oziroma koordinacija, ki se razvija 
z udeležbo izvršnega sveta oziroma njegovih predstavnikov v 
delu predsedstva skupščine glede organiziranja dela skupščine 
in izvajanja nalog izvršnega sveta v tekočem delu skupščine. 
Izvršni svet si je prizadeval, da bi zagotovil sodelovanje svo- 
jih predstavnikov v delu skupščinskih teles, zborov, odborov, 
komisij in drugih delovnih teles. Upoštevanje poslovnika ter 
objava gradiv in povzetkov v Skupščinskem poročevalcu je 
znatno pripomoglo k temu, da so bila gradiva bolje priprav- 
ljena in dostopna širokemu krogu delegatov. Kljub temu, da 
so začetne težave v tem procesu uspešno premagane, se v pri- 

pravi gradiva za skupščino še vedno pojavljajo določene po- 
manjkljivosti. Zato bi kazalo razmisliti o ustreznejši organizi- 
ranosti in metodi dela v zvezi s pripravo povzetkov. 

Odnosi med Skupščino SR Slovenije ter izvršnim svetom 
in republiškimi upravnimi organi se realizirajo tudi skozi 
vprašanja delegatov oziroma delegacij, v katerih se izraža 
razpoloženje delegatske baze, njene teženje in problemi, ki 
so povezani z izvrševanjem politike in zakonov. Glede pripra- 
ve odgovorov na delegatska vprašanja so se izpopolnile me- 
tode dela in uveljavila koristna praksa, da se odgovori pred- 
hodno verificirajo na seji izvršnega sveta. V posameznih pri- 
merih so odgovorom sledile tudi potrebne akcije oziroma 
ukrepi pristojnih organov. 

Razmerja do samoupravnih interesnih skupnosti 

Glede na odgovornost za stanje na področjih, kjer ob- 
stoje samoupravne interesne skupnosti in dejstvo, da se sa- 
moupravno urejanje še uveljavlja, se pojavljajo specifična 
oblike sodelovanja izvršnega svete, in upravnih organov s sa- 
moupravnimi interesnimi skupnostmi, nekatera vprašanja pa 
se predhodno urejajo še z zakoni in drugimi akti. 

Tudi s sodelovanjem izvršnega sveta in republiških uprav- 
nih organov s samoupravnimi interesnimi skupnostmi je tre- 
ba krepiti vlogo teh skupnosti Kot samoupravnih organiz- 
mov, ki opravljajo dejavnosti posebnega družbenega pomena 
in imajo zato tudi odgovornost pri oblikovanju predlogov po- 
litike družbenopolitične skupnosti ter pri odločanju in izvaja- 
nju sprejetih odločitev. 

Analiza nadalje ugotavlja, da sodelovanje izvršnega 
sveta s samoupravnimi interesnimi skupnostmi dobiva po- 
vsem nove oblike, kar zahteva tudi nove in poglobljene oblika 
dela, še posebej v procesu samoupravnega kontinuiranoga dru- 
žbenega planiranja. Zato je treba pospešiti in poglobiti pro- 
ces izpopolnjevanja in prilagajanja državnih organov samo- 
upravni organiziranosti in odnosom v družbi, da bi postali 
del združenega dela in sodelovali z njimi kot subjekt, ki je 
enako odgovoren za razvoj, in krepitev samoupravljanja kot vsi 
drugi samoupravni organi in družbenopolitične organizacije v 
združenem delu. Prav zaradi tega je treba proučiti možnosti 
skupnega organiziranja določenih strokovnih služb, da se delo 
ob racionalni uporabi strokovnih kadrov ne bi dupliralo na 
posameznih nivojih in da bi bilo metodološko enotno zasno- 
vano, racionalno in uspešno. V ta okvir sodi tudi proučitev 
smotrnosti eventualnega prenosa nekaterih posebnih strokov- 
nih nalog v zvezi s programiranjem, analitiko in organizacijo 
dela v družbenih dejavnostih na posamezne, v ta namen or- 
ganizirane delovne organizacije, ki bi svojo funkcijo oprav- 
ljale na principih svobodne menjave dela. 

Razmerja izvršnega sveta in republiških upravnih 
organov do republiških svetov 

Republiški sveti, katerih status, namen, strukturo in de- 
lovna področja je določil poseben republiški zakon, so v do- 
sedanji praksi opravičili svoj obstoj. S svojim delom in dru- 
žbenim vplivom so se uveljavili kot skupna posvetovalna 
telesa ter mesto za sporazumevanje republiških organov in 
organov družbenopolitičnih organizacij v republiki o najpo- 
membnejših političnih vprašanjih, ki jih obravnavajo. 

Analiza se v oceni delovanja republiških svetov omejuje 
na svet za vprašanja družbene ureditve in na svet za gospo- 
darski razvoj in ekonomsko politiko, ker je navedena republi- 
ška sveta na podlagi zakona konstituiral izvršni svet in ime- 
noval njuna predsednika. 

Čeprav so dosedanji rezultati delovanja republiških svetov 
nedvomno pozitivni, analiza ugotavlja, da se v njihovem delu 
opažajo tudi nekatere pomanjkljivosti. Pobude in predlogi 
za obravnavo posameznih vprašanj v republiških svetih pri- 
hajajo predvsem od strani izvršnega sveta oziroma pristojnih 
republiških upravnih organov, medtem ko je manj pobud 
drugih partnerjev, čeprav ni dvoma, da tudi ti v svojem de- 
lovanju čutijo potrebo po izmenjavi mnenj in oblikovanju 
skupne politične ocene posameznih problemov. Eden od 
vzrokov za to Je nedvomno tudi že omenjeno dejstvo, da J« 
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tevrStđ svet skoraj izključni nosilec predlogov za določanje 
razvojne politike in sprejem zakonov. Drug, nekoliko bolj 
praktičen problem, ki ovira republiške svete, da avtoritativno 
izmenjujejo mnenja sodelujočih dejavnikov in oblikujejo 
skupna stališča, nastaja zaradi tega, ker niso bile opravljene 
ustrezne priprave oziroma konsultacije v organih, ki jih pred- 
stavljajo; pa tudi, ker je udeležba na seji pogosto prešibka za 
uspešno delo. Nadalje je bilo opaziti, da se pristojni republi- 
ški upravni organi, zlasti še v prvem obdobju delovanja re- 
publiških svetov niso znašli v pripravi gradiva za obravnavo 
v svetih; zilasti niso ustrezno izdvajali in predstavili sistem- 
skih vprašanj ter prikazali vsa za obravnavo in zavzemanje 
stališč pomembna dejstva. 

Omenjena sveta sta imela izredno pomembno vlogo pri 
oblikovanju in usklajevanju stališč vseh dejavnikov v repu-, 
bilki do zveznih sistemskih zakonov. 

Izvršni svet bo svojo pozicijo in vlogo v delovanju svetov 
moral sicer ponovno proučiti in prilagoditi koncepciji novega 
zveznega in republiškega zakona o družbenih svetih. 

Izvršni svet kot kolegijsko izvršilno telo, vloga 
koordinacijske komisije in delovnih teles izvršnega 
sveta 

Analiza ugotavlja, da se v organizaciji in delovanju iz- 
vršnega sveta odraža načelo kolegijskega odločanja in načelo 
odgovornosti vseh članov izvršnega sveta za izvajanje njegove 
politike in stališč. Vse to je omogočilo, da je izvršni svet 
deloval oziroma odgovorno odločal kot homogeno družbeno 
telo, ki je po strukturi in metodah delovanja sposobno usklaje- 
vati republiško politiko v celoti in na posameznih področjih. 
Na podlagi novega poslovnika si izvršni svet organizira delo 
tako, da je zagotovljena racionalna, usklajena in celovita ob- 
delava vprašanj, o katerih odloča na svoijh sejah. V tem 
pogledu je tudi pomembno delovanje teles izvršnega sveta, 
ki omogočajo temeljito in poglobljeno predhodno obravnavo 
vprašanj, o katerih sklepa izvršni svet na seji. Osrednjega 
pomena v predhodnih fazah obravnave zadev in oblikovanja 
predlogov so odbori izvršnega sveta; ki praviloma pokrivajo 
vsa področja dela in so se izkazali tudi kot dejavnik povezo- 
vanja in sodelovanja z vsemi zunanjimi samoupravnimi in 
drugimi strukturami oziroma subjekti na ustreznih področjih. 

Na podlagi novega zakona o izvršnem svetu je bila usta- 
novljena koordinacijska komisija izvršnega sveta, katere vlo- 
ga in delovanje sta v celoti opravičila odločitev, da se taka 
oblika uvede. Koordinacijska komisija deluje kot izredno 
učinkovito in elastično telo v pripravljanju in organiziranju 
dela izvršnega sveta in njegovih teles ter sprotnem obravna- 
vanju nujnih vprašanj, o katerih je potrebno hitro zavzemati 
stališča ter organizirati ustrezne aktivnosti. Prispevala je k 
utrjevanju odnosov medsebojne politične odgovornosti med 
državnimi organi in družbenopolitičnimi organizacijami ter k 
odzivnosti državnih organov do iznešenih ocen in pobud ter 
usmeritev za razreševanje posameznih najaktualnejših vpra- 
šanj v družbi. Kot neutemejene so se izkazale bojazni, da 
utegne koordinacijska komisija oslabiti kolegijski način dela 
in odločanja ter odgovornost izvršnega sveta kot celote; na- 
sprotno, prav komisija s svojim delovanjem praktično omo- 
goča to pospešuje opravljanje celovite funkcije izvršnega sve- 
ta. 

Kot strokovna posvetovalna organa IS sta delovala prav- 
ni in ekonomski svet. Sveta, ki v skladu s poslovnikom IS 
proučujeta posamezna vprašanja s svojega delovnega pod- 
ročja na lastno pobudo, na zahtevo Skupščine, Predsedstva 
SRS, IS in njegovih delovnih teles ali na zahtevo republiških 
svetov oziroma na predlog republiških upravnih organov, da 
jeta o teh vprašanjih strokovna stališča, mnenja in predloge. 

V okviru izpolnjevanja svoje vloge in nalog je pravni svet 
usmerjen predvsem na problematiko v zvezi z graditvijo us- 
tavnega in pravnega sistema ter na proučevanje in obravna- 
vanje pravnih vprašanj v zvezi z normativnim urejanjem po- 
sameznih področij oziroma zadev. 

V naslednjem obdobju bo pravni svet usmerjen v obrav- 
navo strokovnih in pravnih vprašanj v zvezi z ustvarjalno 
aplikacijo določb ustave in sistemskih zakonov pri normativ- 

nem urejanju posameznih področij ali zadev ter dajanja 
mnenj o posameznih konkretnih predlaganih rešitvah. 

Ekonomski svet je usmeril svojo aktivnost v obravnavo 
sistemskih zakonov, spremljanje družbenoekonomskega polo- 
žaja, izvajanje zvezne in republiške resolucije o družbeno- 
ekonomskem razvoju in na nekatera druga konkretna vpra- 
šanja. 

Sodelovanje republiških organov z organi 
federacije 

.Problematika medrepubliškega sodelovanja — ali preko 
federacije in njenih institucij, ali bilateralno med republika- 
mi oziroma avtonomnima pokrajinama — je zelo zahtevna 
in obsežna. Razvoj družbenih odnosov v SFRJ na načelih no- 
ve ustave že sam po sebi pomeni rastoč obseg .vprašanj, ki 
jih je potrebno odgovorno urejati. Tak razvoj odnosov zahteva 
nadaljnje izpopolnjevanje ter razvijanje novih oblik in me- 
tod dela, zagotovitev informiranosti za delo in o delu v so- 
delovanju. 

Ne oziraje se na začetne organizacijske težave kažejo do- 
sedanje delovne izkušnje, tako zbora republik in pokrajin, 
kakor tudi medrepubliških komitejev in dragih institucionali- 
ziranih skupnih organov in. teles, da je pripravljenost doseči 
soglasje, izhodišče za usklajevanje. 

Zvezni izvršni svet sodeluje z izvršnimi sveti republik in 
avtonomnih pokrajin pri predlaganju zakonov in drugih splo- 
šnih aktov, ki jih sprejema zbor republik in pokrajin na 
podlagi soglasja pristojnih republiških in pokrajinskih orga- 
nov. To sodelovanje se odvija v medrepubliških komitejih, ra- 
zen če zvezni izvršni svet in izvršni sveti republik in pokra- 
jine ne določijo drugačen način sodelovanja. V praksi se je 
to sodelovanje opravljalo tudi v koordinacijski komisiji zve- 
znega izvršnega sveta ob sodelovanju predsednikov izvršnih 
svetov republik in avtonomnih pokrajin in v zveznem komi- 
teju za družbeno planiranje. V anaiizi je ocenjeno, da je bil 
morda prepogosto uporabljen inštitut usklajevanja stališč na 
ravni predsednikov izvršnih svetov republik in pokrajin, kar 
bi morajo biti izjema takrat, ko so izčrpane vse možnosti us- 
klajevanja v medrepubliških komitejih. V posameznih prime- 
rih se je usklajevanje stališč opravljalo tudi v nekaterih 
zveznih komitejih. Čeprav je bila ta praksa koristna ob pri- 
pravi srednjeročnega družbenega plana razvoja Jugoslavije, 
naj ne bi postalo pravilo. 

Obvezno sodelovanje v medrepubliških komitejih pri pri- 
pravljanju zakonskih predlogov in drugih splošnih aktov, ki 
jih sprejema zbor republik in pokrajin, je dejansko prispe- 
valo k reševanju vrste spornih vprašanj in k hitrejšemu us- 
klajevanju stališč v zboru republik in pokrajin. V medrepu- 
bliških komitejih gre za izmenjavo mnenj in njihovo pri- 
bliževanje ter se ne vztraja pri popolnem in brezpogojnem 
soglasju. To pa seveda ne pomeni, da vsi partnerji ne bi mo- 
rali tej obliki sodelovanja posvečati vso pozornost. Nespre- 
jemljiv odnos, ki se odraža tudi v zelo kratkih rokih za 
sklic sej, in primeri, ko so neposredno na seji predloženi 
predlogi, vsekakor ne kaže na pravilno vrednotenje te oblike 
sodelovanja. 

Na podlagi 355. člena ustave SFRJ izdaja zvezni izvršni 
svet, potem ko je bilo doseženo soglasje republiških in po- 
krajinskih organov, predpise za izvrševanje zakonov in dru- 
gih splošnih aktov, ki jih sprejema zbor republik to pokra- 
jin, če je v teh predpisih predvideno, da jih je potrebno 
uskladiti. To ustavno določilo je uresničeno z ustanovitvijo 
in delom republiških komitejev. 

Ze po svojem položaju in funkciji zvezni, republiški in 
pokrajinski organi predstavljajo strokovno najbolj aktiven 
faktor v vseh fazah usklajevanja in spreminjanja uresničevan 
nja dogovorjene politike in izvajanja zveznih predpisov. Zato 
je obveznost vseh upravnih organov, še posebno pa zveznih, 
da v postopkih priprave gradiv in predlogov medsebojno so- 
delujejo. V gradivih, ki so predložena v nadaljnji postopek, bi 
morale biti navedene odklonjene pobude in ugotovljene nut 
like. 

Pri oceni vzrokov in težav ter večje in manjše uspešno- 
sti v vseh oblikah medrepubliškega sodelovanja analiza opo- 
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zarja fcudi na nekatere slabosti, ki prihajajo do izraza v repu- 
bliki. Ob vseh obsežnejših in večjih nalogah na tem področ- 
ju prihajajo do izraza, glede na res kratke roke, tudi neza- 
dostno razviti mehanizmi izmenjave mnenj in stališč in ne 
dovolj skrbno izdelani pristopi do problemov. Med drugim 
se člani medrepubliških komitejev pa tudi drugi, ki sodeluje- 
jo v teh postopkih, ne poslužujejo različnih možnih oblik 
za pripravo stališč, ki bi lahko pritegnil^ k sodelovanju širši 
krog udeležencev. Krog tistih, ki so informirani o tem delu, 
je zato potrebno uskladiti s krogom udeležencev pri pripravi 
stališč in skrbeti za ažurnost poročil, kar omogoča pravo- 
časno ukrepanje v zvezi z odpritimi vprašanji. 

Pravočasna in kvalitetna obveščenost o delu republiških 
predstavnikov v vseh oblikah medrepubliškega sodelovanja 
je eden od pogojev za sodelovanje izvršnega sveta z delega- 
cijo Skupščine SR Slovenije v zboru republik in pokrajin in 
z delegati v zveznem zboru Skupščine SFRJ. Analiza zato 
ugotavlja, da bi bilo potrebno za večje poznavanje posamez- 
nih področij pripraviti ustrezne analize in skrbno spremlja- 
ti tudi odnose organizacij združenega dela in drugih samo- 
upravnih organizacij in skupnosti iz SR Slovenije z združe- 
nim delom v drugih republikah in pokrajinah. Potrebno pa 
je razviti tudi ustrezne službe v republiških upravnih orga- 
nih, posebno v tistih, ki so najbolj pogosto nosilec sodelova- 
nja in usklajevanja, strokovno službo v izvršnem svetu pa 
organizirati na zahtevnejši strokovni ravni. 

III. REPUBLIŠKI UPRAVNI ORGANI 
Vloga, položaj in funkcije 

V analizi je podana ocena organizacije in delovanja repu- 
bliških upravnih organov v obdobju po sprejemu zakona o 
republiških upravnih organih, ki temelji na dosedanjih izkuš- 
njah pri uresničevanju zakonskih in drugih predpisov ter 
ukrepov, ki so bili usmerjeni v reševanje celokupne proble- 
matike republiške uprave in njeno prilagajanje družbenim 
razmeram. Tega cilja pa nI mogoče doseči samo s sprejema- 
njem posameznih predpisov in ukrepov, temveč gre za dolgo- 
ročen proces, s katerim se je treba soočati v vsakdanji praksi. 

Zakon o republiških upravnih organih je terjal takojšnjo 
Intenzivno dejavnost republiških upravnih organov, ki so sicer 
iskali nove oblike delovanja tudi v povezovanju s samouprav- 
nimi, družbenopolitičnimi in strokovnimi dejavniki, vendar 
pa se zaradi slabe kadrovske sestave še niso v celoti prila- 
godili svoji novi aktivni vlogi v vseh družbenih dogajanjih. 
Njihovo delovanje je bilo usmerjeno predvsem v pripravo 
zakonov, predpisov in drugih splošnih aktov za Skupščino 
in Izvršni svet, manj pa v pripravo izvršilnih predpisov za 
izvajanje sprejete politike. V to pa mora biti usmerjena budi 
njihova aktivnost pri spremljanju stanja in uresničevanja od- 
govornosti za stanje. Vendar zaenkrat ni vzpostavljen učin- 
kovit sistem zbiranja ter pretoka informacij in podatkov, 
ki bi upravnim organom omogočal ob vsakem času celovit 
pregled stanja in pojavov, s tem pa tudi takojšnje ukrepanje. 
Zato bo tej funkciji upravnih organov v nadaljnjem procesu 
preobrazbe uprave potrebno posvetiti vso pozornost in zago- 
toviti ustrezne materialne, kadrovske in druge možnosti za 
njeno izvrševanje. 

V analizi je poudarjeno, da so bili republiški upravni or- 
gani pri pripravah gradiv za skupščino SR Slovenije v pre- 
teklem obdobju pretežno usmerjeni v normativno dejavnost, 
ki izhaja iz ustavnega zakona za izvedbo ustave. Manj je bilo 
Skupščini predloženih problemskih analiz, ki bi opozarjale 
na stanje in pojave na posameznih področjih. Delovanje repu- 
bliških upravnih organov za Skupščino SR Slovenije pa ni 
omejeno zgolj na pripravo predpisov, temveč opravljajo do- 
ločene strokovne naloge tudi neposredno za delovna telesa 
Skupščine. 

Analiza navaja, da se pri odločanju o upravnih stvareh 
republiški upra.vni organi niso dovolj ravnali po načelu za- 
konitosti, upravičeno pa je mogoče pričakovati, da bo z us- 
tavo usklajeni zakon o splošnem upravnem postopku prispe- 
val k učinkovitejšemu izvrševanju te ftmkciie upravnih orga- 
nov. V republiški upravi je opravljanje inšpekcijskega nad- 
zorstva organizirano v ustreznih inšpektoratih, upravni nadzor 
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nad zakonitostjo posamičnih upravnih aktov in nad zakoni- 
tostjo dela samoupravnih organizacij in skupnosti pa nepo- 
sredno v resornem organu. Izvrševanju inšpekcijskega nad- 
zorstva je bila posvečena velika pozornost. Določeni premiki 
so storjeni v pogledu ustreznejše organiziranosti inšpekcij- 
skih služb, občuten pa je še vedno velik kadrovski deficit v 
teh službah,, zaradi česar nadzor ni dovolj učinkovit. Premalo 
intenzivne so tudi druge oblike upravnega nadzorstva. Zakon 
o združenem delu pa nalaga družbenopolitičnim skupnostim 
in njihovim organom, da morajo v prihodnje posvečati večjo 
pozornost prav razvijanju teh oblik nadzorstva. 

Ustava in zakon o republiških upravnih organih sta pou- 
darila odgovornost upravnih organov, ne samo za njihovo 
delo, temveč za celotno stanje na področjih, za katera so 
ustanovljeni. Z aktivnejšim nastopanjem republiških upravnih 
organov in večjo zavzetotsjo, s katero se lotevajo reševanja 
pomembnih vprašanj na svoih področjih, se ti organi že pri- 
lagajajo svoji novi vlogi in odgovornosti, čeprav gre tudi tu za 
postopen proces. 

V procesu preobrazbe uprave je potrebno posvečati vso 
pozornost načinom in oblikam uresničevanja upravnih funkcij 
od celovitega spremljanja stanja in pojavov do uveljavljanja 
odgovornosti za stanje, kar je še posebej pomembno na ti- 
stih področjih, na katerih se del temeljnih vprašanj ureja 
tudi v samoupravnih interesnih skupnostih. V skladu z zvez- 
nim zakonom o temeljih sistema državne uprave bodo mora- 
le te opredelitve dobiti ustrezno mesto v republiškem zakonu 
o upravi. 

Organizacijske oblike in delovanje 

V analizi je ocenjeno, da je reorganizacija republiške up- 
rave omogočila uspešnejše izvrševanje funkcij republiških up- 
ravnih organov. Zakon o republiških upravnih organih ja 
razvil nove organizacijske oblike in opredelil delovna področ- 
ja posameznih organov tako, da bolj ustrezajo njihovi vlogi 
in delovanju v novih pogojih. Na področjih, na katerih delu- 
jejo samoupravne interesne skupnosti, ki, so v večji meri 
prevzele opravljanja družbenih zadev na samoupravni os- 
novi, je zakon uveljavil novo organizacijsko obliko kolegij- 
skega upravnega organa — republiški komite, ki je bila pogo- 
jena s stopnjo samoupravne organiziranosti področja in obse- 
gom zadev, ki se pretežno urejajo v samoupravnih interesnih 
skupnostih, oziroma nujnostjo sodelovanja z drugimi samo- 
upravnimi subjekti. V organizacijski strukturi so bili republi- 
ški komiteji ustanovljeni za področja družbenih dejavnosti, 
za področja nekaterih dejavnosti materialne proizvodnje in 
drugih dejavnosti posebnega družbenega pomena. Republiški 
komiteji so t kljub začetnim pomanjkljivostim v dosedanjem 
delovanju opravičili pričakovanja; pokazali so se kot uspeš- 
na organizacijska oblika in so prispevali k učinkovitejšemu 
reševanju vprašanj na področjih, za katera so bili ustanovlje- 
ni, zlasti pa pri usklajevanju parcialnih interesov in stališd 
raznih dejavnikov na določenih področjih. 

Vendar je iz analize razvidno, da bo potrebno še nada- 
lje razvijati metode dela kolegijskih upravnih organov in 
omogočiti polno angažiranje članov oziroma struktur, ki jih 
ti predstavljajo. Glede na doseženi razvoj samoupravnih druž- 
benih odnosov se je potrebno opredeliti, ali naj se tudi za 
nekatera druga področja, za katera so sedaj ustanovljeni 
republiški sekretariati, uveljavi oblika republiškega komiteja. 

V strukturi republiške uprave so se kot specifična oblika 
uveljavile tudi republiške organizacije. Te imajo položaj 
upravnih organov, ustanovljene pa so za opravljanje speciali- 
ziranih strokovnih nalog, ki imajo pomen za republiko, in za 
opravljanje takih nalog za potreba Skupščine SR Slovenije, 
Izvršnega sveta in drugih republiških upravnih organov. 

Analiza navaja, da so se v dosedanjih razpravah o zve-z- 
nem zakonu o temeljih sistema državne uprave izoblikovala 
tudi nova spoznanja o družbenih svetih, ki so znatno širša 
zasnovani kot sveti, ki jih je kot strokovno posvetovalno 
telo predstojnika uvedel zakon o republiških upravnih orga- 
nih in ki prav zaradi teh razprav doslej niso bili ustanovljeni. 
Čeprav sveti pri republiških sekretariatih in republiških or- 
ganizacijah niso bili ustanovljeni, pa so se v metodah dela 
teh organov uveljavljale različne oblike vključevanja predstav- 
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rikov družbenopolitičnih organizacij in drugih družbenih de- 
javnikov v obravnavo problematike in pripravo odločitev 
(stalne in občasne komisije itd.). 

Novi družbeni sveti naj zagotavljajo stalno sodelovanje 
organov družbenopolitičnih skupnosti in družbenopolitičnih 
organizacij (ZK, SZDL, sindikat) in družbeno usklajevanje nji- 
hovih stališč pri odločanju in izvajanju politike ter pri ures- 
ničevanju družbenega nadzora nad delom izvršnih in upravnih 
organov, ki se bodo morali pri svojem delu ravnati tudi po 
predlogih, stališčih in smernicah družbenih svetov. 

Širše uveljavljen družbeni vpliv pa ne sme in ne bo 
zmanjševal osebne odgovornosti predstojnika niti odgovor- 
nosti delavcev za opravljanje njihovih nalog. 

Delovna področja 

Delovno področje oziroma pristojnost večine republiških 
upravnih organov in organizacij je ustrezno oblikovano; le 
v posameznih primerih prihaja do manj ustreznih rešitev ah 
prepletanja nalog. . 

Iz analize izhaja, da so več kot dveletene izkušnje potrdile 
in opravičile osnovno usmeritev zakona o republiških uprav- 
nih organih pri oblikovanju organizacije republiške uprave. 
Izkušnje pri delovanju republiške uprave v preteklem obdob- 
ju ne narekujejo bistvenih sprememb v organizacijski struk- 
turi republiških upravnih organov. Novi zakoni s področja 
ekonomskih odnosov s tujino so v skladu z novo koncipirano 
vlogo pomenom, pravicami in odgovornostmi republik m 
pokrajin pred republiške upravne organe in organizacije ter 
samoupravne organizme v republiki postavili vrsto novih na- 
log, ki v marsičem predstavljajo vsebinsko popolnoma novo 
vrsto dejavnosti in opravil v republiki. Vse to pa je nare- 
kovalo oblikovanje novega republiškega upravnega organa — 
Republiški komite za ekonomske odnose s tujino, ki je bil us- 
tanovljen v mesecu juliju 1977. 

Analiza poudarja, da še vedno ostaja odprt problem in- 
formacij sko-dokumentacijske dejavnosti za republiške uprav- 
ne organe, ki je sedaj v pristojnosti Republiškega sekretaria- 
ta zaVavosodje, organizacijo uprave in proračun. Ob novo 
ustanovljenem republiškem INDOK centru in drugih nosil- 
cih različnih INDOK sistemov pristojnost navedenega sekre- 
tariata ni več smotrna in se je potrebno v skladu z načelom 
koncentriranja istovrstnih nalog opredeliti za najustreznejšo 
organizacijo na tem področju. 

Prav tako je nujno celovito proučiti kompleks urejanja 
in gospodarjenja s prostorom, zlasti pa prostorskega in urba- 
nističnega planiranja, še posebej z vidika smotrne izrabe pro- 
stora ter varovanja prvin naravnega in človekovega okolja. 
O organizacijskih oblikah republiških upravnih organov na 
tem področju se je potrebno odločiti tudi glede na stopnjo 
samoupravne organiziranosti na teh področjih. 

Pri delovnih področjih posameznih upravnih organov pa 
je ob spremembi zakona potrebno odpraviti nekatera nesklad- 
ja oziroma pomanjkljivosti, nakazane v analizi. 

Razmerja 

V analizi je poudarjeno, da s samoupravnimi interesnimi 
skupnostmi ne sodelujejo samo republiški komiteji, čeprav 
je njihovo sodelovanje specifično, marveč tudi drugi republi- 
ški upravni organi, sodelovanje republiških komitejev in ust- 
reznih samoupravnih interesnih skupnosti se uresničuje naj- 
prej na nivoju strokovnih služb, nato pa tudi na nadaljnjih 
ravneh To sodelovanje zagotavlja uspešnejše delovno pove- 
zovanje in koordiniranje izvrševanja upravnih in strokovnih 
nalog, ki ga bo treba v bodoče še poglabljati; razvijati pa bo 
potrebno tudi ustrezne službe in oblike dela pri izvrševanju 
skupnih nalog. 

Republiški upravni organi so že razvili razne oblike 
medsebojnega sodelovanja: skupne sestanke in posvetovanja, 
delovne skupine, izmenjavo mnenj in izkušenj ter podatkov 
in obvestil. Zlasti se je uveljavila oblika dajanja mnenj k 
osnutkom predpisov, ki jih pripravljajo posamezni organi; k 
temu navaja že sam sistem dela Izvršnega sveta, ki narekuje 
takšno koordinacijo. 

Sodelovanje republiških upravnih organov z občinskimi 
je bilo v preteklosti nezadovoljivo; občinski upravni organi 
so zlasti pogrešali strokovno pomoč, ki bi jo morali repu- 
bliški organi nudita že zaradi svoje z ustavo opredeljene 
odgovornosti za stanje na ustreznem upravnem področju. 
Pogostejša je bila le strokovna pomoč pri dajanju obveznih 
navodil, pri drugostopnem vodenju upravnega postopka 
ter v okviru izvajanja inšpekcijskega nadzorstva. V tem letu 
se je sodelovanje razširilo; pri usklajevanju organizacije v ob- 
činskih upravnih organih v sklopu dogovarjanja o splošni 
porabi v skladu z družbenim dogovorom o sredstvih za delo 
državnih organov so ustrezni republiški upravni organi dajali 
strokovna mnenja o organiziranosti posameznih upravnih pod- 
ročij v občinah in se tako seznanjali s stanjem na teh pod- 
ročjih. še vedno pa je premalo tiste strokovne pomoči, ki 
naj bi jo republiški organi dajali občinskim ob neposrednem 
spremljanju njihovega dela, s predlogi in pobudami ter s 
strokovnim usposabljanjem upravnih delavcev. Tesnejše stro- 
kovne stike imajo z občinskimi upravnimi organi le posamez- 
ni republiški resorni organi. 

Kot posebna oblika strokovne pomoči in sodelovanja so 
se uveljavili instruktažno-inšpekcijski pregledi, ki jih opravlja 
Republiški sekretariat za pravosodje, organizacijo uprave 
in proračun v sodelovanju z resornimi republiškimi upravni- 
mi organi v okviru nadzorstva nad izvajanjem zakona o splo- 
šnem upravnem postopku, predpisov o pisarniškem poslova- 
nju in materialnih predpisov s posameznih upravnih področij. 
Občinski upravni organi so to obliko ocenili kot zelo učin- 
kovito, zato jo je potrebno še naprej razvijati V sodelovanju 
z Višjo upravno šolo je bilo organiziranih za delavce občin- 
skih upravnih organov tudi več seminarjev za pripravo na 
preizkus znanja iz upravnega postopka. 

Pregledi, opravljeni v najnovejšem času dokazujejo, da 
se nezakonitosti, nepravilnosti in napake, na katere so bili 
občinski organi opozorjeni, postopoma odpravljajo. 

Republiški upravni organi sodelujejo z zveznimi zlasti pri 
pripravljanju zakonov in drugih predpisov, družbenih dogo- 
vorov in drugih splošnih aktov, s sodelovanjem v medrepu- 
bliških komitejih in v raznih delovnih telesih, vendar še niso 
postali dovolj aktiven dejavnik v vseh fazah priprave aktov 
in usklajevanja stališč v federaciji. Zato je potrebno sodelo- 
vanje še poglobiti zlasti v predhodnih postopkih. Pomanjklji- 
vosti dosedanje prakse se kažejo predvsem pri spremljanju 
postopkov in sprotnem preverjanju rešitev, kar pa_ je pogosto 
pogojeno tudi z izredno kratkimi roki. Republiški upravni 
organi bodo morali bolj aktivno sodelovati tudi na pogovorih 
z delegati oziroma'delegacijo za zbore Zvezne skupščine. 

V analizi je tudi podčrtano, da se je v obdobju po uve- 
ljavitvi zakona o republiških upravnih organih poglobilo so- 
delovanje republiških upravnih organov z družbenopolitičnimi 
organizacijami, zlasti z njihovimi organi na ravni republike, 
ki sodelujejo v opredeljevanju idejnopolitičnih izhodišč za 
sistemske rešitve na posameznih področjih (npr. na področ- 
ju družbenih dejavnosti). Republiški upravni organi sodeluje- 
jo tudi z organizacijami združenega dela in drugimi samo- 
upravnimi organizacijami in skupnostmi v posameznih vpra- 
šanjih s svojega delovnega področja. 

V prizadevanjih za učinkovitejše reševanje nekaterih 
vprašanj, ki se nanašajo na urejanje notranjih razmerij in 
idejnopolitično usposabljanje upravnih delavcev, so se v ob- 
dobju po reorganizaciji republiške uprave razvile tudi števil- 
ne oblike sodelovanja delovnih ssupnosti in družbenopolitič- 
nih organizacij v republiških upravnih organih (npr. konfe- 
renca osnovnih organizacij sindikata itd.). 

IV. KADROVSKA PROBLEMATIKA V REPUBLIŠKIH 
UPRAVNIH ORGANIH 
Stanje kadrov in elementi kadrovanja 

Podružbljanje kadrovske politike, načrtovanje kadrov, 
strokovno in idejnopolitično izobraževanje, razvid del oziro- 
ma nalog, izdelava profilov, obveščanje, nagrajevanje po rezul- 
tatih dela, sistem napredovanja, razporejanje delavcev po 
načelu »pravega človeka na pravo mesto« in organizacija ka- 
drovske funkcije predstavljajo skupaj osnovni pogoj za učin- 
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kovito delo upravnih organov In analiziranje družbenih poja- 
vov ter ustrezno ukrepanje. 

V novih pogojih zahtevnost dela republiških upravnih or- 
ganov narašča, saj delegatski sistem zahteva hitrejši tempo 
dela in odgovornejši odnos do priprave materialov, analiz in 
informacij, zahteva pa tudi nov profil upravnega delavca, ki 
mora biti idejnopolitično in strokovno usposobljen. Vse to 
pa ima izredno velik vpliv na politiko kadrovanja. Bistvena 
usmeritev kadrovske politike mora biti, da si organi sami 
vzgajajo mlade strokovnjake; začrtana kadrovska politika 
se v praksi še vedno izvaja nedosledno in dokaj različno. 

Med vzroki za neustrezno kadrovsko strukturo navaja 
analiza neizdelan sistem napredovanja, neustrezno nagraje- 
vanje, neustrezno stanovanjsko politiko, ostale materialne 
pogoje, pa tudi družbeno nepravilno vrednotenje upravnega 
dela. V zadnjem času je bil del teh vzrokov sicer odpravljen, 
še vedno pa ostaja odprtih nekaj vprašanj, ki niso zgolj ma- 
terialne narave. Ob tem prihaja do neenakomerne obreme- 
nitve posameznih delavcev, ko manjši del odgovornih de- 
lavcev prevzema večji del najbolj zahtevnih nalog. Problema 
sicer ne bo mogoče v celoti odpraviti, mogoče pa ga je omi- 
liti z ustreznim vrednotenjem in temu primernimi osebnimi 
dohodki. 

V analizi je podčrtano, da sta za delo v upravi enako 
pomembna materialni in moralni vidik motivacije. Republiški 
upravni organi še nimajo izdelanega sistema, ki bi delavcem 
omogočil, da z dobrim delom in s sposobnostjo strokovno 
napredujejo v okviru organa ali v okviru republiške uprave. 
Sistem napredovanja je sestavni del celotne kadrovske poli- 
tike v združenem delu, zato ga bo treba reševati enotno, upo- 
števaje specifičnosti državnih organov. 

V prihodnje je treba večjo skrb posvetiti vrhunskim stro- 
kovnjakom v državni upravi. Ti naj bi bili bolj strokovno, 
študijsko oziroma znanstveno usmerjeni in razbremenjeni 
operativnih nalog. 

Pripravništvo je pomembna institucija pri načrtovanju ka- 
drovanja delavcev v upravo, vendar nekateri organi nimajo 
programov sprejemanja pripravnikov; tako je v republiških 
upravnih organih in organizacijah pripravnikov komaj za en 
odstotek vseh zaposlenih. Analiza navaja, da skrbi za štipen- 
diste sicer Sekretariat IS za kadrovska vprašanja, potrebe 
po štipendistih pa mora načrtovati vsak organ zase. Čeprav 
število štipendistov rahlo raste, še vedno ne zadošča za pot- 
rebe republiške uprave in ne zagotavlja zadostnega števila 
mladih strokovnjakov. 

V zadnjem letu so bili storjeni nekateri ukrepi, da se 
v skladu z zakonom o združenem delu tudi v upravnih orga- 
nih širše uveljavi nagrajevanje delavcev po njihovih dejan- 
skih prispevkih k delu in k rezultatom skupnega dela organa. 
Ti ukrepi so v republiških organih vzpodbudili iskanje ust- 
reznih osnov in meril za ocenitev oziroma merjenje oprav- 
ljenega dela; pri dograjevanju teh osnov in meril je Republi- 
ški sekretariat za pravosodje, organizacijo uprave in proračun 
organiziral izmenjavo izkušenj med republiškimi upravnimi 
organi. 

Iz analize izhaja, da je organizacija kadrovskih služb v 
republiških upravnih organih različno urejena. Večina orga- 
nov opravlja le najnujnejša personalna opravila in evidence. 
Vsak organ je dolžan skrbeti za svoje kadre in bi zato mo- 
ral biti eden od podsekretarjev odgovoren za to problema- 
tiko. Po potrebi pa je glede na velikost upravnega organa 
treba pokriti kadrovsko funkcijo s službo, ali ustreznim de- 
lavcem. 

Izobraževanje delavcev 

Razvoj naše družbe zahteva, da se celotna vzgojno izo- 
braževalna dejavnost usmeri k izobraževanju za delo in sa- 
moupravljanje. Vse oblike izobraževanja je treba razvijati 
kot dele celotnega koncepta permanentnega izobraževanja. 
To pa zahteva nenehno izpopolnjevanje učnih programov s 
strani teorije in prakse. Za strokovno izpopolnjevanje delav- 
cev skrbijo republiški upravni organi (razen Republiškega 

sekretariata za notranje zadeve) le občasno in nesistematič- 
no. V pripravi je zakon o izobraževanju delavcev v državnih 
organih, ki bo sistemsko enotno uredil pripravništvo, stro- 
kovne izpite, preverjanje znanj in permanentno izobraževanje. 

