SKUPŠČINE SR

SLO/ENUE IN

SKUPŠČINE SFR JUGOSLAVIJE
ZA DELEGACIJE IN DELEGATE

SKLIC SEJ ZBOROV SKUPŠČINE SR
SLOVENIJE
19. junija 1979
Seje Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora Skupščine
SR Slovenije so sklicane za
četrtek, 19. julija 1979.
Vsi trije zbori bodo obravnavali:
- osnutek zakona o sistemu
družbenega planiranja in o
družbenem planu SR Slovenije
(ESA 156);
- predlog za izdajo zakona
o urbanističnem planiranju
(ESA 295).

Predvidoma bodo vsi trije
zbori na tej seji obravnavali
tudi:
- osnutek zakona o zdravstvenem varstvu;
- osnutek zakona o kulturnih skupnosti.
Zbor združenega dela in
zbor občin pa bosta obravnavala še:
- predlog za izdajo zakona
o turistični dejavnosti.

RAZŠIRJEN DNEVNI RED SEJE
ZBORA ZDRUŽENEGA DELA IN SEJE
ZBORA OBČIN SKUPŠČINE SR
SLOVENIJE
26. junija 1979
Dnevni red seje Zbora zdru- košolskih diplom, pridobljenih
ženega dela in seje Zbora ob- v obeh državah (ESA 292).
čin, ki sta sklicani za torek 26.
Dnevni red seje zbora zdujunija 1979, je razširjen z
ženega dela pa je razširjen še
obravnavo:
- predloga zakona o ratifi- z obravnavo:
- zaključnega računa Narokaciji sporazuma med vlado
Socialistične federativne repu- dne banke Jugoslavije za leto
blike Jugoslavije in vlado Ljud- 1978 (ESA 290;
- finančnega načrta Naroske republike Poljske o vzajemnem priznavanju enakoprav- dne banke Jugoslavije za leto
nosti šolskih spričeval in viso- 1979 (ESA 291).

Ljubljana, 5. 6. 1979
Letnik V, št. 14
Cena S din

SKUPNA SEJA VSEH ZBOROV
SKUPŠČINE SR SLOVENIJE
23. maja 1979
Na skupni seji vseh zborov Skupščine SR Slovenije je
predsednik Skupščine SR Slovenije Milan Kučan razglasil izvolitev predsednika in člana Predsedstva SR Slovenije ter objavil njegovo sestavo.
V predsedstvo SR Slovenije sta bila izvoljena:
za predsednika Viktor Avbelj in za člana Stane Markič.
Člani Predsedstva SR Slovenije so:
predsednik Viktor Avbelj
člani: Tone Bole, Marijan Brecelj, Anica Kuhar, Stane
Markič, Vida Tomšič, Josip Vidmar ter predsednik CK ZK
Slovenije France Popit in predsednik Republiške konference SZDL Slovenije Mitja Ribičič.
Predsednik Predsedstva SR Slovenije Viktor Avbelj in
član Predsedstva SR Slovenije Stane Markič sta na seji
podala slovesno izjavo.
PREGLED SEJ ZBOROV SKUPŠČINE
SR SLOVENIJE
23. maja 1979
Zbor združenega dela, Zbor
občin in Družbenopolitični
zbor so na sejah 23. maja
1979 sprejeli:
- predlog zakona o skupnih
osnovah svobodne menjave
dela (Družbenopolitični zbor je
sprejel stališča, ki jih objavljamo v tej številki »Poročevalca«);
- osnutek zakona o razlastitvi in o prisilnem prenosu nepremičnin v družbeni lastnini
(Družbenopolitični zbor je
sprejel stališča, ki jih objavlja-

mo v tej številki »Poročevalca«);
- predlog odloka o določtvi
števila sodnikov za prekrške
Republiškega senata za prekrške.
Zbor združenega dela in
zbor občin sta na sejah sprejela tudi:
- predlog za izdajo zakona
o spremembah in dopolnitvah
zakona o osebni izkaznici, z
osnutkom zakona;
- predlog zakona o zaključnem računu o izvršitvi prora-

PRILOGA:

PREDLOG ZA

IZDAJO ZAKONA

o urbanističnem planiranju (ESA-295)

NA SEJAH ZBOROV SO RAZPRAVLJALI
Zbor združenega dela
Dušan šinigoj, Breda Kolarič-Lah, Anton Jelenko, Ivan Košenina, Vlado Tance, Drago Dolinar, Tine Breskvar, Miloš
Metlikovič, Franc Kolmanič, Ernest Lotrič, Vasilij Vulič, Dore
Dovečar, Slavka Jerman, Marjan Kortnik, Milica Ozbič, Oto
Potisek, Livij Jakomin, Ivan Kastrevc, Slavica Seifer.
Zbor občin
dr. Iztok VVinkler, Kristina Šmid, dr. Lojze Ude, Miha Wohinz, Miro Jurjevič, Anica Horjak, Stane Božič, Milena Hutar,
Andrej Kocuvan, Stojan Makovec, dr. Anton Skobir, Franc
Bajt, Lojze Cepuš, Janez Zibelnik, Cvetko Gatnik, Marjan
Oblak, Franc Škufca, Mihael Spindler, Franjo Lunder, Ljubo
Koler, Albin Levičnik, Marica Mencin, Bogdan Osolnik.
Družbenopolitični zbor
dr. Anton Fazarinc, Dino Pucer, Srečko Mlinarič, Miloš
Prosenc, Jože Pacek, Jože Marolt, Majda Naglost, Ivan Godec, Miro Gošnik, Igor Uršič, Zoran Polič, Milan Kučan.
čuna Socialistične republike
Slovenije za leto 1978;
- predlog za izdajo zakona
o spremembi zakona o posebnem republiškem davku od
prometa proizvodov in plačil
za storitve ter o načinu, po katerem občani in zasebne pravne osebe obračunavajo in plačujejo davek od prometa proizvodov in storitev, z osnutkom
zakona;
- predlog za izdajo zakona
o spremembi zakona o odložitvi obračunavanja amortizacije

za osnovna sredstva določenih
uporabnikov družbenih sredstev za leti 1977 in 1978;
- predlog za izdajo zakona
o varnosti pomorske plovbe;
- sklep ob obravnavi predloga Zakonodajno-pravne komisije Skupščine SR Slovenije
za spremembo 57. člena zakona o srednjem šolstvu, 19. člena zakona o organizacijah za
izobraževanje odraslih, 32.
člena zakona o izobraževanju
in usposabljanju otrok in mla-

dostnikov z motnjami v telesnem in duševnem razvoju, 89.
člena zakona o osnovni šoli,
14. člena zakona o vzgojnovarstveni dejavnosti za predšolske otroke in 18. člena zakona
o poklicnem izobraževanju in
urejanju učnih razmerij;
- predlog odloka o poblastitvi izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, da sklene
družbeni dogovor o financiranju izgradnje objektov za obeleževanje zgodovinskih krajev
in dogodkov v zvezi z bitko za
ranjence na Neretvi;
- predlog odloka o pristopu
SR Slovenije k dogovoru republik in avtonomnih pokrajin o
usklajevanju temeljev sistema
in politike obdavčevanja celotnega prihodka državljanov.
Oba zbora sta dala soglasje
k:
- osnutku zakona o določitvi celotnega zneska sredstev
za financiranje programa tretje
etape investicijskih del in nakupa opreme in tehničnih
sredstev za regulacijo Donave
od Beograda do jugoslovansko-madžarske meje v obdobju od leta 1979 do leta 1983;
- osnutku zakona o določitvi skupnega zneska sredstev
za financiranje programa
gradnje objektov radiorelejne-

ga sistema Jugoslavije v času
od leta 1979 do leta 1983;
- osnutku zakona o spremembi zakona o obdavčevanju proizvodov in storitev v
prometu;
- osnutku zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zagotovitvi sredstev za
odpravo posledic elementarnih nesreč.
Zbor združenega dela pa je
dal soglasje tudi k:
- osnutku zakona o spremembah in dopolnitvah carinskega zakona;
- osnutku zakona o kritju
tečajnih razlik po deviznih računih in deviznih hranilnih vlogah občanov za obdobje od 1.
januarja 1975 do 30. septembra 1978.
Zbor občin je obravnaval
še:
- poročilo o delu delegatov
iz SR Slovenije v Zveznem
zboru skupščine SFR Jugoslavije za obdobje od 15. 5. 1978
do 31. 12. 1978 (zbor je sprejel
sklep, ki ga objavljamo v tej
številki »Poročevalca«),
Vsi trije zbori so sprejeli odlok o izvolitvi sodnika za prekrške Republiškega senata za
prekrške v Ljubljani. Za sodnika za prekrške je bil ponovno
izvoljen Jurij Čerček.

IZ RAZPRAV V TELESIH SKUPŠČINE SR SLOVENIJE

POROČILO
Odbora za družbenopolitični in komunalni sistem Zbora občin Skupščine SR
Slovenije k obravnavi poročila o delu delegatov iz SR Slovenije v Zveznem zboru
Skupščine SFRJ za obdobje od 15. 5. 1978 do 31. 12. 1978

Odbor za družbenopolitični in komunalni sistem Zbora občin je na seji dne 4.
maja 1979 obravnaval poročilo o delu
delegatov iz SR Slovenije v Zveznem
zboru Skupščine SFRJ za obdobje od 15.
5. 1978 do 31. 12. 1978, ki so ga Skupščini SR Slovenije predložili v obravnavo
delegati iz SR Slovenije v Zveznem zboru
Skupščine SFRJ.
Uvodoma so člani odbora v celoti podprti poročilo, ki zajema sicer relativno
kratko obdobje in ki ga je narekovala
predvsem sprememba v planiranju dela
Zveznega zbora, ki je začel na podlagi
poslovniških sprememb sprejemati programe dela za koledarsko leto.
Iz poročila je razvidno, da so v obravnavanem obdobju delegati iz SR Slovenije opravili v Zveznem zboru odgovorno in
zahtevno delo v zvezi s sprejemanjem
nekaterih vsebinsko pomembnih zakonskih in drugih aktov, ki so prispevali k
dograjevanju in izpopolnjevanju družbenoekonomskega in družbenopolitičnega
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sistema. Prav tako je bil dosežen določen
napredek pri programiranju dela Zveznega zbora, predvsem z vidika njegove vsebinske in časovne uskladitve s programom dela Zveznega izvršnega sveta in s
programom dela družbenopolitičnih organizacij kot tudi s pobudami iz delegatske baze.
Pomembna je tudi ugotovitev, da je
začel Zvezni zbor v tem mandatnem obdobju poleg zakonodajnega dela posvečati več pozornosti tudi izvrševanju svoje
politično-kontrolne funkcije ter spremljanju izvajanja sistemskih zakonskih aktov in pa spremljanju uresničevanja pobud delegatske baze za spremembe in
dopolnitve zakonskih aktov in drugih
predpisov.
Glede nadaljnjega razvijanja delegatskega sistema in delegatskih odnosov,
pomembnih za delegate Zveznega zbora,
je bilo poudarjeno, da so le-ti že večkrat
izrazili potrebo po tesnejšem sodelovanju z delegatsko bazo. V zvezi s tem so

sprejeli na podlagi izkušenj iz prvega
mandatnega obdobja tudi dogovor o
medsebojnem sodelovanju, katerega so
že posredovali vsem občinskim skupščinam in ki bo gotovo prispeval k boljšemu
delu delegatov, zlasti pa njihovemu
skupnemu delu, kot tudi delegatov temeljnih samoupravnih organizacij in
skupnosti ter družbenopolitičnih organizacij.
V praksi je v tem obdobju že prihajalo
do različnih oblik sodelovanja med delegati Zveznega zbora in delegatsko bazo.
Tako so se poleg pogovorov delegatov
pred vsako sejo Zveznega zbora oz. pred
sejami delovnih teles zbora, ki so mesto
in prilika, kamor se lahko stekajo različni
predlogi in pobude iz delegatske baze, iz
občinskih skupščin in iz drugih organizacij in skupnosti, uveljavili do neke mere
tudi drugi načini skupnega dela (npr. posebne »interesne skupine« delegatov za
posamezne teme oz. akte, »ad hoc« skupine delegatov, posebni razgovori z zainporočevalec

teresiranimi dejavniki v republiki o pomembnejših vprašanjih idr.). Vendar pa
kljub temu, da vlagajo delegati iz SR Slovenije velike napore v smeri tesnejšega
povezovanja in sodelovanja z občinskimi
skupščinami in z delegatsko bazo, bi bilo
treba v prihodnje predvideti učinkovitejše oblike in metode dela, ki bi pripomogle k večji aktivizaciji delegatske baze na
relaciji skupščine občin in Zvezni zbor
Skupščine SFRJ. V tem smislu so nekatere občinske skupščine že sprejele ali dopolnile na pobudo delegatov Zveznega
zbora svoje poslovnike.
V razpravi je bilo ugotovljeno, da je
večkrat opaziti tudi določeno mero nezainteresiranosti do zveznih gradiv s
strani samih občinskih skupščin, kar je
največkrat posledica prevelike obremenjenosti skupščin z občinskimi in republiškimi gradivi. Zaradi takšne situacije
so tudi dokaj maloštevilne pobude in
predlogi delegatske baze za spremembe
ali dopolnitve obstoječih in pa drugih
zakonskih aktov in predpisov na zveznem nivoju, kar je vplivalo na to, da zaenkrat občinske skupščine skorajda niso
vključevale teme iz programa dela Zveznega zbora v svoje programe dela. Zato
bi bilo treba v prihodnje pritegniti k učinkovitejšemu sodelovanju z zveznimi delegati delegatsko bazo, saj o večini zadev

in vprašanj iz področja gospodarstva oz.
združevanja dela, sprejemajo odločitve
prav delegati v Zveznem zboru in je zato
nujno, da pri tem sodelujejo vsi zainteresirani družbeni dejavniki. Na seji navzoči
predstavniki delegatov Zveznega zbora
so izrazili željo, da naj občinske skupščine vse sklice in druga obvestila, ki so
namenjena delegatom Zveznega zbora,
pošiljajo sekretarju delegacije v Skupščini SR Slovenije.
Člani odbora so v razpravi opozorili
tudi na vprašanje informiranja delegatske baze o pomembnejših gradivih, ki so
predvidena za obravnavo na sejah Zveznega zbora. V tej smeri je bil sicer narejen v tem obdobju že določen premik
(občinske skupščine dobivajo po en
izvod kompletnega gradiva za vsako sejo
Zveznega zbora), vendar pa so zvezna
gradiva večkrat težko razumljiva in
preobsežna, da bi lahko o njih razpravljala tudi širša delegatska baza. V tem smislu je odbor podprl iniciativo Zveznega
zbora, da bi v prihodnje dobivale občinske skupščine k originalnemu gradivu za
sejo Zveznega zbora tudi ustrezne krajše
povzetke, kar bi veljalo prav tako za gradiva zaupne narave, tako, da bi po potrebi lahko o zadevah Zveznega zbora, ki bi
bile aktualne tudi za delovne ljudi in ob-

čane v občinah razpravljali vsi zainteresirani dejavniki v delegatski bazi.
Člani odbora so poudarili, da bi moral
v prihodnje Zbor občin Skupščine SR
Slovenije bolj konkretno nastopiti v vlogi
povezovalca in koordinatorja z delegati
iz SR Slovenije v Zveznem zboru.
V tem smislu je odbor podprl iniciativo,
da bi razširili dnevne rede posameznih
sej Zbora občin s posebno točko, v okviru katere bi lahko delegati Zbora občin in
pa delegati Zveznega zbora iz SR Slovenije izmenjavali mnenja, stališča, pobude
in predloge v zvezi z vprašanji, ki so na
dnevnem redu Zveznega zbora Skupščine SFRJ. Tak način dela bi lahko prispeval tudi k izboljšanju tokov komuniciranja, saj povratno informiranje o končnih
odločitvah v Skupščini SFRJ sedaj ni dovolj učinkovito.
Ob zaključku razprave so člani odbora
poudarili, da so še vedno aktualna stališča, ki jih je odbor sprejel na svoji prvi
seji, dne 14. junija 1978 ob obravnavi
Poročila o delu delegatov iz SR Slovenije
v Zveznem zboru Skupščine SFRJ za obdobje september 1977 - maj 1978.
Odbor predlaga Zboru občin, da sprejme poročila o delu delegatov iz SR Slovenije v Zveznem zboru Skupščine SFRJ
skupaj s predlogi, mnenji in stališči izraženimi na seji odbora.

SKLEP
Zbora občin Skupščine SR Slovenije ob obravnavi poročila o delu delegatov iz SR
Slovenije v Zveznem zboru Skupščine SFRJ za obdobje od 15. maja do 31. decembra
1978
Zbor občin Skupščine SR Slovenije je
na 18. seji dne 23. maja 1979 obravnaval
poročilo o delu delegatov iz SR Slovenije v Zveznem zboru Skupščine SFRJ za
obdobje od 15. maja do 31. decembra
1978 in na podlagi 244. in 242. člena v
zvezi s 199. in 192. členom poslovnika
Skupščine SR Slovenije sprejel naslednji
sklep:
1. Zbor občin Skupščine SR lovenije
ugotavlja, da poročilo o delu delegatov iz
SR Slovenije v Zveznem zboru Skupščine
SFRJ za obdobje od 15. maja do 31. decembra 1978 celovito obravnava delo
Zveznega zbora in njegovih delovnih teles ter aktivnost delegatov iz SR Slovenije v delovnih telesih in zboru.
2. Zbor občin meni, da je potrebno,
kljub doseženemu napredku pri delu delegatov, v bodoče še poglobiti povezovanje delegatov iz SR Slovenije v Zveznem
zboru Skupščine SFRJ z delovnimi ljudmi in občani v temeljnih samoupravnih
organizacijah in skupnostih ter družbenopolitičnih organizacijah v občini. Na
tej podlagi je potrebno krepiti tesno sodelovanje s celotno delegatsko bazo, ki
naj zagotovi vse že izpostavljene oblike
delegatskega odločanja, ki so se kot me-

poročevalec

toda dela ustrezno uveljavile na različnih
ravneh samoupravnega organiziranja delovnih ljudi in občanov.
3. Pri tem imajo posebno vlogo in odgovornost občinske skupščine glede
oblikovanja stališč in smernic za delo
delegatov v tem zboru, ki naj se še bolj
tvorno vključijo v obravnavo gradiv Zveznega zbora, kar je posebej potrebno predvideti pri programiranju dela občinske
skupščine in njenih zborov in delegacij
temeljnih samoupravnih organizacij in
skupnosti. Pri tem pa je potrebno vzpodbujati ustrezne delegatske pobude za
spremembo ali dopolnitev obstoječih zakonskih aktov oz. drugih predpisov, ki jih
sprejema Zvezni zbor.
4. Doseči je potrebno čim popolnejše
informiranje delegatske baze o pomembnejših gradivih, ki so predvidena za
obravnavo na sejah Zveznega zbora, tako, da bi o teh gradivih lahko razpravljali
vsi zainteresirani dejavniki v delegatski
bazi.
5. Da bi čimbolj popolno informirali
delegate Zbora občin z delom delegatov
v Zveznem zboru, bi dnevne rede posameznih sej Zbora občin po potrebi razširili s posebno točko z namenom, da delegati Zveznega zbora in Zbora občin izmenjajo mnenja, stališča, pobude in predloge glede vprašanj, ki so na dnevnem redu

sej Zveznega zbora Skupščine SFRJ ali
glede pobud, ki nastajajo v delegatski
bazi.
6. Zbor občin priporoča vsem občinskim skupščinam v SR Sloveniji, da
obravnavajo poročilo delegatov iz SR
Slovenije v Zveznem zboru Skupščine
SFRJ, če tega še niso storile, zlasti z
vidika stalnejšega in učinkovitejšega sodelovanja teh delegatov z delegacijami
temeljnih samoupravnih organizacij in
skupnosti, družbenopolitičnimi organizacijami, konferencami delegacij in občinskimi skupščinami in v zvezi s tem
sprejmejo ustrezne sklepe.
7. Zbor občin podpira prizadevanja
delegatov iz SR Slovenije v Zveznem
zboru Skupščine SFRJ, da se še naprej
zavzemajo za uresničitev danih pobud v
Skupščini SFRJ glede pošiljanja gradiv
skupščinam občin, glede popolnejše informiranosti celotne delegatske baze
preko sredstev javnega obveščanja in s
pripravo kvalitetnih, strnjenih in vsebinsko jasnih povzetkov aktov.
8. Zbor občin meni, da so glede na
problematiko, ki jo navaja poročilo o delu delegatov iz SR Slovenije v Zveznem
zboru Skupščine SFRJ še vedno aktualni
sklepi, ki jih je Zbor občin sprejel na svoji
36. seji dne 24. novembra 1976 in, ki so
bili objavljeni v Poročevalcu št. 28.
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STALIŠČA
Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije ob obravnavi osnutka zakona
o razlastitvi in o prisilnem prenosu nepremičnin v družbeni lastnini
Družbenopolitični zbor je na 17. seji
dne 23. maja 1979 obravnaval osnutek
zakona o razlastitvi in o prisilnem prenosu nepremičnin v družbeni lastnini in
na podlagi 72. čelna poslovnika Skupščine SR Slovenije in 19. člena poslovnika Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije sprejel
stališča
1. Družbenopolitični zbor meni, da je
treba določbe tega zakona, zlasti tiste, ki
določajo ugotavljanje splošnega interesa
uskladiti z zakonom o družbenem plani-

ranju, glede določanja odškodnine za
kmetijska zemljišča pa tudi z zakonom o
kmetijskih zemljiščih.
2. Rešitev, ki je predvidena v drugem
odstavku in varianti 14. člena ni ustrezna.
Primere, ki jih urejata drugi odstavek in
varianta k 14. členu je treba reševati po
redni poti s spremembami oz. dopolnitvami urbanističnih dokumentov, pri čemer pride v polni meri do izraza tudi
odgovornost izvršnih svetov skupščin
občin in občinskih upravnih organov.
Vse druge primere je možno reševati po
določbah 15. člena osnutka zakona.