Vsak organ je dolžan skrbeti za izobraževanje svojih de- 
lavcev in za izobraževanje delavcev, ki delajo v organih in 
na področjih, za katere je republiški upravni organ odgovo- 
ren. Programi naj bi bili po teži in vsebini za rame struktu- 
re delavcev enotni. Glede na potrebe uprave in njeno novo 
vlogo ima prioritetno mesto idejnopolitično izobraževanje, 
saj brez tega ne bodo doseženi zaželeni učinki preobrazbe 
uprave. Do sprejema zakona o izobraževanju bodo republiški 
upravni organi vprašanja v zvezi s permanentnim strokovnim 
izobraževanjem izvajali v skladu s samoupravnim sporazu- 
mom, ki so ga sprejeli v ta namen. 

Podatki o gibanju kadrov 

Podatki o gibanju zaposlenosti v republiških upravnih or- 
ganih in organizacijah kažejo posledice nestrokovnega in ne- 
sistematičnega pristopa k reševanju kadrovske problematike, 
kar v bodoče zahteva intenzivnejše delo vseh odgovornih de- 
javnikov. 

Analiza vsebuje številne podatke o gibanju kadrov v re- 
publiški upravi v času od leta 1975 dalje. 

1. 7. 1977 je bilo v vseh republiških upravnih organih in 
organizaoijah sistemizirano skupno 2.173 delovnih mest; v 
strukturi prevladujejo delovna mesta samostojnih svetovalcev 
in inšpektorjev z visoko izobrazbo. V istem času je bilo v 
republiških. upravnih organih in organizaoijah zasedeno le 
1.643 oziroma 76 odstotkov vseh sistemiziranih delovnih mest. 
V celotni republiški upravi je še vedno nezasedenih 24 od- 
stotkov delovnih mest, predvsem tistih, na katerih se oprav- 
ljajo najzahtevnejše strokovne naloge. Poleg tega je še ved- 
no visoko število neustrezno zasedenih delovnih mest. V ce- 
loti pa se je izobrazbena struktura delavcev nekoliko izbolj- 
šala. V zadnjem času se je povečalo tudi število delavcev, 
ki imajo manj kot 5 let delovne dobe, zmanjšalo pa število 
delavcev z več kot 20-letno delovno dobo. 

Republiški upravni organi so bili v skladu z zakonom 
o republiških upravnih organih zavezani na novo opredeliti 
svojo notranjo organizacijo in sistemizacijo delovnih mest, 
da bo zagotavljala zakonito, strokovno; učinkovito in racio- 
nalno izvrševanje njihovih nalog. Ti organizacijski akti so 
predloženi v soglasje Izvršnemu svetu in so bili v tem po- 
stopku ocenjeni z vseh vidikov, saj dosedanja neustrezna or- 
ganiziranost republiških upravnih organov in šibka kadrov- 
ska zasedba ni mogla ob novih nalogah in pogojih delovanja 
služiti kot objektiven pokazatelj. 

Stanovanjska problematika 

Napori za izboljšanje stanja na področju stanovanjske 
problematike so doslej izhajali predvsem iz socialnih potreb, 
premalo pa se je reševanje stanovanjskih problemov uvelja- 
vilo kot element kadrovske politike. Zato je Skupščina SR 
Slovenije že leta 1973 zadolžila Izvršni svet, da prevzame po- 
budo za samoupravno združevanje in uporabo sredstev re- 
publiških organov za stanovanjsko izgradnjo in pripravi prog- 
ram za reševanje stanovanjskih problemov delavcev. S spo- 
razumom združena sredstva organov ne bi zadoščala za fi- 
nanciranje tega programa, zato ji Skupščina SR Slovenije 
junija 1975 sprejela odlok o sofinanciranju programa gradit- 
ve stanovanj za delavce republiških organov v letih 1975  
1979. V letu 1975 je Skupščina SR Slovenije zagotovila s po- 
sebnim odlokom tudi dodatna finančna sredstva za sofinan- 
ciranje programa graditve stanovanj za delavce organov za 
notranje zadeve od 1976—1980. Na podlagi dosedanjih prizade- 
vanj je upravičeno pričakovanje, da bodo programi graditve 
stanovanj v predvidenem obdobju realizirani. S tem bo rešen 
eden najobčutnejših problemov delavcev republiških orga- 
nov, kar bo omogočilo tudi vodenje ustreznejše kadrovske 
politike. 
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V. SAMOUPRAVLJANJE DELAVCEV V DELOVNIH 
SKUPNOSTIH REPUBLIŠKIH UPRAVNIH ORGANOV 

Obseg samoupravnih pravic In dolžnosti delavcev v dr- 
žavni upravi ter način njihovega uresničevanja je opredeljen 
z naravo dela, ki ga opravljajo, ter z družbeno in politično 
odgovornostjo državnih organov za opravljanje njihovih funk- 
cij. Samoupravne pravice delavcev v državni upravi po ob- 
segu in vrsti ne morejo biti enake samoupravnim pravicam 
delavcev v organizacijah združenega dela, saj se velik del 
vprašanj, ki jih sicer delavci samostojno urejajo, v upravi 
določa z zakonom (ustanovitev organov in njihovo delovno 
področje; organizacijske oblike; vrsta nalog in način njiho- 
vega izvrševanja itd.). Zaradi značaja dela v upravnih orga- 
nih in odgovornosti za delo se zagotavlja tudi določen vpliv 
Izvršnega sveta in predstojnika na urejanje notranjih raz- 
merij v organu. Določbe zakona o združenem delu se bodo 
sicer smiselno uporabljale tudi za delavce v državnih or- 
ganih, specifičnosti, ki izrvirajo iz narave dela v teh organih 
in iz odgovornosti organa, pa bodo urejene s posebnim za- 
konom. 

Trenutno je še vedno v veljavi zakon o samoupravljanju 
delovnih ljudi v upravnih organih v SR Sloveniji iz leta 1965. 
V začetku leta 1975 je bil pripravljen osnutek novega zakona, 
vendar je bil nadaljnji postopek ustavljen zaradi priprave za- 
kona o združenem delu in zveznega zakona o osnovah sistema 
državne uprave, ki bo enotno urejal tudi tista vprašanja, ki so 
bistvenega pomena za enak položaj ter obseg pravic in obvez- 
nosti delavcev vseh državnih organov. 

Samoupravljanje delavcev v upravnih organih kljub nje- 
govim specifičnim oblikam in vsebini nedvomno vpliva na 
povečanje učinkovitosti dela teh organov, čeprav se v relativno 
kratkem obdobju še niso polno uveljavile vse njegove prvine. 
Ustava in zakon o združenem delu nakazujeta nove možnosti 
nadaljnjega razvoja samoupravnih odnosov v teh delovnih skup- 
nostih. Postopoma se že uveljavljajo nekatere nove rešitve, 
bo pa tudi primeri, ko se odlaga urejanje vprašanj, ki bi jih 
bilo sicer mogoče v skladu z ustavo in zakonom o združenem 
delu urediti že sedaj (npr. delegatski sistem v samoupravnih 
organih). 

Delovne skupnosti upravnih organov si morajo pri isKa- 
nju lastnih rešitev za delitev sredstev za osebno in skuppo 
porabo mnogo bolj prizadevati in izpopolnjevati svoje samo- 
upravne splošne akte. Republiški in zvezni zakoni bodo opre- 
delili le pristojnosti predstojnika in delovne skupnosti uprav- 
nega organa, način in obseg njihovih pravic ter postopke, de- 
lavci v delovnih skupnostih upraive in predstojniki pa bodo 
morali v okviru zakonskih določb izoblikovati konkretne,_ spe- 
cifičnostim in nalogam upravnega organa prilagojene rešitve. 

Z oblikovanjem dohodka delavcev delovnih skupnosti v 
državnih organih, kjer so v letošnjem letu že storjeni prvi 
koraki z uveljavljanjem družbenega dogovora o enotnih osno- 
rah in merilih za oblikovanje sredstev za delo državnih orga- 
nov in dohodka delavcev v delovnih skupnostih teto organov, 
bo podana tudi materialna osnova za nadaljnji učinkovit raz- 
voj samoupravnih odnosov. 

VI. MATERIALNI POGOJI ZA DELO REPUBLIŠKIH 
UPRAVNIH ORGANOV 

Sredstva za ošabno porabo delavcev ter za 
materialne izdatke 

Analiza poudarja, da so za obdobje po sprejemu zakona 
o republiških upravnih organih, še posebno pa po sprejemu 
novega samoupravnega sporazuma o osnovah in merilih za de- 
litev sredstev za osebno in skuno porabo delavcev delovnih 
Bkupnosit upravnih organov značilna intenzivna prizadevanja, 
da se zagotovijo organom ustreznejši materialni pogoji za de- 
lo ter zmanjšajo oziroma odpravijo razlike v materialnem po- 
ložaju delavcev upravnih organov v primerjavi z delavci v or- 
ganizacijah združenega dela. 

V okviru aktivnjsti za uresničevanje samoupravnega spo- 
razuma so delovne skupnosti republiških upravnih organov 
izvedle ovrednotenje delovnih mest, ki naj bi bilo osnova si- 
stema delitve osebnih dohodkov. Vendar oblikovanje in uve- 

ljavljanje teh meril Se ni v celoti doseženo. Približno četr- 
tina vseh sredstev se v tromesečnih obračunskih obdobjih de- 
li na osnovi dejansko opravljenega obsega in kvalitete dela. 
V upravi, tako kot v mnogih drugih organih in organizacijah 
še ni izoblikovan uspešen sistem za ocenjevanje individualne 
delovne uspešnosti, še zlasti ne za kreativno delo. Strokovni 
delavci pa s svojim delovanjem lahko odločilno vplivajo na 
rezultate dela, zato bi jih morali v tem smislu glede na dejan- 
ske dosežke tudi stimulativno nagrajevati. 

Na tako stanje je vplival tudi neustrezen način financiranja 
upravnih organov. V preteklem letu je intenzivno potekal pro- 
ces sporazumevanja družbenopolitičnih skupnosti o enotnih 
osnovah in merilih za oblikovanje sredstev za delo državnih 
organov in dohodka delavcev delovnih skupnosti teh organov, 
katerega rezultat je sklenitev posebnega družbenega dogovo- 
ra. Navedeni družbeni dogovor kljub pomanjkljivostim pred- 
stavlja prvi korak v smeri novega oblikovanja sredstev za de- 
lo državnih organov in pomeni odmik od dosedanjega prora- 
čunskega dodeljevanja sredstev za te dejavnosti. 

Glede na povečan obseg nalog, ki so jih republiški organi 
opravili v skladu s programi dela Skupščine SR Slovenije, nje- 
nega Izvršnega sveta in posameznih organov, je Izvršni sivet 
v letu 1977 zagotovil republiškim upravnim organom dodatna 
sredstva za osebne dohodke delavcev v skladu z gibanji oseb- 
nih dohodkov v gospodarstvu. Ta sredstva so smeli organi 
uporabiti Iz&ljučmo le za nagrajevanje na podlagi ocene de- 
lovne uspešnosti. S tem ukrepom se je materialni položaj de- 
lavcev republiških organov bistveno izboljšal in približal rav- 
ni osebnih dohodkov enakih kategorij delavcev v gospodar- 
stvu. Delovnim skupnostim upravnih organov so za skupno 
porabo zagotovljena praktično le strogo namenska sredstva, 
zato se tudi ne morejo vključevati v združevanje sredstev za 
posamezne skupne potrebe na podlagi samoupravnih sporazu- 
mov, temveč le v solidarnostne akcije, ki zahtevajo enkratne 
prispevke, ki jih delavci plačujejo iz neto osebnih dohodkov. 

Sredstva za materialne izdatke, ki so povezani z izvrševa- 
njem nalog upravnega organa znašajo okrog 12 odstotkov v 
primerjavi s sredstvi, namenjenimi za osebne dohodke. Ker 
ni dogovorjenih normativov, se ta sredstva oblikujejo na pod- 
lagi dejansko porabljenih sredstev iz prejšnjih let, z odstot- 
nim povečanjem v okviru dovoljenih limitov. V letu 1977 se 
sredstva za materialne izdatke, opremo in posebne namene la- 
hko povečajo največ do odstotka porasta sredstev proračuna 
družbenopolitičnih skupnosti v tem letu. 

Republiški upravni organi nimajo sistemsko zagotovljenih 
sredstev za obnavljanje vrednosti družbenih sredstev, ki se- 
stavljajo osnovna sredstva teh organov, zato se vedno znova 
odpira vprašanje tehničnih in inovacijskih izboljšav, moderni- 
zacije in napredka dela z uvajanjem sodobnejših sredstev za 
delo. 

Modernizacija sredstev za delo 
Učinkovitost dela je odvisna tudi od stopnje opremljeno- 

sti s tehničnimi pripomočki za delo. Iz analize je razvidno, 
da se prizadevanja ,da bi modernizacija poslovanja v republi- 
ških upravnih organih potekala hitreje, zaradi omejenih finanč- 
nih možnosti sorazmerno počasi uresničujejo. Stanje pisarni- 
ške mehanizacije in opreme v upravnih organih ni zadovo- 
ljivo; šele v letu 1975 je prišlo do pospešenega uvajanja sodob- 
ne mehanizacije. 

Ze pred reorganizacijo republiške uprave so posamezni 
upravna organi in organizacije uvajali avtomatsko obdelavo 
podatkov. Republiška uprava je razvijala organizacijske in 
programske koncepte avtomatske obdelave in postaja pomem- 
ben uporabnik računalniške tehnike. Republiški organi izvaja, 
jo na računalniku približno 130 rednih periodičnih obdelav. 
Kljub določenim uspehom na področju modernizacije uprav- 
nega dela s pomočjo računalniške tehnike obstoječe stanje na, 
tem področju ni zadovoljivo. Zaradi tega bo potrebno usmeri- 
ti prizadevanja predvsem v to, da se zagotovijo organizacijski, 
materialni in kadrovski pogoji za uvajanje avtomatske obde- 
lave podatkov v upravnih organih. 

Poslovni prostori 
Pomanjkanje poslovnih prostorov se je ob reorganizaci- 

ji republiških upravnih organov še zaostrilo, zato je Izvršni 
svet Skupščine SR Slovenije v februarju 1975 sprejel krat- 

16 
poročevalec 



koročne in dolgoročne re&itve v zvezi z reševanjem prostor- 
ske problematike v republiških upravnih in drugih organov. 

V analizi je podčrtano, da večina republiških upravnih 
organov dela v neprimernih delovnih pogojih zaradi nefunk- 
cionalnih, tlorisno neprimerno zasnovanih poslovnih prosto- 
rov in zaradi lokacijsko raztresenih poslovnih objektov. Pe- 
reče stanje se rešuje z raznimi preselitvami in adaptacijami. 
Za uspešnejše reševanje te problematike je nujno težiti k traj- 
nim rešitvam, ki bodo zagotavljale ustrezne pogoje za razme- 
stitev republiških upravnih organov s koncentracijo poslovnih 
prostorov v neposredni bližini zgradb Skupščine SR Slovenije 

SOCIALISTIČNA REPUBLIKA SLOVENIJA 

Republiški sekretariat za pravosodje, organizacijo 
uprave in proračun 

in Izvršnega sveta, ker bi le taiko skupaj s sodobnejšimi sred- 
stvi za delo omogočili razvijanje racionalne in učinkovitejša 
organizacije republiških organov. Razporeditev republišikih up- 
ravnih organov, ki so razporejeni v 23 stavbah v večji oddalje- 
nosti, samo po sebi pogojuje večje število pomožnih in tehnič- 
nih delavcev, ki so nujni za normalno funkcioniranje posamez- 
nih objektov. 

Problem poslovnih prostorov za republiško upravo bo 
kljub adaptaciji stare stavbe Ekonomske fakultete lahko do- 
končno rešen šele z izgradnjo nove poslovne stavbe, ki je 
predvidena v neposredni bližini objekta izvršnega sveta. 

Problematika delovanja in organizacije občinskih 

upravnih organov 

Analiza obravnava splošne probleme delovanja in orga- 
nizacije občinskih upravnih organov, problematiko izvrševa- 
nja inšpekcijskega nadzora v občinah ter druge probleme v 
zvezi z opravljanjem njihovega dela in urejanjem notranjih 
odnosov v delovnih skupnostih teh organov. 

Analiza v uvodu ugotavlja, da je uveljavljanje nove usta- 
ve in nadaljnje razvijanje samoupravnih odnosov narekova- 
lo iskanje rešitev, s katerimi bi občinske upravne organe 
organizacijsko in funkcionalno usposobili za opravljanje nji- 
hovih funkcij. Ustava je poudarila samostojnost občinskih 
upravnih organov, hkrati pa je uveljavila njihovo odgovor- 
nost skupščini in njenemu izvršnemu svetu. Tudi funkcije 
in vsebina odgovornosti občinskih upravnih organov so spre- 
menjene, saj so ti organi postali odgovorni za celotno sta- 
nje na svojem področju v občini, še zlasti pomembno vpli- 
va na občinske upravne organe oblikovanje izvršnih svetov, 
ki so v sistemu uprave v občinah popolnoma nov organ in 
so po svoji funkciji odgovorni tudi za usklajevanje in us- 
merjanje dela občinskih upravnih organov. Tudi na dele- 
gatskih osnovah oblikovane občinske skupščine po vsebini 
in načinu dela vplivajo na delo občinskih upravnih organov. 

Vse te novosti, ki so jih narekovali procesi ustavne pre- 
obrazbe na vseh področjih družbenega življenja, so pomemb- 
no vplivale tudi na organizacijo občinskih upravnih organov 
ter pogojevale nove organizacijske oblike in načine dela. Or- 
ganizacija občinskih upravnih organov je bila dokaj različ- 
na in se je oblikovala pod vplivom številnih okoliščin. Po- 
leg objektivnih razlogov, ki so pogojevali določene organiza- 
cijske rešitve, so nanjo vplivali tudi subjektivni vzroki. Tudi 
novi občinski statuti niso glede tega prinesli bistvenih pre- 
mikov. Statuti so bili sprejeti skoraj istočasno z republiško 
ustavo oziroma z nekaj dnevnim razmakom, zato tudi ni 
presenetljivo, da problematike upravnih organov ne obrav- 
navajo bolj poglobljeno, temveč so v veliki večini zgolj po- 
vzeli splošne opredelitve funkcij in nalog upravnih organov 
iz 179. člena republiške ustave in razmerij do samouprav- 
nih organizacij in skupnosti ter do republiških upravnih or- 
ganov; določbe o načinu imenovanja in razrešitve predstoj- 
nikov občinskih upravnih organov pa so povezali z določba- 
mi o izvršnem svetu občinske skupščine, itd. 

1. DELOVANJE OBČINSKIH UPRAVNIH ORGANOV 

Ustavno opredeljena vloga, položaj in odnosi občinskih 
upravnih organov do občinske skupščine in njenega izvršne- 
ga sveta se postopoma uresničujejo in prinašajo v delovanje 
teh organov nove dimenzije. Upravni organi so v dvojnem 
odnosu in to do občinske skupščine in do izvršnega sveta 
ter je prav od dosledne uresničitve teh odnosov v veliki 
meri odvisno in učinkovito delo delegatske skupščine in iz- 
vršnega sveta. 

Na način in obseg dela občinskih upravnih organov je 
pomembno vplivala ustanovitev izvršnih svetov, saj so ti or- 

gani dolžni za izvršne svete pripravljati predpise in druga 
splošne akte ter opravljati druga strokovna dela, prav tako 
pa so te predpise in splošne akte dolžni tudi izvrševati. 

Na delegatskem principu oblikovane občinske skupščine 
prav tako spreminjajo način delovanja občinskih upravnih 
organov, zlasti glede strokovnega dela za skupščino. Uprav- 
ni organi se pojavljajo pred občinsko skupščino ne samo 
kot izvrševalci njene politike, predpisov in drugih aktov, 
temveč kot samostojni nosilci strokovnih nalog. 

Tudi vsebina odgovornosti občinskih upravnih organov 
je glede na ustavne določbe spremenjena, saj so ti organi 
postali odgovorni za celovito stanje na svojem področju. 
Vse te novosti, ki so jih narekovali procesi ustavne preob- 
razbe na vseh področjih družbenega življenja, so pomembno 
vplivale tudi na delovanje občinskih upravnih organov ter 
pogojevale nove organizacijske oblike in načine dela. 

V dosedanjem delovanju se občinski upravni organi ša 
niso uspeli v zadostni meri povezati z organizacijami zdru- 
ženega dela pri sprotnem reševanju problemov okrog druž- 
beno ekonomskih vprašanj. Občinski upravni organi še ved- 
no v premajhni meri dajejo pobude in nudijo strokovno 
pomoč pri družbenem dogovarjanju in samoupravnem spora- 
zumevanju in v dovoljeni meri ne opravljajo nalog na po- 
dročju samoupravnega družbenega planiranja pri usklajeva- 
nju interesov in potreb v posamezni občini. Pri opravlja- 
nju upravnega nadzora se občinski upravni organi še ved- 
no preveč omejujejo zgolj na upravne ukrepe v primerih, 
ko je že prišlo do kršitve predpisov, premalo pa storijo za 
to, da bi se preprečilo nezakonito ravnanje. 

Stališča, priporočila in sklepi o nadalnjjem samouprav- 
nem razvoju krajevnih skupnosti, ki jih je sprejela Skup- 
ščina SR Slovenije v mesecu januarju 1977, zavezujejo ob- 
činske upravne organe, da v večji meri sodelujejo pri iz- 
vrševanju nalog, ki jih imajo krajevne skupnosti. V ta na- 
men bi morali občinski upravni organi zagotoviti takšne ob- 
like strokovne pomoči, ki se ne omejujejo samo na nalo- 
ge v zvezi z delovanjem delegacij in delegatov, ampak tudi 
na opravljanje drugih strokovnih nalog v krajevnih skupno- 
stih, ki zahtevajo posebno strokovno usposobljenost. Iz raz- 
nih razlogov pa je taka strokovna pomoč občinskih uprav- 
nih organov krajevnim skupnostim še vedno nezadostna. 

Oblikovanje samoupravnih interesnih skupnosti na po- 
dročju družbenih dejavnosti in organiziranje posebnih stro- 
kovnih služb pri teh skupnostih je sicer zmanjšala obseg 
dela v upravnih organih, vendar pa se odgovornost občan- 
skih upravnih organov za stanje na teh področjih ni spre- 
menila. Pri tem še vedno prihaja do večtirnosti pri oprav- 
ljanju nalog, odnosi med strokovnimi službami samouprav- 
nih interesnih skupnosti in občinskimi upravnimi organi niso 
vselej dovolj urejeni, pri pripravljanju gradiv za občinsko 
skupščino ali za njen izvršni svet pa prihaja do neusklaje- 
nosti zaradi neustreznih pristopov k izvrševanju dogovorje- 
nih nalog. 
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Občani in organizacije ocenjujejo svoj pravni položaj v 
družbi in stopnjo zagotavljanja pravne varnosti, zlasti po na- 
činu reševanja zadev v upravnem postopku. Občani ocenju- 
jejo delo upravnih organov po tem, kako se rešujejo nji- 
hove vloge, s katerimi uveljavljajo svoje pravice in interese 
ter koristi (upravne zadeve na zahtevo strank). Občani in 
organizacije imajo široke pravice in možnosti sodelovanja 
in odločanja v političnem in pravnem oblikovanju naše druž- 
be ter v urejanju družbenih razmerij, konkretno uresniče- 
vanje njihovih neposrednih, vsakodnevnih in_ posamičnih in- 
teresov, ki jim pripadajo v okviru naše družbene in pravne 
ureditve, pa ni vedno zagotovljeno v zadostni meri. 

Zakon o splošnem upravnem postopku, predvsem pa no- 
vela zakona iz leta 1977, s številnimi pravnimi instrumenti 
in predpisanimi uradnimi dejanji, ki jih morajo v postopku 
opraviti uradne osebe in stranke, zavezuje k zakonitemu, hi- 
tremu, racionalnemu in ekonomičnemu reševanju upravnih 
zadev. Vendar se v večjem številu organov in organizacij 
ustrezne določbe zakona ne uresničujejo dovolj dosledno, 
zlasti se ne upoštevajo roki, v katerih je potrebno rešiti up- 
ravne zadeve. V primerjavi z letoma 1973 in 1974 v katerih 
so pristojni organi in organizacije ter skupnosti na prvi 
stopnji dobili v reševanje na zahtevo strank 2,231.086 uprav- 
nih zadev, se je v letu 1975 in 1976 to število dvignilo na 
2,697.543 ali za 21 odstotkov. Nasprotno pa je upadlo števi- 
lo upravnih zadev, ki so jih dobili v reševanje instančni or- 
gani v obdobju 1975—1976, za 24 odstotkov (od 18.602 na 
14.132 zadev). 

Zoper odločbe občinskih upravnih organov je bilo v le- 
tih 1975 in 1976 vloženih 5.889 pritožb, kar je 24 odstotkov 
manj kot v obdobju 1973—1974. To sicer kaže na izboljša- 
nje stanja, vendar še vedno prihaja do nepotrebnih kršitev 
tako materialnih kot tudi procesualnih predpisov. Vzrok 
temu je še vedno nezadostna usposobljenost upravnih delav- 
cev pri reševanju zadev v upravnem postopku. 

2. PROBLEMATIKA INŠPEKCIJSKIH SLUŽB 

Delovanju in organizaciji inšpekcijskih služb je bila v 
skladu s sklepi 29. seje IK Predsedstva CK ZKS posveče- 
na v zadnjem obdobju posebna pozornost, vendar se zara- 
di kadrovskih, prostorskih in drugih težav _ ti sklepi le po- 
stopoma realizirajo. Doslej je bilo' ustanovljenih osem med- 
občinskih upravnih organov, ki dejansko opravljajo funkci- 
jo medobčinskih inšpekcijskih organov za celotno regijo. 
Zlasti zaradi objektivnih težav je težko vzpostaviti medobčin- 
ske inšpekcijske organe za vsa inšpekcijska področja oziro- 
ma za celotne regije, zato občine pristopajo tudi k parcial- 
ni organizaciji medobčinskih inšpekcijskih organov, to je le 
za nekatera inšpekcijska področja ali le za nekaj občin iste 
regije. 

Doseženi uspehi pa niso sorazmerni dosedanjim napo- 
rom in prizadevanjem za izboljšanje organizacije in delova- 
nja inšpekcijskih organov. Čeprav republiški inšpektorati ugo- 
tavljajo, da se inšpekcijske zadeve učinkoviteje opravljajo 
v medobčinskih inšpekcijskih organih, se občine le s teža- 
vo in počasi dogovarjajo in sporazumevajo o ustrezni or- 
ganizaciji medobčinskih inšpekcijskih organov. Številne ob- 
čine se v take dogovore iz najrazličnejših razlogov sploh 
ne vključujejo, nekatere od teh pa so hkrati tudi malo sto- 
rile za boljšo organizacijo in kadrovsko okrepitev lastnih 
organov inšpekcijskega nadzorstva. Kljub temu pa lahko ugo- 
tovimo, da je bil storjen določen pozitiven premik v okre- 
pitvi in boljši organiziranosti inšpekcijskega nadzorstva. Usta- 
novljeni so bili novi medobčinski inšpekcijski organi za ko- 
roško, posavsko in goriško regijo, potekajo pa tudi dogo- 
vori za ustanovitev takih organov za občine Maribor, Le- 
nart in Slovenska Bistrica, občini Kočevje in Ribnica ter 
občini Ptuj in Ormož.' Nekatere občine so v tem času or- 
ganizirale opravljanje inšpekcijskih zadev v samostojnem in- 
špekcijskem organu itd. 

Po kriterijih in merilih, ki so jih izdelali republiški in- 
špektorati, bi bilo za izvajanje inšpekcijskih zadev v SR 
Sloveniji potrebnih 95 republiških in 770 občinskih inšpek- 
torjev. Sedaj pa opravlja inšpekcijsko nadzorstvo 71 repub- 
liških in 483 občinskih inšpektorjev. V teh podatkih ni upo- 

števana lovska in ribiška inšpekcija, ki v občinah še sploh 
ni organizirana. 

Iz tega je razvidno, da manjka 24 inšpektorjev v repub- 
liških inšpektoratih, v občinskih organih pa so potrebe po 
strokovnih kadrih pokrite le 62-odstotno, poleg tega pa 
kar 125 občinskih inšpektorjev (25 odstotkov) ne izpolnju- 
je zahtevanih pogojev oziroma niso strokovno usposobljeni 
za učinkovito opravljanje inšpekcijskih nalog. Zaradi takih 
kadrovskih razmer na področju posameznih inšpekcij na ne- 
katerih območjih sploh ni mogoče opravljati inšpekcijskega 
nadzorstva. 

3. ORGANIZACIJA OBČINSKIH UPRAVNIH 
ORGANOV 

V obdobju neposredno po sprejemu ustave in novih ob- 
činskih statutov v vsebinskem pogledu v organizaciji ob- 
činskih upravnih organov niso nastale bistvene spremembe. 
Predvsem v večjih občinah so bile ustanovljene samostoj- 
ne strokovne službe občinskih skupščin: sekretariati oziro- 
ma tajništva, ki jim je bila naložena skrb za opravljanje 
strokovnih in administrativnotehničnih nalog v zvezi s funk- 
cioniranjem delegatskega sistema. 

Sprejem zakonov o izvršnem svetu Skupščine SR Slove- 
nije in o republiških upravnih organih je v občinah spro- 
žil razmišljanja o možnostih za ustreznejšo organizacijo ob- 
činske uprave. Nedvomno so na ta prizadevanja vplivali tudi 
drugi razlogi, tako pospešeno samoupravno organiziranje na 
področju družbenih dejavnosti in na nekaterih področjih 
materialne proizvodnje, kjer so se vse bolj uveljavljale sa- 
moupravne interesne skupnosti. Posege v organizacijo občin- 
ske uprave so izvršnim svetom in občinskim skupščinam na- 
rekovale dejanske potrebe ter dotedanje izkušnje, še pose- 
bej pa razprave o ustavni preobrazbi državne uprave, ki po- 
tekajo v federaciji in republikah, ter v avtonomnih pokra- 
jinah. 

Več občinskih skupščin je sprejelo odloke o novi orga- 
nizaciji občinskih upravnih organov, v skoraj vseh občinah 
pa proučujejo možnosti za ustreznejšo organizacijo uprave. 
Posebej kaže omeniti sicer redke primere ustanovitve kole- 
gijsko vodenih občinskih upravnih organov. Pri opredelje- 
vanju le-teh, za občinsko upravo docela novih organizacij- 
skih oblik je sicer precej pomanjkljivosti, kar pa je mogo- 
če pripisati tudi pomanjkanju sistemskih izhodišč, ki bodo 
opredeljena šele z zveznim zakonom o temeljih sistema 
državne uprave in ustreznim republiškim zakonom o držav- 
ni upravi. Vsekakor pa ta prizadevanja kažejo na živ inte- 
res občinskih skupščin, njihovih izvršnih svetov, družbeno- 
političnih organizacij v občinah, pa tudi delovnih skupnosti 
občinskih upravnih organov za vsebinsko in organizacijsko 
preobrazbo uprave. 

V zvezi z uveljavljanjem družbenega dogovora o enot- 
nih osnovah in merilih za oblikovanje sredstev za delo držav- 
nih organov in dohodka delovnih skupnosti ten organov v 
SR Sloveniji, je bila v preteklem. letu organizirana obsežna 
aktivnost pri proučevanju organizacije občinskih upravnih 
organov. Pri tem so sodelovali tudi ustrezni republiški up- 
ravni organi s svojimi napotki in strokovnimi mnenji. Iz 
številnih gradiv, ki so bila pripravljena ob tej, več kot leto 
dni trajajoči aktivnosti je povzela analiza nekatere osnovne 
ugotovitve o organizaciji občinskih upravnih organov v letu 
1976. Ta aktivnost pa se še nadaljuje pri usklajevanju do- 
voljene porabe za državne organe v tistih občinah, ki so 
udeležene na dopolnilnih sredstvih iz republiškega proračuna. 

Za večino občin je značilno manjše število, povprečno 
6 do 7 upravnih organov. Poleg upravnih organov za no- 
tranje zadeve, ljudsko obrambo ter davčno službo, ki so 
glede na določbe ustreznih zakonov organizirani kot samo- 
stojni organi, so druga upravna področja v občinah manj 
enotno organizirana. Kot specializirani organi za posamezna 
področja so oblikovani še oddelki za inšpekcijske službe in 
geodetske uprave, ki imajo pogosto tudi položaj medobčin- 
skega upravnega organa, v zadnjem obdobju pa se obliku- 
jejo tudi samostojne kadrovske službe in INDOK centri. 
Večina občin je preostala upravna področja združila v dveh 
ali treh upravnih organih. 

Po številu delovnih mest so na'jvečji upravni organi v 
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občini Maribor (od 19 do 91) in mestu Ljubljana (od 13 
do 132). V drugih občinah so najštevilnejše davčne uprave 
(od 7 do 52 delovnih mest), obstoje pa tudi oddelki s tre- 
mi ali štirimi delovnimi mesti. 

4. SISTEMIZACIJA DELOVNIH MEST IN KADROV- 
SKA PROBLEMATIKA 

Podrobnejši pregled sistemizacije delovn/ih mest po po- 
sameznih upravnih področjih pokaže, da je največ (46 od- 
stotkov) delovnih mest v občinskih upravnih organih kon- 
centrirano na tistih področjih, za katera je značilno izvrše- 
vanje zakonov in drugih predpisov, kar je tipična funkci- 
ja občinskih upravnih organov. Na področjih, za katera je 
značilno pretežno strokovno analitično delo je sistemizi- 
rano 12 strokovnih delovnih mest. Na ostalih specializira- 
nih področjih, (kot so ljudska obramba, geodetska služba, 
kadrovska služba, INDOK centri itd.) je sistemiziranih 16 
odstotkov, v strokovnih službah skupščin in izvršnih svetov 
in v obči upravi 5 odstotkov delovnih mest. Sorazmerno ve- 
lik je delež delovnih mest v administraciji (6 odstotkov) 
oziroma v pomožno tehničnih službah (10 odstotkov). Po- 
datki o strukturi delovnih mest, sistemizaciji in zasedbi 
na posameznih upravnih področjih so prikazani v tabeli, ki 
je priložena analizi. 

V celoti so bila v občinskih upravnih organih najbolje 
zasedena vodstvena in vodilna delovna mesta (93,6 odstotka), 
najslabše pa delovna mesta, za katera se zahteva visoka 
strokovna izobrazba (74 odstotka). Analiza med drugim opo- 
zarja, da je zahtevana strokovna izobrazba za posamezne 
vrste delovnih mest, glede na naloge, ki se na njih oprav- 
ljajo, določena tudi neustrezno, predvsem previsoko, zato 
je razkorak med zahtevami sistemizacije in dejansko stro- 
kovno usposobljenostjo delavcev pogosto le navidezen. To 
je v določeni meri tudi posledica načina zagotavljanja sred- 
stev oziroma delitve osebnih dohodkov, ki je bil v preveli- 
ki meri odvisen od zahtev delovnega mesta in je pospeše- 
val tudi povečevanje števila vodilnih in vodstvenih delovnih 
mest. Podatki kažejo tudi na očitno razdrobljenost notranje 
organizacije. Delež vodilnih in vodstvenih delavcev (1.398) 
znaša v primerjavi z ivsemi delavci v upravnih organih 20 
odstotkov, kar je dvakrat toliko, kolikor je v teh organih 
zasedenih delovnih mest z visoko strokovno izobrazbo (710). 

Za občinske upravne organe in strokovne službe js bilo 
v preteklem obdobju značilno tudi povečanje števila delov- 
nih mest in sicer za 10 odstotkov. Temu primerno je bilo 
tudi zaposlovanje dokaj ekstenzivno. Take usmeritve so bile 
ocenjene kot družbeno nesprejemljive; saj pomenijo Neneh- 
no večanje družbene režije, zato so z aneksom družbenega 
dogovora o enotnih osnovah in merilih za oblikovanje sred- 
stev za delo državnih organov in dohodka delovnih skup- 
nosti teh organov nove namestitve delavcev v letu 1977 ome- 
jene na 3 odstotke. Pri tem mora imeti prednost zasedba 
strokovnih delovnih mest na tistih deficitarnih oodročjih 
oziroma službah, ki imajo poseben pomen za druzoenoeko- 
nomski razvoj v občini, za uresničevanje ustavnosti in za- - 
konitosti, kakor tudi za opravljanje kreativnih in strokov- 
nih nalog za funkcioniranje delegatskega sistema. Poseben 
pogoj je, da delovna mesta zasedejo strokovno in družbeno- 
politično usposobljeni delavci. 

5. SAMOUPRAVLJANJE IN MATERIALNI POGOJI 
ZA DELO 

Poleg teženj po organizacijskih spremembah je v občin- 
skih upravnih organih in izvršnih svetih še posebej izražen 
interes za spremembo obstoječega zakona o samoupravlja- 
nju in delovnih razmerjih v upravnih organih. Prejšnja ure- 
ditev, po kateri so delavci občinskih upravnih organov svoja 
samoupravne pravice in obveznosti praviloma uresničevali v 
enotni delovni skupnosti, do katere je pravice predstojnika 
izvrševal tajnik občinske skupščine, je z oblikovanjem izvrš- 
nih svetov postala nevzdržna. Nekatere občinske skupščina 
so spremenile svoje odloke in. uveljavile ustreznejšo uredi- 
tev, v nekaterih, zlasti manjših občinah pa so ta vpraša- 
nja še vedno neurejena, ker v pričakovanju novih zakon- 
skih rešitev še vedno odlagajo sprejetje ustreanih odlokov 
skupščin in samoupravnih splošnih aktov delovnih skupnosti. 

V neposredni zvezi s temi problemi je tudi pomanjklji- 
vo uveljavljanje načel nagrajevanja po doseženem uspehu 
dela in ocenjevanje delavčevih dejanskih dosežkov. Razlo- 
gi, ki zavirajo širši razmah ocenjevanja dejanskega uspeha 
posameznega delavca, so v občinskih upravnih organih ena- 
ki kot v republiških upravnih organih. 

Materialni položaj delavcev v posameznih občinskih up- 
ravnih organih je dokaj različen: le posamezne delovne skup- 
nosti so samoupravni sporazum o osnovah in merilih za de- 
litev sredstev za osebno in skupno porabo za preteklo leto 
v celoti uresničile, večina ga je dosegla le 90 do 93 odstot- 
kov. Materialne možnosti v letošnjem letu ne zagotavljajo 
v vseh občinah ustreznega obsega sredstev za osebno in skup- 
no porabo delavcev upravnih organov, ne dajejo pa tudi do- 
volj možnosti za pokrivanje kadrovskih potreb v nekaterih 
novih strokovnih službah (INDOK centri, kadrovske službe), 
niti na tistih področjih, kjer se obseg nalog zaradi novih 
predpisov povečuje. 

Za reševanje teh vprašanj bodo morali upravni organi 
izkoristiti vse notranje rezerve ter ob enakem številu delav- 
cev z njihovo prerazporeditvijo oziroma izboljšanjem kvali- 
fikacijske strukture zagotoviti izvrševanje svojih nalog. Po- 
sebno skrb bodo morali občinski upravni organi posvetiti 
uvajanju boljše organizacije in metod dela ter uporabi teh- 
ničnih sredstev za delo. 

6. STROKOVNA POMOČ IN SODELOVANJE 
REPUBLIŠKIH UPRAVNIH ORGANOV 

V prizadevanja za funkcionalno usposobitev občinskih 
upravnih organov se bodo morali bolj tvorno kot doslej 
vključiti tudi resorni republiški upravni organi in s svojo 
strokovno pomočjo prispevati k učinkovitejšemu delu občin- 
skih upravnih organov, čeprav republiški upravni organi v 
večjem ali manjšem obsegu in v najrazličnejših oblikah že 
sodelujejo z občinskimi upravnimi organi na svojih področ- 
jih, bo morala ta strokovna pomoč dobiti še bolj konkret- 
ne oblike in načine. Predvsem je naloga republiških uprav- 
nih organov, da so tekoče seznanjeni s stanjem v občinah 
ter s svojimi predlogi, pa tudi ukrepi zlasti na najbolj kri. 
tičnih upravnih področjih pripomorejo k izboljšanju stanja, 
ter k uspešnejšemu in pravilnejšemu poslovanju občihskib 
upravnih organov. 

Pretilog za Izdalo zakona o državni 

Izvršnem svetu in republiških upravnih organih, z osnutkom 

zakona (ESA - 1039) 

Predlože.ni osnutek zakona ima tri dele. Prvi del zaje- 
ma določbe, ki so skupne vsem organom državne uprave 
v SR Sloveniji, drugi del vsebuje posebne določbe za ob- 
činske oziroma republiške organe državne uprave, medtem 
ko so v tretjem delu prehodne in končne določbe. 

Predloženi osnutek zakona v skladu z novimi spozna- 
nji in smermi razvoja političnega sistema, katerega del so 
tudi organi državne uprave, ureja vprašanja, ki jih obrav- 

navajo sedaj zakon o Izvršnem svetu Skupščine SR Slove- 
nije in zakon o republiških upravnih organih (razen kon- 
kretnih organizacijskih določb), zakon o sredstvih za delo 
upravnih organov v SR Sloveniji, zakon o samoupravljanju 
delovnih ljudi v upravnih organih v SR Sloveniji in delno 
zakon o petdnevnem delovnem tednu v SR Sloveniji. Na no- 
vo pa so določena še izhodišča za organizacijo občinskih 
upravnih organov. 
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V posameznih poglavjih prvega dela so opredeljene pra- 
vice in dolžnosti, razmerja, izhodišča za organizacijo in na- 
čin vodenja upravnih organov, načela za razporeditev delov- 
nega časa organov državne uprave, sredstva za delo orga- 
nov državne uprave in dohodek delavcev delovni skupno- 
sti teh organov, samoupravne pravice, obveznosti in odgo- 
vornosti ter delovna razmerja delavcev delovnih skupnosti 
organov državne uprave. 

Pri opredeljevanju pravic in dolžnosti^ organov državne 
uprave osnutek zakona o temeljnih in splošnih določbah sle- 
di političnemu izhodišču, da funkcije državne uprave v enot- 
nem sistemu samoupravljanja in oblasti delavskega razreda 
opravljajo v okviru pravic in dolžnosti družbenopolitične 
skupnosti, izvršni svet skupščine družbenopolitičnih skupno- 
sti in upravni organi te družbenopolitične skupnosti. Dolo- 
čene zadeve državne uprave lahko v skladu z ustavo oprav- 
ljajo tudi. drugi državni organi. Glede na neločljivost izvr- 
šilne funkcije v ožjem smislu od upravne funkcije, ki iz- 
haja iz določb 148. in 149. člena ustave SFRJ ter 178. in 
179. člena ustave SR Slovenije, uvaja predloženi osnutek za- 
kona za izvršne svete in upravne organe skupen pojem »or- 
gani državne uprave«. 

Osnutek zakona razčlenjuje določbe ustave SR Sloveni- 
je in zakona o združenem delu, ki se nanašajo na oMm- 
ske in republiške organe državne uprave, in opredeljuje bi- 
stvene novosti v sistemu državne uprave. Sočasno je pri- 
pravljen osnutek zveznega zakona o temeljih sistema držav- 
ne uprave in zveznem izvršnem svetu in zveznih upravnih 
organih, ki naj da osnovo za enotno urejanje temeljnih vpra- 
šanj v zvezi s položajem in vlogo organov državne uprave 
vseh družbenopolitičnih skupnosti. Osnutek republiškega za- 
kona ne ponavlja tistih določb zveznega zakona, ki predstav- 
ljajo temelje sistema državne uprave, temveč jih v skladu 
z enotnim konceptom prilagaja posebnostim občinskih m re- 
publiških organov državne uprave. V postopku obravnave 
zveznega in republiškega osnutka zakona o državni upravi 
se bo dokončno oblikovala vsebina oziroma obseg urejanja 
vprašanj v enem ali drugem zakonu. 

Razčlenitev vsebinskih sestavin ustavnih funkcij izvršnih 
svetov in upravnih organov v zveznem zakonu o temeljih 
sistema državne uprave in v predloženem osnutku zakona 
je narekovala potreba, da se razmerja teh organov do or- 
ganizacij združenega dela, drugih samoupravnih organizacij 
in skupnosti ter do občanov, kakor tudi do družbenopoli- 
tičnih organizacij uresničujejo na nov način v skladu z nji- 
hovim položajem v družbenopolitičnem sistemu. Pri tem je 
ena izmed osnovnih usmeritev zakona, da na delovanje držav- 
ne uprave močneje vpliva združeno delo in vse družbene 
strukture. 

V predloženem osnutku zakona je opredeljen tudi speci- 
fičen odnos do družbenih svetov, ki se vzpostavlja zaradi 
uresničevanja stalnega sodelovanja in družbene koordinacije 
stališč med organi državne uprave in družbenopolitičnimi 
organizacijami. Posebnost tega odnosa je tudi uresničeva- 
nje širšega družbenega nadzorstva nad_ delom izvršnih sve- 
tov in upravnih organov. V delu družbenih svetov na;| bi 
bilo zagotovljeno tudi sodelovanje znanstvenih in strokov- 
nih organizacij. , , . 

V posebnem poglavju osnutka zakona so podrobneje ob- 
ravnavane najprej funkcije izvršnih svetov, nato pa funkci- 
ie upravnih organov. Posebna pozornost je pri tem posve- 
čena načinom uresničevanja posameznih pravicam dolžnost 
teh organov. Novi položaj in vloga organov državne uprave 
se izraža tudi v njihovi odgovornosti za stanje v družbeno- 
politični skupnosti oziroma na področjih, za katera so usta- 
novljeni, in ki jo uresničujejo z izvrševanjem svojih izvir- 
nih in samostojnih pooblastil na podlagi usta,ve_ m zakona 
oziroma s sodelovanjem z drugimi samoupravnimi struktura- 
mi na področjih oziroma v zadevah, kjer organi drzavneup- 
rave nimajo avtoritativnih pooblastil. Zlasti ta novi vidik 
uresničevanja odgovornosti za stanje zahteva nove metode 
delovanja organov državne uprave, ki se morajo izražati sko- 
zi medsebojni vpliv teh organov jn drugih samoupravnih 
dejavnikov pri reševanju vprašanj in dajanju pobud. V os- 
nutku zakona je v zvezi z uresničevanjem odgovornosti pred- 
viden postopek za oceno dela organov državne uprave, ki 
se uvede v skupščini, za upravne organe pa tudi v izvršnem 
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svetu, če organ državne uprave ni pravočasno ukrepal v ok- 
viru svojih pooblastil oziroma ni predlagal ustreznih ukre- 

^ Glede sestave izvršnega sveta predstavlja novost določ- 
ba o nezdružljivosti članstva v izvršnem svetu z nekateri- 
mi drugimi funkcijami; to velja zlasti za individualne poslo- 
vodne organe organizacij združenega dela, drugih samouprav- 
nih organizacij in skupnosti, za člane kolegijskih poslovod- 
nih organov takih organizacij in skupnosti ter za člane iz- 
vršnih organov vodstev družbenopolitičnih organizacij. 

Med funkcijami upravnih organov je prav tako kot za 
izvršne svete še posebej razčlenjena njihova odgovornost za 
stanje ter način uresničevanja funkcije spremljanja stanja 
ter izvrševanja politike in zakonov. Za uresničevanje odgo- 
vornosti organov državne uprave in s tem povezanim sprem- 
ljanjem stanja je nujen pogoj vzpostavitev enotnega sistema 
evidenc v okviru družbeno informacijskega sistema, ser bo 
le tako mogoče zagotoviti tekoče spremljanje stanja ter po- 
polnost in ažurnost podatkov in infomracij. 

V skladu z vlogo organov državne uprave in njihovim 
položajem v družbenopolitičnem sistemu so v osnutku za- 
kona opredeljena tudi razmerja teh organov: do skupščin 
družbenopolitičnih skupnosti, med izvršnimi sveti in uprav- 
nimi organi, medsebojna razmerja upravnih organov, razmer- 
ja do družbenopolitičnih organizacij, do organizacij združe- 
nega dela ter do drugih samoupravnih organizacij m skup- 
nosti; posebej pa še razmerja do samoupravnih interesni 
skupnosti in njihovih strokovnih služb ter do občanov in 
delovnih ljudi. Pri razmerjih republiških in običnskih up- 
ravnih organov je posebej opredeljena obveznost republiških 
upravnih organov, da zagotavljajo občinskim upravnim onp" 
nom strokovno pomoč, da spremljajo organiziranost občin- 
skih upravnih organov in njihovo usposobljenost za oprav- 
ljanje nalog, učinkovitost dela ter odnos do delovnih ljudi 
In občanov pri uresničevanju njihovih pravic in obveznosti. 
Osnutek zakona določa, da se specifična razmerja med organi 
državne uprave in samoupravnimi interesnimi skupnost- 
mi ter njihovimi strokovnimi službami uresničujejo tako pri 
pripravi gradiv in usklajevanju stališč, kakor tudi pri izva- 
janju politike. Določbe osnutka zakona odpirajo možnost 
ustanavljanja skupnih delovnih skupin in drugih delovnih 
teles oziroma možnost, da se v upravnem organu opravlja- 
jo določene strokovne naloga tudi za ustrezno samouprav- 
no interesno skupnost. 

Pri izhodiščih za organizacijo upravnih organov so po- 
leg splošnih pogojev za oblikovanje upravnih organov, do- 
ločene tudi posamezne organizacijske oblike. Na področjih, 
na katerih se upravne funkcije v celoti ali pretežno uresni- 
čujejo v okviru upravnih organov, je predvidena ustanovi- 
tev individualno vodenih upravnih organov (sekretariati ozi- 
roma oddelki, uprave, zavodi, uradi in inšpektorati). Na po- 
dročjih, na katerih je pri opravljanju upravnih nalog po- 
trebno zagotoviti stalno in organizirano sodelovanje, dogo- 
varjanje in usklajevanje dela upravnega organa z ustreznimi 
samoupravnimi interesnimi skupnostmi, drugimi samouprav- 
nimi organizacijami in skupnostmi ter z drugimi upravnimi 
organi o vprašanjih skupnega interesa zaradi zagotavljanja 
enotnosti pri pripravi predlogov in izvrševanju politike m 
zakonov, pa naj bi se ustanovili kolegijski upravni organi 
(komiteji in komisije). 

Poleg upravnih organov osnutek zakona predvideva tuai 
obliko upravne organizacije za opravljanje tistih nalog iz 
okvira pravic in dolžnosti družbenopolitične skupnosti, ki 
zahtevajo uporabo strokovnih in znanstvenih metod dela. 

Pri organiziranju služb za opravljanje strokovnih, tehnič- 
nih in drugih nalog za potrebe skupščin, njihovih izvršnih 
svetov in upravnih organov osnutek zakona določa, da se 
take službe praviloma ustanovijo kot skupne službe, kar naj 
omogoči racionalno uporabo tehničnih sredstev za delo m 
uporabo sodobnejših metod dela. Tem službam bi bilo po 
dogovoru mogoče poveriti tudi opravljanje vseh ali določe- 
nih nalog za samoupravne interesne skupnosti in organe 
družbenopolitičnih organizacij. 

Glede notranje organizacije so v osnutku zakona vsebo- 
vana samo načeia, podrobneje pa naj bi ta vprašanja ure- 
jali izvršni sveti s svojimi predpisi. Notranja organizacija 
'in razvid del oziroma nalog v upravnem organu, naj bi se 
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določila z organizacijskim aktom, 5d ga predpiše predstoj- 
nik v soglasju z Izvršnim svetom po predhodnem mnenju 
delovne skupnosti. Zaradi pomislekov, izraženih v razpra- 
vah o predhodnih gradivih za zvezni zakon o temeljih si- 
stema državne uprave, je v osnutku predloženega zakona va- 
riantno zadržan tudi pojem »delovno mesto«. 

Novost so določbe o pravicah in dolžnostih funkcionar- 
jev in delavcev pri opravljanju funkcije oziroma nalog. Po- 
drobneje so določene pravice in dolžnosti predstojnika pri 
vodenju upravnega organa, posebej pa pri kolegijskih up- 
ravnih organih zakon določa, da jih vodita v mejah pravic 
in dolžnosti, določenih z zakonom, kolegijsko telo in pred- 
sednik. Zato so v osnutku zakona pravice in obveznosti ko- 
legijskega telesa in predsednika opredeljene in razmejene. 

Po osnutku zakona so funkcionarji le člani izvršnega sve- 
ta in tisti funkcionarji, ki vodijo upravne organe, pa niso 
člani izvršnega sveta, ter njihovi namestniki. Le-ti so za op- 
ravljanje poverjene funkcije tudi politično odgovorni; posto- 
pek za ugotavljanje politične odgovornosti se vodi v skup- 
ščini oziroma v izvršnem svetu na pobudo oziroma predlog 
organov in organizacij, določenih z zakonom (družbenopoli- 
tične in druge družbene organizacije itd.). Sankcija za krši- 
tev politične odgovornosti je razrešitev funkcije. Predvidena 
pa je tudi milejša oblika opozorila na nepravilnosti, ki niso 
take narave, da bi pogojevale razrešitev. 

Opredeljena je tudi odgovornost vodilnih delavcev oziro- 
ma delavcev, ki so jim dana posebna pooblastila (npr. in- 
špektorji). Tudi za te delavce je predvidena sankcija — raz- 
rešitev oziroma odvzem pooblastila. 

Posebno poglavje osnutka zakona vsebuje načela za do- 
ločanje in razporejanje delovnega časa; podrobneje naj bi 
vprašanja v zvezi z delovnim časom glede na potrebe v po- 
sameznih okoljih urejali izvršilni predpisi. Ob tem se odpi- 
rajo možnosti za uvajanje ustreznejših načinov pri določa- 
nju začetka in konca delovnega časa (npr. drseči oziroma 
stopničasti delovni čas), dežurna služba, dveizmensko 
delo itd. k 

V skladu z načeli zakona o združenem delu predloženi 
osnutek zakona opredeljuje materialno podlago za delo up- 
ravnih organov in za dohodek delavcev delovnih skupnosti 
teh organov. Sredstva za delo upravnega organa naj bi do- 
ločala skupščina glede na naravo in obseg nalog z delovne- 
ga področja organa. 

Dohodek, ki ga pridobivajo delavci delovne skupnosti pri- 
merno načelom svobodne menjave dela, se oblikuje v okvi- 
ru sredstev za delo organa. Dohodek naj bi sestavljala sred- 
stva za osebne dohodke in skupno porabo. Dohodek delav- 
cem v delovni skupnosti naj bi bil odvisen od njihovega pri- 
spevka k uspehu dela organa, to je od izvršitve nalog or- 
gana, določenih z letnim programom dela, kakor tudi dru- 
gih nalog, ki jih ni vseboval program, pa jih je organ mo- 
ral izvršiti. Dohodek naj bi bil torej odvisen od vrste, ob- 
sega ter kakovosti dela delavcev v delovni skupnosti kot 
tudi od obsega sredstev, ki se v družbenopolitični skupno- 
sti namenjajo za splošno porabo. 

Osnove za določanje obsega sredstev za osebne dohod- 
ke naj bi določile Z družbenim dogovorom skupščine oziro- 
ma njihovi Izvršni sveti, kar naj bi prispevalo k izenačitvi 
družbenoekonomskega položaja delavcev delovnih skupnosti 
vseh organov državne uprave v SR Sloveniji; isto naj bi ve- 
ljalo tudi za sredstva za skupno porabo delavcev. 

Glede na dejansko opravljeno delo naj bi se dokončen 
obseg dohodka ugotovil ob koncu leta na podlagi ocene iz- 
vršnega sveta. 

V osnutku zakona so opredeljene le posamezne katego- 
rije sredstev za delo upravnih organov, opuščene pa so vse 
določbe finančno tehničnega značaja, ki jih je po potrebi 
mogoče urejati z izvršilnimi predpisi. 

V posebnem poglavju osnutek zakona določa samouprav- 
ne pravice, obveznosti in odgovornosti delavcev delovnih 
skupnosti upravnih organov v skladu z naravo dela ter druž- 
beno in politično odgovornostjo upravnih organov za oprav- 
ljanje njihovih funkcij. Do sedaj prevladujoča oblika odlo- 
čanja delavcev v soglasju s predstojnikom je zadržana samo 
pri odločanju o finančnem načrtu in zaključnem računu ter 
pri imenovanju razpisne komisije, pa še v teh primerih so 
predvidene variantne rešitve. Sicer pa so pravice, obvezno- 
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sti in odgovornosti delavcev razmejene od pristojnosti pred- 
stojnika, ki je osebno odgovoren za delovanje organa in za 
opravljanje njegovih funkcij. 

Osnutek zakona kot novost uvaja intervencijo predstoj- 
nika v primerih, ko je s samoupravnim splošnim ali posa- 
mičnim aktom delovne skupnosti kršen zakon ali drug pred- 
pis oziroma ogroženo pravočasno in uspešno opravljanja 
funkcij organa; če delovna skupnost ne bi upoštevala opo- 
zorila predstojnika, naj bi o spornem vprašanju odločil iz- 
vršni svet. 

Za delavce delovnih skupnosti organov državne uprave 
naj bi se neposredno uporabljale določbe zakona o delov- 
nih razmerjih, razen v primerih, za katere je s predloženim 
osnutkom zakona določeno, da se urejajo drugače, ter v pri- 
merih, ko tako določa za posamezne upravne organe pose- 
ben zakon (npr. za delavce v organih za notranje zadeve). 
V tem smislu so v osnutku zakona glede na specifičnosti 
dela v upravnih organih obravnavani le posamezni delovno- 
pravni instituti (način sklenitve in prenehanje delovnega raz- 
merja, razporejanje delavcev, odgovornost za delovne obvez- 
nosti itd.). 

V skladu z določbami tega zakona naj bi delavci v de- 
lovnih skupnostih s svojimi samoupravnimi splošnimi akti 
urejali vprašanje s tega področja. Delavci v upravnih orga- 
nih naj bi kot temeljni samoupravni splošni akt sprejema- 
li statut, variantno pa je predviden tudi samoupravni spo- 
razum o združevanju delavcev v delovno skupnost. 

Drugi del osnutka zakona vsebuje posebne določbe za 
občinske upravne organe ter posebne določbe o republiškem 
izvršnem svetu in o republiških upravnih organih. 

Predvideno je, da se občinski upravni organi ustanovijo 
in odpravijo z odlokom občinske skupščine. V občinah, kjer 
zaradi manjšega obsega nalog ni pogojev za oblikovanje up- 
ravnih organov za posamezna področja, bi bilo mogoče usta- 
noviti enoten občinski upravni organ — sekretariat oziroma 
oddelek za opravljanje upravnih nalog na vseh področjih. 
Osnutek zakona predvideva, da se tudi v občinah ustanovi 
kolegijski upravni organ, kadar to narekujejo posebne po- 
trebe v občini in bi bila taka rešitev smotrna. Sicer pa naj 
bi bil na teh področjih dan poudarek ustanavljanju družbe- 
nih svetov. Po analogiji ustreznega republiškega organa ja 
tudi za občinski kolegijski upravni organ predlagan naziv ob- 
činski komite. 

Kot specifična organizacijska oblika je opredeljen kra- 
jevni urad, glede njegovega položaja pa osnutek zakona od- 
pira več možnosti. Krajevni urad bi po dogovoru lahko op- 
ravljal določene naloge tudi za krajevno skupnost in za druž- 
benopolitične organizacije v krajevni skupnosti. 

Kadar v posamezni občini niso zagotovljeni pogoji za 
učinkovito in smotrno opravljanje vseh ali nekaterih uprav- 
nih nalog iz občinske pristojnosti, naj bi občine sporazum- 
no ustanovile skupne upravne organe. Do teh organov ima- 
jo običnske skupščine in njihovi izvršni sveti iste pravice 
in dolžnosti kot do upravnih organov, ki niso medobčinsko 
organizirani. V varianti je tudi predvidena možnost, da ob- 
čine poverijo opravljanje določenih pravic in dolžnosti do 
skupnega upravnega organa eni izmed občin ustanoviteljic, 
oziroma posebni družbenopolitični skupnosti in njenim orga- 
nom. 

Osnutek zakona zavezuje izvršne svete in občinske up- 
ravne organe, da se dogovarjajo in sporazumevajo o vseh 
vprašanjih, pomembnih za organizacijo in delovanje občin- 
skih upravnih organov, pri čemer so dolžni sodelovati tudi 
ustrezni republiški upravni organi. 

V posebnih določbah za republiške organe državne up- 
rave so obravnavane specifične funkcije republiškega izvrš- 
nega sveta, njegova razmerja do Predsedstva SR Slovenije 
in sodelovanje pri oblikovanju politike v federaciji. Gleda 
sestave in načina dela republiškega izvršnega sveta so v glav- 
nem povzete določbe sedanjega zakona o Izvršnem svetu 
Skupščine SR Slovenije, s tem da so v skladu s sistemski- 
mi izhodišči jasneje opredeljene. 

Za republiške upravne organe osnutek zakona določa, 
da se ustanovijo in odpravijo s posebnim zakonom, ki do- 
loča tudi njihovo delovno področje. Osnutek zakona povze- 
ma sedanje organizacijske oblike republiških upravnih orga- 
nov in republiških organizacij. 
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ma odlokom občinske skupščine opravljajo javna pooblasti- 
la, če posebni zakoni ne določajo drugače. 

Z uveljavitvijo predlaganega zakona bi prenehali veljati 
zakon o Izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije, zakon o 
republiških upravnih organih, zakon o sredstvih za delo up- 
ravnih organov v SR Sloveniji, zakon o samoupravljanju de- 
lovnih ljudi v upravnih organih v SR Sloveniji in nekatere 
določbe zakona o petdnevnem delovnem tednu. Se naprej 
pa bi ostale v veljavi tiste določbe zakona o Izvršnem sve- 
tu Skupščine SR Slovenije in zakona o republiških upravnih 
organih, ki določajo organizacijo samostojnih strokovnih 
služb v izvršnem svetu in organizacijo republiških upravnih 
organov. 

V predloženem osnutku zakona ni podrobneje urejeno 
pripravništvo, strokovni izpiti in druge oblike preverjanja 
znanj ter izobraževanje delavcev upravnih organov, ker je 
predviden poseben zakon, ki naj bi uredil to področje tako 
za delavce organov državne uprave kakor tudi za delavce 
pravosodnih organov in drugih državnih organov ter služb 
pravne pomoči. 

V skladu s sistemskim izhodiščem, da Imata položaj 
funkcionarja le predstojnik organa in njegov namestnik ter 
člani izvršnega sveta, so dosedanji funkcionarji v republi- 
ških upravnih organih (republiški podsekretar, pomočnik in 
svetovalec predstojnika) opredeljeni kot vodilni delavci. Pred- 
videna pa je tudi možnost imenovanja republiškega sveto- 
valca za opravljanje najbolj zahtevnih strokovnih nalog. 

Glede pravnih aktov republiških organov državne upra- 
ve je osnutek zakona povzel ustrezne določbe dosedanjih za- 
konov o Izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije in o repub- 
liških upravnih organih. 

V tretjem delu osnutek zakona določa, katere določbe 
tega zakona se neposredno ali smiselno uporabljajo tudi za 
strokovne službe skupščin družbenopolitičnih skupnosti in 
njihovih izvršnih svetov ter Predsedstva SR Slovenije, za 
ustavno sodišče, sodišča, javna tožilstva, organe za kaznova- 
nje prekrškov, družbene pravobranilce samoupravljanja, jav- 
na pravobranilstva, službe pravne pomoči družbenopolitičnih 
skupnosti, službe družbenega knjigovodstva in za samouprav- 
ne organizacije in skupnosti, ki v skladu z zakonom oziro- 

Osnutek zakona o spre- 
membi in dopolnitvi za- 
kona o razlastitvi in pri- 
silnem prenosu pravice 
uporabe (ESA-897) 

Po določbah zakona o raz- 
lastitvi in o prisilnem pre- 
nosu pravice uporabe, ki ure- 
jajo odškodnino za razlašče- 
no stanovanjsko hišo ali sta- 
novanje, je razlaščenec za 
stanovanje, v katerem je sta. 
noval, praviloma prejel po- 
leg družbenega stanovanja še 
nezmanjšano denarno odškod- 
nino. Taka rešitev ni bila 
družbeno upravičena, niti ne 
ustreza načelu pravične od- 
škodnine. Osnutek predvide- 

Zvezmi zakon o varstvu dru- 
žinskih članov oselbe v ob- 
vezni vojaški službi (Uradni 
Ust SFRJ, št. 18/76) določa 
temeljne pravice teh občanov 
ter pogoje za njihovo prido- 
bitev in postopek uveljavlja- 
nja pravic. Socialističnim re- 
publikam in socialističnima 
avtonomnima pokrajinama pa 
prepušča, da s svojimi zako- 
ni precizirajo raven varstva 
in višino zneskov materialne 
pomoči. Zaradi čimbolj enot- 
ne uireditve tega področja je 
pripravljen tudi predlog re- 
publiškega dogovora o zbolj- 
šanju varstva družinskih čla- 
nov osebe v obvezni vojaški 
elužbi, ki je po sporočilu 
Jeznega komiteja za zdrav- 

va, da gre razlaščencu, ki je 
prejel drugo ustrezno druž. 
beno stanovanje, odškodnina 
znižana za največ 25 odstot- 
kov, kar predstavlja »vred- 
nost stanovanjske pravice«. 
Osnutek pa tudi predvideva, 
da se v skladu z 99. členom 
ustave SR Slovenije pri od- 
meri odškodnine upošteva tu. 
di eventualno bistveno po- 
slabšanje pogojev za življe- 
nje in delo razlaščenca. 

stveno in socialno varstvo 
pripravljen za podpis. 

Zakon bistveno zboljšuje 
materialno in socialno vair- 
stvo teh občanov, ki zadnja 
leta zaostajajo tudi za drugi- 
mi socialnimi dajatvami. Kot 
cenzus za pridobitev pravice 
in kot najnižji znesek oskrb- 
nine določa z zakonom dolo- 
čen zajamčeni osebni doho- 
dek v SR Sloveniji. Tak zne- 
sek velja za enega upravičen- 
ca, za vsakega nadaljnjega 
upravičenca pa se povečuje 
za 50 odstotkov. 

Predlagatelj je v predlogu 
zakona upošteval pripombe 
teles Skupščine SR Slovenije 
in skupščine Skupnosti soci- 

alnega varstva Slovenije, ki 
so predlog za izdajo z osnut- 
kom zakona obravnavali 
16. oktobra 1977 in 13. decdm- 
bra 1977, kot sledi: 

v 2. členu je določeno, da 
se v primeru, če izpolnjuje 
pogoje za priznanje oskrbni- 
ne več upravičencev, le-ta po- 
veča za 50 odstotkov za vsa- 
kega nadaljnjega upravičenca 
brez omejitve števila pove- 
čanj. Taka rešitev izhaja ta- 
ko iz obstoječega sistema kot 
tudi iz predloga medrepubli- 
škega dogovora; 

— v 3. členu se za redni 
dohodek iz kmetijske dejav- 
nosti šteje enkratni katastr- 
ski dohodek iz prejšnjega le- 
ta, pri čemer so že upošteva- 
ne nove lestvice katastrskega 
dohodka, ki bodo uveljavlje- 
ne po 1. januarju 1978 v SR 
Sloveniji. 

SR in SAP so namreč pod- 
pisale dogovor o temeljnih 
kriterijih za ugotavljanje ka- 
tastrskega prihodka (Uradni 
list SFRJ, št. 55/77), Skup- 
ščina SR Slovenije pa je spre- 
jela odlok o potrditvi dogo- 
vora o temeljnih merilih za 
ugotavljanje katastrskega do- 
hodka (uradni list SRS, št. 
19/77). 

Katastrski dohodek je bil 
nazadnje izračunan pred 13 
leti ter bo po novem višji za 
4 do 5 krat. V teh letih pa 
se je močno spremenila teh- 
nologija pridelovanja in so 
porasle cene kmetijskih pri- 
delkov. Čeprav tudi katastr- 
ski dohodek kot merilo ne 
bo najbolj ustrezal kot osno- 
va pri odmeri davkov in raz- 
nih prispevkov ter uveljavlja- 
nju pravic, ga bo potrebno 
uporabljati tako dolgo, do- 
kler ne bo ustreznejših meril 
za ugotavljanje dejanskega 
dohodka kmetov iz kmetijske 
dejavnosti. 

Predlagatelj po dosedanjih 
konzultacijah s pristojnimi 

republiškimi in občinskimi 
organi ocenjuje, da bo kata- 
strski dohodek v enkratni vi- 
šini ustrezno merilo za prido- 
bitev pravic po tem zakonu. 

— 10. člen je izdelan v smi- 
slu pripombe zakonodajne 
komisije ter je odpadel tisti 
del določbe, ki je določal dol- 
žnost upravičenca do povrnit- 
ve neupravičeno prejetih zne- 
skov, ki jih je pridobil z za- 
vajanjem upravnega organa. 
Upravni organ mora namreč 
v upravnem postopku ugoto- 
viti vsa dejstva in okolišči- 
ne, ki so potrebne za pravil-, 
no in zakonito odločbo, za- 
to mora zavajanje, če do nje- 
ga pride, biti ugotovljeno v 
ugotovitvenem ter dokaznem 
postopku, še preden je izda- 
na odločba. 

— 12. člen je dopolnjen z 
določitvijo roka šestih meseJ- 
cev za predpis navodila, ki je 
predvideno v smislu tega 
člena. 

V predlogu zakona so upo- 
števane tudi ostale zakono- 
dajnopravne in redakcijska 
pripombe. 

V načelni obravnavi na od- 
boru za družbenoekonomske 
odnose zbora združenega de- 
la Skupščine SR Slovenije ter 
na skupščini Skupnosti socia- 
lanega varstva Slovenije je bi- 
lo postavljeno vprašanje o za- 
gotavljanju sredstev in odlo- 
čanju o pravicah do oskrbni- 
ne v skupnostih socialnega 
skrbstva. 

Predlagatelj meni, da bi se 
v nadaljnjem dograjevanju si- 
stema vairstva družinskih čla- 
nov kadrovcev in opredeljeva- 
nju pristojnosti skupnosti so- 
cialnega skrbstva morali za- 
vzemati za rešitve, ki bi de- 
jansko obdržale ustavno do- 
ločeno vlogo samoupravnih 
interesnih skupnosti. 

Ob upoštevanju, da je to po- 
dročje sedaj v pristojnosti 
upravnih organov občinskih 
skupščin ter da je predvidei- 

Predlog zakona o varstvu 
družinskih članov oseb v 
obvezni vojaški službi (ESA-955) 
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no tuđi za leto 1978 razpore- 
janje potrebnih sredstev za te 
namene v občinskih proraču- 
nih, naj bi se do nadaljnjega 
zadržal dosedanji sistem pri- 
stojnosti glede odločanja o 
pravicah glede zagotavljanja 
finančnih sredstev. 

Zelo pomemben argument, 
ki tudi narekuje, da se to po- 
dročje še nadalje ureja v ob- 
činskih skupščinah, je ozka 
povezanost te problematike z 
vprašanji, ki posegajo na po- 
dročje obrambe države in 
družbene samozaščite. V bist- 
vu gre za vojaškega obvezni- 
ka, ki izpolnjuje svoje ustav- 
ne obveznosti, zaradi česar 
mora njegova družina oziro- 
ma družinski člani zadržati 
polno socialno varnost v času 
njegove odsotnosti. 

Predlogi, ki jih predlagatelj 
ni imogel upoštevati: 

— Zakonodajoopra/vna ko- 
misija Skupščine SR Sloveni- 
je je predlagala proučitev 
možnosti, da se pravice po 
tem zakonu priznajo tudi 
študentkam, ikaterih zakonec 
služi v obvezni vojaški služ- 
bi. 

Predlagatelj ugotavlja, da je 
krog oseb, ki se štejejo za 
družinsike člane, podrobno 
določen v 4. členu zveznega 
zakona ter ga zato z republi- 
škim predpisom ni mogoče 
spreminjati. 

študentka kot zakonska že- 
na osebe, ki služi vojaški rok, 
pa že v smislu določil zvez- 
nega zakona pridobi pravico 
do oskrbnine ob pogojih, ki 
so tudi predpisani v zveznem 
zakonu, če je pridobitno ne- 
zmožna v smislu predpisov o 
invalidskem zavarovanju, 
med nosečnostjo in porodom 
ali če ima enega ali več otrok, 
ki še niso stari 15 let, ali sta- 
rejšega otroka, ki redno obi- 
skuje šolo ali je pridobitno 
nezmožen. 

— Skupina delegatov 4.oko- 
Iiša za področje državnih or- 
ganov, družbenopolitičnih or- 
ganizacij in društev zbora 
združenega dela Skupščine 
SR Slovenije s sedežem v Ma- 
riboru je predlagala, da se 
onemogoči možnost, da za- 
konska žena bo vpoklicu mo- 
ža na odslužitev kadrovskega 
roka zapusti slabo nagrajeva- 

STEVILO UPRAVIČENČEV IN PORABLJENA SREDSTVA 
PO VELJAVNEM ZAKONU ZA LETO 1977 

Občina Štev. Denarna 
upr. pomoč 

Zdrav, 
varst. 

Otr. 
dodat. 

Skupaj 

1. Ajdovščina 
2. Brežice 
3. Celje 
4. Cerknica 
5. Črnomelj 
6. Domžale 
7. Dravograd 
8. Gornja 

Radgona 
9. Grosuplje 

10. Hrastnik 
11. Idrija 
12. Ilirska 

Bistrica 
13. Izola 
14. Jesenice 
15. Kamnik 
16. Kočevje 
17. Koper 
18. Kranj 
19. Krško 
20. Laško 
21. Lenart 
22. Lendava 
23. Litija 
24. Ljubljana 

Bežigrad 
25. Ljubljana 

Center 
26. Ljubljana 

Moste-Polje 
27. Ljubljana 

Šiška 
28. Ljubljana 

Vič-Rudnik 
29. Ljutomer 

18 

10 
5 

35 
20 

72.818 
119.367 
172.512 
16.974 
11.880 
48.128 
24.990 

119.984,70 
43.044 
29.230 

49.884 
52.348 

131.007 
93.065 

227.799 
253.000 
65.493 
34.905 
23.864 
86.050 
30.124 

15 190.071 

11 

13 

23 

21 

122.498 

117.908 

340.183 

194.889 
123.313 

480 _ 73.298 
3.673 — 123.040 
3-200 — 175.712 

— — 16.974 
— — 11.880 
— — 48.128 
— — 24.990 

? ? ? 
— — 119.984,70 

— — 49.884 
— —. 52.348 

1-980 _ 132.987 
4.610 4.060 101.735 

— — 227.799 
9.600 — 262.600 
5.440 — 70.933 
1.154 7.330 43.439 
1.800 — 23.664 
4.050 _ 90.110 

— — 30.124 

— — 122.498 

— — 117.908 

2.160 90.984 433.327 

2.165,30 56.160 253.214,30 
4.800 16.426 144.539 

no delovno mesto ter uveljav- 
lja oskrbnino, ki utegne biti 
(zlasti, če ima več otrok) viš- 
ja kot njen osebni dohodetk. 
Skupina delegatov predlaga, 
da se 1. člen dopolni tako, da 
bodo imeli prvice po tem za- 
konu tisti družinski člani, ki 
so izpolnjevali pogoje ob ča- 
su vpoklica obveznika v ob- 
vezno vojaško službo. 

Predlagatelj je tudi po tem 
predlogu vezan na zvezni za- 
kon, ki v 2. členu določa, da 
se za hranilca družinskih čla- 
nov šteje oseba, ki je preživ- 
ljala družinske čdane do od- 
hoda v obvezno vojaško služ- 
bo ali je obveznost preživlja- 
nja nastala zanjo med obvez- 
no vojaško službo (tako do- 
ločilo vsebuje tudi 7. člen 
zveznega zaikona). 

Financiranje varstva dru- 
žinskih članov osebe v obvez- 
ni vojaški službi se že sedaj 
opravlja v občinah, ki v svo- 
jih proračunih zagotavljajo 
potrebna finančna sredstva za 
to varstvo. Tak sistem finan- 
ciranja se v soglasju z obči- 
nami, ki so se s tako rešit- 
vijo potem, ko jim je predla- 

gatelj poslal osnutek zakona 
v obravnavo, strinjale, vzdr- 
žuje tudi v nadalje. 

Po podatkih občin iz mese- 
ca decembra 1977 uživa tre- 
nutno v SR Sloveniji oskrb- 
nino 483 upravičencev ter je 
bilo v ta namen v letu 1977 
porabljenih iz občinskih pro- 
računov 6,044.952 dinarjev. 

Po predvidevanjih občin, ki 
pa glede na stalno spreminja- 
nje števila upravičencev ne 
morejo biti zanesljivi, naj bi 
se število uživalcev v letu 
1978, če bi še nadalje veljal 
sedanji zaikon, dvignilo na 
631, poraba sredstev pa na 
10,061.570 dinarjev. Po novem 
zakonu pa naj bi po podat- 
kih občin uživalo pravice 
632 Upravičencev ter bi bilo 
potrebno v ta namen zagoto- 
viti v proračunih občinskih 
skupščin 16,319.726 dinarjev, 
kar je za 62,19 odstotka več 
kot po sedanjem zakonu. 

V letu 1977 je znašala pol- 
na oskrbnina za enega upra- 
vičenca 1493 din, za vsakega 
nadaljnjega upravičenca pa 
373 din. če bi predlagani za- 
kon veljal že v letu 1977, bi 

30. Logatec 
31. Maribor 
32. Metlika 
33. Mozirje 
34. Murska 

Sobota 
35. Nova 

Gorica 
36. Novo 

mesto 
37. Ormož 
38. Piran 
39. Postojna 
40. Ptuj 
41. Radlje 

ob Dravi 
42. Radovljica 
43. Ravne na 

Koroškem 
44. Ribnica 
45. Sevnica 
46. Sežana 
47. Slovenj 

Gradec 
48. Slovenska 

Bistrica 
49. Slovenske 

Konjice 
50. Šentjur 
51. Škof ja 

Loka 
52. Šmarje 
53. Tolmin 
54. Trbovlje 
55. Trebnje 
56. Tržič 
57. Velenje 
58. Vrhnika 
59. Zagorje 
60. Žalec 

24 

2 

19 

9 

13 
6 
8 

11 

690.000 

10.922,20 

164.920 

103.608 

199.025 
84.692 
59.720 
35.502 

— 690.000 

1.840 

9.900 

39.600 
7.530 
4.800 

29.840 

12.762,1 

204.660 

22 184.820,45 — 

1 
3 

8 
4 
1 
4 

3 

9 

7 
6 

6 
6 
7 
2 

10 
5 

5 100.398 
2 26.124 
3 48.910 
9 103.848 

16.003 
98.329 

75.668 
46.116 
4.467 

27.123 

67.249 

91.500 

51.859 
121.971 

26.135 
70.860 
52.103 
8.240 

115.000 
33.550 

11.320 

2.223 

2.965 

1.280 

4.260 

2.340 105.948 

36.000 274.625 
13.006 106.228 
16.785 81.305 

320 35,822 
79.200 264.020,43 

— 16.003 
— 98.329 

— 75.668 
— 46.116 
— 4.467 
— 27.123 

— 67.249 

14.000 116.820 

— 51.859 
— 124.194 

— 26.135 
— 73.825 
— 52.103 
— 8.240 

19.600 135.880 
— 33.550 
— 100.398 
— 26.124 
— 48.910 

11.040 119.148 

Skupaj 483 5,513.991,35 133.820,30 397.141 6.044.952.65 
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glede na novo ureditev znaša- 
la oskrbnina za enega upravi- 
čenca 2162 din, za vsakega na- 
daljnjega upravičenca pa 
1081 din. Glede) na to, da bo 
v letu 1980 z zakonom določen 
zajamčeni osebni dohodek v 

SR Sloveniji višji, kot je bil 
v zakonu določen najmanjši 
osebni dohodek v SR Sloveni- 
ji v letu 1977 (Uradni list 
SRS, št. 9/77), bodo temu 
primerno višje tudi oskrb- 
nine. 