SKUPŠČINA SRS

Predlog za izdajo zakona o davku iz dohodka
temeljnih
organizacij
združenega dela in delovnih skupnosti

S tem zakonom se ureja nov
sistem plačevanja davka iz dohodka temeljnih organizacij
združenega dela in delovnih
skupnosti. Sistemski davčni
zakon bo določal le temeljne
elemente novega davčnega sistema, kot so: davčni zavezanec, pripadnost davka, davčna
osnova, vrsta davčnih stopenj,
načela za davčne olajšave ter
način obračunavanja in plačevanja davka. Konkretna višina
davčnih stopenj ter podrobnejše opredelitve davčnih olajšav oziroma odbitnih postavk
pa bodo predmet letnih izvedbenih davčnih zakonov.
Predlog za izdajo zakona
izhaja iz načel, ki so postavljena v predlogu medrepubliškega dogovora o osnovah davčnega sistema. Predlog navedenega medrepubliškega dogovora je v zadnji fazi priprav in
bo predvidoma kmalu sprejet.
V predlogu za izdajo zakona
so upoštevana tudi stališča in
nmenja iz javne razprave o
izhodiščih za spremembo
davčnega sistema v SR Sloveniji, ki je bila opravljena lani v
okviru Gospodarske zbornice
Slovenije.
Osnovne začilnosti predlaganega novega davčnega sistema so:

BO

(ESA-287)

1. V novem zakonu naj bi
bili davčni zavezanci opredeljeni takole:
- temeljne in druge organizacije združenega dela (pri čemer so kot »druge« organizacije mišljene: enovite delovne
organizacije, kmetijske in druge zadruge ter pogodbene organizacije združenega dela),
- delovne skupnosti, razen
delovnih skupnosti, ki opravljajo naloge za organe družbenopolitičnih skupnosti, za
družbenopolitične in druge
družbene organizacije, za samoupravne interesne skupnosti na področju družbenih dejavnosti in za društva.
Predlagana rešitev je bistveno drugačna od obstoječega
sistema, po katerem so davčni
zavezanci le temeljne organizacije združenega dela s področja gospodarstva.
2. Davek iz dohodka je vir
prihodkov republiškega proračuna.
3. Osnova za davek je doseženi dohodek, zmanjšan za:
- obveznosti od delovnih
skupnosti, ki opravljajo dela
skupnega pomena za temeljne
organizacije v delovni organizaciji ali drugi organizaciji
združenega dela,
- del dohodka, ki je bil do-

3. Glede določbe 45. člena osnutka
zakona Družbenopolitični zbor meni, da
bi morala odškodnina za odvzeto poslovno stavbo ali poslovni prostor biti taka,
da bi omogočila družbenopravni osebi
približno enake možnosti za izvajanje dejavnosti za katero je odvzeto nepremičnino uporabljala ali druge dejavnosti, s katero se delavcem zagotavlja približno
enak družbenoekonomski položaj.
4. Pri pripravi predloga zakona naj
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
prouči tudi druge predloge, mnenja in
stališča, izražena v razpravi na seji zbora
in delovnih teles.

OBRAVNAVALA
sežen s poslovanjem v tujini in
je bil tam tudi obdavčen,
- z zakonom zajamčene
osebne dohodke na ravni republike,
- del dohodka, ki ga je
davčni zavezanec preko sredstev rezerv izločil nepovratno
za pokrivanje izgub drugih temeljnih organizacij.
4. Davčne stopnje so proporcionalne in diferencirane
po posameznih dejavnostih.
Konkretna višina stopenj bo
določena z letnimi izvedbenimi davčnimi zakoni v skladu z
načeli, določenimi v sistemskem zakonu ter v dogovorih o
temeljih plana in letnih resolucijah.

5. Davčne olajšave bodo
določene z letnimi izvedbenimi davčnimi zakoni v skladu s
tekočo ekonomsko politiko, ki
bo opredeljena v dogovorih o
temeljih plana in letnih resolucijah.
Davčne olajšave bodo določene v obliki znižanja obračunane davčne obveznosti in v
obliki znižanja davčne osnove.
6. Davek neposredno
obračunava davčni zavezanec,
ki predloži obračun davka
službi družbenega knjigovodstva, ta služba pa opravi
ustrezni kontrolni postopek.
Nova davčna ureditev naj bi
po tem predlogu začela veljati
že 1. 1. 1980.

Predlog za izdajo zakona o kategorizaciji vodotokov
in
obalnega
morja v SR Sloveniji
Obstoječi zakon o vodah
(Uradni list SRS, št. 16/74) se
glede onesnaženja omejuje na
preventivne ukrepe glede varstva voda pred onesnaženjem
in manj na sanacijo obstoječega stanja onesnaženosti. Zato
je že obstoječi zakon o vodah
predvidil kategorizacijo vodotkov kot poseben zakon.
S predloženim zakonom o
kategorizaciji ne želimo kate
gorizirati vseh vodotkov, ampak samo tiste odseke vodotokov, ki so onesnaženi preko
dovoljene meje. Torej je pred-

(ESA-289)

lagani zakon o kategorizaciji v
bistvu časovni plan sanacije
do leta 1995, najbolj onesnaženih odsekov vodotokov v SR
Sloveniji. Za te odseke bo zakon predpisal obvezno izdelavo sanacijskih programov in
njihovo realizacijo s pomočjo
sporazumov, družbenimi dogovori ipd. Ti dogovori bodo
morali nujno upoštevati principe solidarnosti in vzajemnosti
določene regije in zato bo potrebno pritegniti k sodelovanju
družbenopolitične asociacije
ter denarne zavode, kajti dolgoročen cilj vodnega gospoporočevalec

ne vodotoke vsaj v ll/lll kako- specifičnosti in obsega nalog sebej poudarjena vloga in navostnem razredu.
naj bi se za upravo družbenih čin pretoka informacij med
prihodkov ustanovil družbeni službo, drugimi strokovnimi
svet. Ti bi naj poleg nalog, ki službami in organi družbenojih sicer imajo, imeli tudi nalog političnih skupnosti.
Predlog za izdajo zakoZ ozirom na splošni pomen
v zvezi z ocenjevanjem primernosti in utemeljenosti postop- in zahtevnost nalog ter del, ki
na o upravah družbenih
kov pri izvajanju nalog ugotav- se bodo opravljala v službah
(ESA-296)
prihodkov
družbenih prihodkov, naj bi bil
ljanja izvora premoženja.
sistem finaciranja služb takV zakonu bodo določena šen, da bi se zagotovil ustrezpooblastila in način dela inš- nejši materialni položaj kapekcij, prav tako pa bi bila po- drov.
Že dalj časa se je čutila druž- družbenih prihodkov, torej širše
opredeljuje
delovne
naloge,
bena potreba, da se na primeren način organizira in uspo- kot popolnoma novo nalogo
sobi sodobna uprava družbe- pa bi naj te službe opravljale
Osnutek zakona o Sponih prihodkov, ki bi s svojo ak- dela pri ugotavljanju izvora
minskem parku Trebče
(ESA-187)
tivnostjo in posebnimi inšpek- premoženja. Vse predvidene
cijskimi in podobnimi poobla- spremembe na tem področju
stili omogočala spoštovanje zahtevajo, da se spremeni dozakonitosti na področju davč- sedanji zakon o organizaciji
S sprejetjem zakona o spo- skupščin Šmarje pri Jelšah in
nega sistema in dosledno spo- davčne službe v SR Sloveniji
minskem parku (zgodovin- Brežic.
štovanje ustavnega principa, oziroma sprejme nov zakon.
Varstvo in upravljanje spoZakon o upravah družbenih skem parku) Trebče želimo
da samo delo in rezultati dela
določajo materialni in družbe- prihodkov naj bi določil orga- ohraniti in zaščititi območje minskega parka je poverjeno
ni položaj človeka v naši druž- nizacijo in delovno področje spominskega parka, njegove interesni skupnosti, ki jo ustabenoekonomski ureditvi in da bodočih uprav, oblikovanje krajinske vrednote, zgodovin- novijo člani iz območja spoje vsak dolžan, da sorazmerno družbenih svetov za upravo, sko dediščino, obeležja naro- minskega parka in nekatere
s svojim dohodkom prispeva pooblastila in način dela ter dnoosvobodilne vojne, zlasti pomembnejše skupnosti in njipa ohranitev izročila, ki je ve- hove republiške zveze ter orza zadovoljevanje splošnih in financiranje.
Na področju organizacije in zano na življenje in delo Josipa gani in organizacije izven obskupnih družbenih potreb.
Sedaj organizacijo in delo- delovnem področju se predvi- Broza Tita, vendar ne s kon- močja spominskega parka, ki
vanje davčnih služb ureja za- deva, da se za opravljanje zervacijo območja in določe- imajo neposreden interes za
kon o organizaciji davčne upravnih, strokovnih in drugih nih znamenitosti, teveč tudi z ohranitev kulturne, naravne in
službe v SR Sloveniji iz leta nalog s področja družbenih odgovarjajočo predstavitvijo zgodovinske dediščine ter za
1968, ki poleg načela, da imajo prihodkov v občini ustanovi zgodovinskih dogajanj in vsestranski razvoj spominskedavčne službe splošni pomen služba kot samostojni upravni družbenih odnosov na tem ob- ga parka.
Tako zasnovana interesna
za SR Slovenijo, določa tudi organ s tem, da jo dana mož- močju in istočasno upoštevati
način organiziranosti in delov- nost, da več občin ustanovi potrebe sedanjosti za hitrejši skupnost bo omogočala občanom,
družbenopolitičnim
no področje občinskih davč- medobčinsko upravo družbe- vsestranski razvoj.
Različen zgodovinski, kul- skupnostim,
organizacijam
nih uprav in republiške davčne nih prihodkov, medtem ko je
pri republiški upravi družbenih turni in gospodarski pomen ter združenega dela in drugim oruprave.
Ob sicer enotni organizira- prihodkov predvidena mož- značilnosti posameznih delov ganizacijam in skupnostim, da
nosti pa je delovno področje nost, da je le-ta organizirana spominskega parka narekujejo preko delegatov sodelujejo pri
občinskih davčnih uprav v kot organ v sestavu republi- delitev parka na ožje in širše upravljanju in zagotavljanju
praksi zelo različno saj se je škega sekretariata za finance območje. V posameznem ob- sredstev za opravljanje nalog
močju spominskega parka gle- interesne skupnosti, ki so
večina davčnih uprav na pod- ali kot samostojni organ.
Uprave družbenih prihodkov de na kriterije razvoja in zašči- opredeljene s samoupravnimi
lagi pooblastila delovno tako
opredelila, da poleg davkov in naj bi opravljale upravne in te veljajo različni režimi. Po- sporazumi o temeljih posebprispevkov, ki so jih dolžne od- druge strokovne naloge v me- sebna pozornost je dana smo- nega plana območja spominmerjati in pobirati po zakonu, jah pravic in dolžnosti ustrez- ternemu razvoju kmetijske skega parka.
Iniciativni odbor, ki bi ga
to opravljajo tudi za samo- ne družbenopolitične skupno- proizvodnje na podlagi proupravne interesne skupnosti sti na področju odmere in po- storskih planov ter razvoja imenoval Izvršni svet Skupščina področju družbenih dejav- biranja davkov od občanov, kmečkega turizma ob upošte- ne SR Slovenije v sodelovanju
nosti in za nekatere druge pobiranja prispevkov občanov vanju pogojev, namena in ra- z Izvršnima svetoma Skupščiuporabnike družbenih sred- za samoupravne Interesne zvoja območja spominskega ne Šmarje pri Jelšah in Brežic,
bi poskrbel najkasneje v roku
skupnosti na področju družbe- parka.
stev.
Začetna sredstva za usta- šestih mesecev za ustanovitev
Delovno gradivo za izdajo nih dejavnosti, opravljale bi
zveznega zakona o temeljih si- inšpekcijsko nadzorstvo ter novitev, pripravo plana in pro- interesne skupnosti. Z ustastema uprav družbenih pri- spremljale pridobivanje in tro- grama nalog in opravil intere- novitvijo skupnosti bi prenehal
sne skupnosti zagotovijo na veljati odlok o prepovedi grahodkov predvideva celovitejšo šenje prihodkov občanov.
Zaradi izvajanja nalog sploš- podlagi družbenega dogovora ditve na območju spominskezakonodajno ureditev delovnega področja bodočih uprav nega pomena za republiko, skupščine.. SR Slovenije ter ga parka.
darstva v SR Sloveniji je, da bi
imeli do leta 2000 vse regional-

VPRAŠANJA DELEGACIJ IN DELEGATOV
še zmeraj so pri nas v prokmetijstva okoliš 7 (Pomurje).
Skupina za delegiranje de- daji 2,5 t traktorske prikolice,
legatov v Zbor združenega ki Jih Izdeluje Tehnostroj LjuZaostreni kriteriji v zvezi z registracijo
dela Skupščine SR Slovenije, tomer, ki so atestirane od InJe na seji dne 20. aprila 1979 štituta za varstvo pri delu Maenoosnih traktorskih prikolic
ugotovila, da se pojavljajo do- ribor, vendar Jih nI mogoče reločeni problemi v zvezi z regi- gistrirati, ker nimajo zračnih
Delegatsko vprašanje, sku- v Zbor združenega dela skup- stracijo enoosnih traktorskih zavor. So pa v vsakodnevni
uporabi starejše enoosne prlpine za delegiranje delegatov ščine SR Slovenije - področja prikolic.
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kollce, tudi 3 t, ki so bile izdelane pred letom 1972, za katere pa ni nobenih prepovedi.
Po letu 1972 Je z zakonom
prepovedana
registracija
enoosnih traktorskih prikolic,
ki nimajo zračnih zavor.
V prodaji pri nas je še vedno več vrst traktorjev, kot so
Ferguson, Deutz, Fiat, Steyer,
Same, Fent In drugi, ki nimajo
vgrajenih kompresorjev in ne
morejo biti registrirani za vleko enoosnih traktorskih prikolic, ki pa imajo vgrajene zračne zavore. ,
Vsi lastniki teh prikolic pa z
njimi vozijo po cestah In poljih, ne da bi bile te registrirane. Kot je razvidno iz statističnih podatkov je več nesreč z
dvoosnimi traktorskimi prikolicami, kot z enoosnimi. Zato
skupina predlaga, da se zakonski člen, ki omejuje uporabo enoosnih traktorskih prikolic, brez zračnih zavor spremeni in da se da možnost tudi
te registrirati. V vsakodnevni
uporabi pa so prikolice, ki so
izdelane od zasebnih obrtnikov, za katere pa ni nobenih
omejitev.
Skupina delegatov postavlja naslednjo delegatsko
vprašanje:
1. Zakaj ne morejo biti registrirane enoosne traktorske
prikolice, ki nimajo zračnih
zavor in so izdelane po letu
1972?
Na vprašanje je odgovoril
Dore Dovečar, republiški podsekretar v Republiškem sekretariatu za notranje zadeve.
»Priklopniki kmetijskih traktorjev, tako enoosni kot tudi
večosni se lahko registrirajo
(evidentirajo), če izpolnjujejo
pogoje glede naprav in opreme, ki jih predpisuje zvezni
pravilnik o napravah, opremi,
dimenzijah in skupnih težah
vozil v cestnem prometu (Ur.
list SFRJ, št. 20/78 in št.
28/78), kar ugotavljajo pooblaščene organizacije za tehnične
preglede ob vsakoletnem tehničnem pregledu vozil.
V 76. členu omenjenega pravilnika je med drugim določeno, da morajo imeti vsi priklopniki, ki jih vlečejo kmetij-

ski traktorji delovno zavoro in
parkirno zavoro, razen priklopnika, pri katerem največja
dovoljena teža ne presega teže
kmetijskega traktorja, na katerega je priklopljen.
Pravilnik nadalje v 19. členu
predpisuje, da mora biti delovna zavora priklopnega vozila
taka, da jo lahko voznik med
vožnjo spravi v delovanje s
svojega mesta s krmilno pripravo, s katero uporabi delovno zavoro vlečnega vozila
(Zračne zavore). Delovna zavora mora na priklopnikih, ki so
bili prvič registrirani po 1. januarju leta 1972, prijemati na
vsa kolesa priklopnika oziroma polpriklopnika. Izjemoma
je lahko delovna zavora na priklopnem vozilu (19. člen pravilnika) izvedena tudi z vztrajnostno krmilno pripravo (naletna zavora) vendar samo za
naslednje primere:
1. Če največja dovoljena teža priklopnega vozila ne presega 3,5 tone in hitrost njihovega premikanja ne presega
30 km/h;
2. če največja dovoljena teža priklopnega vozila ne presega 5 ton in se traktor s priklopnikom ne premika po cesti
z vzdolžnim nagibom več kot
5% (velja torej samo za nižinska področja).
Ta določba pa velja samo za
priklopna vozila, ki so bila
vključena v promet do 2. maja
1975 (76. člen pravilnika).
Iz navedenega torej izhaja,
da se enoosni traktorski priklopniki, ki nimajo zračnih zavor in so izdelani po letu 1972,
ne morejo registrirati na območju SFRJ.
Pripominjamo, da je RSNZ
SRS opozoril vse proizvajalce
kmetijskih priklopnikov v SFRJ
in prodajno mrežo na predpise
v zvezi z opremljenostjo kmetijskih priklopnikov z naročilom, da sporne priklopnike takoj prenehajo izdelovati, ker
ne ustrezajo predpisom in jih
ni možno registrirati.
Kriterije glede opremljenosti
traktorskih priklopnikov smo
morali zaostriti iz vidika varnosti tudi zato, ker je bilo v tej
kategoriji vozil zelo veliko nesreč, tudi smrtnih.

Problematika zbiranja sredstev za financiranje prometne infrastrukture
Skupina delegatov za gospodarsko področje 30. okoliša - Kamnik je postavila delegatsko vprašanje, ki se v celoti glasi:
»Na 11. seji zbora združenega dela Skupščine občine
Kamnik, ki je bila dne 19. 4.
1979, je delegat konference
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delegacij Industrije pohištva
Stol Kamnik, postavil naslednje delegatsko vprašanje: Z
ozirom na nejasna in nedokončana tolmačenja glede
tretmana združenih sredstev
za financiranje prometne infrastrukture v letih 1976-1980
(železnice) predlagamo, da se

dokončno reši vprašanje kvalifikacije teh sredstev - ali je
to še vnaprej plasma, ali
obremenitev tekočega dohodka.
Delegacija zbora združenega dela postavlja vprašanje
sprejemljivosti 1. člena zakona o združevanju sredstev
OZD za financiranje prometne
infrastrukture (Ur. I. SRS št.
16/77), ki glasi:
»Sredstva, ki jih zavezanci
združujejo za razvoj železniških zmogljivosti, se lahko
uporabljajo tudi za pokrivanje
dela obvezne amortizacije
prometne infrastrukture železniškega transportnega podjetja Ljubljana'.
To vprašanje naj posreduje
kamniška delegacija Skupščini SRS, ki naj bo obenem tudi
iniciativa za ustrezno spremembo zakona«.
Na vprašanje je odgovoril Samo Zupančič, pomočnik predsednika Republiškega komiteja za promet in zveze.
Postavljeno vprašanje posega v še vedno ne povsem razrešeno problematiko zbiranja
sredstev organizacij združenega dela za financiranje prometne infrastrukture v letih
1976-1980. Osnovna načela
zbiranja sredstev so bila opredeljena z zakoni in s samoupravnimi sporazumi, nedorečeni in ne povsem opredeljeni
status teh sredstev, predvsem
v zvezi z njihovo porabo za pokrivanje obvezne amortizacije
prometne infrastrukture železniškega transportnega podjetja Ljubljana, pa je vplival na
različno ravnanje temeljnih organizacij združenega dela in
na zahteve po ureditvi te problematike.
Navedene nejasnosti so se
pokazale že takoj na začetku
izvajanja zakona in sicer v
vseh Samoupravnih interesnih
skupnostih materialne proizvodnje. Zahteve po ureditvi te
problematike, so bile sprožene
na različnih ravneh med njimi
tudi v Skupščini SR Slovenije.
Na začetku tega leta je na
podlagi gradiva, ki ga je pripravila Gospodarska zbornica
Slovenije o tej problematiki,
razpravljal tudi Odbor za finance Zbora združevanja dela
Skupščine SR Slovenije ter na
seji 23. I. 1979 zavzel stališča,
ki se v celoti glasijo takole:
- problematika združevanja
sredstev organizacij združenega dela za financiranje infrastrukture, ki ima poseben pomen za družbenoekonomski
razvoj, je izredno zapletena in
kompleksna ter zahteva rešitve
tako s pravnega, finančnega,
ekonomsko-političnega
in
praktičnega vidika;

- potrebno je čimprej oblikovati medresorsko delovno
skupino v okviru Izvršnega
sveta Skupščine SR Slovenije
z udeležbo interesiranih predstavnikov samoupravnih interesnih skupnosti s področja
materialne proizvodnje in sodelovanjem
Gospodarske
zbornice Slovenije. Nadalje bo
potrebno aktivno vključiti v reševanje te problematike tudi
pristojne republiške organe in
organizacije in delovna telesa
Skupščine SR Slovenije; zažeIjena pa bi bila tudi razprava v
Republiškem svetu za gospodarski razvoj in ekonomsko
politiko ter Republiškem svetu
za družbeno ureditev;
- odbor je na osnovi razprave predlagal, da je potrebno
takoj pristopiti k pripravi kompleksne analize združevanja
sredstev organizacij združenega dela za financiranje gospodarske infrastrukture, analizo
pa predložiti v obravnavo
Skupščini SR Slovenije čimprej v letu 1979;
- analiza razvoja družbenoekonomskih odnosov interesnih skupnosti materialne
proizvodnje mora zajeti opredelitve posamičnih dejavnosti
gospodarske infrastrukture,
temeljne ugotovitve in usmeritve za nadaljne delo. Nadalje je
potrebno prikazati, kako se v
SIS materialne proizvodnje
združujejo sredstva za financiranje dejavnosti posebnega
družbenega pomena in na
osnovi tega predlagati ukrepe
za izvedbo nalog, ki so sprejete z dogovorom o temeljih
družbenega plana SR Slovenije. Končni smoter ugotovitev v
analizi kompleksnega stanja
na tem področju, naj bi bila
uskladitev veljavne zakonodaje z zakonom o združenem delu in zakonom o skupnih osnovah svobodne menjave dela;
- odbor predlaga Republiškemu sekretariatu za finance,
naj v dogovoru z Zveznim sekretariatom za finance in Službo družbenega knjigovodstva
Slovenije čimprej pripravi
ustrezno navodilo organizacijam združenega dela glede sistemskih rešitev v plasmaju in
prenosu likvidnih sredstev z
namenom, da bo možna
ustrezna knjigovodska uskladitev združevanja sredstev za
SIS materialne proizvodnje«,
(konec citata).
Celotno problematiko je na
seji dne 20. marca 1979 obravnaval Odbor IS Skupščine SR
Slovenije za družbenoekonomsko ureditev in za njeno
razrešitev imenoval medresorsko skupino, ki naj zlasti oceni
ustreznosti veljavnega sistema
za zagotavljanje sredstev enoporočevalec

stavne in razširjene reprodukcije v samoupravnih interesnih
skupnostih materialne proizvodnje. Ta medresorska skupina bo razen skupnih elementov in značilnosti vseh samoupravnih interesnih skupnosti
opredelila tudi posebnosti, ki
jih imajo posamezna področja

Iz

NOVI

materialne proizvodnje. Na
podlagi tega, bo medresorska
skupina pripravila predlog
ocene doseženih družbenoekonomskih odnosov v samoupravnih interesnih skupnostih
materialne proizvodnje in o
vprašanjih zagotavljanja sredstev za posamezne dejavnosti

predlagala ustrezne rešitve.

del širše problematike financiranja infrastrukture, prav tako
pa tudi, da je v postopku razreIz navedenega izhaja, da je ševanja. Če bo v tem postopku
delegatsko vprašanje v zvezi s dognano, da je v zvezi s tem
problematiko združenih sred- potrebno spremeniti ali dopolstev za financiranje prometne niti veljavno zakonodajo, bo to
infrastrukture
v
letih vsekakor na ustrezen način tu1976-1980 utemeljeno, da je di storjeno.

Skupščine

SFRJ

PREDPISI

Neposredni
svobodni

in enakopravni

menjavi

odnosi

v

dela

• Vsebina svobodne menjave dela je upravljanje delavcev z delom, pogoji in
rezultati dela na področju znanstvenih, kulturnih, zdravstvenih in drugih
področjih
• V odnosih svobodne menjave dela delavci izražajo osebne in skupne potrebe
ter združujejo sredstva za njihovo zadovoljevanje
• V temeljnih organizacijah in krajevnih skupnostih se še vedno ne odloča v
dovolj veliki meri o zadovoljevanju osebnih potreb in interesov
• Delo in rezultate dela v družbenih dejavnostih je treba objektivno ovrednotiti,
dohodek pa mora biti odvisen od ustvarjanja nove vrednosti
V dosedanjem razvoju samoupravnih
družbenoekonomskih odnosov na področju
izobraževanja, znanosti, kulture, zdravstva, socialnega varstva in drugih družbenih dejavnosti smo dosegli pomebne
uspehe pri ustvarjanju nujnih
razmer za dosledno izvajanje
principa svobodne menjave
dela. Med materialno proizvodnjo, drugimi področji dela
in družbenimi dejavnostmi se
postopoma vzpostavljajo odnosi svobodne menjave dela, v
katerih delavci in drugi delovni
ljudje ter občani izražajo, usklajujejo in opredeljujejo svoje
osebne in skupne potrebe in
interese ter solidrano združujejo sredstva za zadovoljevanje
teh potreb in interesov. Vse
bolj se odločajo z osebnim izjavljanjem in se po delegacijah
in delegatih sporazumevajo in
dogovarjajo o zadovoljevanju
svojih osebnih in skupnih poporočevalec

treb in interesov. Določajo in
izboljšujejo temelje in merila
svobodne menjave dela ter začenjajo družbeno vrednotiti
delovne rezultate. V teku so
procesi samoupravne preobrazbe družbenih dejavnosti
ter organiziranja temeljnih in
drugih organizacij združenega
dela, v skladu s potrebami in
interesi združenega dela ter
razvoja družbe.
To je navedeno v Predlogu
resolucije o svobodni menjavi
dela v družbenih dejavnostih,
ki ga je kot predlagatelj pripravil Odbor Zveznega zbora za
družbenopolitične odnose. Ta
dokument bodo obravnavali
na eni prihodnjih sej Zveznega
zbora.

tivni pojavi, ki se pojavljajo v
svobodni menjavi dela v družbenih dejavnostih kot na primmer: počasno premagovanje
ostankov starih proračunskoskladovskih odnosov pri pridobivanju dohodka, birokratkitehnokratski odpori, preslaba
udeležba delavcev pri planiranju dela in drugo. Skupne potrebe se ne opredeljujejo kot
sestavni del planov udeležencev v svobodni menjavi dela in
ne temeljijo na dejanskih potrebah in materialnih možnostih gospodarstva, delavcev in
delovnih ljudi.
Poostreno je protislovje med
realnimi materialnimi možnostmi in vse večjimi potreba-

mi in pravicami. Še vedno je
opaziti pojave centralizacije
sredstev v samoupravnih interesnih skupnostih. Pri uresničevanju delegatskega sistema
v teh skupnostih je opaziti preslabo povezanost med delegati v skupščinah teh skupnosti
in delegacijami, ki so jih delegirale. Odločanje v skupščinah
samoupravnih
interesnih
skupnosti še vedno nima narave samoupravnega sporazumevanja, ker delavci v temeljnih organizacijah združenega
dela in občani v krajevnih
skupnostih ne odločajo v zadostni meri o zadovoljevanju
njihovih osebnih potreb in interesov.

PREMAGATI
NEGATIVNE POJAVE
V Predlogu resolucije so
omenjeni tudi nekateri nega7

SVOBODNA MENJAVA
DELA JE
DRUŽBENOEKONOMSK
ODNOS
Bistvo svobodne menjave
dela in samoupravnega organiziranja, je poudarjeno v
Predlogu resolucije, je v tem,
da delavec upravlja svoje delo,
pogoje in rezultate svojega dela tudi na področju zadovoljevanja svojih izobraževalnih,
znanstvenih, kulturnih, zdravstvenih, socialnih in drugih
osebnih in skupnih potreb in
interesov.
Svobodno menjavo dela moramo razvijati kot družbenoekonomski odnos in sestavni
del celotnih samoupravnih dohodkovnih odnosov ter kot
izraz razrednih interesov pri
osvobajanju dela na temeljih
socialističnega samoupravljanja. Le-ta naj se ne bi uresničevala samo v odnosih med
delavci v temeljnih organizacijah združenega dela materialne proizvodnje in delavci družbenih dejavnosti, ampak tudi
med delavci v temeljnih organizacijah združenega dela različnih družbenih dejavnosti.
Zato je treba še naprej razvijati temeljne samoupravne
skupnosti dela in življenja
(krajevno skupnost in temeljno
organizacijo združenega dela),
prek katerih delavci gospodarijo s celotnim sistemom zadovoljevanja osebnih in skupnih
potreb. V njih delovni ljudje in
občani odločajo o združevanju
sredstev in o razvoju družbenih dejavnosti.
Za ureščevanje svobodne
menjave dela je pomembno
nadaljevanje procesov preobrazbe družbenih dejavnosti,
samoupravno organiziranje
delavcev in konstituiranje delovnih in sestavljenih organizacij združenega dela.
Družbenopolitične organizacije in skupnosti, znanost in
drugi organizirani nosilci
družbene zavesti imajo pri uresničevanju teh procesov pomembno vlogo. Delovati morajo tako, da bodo delavci, delovni ljudje in občani dojeli
perspektive družbenega razvoja, organiziranja in povezovanja pri zadovoljevanju skupnih potreb in interesov v širših
okvirih.
PRIDOBIVANJE
DOHODKA - TEMELJ
SVOBODNE MENJAVE
DELA
Med delavci v materialni
proizvodnji in v družbenih dejavnostih se morajo še naprej
razvijati odnosi v pridobivanju
in razporejanju dohodka, kot
8

temelja svobodne menjave
dela.
Uporabniki in izvajalci storitev morajo v temeljni organizaciji združenega dela in krajevni
skupnosti določiti katere vrste
skupnih potreb, v kakšnem obsegu in kakovosti bodo zadovoljevali s svobodno menjavo
dela. Zato je treba v vsaki družbeni dejavnosti določiti skupne družbene potrebe in potrebe organizacij združenega
dela.
Vsi odnosi v svobodni menjavi dela se vzpostavljajo kot
svobodni, neposredni in enakopravni. Uresničujejo jih: delavci v temeljni organizaciji
združenega dela, delovni organizaciji oziroma delovni
skupnosti, kmetje, obrtniki,
kakor tudi občani v krajevnih
skupnostih. Vsi so uporabniki
storitev. Izvajalci storitev so
delavci v temeljni oziroma delovni organizaciji s področja
družbenih dejavnosti in delovni ljudje, ki z osebnim delom
samostojno opravljajo znanstveno, književno, likovno,
glasbeno, gledališko, filmsko
ali drugo umetniško ali kulturno dejavnost oziroma njihove
delovne skupnosti.
S samoupravnim sporazumom morajo uporabniki in
izvajalci storitev natančneje
določiti položaj neposrednih
uporabnikov in drugih udeležencev pri urejanju določenih
vprašanj in uresničevanju samoupravnih pravic v odnosih
svobodne menjave dela.
MENJAVA DELA PREK
SAMOUPRAVNE
INTERESNE
SKUPNOSTI
Z neposrednim združevanjem dela in sredstev je treba
praviloma zadovoljevati vse
skupne in posamezne potrebe
organizacij združenega dela,
kot tudi skupne potrebe družbe. S samoupravnim sporefeumom določajo uporabniki in
izvajalci storitev, katere vrste
skupnih ali posameznih potreb
organizacij združenega dela in
v kakšnem obsegu je mogoče
zadovoljiti v sokviru in prek samoupravnih interesnih skupnosti, katere pa je mogoče zadovoljiti v odnosih neposrednega združevanja dela in
sredstev.
Svobodno menjavo dela v
odnosih neposrednega združevanja dela in sredstev lahko
pravilo uresničujejo posamezne temeljne organizacije združenega dela, krajevne skupnosti in druge organizacije in
skupnosti, kakor tudi več skupaj z eno ali več temeljnih organizacij združenega dela. De-

lavci v temeljnih organizacijah
združenega dela s področja
družbenih dejavnosti pridobivajo dohodek po prispevku, ki
ga s svojim delom in delovnimi
rezultati dajejo k povečanju
dohodka temeljnih organizacij
združenega dela, za katere
opravljajo določene storitve.
Svobodna menjava dela v
odnosih neposrednega združevanja dela in sredstev se lahko uresničuje po kraju dela in
življenja delavcev in delovnih
ljudi na različne načine: na
podlagi samoupravnega sporazuma med uporabniki in
izvajalci storitev, brez povezovanja v posebne oblike združevanja v delovnih ali sestavljenih organizacijah združenega
dela, v enotah, ki so v okviru
samoupravne interesne skupnosti ali podobno.
Neposredno
združevanje
dela in sredstev pomeni tudi
pridobivanje dohodka iz naslova udeležbe v skupaj uresničenem dohodku. Nesprejemljiva so pojmovanja, je
poudarjeno v Predlogu resolucije, da je svobodna menjava
dela mogoča samo v samoupravnih interesnih skupnostih.
Ureničevanje te oblike menjave dela ni mogoče omejevati z
instrumenti zunaj temeljne organizacije združenega dela.
V odnosih svobodne menjave dela v okviru in prek samoupravne interesne skupnosti
se zadovoljujejo skupne družbene potrebe na principu socialistične solidarnosti in vzajemnosti delavcev in delovnih
ljudi v dejavnostih izobraževanja, znanosti, kulture, zdravstva in socialnega varstva ter v
drugih družbenih dejavnostih,
ki imajo poseben družbeni pomen.
S samoupravnim sporazumom je treba natančneje določiti, da se uresničuje svobodna
menjava dela v okviru samoupravne skupnosti z združevanjem dela in sredstev uporbnikov in izvajalcev storitev, prek
samoupravnih
interesnih
skupnosti pa tedaj, ko izvajalci
opravljajo storitve za uporabnike iz drugih samoupravnih
skupnosti.
Uporabniki in izvajalci storitev določajo vrste skupnih potreb, meril in standardov za zadovoljevanje teh potreb. Izhajajo iz specifičnosti karakterja
teh potreb, kakor tudi iz materialnih možnosti uporabnikov.