Predlog zakona o grobi- 
ščih in grobovih borcev (ESA-989) 

Predlagani zakon usklajuje 
določbe sedanjega za'kona o 
vojaških pokopališčih in gro- 
bovih (Ur. 1. SRS, št. 26/73) 
z 10. točko prvega odstavka 
281. člena ustave SFRJ in 
zvezno zakonodajo, po kate- 
ri je zaznamovanje in ureja- 
nje pokopališč in grobov pri- 
padnikov zavezniških in dru- 
gih tujih armad v zakonodaj- 
ni pristojnosti federacije. Za- 
kon ureja stvarno pristoj- 
nost upravnih organov v 
skladu s 105. členom zako- 
na o republiških upravnih 
organih (Ur. 1. SRS, št. 
39/74), razširja krog in ob- 
seg varovanih objektov, uve- 
ljavlja sistem samoupravnega 
sporazumevanja in družbene- 
ga dogovarjanja na tem po- 
dročju in hkrati določneje 
opredeljuje nekatere določbe, 
ki naj zagotovijo sistematič- 
no, načrtno, in srtalno skrb 
za varstvo, urejanje in vzdr- 
ževanje grobišč in grobov 
oorcev v SR Sloveniji. 

V predlog zakona so vgra- 
jene vse tiste pripombe! in 
predlogi, ki so v skladu s 
konceptom in vsebino po- 
dročja grobišč in grobov 
borcev, ki se zakonodajno 
ureja. Tak značaj pa ima 
pretežni del pripomb in pred- 
logov delovnih teles Skup- 
ščine SR Slovenije in pred- 
logov delegatov,. danih na se- 
jah zbora združenega dela in 
zbora občin Skupščine SR 
Slovenije, ki sta 14. 12. 1977 
obravnavala predlog za izda- 
jo z osnutkom zakona o gro- 
biščih in grobovih borcev. 

— Zaradi poudarka po- 
membnosti in posebnega 
družbenega varstva grobišč in 
grobov borcev in ustreznejše 
zakonodajnopravne strukture 
je predlagatelj vključil v za- 
kon nov 1. člen, ki je obli- 
kovan iz prvega in drugega 
odstavka 2. člena osnutka 
zakona. Drugi členi so zato 

. preštevilčeni. 
— V 2. členu je zaradi 

preciziran j a oznake »pripad- 
ni'ki bivše jugoslovanske voj- 
ske« opredeljeno, da gre za 
grobišča in grobove borcev 
te. severno mejo v letih 1918 

in 1919 in slovenskih vojnih 
dobrovoljcev iz vojn v letih 
1912 do 1918 in pripadnikov 
bivše jugoslovanske vojske, 
padlih v boju s sovražnikom. 

— Varianta, v osnutku, ki 
je določala, da se štejejo za 
grobišča in grobove borcev 
tudi s spominskimi znamenji 
označena grobišča in grobovi, 
iz katerih so bili posmrtni 
ostanki padlih in umrlih bor- 
cev prekopani in preneseni 
v drug kraj (kenotafi), je 
glede na soglasen predlog 
vseh skupščinskih teles po- 
stala sestavni del zakonske- 
ga predloga. 

— 3. člen predloga zakona 
je v smislu predloga delega- 
tov zbora občin Skupščine 
SR Slovenije dopolnjen z 
določbo o napisih na grobo- 
vih, kjer so pokopani nezna- 
ni borci. 

— V 4. in 8. členu je v 
skladu s pripombo zakono- 
dajnopravne komisije Skup- 
ščine SR Slovetnije termin 
lastninsko-pravno razmerje 
nadomeščen s terminom 
pravno razmerje. 

Prav tako je v smislu 
predloga komisije za vpraša- 
nje borcev NOV Skupščine 
SR Slovenije vključena v 
drugi odstavek 4. člena tudi 
organizacija združenega dela, 
ki lahko sklene z občinsko 
skupščino samoupravni. spo- 
razum, s katerim prevzame 
v varstvo, urejanje in vzdr- 
ževanje posameznih grobišč 
in grobove borcev (patronat). 

— V 5. člen je vključena 
določba, da se posmrtnih 
ostankov padlih in v vojni 
umrlih borcev, ki so poko- 
pani v urejenih in vzdrževa- 
nih grobovih, ne) sme preko- 
pavati. Tako določilo vsebuje 
že sedanji zakon ter ga je 
po mnenju predlagatelja po- 
trebno ohraniti tudi še na- 
prej (tako mnenje je bilo 
prisotno tudi v razpravi na 
seji zakonodajnopravne ko- 
misije Skupščine SR Slove- 
nije). 

V izjemnih primerih, ko 
naj bi se posmrtni ostanki 
borcev zaradi dostojnejše 
ureditve in vzdrževanja gro- 

bov prekopali, pa je pred 
odločitvijo občinske skupšči- 
ne o tem treba dobiti pri- 
volitev svojcev. 

— V drugem odstavku 6. 
člena se določa einoletni rok 
za ureditev evidence in do- 
kumentacije ter se s tem 
usklajuje z rokom iz četr- 
tega odstavka 4. člena. Pri- 
prava programov namreč 
zahteva že urejene evidence, 
zato ne more biti rok za 
izdelavo programa krajši kot 
rok za ureditev evidence. 

— V 7. členu predloga za- 
kona se na novo določa rok 
šestih mesecev, v kateirem 
bo Republiški komite za 
vprašanja borcev NOV in vo- 
jaških invalidov predpisal 
navodilo, predvideno s tem 
zakonom. 

Zakonski predlog vsebuje 
še nekatere zakonodajne in 
redakcijske izboljšave besedi- 
la posameznih členov. 

Predlogi, ki jih predlaga- 
telj ni mogel upoštevati v 
predlogu zakona: 

— Odbor za družbenopoli- 
tični in komunalni sistem 
zbora občin je predlagal, da 
bi se s tem zakonom Repu- 
bliški komite za vprašanja 
borcev NOV in vojaških in- 
validov zadolžil, da skrbi za 
to, kako se vzdržujejo gro- 
bišča in grobovi, postavljeni 
v spomin borcem in dru- 
gim žrtvam fašističnega na- 
silja iz SR Slovenije v dru- 
gih socialističnih republikah 
in socialističnih avtonomnih 

, pokrajinah. Vključitev tega 
določila bi predstavljala po- 
seg v suverenost drugih SR 
in SAP, zato predloga ni 
moč sprejeti. Pač pa je in 
bo tudi v bodoče Republiški 
komite za vprašanja borcev 
NOV in vojaških invalidov 
sodeloval s pristojnimi uprav- 
nimi in drugimi organi iz 
SR in SAP pri varstvu gro- 
bov borcev iz SR Slovenije 
(npr. Rabsko grobišče). 

— Odbor za družbenopoli- 
stični in komunalni sistem 
zbora občin je tudi predla- 
gal, da se z enim zakonom 
rešijo vsa vprašanja v zvezi 
z varstvom spomenikov in 
spominskih obeležij iz NOV 
ter grobišč in grobov bor- 
cev. 

Zakonodajnopravna komisi- 
ja in komisija za vprašanja 
borcev NOV Skupščine SR 
Slovenije pa sta predlagali, 
da se v ta zakon vključijo 
tudi spominska obeležja na 
krajih, kjer so borci padli. 

Predlagatelj je skrbno in 
vsestransko proučil predloge 
za razširitev zakonske mate- 
rije. Pri tem ugotavlja, da 
vsa dosedanja povojna zako- 

nodaja (tod! istovrstna zako- 
nodaja po I, svetovni vojni) 
v vseh socialističnih republi- 
kah in socialističnih avtono- 
mnih pokrajinah ureja v po- 
sameznih . tovrstnih zakonih 
le grobišča in grobove bor- 
cev. Tak zakonodajni sistem 
uporablja tudi federacija ozi- 
roma meddržavna praksa v 
mednarodnih konvencijah s 
tega področja. 

Varstvo spomenikov in spo- 
meniških obeležij ves čas 
urejajo posefani zakoni. V 
SR Sloveniji ureja to področ- 
je zakon o varstvu kultur- 
nih spomenikov v LR Slo- 
veniji (Ur. 1. LRS, št. 26/61 
in ,11/65), v drugih SR in 
SAP pa bodisi istoimenski 
zakoni oziroma zakoni o jav- 
nih spomenikih. 

Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije ugotavlja, da je 
treba spomenike in spomin- 
ska obeležja NOV obravna- 
vati kot pomemben sestavni 
del kulturnih in zgodovinskih 
spomenikov slovenskega na- 
roda in skupno z njimi. Na- 
pačno bi bilo, da bi spome- 
nike in spominska obeležja 
NOV izločali iz kompleksa 
celotne kulturno-zgodovinske 
dediščine. 

V program dela zborov 
Skupščine SR Slovenije za 
obdobje od septembra 1977 
do julija 1978 (Poročevalec 
št. 26 z dne 8. 11. 1977) je 
pod točko 23 tematskega po- 
dročja vsebovana tema »Pro- 
blematika varstva kulturnih 
spomenikov« z rokom obrav- 
nave v X! trimesečju 1978. V 
obrazložitvi teme je navede- 
no, da bo poročilo vsebova- 
lo poseben poudarek na spo- 
menikih revolucije in NOV 
ter predloge za sistelmsko 
ureditev. 

V zakonodajnem programu 
Skupščine SR Slovenije pa 
je v prednostnem programu 
tudi obravnava zakona o var- 
stvu kulturnih spomenikov v 
I. trimesečju 1978. 

Izvršni svet iz obrazlože- 
nih razlogov ni mogel spre- 
jeti predlogov za razširitev 
vsebine tega zakona z dolo- 
čili o spomenikih in spomin- 
skih obeležjih NOV, pač pa 
bo področje spomenikov in 
spominskih obeležij NOV 
urejeno z zakonom o var- 
stvu kulturnih spomenikov 
(delovni naslov). 

Predlog zakona o grobiščih 
in grobovih borcev ureja ta- 
ko le tista področja, ki so 
povezana z grobovi in gro- 
bišči, kjer počivajo posmrtni 
ostanki padlih in v vojni 
umrlih borcev oziroma izje- 
moma tudi tista grobišča in 
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grobove, v katerih so bili 
prvotno pokopani, kasneje pa 
prekopani in preneseni v 
drug kraj (kenotafi). 

Finančna sredstva za var- 
stvo, urejanje in vzdrževanje 
grobišč in grobov borcev se 
zagotavljajo v proračunih ob- 
činskih skupščin s tem, da 
se zagotavljajo v smislu za- 
kona o proračunu SR Slo- 
venije dopolnilna sredstva ti- 
stim občinam, ki jim lastni 
viri ne zadoščajo za pokri- 
vanje opredeljene višine in 

obsega splošne porabe. Da- 
na pa je tudi možnost soli- 
darnostnega združevanja 
sredstev na podlagi samo- 
upravnega sporazumevanja in 
družbenega dogovarjanja. 

Po nepopolnih izračunih — 
evidenco in programe ureja- 
nja in vzdrževanja bodo ob- 
čine pripravile šele po spre- 
jetju zakona — bi bilo za 
varstvo vseh grobišč in gro- 
bov borcev v SR Sloveniji 
v letu 1978 potrebnih okrog 
8 milijonov dinarjev. 

Predlog zakona o spre- 
membi zakona o financi- 
ranju splošnih družbenih 
potreb v družbenopolitič- 
nih skupnostih (ESA-999) 

V zakonu o financiranju 
splošnih družbenih potreb v 
družbenopolitičnih skupnostih 
(Uradni list SRS, št. 39-461/74) 
so določeni viri in vrste do- 
hodkov posameznih družbeno- 
političnih skupnosti. 

Pri opredeljevanju pripadno" 
sti dohodkov iz posameznih 
virov je zakon v največji mo- 
žni meri izhajal iz dogovorje- 
nega načela, da se posamezni 
viri praviloma ne delijo med 
republiko in občine. V skladu 
s tem načelom in glede na 
uvedbo davka iz dohodka te- 
meljnih organizacij združene- 
ga dela kot republiškega do- 
hodka je bil davek iz delovne- 
ga razmerja delavcev v nave- 
denem zakonu opredeljen kot 
občinski vir, medtem ko je bil 
kot republiški vir zadržan le 
davek iz osebnega dohodka 
delavcev po posebni stopnji, 
ki se kot kompenzacijski da- 
vek plačuje le od določenih 
prejemkov delavcev (upoko- 
jenci, nadurno delo in podob- 
no). 

čeprav je davek iz osebnega 
dohodka delavcev v navede- 
nem zakonu opredeljen kot 
občinski dohodek, ga občine v 
SR Sloveniji po posebnem do- 
govoru v letih 1975, 1976 in 
1977 niso uvedle. 

Taiko se ia osebnega dohod- 
ka delavcev v SR Sloveniji 
združujejo le sredstva za fi- 
nanciranje skupne porabe 
(prispevki), medtem ko se v 
nekaterih drugih republikah 
in pokrajinah plačuje iz oseb- 
nega dohodka poleg prispev- 
ka tudi še davek iz osebnega 
dohodka (glej pregled na ta- 
beli). 

Iz bilančne situacije SR 
Slovenije, prikazane v predlo- 

gu zakona o republiškem pro- 
računu za leto 1978, ki je bil 
sprejet na sejah zborov dne 
28. 12. 1977, izhaja, da je v le- 
tošnjem leta potrebno zagoto- 
viti sredstva za iavajanje red- 
nih nalog republiških uprav- 
nih organov, poleg tega pa še 
dodatna sredstva za nove na- 
loge. Med najpomembnejšimi 
novimi nalogami, za katere 
mora republiški proračun v 
leta 1978 zagotavljati dodatna 
sredstva, so predvsem: 
— premije, regresi in kompen- 
zacije za nekatere kmetijske 
oziroma osnovne prehrambe- 
ne proizvode, ki bodo od za- 
četka leta 1978 v skladu z do- 
ločili srednjeročnega družbe- 
nega plana zagotovljene aa vse 
v republiki porabljene količi- 
ne iz republiškega proračuna, 
medtem ko so bile do za- 
ključno 1977. leta zagotovlje- 
ne proizvajalcem preko .zvez- 
nega proračuna. Prek zvezne- 
ga proračuna bodo zagotov- 
ljene le še razvojne premije 
proizvajalcem soje in mleka 
ter do leta 1979 postopoma 
zniževani regresi za umetna 
gnojila; 
— enotne priznavalnine bor- 
cev v skladu s sprejetim dogo- 
vorom o postopnem izenače- 
vanju višin priznavalnin bor- 
cem; 
— odplačevanje posojila, ki ga 
bo morala najeti v začetiku le- 
ta republika, da bi poravnala 
prispevek proračunu federaci- 
je po prevzeti obveanosftfi za 
leto 1977 ter svoj prispevek za 
premije, regrese in kompenza- 
cije, izplačane proizvajal- 
cem po dosedanji ureditvi za 
leto 1977. Posojilo bank za ta 
namen bo potrebno najeti, 
ker dosedanji proračunski vi- 

re republike teh obveznosti ni- 
so mogli več pokrivati in je 
ob prehodiu v leto 1978 — ko 
je v skladu z novim zakonom 
o financiranju federacije uve- 
ljavljen drugačen sistem, tako 
glede pripadnosti temeljnega 
prometnega davka kot glavne- 
ga vira, iz katerega republike 
in pokrajini poravnavajo svoj 
prispevek proračunu federaci- 
je (od 1.1. 197Š se ta deli v 
razmerju 50:50% med federa- 
cijo in republiko oz. pokraji- 
no, v kateri je vplačan), kot 
glede obvez za zagotavljanje 
sredstev in ugotavljanje up- 
ravičencev do premij, regre- 
sov in kompenzacij v kmetij- 
stvu — potrebno stare obvez- 
nosti poravnati v celoti, novi 
sistem financiranja tajko fede- 
racije kot kompenzacij in re- 
gresov pa pripraviti na novih 
osnovah. 

S tem je onemogočena 
praiksa, ki smo se je posluže- 
vali, da smo neporavnane ob- 
veznosti do federacije in pre- 
mij, regresov ter kompenzacij 
poravnavali v naslednjih letih, 
z zamudo, kadar proračunski 
viri republike niso omogoča- 
li rednih poravnav. 

Za navedene obveznosti po 
mnenju predlagatelja v letu 
1978 ni mogoče zagotoviti 
sredstev v okviru dosedanjih 
virov republiških dohodkov, 
ker so preobsežne. Ugotavlja- 
mo, da bo celotni priliv iz 
temeljnega prometnega davka 
v leta 1978 potem, ko še od 
1.1. 1978 že deli med federaci- 
jo in republiko, komaj zadoš- 
čal za pokrivanje prispevka 
federaciji za leto 1978 ter za 
nekatere dosedanje usmeritve 
(cestni skupnosti del temelj- 
nega prometnega davka od di- 
esel goriv). 

»Posefoni republiški promet- 
ni davek že doslej delno pre- 
sega raven, dogovorjeno med 
republikami in pokrajinama, 
zato ga ne bd bilo primemo 
povečata. Prav tako smo mne- 
nja, da tadi davka iz dohodka , 
temeljnih organizacij združe- 
nega dela ni mogoče povečati 
za tak obseg, saj bi se s tem 
obremenitev združenega dela 
iz tega naslova bistveno pove- 
čala.« 

Opozoriti pa še velja, da je 
po naši dosedanji dajvčni ure- 
ditvi — ki pa bo prav v letu 
1978 morala v skladu s pripra- 
vami na nov zakon (ali dogo- 
vor republik in pokrajin) o 
osnovah davčnega sistema 
biti precej spremenjena 
— število zavezancev za 
plačevanje davka iz dohodka 
temeljnih organizacij združe- 
nega dela omejeno le na pre- 
težni del gospodarstva, sistem 
davčnih olajšav pa je zmanj- 
šal obvezo za plačevanje tega 
davka za zelo veliko število 
davčnih zavezancev. Zato bi 
bil učinek velikega povečanja 
davka iz dohodka organizacij 
združenega dela v primeru, da 
bi preko tega davka poizkuša- 
li iskati rešitve materialnih te- 
žav republike, nesorazmerno 
visoka davčna obremenitev la 
relativno ozkega kroga davč- 
nih zavezancev. 

Zato smo pri iskanju novih 
virov za pokrivanje navedenih 
obveznosti opredelili za davek 
iz osebnega dohodka delavcev, 
ki je v obstoječem zakonu o 
davkih občanov institucional- 
no že urejen in ki je po naših 
informacijah (glej pregled) 
uveden tudi v drugih republi- 
kah in pokrajinah. Višina no- 
ve obveznosti in potrebe, aa- 

PREGLED DAVKA OD OSEBNEGA DOHODKA IZ REDNEGA 
DELOVNEGA RAZMERJA V SFRJ V LETU 1976 

Republike 

Bosna in 
Hercegovina 
Črna gora 
Hrvatska 

Makedonija 
Slovenija 
Srbija 

Kosovo 

Vojvodina 

Republiški 
davek 
stopnja 

negosp. 0,40 

zavezanci davka 
iz dohodka 0 

— socialna zaščita 
šolstvo, znanost, 
stopnja je 0,93 

— ostali 1,37 
ni podatka 

2,00 

Občinski 
davek 
stopnja 

od 0,20 do 2,76 
od 0,10 do 2,50 
od 0,15 do 3,95 
skup. obč. 
od 0,13 do 0,30 

od 0,10 do 3,40 

gospodarstvo in 
negospodarstvo 1,40 
šojstvo in socialna 
zaščita 0,50 
od 0,01 do 2,80 
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radi katerih se uvaja, so po- 
drobneje prikazane v poseb- 
nem predlogu zakona o spre- 
membi in dopolnitvi zakona o 
uvedbi in stopnjah republiš- 
kih davkov in taks, krt je pred- 
ložen v razpravo hkrati s tem 
predlogom. 

Da bi se navedeni predlog o 
uvedbi novega republiškega 
davčnega vira lahko uveljavil, 
je treba dopolniti obstoječi 
zakon o financiranju splošnih 
družbenih potreb v družbeno- 
političnih skupnostih v tem 

smislu, da se kot vir dohodka, 
ki pripada republiki, izrecno 
opredeli davek iz osebnega do- 
hodka delavcev (poleg že ob- 
stoječega davka iz osebnega 
dohodka delavcev po posebni 
stopnji). 

Predlagamo, da naj ta za- 
kon kot tudi zakon o spre- 
membi in dopolnitvi zakona o 
uvedbi in stopnjah republiš- 
kih davkoiv in taks, ki uvaja 
obveznosti plačevanja novega 
davka, pričneta veljati 1. mar- 
ca 1978. 

Predlog zakona o spre- 
membah in dopolnitvah 
zakona o uvedbi in stop- 
njah republiških davkov 
in taks (ESA-1000) 

S spremembo zakona o fi- 
nanciranju splošnih družbe- 
nih potreb v družbenopoli- 
tičnih skupnostih, ki je pred- 
ložen v razpravo hkrati s 
tem zakonom, je kot nov 
republiški dohodek oprede- 
ljen davek iz osebnega do- 
hodka delavcev. Ta da- 
vek je po dosedanjem za- 
konu opredeljen le kot ob- 
činski vir, medtem ko je kot 
republiški dohodek predvi- 
den le davek iz osebnega do- 
hodka delavcev po posebni 
stopnji (upokojenci/ nadur- 
no delo in podobno). 

V razpravah o pripravi re- 
publiškega proračuna za le- 
to 1978 je bilo sprejeto sta- 
lišče, da se ssa pokrivanje do- 
ločenih obveznosti republike 
v letu 1978 uvede nov vir 
dohodkov, to je daveik iz 
osebnega dohodka delavcev. 
Takšno stališče narekuje oko- 
liščina, da obstoječih virov 
ni možno povečati v obsegu 
ki bi zagotovil pokritje no- 
rih obveznosti. Pri tem po- 
udarjamo, da temeljni pro- 
metni davek komaj zadošča 

za pokrivanje tekočih obvez, 
nosti za financiranje federa- 
cije, da posebnega republiš- 
kega prometnega davka ni 
mogoče še nadalje povečati 
zaradi omejitev iz medrepub- 
liškega dogovora (že doseda- 
nja stopnja pomembneje pre- 
sega dogovorjene okvire) in 
da davka iz dohodka teme- 
ljnih organizacij združenega 
dela ne bi bilo mogoče po- 
večati v obsegu, ki bi zago- 
tovil pokrivanje novih ob- 
veznosti. 

Med obveznostmi republi- 
ke, ki narekujejo uvedbo no- 
vega davčnega vira, je treba 
v prvi vrsti omeniti že za- 
padle in neporavnane obvez- 
nosti do federacije za leto 
1977 ter nove naloge, ki jih 
republika prevzema v letu 
1978, te pa so: kompenzaci- 
je, premije in regresi v 
kmetijstvu, izvajanje dogo- 
vora o enotnih priznavalni- 
nah borcem in kmetom bor- 
cem pa tudi izvajanje dogo- 
vora o prispevkih za sklad 
solidarnosti z državami v 
razvoju in neuvrščenimi dr- 
žavami in druge. 

Navedene obveznosti SR Slovenije za leto 1978 znašajo 
po grobih ocenah: 
— kompenzacije, premije in regresi v kmetijstvu: 358 mio 
— odplačilo kredita, ki naj bi ga najeli za pokritje 

obveznosti do federacije za leto 1977, plačljivega 
v 3 letih: 274 mio 

— priznavalnine borcem tn kmetom borcem 70 mio 

SKUPAJ 

Ocenjujemo, da bi priliv 
novo uvedenega davKa iz 
osebnega dohodka delavcev 
v višini 1 % v letu 1978 zna- 
šal ca 702,7 mio din. Ocena 
Izhaja iz izračuna' osebnih 

702 mio 

dohodkov delavce, ki pre- 
bivajo na območju SR Slo- 
venije za prvo polletje 1977, 
ocene gibanja teh dohodkov 
do konca leta 1977 in pred- 
videnega nominalnega pora- 

sta teh dohodlkov v letu 1978 
v višini 18 %. Takšna oce- 
na glede priliva iz novega 
davka velja seveda le, če bi 
bil davek uveden za celotno 
Iteto 1978. 

2. 
Davek iz osebnega dohod- 

ka delavcev se plačuje iz 
osebnega dohodka, opredelje- 
nega v smislu 37. člena za- 
kona o davkih občanov in 
125. čleoa zakona o zdru- 
ženem delu. Po zakonu o 
davkih občanov se davek iz 
osebnega dohodka (v zakonu 
je zadržan še naziv davek iz 
osebnega dohodka iz delov- 
nega razmerja) plačuje od 
celotnega osebnega dohodka, 
ki vključuje tudi vse pris- 
pevke in davke, ki se pla- 
čujejo od osebnih dohodkov 
iz delovnega razmerja. Po 
125. členu zakona o združe- 
nem delu pripada delavcu 
osebni dohodek, namenjen 
za zadovoljevanje njegovih 
osebnih potreb kot tudi za 
zadovoljevanje skupnih in 
in splošnih družbenih potreb, 
ki se na podlagi samouprav- 
nega sporazuma oziroma za- 
kona krijejo iz njegovega 
osebnega dohodka, V smislu 
126. člena zakona o združe- 
nem delu pa se osebni do- 
hodek delavca določa skla- 
dno z rezultati njegovega de- 
la in z njegovim osebnim pri- 
spevkom, ki ga je dal s svo- 
jim živim delom in z uprav- 
ljanjem' in gospodarjenjem 
z družbenimi sredstvi kot 
svojim in družbenim minu- 
lim delom k povečanju do. 
hodka temeljne organizacije 
v skladu z načelom delitve 
po delu in v sorazmerju z 
rastjo produktivnosti svojega 
dela in dela delavcev v dru- 
gih temeljnih organizacijah, 
s katerimi je združil delo in 
sredstva, ter celotnega zdru- 
ženega dela. 

Osebni dohodek delavca je 
torej integralna kategorija, 
ki je v neposredni odvisno- 
sti od delavčevih rezultatov, 
zato pomeni vsako poveča- 
nje ali zmanjšanje tistega 
dela osebnega dohodka, ki je 
namenien za zadovoljevanje 
skupnih ali splošnih družbe- 
nih potreb, ustrezno zmanj- 
šanje ali povečanje tistega 
dela osebnega dohodka, ki je 
namenjen za zadovoljevanje 
delavčevih osebnih potreb (to 
je čisti osebni dohodek v 
smislu točke 5. 136. člena in 
137. člena zagona o združe- 
nem delu). 

Predlagana uvedha davka 
I?; osebnega dohodka delav- 
cev rvorneni torej ustrezno 
zmanjšanje čistega osebnega 

dohodka delavcev, če hkrati 
ne pride do povečanja oseb- 
nega dohodka zaradi poveča- 
nih rezultatov delavčevega 
dela ali zaradi večje produk- 
tivnosti dela. 

Iz navedenega sledi, da se 
vsaka povečana ali na novo 
uvedena stopnja davka ali 
prispevka iz osebnega dohod- 
ka obračunava iz tako opre- 
deljenega osebnega dohodka 
(kot integralne kategorije v 
smislu 125. čleoa zakona o 
združenem delu) in da ob 
nespremenjenem osebnem do- 
hodku deluje v smeri zmanj- 
šanja čistega osebnega do- 
hodka. 

Glede na razpravo in pri- 
pombe k predlogu za uvedbo 
novega davka z zakonom po 
hitrem postopku ob koncu 
leta 1977 Izvršni svet Skup- 
ščine SR Slovenije pripomi- 
nja, da sprejema ugovore de- 
legatov glede postopka, ki de- 
tajlne razprave o pravilnosti 
takih ali drugačnih možnih 
ukrepov v delegatski bazi for- 
malno ni omogočal. Vsebin- 
sko pa so bili delegati opo. 
zor j eni na potrebo po izjem- 
nih ukrepih, ki bodo nujni 
za razreševanje teh proble- 
mov, prvič že ob sprejema- 
nju republiškega proračuna, 
ki je v letu 1977 prav zaradi 
materialnih problemov bil 
sprejet s polletno zamudo. 
Ob vsakem nadaljnjem spre- 
jemanju raznih dokumentov 
v republiški skupščini, ki so 
prinašali nadaljnje' obvezno- 
sti republiškega proračuna, 
so bila vedno znova izrečena 
opozorila glede materialne 
situacije republike. 

V novembrskem ekspoze- 
ju podpredsednika Izvršnega 
sveta Skupščine SR Sloveni- 
je so bili konkretneje oprede- 
ljeni že večkrat najavljeni no- 
vi davčni viri. 

Tudi sicer je Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije opo- 
zarjal med letom s svojimi 
informacijami ustrezne orga- 
ne in organizacije v republi- 
ki na nujnost glede neka, 
terih potrebnih ukrepov, ki 
bi imeli za cilj bodisi usta- 
vitev sprejemanja novih ob- 
veznosti za republiški pro- 
račun bodisi sočasno zago- 
tovitev novih virov sredstev 
zanje. 

Za prevzemanje novih ob- 
veznosti in sprejemanje od- 
ločitev o njih pa je najpo- 
gosteje nujen kompromis 
med potrebami in možnost, 
mi za njihovo realizacijo. Za- 
to tudi vsa opozorila Izvr- 
šnega sveta Skuoščine SR 
Slovenije o izčrpanih možno- 
stih republiških proračunskih 
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virov niso mogla učinkovati. 
Torej se je bilo potrebno 

odločiti za rešitev, ki se_ ji 
kljub izrednim prizadeva, 
njem končno le ni bilo mo- 
goče izogniti to predlagati 
uvedbo davka iz osebnega do- 
hodka delavcev. 

Pri tem opozarja Izvršni 
svet Skupščine SR Slovenije, 
da je vse do decembra pri- 
čakoval take rešitve v reba- 
lansu proračuna federacije, 
ki bi pomenile delno zniža- 
nje obveznosti republik in 
pokrajin do federacije za 1. 
1977. 

Taka pričakovanja so ime- 
la osnovo v znatnem pre- 
seganju prilivov carin in 
uvoznih dajatev. V decembru 
pa so bile v zvezni Skupšči- 
ni med delegacijami republik 
in pokrajin usklajene dru- 
gačne rešitve. Preseganje pri- 
liva carin in uvoznih daja- 
tev je bilo usmerjeno v po- 
speševanje zunanjetrgovin- 
ske menjave. S tem se je 
problem sredstev za porav- 
navo obveznosti do proraču- 
na federacije zaostril. 

V decembru se, je z iz- 
tekanjem leta tudi bolj do- 
končno potrjevalo, da oce- 
ne o prilivih temeljnega pro- 
metnega davka, sprejete ob 
določanju obveznosti repub- 
lik in pokrajin za leto 1977 
v SR Sloveniji, ne bodo ures- 
ničene. Bilo pa je proti kon- 
cu leta mogoče točneje oce- 
niti manjkajočo razliko in 
pripravita ob upoštevanju še 
drugih problemov konkretne 
predloge za potrebne rešitve. 

Pri tem je bilo potrebno 
predvsem upoštevati tudi ob- 
veznosti, ki jih je v zvezni 
skupščini po prejetih poobla- 
stilih sprejemala delegacija 
Skupščine SR Slovenije s 
sprejemanjem proračuna fe- 
deracije za leto 1978 ter te 
nove obveznosti usklajevati 
obenem s starimi obveznost- 
mi' z razpoložljivimi viri 
sredstev v republiki. Tudi 
sprejemanje teh novih ob- 
veznosti je po mnogih spre- 
minjanjih predlogov bilo 

končano šele proti koncu de- 
cembra. izvršnemu svetu 
Skupščine SR Slovenije to- 
rej ni bilo mogoče ponudi- 
ti Skupščini SR Slovenije 
končnih predlogov prej, pre- 
den ni sam razpolagal z vse- 
mi podatki, ki na sestavo 
predlogov nujno vplivajo. Za- 
to se predlaganemu hitremu 
postopku ni mogel izogniti, 
če naj bi predlagane rešitve 
učinkovale z novim letom. 

Hitri postopek ni bil spre- 
jet. 

S tem zakonskim predlo- 
gom predlaga sedaj Izvršni 
svet Skupščine SR Slovem- 
je, da se davek iz osebnega 
dohodka delavcev po stopnji 
1 % uvede s. 1. marcem 1978. 
S spremembami v proračunu 
republike bo dvomesečni iz- 
pad pričakovanega priliva te- 
ga davka nadomeščen z dru- 
gačnimi rešitvami. 

V nastali situaciji bi bili 
možni še dve rešitvi: 
— da se za izpadli del davka 
(za januar in februar 1978) 
zmanjša proračun republike 
in poveča znesek posojila pri 
bankah, 
_ da se doslej predvidena 
stopnja davka (v višini 1 %) 
ustrezno zviša, s čimer bi se 
pokril izpad dohodka za ja- 
nuar in februar 1978. 

Pri Izbiri med navedenima 
možnostma se je Izvršni 
svet Skupščine SR Slovenije 
odločil, da predlaga Skup- 
ščini SR Slovenije razširitev 
namenov, za katere bo repub- 
lika najela posojilo pri ban- 
kah ter spremembo v upo- 
rabi novega davčnega vira. 

Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije ne vidi možnosti, 
da bi se ob že sicer restrik- 
tivnem pristopu k zahtevam 
upravičencev do sredstev re- 
publiškega proračuna prora- 
čunska po raba lahko š e nada- 
lje zniževala. 

Navedeni predlog bo podro- 
bneje obrazložen v okviru 
razprave o spremembah re- 
publiškega proračuna za le- 
to 1978. 

SR Slovenije v graditev ob- 
jektov in nabavo opreme v 
obdobju od leta 1978 do 
1982. Skupščina SR Sloveni- 
je je na 56. seji zbora občin 
in 57. seji zbora združenega 
dela dne 28. 12. 1977 spreje- 
la predloženi predlog za iz- 
dajo tega zakona z osnutkom 
zatona in naložila Izvršne- 
mu svetu Skupščine SR Slo- 
venije, da pripravi predlog 
zakona in pri tem upošteva 
pripombe, predloge in mne- 
nja, dana v skupščinskih te- 
lesih in v razpravi na seji 
zborov. 

I. 

Predlog zakona o investi- 
cijskih vlaganjih SR Slo- 
venije v graditev objek- 
tov in nabavo opreme v 
obdobju 1978 do 1982 (ESA-1005) 

V skladu z družbenim pla- 
nom SR Slovenije za obdob- 
je 1976—1980 je Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije dne 
2. 12. 1977 predložil Skupšči- 

ni SR Slovenije 5-letni pro- 
gram negospodarskih investi- 
cij s predlogom za izdajo 
zakona in z osnutkom zako- 
na o investicijskih vlaganjih 

Predloženi predlog zakona 
s programom negospodarskih 
investicij za obdobje od leta 
1978—1982 predvideva naložbe 
republike v gradnjo in adap- 
tacijo poslovnih prostorov za 
Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije, za upravne in pra- 
vosodne organe, organe za 
notranje zadeve in zavode za 
izvrševanje kazenskih sankcij. 
V predloženem predlogu za- 
kona je v primerjavi z osnut- 
kom zakona v skladu s pred- 
logi skupščinskih teles zaje- 
to tudi sofinanciranje SR 
Slovenije pri gradnji Kultur- 
nega doma Ivan Cankar. 

Namen predlaganega zako- 
na je predvsem doseči enot- 
no obravnavanje posameznih 
gradenj in investicij v opre- 
mo ter s tem rešiti najbolj 
pereče probleme prostorske 
utesnjenosti republiških orga- 
nov državne uprave. 

Zakon zagotavlja tudi ma- 
terialne pogoje za ustavno 
preobrazbo republiških orga- 
nov državne uprave in za 
njihovo usposobitev za oprav- 
ljanje funkcij v skladu z nji- 
hovo vlogo, položajem in od- 
govornostjo v samoupravni 
družbi kakor tudi za ustavno 
preobrazbo pravosodja in za 
gotovitev njegovega učinkovi- 
tega dela pri varstvu zakoni- 
tosti, uveljavljanju družbene 
odgovornosti ter pri prepre- 
čevanju družbeno škodljivih 
pojavov. 

Zagotovitev materialnih po- 
gojev telm organom je po- 
membna naloga, ki je nepo- 
sredno povezana s prizade- 
vanji za pridobitev strokov- 
no usposobljenih in družbe- 
no angažiranih kadrov. To 
terja tudi nadaljnje napore 
za učinkovitejše poslovanje 
teh organov, vključno z vla- 
ganji v sodobnejša sredstva 
za delo in avtomatizacijo 
opravil. 

Prostorska razmestitev 
strokovnih služb Izvršnega 
sveta in republiških upravnih 

organov v številnih nefunkci- 
onalnih in med seboj odda, 
ljenih objektih onemogoča 
sistematično modernizacijo 
dela z uvajanjem sodobnih 
tehničnih sredstev, delovna 
poveizave pa so otežene in 
terjajo nesorazmerno porabo 
časa in sredstev. Problem 
poslovnih prostorov teh orga- 
nov je možno zadovoljivo re- 
Stiti le s pridobitvijo novih 
poslovnih prostorov, torej z 
izgradnjo nove poslovne stav- 
be, ki naj bi se začela gra- 
diti v letu 1978. Tako bi 
se izoblikovalo republiško 
uioravno središče med Pre- 
šernovo, Igriško, Gregorčiče- 
vo in Erjavčevo ulico kot 
celota, v teh prostorskih 
okvirih pa bi nova upravna 
stavba v tem kompleksu po- 
menila še nadaljnje združe- 
vanje upravne dejavnosti. 

Z adaptacijo in nadzidavo, 
vzhodnega krila Izvršnega 
sveta in z zgraditvijo nova 
poslovne stavbe na območju 
med Gregorčičevo in Erjav- 
čevo ulico bo pridobljenih 
približno 10.000 m2 površin 
za Izvršni svet in republiško 
upravo. Nekateri upravni 
organi bodo še ostali razme- 
ščeni v stavbah v Zupančiče- 
vi ulici št. 3 in 6 ter v Gre- 
gorčičevi ulici št. 25 in 27. 

Vrednost zgoraj navedenih 
predvidenih naložb znaša 
skupaj 371.770.000 dinarjev, od 
tega 28.250.000 dinarjev za 
adaptacijo in nadzidavo 
vzhodnega krila IS, za zgra- 
ditev nove poslovne stavbal 
pa 343.520.000 dinarjev. 

Zavod SR Slovenije za sta, 
tistiko posluje v stavbi, ki 
je za njegovo dejavnost pre- 
majhna, predvsem pa ne- 
funkcionalna in ne ustreza 
sedanjemu obsegu, tehnologi- 
ji in organizaciji poslovanja 
zavoda. Trajno je mogoča 
rešiti prostorski problem Za- 
voda SRS za statistiko le z 
graditvijo novega objekta. 
Predvidena naložba znaša 
123.946.000 dinarjev. 