sporazumno določa politika
razvoja in rurejanja dejavnosti
v skladu s širšimi družbenimi
interesi. Samoupravno sporazumevanje je temeljna oblika
urejanja, usklajevanja in uresničevanja odnosov v svobodni menjavi dela. Z njo je zagotovljeno enakopravno izražanje resničnih potreb in interesov uporabnikov in izvajalcev
storitev.
Izvajalci in uporabniki storitev urejajo medsebojne pravice in odgovornnosti s samoupravnimi sporazumi o medsebojnih odnosih, dohodkovnih
odnosih, o ustanovitvi samoupravnih interesnih skupnosti
oziroma o planih teh skupnosti.
Razvoj dohodkovnih odnosov na temeljih svobodne
menjave dela predvideva izgrajevanje različnih oblik samoupravnega interesnega organiziranja, odvisno od specifičnosti posameznih družbenih dejavnosti ter konkretnih
potreb in Interesov. Te oblike
se morajo razvijati tako, da se
organizirajo čim bližje primarnim oblikam organiziranja delavcev v temeljnih organizacijah združenega dela ter delovnih ljudi in občanov v krajevni
skupnosti. S samoupravnim
organiziranjem se usklajujejo
interesi in potrebe, združuje
delo in sredstva, uresničuje
svobodna menjava dela in se
na tej podlagi razvijajo samoupravni dohodkovni odnosi.
Medsebojni odnosi posameznih oblik samoupravnega
interesnega organiziranja ne
morejo biti hierarhični in se ne
morejo graditi na medsebojnih
dohodkovnih odnosih. Težišče
družbene aktivnosti moramo
usmeriti k razvijanju oblik samoupravnega interesnega organiziranja v komuni, kjer mora biti samoupravna iinteresna
skupnost za eno ali več sorodnih področij družbenih dejavnosti, če pa ne pa vsaj nekatere oblike samoupravnega interesnega organiziranja. Izvajalci in uporabniki storitev lahko
v samoupravni interesni skupnosti oblikujejo temeljne skupnosti ali enote na ožjem področju kot je občina in na
funkcionalnem načelu. Hitreje
moramo premagovati pretežno uporabo teritoralnega na
(tla z ustanavljanjem skupnosti ene ali več temeljnih organizacij združenega dela na področju družbenih dejavnosti in
SAMOUPRAVNO
materialne proizvodnje.
SPORAZUMEVANJE IN
S samoupravnimi sporazumi
moramo konkretno razčleniti
INTERESNO
oblike sodelovanja med saORGANIZIRANJE
moupravnimi
interesnimi
Samoupravne
interesne skupnostmi v isti dejavnosti in
skupnosti so mesto, kjer se med sorodnimi dejavnostmi
poročevalec

ramo razvijati kot sestavni del
planiranja temeljne organizacije združenega dela, krajevne
skupnosti ali samoupravne interesne skupnosti.
Uporabniki storitev morajo
izražati svoje osebne in skupne potrebe ter interese v posameznih družbenih dejavnostih
v skladu z materialnimi možnostmi. Prav tako je treba prej
določiti, katere potrebe se lahko uresničijo v odnosih nepoSAMOUPRAVLJANJE V srednega združevanja dela in
sredstev, katere pa v okviru ali
ODNOSIH SVOBODNE
po samoupravnih interesnih
MENJAVE DELA
skupnostih. Hkrati morajo
Delavci v temeljnih organi- izvajalci storitev izraziti svoje
zacijah združenega dela in de- sedanje organizacijske, matelovni ljudje ter občani v krajev- rialno-tehnične, kadrovske in
ni skupnosti odločajo z oseb- druge možnosti ter pogoje, v
nim izrekanjem o zadovoljeva- katerih bi lahko zadovoljili zanju svojih osebnih in skupnih hteve uporabnikov storitev.
potreb in interesov ter o zdruPri postopku priprave plaževanju dela in sredstev za nji- nov morajo uporabniki in izvahovo zadovoljevanje. Uporab- jalci planov neposredno sodeniki in izvajalci storitev po de- lovati in se med seboj obvelegacijah in delegatih v skup- ščati, da bi čim popolneje
ščinah samoupravnih skupno- preučili bistvene dejavnike, ki
stih usklajujejo skupne potre- zadevajo njihovo delo. Pri tem
be in interese ter se sporazu- morajo izhajati iz analize zadomevajo o opravljanju dejavno- voljevanja skupnih potreb in
sti in o zboljševanju. V skup- razvoja v preteklem obdobju
ščinah samoupravnih intere- ter alternativnih možnosti za
snih skupnosti se ne more od- njihov razvoj v obdobju, za kaločati o pogojih svobodne me- terega se sprejema plan. Prav
njave dela in o drugih neodtuj- tako je treba uporabiti tudi reljivih pravicah delavcev in de- zultate znanstvenih in strokovlovnih ljudi, o katerih odločajo nih raziskovanj ter drugo anaz osebnim izrekanjem.
litično-dokumentacijsko graSamoupravno sporazume- divo.
vanje mora temeljiti na pravočasnih, objektivnih, kvalitetnih
in strnjenih informacijah o CENE STORITEV osebnih in skupnih potrebah
in interesih delavcev in delov- INSTRUMENT
nih ljudi in o možnostih za nji- DRUŽBENEGA
hovo zadovoljevanje. Treba je VREDNOTENJA DELA
večkrat uporabiti možnost za
Samoupravno dogovorjeno
neposredno sporazumevanje
nadomestilo za opravljene dedelegacij in delegatov, konfe- javnosti
oziroma za izvršene
renco delegatov ter druge oblike povezovanja in sodelova- storitve (cena storitve) morajo
biti instrument družbenega
nja.
Delo in rezultate dela delav- vrednotenja dela in rezultatov
cev v družbenih dejavnostih je dela ter realnega prispevka temeljnih organizacij združenetreba objektivno vrednotiti, ga
dela na področju družbenih
dohodek pa mora biti odvisen
dejavnosti
k ustvarjanju nove
od prispevka ustvarjanja nove
Oblikuje se tako v
vrednosti. Zato je treba s sa- vrednosti.
neposrednega zdrumoupravnimi sporazumi čim odnosih dela
in sredstev kot tubolj konkretno izdelati postop- ževanja
v okviru in prek samoupravke in instrumente za usklajeva- di
skupnosti. Odvinje in določanje resničnih ne interesne
od narave dejavnosti se
skupnih potreb in interesov. sno
kot cena storitve za
Prav tako morajo biti določena določi
opravljene posamične storitve
merila, normativi in standardi ali
samoupravno dogovortekočega in minulega dela, in- jenokotnadomestilo
opravdikatorji kvalitete storitev in ljanje določenega za
programa
prispevek temeljne organizaci- storitev.
je združenega dela s področja
Cena storitev se določa sadružbenih dejavnosti pri mo,
kadar se ta dejavnost ne
ustvarjanju nove vrednosti.
more vrednotiti s cenami za
PLANIRANJE SKUPNIH posamezne storitve oziroma z
nadomestilom za izvrševanje
POTREB
določenega programa. S saDružbeno planiranje zado- moupravnim
sporazumom
voljevanja skupnih potreb mo- moraio biti med drugim rešena
glede uresničevanja svobodne
menjave dela. Širše povezovanje samoupravnih interesnih
skupnosti v okviru republike
oziroma pokrajine v združenja
in zveze je odvisno od potrebe
po uresničevanju širše solidarnosti, izenačevanju delovnih
pogojev, dogovarjanju o razvojni politiki ter uresničevanju drugih skupnih potreb in
interesov.

poročevalec

tudi vprašanja participacije
uporabnikov v ceni storitev.
Samoupravno dogovorjeno
nadomestilo mora vsebovati
materialne stroške po samoupravno določenih normativih,
sredstva za amortizacijo in dohodek temeljne organizacije
združenega dela na področju
družbenih dejavnosti.
Sredstva za zadovoljevanje
skupnih družbenih potreb v
vseh odnosih svobodne menjave dela se določijo na podlagi dela in rezultatov dela delavcev na področju družbenih
dejavnosti in v skladu z gibanjem družbenega proizvoda
celotnega gospodarstva in
produktivnosti
celotnega
družbenega dela. Pri tem moramo zagotoviti, da postanejc
samoupravne interesne skupnosti kraj za dejansko sporazumevanje in ne kot posredniki v distribuciji »zbranih sredstev« izvajalcem storitev.
Sredstva za razširjeno reprodukcijo v družbenih dejavnostih morajo zagotavljati iz
dohodka temeljnih organizacij
združenega dela na področju
družbenih dejavnosti, iz namenskih sredstev temeljnih organizacij združenega dela materialne proizvodnje in drugih
samoupravnih organizacij in
skupnosti, ki se združujejo v
samoupravno interesuo skupnost. Cena storitve mora vsebovati tudi del za razširjeno reprodukcijo. Pri določanju
sredstev za razširjeno reprodukcijo moramo upoštevati
specifičnosti
posameznih
družbenih dejavnosti.
Zgraditi moramo sistem razširjene reprodukcije, ki bo stimuliral delavce, da vlagajo
sredstva v razširitev materialne
osnove združenega dela racionalno in učinkovito ter v skladu s potrebami združenega
dela.
NALOGE ZA
URESNIČEVANJE
STALIŠČ DOLOČENIH
V RESOLUCIJI
Na koncu Predloga resolucije so v posebnem delu naštete
naloge in obveznosti vseh
družbenih dejavnikov za uresničevanje stališč, določenih v
tej resoluciji o nadaljnjem razvoju socialističnih samoupravnih družbenoekonomskih
odnosov.
Delavci v temeljnih organizacijah združenega dela ter
delovni ljudje in občani v krajevnih skupnostih si morajo
prizadevati
za
nadaljnjo
ustvarjalno dograditev in razvoj samoupravnih dohodkovnih odnosov v družbenih de-

javnostih, samoupravnem interesnem organiziranju in razvoju delegatskega sistema.
Prav tako si morajo prizadevati, da analizirajo izkušnje samoupravne prakse ter samoupravno normativno urejanje
odnosov v skladu z določili
ustave in zakona o združenem
delu. Da bi to uresničili, je treba zagotoviti sodelovanje in
koordinacijo vseh družbenih
dejavnikov.
S samoupravnimi sporazumi, družbenimi dogovori in zakoni republik in pokrajin moramo celoviteje urediti družbenoekonomske odnose in samoupravno interesno organiziranje v družbenih dejavnostih. Z družbenimi dogovori v
republikah in pokrajinah'moramo določiti merila za izvajanje z zakonom določenih pogojev za organiziranje temeljnih organizacij združenega
dela in delovnih organizacij v
posameznih drubženih dejavnostih.
Republike in pokrajine morajo v sodelovanju z ustreznimi
organi in organizacijami v federaciji nadaljevati z dograjevanjem in določevanjem skupnih temeljev združevanja sredstev za zadovoljevanje skupnih
potreb in drugih vprašanj, ki
so pomembna za samoupravno interesno organiziranje.
Skupščina SFRJ, Zvezni
izvršni svet in ustrezni zvezni
upravni organi ter zvezne organizacije morajo izdelati in
določiti enotne planske kazalce in metodologijo planiranja.
To bo določeno v skladu z Zakonom o temeljih sistema
družbenega planiranja in o
Družbenem planu Jugoslavije
ter z Zakonom o združenem
delu. Vsi družbeni dejavniki
morajo ustvarjati pogoje za razvoj znanstveno-raziskovalnega dela na področju sistema
zadovoljevanja skupnih potreb
v družbenih dejavnostih. Ob
določanju politike, izvajanju
predpisov in določanju ukrepov je treba uporabljati rezultate tega dela. Znanstveno-raziskovalne in strokovne organizacije si morajo bolj Prizadevati za razčlenitev in ugotavljanje konkretnih rešitev za
izboljšanja sistema zadovoljevanja skupnih potreb na podlagi svobodne menjave dela.
Družbenopolitične organizacije, zlasti Zveza sindikatov
imajo ustavno obveznost in
odgovornost za razvoj socialističnih samoupravnih družbenoekonomskih odnosov v
družbenih dejavnostih na podlagi svobodne menjave dela.
Zato morajo vsedružbenopoli9

tične in druge organizacije do- blik in pokrajin ter družbenoločiti konkretne naloge za političnimi organizacijami v federaciji zagotovila spremljanje
izvajanje te resolucije.
Skupščina SFRJ bo v sode- izvajanja te resolucije. Zvezni
lovanju s skupščinami repu- zbor Skupščine SFRJ in njego-

Z

novimi

rešitvami

trajnejše sanacije

do

va delovna telesa bodo redne
obravnavali izvajanje te resolucije, predlagali in določevali
nadaljnje ukrepe za dosledne
in učinkovito uresničevanj na-

čel in določb ustave SFRJ c
svobodni menjavi dela in samoupravnem interesnem organiziranju v družbenih dejavnostih.

uspešnejše

in

izgub

• Enotno in celovito so urejeni vsi pravni inštituti sanacije in prenehanja
organizacij združenega dela
• Razširjena vsebina sanacijskega programa in podaljšani roki za njegovo
pripravo na 75 oziroma 90 dni
• Osebni dohodki se ne morejo povečevati brez soglasja sanatorja in niti ne
morejo biti večji od povprečja za 9 mesecev prejšnjega leta oziroma od
povprečnega osebnega dohodka na območju republike ali pokrajine
• Kot poseben organ je predviden upravnik poravnave, ki bo preprečil nezakonit
način sklepanja prisilne poravnave
Predlagani Zakon prav tako
veznosti za pokritje izgub ter iz
Zvezni izvršni svet je poslal PREDSANACIJSKI IN
drugih sredstev, ki jih temeljna določa, da temeljna organizadelegatom Zveznega odbora SANACIJSKI
organizacija dobi brez obvez- cija, ki je izkazala manjšo izguSkupščine SFRJ v obravnavo POSTOPEK
nosti z zaznamkom na žiro ra- bo, kot so znašala sredstva,
in sprejem Predlog za izdajo
čunu, dajanjem avaliranih me- izločena po zaključnem račuPo Osnutku zakona, predsa- nic in odpisom terjatev s strani nu za prejšnje leto v poslovna
zakona o sanaciji in prenehanju organizacij združenega nacijski postopek obsega de- upnikov. Plačevanje z menico sredstva, ni dolžna začeti sadela, z Osnutkom zakona (AS janja in ukrepe za odpravljanje in drugimi vrednostnimi papirji nacijskega postopka. Vzrok je
vzrokov, ki so povzročili izgu- naj bi onemogočilo izvedbo v tem, ker lahko predpostavlja131).
bo v periodičnem obračunu ali formalne sanacije, kar se je mo, da so v taki organizaciji
nastale občasne težave.
Predlagani zakon celovito in pa motnje v poslovanju.
doslej pogosto dogajalo.
Prevzemniki sanacije in teSanacija obsega nadomeenotno ureja vse pravne inštimeljna organizacija, ki se sanitute sanacije in prenehanja or- ščanje izgubljenih sredstev SANACIJSKI
ra, morajo s samoupravnim
ganizacij združenega dela: najmanj v višini nepokrite iz- PROGRAM
sporazumom določiti medsepredsanacijski postopek, sa- gube, določitev nastalih izgub
nacijo, postopek za samou- in program ukrepov za odpravOsnutek zakona podrobneje bojne odnose v sanaciji v roku
pravno sporazumevanje, pri- ljanje vzrokov izgub ter trajno govori tudi o vsebini sanacij- 40 dni od dneva objave predlosilno poravnavo, stečaj in re- zagotovitev uspešnega poslo- skega programa. Poleg zneska ga za sprejetje sanacije. Pred
dno likvidacijo. Povezani so vanja. V 45 dneh od dne izteka celotne in nepokrite izgube, tem pa morajo prevzemniki sadrug z drugim. Tako je predsa- roka za predložitev periodič- vzrokov zakaj je nastala in nacije med seboj skleniti sponacijski postopek predhodnik nega obračuna, morajo delav- ukrepov za odpravljanje izgub, razum, ki ureja dolžnosti in
sanacije, sanacija pa sproži ci ugotoviti vzroke izgub in rok mora sanacijski program vse- pravice glede organizacije, ki
postopek
samoupravnega za sprejem programa ukrepov bovati tudi način in roke zago- se sanira. Ta sporazum je tesporazumevanja oziroma pri- za njihovo odpravljanje. Če te- tavljanja sredstev in pogoje, melj za pismeno pogodbo, ki
ga v zahtevanem roku ne sto- pod katerimi so ta sredstva precizira znesek sredstev, nasilne poravnave.
re, mora skupščina družbeno- dobljena. Če je izguba nastala čin in pogoje, pod katerimi se
Zakon o združenem delu na- politične skupnosti sprejeti zaradi zastarele tehnologije ali dajejo, odpis terjatev s strani
zaradi neusklajenih zmogljivo- upnikov ali sanacijski kredit.
števa vrsto ukrepov za odprav- določene ukrepe.
Nadalje morajo prevzemniki
O sprejetih ukrepih mora te- sti, mora program vsebovati
ljanje vzrokov, ki povzročijo
prenehanje organizacij zdru- meljna organizacija v 8 dneh tudi plan modernizacije, re- sanacije v 30 dneh od sklenitve
ženega dela. Prav tako določa obvestiti temeljne organizaci- konstrukcije, razširitve zmog- sporazuma narediti zaznamek
na žiro računu temeljne orgatemelje njihovega prenehanja. je, s katerimi je sklenila spora- ljivosti in podobno.
Določeni so tudi daljši roki nizacije v višini najmanj 50 odKer pa te določbe govore sa- zum o združevanju. Tako obmo o temeljih predsanacijske- vestilo mora poslati tudi skup- za pripravo sanacijskega pro- stotkov zneska nepokrite izguga postopka, sanacije, redne ščini družbenopolitične skup- grama. Organizacije, ki imajo be. Preostali znesek lahko dalikvidacije in stečaje, je nujno nosti in samoupravnim intere- nepokrite izgube do 50 milijo- jo v avaliranih menicah, kjer
potrebno razčleniti ta izhodi- snim skupnostim z zahtevo, nov dinarjev, morajo v 75 dneh rok dospelosti ne more biti
šča, posebej glede postopka naj jo oprostijo davkov in pri- od dne, določenega za spre- daljši od 90 dni od dneva sklespevkov. Lahko zahteva tudi jem zaključnega računa, izde- nitve sporazuma.
za njihovo izvajanje.
druge ugodnejše pogoje za iz- lati ta program. Za izgubo prek
Mimo tega omenjeni zakon- polnjevanje svojih obveznosti 50 milijonov pa je rok 90 dni. OSEBNI DOHODKI
ski osnutek združuje vse po- do trenutka, ko začne uspešno Praksa je namreč pokazala, da
Osnutek zakona predvideva,
dročje sanacije in prenehanja poslovati.
je 30-dnevni rok, ki je določen da znesek osebnih dohodkov.
Izguba, ugotovljena v času zdaj, prekratek.
organizacij združenega dela,
ki je bilo doslej ločeno urejeno izdelave zaključnega računa, joosososcosceoccceceoeoooocooeoeoocoosoo«
v zakonih o pogojih in postop- se lahko pokrije na več načiS
ku sanacije in o prisilni porav- nov: iz rezervnega sklada ali iz S OSNUTEK ZAKONA O SANACIJI IN PRENEHANJU
0
navi ter stečaju. Ko bodo spre- sredstev skupnih rezerv, iz či- S ORGANIZACIJ ZDRUŽENEGA DELA (AS 131)
jeli nov zakon, bosta omenjena stega dohodka druge temeljne Ssosooscoosooeocooocccooosccoeeeeeoooosa
organizacije, ki prevzanie obzakona prenehala veljati.
10
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v času izpolnjevanja sanacijskega programa, določa samoupravni sporazum o medsebojnih odnosih pri sanaciji
med prevzemniki sanacije in
delavci v organizaciji, ki se sanira. Zelo pomembna je določba Osnutka, ki pravi, da delavci v taki organizaciji ne morejo
povečati akontacije osebnih
dohodkov brez soglasja sanatorja.
Prav tako je določeno, da
lahko temeljna organizacija izplačuje akontacije osebnih dohodkov le do višine zneska poprečnega osebnega dohodka,
izplačanega za 9 mesecev
prejšnjega leta, vendar največ
do višine zneska poprečnega
osebnega dohodka, izplačanega na posameznika na območju republike ali pokrajine, kar
določi Služba družbenega
knjigovodstva. Ta rešitev je bistveno različna od sedanje, ko
delavci dobivajo akontacije
osebnih dohodkov v višini z
zakonom zajamčenih osebnih
dohodkov. Ce pa organizacija
dobi sredstva brez obveznosti
vračanja, lahko sedaj izplačuje
tudi večje zneske omenjenih
akontacij. Zanimiva je tudi določba o izplačevanju osebnih
dohodkov, če nI sanatorja in
če se izgube ne pokrijejo. V
takem primeru se lahko osebni
dohodki izplačujejo samo do
višine z zakonom zajamčenih
osebnih dohodkov.
Osnutek zakona podrobneje
razčlenjuje stečajni postopek,

Nadaljnje

kjer ukrepi povzročijo popolno
prenehanje organizacije združenega dela. Posebna pozornost je namenjena urejanju
posameznih vprašanj, na katera je kot problem opozorila
praksa gospodarskih sodišč.
Stečaj ni mogoč, če prej ni
bilo poskušeno saniranje z redno sanacijo ali samoupravno
sporazumevanje za zmanjšanje terjatev do višine nepokrite
izgube.
Pomembna novost zadeva
zakonske temelje za,začetek
postopka prisilne poravnave in
stečaja. Postopek je mogoče
začeti le v primeru, če organizacija trajneje ne more izpolnjevati obveznosti, ki se pokrivajo iz dohodka organizacije
združenega dela.
Določbe Osnutka zakona o
stečaju in redni likvidaciji govorijo tudi o pravilih postopka.
To pomeni, da urejajo delo pristojnih organov, ki vodijo tak
postopek. V primerjavi z veljavnim Zakonom o prisilni poravnavi in stečaju, Osnutek z
novimi določbami razširja
krog vprašanj, ki so že razrešena in prinaša ustrezne rešitve,
ki jih je verificirala dosedanja
sodna praksa.
Novost v postopku prisilne
poravnave je uvedba upravnika poravnave kot organa. Razlog te rešitve je, ker je dolžnik
priznaval upnikom fiktivne terjatve in se z njimi predhodno
dogovarjal o soglasju glede

ponudbe pri poravnavi. Tako
je prihajalo do nezakonitega
sklepanja prisilne poravnave,
kar je dolžniku omogočalo podaljševanje dela, odtujevanje
premoženja in izigravanje določenih upnikov. Drugi upniki
v kasnejšem odprtem stečaju
namreč nišo imeli možnosti za
poravnavo svojih terjatev.
Novost so tudi določbe o poslovanju dolžnika, ki je predlagal prisilno poravnavo. Določeno je na primer, da od dne,
ko je dal ponudbo za prisilno
poravnavo in vse do začetka
postopka,
dolžnik
lahko
opravlja samo tekoče zadeve,
ne more pa odtujevati ali obremenjevati sredstev, s katerimi
razpolaga in niti ne dajati jamstvo in avale. Ta določba želi
zaščititi upnikove interese.
Nadalje je dana možnost začetka stečaja med rokom, za
katerega je odložena prisilna
poravnava. Povezano s tem so
ponujene rešitve glede izplačanih terjatev po zaključeni
prisilni poravnavi in rešitve za
terjatve, ki so samo delno ali
pa sploh niso plačane. V primeru zamud pri izpolnjevanju
obveznosti pri prisilni poravnavi pa to nima več učinka do
upnika, kateremu dolžnik ni izplačal zneska po poravnavi.
Med pravnimi sredstvi je
predvidena pravica pritožbe
zoper odločbo poravnalnega
sveta, s katero je odobrena prisilna poravnava. Ta pravica
pripada vsem upnikom kot tudi poroku in dolžniku. Proti rešitvi, ki ne dovoljuje prisilne

poravnave, se lahko pritožijo
dolžnik in vsi upniki, ki so se z
njo strinjali.
V praksi pogosto prihaja do
težav pri realizaciji odločbe o
prisilni poravnavi. Veljavni zakon namreč ne govori o nadzorstvu nad delom dolžnika in
niti o tem, kako izplačuje
zmanjšane terjatve ter kako
posluje. Zato je zdaj uveden
nov organ - odbor upnikov, ki
mora ščititi njihove interese.
Osnutek zakona jasno govori o
dolžnostih tega organa.
REDNA LIKVIDACIJA
Predlagano besedilo ureja
tudi pogoje za redno likvidacijo, ki doslej pravno ni bila urejena. Izpelje se lahko za organizacijo združenega dela, kateri je izrečen ukrep prepovedi
opravljanja dejavnosti, ker ne
izpolnjuje z zakonom predpisanih pogojev za njeno opravljanje. Nadaljnji razlog je tudi,
če ne more obnavljati družbenih sredstev, s katerimi posluje
in če ne izpolnjuje z Ustavo
zajamčenih pravic delavcev.
Redna likvidacija je predvidena tudi za temeljno zadružno organizacijo, temeljno organizacijo kooperantov, kmetijsko zadrugo, obrtno ali drugo zadrugo in za samoupravno
interesno skupnost.
Odločitev o redni likvidaciji
sprejme pristojen organ družbenopolitične skupnosti, postopek pa izvede sodišče, kjer
je sedež prizadete organizacije.

razvijanje znanstveno

raziskovalnega dela na področju varnosti
• Inštitut za varnost bo deloval kot samostojna znanstveno raziskovalna
ustanova
• Na inštitutu bodo uporabljali predpise, ki veljajo za zvezne organe, nadzorstvo
nad njegovim delom pa bo opravljal Zvezni izvršni svet
Skupščini SFRJ je bil poslan
predlog za izdajo zakona o Inštitutu varnosti, z Osnutkom
zakona (AS 140). Obr Obravnava in sprejem tega zakona je v
pristojnosti Zveznega zbora.
S tem zakonskim aktom je
zasnovan nov položaj in delovno področje obstoječega Inštituta za varnost in družbeno samozaščito, ki deluje kot organizacijska enota v Zveznem sekretariatu za notranje zadeve.
Prav tako je predvideno, da bo
v bodoče ta ustanova, pod
imenom Inštitut varnosti, delovala kot samostojna znanstveporočevalec

no raziskovalna ustanova, ki
bo opravljala naloge in zadeve,
ki so posebnega pomena za
uresničevanje funkcij federacije na področju varnosti, nato
naloge in zadeve, ki so posebnega pomena za delo republiških in pokrajinskih organov,
kakor tudi za nuđenje pomoči
drugim organom, organizacijam združenega dela in drugim
samoupravnim organizacijam
in skupnostim.
NALOGE IN ZADEVE
INŠTITUTA
Osnutek zakona določa, da

opravljajo naloge in zadeve
varnosti. Prispeva k usklajevanju tehničnega opremljanja,
zagotavljanju
funkcionalne
enotnosti in tehnološke kompatibilnosti specifične opreme
in tehničnih sredstev, ki jih
Inštitut koordinira znanstve- uporabljajo pri svojem delu.
no raziskovalno, razvojno in Inštitut spremlja dosežke znaproizvodno delo udeležencev nosti in tehnike doma in v svepri izvrševanju sprejetih pro- tu in preučuje možnosti njihogramov, v skladu z zahtevami ve uporabe na področju varnoin potrebami organov, ki sti.
OOBOOOOOOOOOOaOOOOOOOOOOOOOOO^*
OSNUTEK ZAKONA O INŠTITUTU VARNOSTI - AS 140
se Inštitut varnosti ukvarja z
znanstveno-raziskovalnim, razvojnim in proizvodnim delom,
ki so pomembne za uresničevanje funkcij federacije na varnostnem področju.

11

Inštitut atestira specifično re pa se načeloma uporabljajo gotavljajo s pogodbo, ki jo z
opremo in tehnična sredstva predpisi, ki veljajo za organi- njimi sklene Inštitut.
pred njihovo uvedbo v opremo zacije združenega dela. Razloorganov, ki opravljajo varnost- gi za takšno opredelitev so v SVET INŠTITUTA IN
ne naloge in zadeve, zbira, specifičnosti samih nalog in NADZORSTVO NAD
ureja, proučuje in klasificira zadev, ki jih bodo opravljali v NJEGOVIM DELOM
podatke o delovnih metodah Inštitutu in ki so po svojem
V Osnutku zakona je predviin delovnih sredstvih z var- značaju in naravi bližje upravi
nostnega področja, opravlja kakor organizaciji združenega dena ustanovitev sveta Inštituta, ki ga sestavljajo: predstavlaboratorijske, poligonske in dela.
Določeno je, da pri opravlja- nik zveznga sveta za varstvo
druge nujne raziskave.
V okviru svojega delovnega nju nalog in zadev Inštitut so- ustavnega reda, predstavniki
področja in programov dolo- deluje z zveznimi, republiškimi Zveznega izvršnega sveta in
čenih v dogovoru z organi, ki in pokrajinskimi organi, ki zveznih organov, ki opravljajo
opravljajo varnostne naloge in opravljajo varnostne naloge in varnostne naloge in zadeve in
zadeve, Inštitut izvaja specialni da je od teh organom mogoče po en predstavnik vsake repupouk in strokovno izpopolnje- zahtevati potrebne podatke, ki blike in pokrajine, kakor tudi
vanje kadrov teh organov, so- jih imajo le-ti na razpolago, direktor Inštituta, ki je član
deluje pri organiziranju podi- naloge in zadeve z delovnega sveta po položaju.
V primerjavi s sveti v podobplomskih študijev za lastne ka- področja opravlja Inštitut na
dre, izdaja publikacije za inter- podlagi delovnega programa, nih zavodih je razlika v tem, da
no objavljanje strokovnih del ki temelji na predlogih zvez- v sestavi tega sveta ni predin opravlja servisiranje opreme nih, republiških in pokrajin- stavnikov delovne skupnosti.
Na takšno rešitev sta vplivala
in tehničnih sredstev za orga- skih varnostnih organov.
Sredstva za opravljanje na- značaj nalog in zadev, ki jih
ne, ki opravljajo varnostne nalog in zadev, ki so, pomembne opravlja Inštitut. Vendar bo v
loge in zadeve.
za uresničevanje funkcij fede- Inštitutu tudi svet delovne
racije se zagotavljajo v prora- skupnosti v skladu z določbačunu federacije. Ce posamez- mi Zakona o sistemu državne
STATUS INŠTITUTA
ne naloge in zadeve niso dolo- uprave ter o Zveznem izvršZa inštitut se bodo uporab- čene v delovnem programu In- nem svetu in zveznih upravnih
ljali predpisi, ki veljajo za zvez- štituta je določeno, da v tem organih.
ne organe. Ta rešitev pomeni primeru lahko sklenejo zvezni
Svet Inštituta odloča o
novost v primerjavi z vsemi organi, ki opravljajo varnostne opravljanju nalog in zadev, ki
drugimi dosedanjimi zavodi, ki naloge in zadeve, pogodbo z so pomembne za uresničevaopravljajo naloge in zadeve, ki Inštitutom. Sicer se sredstva nje funkcij federacije in o uposo pomembne za uresničeva- za opravljanje nalog in zadev rabi sredstev za opravljanje
nje funkcij federacije, za kate- za potrebe drugih organov za- teh nalog in zadev o razvoju in

delovnem programu Inštituta
ter o pogojih za opravljanje
nalog in zadev za potrebe drugih organov.
V Osnutku zakona je določeno, da delo Inštituta nadzoruje
Zvezni izvršni svet. Vendar je
predvidena tudi možnost, da
zvezni organi, ki opravljajo
varnostne naloge in zadeve
lahko zahtevajo v okviru svojega delovnega področja od Inštituta poročila o opravljanju
nalog in zadev, ki so pomembne za uresničevanje funkcij federacije. Prav tako lahko Zvezni izvršni svet določi samo
enega izmed zveznih organov,
ki opravljajo varnostne naloge
in zadeve, da neposredno nadzoruje delo Inštituta.
Glede pridobivanja in razporejanja dohodka za delo, uresničevanja samoupravnih pravic, obveznosti in odgovornosti delavcev v delovni skupnosti Inštituta, se uporabljajo
predpisi, ki veljajo za delavce v
zveznih organih, razen za vojaške osebe, ki delajo v Inštitutu.
Na koncu Osnutka zakona je
določeno, da direktorja Inštituta varnosti postavlja in razrešuje Zvezni izvršni svet in daje
njemu odgovoren za zakonitost dela Inštituta pri opravljanju nalog in zadev z njegovega
delovnega področja.

Dodatna vloga Jugoslavije v Afriški
za

sklad

razvoj

• Članstvo Jugoslavije v Afriškem skladu za razvoj omogoča našim
organizacijam združenega dela, da sodelujejo na licitacijah za projekte, ki jih
financira ta Sklad in Afriška banka za razvoj
Za dopolnilno vlogo Jugoslavije v Afriški sklad za razvoj
ob drugem splošnem dopolnjevanju sredstev tega sklada,
bi bilo treba v proračunu federacije zagotoviti sredstva v
znesku 125,7 milijonov dinarjev.
To je temeljna določba vsebine Osnutka zakona o zagotavljanju sredstev federacije za
dopolnilno vlogo Jugoslavije v
Afriški sklad za razvoj ob drugem splošnem dopolnjevanju
sredstev tega Sklada (AS-142),
ki ga je Zvezni izvršni svet poslal v obravnavo Skupščini
SFRJ. Sprejetje tega zakonskega predpisa je v pristojnosti Zbora republik in pokrajin.
V Osnutku zakona je določeno, da bodo omenjena sredstva zagotovljena v proračunu
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federacije za leti 1980 in 1981.
Naša država je ustanoviteljica Afriškega sklada za razvoj
na podlagi sporazuma o ustanovitvi tega sklada, ki je bil ratificiran junija 1973. leta. Od
ustanovitve pa do konca leta
1977 je Sklad, kakor je poudarjeno v obrazložitvi Osnutka zakona, odobril afriškim državam v razvoju 82 posojil v
skupni vrednosti 362 milijonov
dolarjev za financiranje projektov in študij v 27 državah.
Upoštevajoč planirani obseg
poslovanja Sklada v prihodnjem obdobju, so bila dosedaj
zagotovljena sredstva večinoma angažirana do konca leta
1978, tako da bi se moral sklad
v naslednjem triletnem obdobju poslovanja ponovno dopolniti s sredstvi.

Članstvo Jugoslavije v Afriškem skladu za razvoj omogoča našim organizacijam združenega dela udeležbo na licitacijah na podlagi projektov, ki
jih financira Afriški sklad in
Afriška banka za razvoj. Tako
je bilo na primer delovni organizaciji »Partizanski put« iz

Beograda z licitacijo zaupano
izvajanje del na cesti Gederef-Kassala v Sudanu, dolgi 220
km, v skupni vrednosti 42,5 milijona dolarjev. V financiranju
te ceste sodelujejo Afriški
sklad za razvoj, Arabski sklad
za ekonomski in družbeni razvoj s sedežem v Kuvaitu in
sudanska vlada.
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ANALIZE

IN OCENE

Investicijska

poraba je

prekoračila

predvidene okvire
• Investiranje v tekočem planskem obdobju stalno narašča, čeprav niso
dosežene povprečne stopnje rasti družbenega proizvoda, predvidene kot pogoj
za vlaganja
• Motnje v investicijskih tokovih so eden od virov rušitve globalnega blagovnodenarnega ravnotežja
• Struktura virov investicijskih sredstev kaže, da se zmanjšuje akumulacijska in
reprodukcijska sposobnost gospodarstva in povečuje angažiranje tujih sredstev
• Začrtana dinamika investicijskih vlaganj v dejavnosti posebnega pomena se ne
uresničuje
Dogovorjena investicijska
politika v zadnjih dveh petletnih planih (1971-1975 in v letih
1976-1980) je morala zagotoviti predvideno rast in proizvodno usmeritev gospodarstva, hitrejši razvoj gospodarsko manj razvitih republik in
SAP Kosovo, ustrezno rast
družbenega standarda, povečanje zaposlovanja kot tudi
uporabo vse večjega tehničnega napredka kot pomembnega
dejavnika ža povečanje produktivnosti dela.
Glede na določene cilje in
naloge ima investicijska politika določeno kontinuiteto. So
poizkusi, da bi večji del razpoložljivih sredstev usmerili za
objekte in namene, s katerimi
rešujemo strukturne probleme
gospodarstva, s čimer se uresničuje politika zagotavljanja
pogojev za skladnejši proces
družbene reprodukcije. Prav
tako je bilo eno od izhodišč,
naj bo intenzivnost investiranja usklajena z materialnimi
možnostmi gospodarstva in
možnostmi uporabe domače
ter tuje dodatne akumulacije.
Te ocene prinaša Analiza investicijske porabe, ki jo je pripravil Zvezni zavod za družbeno planiranje.

je bilo realiziranih 33,1 odstotkov.
Odstopanja glede na planska predvidevanja kažejo povečano stopnjo investicij pri
upočasnjeni rasti družbenega
proizvoda. Negativno vplivajo
na stabilnost investicijskega
tržišča in povzročajo izrazitejša neskladja med razpoložljivimi finančnimi in materialnimi
sredstvi.
Povečevanje
investicij
spremlja tudi obsežna širitev
investicijske izgradnje, kar
povzroča podaljševanje rokov
pri dograditvi začetih investicijskih objektov. Zato je, sklepa Analiza, investicijska poraba v skupnem obsegu znatno
prekoračila okvire, ki jih kot
optimalne opredeljujeta petletna plana. V tem pa je eden
temeljnih virov rušitve globalnega
blagovno-denarnega
ravnotežja. Prekomerno povpraševanje, ki se oblikuje na
tem področju, zaradi širokih
razsežnosti povzroča vrsto
neugodnih učinkov. Od podaljševanja investicijskega ciklusa do rasti stroškov investiranja, pritiskov na rast cen in
povečevanje deficita plačilne
bilance.