Arhiv SR Slovenije dela 7 
prostorih, ki so premajhni 
in neprimerni za njegovo de- 
lo. Od 12.500 tekočih metrov 
arhivskega gradiva, ki ga 
Arhiv trenutno hrani, je) 19 
6000 tekočih metrov ustrezno 
vskladiščenega arhivskega 
gradiva v novo zgrajenem 
skladišču. Ostalo gradivo ja 
zloženo neurejeno v kleteb 
in je nedostopno za upora« 
bo. Organizacije in organi 
pa imajo že sedaj približno 
3000 tekočih metrov arhivske- 
ga gradiva, starejšega od 30 
let, ki bi ga moral Arhiv 
SR" Slovenije po zakonu o 
arhivskem gradivu in arhivih 
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sprejeti in hraniti. Ker je 
letini dotok arhivskega gradi- 
va trajne vrednosti približno 
300—400 tekočih metrov, bo 
Arhiv SR Slovenije do leta 
1984 potreboval skladišča s 
kapaciteto približno 18.400 
tekočih metrov. Predvideva 
se, da se bo tudi filmsko 
gradivo od sedanjih 7000 na- 
slovov podvojilo v prihodnjih 
10—15 letih. 

Sanacija Arhiva SR Slove- 
nije obsega: ada/ptaoijo Vi- 
rantove hiše za skladišča 
arhiva; restavracijo in revita- 
lizacijo Gruibarjeve palače za 
potrebe konzervacijske služ- 
be, uprave, čitalnice, za raz- 
stavne prostore in tehnične 
službe; gradnjo dveh prizid- 
kov za skladišča in adapta- 
cijo gradu Lisičje pri Gro- 
supljem za skladišče in film- 
ski arhiv. Vrednost celotne 
investicije znaša 83.223.000 di- 
narjev. 

Gradnja republiškega cen- 
tra za obrambno vzgojo je 
predvidena v Aneksu o ljud- 
ski obrambi k družbenemu 
planu SR Slovenije. V tem 
centru se bo vršilo obramb- 
no usposabljanje kadrov na 
področju vojnih zvez in 
OJOA, civilne zaščite, gospo- 
darstva in družbenih dejavno- 
sti ter teritorialne obrambe. 
Gradnjo tega republiškega 
centra je obravnaval svet 
Predsedstva SR Slovenije za 
ljudsko obrambo na seji dne 
13. 7. 1977 in zavzel stališče, 
da je gradnja nujno potreb- 
na. Predvidena vrednost in- 
vesticije znaša 55.088.000 di- 
narjev. 

Naloge organov za notra- 
nje zadeve kot strokovnega 
dela varnostnega sistema in 
družbene zaščite so se bi- 
stveno povečale in zahtevajo 
tudi intenzivnejša vlaganja za 
zagotovitev potrebnih funkci- 
onalnih objektov in delovnih 
prostorov. Te potrebe so bile 
nakazane v srednjeročnem 
programu razvoja organov za 
notranje zadeve za razdobje 
1976 do 1980, ki ga je ob- 
ravnaval in potrdil Repu- 
bliški svet za varstvo ustav- 
ne ureditve SR Slovenije. 

Upoštevajoč mednarodne 
obveznosti, sklepe in stališča 
Skupščine SR Stovenije o 
obmejnem gospodarskem so- 
delovanju SR Slovenije s so- 
sednjimi državami in zakon 
o modernizaciji carinske 
službe, po katerem zvezna 
uprava carin participira pri 
financiranju izgradnje oziro- 
ma rekonstrukcije objektov 
na mejnih prehodih, so v 
prednostnem planu negospo- 
darskih investicij na meji 
predvidene novogradnje med- 

narodnih mejnih prehodov 
Vrtojba, Lipica, Getderovci, 
Hodoš, Kuzma in Farnetiči— 
avtocesta ter pričetek del na 
novih mednarodnih mejnih 
prehodih Šentilj—avtocesta in 
Karavanški predor—avtoce- 
sta. 

Pri šolskem centru RSNZ, 
katerega izgradnja je v za- 
ključni fazi, je potrebno ure- 
diti še zunanje trenažne ob- 
jekte. To bo omogočalo do- 
sledno izvajanje učnega pro- 
grama kadetov in dopolnilno 
izobraževanje delavcev mili- 
ce za delo v izjemnih in 
vojnih pogojih. 

Program izgradnje nujno 
potrebnih funikoionalndh ob- 
jektov in delovnih prostorov 
za potrebe uprav jaivne var- 
nosti in postaj milice predvi- 
deva izgradnjo novih poslov- 
nih prostorov v Celju, Novi 
Gorici, Murski Soboti in 
Kranju.. 

Uprava javne varnosti Ce- 
lje uporablja za svoje uprav- 
ne prostore del zgradbe 
zdravstvenega doma v Celju. 
Ker so ti prostori nujno po- 
trebni zdravstveni službi v 
Celju, jih mora uprava jav- 
ne varnosti izprazniti najpo- 
zneje do leta 1980. Del sred- 
stev za izgradnjo novih po- 
slovnih prostorov za upravo 
javne varnosti Celje bo pri- 
spevala skupščina občine Ce- 
lje v skladu s 145. čl. zako- 
na o družbeni samozaščiti, 
varnosti in notranjih zade- 
vah. 

Izgradnja novih poslovnih 
prostorov za potrebe UJV, 
PPM, PMM in PM Nova 
Gorica je potrebna glede na 
to, da je potres močno po- 
škodoval poslovne in funkci- 
onalne prostore v objektih 
v Solkanu, v katerih dela 
del služb UJV in DV. Iz 
varnostih razlogov je bila 
uporaba nekaterih objektov 
prepovedana. Sanacija obsto- 
ječih objektov bi bila glede 
na njihovo starost zelo zah- 
tevna in draga. Del sredstev 
za izgradnjo novih prostorov 
bo prispevala skupščina obči- 
ne Nova Gorica. 

Uprava javne varnosti Mur- 
ska Sobota deluje v treh 
zgradbah; eno od teh mora 
izprazniti najkasneje do leta 
1980. Gldde na njihovo veli- 
kost nobena izmed teh zgradb 
ne omogoča združitve vseh 
služb na enem mestu, po 
urbanistični presoji pa tudi 
ri mogoča dozidava navede- 
nih objektov. Glede na to je 
nujna izgradnja novih poslov- 
nih prostorov za vse službe 
uprave javne varnosti na no- ' 
vi lokaciji. Za potrebe PM 
in PPM bo občina dala po 

dogovoru na razpolago dose- 
danjo stavbo UJV, ki glede 
na velikost zadošča za potre- 
be PM in PPM Murska So- 
bota. Sredstva, ki bodo pri- 
dobljena s prodajo stavbe, 
v kateri so sedaj poslovni 
prostori PM in PPM, pa bo- 
do namenjena za izboljšanje 
delovnih razmer delavcev 
organov za notranje zadele v 
Murski Soboti. 

Izgradnjo novih prostorov 
za UJV in PPM Kranj nare- 
kuje dejstvo, da so sedanji 
funkcionalni in tehnični pro- 
stori teh služb popolnoma 
neustretaii in premajhni. 

Program investicij zajema 
tudi modernizacijo laboratori- 
jev in zagotovitev drugih 
tehničnih pogojev ter druge 
manjše preureditve funkcio- 
nalnih in delovnih prostorov 
organov za notranje zadeve. 

Za vse navedene investicije 
za potrebe organov za notra- 
nje zadeve je tirefba zagoto- 
viti skupaj 232.337.000 dinar- 
jev. 

Ob sprejemu organizacij- 
skih predpisov na področju 
pravosodja, ki dajejo norma- 
tivno podlago za učinkovitej- 
še delovanje pravosodnih 
organov in osnovo za dedo- 
vanje samoupravnih sodišč, 
je bilo v razpravah delega- 
tov v skupščini poudarjeno, 
da bodo na novo organizi- 
rani pravosodni organi lahko 
učinkoviteje delovali le, če 
bodo zagotovljeni ustrezni 
materialni in kadrovski pogo- 
ji. Med materialnimi pogoji 
je treba v prvi vrsti zagoto- 
viti ustrezne prostore. Zato 
je v resoluciji o izvajanju 
družbenega plana v letu 1977 
predvideno, da se! bo v okvi- 
ru petletnega programa nego- 
spodarskih investicij začelo 
pospešeno reševati vprašanje 
prostorov pravosodnih orga- 
nov. 

Glede na prostorske razme- 
re je nujno, da se najprej 
zagotovijo potrebni prostori 
za višje sodišče in višje jav- 
no tožilstvo v Kopru in Ma- 
riboru. Investitor novih pro- 
storov v Kopru bo občina, 
republika pa bo zagotovila 
sredstva samo za prostore 
organov, ki jih financira, kar 
je približno 30 odstotkov in- 
vesticijskih stroškov. V Mari- 
boru bodo dodatni prostori 
pridobljeni z nadzidavo juž- 
nega trakta sodnega poslop- 
ja. Zaradi povečanja prosto- 
rov bo potrebno povečati tu- 
di zmogljivost centralnega 
ogrevanja. Enako kot v Ko- 
pru bo tudi v Mariboru re- 
publika sama sofinancirala 
investicijo, in to do 30 od- 
stotkov. Predvidena soudelež- 

ba republike za navedeni in- 
vesticiji znaša 70.460.000 di- 
narjev. 

Nova kazenska zakonodaja 
in razmere na področju izvr- 
ševanja kazenskih sankcij 
zahtevajo, da se uveljavijo 
sodobhejše prevzgojne meto- 
de obsojencev pri prestajanju 
zaporne kazni. Sodobnejših 
prevzgojnih metod v obstoje- 
čih kazenskih poboljševalnih 
zavodih ni mogoče izvajata, 
ker večina zavodov ne ustre- 
za že sedanjim minimalnim 
standardom. 

V večini kazenskih pobolj- 
ševalnih zavodov in ustrez- 
nih šolskih prostorov za os- 
novno in poklicno izobraže- 
vanje obsojencev, učnih de- 
lavnic, primernih prostorov 
za terapevtsko dejavnost, pri- 
mernih prostorov za delovno 
prevzgojo, primernih objek- 
tov za športno-rekreativno 
dejavnost, pa tudi bivalni 
prostori ne ustrezajo pred- 
pisanim standardom. Oteako- 
čerao je tudi učinkovito zava- 
rovanje zavodov. 

Večina kazenskih poboljše- 
valnih zavodov je potrebna 
temeljite obnove, nekatere 
objekte pa bo potrebno zgra- 
diti na novo. V obdobju 
1978—1982 je potrebno izve- 
sti le najnujnejše investicije, 
za katere je potrebno zago- 
toviti skupaj 108.611.000 di- 
narjev. 

II. 

V skladu s pripombami, 
predlogi in mnenji iz razpra- 
ve v skupščinskih telesih in 
na sejah zborov Skupščine 
SR Slovenije je predlog za- 
kona v primerjavi z osnut- 
kom zakona dopolnjen ozi- 
roma spremenjen, in sicer: 

1. V program investicijskih 
vlaganj je vključeno sofinan- 
ciranje Kulturnega doma 
Ivan Cankar. Skupščina SR 
Slovenije je z odlokom o po- 
oblastitvi Izvršnega sveta 
Skupščine SR Slovenije, da 
sklene družbeni dogovor o 
izgradnji Kulturnega doma 
Ivan Cankar, prevzela obvez- 
nost sofinanciranja - te inve- 
sticije. 

Po navedenem družbenem 
dogovoru je predvidena ude- 
ležba SR Slovenije v višini 
126.460.000 dinarjev. 

2. Obseg investicijskih vla- 
ganj je pri investicijah orga- 
nov za notranje zadeve po- 
večan za sredstva, potrebna 
za-izgradnjo cetotra za poseb- 
no enoto milice na Vodniko- 
vi cesti v Ljubljani, za grad- 
njo objektov UJV v Murski 
Soboti in Kranju in za grad- 
njo mejnih prehodov v šen- 
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tilju na avtocesti in prehoda 
pri Karavanskem predoru. 
Vrednost teh investicij znaša 
po cenah iz lete 1977 skupaj 
151.000.000 dinarjev, v progra- 
mu pa je za leto 1981 in 
1982 za te investicije predvi- 
denih 70.000.000 dinarjev; raz- 
liko bo potrebno v skladu s 
posebnim programom investi- 
cij za organe za notranje za- 
deve pokriti po letu 1982. 

3. Vrednost investicij v ob- 
jekte in opremo, ki je bila 
v osnutku zakona navedena 
z upoštevanjem cen iz leta 
1976, je v predlogu zakona 
izračunana na podlagi cen iz 
leta 1977. Za izračun valori- 
zacije cen je uporabljen pre- 
gled indeksov za obračun 
razlike v ceni gradbenih sto- 
ritev Biroja gradbeništva Slo- 
venije iz septembra 1977, s 
tem da je zadnje trimesečje 
1977 ocenjeno. Po teb podat- 
kih so povprečne cene v 
gradbeništvu v letu 1977 za 
13 odstotkov večje od celn v 
letu 1976. Z navedeno valori- 
zacijo je upoštevan predlog 
odbora za finance zbora ob- 
čin. Tako izračunana skupna 
vrednost vseh predlaganih in- 
vesticij bi znašala 1.171.895.000 
dinarjev. 

4. V 4. členu predloga za- 
kona je upoštevan predlog 
odbora za finance zbora 
združenega dela in odbora za 
finance zbora občin, tako da 
bodo zneski investicij, dolo- 
čeni za posamezna leta, va- 
lorizirani ob sprejeitju prora- 
čuna republike za naslednje 
leto na podlagi podatkov Za- 
voda SRS za statistiko o gi- 
banju cen za proizvode in 
storitve oziroma gradbenih 
stroškov, vendar M, če bo 
njihov porast večji od 5 od- 
stotkov. 

5. V predlogu zakona ni 
bilo mogoče uresničiti pred- 
loga odbora za finance zbo- 
ra občin, da se v zakonu 
opredeli namen . upoTabe iz- 
kupička od prodaje poslov- 

nih prostorov, ki jih po do- 
graditvi nove poslovne stav- 
be republiški upravi organi 
ne bi več uporabljali. 

Po izgradnji novih poslov- 
nih prostorov se v prvi fazi 
še ne predvideva izpraznitev 
poslovnih prostorov, v kate- 
rih so sedaj republiški or- 
gani državne uprave, iker se 
bo s predlaganimi investi- 
cijami samo omilila njihova 
prostorska stiska. Poslovnih 
prostorov v zgradbah, na ka- 
terih ima pravico uporabe 
SR Slovenija, njeni organi 
pa jih traijno ne uporabljajo 
za svojo dejavnost, temveč 
jih oddajajo v najem orga- 
nizacijam združenega dela, 
glede na določbe 37. čleina 
zakona o poslovnih zgradbah 
in poslovnih prostorih (Urad- 
ni list SRS, št. 18/74) ni 
mogoče odsvojiti proti od- 
škodnini. Za poslovne pro- 
store, ki jih družbenopolitič- 
ne skupnosti trau'no ne upo- 
rabljajo za svojo dejavnost, 
lahko organizacije združenega 
dela, ki te prostore uporab- 
ljajo, zahtevajo uvedbo po- 
stopka za prenos pravice 
uporabe. Pri prenosu pravice 
uporabe pripada sedanjemu 
imeitaiiku te pravice ^ samo 
odškodnina za valorizirana 
eventualna plačila za poslov- 
ne prostore in za neamorti- 
zirane naložbe, kar izhaja iz 
četrtega odstavka 37. člena 
zakona o poslovnih stavbah 
in poslovnih prostorih in iz 
določb 5.—10. člena zakona o 
razpolaganju z nezazidanim 
stavbnim zemljiščem (Uradni 
list SRS, št. 27/72), ki se 
smiselno uporabljajo glede 
odškodnine pri prenosu pra- 
vice uporabe na zgoraj na- 
vedenih poslovnih zgradbah 
oziroma prostorih. Iz tega 
naslova torej ni mogoče pri- 
dobiti sredstev, ki bi jih 
republika eventualno uporabi- 
la za dopolnilno financiranje 
v predlogu zakona navedenih 
negospodarskih investicij. 

Predlog odloka o stati- 
stičnih raziskovanjih So- 
cialistične republike Slo- 
venije v letu 1978 

Jo pomen samo za republi- 
ko. 

V načrtu, ki je priloga od. 
loku, so podrobno navedena 
posamezna raziskovanja. Pri 
vsakem je označeno, ali gre 
za dopolnitev statističnega 
raziskovanja, ki je pomemb- 
no za vso državo, aH pa gre 
za raziskovanje, pomembno 
za republiko. 

Za dopolnitve Je potrebna 
pravna osnova, s katero se 
določijo obveze dajalcev po- 
datkov in statistične službe. 

Po zakonu o statističnih 
raziskovanjih, ki imajo po- 
men za vso državo, določi 
Zvezni izvršni svet program 
raziskovanj, ki j$h predloži 
Zvezni skupščini v spreje- 
tja. Po enakem postopku naj 
bi se tudi v SR Sloveniji 
sprejel odlok o načrtu do- 
polnitev statističnih razisko. 
vanj iz programa statističnih 
raziskovanj, ki imajo pomen 
za vso državo in načrtu sta- 
tističnih raziskovanj, ki ima- 
jo pomen za Socialistično re. 
publiko Slovenijo v letu 1978, 

(ESA-1031) 

Predlog za izdajo zakona 
o nagradah in priznanjih 
Staneta Žagarja z osnut- 
kom zakona (ESA-1033) 

1. Zagarjeve nagrade in pri. 
znanja se kot posebno druž- 
beno priznanje podeljuje za 
izredne uspehe na področju 
vzgoje in izobraževanja, ki 
prispevajo k napredku peda- 
goške teorije in prakse. Ime- 
nujejo se po prosvetnem de- 
lavcu, narodnem heroju Sta- 
netu Žagarju. 

2. Nagrado prejme lahko 
posameznik ali skupina de- 
lavcev; organizacija združe- 
nega dela, delovna skupnost, 
družbena organizacija in dru- 
štvo pa priznanje, če izpol- 
njuje pogoje, določene z za- 
konom. 

3. Zagarjeve nagrade in pri. 
znanja podeljuje odbor, v 
katerega svoje člane imenu- 
je Republiška konferenca 
SZDL, skupščina Izobraže- 
valne skupnosti Slovenije in 
Izvršni svet Skupščine SRS. 
Predsednik in člani odbora 

se imenujejo za dobo Štirih 
let. 

4. Mandate za nagrade in 
priznanja lahko predlagajo 
krajevne skupnosti, organizam 
oije združenega dela, samo. 
upravne interesne skupnosti, 
družbenopolitične skupnosti 
in organizacije, strokovna 
društva, M vključujejo učite, 
lje in vzgojitelje, Republiški 
komite za vzgojo in izobra- 
ževanje in Zavod SRS za šol- 
stvo na podlagi javnega raa- 
pisa. 

5. Z javnim razpisom se ob. 
javijo kriteriji za podelitev 
nagrad in priznanj, število 
in višina nagrad, datum po. 
deliitve in drugi potrebni po- 
datki. 

6. Sredstva za podeljevanja 
Zagarjevih nagrad se zago- 
tavljajo v Izobraževanli sku- 
pnosti Slovenije. 

Predlog za izdajo zakona 
o spremembah in dopol- 
nitvah zakona o samo- 
upravni stanovanjski sku- 
pnosti z osnutkom zako- 
na (ESA-1036) 

Po programu statističnih 
raziskovanj, ki imajo pomen 
za vso državo, se zberejo z 
raziskovanji tudi podatki za 
SR Slovenijo. Predlog pro- 
grama za leto 1978 predvide- 
va številne spremembe in do- 
polnitve, ki so potrebne zlas- 
ti zaradi spremljanja izvaja- 
nja ustavnih določil na pod- 

ročju združenega dela in za se- 
staivo in spremljanje družbe- 
nih planov. Zaradi posebnih 
potreb, ki jdh ima SR Sloveni- 
ja, pa je potrebno nekatera 
raziskovanja še dopolniti s 
posameznimi vprašanji ozi- 
roma opraviti samostojna sta- 
tistična raziskovanja, ki ima- 

S spremembami in dopol- 
nitvami zakona o samouprav- 
ni stanovanjski skupnosti se 
postavljajo osnove za novo 
enovito samoupravno organi- 
ziranost stanovanjske skup- 
nosti na podlagi ustave SR 
Slovenije in zakona o zdru- 
ženem delu. Od-; zijajo se 
posebne samoupravne enote 

za področje graditve stano- 
vanj, družbend pomoči v sta- 
novanjskem gospodarstvu in 
za gospodarjenje s stanovanj- 
skim skladom v družbeni la. 
stnini. Po tem zakonu skup* 
ščino stanovanjske skupnosti 
sestavljata zbor uporabnikov 
in zbor izvajalcev, pri čemer 
o zadevah, kjer ni svobodn« 
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menjave dela, odloča samo- 
stojno samo zbor uporabni-/ 
kov. 

Sredstva, pravice in obvez- 
nosti samoupravnih enot za 
graditev, družbeno pomoč v 
stanovanjskem gospodarstvu 

in za gospodarjenje s stano- 
vanjskim skladom v družbeni 
lastnini se prenesejo na sta- 
novanjsko skupnost po 
uskladitvi organiziranosti sta- 
novanjske skupnosti po do- 
ločbah tega zakona. 

Predlog zakona o spre- 
membah zakona o prora- 
čunu Socialistične repu- 
blike Slovenije (republi- 
škem proračunu) za leto 
1978 (ESA-1038) 

Z zakonom o proračunu 
SR Slovenije za leto 1978, ki 
ga je sprejela Skupščina SR 
Slovenije na sejah zbora 
združenega dela in zbora ob- 
čin dne 28. 12. 1977, so bili 
skupni prihodki republiškega 
proračuna in njihova razpore- 
ditev predvideni v višini 
7.961,2 mio din. V okviru pri- 
hodkov republiškega prora- 
čuna so izpadli prihodki iz 
predvidenega novega vira re- 
publiškega proračuna, to je 
republiškega davka iz oseb- 
nega dohodka, ki naj bi bil 
uveden v letu 1978. Predla- 
gana uvedba republiškega 
davka iz osebnega dohodka 
v Skupščini SR Slovenije ni 
bila sprejeta po hitrem po- 
stopku, zato tudi ni bilo mo- 
goče sprejeti republiškega 
proračuna v predlaganem ob- 
segu, ki je vključeval tudi 
republiški davek iz osebnega 
dohodka v predvideni višini 
702.730 tisoč din. S predlo- 
gom zakona o republiškem 
proračunu za leto 1978 je bilo 
predvideno, da bi se s pri- 
hodki iz tega vira zagotovilo 
odplačevanje posojila, ki bi 
ga najela SR Slovenija pri 
temeljnih bankah za porav- 
navo obveznosti do zveznega 
proračuna za leto 1977 ter za 
nove naloge, ki jih prevzema 
republika v letu 1978 (repub- 
liške premije, regrese in kom- 
penzacije za nekatere kmetij- 
ske in prehrambene proizvo- 
de), za izvajanje dogovora o 
enotnih priznavalninah bor- 
cev, obveznosti do sklada so- 

lidarnosti z državami v raz- 
voju in neuvrščenimi država- 
mi in za izpolnitev ustavnih 
obveznosti SR Slovenije v za- 
mejstvu. Za izpolnitev nave- 
denih obveznosti namreč ni 
mogoče zagotoviti sredstev v 
okviru dosedanjih prihodkov 
republiškega proračuna. 

Glede na to, da predlaga- 
na uvedba republiškega dav- 
ka iz osebnega dohodka ni 
bila sprejeta, je Skupščina 
SR Sloveinije sprejela amand- 
ma Izvršnega sveta k predlo- 
gu zakona o proračunu SR 
Slovenije za leto 1978, po ka- 
terem se je obseg republi- 
škega proračuna zmanjšal na 
strani prihodkov za 702.730 
tisoč din in na strani sploš- 
nega razporeda prihodkov so 
se začasno znižali vsi zneski 
na ravni republike za 13,7 od- 
stotka. 

V skladu s predlaganim za- 
konom o spremembah in do- 
polnitvah zakona o uvedbi in 
stopnjah republiških davkov 
in taks, se s 1. marcem 1978 
uvaja republiški davek iz 
osebnega dohodka po stopnji 
1 odstotek, kar omogoča, da 
se sprejme sprememba re- 
publiškega proračuna za leto 
1978 in tako zagotovi financi- 
ranje obveznosti SR Slove- 
nije. Glede na to, da se novi 
vir prihodka uvaja šele s 
1. 3. 1978, bo izpadel del re- 
publiškega. davka iz osebne- 
ga dohodka v višini 117,1 mio 
din. Prav tako se na strani 
prihodkov 225,0 mio din 
zmanjšajo prihodki od te- 
meljnega davka od prometa 
proizvodov zaradi: 

mlo din 

— zmanjšanja udeležbe republiškega proračuna 
na prihodkih od temeljnega prometnega davka 
od diesel goriv za višino, ki bo usmerjena 
Republiški skupnosti za ceste 140 

— izpada dela temeljnega prometnega davka od 
naftnih derivatov in kave v višini 70 
V letu 1977 je bil v celoti predviden zi 

republiško pokrivanje kompenzacij in regre- 
sov za kmetijstvo, v letu 1977 pa se v skladu 
z zakonom o financiranju federacije deli 
med republiko in federacijo; 

• izpada 4 odstotke od vplačil temeljnega pro- 
metnega davka od tarife 1 v višini ' 
Z ozirom na to, da obveznosti za razvojne 
premije v kmetijstvu v letu 1977 z izloča- 
njem štirih odstotkov od vplačil temeljnega 
prometnega davka od tarife 1 niso bile v celoti 
pokrite, je Zvezni sekretariat za finance podalj 
šal izločanje tega davka do poplačila celotne 
obveznosti v breme tistega dela temeljnega 
prometnega davka, ki ostaja v republiki. 
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Zaradi izpada dela repub- 
liškega davka iz osebnega do- 
hodka ter zaradi znižane oce- 
ne temeljnega (davka od 
prometa proizvodov je za 
znesek 342,2 mio din nižji 
predlog spremembe republi- 
škega proračuna v primelrja- 
vi s predlogom republiškega 
proračuna z leto 1978, ki je 
bil predložen Skupščini SR 
Slovenije 28. decembra 1977, 
tako znaša sedanja vsota od 
ocenjenih prihodkov 8,321.970 
tisoč din. 

II. 

S tako določenim obsegom 
republiškega proračuna bo 
mogoče pokriti obveznost re- 
publike do prispevka federa- 
ciji v višini 3.366,4 mio din, 
ki je bila dokončno določena 
na podlagi sprejetega prora- 
čuna federacije za leto 1978 

(Uradni list SRS, št. 62/77). 
Za predvideni i2pad prihod- 
kov iz naslova temeljnega 
prometnega davka v višini za 
odplačilo posojila temeljnim 
bankam. V okvir predlaga- 
nih sprememb pa se vklju- 
čujejo tudi obveznosti do ne- 
gospodarskih investicij v skla- 
du z zakonom o investicij- 
skih vlaganjih SR Slovenije v 
graditev objektov in nabavo 
opreme v obdobju od leta 
1978 do 1982 in predlogom 
»Odloka o pooblastitvi Izvrš- 
nega sveta Skupščine SR Slo- 
venije, da sklene družbeni 
dogovor o izgradnji in finan- 
ciranju , Kulturnega doma 
Ivan Cankar na Trgu revolu- 
cije v Ljubljani«. Del inve- 
sticijskih sredstev bo potreb- 
no zagotoviti tudi za izgrad- 
njo objektov republiškega od- 
bora Zveze združenj bor- 
cev NOV. 

Predlog odloka o uvaja- 
nju obveznih priprav pro- 
storskih planov v SR Slo- 
veniji (ESA-1040) 

Naloge na področju pro- 
storskega planiranja so tako 
v družbenem planu SR Slo- 
venije za obdobje od leta 
1976 do leta 1980 kot reso- 
luciji o politiki njegovega iz- 
vajanja v letu 1978 ter stali- 
ščih, sklepih in priporočilih 
za reševanje problematike 
varstva dobrin splošnega po- 
mena in vrednot človekovega 
okolja v SR Sloveniji obli- 
kovane v duhu novega si- 
stema družbenega planiranja. 
Pripravljamo republiški za- 
kon o sistemu družbenega 
planiranja, hkrati pa so v 
teku nekatera prizadevanja 
za novelacijo in usklajevanje 
sedanje zakonodaje, ki ureja 
podrobneje urbanistično pla- 
niranje in tudi zemljiško po- 
litiko. Zato se predloženi 
odlok naslanja na odločbe 
zveznega zakona o temeljih 
sistema družbenega planira- 

nja in o družbenem planu 
Jugoslavije (Uradni list SFRJ, 
št. 6/76), ne pa na še ved- 
no veljavna republiška zako- 
na o regionalnem prostor- 
skem in urbanističnem pla- 
niranju (Uradni list SRS, 
št. 16/67). 

Republiški komite za druž- 
beno planiranje in informa- 
cijski sistem je potrdil tale 
pristop: 

1. Začetek dela pri pripra- 
vi prostorskih planov z 
ustreznim odlokom, ki ga 
sprejmejo družbenopolitične 
skupnosti. 

2. Družbenopolitične skup- 
nosti sprejmejo istočasno z 
odlokom tudi smernice sklad- 
no z zakonom o temeljih 
sistema družbenega planira- 
nja, če tako naravnanih do- 
kumenotv ali usmeritev še 
niso sprejele. 

3. Začetek akcije: priprava 
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asnutkov prostorskih plan- 
skih dokumentov, zbiranje 
elementov, ki jih določajo 
udeleženci, identifikacija ude- 
ležencev, usklajevanje in tol- 
mačenje že sprejetih obvez- 
nosti v družbenih planih in 
drugih dokumentih, povze- 
manje sedanjih gradiv in po- 
dobno. 

4. Priprava osnutkov in 
predlogov dogovorov o te- 
meljih prostorskih planov za 
občine in republiko ter 
usklajevanje dogovorov med 
seboj in z drugimi že spre- 
jetimi planskimi dokumenti. 

5. Sprejem in podpisovanje 
dogovorov o temeljih pro- 
storskih pianov. 

6. Izdelava osnutkov in 
predlogov ter sprejem pro- 
storskih planov družbenopo- 
litičnih skupnosti. 

V skladu s tolmačenjem 
zakona o temeljih sistema 
družbenega planiranja je pro- 
storsko planiranje sestavni 
del družbenega planiranja. 
Zato bi morali planske do- 
kumente s področja urejanja 
prostora pripravljati časovno 
usklajeno s pripravo druž- 
benih planov, ker je le na 
tak način možno učinkovito 
vključevati vse vidike plani- 
ranja v celovit proces druž- 
benega planiranja. Glede na 
to, da je bil srednjeročni 
družbeni plan za obdobje 
1976—1980 že sprejet, pro- 
storski vidik pa je bil pri 

tem le omejeno prisoten, je 
bilo v SR Sloveniji dogovor- 
jeno, da bodo izjemoma sa- 
mostojno pripravljeni dogo- 
vori o temeljih prostorskih 
planov in prostorski plani 
za vse družbenopolitične 
skupnosti. V tej situaciji je 
najustreznejše konkretneje 
obravnavati obdobje do leta 
1955 s temeljnimi elementi 
do leta 2-000. Pri tem je tre- 
ba dogovor o temeljih pro- 
storskega plana za republiko 
oziroma za druge družbeno- 
politične skupnosti razumeti 
kot enega od dogovorov o 
temeljih plana SR Slovenije 
oziroma občin in drugih 
družbenopolitičnih skupnosti. 

V prostorskih dokumentih 
bodo upoštevane tudi tiste 
usmeritve in naloge iz sred- 
njeročnih družbenih planov, 
ki v večji meri neposredno 
ali posredno zadevajo pro- 
stor. Poleg tega pa bodo 
vključevali usmeritve in na- 
loge dolgoročnega značaja, ki 
bodo vplivale tudi na pri- 
pravo predvidenega kom- 
pleksnega dolgoročnega pla- 
na, vendar naj bi bile opre- 
deljene fleksibilno, da bi ta- 
ko omogočili celovito obrav- 
navanje ekonomskega, social- 
nega in prostorskega vidika 
razvoja v procesu kontinui- 
ranega planiranja. 

Določbe zveznega zakona o 
temeljih sistema družbenega 
planiranja uporabljamo smi 

selno zato, ker se te določ- 
be ne nanašajo posebej na 
prostorsko planiranje, ki naj 
bi bilo predmet republiškega 
zakona ali zakonov, in zato, 
ker gre tudi za dolgoročno 
planiranje, za katero je talkš- 
na -uporaba določb omenje- 
nega zakona določena z dru- 
gim odstavkom njegovega 9. 
člena. 

Prvi člen predloženega od- 
loka izhaja iz 17. člena zvez- 
nega zakona, po katerem 
Skupščina SFRJ z odlokom 
določi obdobje, za katero se 
sprejemajo plani, ter čas, ko 
naj se začno priprave za nji- 
hovo sprejemanje. Gre za 
smiselno uporabo določbe 
zveznega zakona v odloku, ki 
sproža proces prostorskega 
planiranja v republiki. 

Drugi členi predloženega 
odloka temeljijo na 54. čle- 
nu zveznega zakona, po ka- 
terem sprejme skupščina 
družbenopolitične skupnosti 
odlok o pripravljanju plana 
družbenopolitične skupnosti. 
Ta odlok določa roke, v ka- 
terih mora izvršni svet 
skupščine družbenopolitične 
skupnosti predložiti skupščini 
osnutek in predlog plana, 
lahko pa tudi smernice za 
pripravljanje plana. 

Roke, v katerih predložijo 
izvršni sveti skupščin druž- 
benopolitičnih skupnosti os- 
nutke in predloge prostor- 
skih planov ter osnutke do- 

govorov o njihovih temeljih, 
določajo 5., 6., 7. in 8. člen 
odloka. Vsi drugi členi pa 
smiselno uporabljajo določbe 
zveznega zakona,- ki zadevajo 
usmeritev procesa planiranja. 
Neposrednim nalogam je na- 
menjen 2. člen odloka, ki 
uporablja določbe 8., 30. in 
54. člena zveznega zakona, 
kjer gre za načela sočasnega 
planiranja ter začetek tega 
procesa s sprejemanjem skle- 
pov organizacij združenega 
dela in drugih samoupravnih 
organizacij in skupnosti ter 
odlokov družbenopolitičnih 
skupnosti. Pripravi delovnega 
programa za pripravljanje 
prostorskih planov v SR Slo- 
veniji, ki ga določa 55. člen 
zveznega zakona v pravem 
času, je namenjen 4. člen 
odloka, smernicam za pri- 
pravljanje teh planov, o ka- 
terih govori tretji odstavek 
54. člena zveznega zakona, pa 
3. člen odloka. Za priprav- 
ljanje, sprejemanje in ure- 
sničevanje planov potrebne 
metodologije in minimalnih 
kazalcev, ki jih po 27. čle- 
nu zveznega zakona predpiše 
Zvezni izvršni svet, po 10. 
členu predloženega odloka, ki 
zadeva prostorske plane v 
SR Sloveniji pa predsednik 
Republiškega komiteja za 
družbeno planiranje in infor- 
macijski sistem v soglasju z 
republiškim sekretarjem za 
urbanizem. 
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ZBOR ZDRUŽENEGA DELA — 

28. 12. 1977 

Kaj je s težnjami za preusmeritev 

dosedanjih bolnišničnih zmogljivosti v 

Topolščici v splošno bolnišnico 

Topolščica oziroma splošno bolnišnico 

Velenje? 
Tovariš dr. Ferdo Kutnik, 

vodja skupome delegatov soci- 
alno zdravstvenega področja 
4. okoliša Slovenj Gradec je 
dne 8. 12. 1977 postavil Re- 
publiškemu komiteju za 
zdravstvo in socialno varstvo 
naslednje delegatsko vpraša- 
nje: 

Iz Informacij y javnih ob- 
čilih in nekaterih ukrepov 
ir politiki zdravstvenega var- 
itva na področju občine Ve- 
lenje in Mozirje je razvidno, 
da obstajajo očitne tenden- 
ce za preusmeritev doseda- 
njih bolnišničnih zmogljivos- 
ti v Topolščici v nekakšno 
Splošno bolnišnico Topolšči- 
ca oziroma splošno bolniš- 
nico Velenje. 

Kolikor je bila naša dele- 
jalska skupina informirana, 
je Savinjsko-šaleški zdrav- 
stveni dom Velenje že v le- 
tošnji spomladi postavil ali 
dostavil Republiškemu komi- 
teju za zdravstvo in social- 
no varstvo predlog oziroma 
eahtevek za ustanovitev splo- 
šne bolnišnice v Topolščici. 
Kolikor nam je znano, je si- 
cer Republiški komite za 
zdravstvo in socialno varstvo 
ravzel v glavnem odklonilno 
stališče za tako preusmeri- 
tev Topolščice oziroma za us- 
tanovitev nove splošne bol- 
nišnice v Topolščici. 

Sicer poznamo planske us- 
meritve na področju zdrav- 
stva in tudi bolnišničnih zmo- 
gljivosti v sedanjem srednje- 
ročnem obdobju za SR Slo- 
venijo, vendar nam ni jas- 
no, kako je mogoče graditi 
nov kompletni hospitalni ob- 
jekt ob dejstvu, da obstaja 
celo problem modernizacije 
In izboljšanja obstoječnih 
bolnišničnih zmogljivosti. To 
se pravi, da bi naj na pod- 
ročju regionalnih zdravstve- 
nih skupnosti Celje in Ravne 
na Koroškem nastala poleg 
bolnišnice v Celju in Slove- 
njem Gradcu še ena v Vele- 
nju oziroma v Topolščici. 

Poznamo mogoče gospodar- 

ski razcvet šaleškega obmo- 
čja, vendar ne razumemo ak- 
cij šaleško-savinjskega zdrav- 
stvenega doma v omenjenem 
zahtevku oziroma predlogu, 
pa četudi je združeno delo v 
šaleškem območju z vso zav- 
zetostjo menda podprlo nje- 
gov predlog. 

Težko verjamemo, da bi 
tak zahtevek vzdržal tudi na- 
slednje srednjeročno obdob- 
je (1980—85). 

Na vprašanje je odgovoril 
dr. Danijel Brežic, pomočnik 
predsednika Republiškega ko. 
rmteja za zdravstveno in so- 
cialno varstvo: 

Bolnišnica Topolščica jie bi- 
la ustanovljena leta 1919 za 
zdravljenje tuberkuloznih in 
drugih pljučnih boilnikov. 
Pred tem je zaradi termalne- 
ga vrelca na tem mestu bdllo 
zdravilišče. Bolnišnica je ime- 
la do druge svetovne vo;ne 
okoli 250 postelj in je odigra- 
la v tem dbdobju pomembno 
vlogo v borbi proti tuberku- 
lozi. 

V letu 1946 Je bolnišnica 
dobila status specialne bol- 
nišnice za tuberkulozo in 
pljučne bolezni. Leta 1970 se 
je združila s Splošno bolniš- 
nico Celje, kjer je poslovala 
kot delovna organizacije zdru- 
ženega dela. Njena dejavnost 
je bila zdravljenje pljučnih 
in internih obolenj s kapaci- 
tefco ca 300 nestandardnih po- 
stelj. 

V tem povojnem obdobju 
je bolnišnica razpolagala z 
naslednjimi objekti: Mladi- 
ka, Plan'lka, Smrečina, Zora, 
Vesna in stara kirurgija. 

1. januarja 1976 se jie bol- 
n;Snica osamosvojila kot spe- 
cialna bolnišnica s kapacite- 
to 76 postelj za potrebe in- 
ternistike in 234 postelj za 
potrebe pljučnih in tuberku- 
lozn'h bolezni. 