INTENZIVNOST
INVESTIRANJA
Analiza poudarja, da je Plan
za obdobje od 1971. do 1975.
leta predvidel, da bo delež investicij v osnovna sredstva
znašal 30,6 odstotka. Ustvarjen je bil z 29,6 odstotki. Po
tekočem srednjeročnem planu
je ta delež 31 odstotkov, vendar je v obdobju dveh let
(1976-1978) že prekoračen, saj

VIRI INVESTICIJSKIH
SREDSTEV
Uresničena niso tudi planska predvidevanja o virih investicijskih sredstev. Družbeni
plan od 1976. do 1980. leta
predvideva, da morajo sredstva gospodarskih organizacij
združenega dela sodelovati v
predvidenem obsegu skupnih
vlaganj v osnovna in obratna
sredstva z 58 odstotnim deležem. Sredstva prebivalstva z
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okoli 23 odstotki, negospodarskih dejavnosti in družbenopolitičnih skupnosti z 10, tuja
sredstva pa z okoli 9 odstotki.
V obdobju od 1976. do 1980.
leta pa je delež gospodarskih
organizacij združenega dela
dosegel približno 52 odstotkov. Delež sredstev prebivalstva je ustvarjen v predvidenih
okvirih, medtem ko je delež tujih sredstev večji za okoli 4 odstotke. Taka struktura virov
sredstev dokazuje, da se
zmanjšuje akumulacijska in
reprodukcijska
sposobnost
gospodarstva in povečuje angažiranje tujih sredstev. Posledica te strukture pa je visoka
stopnja odvisnosti tekočih investicij od kreditnih virov. V
skupnem zagotavljanju sredstev za vse sedanje investicije
so krediti udeleženi kar z 60
odstotki. Pri tem domači krediti znašajo 42, tuji pa 18 odstotkov.

spodarske grupacije, pomembne za plačilno bilanco.
Doseči smo morali torej, da
v investicijski politiki drugače
razporedimo akumulacijo v
primarni delitvi, ki izhaja iz veljavnega sistema gospodarjenja. Analiza navaja, da novi
mehanizem za usmerjanje
akumulacije ni deloval v prejšnjem planskem obdobju. To je
povzročilo večjo prisotnost avtonomnih tokov v investiranju,
ki spontano poslabšujejo
strukturo investicijskih vlaganj. S tem je bilo omogočeno
tudi spreminjanje proizvodne
strukture, nujne za nadaljnji
dinamični razvoj.
V prvih treh letih prejšnjega
planskega obdobja je vladala v
svetu ugodna konjunktura. V
teh pogojih cenejših energetskih in drugih surovin so se
hitreje razvijale predelovalne
zmogljivosti, saj so presegle
potrebe domačega povpraševanja in realne izvozne možnosti. Vse te procese pa ni
SPREMEMBA
spremljala valorizacija domaSTRUKTURE
čih energetskih, surovinskih in
INVESTICIJSKIH
prehrambenih virov, kar je
VLAGANJ JE NUJNA
vplivalo na visok deficit v trgoKar zadeva strukturo investi- vinski bilanci.
cijskih vlaganj, planske predpostavke zahtevajo upočasni- VLAGANJA V
tev vlaganj v gospodarske pa- DEJAVNOSTI
noge in grupacije, kjer kapacitete niso v celoti izkoriščene. POSEBNEGA POMENA
Ta vlaganja pa se morajo poV obdobju od 1976. do 1980.
večati v energetske, surovin- leta so dejavnosti, ki imajo poske, agroindustrijske in pro- seben pomen za razvoj države,
metne panoge kot tudi v go- povečale svoj delež v gospo-

ANALIZA INVESTICIJSKE PORABE IN UČINKOVITOSTI
INVESTICIJ
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darskih investicijah. Vendar
intenzivnost vlaganj ni dosegla
predvidenih okvirov, določenih v srednjeročnem planu. Na
dosežene uspehe in na določeno izboljšanje strukture gospodarskih investicij je v tem
obdobju vplivala tudi boljša
organiziranost gospodarstva
in družbe. Ne nazadnje so vplivali na tak tok investiranja tudi
sredstva prebivalstva, gospodarstva in tuja posojila in krediti za nabavo opreme.
Družbeni plan Jugoslavije za
tekoče srednjeročno obdobje
zahteva, da mora delež investicij v energetiko, bazične kovine in bazično kemično industrijo znašati 64 odstotkov celotnih industrijskih investicij.
Na vso drugo industrijo naj bi
odpadlo 36 odstotkov oziroma
nekaj več kot v prejšnjem petletnem obdobju.
Ob ocenjevanju investicijske
politike, začrtane v planih in
realizacije omenjenih planov,
Analiza sklepa, da razvojna
politika poudarja pospešen razvoj industrije. Premajhna pa
je usmerjenost na razvoj prometa in prometnih storitev in
še posebej na razvoj turističnih objektov.
RAZVOJ ENERGETIKE
Če pogledamo uresničevanje investicijskih vlaganj v posamezne dejavnosti posebnega pomena, Analiza pravi, da v
elektrogospodarstvu program
graditve elektrarn presega
predvideni obseg gradnje za
tekoče petletno obdobje,
vključno s kontinuitetnimi objekti. Tak napet program istočasne gradnje številnih objektov terja velika sredstva. Teh
pa ni dovolj, saj zmanjkujejo
predvsem za pokrivanje prekoračitev predračunskih vrednosti. Zaradi umirjanja dinamike
izgradnje in začetka obratovanja novih elektrarn bomo do
konca prihodnjega leta, kakor
je ocenjeno, dobili 7100 novih
megavatov, medtem ko plan
predvideva 7900 mW.
Povečana vlaganja v proizvodnjo premoga so predvsem
tam, kjer so površinski kopi.
Povezana so z gradnjo novih
termoelektrarn. Izraziteje pa
zaostajajo vlaganja v modernizacijo rudnikov z jamsko eksploatacijo. Vlaganja v naftno
gospodarstvo so precej drugačna od planske politike. Namesto da bi večja vlaganja
osredotočili v raziskovanje,
proizvodnjo in prenos nafte in
naravnega plina, imajo prioriteto vlaganja v rafinerijske
zmogljivosti za primarno predelavo nafte. Ta vlaganja ne
presegajo samo dosedanjih
14

potreb, semveč tudi potrebe za
nekaj prihodnjih let.
Vlaganja v izgradnjo jugoslovanskega naftovoda bodo v
veliki meri prekoračila začetno
predračunsko vrednost. Problemi okoli zagotavljanja dopolnilnih sredstev pa so povzročili podaljšanje roka zaključitve del. še večje zaostanke
beležimo pri realizaciji programa gradnje plinovoda v vzhodni Jugoslaviji. Vzrok je v neurejenih odnosih s porabniki
plina in počasnejšem reševanju odprtih vprašanj kreditiranja plinovoda na območju
Madžarske.
VLAGANJA V
METALURGIJO IN
KEMIČNO INDUSTRIJO
V črni metalurgiji investicijska dejavnost prav tako ni v
skladu z dogovorjeno proizvodno usmeritvijo, ki zahteva
boljše izkoriščanje sedanjih
zmogljivosti. Zamude nastajajo pri gradnji zmogljivosti, predvidenih z Dogovorom, posebej rudnikov železne rude in
visokih peči. To povzroča vse
večji uvoz železne rude in polproizvodov. Zaradi neusklajene gradnje po fazah, izkoriščamo zmogljivosti v precej manjši meri, kot bi jih morali. Po
drugi strani se še naprej pojavljajo težnje za nadaljnji razvoj
predelovalnih zmogljivosti zunaj integralnih železarn.
V barvni metalurgiji mora investicijska politika spodbujati
hitrejši razvoj ekstraktivnega
dela, zmanjševanje zaostajanja vlaganj v surovinske zmogljivosti, posebej rudnike. Na
tem področju so izrazitejša
zaostajanja vlaganj v rudnike
boksita, svinca in cinka in v
proizvodnji nikla.
Tudi vlaganja v razvoj bazične kemične industrije so intenzivirana, vendar še vedno zaostajajo za predvideno dinamiko. Ni uresničeno 80 odstotno
vlaganje v bazično področje,
saj je delež vlaganj v predelovalni sektor, v prvih treh letih
sedanjega petletnega obdobja, dosegel okoli 35 odstotkov.
Zaradi tega pa prihaja do zamud pri gradnji posameznih
zmogljivosti (alkalije, dušična
gnojila, umetni materiali, sintetični kavčuk), kar v veliki meri zmanjšuje načrtovane učinke substitucije uvoza. Zaradi
tega ne moremo pričakovati,
da bomo dosegli začrtane odnose med izvozom in uvozom
v razmerju 2:1, kakor smo predvideli za prihodnje leto. Sočasno prihaja do predimenzioniranega razvoja nekaterih bazičnih zmogljivosti, kot so fosforna gnojila in drugo.

V strojni in elektroinustirji je
dinamična investicijska dejavnost zadnjih dveh let spodbudila živahnejšo proizvodno aktivnost. Investicije so največje
v zmogljivosti za proizvodnjo
energetskih strojev, strojev za
obdelavo kovin, kmetijskih
strojev in naprav cestnih vozil
in motorjev. Toda, dodati moramo, da se še naprej več vlaga v zmogljivosti finalne proizvodnje, manj pa v zmogljivosti
spremljajoče industrije. Zato
sta domači strojna industrija in
ladjedelništvo še naprej preveč odvisni od uvoženih delov.
Dinamika vlaganj v agroindustrijski kompleks v prvih
treh letih plana zaostaja za
predvidevanji. Posledica je
zmanjševanje akumulacijskih
sposobnosti kmetijskih organizacij združenega dela in počasna uporaba tujih sredstev.
Zaostaja tudi dinamika vlaganj v razvoj magistralnega
prometa. Razlogi so podobni:
slabitev ekonomskega položaja in skladov prometnih organizacij združenega dela in počasnejše izkoriščanje dobljenih tujih posojil in kreditov.
Realizacija predvidenega razvoja železniškega prometa
prav tako poteka počasi. Sličen je položaj pri povečevanju
plovnih zmogljivosti rečenega
brodarstva in modernizaciji
rečnih pristanišč.
Premajhna so tudi vlaganja v
razvoj celotne cestne mreže.
Posebej to velja za zaostajanja
gradnje magistralnih cest v
primerjavi z dogovorjenim obsegom. K takim razmeram so
precej prispevale tudi zamude
pri dogovarjanju o razvoju teh
oblik prometa in nepopolni
spodbujevalni ukrepi, predvsem glede zagotavljanja dopolnilnih sredstev. Upočasnjeno pa uresničujemo tudi predvideno gradnjo magistralnih
in mednarodnih zmogljivosti
PTT prometa.
Ko pogledamo podatke o
realizaciji programa gradnje
turističnih zmogljivosti, lahko
ugotovimo, da tudi na tem področju nismo dosegli tistega,
kar smo načrtovali. V prvih
dveh letih srednjeročnega obdobja je bilo zgrajenih le okoli
50 odstotkov predvidenih ležišč.

dogovorjene investicijske politike v večini dejavnosti posebnega pomena. Kljub temu imajo skupne imenovalce. Na
prvem mestu, da dogovori o
razvoju teh dejavnosti niso bili
pravočasno sklenjeni, medtem
ko dogovor o proizvodnji in
predelavi nafte In plina sploh
še ni sklenjen. Ob usklajevanju
dogovora je bil razširjen obseg
gradenj in izkazane večje potrebe vlaganj v objekte kontinuitet.
V pogojih relativne slabitve
akumulacijske in reprodukcijske sposobnosti gospodarskih
organizacij združenega dela in
ob prisotnosti avtarhičnih razvojnih koncepcij prav tako
objektivno ni bilo mogoče doseči pričakovanih uspehov pri
združevanju sredstev za skupne investicijske naložbe.
Lokacija akumulacije po gospodarskih podjih in panogah
ter upočasnjen razvoj združevanja dela in sredstev prispeva
k neuresničevanju predvidenih
struktur investicij. Ker organizacije v dejavnostih posebnega pomena nimajo dovolj lastne akumulacije, so viri vlaganj
v veliki meri usmerjeni k izkoriščanju domačih in tujih kreditov, k obveznemu združevanju
dela dohodka organizacij
združenega dela in k zibranju
sredstev prebivalstva prek javnih posojil in na druge načine.
Na tem področju so zelo
izrazite tudi neugodne posledice inflacijskega procesa. To
se kaže predvsem v hitrejši rasti prekoračitev predračunskih
stroškov investicij, ki so v dveh
tretjinah locirane prav v teh
dejavnostih. Zaradi tega pogosto razčlenjujejo finančne
konstrukcije, ki jih občasno tudi zapirajo, pri čemer dodatno
angažirajo domače in tuje kredite.

V minulem obdobju uresničevanja plana so bile prisotne
tudi težnje reproduciranja obstoječe, posebej industrijske
strukture. V nekaterih panogah predelovalne industrije so
namesto modernizacije in rekonstrukcije obstoječih zmogljivosti, gradili nove. Take zahteve za širitev predelovalnih
zmogljivosti so omogočili tudi
ugodnejši pogoji pridobivanja
dohodka in bančna politika, ki
VZROKI
je take zmogljivosti podpirala s
POČASNEJŠEGA
krediti. Ne nazadnje ne smemo
pozabiti, da je bilo na ta način
RAZVOJA
omogočeno večje zaposlovaPRIORITETNIH
nje in preskrbovanje iz uvoza.
DEJAVNOSTI
Tudi proizvodno sodelovanje,
Številni in specifični so vzro- predvsem kooperacija s tujimi
ki počasnejšega uresničevanja firmami, spodbuja tak razvoj.
poročevalec

ditnih virov sredstev. Plansko
uvajanje obveznega evidentiranja investicij bo prispevalo k
boljši obveščenosti potencialnih investitorjev. Prisotna so
tudi prizadevanja, da bi zadolževanje v tujini potekalo po
dogovorih, ki jih je potrebno
skleniti za to srednjeročno obdobje.
Poleg dejavnosti pri reprogramiranju začetih programov
investicij morajo nosilci investicijske dejavnosti usmeriti
razpoložljiva sredstva predvsem na tiste objekte, ki jih
lahko kar najhitreje dogradijo.
Nujno je potrebno tudi okrepiti
dejavnost pri usklajevanju razvojnih planov in programov in
večjem združevanju sredstev
na tem temelju.
Družbenopolitične skupnosti morajo z ukrepi iz svoje pri-

stojnosti (carinske olajšave,
zniževanje davčnih obremenitev, korekcije odnosov cen)
olajšati pogoje za uresničevanje programov investicij v dejavnostih posebnega pomena.
Nadzorstvo Službe družbenega knjigovodstva nad zagotavljanjem sredstev in plačevanjem investicij pa mora prispevati k rednejšemu zagotavljanju sredstev, ki manjkajo pri
izgradnji važnejših objektov.
Na področju stanovanjske
gradnje moramo zagotoviti
večje angažiranje osebnih
sredstev občanov, s čimer bi
bil zmanjšan pritisk na izločanje sredstev organizacij združenega dela za te namene. To
akcijo morajo spremljati tudi
prizadevanja za povečanje
proizvodnih zmogljivosti gradbenega materiala.

To pa vodi do paralelnega razvoja enakih zmogljivosti, kar
povzroča slabše izkoriščanje
obstoječih zmogljivosti. Primerov je več. Omenimo, da je
sedaj v gradnji 62 novih livarn,
čeprav so sedanje zmogljivosti
le 72 odstotno izkoriščene.
Gradimo tudi 19 novih tovarn
za plastične mase, ob tem pa
so sedanje zmogljivosti le 76
odstotno izkoriščene itd.
Analiza govori tudi o zaostajanju na področju negospodarskih investicij, posebej v
stanovanjski gradnji družbenega sektorja. Že sedaj vemo,
da ne bomo zgradili planiranega števila stanovanj. Vzroke
zato moramo poiskati predvsem v materialni sferi in v organizacijskih slabostih. Deficit
nekaterih investicijskih gradbenih materialov (cement in

podobno), ki se pojavlja zadnja leta, prav tako neugodno
vpliva na stanovanjsko gradnjo.
Analiza predlaga tudi smeri
dejavnosti in ukrepe za reševanje perečih problemov, o katerih govori. Ukrepe moramo
sprejeti čimprej, predvsem v
samoupravnih organizacijah
in družbenopolitičnih skupnostih. Problemi, ki se pojavljajo
pri uresničevanju investicijske
politike terjajo, da morajo vsi
nosilci gospodarske in družbene dejavnosti preučiti dosedanji obseg investiranja in ga
prilagoditi mejam realnih sredstev.
Na ravni federacije naj sprejeti ukrepi zagotovijo zmanjševanje prevelike odvisnosti investicijskih projektov od kre-

Razvoj

prometa mora spremljati

ptt

potrebe družbe
• V skupnosti jugoslovanskih PTT je združenih 310 delovnih organizacij, v katerih
je zaposlenih 60 tisoč delavcev
• Izgube v ptt prometu so v letu 1978 znašale 1,3 milijarde dinarjev
• Določanje konkretnih cen ptt storitev je treba uskladiti z dogovorjenim
razvojem tega sistema
Zaostajanje v razvoju poštno-telegrafsko-telefonskega
prometa postaja vse izrazitejše, ker ta sistem ni v stanju, da
v obstoječih pogojih zagotovi
tak razvoj, ki bi ustrezal današnjim potrebam družbe. Kaže,
da je od vseh problemov najizrazitejši tisti o nerešenem
ekonomskem položaju tega
pomembnega področja.
To je samo ena od ocen, ki
jih vsebuje Poročilo o problemih izvajanja Zakona o združevanju v Skupnost jugoslovanskih ptt s predlogom
ustreznih ukrepov, ki ga je
Skupnost poslala Skupščini
SFRJ. O Poročilu je tekla dvakrat zelo živahna razprava v
Odboru Zbora republik in pokrajin za vprašanja združevanja v gospodarstvu. Ob tej priložnosti so delegati našteli
vrsto problemov, ki so prisotni
na področju ptt prometa in
skušali najti ustrezne rešitve
za izboljšanje predvsem ekonomskih odnosov na tem področju.
Na začetku Poročila je ugotovljeno, da so organizacije ptt
prometa v katerih je zaposlenih 60.000 delavcev, združene
poročevalec

v Skupnost jugoslovanskih ptt,
da bi zagotovile in uresničevale redno in nemoteno delovanje ptt prometa kot tehnološko
enotnega sistema.
Temeljne organizacije združenega dela, ki jih je 310, so
organizirane na funkcionalnem in teritorialnem načelu.
Razmerje med združenimi
ptt organizacijami temeljijo na
načelih enakopravnosti in
medsebojnega sodelovanja ter
na načelih samoupravnega
dogovarjanja in sporazumevanja o vseh temeljnih in bistvenih vprašanjih, ki so skupnega
pomena za vse organizacije.
Zakon o združevanju v
Skupnost J PTT ureja glavna
vprašanja s področja rednega
in nemotenega delovanja ptt
prometa in v zvezi s tem se
sprejemajo Ustrezni samoupravni splošni akti. Vendar pa
ni urejen položaj Skupnosti v
zveznih organih v delu, ki se
nanaša na sodelovanje skupnosti pri navajanju in obravnavanju bistvenih vprašanj s področja ptt prometa, pomembnih za vso družbo. Tako na primer Skupnost ni vključena v
delo Komiteja za promet in

zveze, čeprav bi to prispevalo
k boljšemu sodelovanju in obravnavanju položaja ptt prometa.
V Poročilu je prav tako poudarjeno, da z Zakonom o združenem delu ni urejeno vprašanje velikih sistemov in v okviru
tega tudi za ptt sistem.

aranžmaji in bilateralnimi sporazumi, ki jih ratificira vlada
SFRJ. V skladu s temi določbami, se določi Nomenklatura
ptt storitev in navodilo za njihovo izvršitev, kar zavezuje
vse enote omrežja, da opravljajo posamezne storitve po
enotnem tehnološkem postopku. Jugoslovanski ptt sistem
uporablja najsodobnejšo tehniko in doseže izredne rezultate z njeno uporabo. Tako je
na primer zemeljska satelitska
postaja v Ivanjici najboljša v
svetu v letu 1978. Kljub temu
pa je omrežje za izkoriščanje
teh zmogljivosti zaradi ekonomskega položaja ptt najnerazvitejše v Evropi.