Pred osamosvojitvijo bol- 
nišnice Tonolščica te Repub- 
liški komite za zdravstveno 
in socialno varstvo imenoval 
posebno strokovno komisijo, 

ki je proučila možnosti za 
preusmeritev bolniških kapa- 
citet v Topolščici in podala 
predlog, da naj specialna bol- 
nišnica Topolščica še naprej 
služi zdravljenju pljučnih in 
tuberkuloznih bolnikov iz 
celjske in ravenske zdrav- 
stvene regije, da pa je zara- 
di ugodnih klimatskih pogo- 
jev in termalnih vrelcev pri- 
merno del kapacitet v Topol- 
ščici preusmeriti v rehabili- 
tacijsko zdraviliško dejavnost 
in zato izdelati ustrezne raz- 
vojne programe. Komisija je 
tudi menila, da ni upravičena 
orientacija k preusmeritvi v 
splošno bolnišnico, ker bi to 
bilo v nasprotju s potrebami 
prebivalstva in s programom 
razvoja zdravstvenega var- 
stva spričo bližine Splošne 
bolnišnice Celje in Splošne 
bolnišnice Slovenj Gradec. 
Kljub temu pa je Republiški 
komite za zdravstveno in so- 
cialno varstvo v aprilu 1977 
prejel »srednjeročni in dolgo- 
ročni razvotj bolnišnice To- 
polščica«, v katerem je pred- 
videno, da bodio v obdobju 
1977—1980 opravljene vse po- 
trebne priprave za ustanovi- 
tev ostalih oddelkov v To- 
polščici, talko, da bo bolniš- 
nica Tooolšč'ca postala splo- 
šna bolnišnica, ki bo imela 
še naslednje oddelke kirur- 
gičnega s 60 posteljami, gi- 
neko'loško-ponodniškega s 
50 posteljami in pediatrične- 
ga s 40 posteljami poleg že 
organiziranega intertetifoiega 
s 60 posteljami in oddelka 
za pljučne bolezni in tuber- 
kulozo s približno 140 poste- 
ljami. Poleg tega je pa že 
prej predloženi raizvojtni pro- 
gram predvidevaj za medicin- 
sko rehabilitacijo zmogljivost 
256 postelj. 

S predloženo preusmeritvi- 
jo specialne bolnišnice v To- 
polščici v splošno bolnišni- 
co bi se zvečal posteljni fond 
v socialistični republiki Slo- 
veniji za 150 novih bolniš- 
kih postelj. 

Republiški komite za zdrav- 
stveno in socialno varstvo je 
na svoji 12. seji dne 5. 7. 
1977, potem, ko se je sezna- 
nil s potekom priprav za raz- 
voj bolnišnice v Topolščici 
ter s stopnjo usklajenosti teh 
priprav s srednjeročnimi plan- 
skimi dokumenti kot tudi z 
drugimi razlogi, ki so govo- 
rili za in proti preusmeritvi 

specialne bolnišnice Topol- 
ščica v splošno sprejel v tej 
zvezi staliišče, ki jih je pis- 
meno posredoval vsem zain- 
teresiranim in prizadetim de- 
javnikom. V teh stališčih je 
nedvoumno povedano, da raz- 
voj bolnišničnih zmogljivosti 
ne more potekati stihijsko 
temveč le skladno s potreba- 
mi in možnostmi delovnih 
ljudi in občanov v socialis- 
tični republiki Sloveniji. Opo- 
zorjeno je, da ie v srednje- 
ročnem planu razvoja soci- 
alistične republike Slovenije 
predviden nekoliko hitrejši 
razvoj osnovnega in preven- 
tivnega zdravstvenega varstva, 
medtem ko na področju bol- 
nišnične dejavnosti povečeva- 
nje posteljnega fonda ni pre- 
dvideno. Poteg tega je ugoto- 
vljeno, da bi nova splošna 
bolnišnica Topolščica bila v 
vsakem primeru bolnišnica 
malih posteljnih zmogljivos- 
ti, ki ne bi mogla zagotoviti 
potrebne strokovne ravni in 
ki ne bi mogla doseči ustrez- 
ne racionalne izkoriščenosti 
drage medicinske opreme, ki 
jie potrebna za sodobno me- 
dicinsko delo v bolnišnicah. 
Zato Republiški komite za 
zdravstveno in socialno var- 
stvo ni podprl nameravane 
preusmeritve specialne bolni- 
šnice Topolščica v splošno 
bolnišnico, temveč je predlo- 
žil, da odgovorni dejavniki v 
občinah Velenje in Mozirje, 
Zlasti pa delavci v združenem 
delu, ponovno preučijo in 
preverijo predpostavke, na 
katerih je izoblikovan pred- 
log za ustanovitev nove splo- 
šne bolnišnice. Republiški 
komite za zdravstveno in so- 
cialno varstvo je predloženo 
usmeritev specialne bolnišni- 
ce Topolščica v splošno bol- 
nišnico za prebivalce na ob- 
močju občin Velenje in Mo- 
zir% ocenil kot neracionalno 
rešitev, za katero ni objek- 
tivno nujne potrebe. 

Svet za socialno in zdrav- 
stveno politiko pri Predsed- 
stvu Republiške konference 
SZDL je na svoji 10. seji dne 
9. 11. 1977 razpravljal o izva- 
janju samoupravnih sporazu- 
mov o temeljih planov na po- 
dročju zdravstvenega varstva 
in pri tem sprejel med dru- 
gim tudi sklep, da naj se or- 
ganizira razgovor o nekate- 
rih še vedno odprtih vpra- 
šanjih razvoja bolnišničnega 
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zdravstvenega varstva v ob- 
činah Velenje in Mozirje. Ta 
razgovor je bil dne 13. 12. 
1977 v Slovenjem Gradcu, 
udeležili so se ga pa: pred- 
stavniki družbenopolitičnih 
organizacij iz občin celjske 
din ravenske zdravstvene regi- 
je, predstavniki zainteresira- 
nih zdravstvenih Skupnosti in 
zdravstvenih organizacij, 
predstavniki Sveta za zdrav- 
stvo in socialno politiko pri 
Predsedstvu Republiške kon- 
ference SŽDL ter predstavnik 
Republiškega komiteja za 
zdravstveno in socialno var- 
stvo. Komite občinske kon- 

ference ZKS Velenje je na 
izredni seji, ki je biila 16. 12. 
1977 obraivnaival nastale poli- 
tične razmere v zvezi s pre- 
dlogam za ustanovitev samo- 
stojne regijske zdravstvene 
skupnosti za območje občin 
Velenje in Mozirje ter s tem 
povezanimi različnimi kon- 
cepcijama nadaljnjega razvo- 
ja bolnišnice v Topoljščici. 
O stališčih, izoblikovanih na 
razgovoru v Slovenjem Grad- 
cu in o sklepih, sprejetih na 
seji Občinskega komiteja 
ZKS v Velenju, je bila naj- 
širša slovenska javnost in- 
formirana prek javnih občil. 

Kaj je z revalorizacijo osebnih dohod- 

kov delavcev vzgojnovarstvenih 

zavodov? 
Jolanda SLOKAR, vodja 

skupine delegatov Zbora zdru- 
ženega dela Nova Gorica, je 
postavila naslednje delegatsko 
vprašanje: 

Na zadnji seji Zbora zdru- 
ženega dela je bila v ekspo- 
zeju IS RS Slovenije predla- 
gana revalorizacija osebnih 
dohodkov delavcem v osnov- 
nem šolstvu, knjižnicah in 
gledališčih na višino PND v 
Sloveniji oziroma občinah; 
med naštetimi dejavnostmi ni 
delavcev vzgojnovarstvenih 
zavodov. 

Položaj delavcev v teh za- 
vodih je bil enako in vzpo- 
redno obravnavan z vzgojno- 
izobraževalnimi delavci v os- 
novnem šolstvu do letošnjega 
leta, ko je bilo preneseno 
financiranje osnovne dejavno, 
sti v Skupnost otroškega var- 
stva. Izhodišče za izračun 
osebnih dohodkov delavcev v 
VVZ v letu 1977 je bilo enako 
kot za delavce v osnovnem 
šolstvu, zato bi moralo biti 
prilagajanje ekonomskega po- 
ložaja obeh z ostalimi delav- 
ci v združenem delu tudi 
enako. Ne bi smeli dopustiti, 
da se razkorak med vzgojno- 
izobraževalnimi delavci v VVZ 
in delavci v združenem delu 
povečuje s tem, da se ta pro- 
blem parcialno razrešuje. V 
mnogih šolah po Sloveniji so 
vzgojnovarstveni zavodi v 
skupni upravi z osnovno šo- 
lo. Kako se bo položaj učl- 
telja-vzgojitelja v taki orga- 
nizacijski obliki obravnaval? 

Sprašujemo, po kakšnem 
postopku naj bi uredili eko- 
nomski položaj delavcev v 
vzgojnovarstvenih zavodih še 
v letu 1977, da ne bi prišlo 
pri tem še do hujšega nego- 
dovanja, ki bi se odražalo na 

kvaliteti dela — na račun 
otrok, ki so pri tem najmanj 
krivi. 

Na postavljeno vprašanje je 
odgovoril dr. Danijel Brežic, 
pomočnik predsednika Repu- 
bliškega komiteja za zdrav- 
stveno in socialno varstvo: 

Skupščina SR Slovenije je 
na zasedanju dne 23. 11. 1977 
obravnavala probleme, ki so 
se v zvezi z izvajanjem sa- 
moupravnih sporazumov o 
temeljih planov družbenih de- 
javnositi za razdobje 1975— 
1980 pojavili v letu 1977. Na 
podlagi podatkov o dotoku 
združevandh sredstev na ra- 
čune samoupravnih interesnih 
skupnosti družbenih dejavno- 
sti je Skupščina sprejela sta- 
lišče, da smejo samoupravne 
interesne skupnosti porabiti 
združena sredstva le do vi- 
šine nominalnih zneskov, ki 
so bili opredeljeni s samo- 
upravnimi sporazumi za leto 
1977. Morebitno valorizacijo 
teh zneskov glede na Stvarna 
gibanja nominalnega družbe- 
nega proizvoda in na ocene 
o izvrševanju programov se 
lahko opravi le po enakem 
postopku, kot je veljal za 
sprejemanje samoupravnih 
sporazumov. Presežke na ra- 
čunih samoupravnih intere- 
snih skupnosti združenih 
sredstev je treba vrniti go- 
spodarstvu. Izjemoma se lah- 
ko del presežkov porabi za 
uskladitev osebnih dohodkov 
delavcev v osnovnem in sred- 
njem šolstvu, knjižnicah in 
gledališčih potem, ko se izko- 
ristijo, vse druge možnosti v 
okviru dogovorjenih nominal- 
nih zneskov. Skupščina SR 
Slovenije je v zvezi s tem 
sprejela tudi stališče., da so 
za razrešitev problematike 

usklajevanja osebnih dohod- 
kov pristojne in odgovorne 
ustrezne samoupravne intere- 
sne skupnosti, ki morajo iz- 
vršiti vse potrebne analize in 
izpeljati ustrezne postopke. 

V zvezi s porabo presežkov 
za valorizacijo osbenih do- 
hodkov delavcev v vzgojno- 
varstvenih organizacijah sta 
Zveza skupnosti otroškega 
varstva in Skupnost vzgojno- 
varstvenih zavodov pripravili 
informacijo in predlog za va- 
lorizacijo osebnih dohodkov. 
Ta predlog ni mogel biti upo- 
števan, ker je bulo na osnovi 
podatkov Službe družbenega 
knjigovodstva ugotovljeno, da 
osebni dohodki delavcev na 
področju vzgojnovarstvene de- 
javnosti ne zaostajajo v po- 
prečju tako drastično kot v 
osnovnem šolstvu in drugih 
že omenjenih družbenih de- 
javnostih in da dosegajo do- 
govorjene osebne dohodke. 
Glede na to je treba v orga- 

nih posamezne skupnosti ot- 
roškega varstva proučiti in 
analizirati izvrševanje progra- 
mov v letu 1977 in možnosti 
za morebitno povečanje oseb- 
nih dohodkov poiskati v okvi- 
ru s samoupravnimi sporazu- 
mi za leto 1977 opredeljenih 
nominalnih zneskov, morebit- 
no pa tudi v okviru sredstev, 
opredeljenih z valorizacijo 
programov otroškega varstva 
zaradi drugačnih stvarnih 
gibanj nominalnega družbene- 
ga proizvoda.. Za opredelitev 
tega zneska je potreben enak 
postopek, kot je bil posto- 
pek za sprejemanje samo- 
upravnih sporazumov o te- 
meljih planov na področju 
otroškega varstva. 

Zveza skupnosti otroškega 
varstva SRS je o sprejetih 
stališčih in priporočilih Skup- 
ščine SR Slovenije obvestila 
skupnosti otroškega varstva 
v občinah. 

Problematika prometa nestekleniče- 

nega vina 

Skupina delegatov kmetov 
za Zbor združenega dela 
Skupščine SRS, drugega oko- 
liša s sedežem v Ajdovščini 
je na seji dne 12. 12. 1977 
razpravljala o problematiki 
prometa nevstekleničenega 
vina ter sprejela sklep, da 
posreduje Zboru združenega 
dela Skupščine SRS nasled- 
nje delegatsko vprašanje: 

Pravilnik o minimalnih po- 
gojih za promet z nestekle- 
ničenim vinom z geografskim 
poreklom in vinskim moštom 
v gostinskih obratih predpi- 
suje strog režim prodaje ne- 
stekleničenega vina. Pred- 
vsem je nesprejemljiva do- 
ločba 12. člena pravilnika, ki 
dovoljuje prodajanje nevste- 
kleničenega vina le tistim go- 
stinskim obratom, ki proda- 
jo mesečno najmanj 250 litrov 
posamezne vrste vina. Enako 
je nesprejemljiva določba 3. 
člena, predvsem v primorskih 
krajih v poletnem času prak- 
tično ne bo možno zagotoviti 
temperaturnih pogojev. 

Kmetijski proizvajalci ugo- 
tavljamo, da bodo te pogoje 
Izpolnjevali le večji gostinski 
obrati oziroma gostinski ob- 
rati v večjih centrih. Taka re- 
šitev onemogoča, da bo kme- 
tijski proizvajalec v bodoče 
proizvajal vino na tradiciona- 
len način. Istočasno pomeni 
taka rešitev podpiranje pro- 

izvodnje vina v družbenih 
obratih. 

Kmetijski proizvajalci me- 
nimo, da je vsekakor potreb- 
na kontrola proizvodnje in 
prodaje vina, kar regulira ci- 
tirani pravilnik, in drugI 
predpisi. Vprašujemo pa se, 
na podlagi kakšnih izhodišč 
je bila določena količina 250 
litrov in zakaj ne more biti 
v bodoče omogočena proiz- 
vodnja in prodaja vina kme- 
tijskih proizvajalcev, vsaj v 
takem obsegu kot sedaj. 
Kmetijski proizvajalci ugotav- 
ljamo, da zadnjih nekaj let 
prodajamo pretežno grozdje 
oziroma proizvajamo vino v 
manjših količinah in želimo 
ohraniti priprave in prostore 
ter istočasno zadovoljiti po- 
samezne kupce, ki želijo ku- 
piti doma proizvedeno ne- 
vstekleničeno vino. 

Nadalje sprašujemo, zakaj 
se taka materija regulira s 
podzakonskim predpisom. Me. 
nimo, da bi se morala tako 
pomembna vprašanja spreje- 
mati v delegatski bazi. 

Na vprašanje je odgovoril 
Ivo Marenk, republiški pod- 
sekretar v Republiškem se- 
kretariata za kmetijstvo, go- 
zdarstvo in prehrano: 

Ob sprejemanju zakona o 
vinu je bilo na zahtevo skup- 
ščinskih odborov in zakono- 
dajno-pravne komisije dolo- 
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(Seno,. naj se zakon o vinu 
omeji na urejanje temeljnih 
Sistemskih vprašanj. Tako so 
bile iz osnutka zakona izloče- 
ne vse določbe, ki se niso 
nanašale na opredeljevanje 
temeljnih družbenoekonom- 
skih razmerij na področju 
proizvodnje in prometa z vi- 
nom. Določeno je bilo, da se 
vse zadeve strokovno tehnič- 
ne narave, ki so bile v osnut- 
ku zakona, uredijo s podza- 
konskimi predpisi, pri čemer 
se upoštevajo vse izločene 
določbe in načela, ki so bi- 
le kot sestavina osnutka za- 
kona o vinu obravnavana in 
sprejeta v zakonodajnem po- 
stopku v takratnem sestavu 
skupščine SR Slovenije. 

Skupščina je sprejela kot 
osnovno načelo odločitev, da 
sme vino v promet za nepo- 
sredno porabo samo vstekle- 
ničeno; nevstekleničeno se 
sme dajati v promet samo 
Izjemno, in sicer proizvajalci 
vina na vinorodnem območ- 
ju, kjer je bilo vino pridela- 
no, gostinski obrati pa na 
vinorodnem območju in tudi 
Izven njega, če izpolnjujejo 
predpisane pogoje. 

34. člen zatona tako dolo- 
ISa, da OZD, ki opravljajo 
gostinsko dejavnost in samo- 
stojni gostinai, lahko dajejo 
» promet za neposredno po- 
•abo nevstekleničeno namizno 
vino z geografskim poreklom 
5e izpolnjujejo posebne pred- 
pisan- pogoje in če imajoza 
to dovoljenje, ki ga izda pri- 
stojni občinski organ, ter če 
je tako vino opremljeno s 

predpisanimi listinami. Ob 
sprejemanju tega člena je bi- 
lo v gradivu predloga zako- 
na opredeljeno, da se točenje 
vina uredi s podzakonskim 
aktom. 

RSKGP je doslej v skladu 
z zakonom med drugimi iz- 
vršilnimi predpisi k zakonu 
o vinu izdal tudi pravilnik 
o minimalnih pogojih za pro- 
met nevstekleničenega namiz- 
nega vina z geografskim po- 
reklom v gostinskih obratih, 
na katere se nanaša delegat- 
sko vprašanje. 

Oilj navedenega predpisa o 
točenju nevstekleničenega vi- 
na je predvsem zaščititi po- 
trošnika vina glede kakovo- 
sti in porekla vina. To zašči- 
to smo sposobni izvesti na 
podlagi dejstva, da smo v 
SR Sloveniji dosegli visoko 
stopnjo uvajanja najsodobnej- 
še tehnologije v predelavi 
grozdja in pri vinifikaciji v 
sodobno opremljenih in re- 
gionalno ustrezno razmešče- 
nih velikih vinskih kleteh. 

To omogoča, da se porab- 
niku v trgovini in gostinstvu 
ponudi vino z zagotovljenim 
poreklom in neoporečno ka- 
kovostjo. Nedvomno smo do- 
slej • prav na tem področju 
zaostajali, saj so v svetu gle- 
de ponudbe stekleničenega 
vina pred nami. Ker smo 
turistična dežela, moramo 
vsekakor tudi skrbeti, da tu- 
di tujemu gostu lahko ponu- 
dimo predvsem neoporečno 
stekleničeno vino, kar vse 
krepi zaupanje v kvaliteto tu- 
ristične ponude. 

Ob tem je treba tudi upo- 
števati, da obstoja iz vidika 
izvoza vina vrsta predpisov 
držav uvoznic, ki nas celo si- 
lijo, da zaščito porekla in 
razdelitev vinogradniških ob- 
močij v državi uredimo s po- 
sebhimi predpisi. 

Obe normi, na kateri se 
delegatsko vprašanje tudi na- 
naša, t. j. na predpisano us- 
trezno temperaturo za hrambo 
vina in predpisanih meseč- 
ni promet, ki ga mora go- 
stinski obrat doseči, sta ve- 
zani na kvalitetnejšo ponudbo 
vina in zaščito porabnika vi- 
na glede originalnosti in ka- 
kovosti vina. 

Pravilnik se nanaša le na 
pogoje, ki jih morajo izpol- 
njevati gostinski obrati, ne 
pa na pogoje v kleti proizva- 
jalca. Norma glede tempera- 
ture je strokovno utemeljena 
z vidika stabilnosti vina. Tu- 
di inšpekcije so stalno ugo- 
tavljale znatne količine po- 
kvarjenega nevstekleničenega 
vina v prometu. Glede norme, 
da mora gostinski obrat do- 
segati promet najmanj 250 
litrov posamezne vrste vina 
na mesec, pa velja poudariti, 
da je pri vinu, ki sicer izpol- 
njuje vse druge pogoje, ven- 
dar ni šlo skozi ustrezne teh- 
nološke postopke, da bi vzdr- 
žalo daljšo skladiščenje, po- 
trebna hitra poraba takega 
vina, kar pa je možno doseči 
le v gostinskih obratih z več- 
jo frekvenco prodaje. Ta nor- 
ma pomeni, da mora znašati 
minimum dnevnega prometa 
vina v gostinskih obratih, ki 

točijo nevstekleničeno vino, 
celo manj kot 10 litrov. Vse- 
kakor je to spodnja meja, ki 
še omogoča, da vino zadrži 
ustrezne kvalitetne lastnosti. 
Zato je pričakovati, da bodo 
sodobni in kvalitetni gostin- 
ski obrati takšen promet tu- 
di dosegli. V tem smislu ni 
bojazni, da bi se zmanjšala 
kvaliteta ponudbe v gostin- 
skih obratih, kjer je priča, 
kovati večji promet z vinom. 
Kjer pa je poraba majhna, 
pa je v interesu porabnika, 
da velja osnovna zakonska 
norma, t. j., da se prodaja 

\vsteklenačeno vino. 
Na regionalnih posvetih, ki 

jih je organiziral republiški 
kmetijski inšpektorat v zve- 
zi z izvajanjem pravilnika — 
teh posvetov so se udeležili 
predstavniki gostinskih obra- 
tov — je bilo na splošno iz- 
raženo mnenje, da je bil tak- 
šen predpis nujno potreben. 
Ugotovljeno je bilo tudi, da 
se gostinski oforati že prila- 
gajajo novemu predpisu v 
ureditev ustreznih prostorov 
in opreme. 

Od vseh izdanih predpisov 
pa vendarle velja ugotoviti, 
da se vprašanja glede prede- 
lave grozdja, proizvodnje vi- 
na in prometa z vinom prvič 
urejajo v republiki. Ob hi- 
trem tehnološkem napredku 
je zato ob pomanjkanju izku- 
šenj vsaka pobuda dobrodo- 
šla, če gre v smer izboljšanja 
kvalitete ponudbe in zaščite 
originalnosti vina. Prav go- 
tovo bo v tem smislu pred- 
pise še treba dopolnjevati. 
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CZ »URADNI LIST SRS« PRIPOROČA: 

ZAKON O KAZENSKEM POSTOPKU prirejen ta- 
ko, da so te besedila posameznega člena razvidne do- 
polnitve in spremembe glede na prejšnji zakon. Zna- 
čilnost novega zakona v uvodu pojasnjuje prof. dr. Pe- 
ter Kobe. 

ZAKON O PRAVDNEM POSTOPKU prirejen tako, 

da so iz besedila posameznega člena razvidne dopol- 
nitve in spremembe glede na prejšnji zakon. 

ZVEZNI IN REPUBLIŠKI ZAKON O PREKR- 
ŠKIH z uvodnimi pojasnili Marjana Senka. 

ZAKON OSPLOSNEM UPRAVNEM POSTOPKU tn 
ZAKON O UPRAVNIH SPORIH s komentarjem in 
sodno prakso, kar je pripravil dr. Vilko Androjna. 
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Iz Skupščine SFRJ 

IZ DELA SKUPŠČINSKIH TELES 

Temeljne smeri ustavne preobrazbe krajevne 

skupnosti     

i® Krajevna skupnost — bistven sestavni element družbene samoupravne organizacije 
in eden od temeljev družbeno-političnega sistema 

@ Doslednejše uresničevanje delegatskega sistema, ob krepitvi vloge delegacij kra- 
jevnih skupnosti in drugih samoupravnih organizacij in skupnosti v odločanju o 
družbenih zadevah v občini 

€> Aktivna vloga družbenopolitičnih organizacij pri oblikovanju krajevnih skupnosti 

# Pomen razvijanja samoupravne materialne osnove v krajevni skupnosti 

Q S samoupravnimi in zakonskimi akti urediti zapleteno gradivo samoupravnega 
organiziranja delovnih ljudi in občanov v krajevni skupnosti 

# Redno in sistematično spremljanje razvoja in dela krajevnih skupnosti bo omogo- 
čilo hitrejše preseganje težav in dilem njihove ustavne preobrazbe 

Uspešna izgradnja in delo- 
vanje krajevnih skupnosti — 
nezamenljive oblike vključe- 
vanja delovnih ljudi in obča- 
nov v celovit sistem sociali- 
stičnega samoupravljanja — 
je eden bistvenih predpogo- 
jev uresničevanja in razvoja 
našega družbenega sistema. 
Izhajajoč iz te ugotovitve je 
Odbor za družbenopolitične 
odnose Zveznega zbora Skup- 
ščine SFRJ izdelal Osnutek 
resolucije o nadaljnjem raz- 
voju krajevnih skupnosti na 
temeljih Ustave SFRJ. O tem 
dokumentu bodo razpravljali 
na eni prihodnjih sej Zvezne- 
ga zbora in bomo zaradi te- 
ga opozorili na osnovne ele- 
mente vsebine, kakor tudi 
na ukrepe in akcije, ki bi jih 

kazalo sprejeti v prihodnjem 
obdobju. 

KRAJEVNE SKUPNOSTI 
— EDEN TEMELJNIH 
SISTEMOV 
SAMOUPRAVLJANJA 

Prvi del Osnutka resolu- 
cije podrobno analizira me- 
sto in vlogo krajevne skup- 
nosti v naši družbeni uredit- 
vi. Potem, ko je poudarjeno, 
da tvorita krajevna skupnost 
in temeljna organizacija zdru- 
ženega dela temelj sistema 
socialističnega samoupravlja- 
nja in oblasti delavskega raz- 
reda in delovnih ljudi, je v 
Osnutku resolucije še pose- 
bej govor o raznih oblikah 

samoupravnega organiziranja 
delovnih ljudi in občanov v 
krajevnih skupnostih. Tako 
je med drugim omenjeno, da 
delovni ljudje in občani v 
krajevni skupnosti samostoj- 
no odločajo o zelo pomemb- 
nih vprašanjih svojega dela 
in družbenega življenja. Na 
ta način imajo možnost, da 
obvladajo probleme in zade- 
ve, ne samo svoje ožje skup- 
nosti, ampaik tudi širšega 
splošnega pomena. 

Zavzemajoč se po smojih 
sposobnostih in nagnjenosti v 
razpravi in odločanju o po- 
membnih vprašanjih življenja 
in dela, se delovni človek raz- 
vija kot aktiven subjekt druž- 
benega odločanja in samo- 
stojna osebnost, ki obvladu- 
je ostanke svoje odtujenosti 
od družbenih zadev. 

V krajevni skupnosti, kot 
svojevrstni samoupravni in- 
teresni skupnosti, delovni lju- 
dje in občani, v sodelovanju 
in povezanosti z delavci v te- 
meljnih organizacijah združe- 
nega dela in delovnimi ljud- 
mi v drugih temeljnih samo- 

upravnih organizacijah in 
skupnostih, odločajo o ures- 
ničevanju skupnih Interesov 
in o solidarnem zadovoljeva- 
nju osebnih in skupnih pot- 
reb, (stanovanje, komunalna 
dejavnosti, otroško varstvo, 
izobraževanje, kultura in dru- 
go). Pri tem je posebno po- 
membno, da je krajevna 
skupnost samostojna pri re- 
ševanju teh vprašanj, pove- 
zujoč se z drugimi krajevni- 
mi skupnostmi, zaradi reševa- 
nja tistih vprašanj o katerih 
se interesi med seboj pre- 
pletajo. 

V Osnutku resolucije je re- 
čeno, da je krajevna skup- 
nost pomeimben element obči- 
ne in sistema samoupravlja- 
nja v občini. Zaradi tega js 
potrebno, da se dosledneje 
uresničuje delegatski sistem 
in posebno krepi vloga dele- 
gacij krajevnih skupnosti in 
drugih samoupravnih organi- 
zacij in skupnosti v odloča- 
nju o družbenih zadevah v 
občini. 

Zapletene naloge ustavna 
zasnove krajevne skupnosti 
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1 OSNUTEK RESOLUCIJE O NADALJNJEM 
1 RAZVOJU KRAJEVNIH SKUPNOSTI 
I NA TEMELJIH USTAVE SFRT | 

millllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllMIlIlilllliiillllllllllllllllllllllllllllllllllllllHll 

poročevalec 35 



je mogoče uresničevati le, če 
je zagotovljena široka in stal- 
na akcija Z/veze komunistov 
in drugih družbenopolitičnih 
organizacij — je poudarjeno 
v Osnutku resolucije. 

POZITIVNI REZULTATI 
IN ODPRTI PROBLEMI 

V dosedanjem razvoju kra- 
jevnih skupnosti so bili do- 
seženi pomembni rezultati v 
izgradnji novih družbenoeko- 
nomskih odnosov in še po- 
sebej v združevanju dela im 
sredstev. V Osnutku resolu- 
cije je med drugim posebej 
podčrtano zagotavljanje nuj- 
ne materialne osnove za za- 
dovoljevanje raznih potreb 
delovnih ljudi in občanov 
(komunalni objekti, objekti 
družbenega standarda itd.). 
Razen tega so krajevne skup- 
nosti s svojimi pobudami pri- 
spevale tudi k razvoju male- 
ga gospodarstva, predvsem 
uslužnostnih dejavnosti za po- 
moč družini in gospodinjstvu. 
Rečeno je tudi, da so se kra- 
jevne skupnosti, uveljavile tu- 
di kot pomemben subjekt in 
aktiven dejavnik v pripravah 
za splošno ljudsko obrambo 
tn pri uresničevanju družbe- 
ne samozaščite. 

Vendar so se v dosedanji 
praksi pokazali tudi določe- 
ni problemi, slabosti in teža- 
ve. O njih je podrobno go- 
vor v Osnutku resolucije. 
Tako je med drugim rečeno, 
da so krajevne skupnosti v 
nekaterih področjih oblikova- 
ne brez prej določenih me- 
ril, takšne krajevne skupno- 
sti niso mogle postati resnič- 
ne skupnosti življenja, s tem 
pa tudi temeljne samouprav- 
ne skupnosti. Z druge strani 
so bili normativni akti (statu- 
ti in ostali splošni samoup- 
ravni akti) često sprejeti for- 
malnu, to je brez zadostne- 
ga upoštevanja določenih raz- 
mer in potrebe nadaljnje 
obdelave vsebine in metod 
delovanja krajevnih skupno- 
sti. 

Poleg opaženih slabosti v 
delu delegacij krajevnih skup- 
nosti, je rečeno, da tudi aktiv- 
nost družbenopolitičnih orga- 
nizacij ni bila vedno prog- 
ramsko in dovolj akcijsko 
povezana, oziroma usmerje- 
na na ključna vprašanja ures- 
ničevanja ustavne koncepci- 
je krajevne skupnosti. 

OSNOVNI CILJI 
IN NALOGE 

Srednji del Osnutka resolu- 
cije je posvečen ciljem in na- 
logam nadaljnjega razvoja 
krajevnih skupnosti na te- 
meljih Ustave SFRJ. Zato je 

razumljivo, da je najprej po- 
udarjena potreba po spodbu- 
janju in družbenem usmer- 
janju procesa preobrazbe ob- 
stoječih in oblikovanja novih 
krajevnih skupnosti, kot na- 
ravnih celot in realnih samo- 
upravnih, skupnosti. Kar se ti- 
če krajevnih skupnosti na va- 
ških področjih, bi v načelu 
kazalo izhajati iz pravila: 
eno naselje — ena krajevna 
skupnost. Prav tako je naka- 
zana potreba, da se z zako- 
nom določijo načela postop- 
ka in da se objektivizirajo 
merila za oblikovanje krajev- 
nih skupnosti oziroma, da se 
določi način registracije kra- 
jevnih skupnosti. 

Krajevna organizacija SZDL 
ima posebno odgovornost pri 
oblikovanju krajevnih skup- 
nosti, ki naj omogočijo ne- 
posredno izražanje, demokra- 
tično usklajevanje in učinko- 
vito uresničevanje skupnih 
interesov in potreb delovnih 
ljudi in občanov. 

Ker predstavlja razvoj sa- 
moupravnih družbenoeko- 
nomskih odnosov pomemben 
element pri nadaljnjem ures- 
ničevanju ustavnega koncep- 
ta krajevne skupnosti, so v 
Osnutku resolucije zelo kon- 
kretno obdelane naloge s te- 
ga področja. 

Glede materialne osnove 
samoupravljanja v krajevni 
skupnosti je podčrtano, da 
je zasnovana predvsem na 
samoupravnem združevanju 
dela in sredstev med delov- 
nimi ljudmi in občani ter te- 
meljnimi organizacijami zdru- 
ženega dela, samoupravnimi 
interesnimi skupnostmi in 
drugimi samoupravnimi orga- 
nizacijama in skupnostmi. Bi- 
stveno karakteristiko uresni- 
čevanja tega procesa naj 
predstavlja ustrezno zmanj- 
ševanje oziroma odpravljanje 
nekaterih fiskalnih obreme- 
nitev za iste namene. Raz- 
členjujoč načela, na katerih 
bi kazalo uresničevati to zah- 
tevno in odgovorno nalogo, 
je v Osnutku resolucije po- 
sebej podčrtano, da je treba 
z družbenim dogovorom na 
ravni občine (izhajajoč iz 
meril določenih z republi- 
škim oziroma pokrajinskim 
zakonom) konkretno ugotovi- 
ti, katere splošne družbene 
potrebe v krajevni skupno- 
sti se zadovoljujejo s sredst- 
vi iz občinskega proračuna 
ali s prepuščanjem dela pri- 
hodka občine krajevni skup- 
nosti. 

Uresničevanje novega siste- 
ma samoupravnega planira- 
nja je prav tako pomembna 
postavka za uspešno delova- 
nje krajevne skupnosti, v ka- 

teri se povezujejo vsi zainte- 
resirani dejavniki zaradi re- 
ševanja konkretnih življenj- 
skih problemov delovnih lju- 
di in občanov v mestu biva- 
nja. Pri tem je posebnega 
pomena čim popolnejše usk- 
lajevanje plana razv.oja kra- 
jevne skupnosti s plani raz- 
voja organizacij združenega 
dela in samoupravnimi inte- 
resnimi skupnostmi na pod- 
ročju krajevne skupnosti. V 
ta proces — kot je rečeno 
v Osnutku resolucije — bi 
kazalo vključiti tudi vse dru- 
ge organizacije in skupnosti 
zainteresirane za uresničeva- 
nje skupnih potreb delovnih 
ljudi in občanov v krajevni 
skupnosti. Osnutek resolucije 
zaradi tega opredeljuje funk- 
cijo in vsebino plana razvo- 
ja krajevne skupnosti. 

Od Ostalih nalog nadaljnje- 
ga razvoja krajevnih skupno- 
sti Osnutek resolucije pou- 
darja potrebo po večjem 
vključevanju delovnih ljudi 
in občanov v reševanje dolo- 
čenih problemov v okviru 
malega gospodarstva. Podčr- 
tan je pomen izgradnje no- 
vih zmogljivosti uslužnostnih 
dejavnosti, posebej tistih, ki 
so namenjene zadovoljevanju 
potreb družine in gospodinj- 
stva. Prav tako je treba vpli- 
vati na odpiranje obrtnih de- 
lavnic to drugiih servisov. V 
ta namen je priporočeno 
vključevanje lastnih sredstev 
in njihovo združevanje z de- 
lom in sredstvi v družbeni 
lastnini, posebej kot pogod- 
bene organizacije združenega 
dela. 

Krajevne skupnosti na vaš- 
kih področjih morajo spod- 
bujati razvoj kmetijske pro- 
izvodnje in družbenoekonom- 
skih odnosOv v kmetijstvu. 
Posebej je podčrtan pomen 
spodbujanja kooperacije in 
drugih oblik združevanja za- 
sebnih proizvajalcev z združe- 
nim delom, kot tudi ustanav- 
ljanje zadrug. 

Končuje, kot pomemben 
element graditve novih 
družbenoekonomskih odno- 
sov, poudarjeno samoupravno 
organiziranje in delovanje po- 
rabnikov in koristnikov uslug 
pri zaščiti svojih interesov, 
kot tudi njihovo samouprav- 
no povezovanje z organiza- 
cijami združenega dela, fci se 
ukvarjajo s proizvodnjo in 
prometom blaga in uslug. 

SAMOUPRAVNA 
ORGANIZACIJA 
KRAJEVNE SKUPNOST* 

Cilj samoupravne organiza- 
cije krajevne skupnosti je, da 
se odločitve o reševanju skup- 

nih problemov sprejemajo z 
usklajevanjem stališč na os- 
novi enakopravnosti in pro- 
stovoljnosti. Organi krajevne 
skupnosti morajo zagotoviti 
usklajevanje stališč delovnih 
ljudi in občanov in različnih 
oblik organiziranja, kot tudi 
učinkovito koordinacijo pri 
uresničevanju teh Odločitev. 

Glede oblike uresničevanja 
samoupravljanja v krajevni 
skupnosti, je v Osnutku re- 
solucije rečeno, da je to lah- 
ko na zborih, referendumih 
in drugih oblikah osebnega 
izjavljanja, samoupravno spo- 
razumevanje in družbeno do- 
govarjanje (po delegatih in 
delegacijah), skrb za uresniče- 
vanje sprejetih odločitev, kot 
tudi kontrola dela organov 
krajevne skupnosti. Osnutek 
resolucije obravnava vsako 
od naštetih oblik uresniče- 
vanja samoupravljanja. Tako 
med drugim vztraja pri tem, 
da je s statutom krajevne 
skupnosti določeno, o katerih 
vprašanjih delovni ljudje in 
občani odločajo z osebnim iz- 
javljanjem. Izraženo je mne- 
nje, da je z referendumom 
treba odločati posebej o usta- 
navljanju, ukinitvi ali prik- 
ljučitvi krajevne skupnosti. 

Skupščina krajevne skup- 
nosti kot temeljni organ sa- 
moupravljanja je sestavljena 
iz delegatov vseh subjektov, 
ki sestavljajo to skupnost. V 
Osnutku resolucije je podčr- 
tano, da ta organ po pravilu 
na osnovi soglasnosti sprej- 
me odločitve sporazumevanja 
in dogovarjanja vseh subjek- 
tov, ki so v njej zastopani 
delegati. S statutom krajev- 
ne skupnosti je — v skladu 
z zakonom — , mogoče pred- 
videti primere, v katerih skup- 
ščina sprejema odločitve z 
večino glasov. 

Posebej so naštete naloge 
sveta krajevne skupnosti, kot 
izvršilnega organa skupščine, 
poudarjen pa je tudi po- 
men kvalificiranih strokov- 
nih služb, ki opravljajo nuj- 
ne zadeve za potrebe krajev- 
ne skupnosti. Sugerirano je 
tudi — kjer je to mogoče 
— povezovanje in sodelova- 
nje krajevnih skupnosti zara- 
di oblikovanja skupnih stro- 
kovnih služb (računovodsko- 
knjigovodstvenih in drugo). 
Prav tako je nujno zagoto- 
viti pomoč strokovnim orga- 
nom oziroma službam samo- 
upravnih interesnih skupno- 
sti, organom uprave in služ- 
bam skupščin občin na pod- 
ročju planiranja, spremljanje 
demografskih in drugih to- 
kov razvoja krajevne skup 
nosti. 