OPRAVLJANJE PTT
STORITEV
Tehnološki postopek pri
opravljanju ptt storitev je urejen predvsem z zakonski predpisi. Tako je v Zakonu o ptt
storitvah predpisano, da morajo delovne ptt organizacije z
enotami svojega omrežja zajeti
vsa naselja v državi. To pomeni, da je ptt promet tehnološka dohodkovni odnosi
organizacija, ki je najobsežPoslovanje temeljnih organejša v naši državi. Kar zadeva
mednarodno ptt službo se ta nizacij združenega dela ptt
opravlja v skladu s Svetovno prometa se ureja s splošnim
poštno konvencijo o teleko- sistemom gospodarjenja brez
munikacijah, s posebnimi kakršnihkoli izjem ali poseb©ooseoBOooseooooaooosoooooBC««
POROČILO O PROBLEMIH IZVAJANJA ZAKONA O
ZDRUŽEVANJU V SKUPNOST JUGOSLOVANSKIH PTT, S
PREDLOGOM USTREZNIH UKREPOV
leeoeeooeeiooooeooaeeeoooeeeee«
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ka, znaša več kot 10 milijard
storitev na leto. Njihove cene
so pod neposrednim nadzorstvom družbene skupnosti,
delno na ravni republik in pokrajin, delno na ravni federacije. Posamezne cene imajo
omejitveni značaj za druge
storitve, kot je primer s ceno
za pisma, ki jo odobri Zvezni
sekretariat za trg in cene. Poleg tega temelji sistem cen na
diferenciranju tarifnih zneskov
za posamezne vrste pošiljk, za
katere je potrebno vložiti enako dela in sredstev za njihovo
izvršitev.
Obseg prometa ptt pošiljk ni
enakomeren, temveč so območja, na katerih je intenziteta
posameznih pošiljk prevladujoča, kar vpliva na višino celotnega prihodka. Poleg tega tudi
splošni pogoji gospodarjenja
na območjih posameznih temeljnih organizacij ptt na določen način vplivajo na višino
celotnega prihodka, ker je za
posamezno storitev potrebno
precej več dela in sredstev ter
obratno.
Zakonske obveznosti, ki zavezujejo ptt, da zajemajo celotno področje države in gradijo sistem zvez, ne glede na njegovo rentabilnost, otežuje razrešitev dohodkovnih odnosov. Pri tem je treba dodati,
da v poštnem prometu poslujemo z velikimi izgubami (izgube v letu 1978 so znašale 1,3
milijarde dinarjev).
Da bi se v mednarodnem ptt
prometu izognili delitvi skupPROMET IN CENE PTT nega prihodka za mednarodne
storitve telegrafsko-telefonSTORITEV
skega prometa, zahtevajo poPromet ptt storitev, ki je samezne delovne organizacije
podlaga za ustvarjanje dohod- od drugih evropskih tt siste-

nih rešitev v zvezi s specifičnostjo poslovanja kot organizacij, ki so posebnega družbenega pomena. Sistemski ukrepi gospodarjenja so celo strožji za ptt promet, zlasti na področju cen storitev.
Naloge osnovne dejavnosti,
je poudarjeno v Poročilu, sestoje v funkcionalnem vzdrževanju ptt sistema na točno določenem območju, s katerim
so mišljene odhodne in prihodne storitve iz notranjega in
mednarodnega prometa. Glavna motivacija v tej aktivnosti je
dohodek. Za izvajanje zakonskih in drugih sistemskih ukrepov, zlasti na področju dohodka se interna organizacija ptt
prometa srečuje s številnimi
protislovnostmi. Gradnja in
obsežnost sistema s stališča
splošno družbenih interesov ni
v skladu s posameznimi interesi razvoja posameznih področij, kar se prenaša tudi na delovne ptt organizacije, ki morajo graditi ta sistem na določenem področju in opravljati
storitve.
Določbe Zakona o združenem delu se praviloma uporabljajo za urejanje dohodkovnih odnosov delovnih ptt organizacij. Z uporabo Zakona o
združenem delu v konkretni
praksi in v pogojih gospodarjenja, to je pri opravljanju ptt
storitev, je prišlo do nasprotja
med posameznimi interesi temeljnih organizacij združenega dela ptt prometa in splošnimi interesi sistema kot celote.

Učinkovita pomoč

mov posredovalne storitve, ki
lahko zagotovijo neposredno
posredstvo jugoslovanskega
telekomunikacijskega sistema.
Rezultat takšnih odnosov je
zmanjšan prihodek Jugoslavije za opravljeno število takšnih
storitev pri posredovanju.
Določanje konkretnih cen in
ptt storitev je treba uskladiti, je
rečeno v Poročilu, z dogovorjeno stopnjo razvoja ptt prometa. Ce družbenopolitične
skupnosti za posamezne storitve ugotovijo nižjo prodajno
ceno, kot je cena zadevne storitve, je potrebno na ravni
skupne ekonomske politike
oziroma ukrepov za njeno
izvajanje določiti kompenzacijo, kot sestavni del politike
cen.
URESNIČEVANJE
DRUŽBENEGA
DOGOVORA O
RAZVOJU
V prvih treh letih uresničevanja Družbenega dogovora o
razvoju ptt prometa Jugoslavije so bili pogoji gospodarjenja
zelo nezadovoljivi. Odločbe v
zvezi z zahtevo za spremembo
cen ptt storitev so bile izdane z
zamudo, ker je povzročilo izjemno neugodno finančno situacijo v delovnih ptt organizacijah.
Ukrepi za gradnjo planiranih
zmogljivosti na podlagi Dogovora so se izvajali iz kreditnih
virov. V takšni situaciji so posamezne ptt organizacije zaključile leto 1976 z izgubo.
Takšna situacija je vplivala tudi na to, da je ptt odstopil od
uporabe letalskih prevozov v
notranjem prometu, kar je pre-

cej zmanjšalo kakovost storitev.
Vsi problemi ptt prometa o
katerih je bil govor so rezultat,
kot je rečeno v Poročilu, nedoločenih ali preveč splošnih
stališč družbene skupnosti do
te dejavnosti. S tem sistemom
je zajeto celotno področje naše države z vsemi ekonomskimi, geografskimi, kulturnimi in
drugimi posebnostmi. Vse to
vpliva na velike razlike v organiziranju ptt prometa od področja do področja.
V Poročilu so predloženi tudi ukrepi za premaganje obstoječih težav v ptt prometu.
Tako je poudarjeno, da bo treba spremeniti in dopolniti Zakon o združevanju v Skupnost
jugoslovanskih PTT, ali s kakšnimi drugimi sistemskimi rešitvami urediti vprašanje sprejemanja gospodarskih ukrepov
za zagotavljanje neprekinjenega delovanja ptt prometa kot
enotnega tehnološkega sistema. Na ta način bi odpravili to,
da se v praksi samoupravnega
sporazumevanja, po načelu
popolnega soglasja, ne more
ukrepati, da bi se zagotovila
tehnološka enotnost sistema,
dokler to poplno soglasje ne
bo doseženo.
Kljub zakonu o združevanju
v Skupnost JPTT in Zakonu o
temeljih sistema zveze so potrebni ustrezni sistemski ukrepi, da bi se zagotovil hitrejši
razvoj telekomunikacij v Jugoslaviji.
Na koncu je treba, da podpisniki Družbenega dogovora o
razvoju ptt prometa v času od
leta 1976 do 1980 izpolnijo
svoje obveznosti, da bi lahko
razvoj ptt prometa spremljal
potrebe družbe.

in zaščita domačih

interesov pred tujimi

partnerji

• Lani je Zvezno javno pravobranilstvo obravnavalo 3849 zadev, med njimi je bilo
801 sporov s tujino
• V pravdnih zadevah je bilo federacija tožena v 154 primerih, kot tožitelj pa se je
pojavila 127 krat
• Zabeleženi so poskusi prelivanja sredstev federacije oziroma neupravičenega
bogatenja na račun sredstev federacije
• Bolje bi morali organizirati nadzorne službe pri republiških in pokrajinskih
organih za invalidsko varstvo, da ne bi prihajalo do nezakonitih izplačil
invalidnin in borčevskih dodatkov
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poročevalec

• Posebna pozornost je bila namenjena preprečevanju nezakonite porabe
proračunskih sredstev
Organizacije združenega dela pogosto sklepajo pogodbe z nesolidnimi tujimi
partnerji in v sporih ne uspejo poravnati svojih terjatev
Zvezno, javno pravobranilstvo si je v lanskem letu prizadevalo nadalje razviti zastopanje federacije in njenih interesov pred sodišči, arbitražami
in drugimi organi doma in v
tujini. Prizadevalo pa si je tudi
preventivno delovati pri varstvu družbenih sredstev z dajanjem ustmenih ali pismenih
pravnih mnenj o pogodbah, ki
jih sklepajo zvezni organi. Pravobranilstvo je aktivno spremljalo in preučevalo tudi družbene pojave in odnose, do katerih prihaja v praksi. Nudilo
pa je tudi pravno pomoč organizacijam združenega dela pri
odnosih s tujimi osebami.
Poročilo o delu Zveznega
javnega pravobranilstva za leto 1978 prinaša pregled vseh
teh dejavnosti. Pri tem poudarja, da je bilo lani nekaj izredno
pomembnih in zapletenih zadev. Njihova analiza opozarja
na pojave, povezane z zakonitostjo delovanja nekaterih organizacij združenega dela, na
pomanjkljive predpise na posameznih področjih, na poskuse prelivanja sredstev federacije oziroma neupravičenega bogatenja na račun teh
sredstev. Bili so tudi poskusi
»finančnih operacij«, ki pomenijo nezakonito spreminjanje
konvertibilnih v klirinška sredstva in obratno, pri čemer je
običajno država SFRJ tožena
za povrnitev škode.
ZASTOPANJE ZVEZNIH
ORGANOV
Po besedah Poročila je
Zvezno javno pravobranilstvo
lani obravnavalo 3849 zadev v
vrednosti 7,4 milijarde dinarjev. Od tegaje 801 primerov, v
vrednosti 3,5 milijarde dinarjev, zadevalo spore v tujini. V
primerjavi z letom poprej, je
bilo lani nekaj manj sporov,
vendar se je njihova vrednost
povečala.
V sporih pred sodišči in drugimi organi v Jugoslaviji, Zvezno javno pravobranilstvo sodeluje kot zakoniti zastopnik
federacije in njenih organov. V
pravdnih sporih je bila lani federacija tožena 154-krat, kot
tožeča stranka pa se je pojavila 127-krat. Zaradi majhnega
števila zaključenih zadev Poročilo omenjene pravosodne
ustanove pravi, da je potrebno
upoštevati, kako trajanje poporočevalec

zuje, da v zveznih organih in so dobljeni podatki za šest
organizacijah vse bolj upošte- držav, za sedemnajst pa jih
vajo samoupravne pravice de- mora še dobiti.
Posebno pozornost je lani
lavcev, zaposlenih v federaciji.
Zvezno javno pravobranil- namenilo pojavom, ki opozarstvo je leta 1978 reševalo tudi jajo na pomanjkanje predpi17 sporov, ki so jih začeli ob- sov, prisvajanje družbenih
činski organi za vrnitev neza- sredstev brez dela in na njihokonito izplačanih invalidnin vo nenamensko uporabo, o
mirnodobnih vojaških invali- čemer je obveščalo pristojne
dov, invalidskega in borčev- organe in sprejemalo konkretskega dodatka. Osem med nji- ne akcije.
Med lanskim letom pa je
mi jih je bilo rešenih.
Kakor pravi Poročilo, je bil imelo Zvezno javno pravobraglavni vzrok za nastanek teh nilstvo precej težav z družbesporov neučinkovitost nadzor- nimi pravnimi osebami. Nekanih služb pri odkrivanju neza- tere delovne organizacije, ki
konito sprejetih rešitev, po ka- dolgujejo znatne zneske za caterih se je nepravilno izplače- rine ali druge dajatve, namreč
vala invalidnina ali druge pra- poskušajo na vse mogoče navice na tem temelju. Vprašanje čine odložiti izvršbo.
Zvezno javno pravobranilpovrnitve znatnih nezakonito
izplačanih zneskov na temelju stvo kot zakoniti zastopnik feinvalidskega varstva je gotovo deracije, njegovih organov in
poseben problem ob prisilni organizacij, se je lani ukvarjalo
z 69 spori z mednarodnim eleizterjavi.
Zaradi varovanja sredstev mentom v vrednosti 22,4 milizveznega proračuna oziroma jonov dolarjev.
Poleg zahtev tujih pravnih in
njihovega zakonitega in pravilnega izplačevanja, je potreb- fizičnih oseb glede letalske kaSPORI IZ DELOVNIH
no, po predlogu Poročila, tastrofe pri Zagrebu 1976. leta,
RAZMERIJ
predvsem bolje organizirati re- je bil najpomembnejši star
Število sporov iz delovnih vizijske službe pri republiških spor z »Evropsko družbo« iz
razmerij, v katerih Zvezno jav- organih za borčevske in inva- Pariza. Gre za izpolnitev arbitražne odločbe z 2. julija 1956.
no pravobranilstvo zastopa lidske zadeve.
leta, po kateri mora Jugoslavidelovne skupnosti zveznih organov, je v primerjavi s prejšja izplačati omenjeni družbi 6
milijard 184 milijonov franconjimi leti naraslo. Najštevilnej- PREVENTIVNA
skih frankov z obrestmi za izši so spori, kjer se delavci pri- DEJAVNOST
gradnjo železniške proge Vetožujejo nad končnimi rešitvaZvezno javno pravobranil- les-Prilep na temelju pogodbe
mi in drugimi akti organov organizacij oziroma njihovih de- stvo je lani opravilo veliko več iz leta 1932. Druge zadeve golovnih skupnosti o kateri od nalog na področju pravne pre- vore o povračilu škode zaradi
pravic ali obveznosti delavca iz ventive kot v prejšnjih letih. V domnevno nepravilnega delomedsebojnih razmerij v zdru- letu 1977 je na primer posre- vanja delavcev zveznih orgaženem delu. Na drugem mestu dovalo mnenja o 182 pogod- nov, nadalje so spori za povraso spori s področja delitve bah, lani pa jih je obravnavalo čilo odškodnine za opravljanje
osebnih dohodkov in nadome- 327. Največ jih je predložil storitev tujim letalskim družstil osebnih dohodkov, ki pri- Zvezni sekretariat za pravoso- bam in terjatve Zveznega sepadajo delavcu po zakonu (na- dje. Poleg pismenih pravnih kretariata za narodno obramdomestila za čas letnega do- mnenj je pravobranilstvo dalo bo do dolžnikov, ki žive v tujipusta, za dneve državnih praz- lani tudi več kot 3000 ustmenih ni. Vse te terjatve pa so najčenikov ali na temelju samo- mnenj in nasvetov zveznim or- šće brez sproženja SDora.
upravnega sporazuma o med ganom, delovnim in drugim
sebojnih razmerjih kot so re- organizacijam.
Pravobranilstvo je od Zvez- VARSTVO
gres za letni dopust, prevozni
nega sekretariata za zunanje PREMOŽENJSKIH
in potni stroški itd.).
Dosedanja praksa je poka- zadeve zahtevalo ugotovitev PRAVIC ORGANIZACIJ
zala, da je postopek pred sodi- dejanskega položaja v posa- ZDRUŽENEGA DELA
šči združenega dela hitrejši in meznih državah in preučitev
učinkovitejši kot na rednih so- možnosti sklepanja bilateralV skladu z obveznostjo iz
diščih, tako da je varstvo sa- nih pogodb o arbitraži. Doslej Zakona o prometu blaga in
moupravnih pravic delavcev in
delovnih skupnosti postalo ce- OOOgOOOOOOOOOOOOOOOOOOCOCOOOOOOOC
lovitejše.
Od 52 zaključnih sporov na
POROČILO O DELU ZVEZNEGA JAVNEGA
tem področju, je bilo lani dob- j| PRAVOBRANILSTVA
ZA LETO 1978
ljenih 32, 6 so jih rešili na drug
način, 14 pa izgubili. To doka- SooMoaeeec

stopka ni odvisno samo od nje,
temveč predvsem od obnašanja nasprotnih strank in učinkovitosti sodišča. Nadalje tudi
od uporabe nekaterih zakonskih inštitutov kot so navajanje
novih dejstev in dokazov, uvajanje revizije in mirovanja postopka v gospodarskih sporih,
tako da nekateri trajajo tudi po
5 ali 6 let.
So tudi pojavi, ki kažejo, da
so nekatere organizacije prizadete, ker pristojni zvezni organi zamujajo pri sprejemanju
predpisov o jugoslovanskih
standardih, o normah kakovosti posameznih proizvodov,
pogojih in merilih za kompenzacijo pri izvajanju Zakona o
družbeni kontroli cen itd.
Če pogledamo spore, v katerih Zvezno javno pravobranilstvo zastopa Zvezno carinsko
upravo, se je njihovo število
lani zmanjšalo. So pa še pojavi
neučinkovitosti ali napačnega
carinjenja blaga.
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storitev s tujino, so organizacije združenega dela lani prijavile 691 sporov s tujimi osebami,
vrednih 154 milijonov dolarjev.
Domače organizacije so bile v
294 sporih tožniki, v 397 pa
tožene stranke. Od skupnega
števila sporov, jih 340 odpade
na ladjarske organizacije združenega dela.
Število prijavljenih sporov se
je lani, v primerjavi z letom

1977 povečalo za 9 odstotkov,
njihova vrednost pa je za 18
odstotkov manjša. Ugotovljeno pa je, da določeno število
organizacij teh sporov ne prijavlja. Tako so organizacije
združenega dela, ki imajo svoja predstavništva v tujini, lani
prijavile samo 2 spora, kar ne
ustreza dejanskim razmeram.

skih obveznosti, delen vzrok
pa je tudi bojazen, da bi s prijavo spora odkrili nepravilnosti
v njihovem poslovanju.

Vzroki za spore naših organizacij združenega dela s tujimi partnerji so podobni kot
prejšnja leta. Predvsem so to
netočne pogodbe, sklenjene z
nesolidnimi partnerji, kot tudi
Razlog za to je predvsem, ker brez veljavnih klavzul za plačini jasnega tolmačenja zakon- lo terjatev. Zaradi tega naše

organizacije tudi v stečajnem
postopku ne dobijo plačanih
zahtevanih terjatev ali pa jih
jim poravnajo le neznaten del.
Prav tako se dogaja, da dogovore sklepajo brez posvetovanja s pravno službo in tudi zaradi tega prihaja do izgub
tožb. Do sporov pa prihaja tudi
zaradi tega, ker naše organizacije združenega dela ne izpolnjujejo ali pa nepravočasno izpolnjujejo svoje obveznosti.