Problemom delovanja dele- 
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gacije krajevne skupnosti za 
skupščino družbenopolitičnih 
skupnosti je posvečena po- 
sebna p'ozo-rnost v Osnutku 
resolucije. Med drugim je po- 
udarjeno, da je treba večjim 
krajevnim skupnostim zago- 
toviti, da neposredno in od- 
govorno sodelujejo v odloča- 
nju o vseh vprašanjih, ki so 
6kupnega interesa za delov- 
ne ljudi in občane v krajev- 
ni skupnosti (gre za vpraša- 
nja, ki so v pristojnosti ob- 
činske skupščine, kot tudi za 
vprašanja iz pristojnosti 
skupščin štirih družbenopoli- 
tičnih skupnosti, o katerih 
razpravljajo in o njih zav- 
zemajo stališča na tem zbo- 
ru). 

Da bi delovni ljudje in Ob- 
čani krajevne skupnosti so- 
delovali v delu skupščin sa- 
moupravnih interesnih skup- 
nosti je treba po pravilu ob- 
likovati posebne delegacije 
za vsako interesno skupnost. 

Uspešnega delovanja teh in 
drugih oblik samoupravljanja 
v krajevni skupnosti si ni mo- 
goče misliti brez političnih 
priprav za kandidiranje in 
uvajanja delegatov v organe 
krajevne skupnosti. V Osnut- 
ku resolucije je podčrtano, 
da mora biti nosilec takš- 
nih političnih priprav krajev- 

.1 

na organizacija SZDL. 
Pri naštevanju oblik in vse- 

bine samoupravnega organi- 
ziranja krajevne skupnosti 
je dano ustrezno mesto po- 
ravnalnim svetom in drugim 
oblikam razreševanja medse- 
bojnih sporov in nesporazu- 
mov na samoupravnih osno- 
vah. Prav tako je treba zago- 
toviti možnosti, da se krajev- 
nim skupnostim v skladu z 
Ustavo SFRJ zaupa urejanje 
določenih razmer, ki so šir- 
šega pomena za delovne lju- 
di in občane. Takšno zaupa- 
nje javnih pooblastil — je 
rečeno v Osnutku resolucije 
— bi zagotovilo, da bi bile 
določene zadeve državnih or- 
ganov opravljene hitreje, 
učinkoviteje in po saimoup- 
ra/vnih načelih. 

Osnutek resolucije vsebuje 
tudi del, v katerem so pod- 
robno naštete naloge delov- 
nih ljudi in občanov pri us- 
merjanju razvoja socialistič- 
nih samoupravnih odnosov v 
krajevni skupnosti. 

SMERI IN VSEBINI 
BLIŽNJIH AKCIJ 
IN UKREPOV 

Izhajajoč in naštetih ugoto- 
vitev in ocen, kot tudi - iz 

»prejetih stališč o nadaljnjem 
razvoju in delu krajevnih 
skupnosti, Osnutek resolucije 
določa smeri in vsebino bliž- 
njih akcij in ukrepov vseh 
družbenih subjektov. Pred- 
vsem je podčrtana obveznost 
vseh samoupravnih in držav- 
nih organov, da posvečajo 
vso pozornost samoupravne- 
mu organiziranju, delovanju 
in razvoju krajevnih skupno- 
sti. Opozarjajo se tudi te- 
meljne samoupravne organi- 
zacije in skupnosti, družbe- 
nopolitične organizacije in or- 
gani družbenopolitičnih skup- 
nosti, da proučijo stanje in 
rezultate samoupravnega or- 
ganiziranja ter razvoj krajev- 
nih skupnosti, da bi bili spre- 
jeti določeni ukrepi in naloge 
zaradi hitrejšega preseganja 
določenih težav in dilem. Po- 
udarjeno je, da je pri ures- 
ničevanju teh zapletenih na- 
log treba zagotoviti široko 
sodelovanje, koordinacijo in 
sinhronizacijo aktivnosti sa- 
moupravnih in državnih or- 
ganov in drugih družbenih 
dejavnikov. 

Osnovna vprašanja pomem- 
bna za uresničevanje ustavne 
koncepcije krajevne skupno- 
sti — je podčrtano v Osnut- 
ku resolucije — bo treba ure- 
diti tudi z zakoni, upošteva- 

joč pri tem raznovrstne po- 
goje. S tem bi zavrnili dolo- 
čene dileme pri praktičnem 
uresničevanju ustavne preob- 
razbe krajevne skupnosti. No- 
veliranje statuta bi prav ta- 
ko služilo temu namenu. 

V Osnutku resolucije ja 
podčrtana potreba po red- 
nem in sistematičnem sprem- 
ljanju raavoja in dela kra- 
jevnih skupnosti s strani 
družbenopolitičnih skupnosti. 
V zvezi s tem je treba kon- 
kretizirati obveznosti ustrez- 
nih samoupravnih faktorjev 
in določenih državnih orga- 
nov, posebno organov upra- 
be specializiranih organizacij 
na področju družbenega siste- 
ma informiranja. Posebno 
vlogo in naloge na tem pod- 
ročju imajo družbenopolitič- 
ne organizacije združene v 
Socialistični zvezi delovnih 
ljudi z Zvezo komunistov na 
čelu. 

Na koncu Osnutka resolu- 
cije so določene obveznosti 
Zveznega zbora Skupščina 
SFRJ in njegovih delovnih 
teles, da spremljajo izvajanja 
Resolucije in da predlagajo 
Oziroma določajo ukrepe in 
cilje doslednega in učinkovi- 
tega uresničevanja načel in 
določb Ustave SFRJ o kra- 
jevnih skupnostih. 
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NOVI PREDPISI 

Večji vpliv družbe in združenega dela na državno 

upravo 

• Nove rešitve, ki jih ponuja Osnutek zakona, bodo omogočile učnkovitejše delovanje 
organov državne uprave in okrepile njihovo odgovornost 

• Odpravljene bodo sedanje razlike pri urejanju vloge državnih organov 

• Družbeni sveti — nova oblika stalnega sodelovanja skupščin z družbeno-političnimi 
organizacijami in združenim delom 

I® Upravni organi morajo zagotoviti učinkovito uresničevanje pravic in interesov 
delovnih ljudi in občanov 

• Novosti glede pravic in dolžnosti Zveznega izvršnega sveta in zveznih upravnih 
organov 

Po sprejetju Ustave SFRJ 
Eno tako na področju druž- 
bano-ekonomskih odnosov kot 
v političnem sistemu izvedli 
marsikatero spremembo. To 
je narekovalo tudi ustrezne 
spremembe pri določanju 
funkcij, vloge, odgovornosti 
in delovanja kolegijskih iz- 
vršnih organov skupščin dru- 
žbenopolitičnih skupnosti in 
upravnih organov. Hkrati pa 
je to tudi pomenilo, da mo- 
ra federacija, skladno s svo- 
jimi obveznostmi, razčleniti 
ustrezna ustavna načela tako, 
da bodo te spremembe izra- 
žene z zakonskimi določili o 
enotnih temeljih sistema 
državne uprave. Zakon na 
tem področju zagotavlja z 
Ustavo določen položaj, vlo- 
go in temeljne pravice, dol- 
žnosti in odgovornosti izvr- 
snih in upravnih organov, op- 
redeljuje temelje njihove or- 
ganizacije ter pravice, dolžno- 
sti in odgovornosti delavcev v 
državni upravi. Pri sestavi 
novega zakonskega besedila 
Je bil glavni namen, da bi se 
v polni meri uveljavilo zdru- 
ženo delo in zagotovil na' 
daljnji razvoj delegatskega 
skupščinskega sistema. Zara- 
di tega tudi Osnutek zakona 
o temeljih sistema državne 
uprave in o Zveznem izvrš- 

nem svetu ter zveznih uprav- 
nih organih sloni na teh iz- 
hodiščih. Osnutek tega zako- 
na, ki ga je dobila Skupšči- 
na SFRJ, bo obravnaval Zve- 
zni zbor na eni prihodnjih 
sej. 

ODPRAVLJENE RAZLIKE 
PRI UREJANJU VLOGE 
DRŽAVNIH ORGANOV 

Obrazložitev tega zakona 
med drugim omenja, da ga 
moramo sprejeti tudi zaradi 
tega, ker to področje sedaj 
urejamo z zveznim, republiš- 
kima in pokrajinskimi zako- 
ni, občinskimi statuti in od- 
loki občinskih skupščin. Se- 
daj so značilne razlike pri 
urejanju ključnih sestavin 
funkcije upravnih organov. 
Prav dosedanja praksa je 
opozorila na pomanjkljivosti 
oziroma na nepopolnost ne- 
katerih rešitev v zakonskih 
aktih, ki urejajo delo držav- 
nih organov. To še posebej 
velja za odgovornost teh or- 
ganov za stanje na posamez- 
nih področjih in za premaj- 
hno povezanost ter pogoje- 
nost funkcije kolegijskih iz- 
vršnih organov in upravnih 
organov. Podobno so razlike 
glede stopnje odgovornosti 
izvršnega organa za stanje v 

družbeno-politični skupnosti, 
za izvajanje politike in iz- 
vrševanje predpisov ter us- 
merjanje in usklajevanje de- 
la upravnih organov, njiho- 
vih medsebojnih odnosov in 
odnosov s pristojno skupšči- 
no, združenim delom in dru- 
žbenopolitičnimi organizacija- 
mi. 

Enotno urejanje temeljev 
sistema državne uprave je 
prav zaradi omenjenih razlo- 
gov predpogoj za učinkovito 
delovanje in okrepljeno od- 
govornost izvršnih organov in 
upravnih organov v vseh dru- 
žbeno-političnih skupnostih. 
Osnutek zakona opredeljuje 
samo temeljne sistemske re- 
šitve. Družbenopolitične sku- 
pnosti pa bodo, skladno s 
svojimi potrebami, lahko sa- 
me uredile specifična vpraša- 
nja in zagotovile pogoje za 
taka razmerja, ki bodo ustre- 
zala njihovim specifičnostim 
in interesom. Ob upoštevanju 
temeljnih političnih in prav- 
nih predpostavk za celovitej- 
šo preobrazbo državne upra- 
ve v SFRJ, Osnutek zakona 
razčlenjuje ustavna načela o 
izvršnih organih in upravnih 
organih ter o nosilcih izvrš- 
ne funkcije v širšem pomenu 
besede. 

Osnutek zakona vsebuje 
dva dela: v prvem so določ- 
be o temeljih sistema držav- 
ne uprave v celoti, drugi (M 
pa govori o Zveznem izvrš- 
nem svetu in o zveiznih up- 
ravnih organih. Prvi del Os- 
nutka zakona izpeljuje ustav- 
no zahtevo po enotnem ure- 
janju izvršne in upravne fun- 

kcije. Skladno s tako zasno- 
vo kolegijski izvršni organi 
in upravni organi v vseh dru- 
žbenopolitičnih skupnostih iz- 
vajajo funkcijo državne upra- 
ve v enotnem sistemu oblasti 
in samoupravljanja delavske- 
ga razreda ter vseh delovnih 
ljudi. Ker so v tem delu za- 
pisani skupni temelji, bo v 
bodoče zagotovljena tudi več- 
ja stopnja usklajenosti njiho- 
vega dela in odgovornosti pri 
uresničevanju te funkcije. 

Drugi del Osnutka zakona 
vsebuje člene o pravicah, dol- 
žnostih in odgovornostih Zve- 
znega izvršnega sveta, zveznih 
upravnih organov in zveznih 
organizacij pri izvajanju 
funkcije državne uprave. Prav 
tako so v tem delu določeni 
temelji organizacije zveznih 
upravnih organov in pravice 
ter dolžnosti delavcev v zvez- 
nih organih. Mimo tega pred- 
lagani zakonski osnutek ureja 
tudi vrsto drugih vprašanj, 
ki so pomembna za funkci- 
oniranje teh organov in za 
uresničevanje samoupravnih 
pravic delavcev v njihovih de- 
lovnih skupnostih. 

DEMOKRATIČNI VPLIV 
NA DRŽAVNO UPRAVO 

Del Osnutka zakona o te- 
meljih sistema državne up- 
rave vsebuje vrsto vsebinskih 
novosti, ki so pomembne za 
delovanje celotnega sistema. 
Te nove rešitve so odraz raz- 
vojnih sprememb našega dru- 
žbeno-političnega sistema, še 
posebej delegatskega skup- 
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6člnskega sistema in uresni- 
čitve ustavnih nadel. 

V Osnutku zakona je ena 
bistvenih novosti, da določa 
način in možnosti za uresni- 
čevanje demokratičnega vpli- 
va celotne strukture socialis- 
tičnih sil na delo upravnih 
organov. Zaradi tega besedi- 
lo poudarja obveznost izvrš- 
nih in upravnih organov, da 
ustrezno sodelujejo z druž- 
beno-političnimi organizacija- 
mi, organizacijami združene- 
ga dela in drugimi samoup- 
ravnimi organizacijami ter 
skupnostmi, posebej je dolo- 
čeno, kako bodo družbeno-po- 
litične organizacije vplivale 
na delo državnih organov 
(posredovanje mnenj in ocen, 
izvajanje družbene kritike in 
nadzorstva dela ter dajanje 
ustreznih pobud za uresniče- 
vanje njihove odgovornosti). 

Oblika za stalno sodelova- 
nje skupščin družbeno-poli- 
tičnih skupnosti in njenih or- 
ganov z družbeno-političnimi 
organizacijami, organizacija- 
mi združenega dela in drugi- 
mi samoupravnimi organiza- 
cijami ter skupnostmi bodo 
družbeni sveti. Osnutek zako- 
na predvideva ustanovitev teh 
svetov. Njihovo institucionali- 
ziranje med temelje sistema 
daje široke možnosti za de- 
mokratično izmenjavo mnenj, 
družbeno koordinacijo in za 
usklajevanje stališč teh or- 
ganov in organizacij o vpra- 
šanjih določanja in izvajanja 
politike ter izvajanja kontro- 
le nad delom državnih orga- 
nov v vseh družbenopolitič- 
nih skupnostih. Zakonska do- 
ločila omogočajo, da bodo 
družbeni sveti lahko tudi v 
posameznih upravnih orga- 
nih, če tako zahtevata nara- 
va dela in družbena ter poli- 
tična odgovornost posamezne- 
ga organa. Omeniti pa mora- 
mo, kakor je posebej poudar- 
jeno v zakonski obrazložitvi, 
da bo vsa vprašanja ustanav- 
ljanja, položaja in vloge dru- 
žbenih svetov urejal poseben 
zakon. 
ODGOVORNOST 
IZVRŠNIH ORGANOV 
ZA STANJE V DRUŽBE- 
NOPOLITIČNIH 
SKUPNOSTIH 

Kakovostno nove rešitve 
Osnutek zakona predlaga za 
funkcijo izvršnih in upravnih 
organov. Posebej ureja vpra- 
šanja odgovornosti kolegij, 
skih izvršnih organov za sta- 
nje v družbenopolitični skup- 
nosti, za izvajanje politike in 
za izpolnjevanje predpisov 
ter drugih aktov pristojne 
skupščine. Vsebuje tudi re- 

šitve za usmerjanje tn uskla- 
jevanje dela upravnih orga- 
nov ter postopek za spreje- 
manje določenih ukrepov in 
za ocenjevanje dela izvršnega 
organa. Sprejeto je načelo, 
da člani izvršnega organa ne 
smejo imeti hkrati funkcij v 
organizacijah združenega de- 
la in v drugih samoupravnih 
organizacijah in skupnostih 
in niti ne v družbenopolitič- 
nih skupnostih (načelo in- 
kompatibilnosti) . 

Upravnemu nadzorstvu na- 
menja Osnutek zakona po- 
sebne člene. Predvideno je, 
da inšpekcijsko nadzorstvo iz- 
vajajo samo upravni organi. 
Organizacijam združenega de- 
la in drugim samoupravnim 
organizacijam in skupnostim 
pa se lahko zaupa izvajanja 
določenih strokovnih del in- 
špekcijskega nadzorstva (na 
primer ekspertize, preiskave 
in podobno). Osnutek zakona 
daje izvršnim in upravnim 
organom pravico, da zahteva- 
jo postopek za ugotavljanje 
stanja in sprejemanje ukre- 
pov glede odgovornosti, med- 
tem ko družbenopolitične or- 
ganizacije lahko predlagajo 
začetek oziroma izvedbo ta- 
kega postopka. 

Posebej zakonsko besedilo 
omenja odnose med državni- 
mi organi in pristojno skup- 
ščino, odnose med izvršnimi 
in upravnimi organi in med- 
sebojne odnose upravnih or- 
ganov. Omenja tudi odnose 
državnih organov do samoup- 
ravnih organizacij in skupno- 
sti, družbeno-političnih orga- 
nizacij, združenj občanov in 
do občanov. 

Pri odnosih med izvršnimi 
in upravnimi organi ter sku- 
pščinami besedilo poudarja 
odgovornost teh organov do 
delegatskih skupščin zaradi 
učinkovitejšega uresničevanja 
funkcije kolegijskih izvršnih 
in upravnih organov. Po Os- 
nutku zakona morajo izvršni 
organi poročati skupščini o 
vseh vprašanjih v okviru svo- 
jih pravic in odgovornosti. 
Na zahtevo skupščine pa mo- 
rajo posredovati tudi vsa ob- 
vestila in pojasnila. Prav ta- 
ko Zakon omenja oblike in 
način uresničevanja odgovor- 
nosti izvršnega organa (spre- 
jemanje stališč pristojnega 
zbora skupščine o delu izvr- 
šnega organa in njegovi od- 
govornosti, sprejemanje skle- 
kov, ki določajo obveznost iz- 
vršnega organa in daje 
smernice glede izvajanja po- 
litike pri izvrševanju predpi- 
sov itd.). Podobno je določe- 
na tudi odgovornost upravnih 
organov. 

SODELOVANJE 
DRŽAVNIH ORGANOV 
Z ORGANIZACIJAMI 
ZDRUŽENEGA DELA 

Osnutek zakona predvide- 
va, da morajo odnosi med 
državnimi organi in organiza- 
cijami združenega dela, samo- 
upravnimi interesnimi skup- 
nostmi, krajevnimi skup- 
nostmi in drugimi samoup- 
ravnimi organizacijami in 
skupnostmi sloneti na pravi- 
cah in dolžnostih, ki jih do- 
ločajo Ustava, zakoni in od- 
loki občinske skupščine. Ti 
odnosi pa morajo temeljiti 
tudi na medsebojnem sode- 
lovanju, obveščanju in dogo- 
varjanju. Prav tako zakonski 
osnutek omenja oblike sode- 
lovanja teh organov in orga- 
nizacij, ea čimbolj uspešno 
uresničevanje njihovega vpli- 
va pri reševanju vseh tistih 
vprašanj, ki zanimajo vse te 
organizacije, skupnosti in 
združenja. 

Po Osnutku zakona sodelu- 
jejo izvršni in upravni orga- 
ni v občinah s samoupravni- 
mi organizacijami in skupno- 
stmi med drugim tudi pri iz- 
delavi samoupravnih spora- 
zumov o temeljih. planov in 
nudijo ustrezno pomoč nosil- 
cem planiranja, nadzorujejo 
zakonitost dela teh organiza- 
cij, predlagajo in izvajajo uk- 
repe glede zagotavljanja skla- 
dnega in stabilnega razvoja 
odnosov pri pridobivanju in 
delitvi dohodka in podobno. 

Izvršni in upravni organi 
morajo tudi omogočiti orga- 
nizacijam združenega dela in 
drugim samoupravnim orga- 
nizacijam, samoupravnim in- 
teresnim skupnostim, krajev- 
nim skupnostim in drugim 
skupnostim, da povedo svoja 
stališča, mnenja in posredu- 
jejo svoje predloge. V bese- 
dilu je tudi zapisano, da mo- 
rajo ti organi tudi na kakr- 
šenkoli drug način prispeva- 
ti k reševanju teh vprašanj. 

Ko Osnutek zakona govori 
o odosih med upravnimi or- 
gani in občani, žele določbe 
predvsem zagotoviti učinkovi- 
tejše uresničevanje pravic in 
interesov delovnih ljudi in ob- 
čanov. Organi morajo orga- 
nizirati svoje delo na tak na- 
čin, da bodo občani, lahko na 
kar najbolj enostaven način 
in v čim krajšem postopku 
uresničili svoje pravice in iz- 
polnili svoje obveznosti pri 
teh organih. 

Družbeno-politične organi- 
zacije imajo po zakonskem 
besedilu pravico posredovati 
izvršnim in upravnim orga- 
nom svoja mnenja, pobude. 

pripombe in predloge. Njiho- 
va pravica pa je tudi, da jih 
ti organi obveščajo o spreje- 
tih ukrepih in doseženih re- 
zultatih. Po drugi strani mo- 
rajo državni organi obveščati 
družbeno-politične skupnosti, 
ki jih določa Ustava, o po- 
membnih vprašanjih gleda 
spremljanja dela izvršnega 
organa in upravnega organa. 
To mofajo storiti tudi zara- 
di uresničevanja družbenega 
nadzorstva in vpliva organi- 
zacij na njihovo delo. Še po- 
sebej zaradi zagotavljanja ja- 
vnosti dela državnih organov 
in njihove odgovornosti pri 
delu. 

Zanimiva je tudi novost, da 
morajo upravni in izvršni or- 
gani sprejemati potrebne uk- 
repe, če na določenem pod« 
ročju družbenega življenja 
ali v posamezni organizaciji 
združenega dela, samouprav- 
ni organizaciji in skupnosti 
oziroma v družbenopolitični 
skupnosti ne izvajajo dogo- 
vorjene politike, ne spoštu- 
jejo zakonov in drugih pred- 
pisov ali pa, če ne uresniču- 
jejo družbenih planov. V pri- 
meru, ko upravni organ no 
bo pravočasno sprejel ukre- 
pov, ki jih je zahtevala skup- 
ščina oziroma ga je za njiho- 
vo sprejetje pooblastil izvr- 
šni organ, se bo začel posto- 
pek za ocenjevanje dela or- 
gana ali dela odgovornih 
oseb v tem organu. 

ORGANIZACIJA DELA 
V UPRAVNIH ORGANIH 

Osnutek zakona omenja sa- 
mo temelje organizacije up- 
rave, saj skupščina vsake 
družbeno-politične skupnosti 
sama ureja organizacijo de- 
la upravnih organov. Zaradi 
tega so v členih omenjena le 
načela, ki pomeni,k> skupne 
temelje, pomembno aa ustrez- 
no organiziranje upravnih or- 
ganov pri zagotavljanju celo- 
vitega in učinkovitega izvrše- 
vanja upravnih nalog in dol- 
žnosti družbeno-politične sku- 
pnosti (učinkovitost in raci- 
onalnost, obseg nalog njiho- 
va razvrstitev po vrsti, so- 
rodnosti in povezanosti itd.). 
Značilne so tudi določbe, Id 
nalagajo izvršnim in uprav- 
nim organom, da moralo raz- 
vijati svoie delo, notranjo 
organizacijo in skrbeti za 
strokovno in politično izobra- 
Ževanje delavcev v teh orga- 
nih. 

Novost v Osnutku zakona 
je tudi, da. določa vsebino In 
značaj splošnih aktov o or- 
ganizaciji in delu ter o siste- 
mizaciji delovnih mest. Nov 
pristop Je pri urejanju načd- 

poročevalec 39 



na pridobivanja ln razporeja- 
nja dohodka delavcev v de- 
lovnih skupnostih upravnih 
organov. Tu zakonski osnu- 
tek spoštuje ustavna hotenja 
in določbe Zakona o združe- 
nem delu ter posebnosti po- 
ložaja teh delavcev. 

Zakon opredeljuje tudi, kdo 
Je funkcionar v upravnem or- 
ganu. Pravi, da Je to samo 
starešina organa oziroma 
oseba, ki vodi delo organa 
ter njen namestnik. Vseka- 
kor so zanimive nove določ- 
be o politični odgovornosti 
funkcionarjev. S tem je iz- 
polnjena ustavna obveznost, 
da zakon določi vrste in po- 
goje odgovornosti nosilcev 
javnih in drugih družbenih 
funkcij. 

Osnutek zakona ureja tudi 
vsa vprašanja medsebojnih 
delovnih odnosov delavcev v 
delovnih skupnostih upravnih 
organov, ki so pomembna za 
zagotavljanje temeljnih odno- 
sov na-tem področju. Podro- 
bnejše urejanje teh in drugih 
vprašanj pa prepušča repub- 

likam in pokrajinama ter sa- 
moupravni regulativi delovnih 
skupnosti. 

ZVEZNI IZVRŠNI SVET 
IN ZVEZNI UPRAVNI 
ORGANI 

Drugi del Osnutka zakona 
prinaša določbe o zveznem 
izvršnem svetu, zveznih up- 
ravnih organih in zveznih or- 
ganizacijah. V tem delu so 
razčlenjena in konkretizirana 
načela iz prvega dela Osnut- 
ka zakona. 

Med določbami o Zveznem 
izvršnem svetu so podrobne- 
je opredeljene vse ustavne 
rešitve, ki določajo vlogo iz- 
vršnega organa Skupščine 
SFRJ in določbe o temeljih 
sistema o kolegijskih izvr- 
šnih organih v skladu s po- 
sebnostmi vloge ZIS. Ta del 
Osnutka zakona prinaša več 
novih rešitev. Tako na pri- 
mer je poleg načina organi- 
ziranja in sestave teh orga- 
nov na novo urejeno tudi 
vprašanje odnosov med Zvez- 

nim izvršnim svetom in dru- 
gimi zveznimi organi in Pred- 
sedstvom SFRJ in med izvr- 
šnimi sveti republik in pokra- 
jin. Urejeni so tudi odnosi 
med upravnimi organi na 
ravni federacije in temi or- 
gani v republikah in pokraji- 
nah. Omenjene pa so tudi re- 
šitve glede načina pridobiva- 
nja to razporejanja dohodka 
in delitve sredstev za oseb- 
ne dohodke to glede uresni-. 
čevanja samoupravnih pravic 
delavcev v delovnih skupnos- 
tih ter vrsta drugih vprašanj. 

Skupne določbe izpeljujejo 
ustavno načelo o javnosti de- 
la Zveznega izvršnega sveta 
in drugih zveznih organov 
ter organizacij in dolžnost 
teh organov, da javnosti 
omogočajo spoznati njihove 
odločitve in stališča. Novost 
je v tem, da je ta materija, 
ki je bila doslej urejena v 
drugih aktih, zajeta v tem za- 
konskem besedilu ta obenem 
dopolnjena z novimi rešitva- 
mi, kar v mnogo večji meri 
konkretizira te opredelitve v 

skladu s potrebami, na ka- 
tere je opozorila dosedanja 
praksa. Del določb o Zvez- 
nem izvršnem svetu pa novi 
zakonski osnutek povzema po 
veljavnem zakonu o ZIS. 

Rešitve v delu Osnutka za- 
kona, ki omenja zvezne up- 
ravne organe, dajejo novo 
vlogo tem organom in orga- 
nizacijam to nove odnose, ki 
jih zahtevajo dogovorjena na- 
čela. 

Kakor omenja Predlog za 
izdajo tega zakona, sprejem 
teh določil nima finančnih 
posledic, saj po sprejemu za- 
kona federacija ne bo imela 
novih materialnih obveznosti. 
Kljub temu pa bo izvajanje 
posameznih določb (na pri- 
mer delovanje družbenih sive- 
tov, uresničevanje funkcije 
odgovornosti za stanje in ne- 
katerih novih funkcij) lahko 
povzročilo nove materialne 
izdatke. O njihovi potrebnos- 
ti pa se bo odločalo pozneje 
oziroma se bodo sredstva za- 
gotovila v okviru skupnih 
sredstev federacije. 

Spodbuda enakopravnemu vključevanju našega 

gospodarstva v mednarodno delitev dela 

*0 Z ustanovitvijo Jugoslovanske banke so dani pogoji za vsestransko uporabo naših 
komperativnih prednosti in novih tehnično-tehnoloških dosežkov v svetu 

@ Jugoslovanska banka je svojevrstna interesna skupnost združenega dela in ostalih 
družbenih dejavnikov 

# Večkratna aktivnost Jugoslovanske banke bo precej prispevala k napredovanju 
ekonomskega sodelovanja s tujino 

• Skupne finančne organizacije — oblika razširjanja in pospeševanja napredka 
dolgoročnega ekonomskega sodelovanja, posebej, z deželami v razvoju 

§ Skupna finančna organizacija ima lahko svoja predstavništva samo v tujini, med- 
tem ko ustrezne posle v Jugoslaviji opravljajo njeni ustanovitelji z jugoslovanske 
strani 

Stalno pospeševanje eko- 
nomskega sodelovanja s tu- 
jino je posebnega pomena za 
našo državo, ki želi dosled- 
no izvajati politiko upo- 
rabe svojih komparativnih 
prednosti v mednarodni de- 

e= 

litvi dela oziroma uporabo 
novih tehnično-tehnoloških 
dosežkov v svetu. K uresniče- 
vanju zahtevne naloge bo pri- 
speval tudi Zatkon o Jugoslo- 
vanski banki za mednarodno 
ekonomsko sodelovanje in 

skupnih finančnih organizaci- 
jah (AS-584). Osnutek tega 
zakona, katerega predlagatelj 
je Zvezni izvršni svet, je bil 
poslan Skupščini SFRJ in bo- 
do o njem razpravljali na eni 
prihodnjih sej Zbora repub- 
ilk in pokrajin. 

Osnutek zaikona ureja dve 
obliiki našega ekonomskega 
sodelovanja s tujino: ustanav- 
ljanje, položaj to poslovanje 
Jugoslovanske banke za med- 
narodno ekonomsko sodelova- 
nje (v nadaljnjem besedilu Ju- 
goslovanska banka), kot tu- 

di ustrezno gradivo s pod- 
ročja delovanja skupnih fi- 
nančnih organizacij. Tem ob- 
lifkaim je dan poseben pouda- 
rek v Osnutku zaikona, ka- 
terega bistvene določbe na- 
vajamo v tem prispevku. 

JUGOSLOVANSKA 
BANKA — SVOJEVRST- 
NA INTERESNA 
SKUPNOST 

V obrazložitvi Osnutka za- 
kon« J« najprej rečeno, da 
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Jugoslovanska banka pred- 
stavlja posebno interesno 
skupnost, v kateri bodo te- 
meljne in druge organizacije 
združenega dela, samouprav- 
ne interesne skupnosti in dru- 
ge samoupravne organizacije 
in skupnosti z združevanjem 
in stailnim sodelovanjem ures- 
ničevale svoje interese v eko- 
nomskih odnosih s tujino. 
Jugoslovanska banka bo obe- 
nem tudi omogočala pristoj- 
nim državnim organom, da 
na tem. področju uresničuje- 
jo določene funkcije. 

Izhajajoč iz takšnega ka- 
rakterja Jugoslovanske ban- 
ke, so njeni ustanovitelji lah- 
ko samo temeljne in druge 
organizacije združenega dela, 
samoupravne interesne skup- 
nosti in druge samoupravne 
organizacije in skupnosti. Vsi 
našteti subjekti se s samo- 
upravnim sporazumom zdru- 
žijo v Jugoslovansko banko 
ta to na osnovi ustreznih 
določb temeljnih ali združe- 
nih bank, katerih članice so. 

Za usklajevanje skupnih in- 
teresov in ciljev, kot tudi za 
ustvarjanje pogojev za uspeš- 
no poslovanje Jugoslovanske 
banke sklenejo družbeni do- 
govor o poslovanju Jugoslo- 
vanske banke. Udeleženci te- 
ga dogovora so potencialni 
člani Jugoslovanske banke, 
federacija, republike ta po- 
krajini. 

Zvezna direkcija za promet 
in rezerve proizvodov s po- 
sebnim pomenom in Vojaški 
servis v sestavi Narodne ban- 
ke Jugoslavije so prav tako 
člani Jugoslovanske banke, 
vendar ni treba, da izpolnju- 
jejo določene dopolnilne po- 
goje za doseganje te lastnosti 
(ti pogoji bodo določeni s sa- 
moupravnim sporazumom). 

Zakon omogoča, da se v 
Jugoslovansko banko včlanijo 
•tisti skladi družbenopolitič- 
nih skupnosti, ki so ustanov- 
ljeni s posebnimi zakoni, to- 
rej ne takoimenovani samo- 
upravni skladi, ki jih pred- 
videva Zakon o temeljih ban- 
čnega sistema. 

Razen samoupravnega spo- 
razuma o združitvi je konsti- 
tutivni element Jugoslovan- 
ske banke njen statut, ki 
ga izda zbor banke, potrju- 
je pa Skupščina SFRJ. 

Glede ostalih statusnih 
vprašanj, Osnutek zakona 
predvideva, da sme imeti Ju- 
goslovanska banka v državi 
samo - predstavništva, med- 
tem ko ima v tujini lahko 
predstavništva v skladu z 
zveznimi predpisi. Omenimo 
če to, da Banka lahko vsto- 

pa ob poprejšnjem soglasju 
Zveznega izvršnega sveta v 
članstvo mednarodnih finanč- 
nih organizacij. 

RAZVEJENOST 
POSLOVANJA 

V Osnutku zakona je pred- 
videnih nekaj oblik poslova* 
nja Jugoslovanske banke, ki 
jih po pomenu lahko razvr- 
stimo v dve glavni skupini 
oziroma dva programa aktiv- 
nosti. 

V prvo skupino sodijo ti- 
ste dejavnosti, ki jih lahko 
članice opravljajo izključno 
v okviru Jugoslovanske ban- 
ke. Med drugim gre za usta- 
navljanje skupnih bank, kon- 
zorcijev ta drugih oblik skup- 
nih specializiranih organiza- 
cij za finančno-ekonomsko 
sodelovanje s tujino. 

V zvezi z vlaganjem sred- 
stev tujih oseb v domače or- 
ganizacije združenega dela, 
Banka opravlja vrsto po- 
membnih poslov (raziskova- 
nje možnosti ta pogojev za 
vlaganje sredstev, izdelava 
efconomsko-tehničnega elabo- 
rata, udeležba v pogovorih ta 
drugo). 

Pomembno obliko dejavno- 
sti Banke predstavlja dopol- 
nilno kreditiranje izvoza op- 
reme in ladij ta izvajanje in- 
vesticijskih del v tujini. Ju- 
goslovanska banka sode.'.jje 
v omenjenem kreditiranju le 
če so izvozni posli zavarovani 
pred nekomercialnimi riziki. 

Druga skupina dejavnosti 
Jugoslovanske banke se na- 
naša na različne oblike fi- 
nanciranja ekonomskega so- 
delovanja, večjega obsega m 
splošnega družbenega pome- 
na. Te dejavnosti — katar 
je rečeno v Osnutku zakona 
— sme opravljati Jugoslovan, 
ska banka samo na podlagi 
posebnih samoupravnih spo- 
razumov oziroma pogodb. 

Jugoslovanska banka se, na 
primer, ukvarja s financira^ 
njem (z vlaganjem ta kredi- 
tiranjem) organiziranega na- 
stopa organizacij združenega 
dela v tujini ta z njihovim 
skupnim angažiranjem s tu- 
jimi partnerji na tretjih trgih. 
Banka bo vlagala to kredi- 
tirala le, če bodo dobavite- 
lji opreme to materiala ozi- 
roma izvajalci ded ali dru- 
gih storitev naše organizaci- 
je združenega dela. Pogoj za 
vlaganje v tujini ali krediti- 
ranje je, da so premoženje 
to njihove osebe zavarovane 
pri ustrezni zavarovalni orga- 
nizaciji v državi izvajanja 

oziroma, da so terjatve Ju- 
goslovanske banke zavarova- 
na pred ne&ameroiatoimi ri- 
ziki. 

Na zahtevo svojih članic 
ta na svojo pobudo lahko Ju- 
goslovanska banka opravlja 
določene analitično-razisko- 
valne, informativne, toansul- 
tativne ta organizacijske za- 
deve na področju ekonomske- 
ga sodelovanja s tujtoo. 

SREDSTVA 
IN SKLADI 

Za največji del aktivnih po- 
slov Jugoslovanske banke so 
potrebna dolgoročna sredst- 
va, ta sicer z nižjo obrestno 
mero kot je na trgu. In prav 
takšna sredstva primanjKUje- 
jo našim bankam ta našemu 
gospodarstvu. Prav zaradi te- 
ga je bil eden temeljnih mo- 
tivov za ustanovitev Jugoslo- 
vanske banke prizadevanje, 
da se s širšim vključevanjem 
takšne institucije na zunanje 
finančne trge ta z nujno pod- 
poro družbene skupnosti, to 
vprašanje zadovoljivo reši. 
Določbe, ki se nanašajo na 
sredstva za poslovanje Jugo- 
slovanske banke izhajajo 
prav iz takšnega stališča. Vi- 
ri sredstev so določeni po- 
sebej za ustrezne namene, 
skladno z vrstami poslov, ki 
jih opravlja Jugoslovanska 
banka. 

Z Osnutkom je predvidena 
tudi možnost, da lahko Na- 
rodna banka Jugoslavije, ka- 
dar je to nujno in v skladu 
z ukrepi ekonomske politike 
Jugoslavije, predpiše poseben 
način ta pogoje za izločanje 
to uporabo obvezne rezerve 
Jugoslovanske banke. 

Prihodki Jugoslovanske ban- 
ke se oblikujejo iz šestih vi- 
rov, ki so našteti v Osnutku 
zakona. Striktno so izločena 
sredstva za zavarovanje izvoz- 
nih poslov od ostalih za dru- 
ge dejavnosti Jugoslovanske 
banke. To pomeni, da za ob- 
veznosti iz dejavnosti zavaro- 
vanja Banka odgovarja s 
sredstvi zavarovanja, za dru- 
ge obveznosti pa z vsemi 
ostalimi skladi to sredstvi. 

Jugoslovanska banka usta- 
novi tri sklade: sklad soli- 
darne odgovornosti, rezervni 
sklad to sklad osnovnih sred- 
stev ter posebne rezerve za- 
varovanja pred nekomercial- 
nimi to komercialnimi riziki. 
Glede tega je izenačena s po- 
ložajem ostalih bank in skup- 
nosti zavarovanja. Vendar 
razlika vseeno obstaja, to si- 
cer v tem, ker mora Jugoslo- 

vanska banka izločati v sklad 
solidarne odgovornosti naj- 
manj 5 odstotkov stanja plas- 
majev, za katere plača Jugo- 
slovanska banka riziko po za- 
ključnem računu za pred- 
hodno leto. 

UPRAVLJANJE 
JUGOSLOVANSKE 
BANKE 

Upravljanje ta odločanje v 
Jugoslovanski banki temelji v 
skladu z Zakonom o združe- 
nem delu na načelih delegat- 
skega sistema. To pomeni, da 
člani Banke volijo delegata 
za organ upravljanja — za 
Zbor Jugoslovanske banke. 
Poleg tega organa ima Ban- 
ka še izvršni odbor Zbora, 
odbor za zavarovanje, gene- 
ralnega direktorja in kont- 
rolni odbor. 

S statutom ali sklepom 
Zbora banke je mogoče pred- 
videti tudi druge organe 
(strokovni odbori, komisije 
ta diruga delovna telesa). Kot 
poseben oigan samoupravne 
kontrole se v Jugoslovanski 
banki lahko ustanovi kont- 
rolni odbor. 

Ce bi prišlo- do medseboj- 
nih sporov, je v Osnutku za* 
kona predvidena ustanovitev 
arbitražnega senata v okviru 
Jugoslovanske banke. 

Uresničevanje družbenega 
vpliva na poslovanje Jugoslo- 
vanske banke je zagotovlje- 
no z družbenim svetom, či- 
gar člane delegirajo izvršni 
sveti republik in pokrajin, 
Gospodarska zbornica Jugo- 
slavije, Zveza sindikatov Ju- 
goslavije, Interesna skupnost 
za ekonomske odnose s tu- 
jino in interesne skupnosti 
republik in pokrajin. Pred- 
sednika ta tajnika družbene- 
ga sveta imenuje Zvezni iz- 
vršni svet ob soglasju izvrš- 
nih svetov republik in pok- 
rajin. Družbeni svet ima, ra- 
zen svetovalne, tudi koordi- 
nacijsko ta nadzorno, oziro- 
ma družbeno-kontrolno fun- 
kcijo, brez pravtice, da meri- 
torno odloča. 

Z Osnutkom zakona je do- 
ločeno, da Jugoslovanska ban- 
ka sprejema srednjeročni 
plan in letne plane za ures- 
ničevanje srednjeročnega pla- 
na. 

Plani Banke se usklajuje- 
jo z družbenimi plani fede- 
racije, republik to pokrajin, 
kar je v skladu z Zakonom 
o temeljih sistema družbe- 
nega planiranja in Družbe- 
nim planom Jugoslavije. V 
Osnutku zakona so dani bi- 

poročevalec 41 



stveni elementi teh aktov, 
kakor tudi o aktih o poslov- 
ni politiki Banke. 

USTANAVLJANJE 
IN POSLOVANJE 
SKUPNIH FINANČNIH 
ORGANIZACIJ 

V pogajanjih s posamezni- 
mi državami, zlasti pa z de- 
želami v razvoju je "bila po- 
gosto izražena obojestranska 
želja, da se ustvarijo še ugod- 
nejši pogoji za razširjanje in 
pospeševanje dolgoročnega 
ekonomskega sodelovanja. Po- 
seben pomen imajo sklepi 
konferenc neuvrščenih držav 
v Alžiru in Oolombu o tem, 
da se sodelovanje zagotovi 
brez posrednikov in tradicio- 
nalnih trgov kapitala. Zaradi 
tega Osnutek zakona predvi- 
deva možnost ustanovitve 
skupnih (bilaterajlnih in mul- 
tilateralnih) finančnih orga- 
nizaoij s sedežem v Jugosla- 
viji. Te organizacije imajo 
lahko obliko skupnih bank, 
konzorcijev ki podobno, na- 
men pa naj bi bil skiupno 
nastopanje na tretjih trgih, 
kot tudi skupno financiranje 
glavnih projektov v Jugosla- 
viji in tujini.. 

Osnutek zakona ureja sa- 
mo temeljna vprašanja v zve- 
zi s" skupnimi finančnimi or- 
ganizacijami, vprašanja, ki 
so pomembna za ustanovite- 
lje teh organizacij pa bodo 
urejena z dogovorom o nji- 
hovi ustanovitvi in poslova- 
nju, kot tudi z njihovim sta- 
tutom. Zvezni izvršni svet 
ima tudi pooblastilo, da v 
soglasju s pristojnimi repub- 
liškimi in pokrajinskimi or- 
gani podrobneile predpiše po- 
goje in postopek ustanovitve 
to poslovanja omenjenih or- 
ganizacij. Pri tem je pomemb- 
no, da so ustanovitev, delo 
in poslovanje skupnih finanč- 
nih organizacij pod jugoslo- 
vansko jurisdikcijo. 

Da bi preprečili nastajanje 
večjega števila relativno ma- 
njših skupnih organizacij, je 
v Osnutku zakona posebej 

predpisano, da se sme skup- 
na finančna organizacija usta- 
noviti v Jugoslaviji samo, če 
je to ekonomsko upravičeno 
in, če sta njena ustanovitev 
in poslovanje v skladu z eko- 
nomsko politiko Jugoslavije. 

Pred ustanovitvijo je tre- 
ba priskrbeti ihfoirmacijo o 
boniteti tuj;e osebe, s katero 
namerava poslovati. Sele po- 
tem, ko dobijo pozitivno oce- 
no, se lahko članice Jugoslo- 
vanske banke lotijo samoup- 
ravnega sporazumevanja o 
združevanju dela in sredstev. 
S tem sporazumom so dolo- 
čeni cilji ustanovitve in po- 
slovanja skupne finančne or- 
ganizacije ter njihove med- 
sebojne pravice in obvezno- 
sti. 

Na podlagi samoupravnega 
sporazuma se lahko sprejme 
odločitev o ustanovitvi skup- 
ne finančne organizacije. O 
tem odloča zbor temeljne 
oziroma združene banke, ka- 
tere članice so sklenile sa- 
moupravni sporazum. S Sa- 
moupravnim sporazumom se 
določi banka, ki bo s tujo 
osebo (iz ene ali več držav) 
sklenila pogodbo o ustano- 
vitvi in poslovanju skupne 
finančne organizacije, s či- 
mer je končana prva faza v 
postopku ustanovitve, ki se 
nanaša na ustanovitelje iz 
Jugoslavije. 

Soglasje za ustanovitev 
skupne finančne organizacije 
daj a Jugoslovanska banka, 
pogodba pa postane veljav- 
na šele takrat, ko jo potrdi 
Zvezni izvršni svet ob so- 
glasju republiških in pokra- 
jinskih izvršnih svetov. 

Pogodba o ustanovitvi in 
poslovanju skupne finančne 
organizacije ima značaj odpr- 
tega akta, kar pomeni, da so 
te organizacije v načelu od- 
prtega tipa in da lahko pri- 
stopijo domače in tuje osebe, 
če izpolnijo z zakonom in po- 
godbo predvidene pogoje. Po- 
membno je poudariti, da 
skupna finančna organizacija 
lahko opravlja samo tiste po- 
sle, ki so taksativno navede- 
ni v zakonu. Prav tako lah- 

ko organizacija ustanovi svo- 
je predstavništvo v tujini, 
medtem ko ustrezne posle v 
Jugoslaviji opravljajo njeni 
ustanovitelji z jugoslovanske 
strani, to je njihove poobla- 
ščene banke. 

VPLIV DRUŽBE NA 
POSLOVANJE SKUPNIH 
ORGANIZACIJ 

V Osnutku zakona so po- 
sebej razčlenjene določbe o 
organih in načinu odločanja 
v skupnih finančnih orga- 
nizacijah. Namen teh določb 
je zagotoviti enaikopraven po- 
ložaj ustanoviteljev pa tudi 
ustrezen družbeni vpliv na 
poslovanje institucij, katerih 
sedež bo v Jugoslaviji. 

Skupna organizacija mora 
imeti tri organe — upravni 
odbor, kreditni odbor in 
predsednika organizaoije (ta 
oseba mora biti jugoslovan- 
ski državljan). Kot poseben 
organ je mogoče predvideti 
zbor skupne organizacije, v 
tem primeru mora biti zago- 
tovljena enakopravna udelež- 
ba ustanoviteljev. Razen ob- 
veznih se lahko oblikujejo 
še drugi tako imenovani fa- 
kultativni organi (nadzorni 
organ, organ za finančno kon- 
trolo poslovanja in drugi). 

Po določbah, v katerih so 
podrobno našteta sredstva, s 
katerimi lahko posluje skup- 
na organizacija in vrste sred- 
stev, ki jih je mogoče v skla- 
du z zakonom o deviznem 
poslovanju in kreditnih odno- 
sih s tujino vlagati za posle 
skupne finančne organizaci- 
je, Osnutek zakona vsebuje 
posebne zaščitne klavzule o 
pravicah tujih oseb glede nji- 
hovih sredstev. Določene pra- 
vice tujih oseb se ne smejo 
zmanjšati niti z zakonom ni- 
ti s katerimikoli drugim pred- 
pisom, ko bo pogodba, s ka- 
tero so te pravice določene, 
postala veljavna. 

V zakonu so navedeni pri- 
hodki, ki jih lahko skupna 
finančna organizacija ustvari 
s svojim poslovanjem in na- 
čin delitve ustvarjenega pri- 

hodka in je sprejeto naSeto, 
da je delitev dobička in rizi- 
kov odvisna od sredstev, ki 
so jih ustanovitelji vložili ali 
dali na razpolago. Pogoji in 
način za delitev sredstev in 
kritje rizikov so določeni s 
pogodbo o ustanovitvi in po- 
slovanju skupne organizacije. 

Skupna finančna organiza- 
cija mora ustanoviti dva skla- 
da — ustanoviteljski sklad in 
sklad osnovnih sredstev. V 
skladu s pogodbo o ustano- 
vitvi in poslovanju skupne 
organizacije pa se lahko usta- 
novijo še drugi skladi. 

Če gre za sredstva, ki so 
ustvarjena izključno s finanč- 
nimi transakcijami ne giredo 
v prihodek skupne organiza- 
cije. V tem primeru odloča 
o usodi teh sredstev pristoj- 
no sodišče, ki lahko odloči 
o tem, da se ta sredstva vrne- 
jo oškodovanim (če jih je 
mogoče ugotoviti) ali pa da 
se odvzamejo kot nezakoni- 
to pridobljen prihodek. 

Osnutek zakona- vsebuje tu- 
di določbe, po katerih skup- 
na finančna organizacija lah- 
ko preneha.delo. Do tega lah- 
ko pride na tri načine: na 
podlagi zakona, na podlagi 
sporazuma ustanoviteljev in 
na pobudo organov Jugoslo- 
vanske banke. Istočasno je 
posebej predpisano, da s pre- 
nehanjem dela skupne orga- 
nizacije ne prenehajo tudi 
obveznosti ustanoviteljev za 
njihovo izpolnitev. Po poglav- 
ju, ki vsebuje kazenske do- 
ločbe, Osnutek zakona določa 
prehodne in končne določbe, 
med katerimi velja posebej 
omeniti tiste o prenosu dol- 
goročnih kreditov Narodne 
banke Jugoslavije s Sklada 
za kreditiranje in zavarova- 
nje izvoznih poslov na Ju- 
goslovansko banko, kot tudi 
prenos pravic in obveznosti 
Sklada na Jugoslovansko ban- 
ko. S tem je zagotovljena 
kontinuiteta pri opravljanju 
poslov. Z druge strani je 
predvidena določena imgeren- 
ca Zveznega izvršnega sveta 
v postopku ustanavljanja Ju- 
goslovanske banke. 
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Vsestransko nadzorstvo proizvodnje in prometa 

z mamili 

# Potrebni so opredeljeni pogoji, potrebe in možnosti za proizvodnjo in promet mamil 

# Proizvodnja in uvoz mamil sta uokvirjena s planskimi potrebami 

® Strokovni, sanitarno-tehnični in drugi pogoji za promet z mamili na domačem 

tržišču 

# Obvezna evidenca in pošiljanje poročil o proizvodnji in prometu z mamili 

# Strožji upravni in kazenski ukrepi za vse kršilce določb tega zakona 

Zvezni izvršni svet je pos- 
lal Skupščini SFRJ v obrav- 
navo in sprejem Predlog za 
izdajo zakona o proizvodnji 
in prometu z mamili, z Os- 
nutkom zakona (AS 586). Po 
določbah tega zakona je pred- 
videno vsestransko nadzor- 
stvo in ustrezen režim pro- 
izvodnje in prometa z mamili 
zaradi zaščite človeške in- 
tegritete v fizičnem, psihič- 
nem in socialnem pomenu. 
V sedaj veljavnem Zakonu 
to namreč ni dovolj poudar- 
jeno in obdelano. Mimo tega 
zakonski . osnutek precizira 
pravice in dolžnosti ter ure- 
ja medsebojne odnose med 
pristojnimi organi in tistimi 
organizacijami, ki se ukvar- 
jajo s proizvodnjo in pro- 
metom z mamili. Določila 
omenjajo tudi izpolnjevanje 
mednarodnih obveznosti Ju- 
goslavije na tem področju. 
Prav tako pa so predvidene 
ostrejše kazni za vse kršilce 
zakonskih določb. 

PROIZVODNJA IN 
PROMET Z MAMILI 

Mamila se lahko proizva- 
jajo, uvažajo ali prodajajo 
samo za medicinske, veteri- 
narske, učne ali znanstvene 
namene. Pogoj pri tem je, da 
proizvajalci, uvozniki in upo- 
rabniki dobe dovoljenje pri- 
stojnih organov. Tak je eden 
od prvih ukrepov, ki jih pred- 
videva besedilo Osnutka za- 
kona. Predlagan je zato, da 
bi preprečili nenadzorovano 
uporabo vseh vrst mamil. Os- 
nutek zakona tudi točno do- 

loča, kaj razumemo z be- 
sedo mamilo. Našteva prav 
tako proizvode in substance, 
ki po najnovejših znanstve- 
nih raziskavah povzročajo 
zasvojenost ali povzročajo za 
človeški organizem škodljive 
navade. Zapisano je, da so 
mamila vse znane psihotrop- 
ne oziroma psihoaktivne sub- 
stance, kateriih uživanje je 
strogo nadzorovano. 

Zakon tudi prepoveduje go- 
jenje koka-rastline, proizvod- 
njo opija z zarezovanjem ma- 
kovih glavic, izdelovanje 
zvarkov s psihoaktivnim de- 
lovanjem iz kanabisa in pro- 
izvodnjo ter uvoz določenih 
mamil. Le organizacije zdru- 
ženega dela na znanstvenem 
področju lahko vzgajajo te 
rastline za eksperimentalne 
namene, če dobijo dovoljenje 
pristojnih republiških oziroma 
pokrajinskih organov. 

Osnutek aakona prav tako 
določa možnosti in pogoje za 
proizvodnjo, uivoz ali iavoz 
mamil. Omejeno je na pri- 
mer pridelovanje opijskega 
maka, tako da količina tega 
proizvoda ne sme preseči do- 
mačih in izvoznih potreb. Pod- 
robno so določeni tudi drugi 
pogoji, ki jih morajo izipol- 
rajevati organizacije in posa- 
mezniki, če gojijo mak, na- 
menjen za proizvodnjo mamil. 
V skladu s to določbo lahko 
mak, namenjen za proizvod- 
njo mamil, pridelovalci goji- 
jo samo po prej sklenjeni po- 
godbi z organizacijami združe- 
nega dela, ki so pooblaščene 
za odkup tega proizvoda. Os- 
nutek zakona natančno pred- 
videva, da morajo proizvajal- 

ci, v štirih mesecih po dnevu 
obiranja plodov, dati odkup- 
nim organizacijam vse količi- 
ne tistih delov makovih rast- 
lin, ki so namenjene za pro- 
izvodnjo mamil. Tako bosta 
proizvodnja in uvoz mamil 
ustrezala planskim potrebam. 
To pa je vsekakor zelo po- 
membno tako za preskrbova- 
nje domačega tržišča kakor 
tudi za preprečevanje zlorab. 

Uvoz ali pa izvoz mamil bo 
lahko potekal samo s poseb- 
nim dovoljenjem Zveznega ko- 
miteja za zdravstvo in social- 
no varstvo v soglasju z Zvez- 
nim sekretariatom za zunanjo 
trgovino. Zdaj to dovoljenje 
izdaja Zvezni sekretariat za 
zunanjo trgovino po sporazu- 
mu z Zveznim komitejem za 
zdrastvo in socialno varstvo. 

Osnutek zakona določa tudi 
strokovne, sanitamo-tehnione 
in druge pogoje za promet z 
mamili na domačem tržišču. 

Pri tem je poudarjeno, da 
se s prometom z mamili lah- 
ko ukvarjajo samo tiste or- 
ganizacije združenega dela, ki 
proizvajajo mamila in se uk- 
varjajo s prometom zdravil 
na veliko. Te organizacije mo- 
rajo imeti zaposlene farma- 
cevte, ki bodo nadzorovali 
hranjenje in 'izdajanje mamil. 
Imeti morajo tudi ustrezne 
prostore in opremo, kakor tu- 
di posebne prostore, kjer ne 
sme biti raaen drog nobenih 
drugih proizvodov. V te pro- 
store ne smejo imeibi vstopa 
nepooblaščene osebe (izjeme 
pri tem so lekarne in neka- 
tere druge organizacije zdru- 
ženega dela). 

Zakon vsebuje tudi posebne 
določlbe o tem, da mamila ne 
bi prišla v roke nepooblašče- 
nih organizacij ali posamez- 
nikov. V Osnutku zakona je 
zato predvideno, da je pot- 
rebno o maimiildh voditi poseb- 
no evidenco v vseh fazah nji- 
hov« proizvodnje to prometa. 

Določeno je tudi obvezno po- 
šiljanje poročil, ki so potreb, 
na za izvajanje nadzorstva. 
Zvezni upravni organi, pri- 
strojni za področje zdravstva, 
pa bodo sprejeli podrobne 
predpise o vsebini in načinu 
vodenja evidence in o pošilja- 
nju poročil. 

OSTRE KAZNI 
ZA PREKRŠKE 

Za kršitev tega zakona so 
predvideni upravni in kazen- 
ski ukrepi. Vrsta in višina teh 
kazni je odvisna od pomena 
posameznih določb zakona. 

Kakor je predlagano v za- 
konskem osnutku, bodo lahko 
pristojni organi v republikah 
in pokrajinah, ki nadzorujejo 
izvajanje tega zakona, prepo- 
vedali proizvodnjo, izvoz, uvoz 
ali promet z mamili, kakor 
tudi določili druge potrebne 
ukrepe, ki bodo zagotovili iz- 
vajanje zakona. Prav tako pa 
lahko nadzorstveni organi da- 
jo pristojnemu organu zahte- 
vek za začetek postopka zara- 
di preskrška oziroma zaradi 
gospodarskega prestopka. 

Poleg denarnih kazni, ki se 
gibljejo med pet tisoč in mi- 
lijon dinarji, zakonski osnu- 
tek dovoljuje tudi odvzem 
mamil. Odvzeta mamila se 
lahko uporabijo kot surovina 
za proizvodnjo in nadaljnjo 
predelavo ali pa se komisij- 
sko uničijo. Na koncu pa je 
zaradi koordiniranega dela pri 
nadzorovanju in preprečeva- 
nju zlorab z mamili predvi- 
dena tudi ustanovitev poseb- 
ne komisije za mamila v fe- 
deraciji. Zvezni izvršni svet 
bo imenoval člane komisij« 
med predstavniki republik, 
pokrajin in zveznih organov 
ter organizacij. To je med 
drugim tudi v skladu s prlpo- 
ročili komisije £a mamil« 
OZN. 
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I OSNUTEK ZAKONA O PROIZVODNJI 
I IN PROMETU Z MAMILI — AS 586 
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Pogodbene organizacije prispeva k spopotnjevanju 

gospodarske strukture  

# Združevanje dela in sredstev občanov z delom drugih delavcev in družbenimi 
sredstvi je pot k preobrazbi družbenoekonomskih odnosov, zasnovanih na delu z 
delovnimi sredstvi v lasti občanov v samoupravne družbenoekonomske odnose 

•9 Z ustanavljanjem pogodbenih organizacij je zagotovljeno večje zaposlovanje 
delavcev z istimi samoupravnimi pravicami in obveznostmi kot v organizacijah zdru- 
ženega dela 

® Treba bo pospešiti priprave za sprejem republiških in pokrajinskih zakonov o 
ustanavljanju in delovanju pogodbenih organizacij 

Problematika pogodbenih 
organizacij združenega dela 
je trenutno zelo pomembna, 
tako zaradi povečanja druž- 
bene akcije na tem področju, 
kot tudi zaradi uveljavljanja 
zakonodajno-normativnih skle- 
pov v zvezi z ustanavljanjem 
in delom teh organizacij. To 
je bilo podčrtano na posve- 
tovanju, ki ga je organizirala 
Sekcija Zvezne konference 
SZDLJ za družbenoekonom- 
ska gibanja ki razvojno po- 
litiko. Osrednja tema razpra. 
ve je bila družbenoekonom- 
ska problematika ustanavlja- 
nja in delovanja pogodbenih 
organizacij združenega dela, 
na podlagi Zakona o združe- 
nem delu. 

Udeleženci razprave so pod 
črtali, da združevanje dela 
ta sredstev v lasti občanov 
z delom drugih delavcev, kot 
tudi z družbenimi sredstvi, 
predstavlja ugodno obliko 
združevanja dela in sredstev. 
V družbenem smislu je tak- 
6no združevanje pot k pre- 
obrazbi družbenoekonomskih 
odnosov, zasnovanih na last- 
nem delu z delovnimi sred- 
stvi v lasti občanov v samo- 
upravne družbenoekonomske 
odnose. 

PRODUKTIVNO 
VLAGANJE SREDSTEV 
OBČANOV 

P-jsvetovamje je posebej 
pokazalo na ekonomski po- 
men pogodbenih organizacij 
združenega dela. Rečeno je 
bilo, da te organizacije lah- 
ko prispevajo k boljšemu za- 
dovoljevanju potreb delov- 
nih ljudi in občanov, dopol- 
njujejo gospodarske struktu- 
re s produktivnim vlaganjem 
sredstev v lasti občanov in 
njihovim združevanjem z 
družbenimi sTedstvi. Te or- 
ganizacije prav tako lahko 
prispevajo k proizvodnji do- 
ločenih materialnih dobrin, 
ki jih zaradi majhnega obse- 
ga proizvodnje ni mogoče 
proizvajati v večjih organi- 
zacijah združenega dela, ka. 
kor tudd pri nuđenju uslug 
občanom, pomanjkanje kate- 
rih se občutno kaže že dalj 
časa. Ustanavljanje in delo- 
vanje pogodbenih organizacij 
ne zahteva velike investicije in 
vsaj v začetku ni problemov 
lokacije in poslovnega pro- 
stora. 

Ustanavljanje pogodbenih 

1 

organizacij, je rečeno na po- 
svetovanju, omogoča obča- 
nom, da z vlaganjem svojih 
sredstev v pogodbene orga- 
nizacije razvijajo svoje us- 
tvarjalne sposobnosti, profe- 
sionalne in poslovne ambici- 
je, V določenem številu teh 
organizacij je proizvodnja za- 
snovana na lastnih iznajdbah 
v tehnologiji in na dolgolet- 
nih izkušnjah. To prispeva 
k boljši organizaciji delovne- 
ga procesa, kvalitetnejšim 
uslugam, racionalnejšemu iz. 
koriščanju materiala, kot tu- 
di k doseganju ugodnejših fi- 
nančnih rezultatov v poslova- 
nju teh organizacij. 

Posebnega pomena je, je 
bilo rečeno na posvetovanju, 
ker je z ustanavljanjem teh 
organizacij zagotovljeno več- 
je zaposlovanje delavcev in 
ker se ustvarjajo pogoji, da 
v pogodbeni organizaciji ure. 
sničujejo iste samoupravne 
pravice in imajo iste obve- 
znosti kot delavci v organi- 
zacijah združenega dela. 

POTREBNO VEČJE 
ANGAŽIRANJE PRI 
USTANAVLJANJU 
POGODBENIH 
ORGANIZACIJ 

Poleg pozitivnih izkušenj v 
delu pogodbenih organizacij 
je bilo na posvetovanju pod- 
črtano, da ustanavljanje tak- 
šnih organizacij teče prepo- 
časi ta da v nekaterih sredi- 
nah vsi zainteresirani dejav- 
niki te niso spoznan vsebi- 

ne in karaktereja teh organi- 
zacij. Poleg tega je opaziti 
premajhno angažiranost dru. 
žbenopolitičnih organizacij 
pri izvajanju določb Ustave 
in Zakona o združenem delu 
v zvezi z ustanavljanjem po- 
godbenih organizacij. Zaradi 
ostankov konzervativnih do- 
jemanj v družbeni zavesti je 
precej opreanosti in nezaupa- 
nja do novih oblik združeva- 
nja dela in sredstev. 

Upoštevajoč pozitivne ta 
negativne izkušnje v delu in 
organizaciji pogodbenih or- 
ganizacij, je bilo na posve- 
tovanju sklenjeno, da mora 
Socialistična zveza posvetiti 
posebno pozornost seznanja- 
nju občanov z določbami 
Ustave in Zakona o združe- 
nem delu, ki se nanašajo na 
ustanavljanje in delovanje 
pogodbenih organizacij. Prav 
tako se mora angažirati za 
afirmacijo združevanja dela 
in sredstev prek teh organi- 
zacij, za zagotavljanje njiho- 
vega ustreznega položaja v 
našem političnem sistemu, 
kakor tudi da spodbuja sme- 
lejše ustanavljanje pogodbe- 
nih organizacij. 

Potrebno bo pospešiti tudi 
priprave za sprejem republi- 
ških in pokrajinskih zakonov 
o ustanavljanju in delovanju 
pogodbenih organizacij zdru- 
ženega dela in nadaljevati de. 
lo pri utrjevanju programa 
razvoja malega gospodarstva. 
Razen tega pa spoznati po- 
trebe in možnosti za odpira- 
nje majhnih proizvodnih in 
uslužnostnih zmogljivosti, v 
okviru katerih bi lahko ustar 

iniiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiuiiiiniiiiiiiiiiiiiiiniiimiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiijj 

1 MNENJA IN OCENE SEKCIJE ZA 
I DRUŽBENOEKONOMSKA GIBANJA 1 
I IN RAZVOJNO POLITIKO SZDLJ | 
§ O POGODBENIH ORGANIZACIJAH 
i ZDRUŽENEGA DELA 1 
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navijali tuđi pogodbene orga- 
nizacije združenega dela. 

Našimi dela/vcem na zača- 
snem delu v tujini je treba 
dati konkretna pojasnila v 

ziveal t vlaganjem njihovih 
prihrankov v ustanovitev po- 
godbenih organizacij združe- 
nega dela in jim nuditi po- 
trebno strokovno pomoč pri 

pripravi potrebnih listin za 
ustanavljanje in delo teh 
organizacij. S povezovanjem 
pogodbenih in temeljnih or- 
ganizacij združenega dela, in 

pri tem izhajajoč ia njihov«, 
ga skupnega interesa, se mo- 
ra ta del združenega dela 
vključiti v sistem samo- 
upravnega združenega dela. 

Zdravstveno nadzorstvo nad živili bo treba izboljšati 

# Nadzor nad živili domače proizvodnje ni sistematičen in je v glavnem osredoto- 
čen na področje prometa 

® Poraba pesticidov se je v naši državi samo v dveh letih podvojila 

# Uvoz posameznih živil je največkrat prepovedan zaradi njihove bakteriološke 
nepravilnosti in pretirane količine pesticidov 

# Često uvažamo artikle, ki po naših predpisih zdravstveno ne ustrezajo in ki jih ni 
mogoče vrniti pošiljatelju 

Z razvojem kmetijske pro- 
izvodnje in prehrambene in- 
dustrije se povečuje uporaba 
pesticidov, aditivov in dru- 
gih kemijskih substanc, da 
bi dobili večje količine hra- 
ne in da bi bila njena ne- 
oporečnost zagotovljena za 
daljši čas. Tako se je, na 
primer, od leta 1974 do 1976 
poraba pesticidov pri nas 
podvojila. Zaradi koncentra- 
cije množične proizvodnje 
hrane postaja riziko za 
zdravje ljudi večje in resnej- 
še. Zaradi tega so tudi pred- 
pisi s področja higijenske 
prehrane in o higijenski ne- 
oporečnosti predmetov raz- 
meroma obdelani, stalno pa 
se tudi izpopolnjujejo. Kljub 
temu pa zdravstveno nadzor- 
stvo nad proizvodnjo in pro- 
metom živil, ki jih proizvaja- 
mo doma, še vedno ni do- 
volj sistematično in j« v 
glavnem osredotočeno na 
promet, manj pa na mesto 
proizvodnje. 

To so ugotovitve iz infor- 
macije »Zdravstvena neopo- 
rečnost živil in predmetov 
splošne porabe ter izvajanje 
zdravstvenega nadzorstva na 
tem področju«, ki jo je pri- 
pravil Zvezni komite za zdrav- 
stvo in socialno varstvo. In- 
formacija bo na dnevnem re- 
du ene prihodnjih sej Zvezne- 
ga zbora Skupščine SFRJ. 

NADZORSTVO NAD 
ŽIVILI DOMAČE 
PROIZVODNJE 

Zdravstveno nadzorstvo nad 
proizvodnjo in prometom ži- 
vil, ki jih proizvajamo do- 
ma in ki ga sicer opravljajo 
organi občinskih , sanitarnih 
inšpekcij, ne poteka dovolj 
sistematično in je v glavnem 
osredotočeno na področje 
prometa, je rečeno, v Infor- 
maciji. 

Metode, organizacija in re- 
zultati tega nadzorstva ne za- 
dovoljujejo popolnoma, ker 
največkrat ni programirano 
k stvarnim potrebam in h 
kadrovskim in drugim mož- 
nostim. Število sistematizira- 
nih delovnih mest še ni us- 
klajeno s predvidenimi nor- 
mativi. Razen tega so neena- 
komerno razdeljeni in so v 
glavnem v razvitih industrij- 
skih središčih. 

Zdravstveno nadzorstvo nad 
živili in predmeti splošne ra- 
be je v glavnem skoncentri- 
rano na promet, medtem ko 
je proizvodnji posvečeno ve- 
liko manj pozornosti. Le 
majhno je število objektov za 
proizvodnjo živil, ki so v re- 
snici podvržena kompletnim 
sanitarnim pregledom. Le del- 
no se pregledujejo posame- 
zni obrati ali delovni prosto- 

ri. Ker sanitarno nadzorstvo 
nad temi objekti zahteva po- 
sebno pripravo in mnogo ča- 
sa, se sanitarni inšpektorji 
izogibajo teh pregledov. 

Pomanjkljivi so tudi labo- 
ratorijski preizkusi, posebej 
glede čistoče in vsebovanja 
aditivov, zastrupljenosti s pe. 
sticidi, težkimi kovinami, an- 
tibiotiku, radioaktivnimi ma- 
teriali in podobno. Inšpektor- 
ji najpogosteje vzamejo vzor- 
ce za laboratorijske preiska. 
ve, ko je že očitno, da so 
nepravilni. 

Poseben problem predstav- 
lja jemanje vzorca, njegovo 
pošiljanje v laboratorij in 
dolžina trajanja analize. Do- 
kler ne dobijo rezultatov ana- 
lize, morajo organi sanitarne 
inšpekcije prepovedati pro- 
met živil. Ce analiza traja 
dolgo, obstaja možnost, da 
se živila pokvarijo, ali jim 
poteče rok uporabe. 

NADZORSTVO NAD 
UVOŽENIMI ARTIKLI 

Zdravstveno nadzorstvo nad 
uvoženimi živili in predmeti 
splošne rabe, M ga oprav. 
Ijajo obmejni sanitarni in- 
špektorji v 30 obmejnih me- 
stih, poteka redno in v glav- 
nem na zadovoljiv način, je 
rečeno v Informaciji. Število 
in vrste pošiljk, za katere 
veljajo zdravstveni pregledi, 
so v stalnem porastu. Tako 
je bilo leta 1966 podvrženih 
zdravstveni kontroli 10.000 
pošiljk, leta 1976 pa 32.000 
(fcriikrait več). 

Glede kontrole nad uvo- 
zom živil, je hilo leta 1975 
zdravstveno pregledanih ok. 
rog 9 tisoč pošiljk v celotni 
količini 860 tisoč ton. 2e leta 
1976 je bilo zdravstveno pre- 
gledanih okrog 16 tisoč po- 
šiljk s skupno težo bliau 2 
milijona ton. 

Podoben primer je z nad- 
zorstvom nad predmeti splo- 
šne rabe, ki jih uvažamo. V 
letu 1975 je bilo pregledanih 
okrog 11 tisoč, v letu 1978 
pa 15 tisoč pošiljk raznih 
vrst predmetov splošne ra. 
be. To pomeni, da je količi- 
na živil in predmetov splo- 
šne rabe, za katere veljajo 
zdravstveni pregledi, v stal- 
nem porastu. Raste pa tudi 
raznovrstnost artiklov, kar 
zahteva posebno pozornost 
pri zdravstvenem nadzoru. 
Zaradi tega rastejo tudi pre- 
povedane količine. V letu 1973 
je bil prepovedan uvoz blizu 
3.000 ton, leto dni kasne j a 
pa 4.000 ton tega blaga. 

Posamezna števila (žitari, 
ce, sadje, povrtnina). so pre- 
povedana najpogosteje zara« 
di bakteriološke nepravilno- 
sti, ko<t tudi zaradi vsebova- 
nja pesticidov, težkih kovin 
in mikotoksinov v večjih ka 
ličinah kot je to dovoljeno. 

Danes je velika pozornost 
posvečena izenačevanju kri- 
terijev in izboljšanju kvali- 
tete dela pri izvajanju zdrav- 
stvene zaščite nad uvozom. 
Sprejem enotnih in prever- 
jenih laboratorijskih metod 
ima velik pomen, saj ni ta 
način dobimo iste rezultate, 
obenem pa je olajšano delo 
analitikov. 

mi mi        M m   

i ZDRAVSTVENA NEOPOREČNOST ŽIVIL 
i IN PREDMETOV SPLOŠNE RABE TER 
I IZVAJANJE ZDRAVSTVENEGA NADZORSTVA g 
I NA TEM PODROČJU 

iliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiinl 
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UKREPI ZA NAPREDEK 
ZDRAVSTVENEGA 
NADZORSTVA 

V postopku izvajanja zdrav- 
stvenega nadzorstva nad uvo- 
znimi artikli se srečuje slu- 
žba zdravstvenega nadzor- 
stva z različnimi problemi. 
Tako na primer posamezna 
uvozna podjetja kupujejo ži- 
vila in predmete splošne ra- 
be, ki ne ustrezajo našim 
predpisom o zdravtsveni ne- 
oporečnosti. Posamezna uvo- 
zna podjetja pogostoma pri 
»klepanju pogodb ne upošte- 

vajo pogojev, ki so predvide- 
ni z našimi predpisi ter celo 
ne vnašajo v pogodbo klav- 
zule o možnostih vračanja 
blaga pošiljatelju, če ne us- 
treza predpisom. 

Razen tega dolžina trajanja 
postopka pri odobravanju 
uvoza živil in predmetov 
splošne rabe prav tako pred- 
stavlja poseben problem. 
Dolžina postopka je odvisna 
od vrste analize, ki jo upo- 
rabljajo, kot tudi od tega, če 
je v uvoznem kraju labora- 
torij za analize, ali pa je to 
treba opraviti v drugem sre. 
dišču. Na podaljšanje traja- 

nja postopka često vpliva tu- 
di čas prispele pošiljke. 

Na osnovi naštetih ocen in 
dosedanjih opažanj so v In- 
formaciji na koncu točno do- 
ločene naloge Zveznega komi. 
teja za zdravstvo in socialno 
varstvo ter drugih organov 
in organizacij, da bi se stanje 
na tem področju popravilo. 
Določeno je, med drugim, da 
bo treba, skupaj z republi- 
škimi in pokrajinskimi orga- 
ni, pristojnimi za zdravstvo, 
vključujoč tudi samoupravne 
interesne skupnosti kot tudi 
druge organe in organizacije, 
dati pobudo za sprejem do- 

govora o tedelaivi in obdelavi 
enotnega sistema izvajanja 
zdravstvenega nadzorstva nad 
proizvodnjo in prometom ži- 
vil in predmetov splošne ra- 
be. 

S takšnim dogovorom bi 
bila posebej zaobsežena kon- 
trola uporabe aditivov in 
obremenjenost določenih živil 
in predmetov splošne rabe z 
aditivi, njihova bakteriološka 
pravilnost, kot tudi kontrola 
določenih živil in predmetov 
splošne rabe za ostanke pe- 
sticidov in antibiotike, težke 
kovine, mikotoksine in radio- 
aktivnost. 
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Praksi, študiju ter razreševanju in razumevanju ob- 
ligacijskih razmerij je namenjena knjiga 
dr. Stojana Cigoja: 

OBLIGACIJE 
sistem splošnega obligacijskega prava v teoriji, sod- 
stvu in primerjalnem pravu 

Knjiga obravnava nastanek, prenos, utrditev, spre- 
membo in prenehanje obligacijskih razmerij, ki nasta- 
nejo s pravnimi posli ali po zakonu. Številni podatki 
is sodstva in znanstvenih del dajejo bralcu sliko na 

področju obligacijskega prava; obravnava tuje zakono- 
daje in njihove judikcCture ter v kateri smeri se raz- 
vija pravna teorija v tujini. Razen tega opozarja na 
važnejše rešitve v mednarodnih konvencijah unificira- 
nega prava ali v osnutkih takih konvencij. To ima tu- 
di svojo praktično vrednost za vse, ki sklepajo prav- 
ne posle s tujimi partnerji. 

To obsežno znanstveno in praktično delo je Izdal 
CZ »Uradni list SRS« ob 30-letnici ustanovitve in ga 
priporoča delovnim in drugim organizacijam, prav- 
nikom in pravnim službam ter posameznikom. 

»i   m   i mi     umu   mi murnu mmumiii 
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NAROČILNICA 

Naročamo . > . . Izvodov »POROCEV ALCA«, od tegs 

Izvodov za (Ime in naslov prejemnika): 

izvodov za (ime Id naslov prejemnika): 

Izvodov za (Ime ta naslov prejemnika): 

Izvodov za (ime ta naslov prejemnika): 

Izvodov za (Ime to naslov prejemnika): 

Izvodov za (ime to naslov prejemnika): 

Izvodov za (ime in naslov prejemnika): 

izvodov za (ime to naslov prejemnika): 

Izvodov ti (ime to naslov prejemnika): 

izvodov za (ime to naslov prejemnika): 

Izvodov za (ime to naslov prejemnika): 

Letno naročnino din (120 dinarjev za en izvod) smo poravnali na žiro račun: Skupščina SR Slovenije, 
Ljubljana »U100 B45-5U204. 

Dne  1978 2lg, podpis naroćnika: 
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VSEBINA 

Iz Skupščine SR Slovenije: 

Odlok o razpisu volitev članov Predsedstva Sociali- 
stične republike Slovenije 1 
Odlok o razpisu splošnih volitev članov delegacij v te- 
meljnih samoupravnih organizacijah in skupnostih ter 
splošnega glasovanja o izvolitvi delegatov v družbeno- 
politične zbore skupščin družbenopolitičnih skupnosti 1 
SKLIC SEJ ZBOROV SKUPŠČINE SR SLOVENIJE 2 
PREGLED SEJ ZBOROV SKUPŠČINE SR SLOVENIJE 2 
Stališča in priporočila Zbora združenega dela Skupščine 
SR Slovenije ob razpravi o aikcijskem programu nepo- 
srednih nalog pri preobrazbi osnov družbenoekonomskih 
odnosov na področju razporejanja dohodka, oblikovanja 
sredstev za osebne dohodke in pridobivanja osebnih 
dohodkov 3 
Sklep Zbora občin Skupščine SR Slovenije ob obrav- 
navi poročila o delu delegatov iz SR Slovenije v Zvez- 
nem zboru Skupščine SFRJ 
Predlog stališč, priporočil in sklepov o nadaljnjem ure- 
sničevanju delegatskega sistema v Skupščini SR Slove- 
nije 4 
Obvestilo Kluba delegatov 
Aktualna vprašanja Organizacije in delovanja Izvršnega 
sveta Skupščine SR Slovenije to republiških upravnih 
organov 9 
Problematika delovanja in organizacije občinskih uprav- 
nih organov 17 
— Predlog za izdajo zakona o državni upravi, repub- 
liškem izvršnem svetu in republiških upravnih organih, 
z osnutkom zakona (ESA-1039) 19 
— Osnutek zakona o spremembi to dopolnitvi zakona 
o razlastitvi in prisilnem prenosu pravice uporabe (ESA- 
897) 22 
— Predlog zakona o varstvu članov oseb v obvezni vo- 
jaški službi (ESA-955) 22 
— Predlog zakona o grobiščih in grobovih borcev (ESA- 
889) 24 
— Predlog zakona o spremembi zakona o financiranju 
splošnih družbenih potreb v družbenopolitičnih skupno- 
stih (ESA-999) 25 
— Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona 
o uvedbi to stopnjah republiških davkov to taks (ESA- 
1000) 26 
— Predlog zakona o investicijskih vlaganjih SR Slove- 
nije v graditev objektov to nabavo opreme v obdobju 
1978 do 1982 (ESA-1005) 27 
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