SPREJETI ZAKONI
Delegati v Zveznem zboru so
na zasedanju 16. maja sprejeli
naslednje akte:
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o temeljih
poslovanja organizacij združenega dela na področju prometa blaga in storitev v prometu blaga in o sistemu ukrepov za preprečevanje spodkopavanja enotnega jugoslovanskega tržišča na tem področju (AS 50). Enotno za vso
državo določa nekatere nove
sestavine v prometu blaga na
drobno in na debelo, s čimer je
omogočeno preprečevanje nekaterih dosedanjih negativnih
pojavov, do katerih je prihajalo
na tem področju. Spremembe
določajo, da kupcu za vnaprej
plačano blago pripadajo najmanj takšne obresti, kakršne
banke plačujejo varčevalcem
za hranilne vloge na vpogled
(7,5 odstotka). Organizacije, ki
se ukvarjajo s prodajo blaga
na drobno, morajo obvezno
kupcem izdati račun za prodano blago in ne samo, da to
store takrat, ko je kupec račun
zahteval, kakor je bilo določeno doslej.
Resolucija o temeljih družbenega sistema informiranja(AS 615) izhaja iz izgradnje
enotnega in celovitega družbenega sistema informiranja.
Prvič je opredeljen celoten
družbeni sistem informiranja,
določeni pa so tudi njegovi temelji v skladu z Ustavo, Zakonom o združenem delu in dokumenti XI. kongresa ZKJ. V

štirih poglavjih dokument govori o pomenu in ciljih družbenega sistema informiranja in
njegovi vlogi pri odločanju in
upravljanju delovnih ljudi in
občanov. Nadalje govori o dosedanjem položaju in opozarja
na opažene slabosti in pomanjkljivosti. V posebnih poglavjih pa so navedena načela,
vsebina in enotni temelji družbenega sistema informiranja
ter opredeljene neposredne
naloge pri njegovem uresničevanju.
Delegati Zbora republik in
pokrajin so na zasedanju, ki je
bilo prav tako 16. maja, sprejeli
naslednja zakona in odlok:
Zakon o ekonomskih in drugih odnosih v proizvodnji in
prometu oborožitve in vojaške opreme (AS 631) sistematično in v celoti ureja ekonomske in druge odnose v proizvodnji in prometu oborožitve
in vojaške opreme. Med drugim predvideva tudi obvezno
družbeno dogovarjanje in samoupravno sporazumevanje o
cenah oborožitvene in vojaške
opreme. Predsedstvo SFRJ pa
bo sprejelo ukrepe o začasnem omejevanju zunanjetrgovinskega prometa z omenjenimi proizvodi.
Zakon o skupnosti oborožitvene industrije in industrije
vojaške opreme Jugoslavije
(AS 630) zagotavlja enotnost
delovnega sistema v vojaški
industriji. Organizacije združenega dela, ki jih Zvezni izvršni
svet določi kot proizvajalce

oborožitvene in vojaške opreme in Zvezna direkcija za promet in rezerve proizvodov s
posebnimi nameni, se združujejo v Skupnost industrije oborožitve in vojaške opreme. V
okviru te skupnosti se usklajujejo njihovi medsebojni odnosi
in določajo skupna stališča.
Odlok o izdaji 25 parskega
kovanca (AS 129) predvideva,
da bo dan v obtok kovanec v
znesku 25 par, s čimer bodo
zmanjšane potrebe po drugem
kovanem denarju v manjših
vrednostih od dinarja. Omogočeno pa bo tudi postopno ukinjanje obtoka 5 parskih kovancev ter drugih kovancev, manjših od 25 par.
Delegati v Zveznem zboru so
na prejšnji seji, ki je bila 25.
aprila, po hitrem postopku
sprejeli dva zakona:
Zakon o pomoči SR Črni gori za odpravljanje posledic
potresa, ki je bil 15. aprila
1979, iz sredstev stalne proračunske rezerve federacije (AS
132) v znesku 100 milijonov dinarjev brez obveznosti vračanja.
Zakon o mejitvi uporabe in
gibanja potniških in drugih
motornih vozil (AS 133) v določenih dneh (povprečno šestih
v enem mesecu). Uvaja tudi
omejevanje hitrosti vožnje na
80 oziroma 100 kilometrov,
omejevanje dolžine relacij določenih tovornih vozil in avto-

bd*ta Skupščina SR S*vanl,. Skup«.na SFRJ. Uradnlik.
Komar, dr. Franca Patrli, Fran|o Turk, Drago Vraanlk, ErlkaVrhuivac, Jani Zajcln Ma'ljanOofl« a Odgo

busov in prepoveduje odpiranje novih avtobusnih linij na
daljših razdaljah. S temi ukrepi
naj bi letno prihranili 300.000
ton dizelskega in bencinskega
goriva, kar bo zmanjšalo potrebe za uvoz več kot milijon
ton surove nafte. S temi ukrepi
naj bi torej prihranili 120 milijonov dolarjev.
Zakon prav tako določa, za
katera potniška in motorna vozila veljajo omenjene določbe.
Pričakujemo, da bo Zvezni
izvršni svet odobril tudi izjeme
za nekatere prevoze, ki jih ni
mogoče opraviti z železnico ali
javnim cestnim prometom.
Po skrajšanem postopku je
sprejet:
Zakon o spremembi in dopolnitvi Zakona o zračni plovbi(AS 120), ki določa, da morajo biti na območju Jugoslavije
v nočnih urah odprta tri letališča za varno zračno plovbo.
Na večini letališč je namreč
doslej delala v nočnih urah samo kontrola letenja, ki ni mogla, razen osvetlitve pristajalno - vzletne steze, nuditi nobene druge storitve. Omenjena
letališča bodo glede na tehnično opremljenost, geografski
položaj, meteorološke in druge pogoje, določena pozneje.
Delegati v Zboru republik in
pokrajin so na zasedanju, ki je
bilo 25. aprila določili:
Spremembe projekcij plačilne in devizne bilance Jugoslavije za leto 1979.

„ (pradaadnlk) Marila Bakalovaka, lli|a Balantovlć,
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ANALIZA
dosedanjega razvoja, sedanjega
položaja

in problematike

manj

razvitih

območij v SR Sloveniji (ESA-297)

POVZETEK ANALIZE DOSEDANJEGA
RAZVOJA, SEDANJEGA POLOŽAJA IN
PROBLEMATIKE MANJ RAZVITIH OBMOČIJ
V SR SLOVENIJI
1. Zaradi odpravljanja velikih razlik v stopnji gospodarske razvitosti in postopnega izenačevanja pogojev za življenje in delo prebivalstva je SR Slovenija ob upoštevanju
policentričnega dolgoročnega razvoja v letu 1971 pristopila k sistemskemu usmerjanju skladnejšega regionalnega
razvoja. Pri tem je bilo težišče dano hitrejšemu razvoju
manj razvitih območij, saj so izkušnje pokazale, da je
probleme razvitosti mogoče uspešneje reševati le z razvejano in pospešeno dejavnostjo na vseh področjih družbenega dela.
V srednjeročnem obdobju 1971-1975 je bilo na podlagi
meril opremljenih za manj razvita območja v SR Sloveniji
11 občin: Črnomelj, Gornja Radgona, Lenart, Lendava,
Ljutomer, Murska Sobota, Ormož, Ptuj, Šentjur pri Celju,
Šmarje pri Jelšah in Trebnje s skupaj 18,2% vsega prebivalstva SR Slovenije in 18,9% celotne površine SR Slovenije. Posameznih ukrepov na področju gospodarske infrastrukture in družbenih dejavnosti pa sta bili deležni še
geografski območji Kozjansko in Brkini.
V obdobju 1976-1980 ima status manj razvitih območij
deset občin in sicer: Črnomelj, Lenart, Lendava, Ljutomer,
Murska Sobota, Ormož, Šentjur pri Celju, Šmarje pri Jelšah, Tolmin in Trebnje. Poleg teh občin pa še geografska
območja: Kozjansko, Brkini, Kobansko, Slovenske gorice,
Haloze in Zg. Pokolpje ter obmejno območje občine Mozirje. Na tem manj razvitem območju je, po popisu prebivalstva v letu 1971, živelo 20,7% prebivalstva SR Slovenije
na 30% površine SR Slovenije (v 10 manj razvitih občinah
je živelo 69,3% prebivalstva vseh manj razvitih območjih in
to na 64,5% njihove površine).

Sistem pospeševanja razvoja v obeh srednjeročnih obdobjih temelji predvsem na lastnih naporih samoupravnih
nosilcev razvoja na manj razvitih območjih v povezavi s
samoupravnimi nosilci razvoja na drugih območjih. Temeljna usmeritev razvoja je na pospeševanju gospodarskega razvoja, ki temelji na spodbujanju gospodarskih
vlaganj in sodelovanju med organizacijami združenega
dela, na razvijanju gospodarske infrastrukture ter izenačevanju pogojev v razvoju družbenih dejavnosti. Naloge posameznih nosilcev razvoja so za obdobje 1976-1980 opredeljene s posebnim družbenim dogovorom.
SR Slovenija je v letih 1971 do 1975 spodbujala gospodarska vlaganja z beneficiranjem obrestne mere, v letih
1976-1980 pa z davčnimi olajšavami. V obeh obdobjih pa
sofinancira tudi izdelavo razvojnih programov in inicialnih
projektov.
V skladu z družbenim dogovorom o pospeševanju skladnejšega regionalnega razvoja v SR Sloveniji v obdobju
1976-1980 imajo opredeljeno svojo politiko pospeševanja
razvoja manj razvitih krajevnih skupnosti ter nekatere
manj razvite in druge občine. Pri tem upoštevajo še nekatere krajevne skupnosti, ki po kriterijih republiškega zakona ne štejejo za manj razvita območja.
Samoupravna organiziranost v manj razvitih občinah in
na manj razvitih geografskih območjih v zvezi s pospeševanjem razvoja je le delno prisotna. Prav tako še ni prišlo■
do tesnejšega medobčinskega sodelovanja pri odpravljanju manj razvitosti.
2. Manj razvita območja so v obdobju 1971-1978 v
povprečju dosegla hitrejši gospodarski razvoj kot SR Slovenija, če to primerjamo z rastjo družbenega proizvoda in
Zaposlenosti. V letih 1971 do 1975 je bil temeljni uspeh
sprejete družbene politike v tem, da se je zaustavilo povečanje razlik v stopnji razvitosti, kar je bilo značilno za
predhodno obdobje. V letih 1976-1978 pa se razlike postopno zmanjšujejo kar je razvidno iz naslednje primerjave:

Črnomelj
Lenart
Lendava
Ljutomer
Murska Sobota
Ormož
Šentjur pri C.
Šmarje pri J.
Tolmin
Trebnje
Skupaj 10 občin *
SR Slovenija

1965
60,4
26.8
46,2
51.6
43.9
36,1
38,8
37.7
65.4
49,7
45.5
100,0

Družbeni proizvod
na prebivalca
(indeks nivoja)
1970
1975
52,9
54.7
21.3
22.3
45.6
55,5
45,1
48,9
45.7
46.4
33,7
32.8
33,7
37.9
37k3
41,1
64,9
64,3
40.4
49,9
46,0
43,1
100,0
100,0

1977
64.2
26,9
56,1
54,8
50,7
38,1
41,7
44.5
67,1
60.3
50.6
100,0

1965
66.2
26.0
40.8
55.9
43.1
36.3
29,9
46,0
64,0
36,3
44,7
100,0

Delež zaposlenih v
združenem delu v
skupnem prebivalstvu
(indeks nivoja)
1970
1975
68.5
81,5
19,1
25,5
41,4
46.1
53.8
55,5
48,4
55.2
33,1
37,5
29.6
36,5
43,0
47,5
64,6
69,4
37,3
49.1
44.9
51.2
100,0
100,0

1978
84,3
29,0
55,5
61,0
61,8
40,8
40,0
49,5
74,3
61.8
56,8
100,0

* upoštevanih 10 občin, ki so opredeljene kot manj razvite v obdobju 1976-1980.

Zaostajanje nekaterih manj razvitih občin je še vedno
veliko, ker so se v proces hitrejšega razvoja vključile v
različno startno osnovo, tako da so problemi razvoja prisotni z različno ostrino.
Investicijska aktivnost se je postopno povečala, kar kaže
naraščajoč delež manj razvitih območij v celotnih investicijah v SR Sloveniji. Medtem ko je bil v obdobju 1966-1970
delež 10 manj razvitih občin le 4,7%, je znašal v obdobju
1971 do 1975 7,2% in v letu 1976 do 19778,3%. (Udeležba
v družbenem proizvodu je bila v letu 19706,2%, v letu 1975
6,4% in v letu 1977 6,9%). Povečano investicijsko aktivnost na manj razvitih območjih odražajo tudi podatki bank
o dovoljenih kreditih za vlaganja v osnovna in trajna
obratna sredstva. V letu 1976 je bilo usmerjenih na manj
razvita območja 10% kreditov, v letu 1977 13% (skupaj s
krediti za tovarno sladkorja v Ormožu 23%) in v letu 1978
okoli 16% vseh kreditov.
Težnjo postopnega večanja kažejo tudi naložbe v družbenem sektorju kmetijstva. Vedno več kmetov se usmerja
v tržno proizvodnjo, združujejo se v skupno nabavo kmetijskih strojev, na nekaterih območjih pa tudi za melioracijo in komasacijo kmetijskih zemljišč. Zaradi nadpoprečenga deleža kmetijstva v gospodarski strukturi pa se
nekatera nerešena vprašanja v kmetijstvu neugodno odražajo v razvoju teh območij.
Kljub ugodnim rezultatom na področju investicij pa je
treba omeniti nekatere slabosti. Prevladujejo manjše investicije, čeprav je treba omeniti nekatere večje projekte v
izgradnji, oziroma pripravi, pri katerih sodelujejo večje
organizacije združenega dela iz razvitejših območij. Samoupravno združevanje dela in sredstev je še vedno skromno, saj v investicijah prevladuje kreditni odnos, ki nadalje zmanjšuje reprodukcijsko sposobnost organizacij
združenega dela na manj razvitih območjih.
Določeno oviro pri investicijskih odločitvah predstavlja
pomanjkanje ustreznih strokovnih kadrov. Prav tako pa
tudi primanjkuje sredstev za komunalno opremljanje
gradbenih zemljišč.
Usmeritev družbenega plana, da naj bi investicije, ki
zahtevajo večje število novih delovnih mest, usmerjali
predvsem na območja, kjer so še možnosti zaposlovanja,
se ne izvaja dosledno. Organizacije združenega dela iz
razvitejših območij še vedno premalo sodelujejo v razvoju
manj razvitih območij. Primanjkuje dobro proučenih programov in projektov, ki bi bili lahko osnova za skupna
vlaganja na manj razvitih območjih.
V zvezi s tem se aktivnost Gospodarske zbornice Slovenije in bank postopno povečuje. Spodbujevalno vplivajo
tudi ukrepi republike, zlasti beneficiranje obrestne mere
za bančne kredite v obdobju do konca leta 1975, pozneje
pa davčne olajšave.
3. Dosedanji pospešeni razvoj manj razvitih območij je
vplival na precejšnje spremembe v gospodarski strukturi,
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saj se je delež sekundarnih dejavnosti precej približal
republiškemu povprečju. Nekoliko manj pa delež terciarnega sektorja.
K spremembi v gospodarski strukturi je vplival predvsem razvoj industrije, ki zagotavlja gospodarsko rast z
ugodnimi ekonomskimi in socialnimi posledicami. Okoli
polovico industrijske proizvodnje na manj razvitih območjih predstavlja proizvodnja finalnih tekstilnih izdelkov, kovinsko predelovalna dejavnost in proizvodnja električnih
strojev ter aparatov, 27% pa odpade na predelavo hrane,
lesa in nekovin ter proizvodnjo prometnih sredstev.
Prevladuje delovno intenzivna industrija, ki ima pretežno nizek organski sestav ter nadpovprečno iztrošenost
osnovnih sredstev in še zlasti opreme. Produktivnost dela,
merjena z družbenim proizvodom na zaposlenega, zaostaja za republiškim poprečjem za 23%. To vpliva na nižjo
reproduktivno sposobnost za okoli 1/3), na katero se neugodno odražajo tudi visoke anuitete. Povprečni osebni
dohodki pa zaostajajo za okoli 13% za republiškim povprečjem.
4. Naloge na področju gospodarske infrastrukture se
izvajajo z različno intenzivnostjo. Modernizacija regionalnega in magistralnega cestnega omrežja je v letih 1976 do
1978 potekla v predvidenem obsegu. Stopnja moderniziranosti regionalnih in magistralnih cest na manj razvitih
območjih se je že približala republiškemu povprečju, čeprav so med posameznimi občinami še precejšnje razlike.
Napredovala je tudi gradnja gozdnih cest, ki prispevajo k
odpiranju nekaterih, zlasti hribovitih, manj razvitih območij. Večji pa so problemi v zvezi z modernizacijo lokalnega
cestnega omrežja, ker predviden samoupravni sporazum
med območnimi cestnimi skupnostmi za zagotovitev solidarnostnih sredstev še ni bil sklenjen (samoupravne inte
resne skupnosti še niso bile ustanovljene, ker je zakon v*
pripravi).
Določene kasnitve so pri izgradnji elektroenergetskega
in PTT omrežja ter objektov vodnega gospodarstva. Pri
tem pa bo po oceni zaostajanje pri izgradnji objektov
vodnega gospodarstva do konca leta 1980 nadoknađeno.
Odpravljanje zaostankov pri izgradnji PTT omrežja je povezano z zagotovitvijo dodatnih finančnih sredstev. Določeni problemi obstajajo tudi v zvezi z nadoknaditvijo zaostankov pri izgradnji elektroenergetskega omrežja. Vse to
lahko predstavlja v bodoče omejitveni faktor hitrejšega
razvoja.
5. Pomembni rezultati so bili doseženi pri ustvarjanju
boljših pogojev razvoja na področju družbenih dejavnosti.
Lastni napori delovnih ljudi in občanov na manj razvitih
območjih so skupaj s solidarnostnimi sredstvi v merilu SR
Slovenije omogočili postopno zmanjševanje razlik glede
opremljenosti z ustreznimi objekti družbenih dejavnosti
kot tudi k postopnemu zmanjševanju razlik v pogojih delovanja teh dejavnosti.

poročevalec

Pospeševanje razvoja otroškega varstva je omogočilo,
da se je zajetje predšolskih otrok povečevalo hitreje kot v
SR Sloveniji, tako da je večina manj razvitih občin že
dosegala ali celo presegla 2/3 republiškega povprečja,
nekatere pa so ga celo presegle.
V letih 1976 do 1978 je bilo na manj razvitih območjih
zgrajenih nad 20 osnovnošolskih objektov, poleg tega pa
so zgrajeni ali v gradnji centri usmerjenega izobraževanja
(Murska Sobota, Tolmin, Črnomelj). Hitrejše vključevanje
mladine iz manj razvitih območij v srednje šolstvo omogoča tudi izgradnja domov na teh območjih kot tudi v
večjih središčih, zlasti v njihovi bližini. To je omogočilo, da
so vse manj razvite občine že presegle 80% republiškega
povprečja glede deleža dijakov v skupnem številu prebivalstva, medtem ko znaša delež študentov v višjih in visokih šolah v večini teh občin preko 50% republiškega
povprečja.
Ugodni premiki so bili doseženi tudi na področju zdravstvenega varstva in kulture, čeprav obstajajo še precejšnje
razlike med posameznimi območji, glede socialnega
skrbstva so vse občine dosegle podobne pogoje v okviru
zajamčenega programa.
6. Posebna pozornost je bila v preteklih letih dana reševanju problemov manj razvitih obmejnih območij. Nekateri
posegi na področju gospodarske infrastrukture in razvoja
družbenih dejavnosti so že vplivali na zmanjšani obseg
odseljevanja prebivalstva. Veliko zaostajanje terja dodatne
napore, da se praznjenje nekaterih območij ne samo zau-

UVOD

Analiza dosedanjega razvoja, sedanjega
položaja in problematike manj razvitih območij v SR Sloveniji je pripravljena na podlagi razpoložljivih uradnih statističnih podatkov (Zavod SRSza statistiko, Služba družbenega knjigovodstva), poročil samoupravnih
interesnih skupnosti na področju materialne
proizvodnje in družbenih dejavnosti, poročil
izvršnih svetov skupščin občin oziroma strokovnih služb v občinah, poročil bank in drugih udeležencev družbenega dogovora o pospeševanju skladnejšega regionalnega razvoja v SR Sloveniji v obdobju 1976-80.

I. SISTEM IN POLITIKA
POSPEŠEVANJA SKLADNEJŠEGA
REGIONALNEGA RAZVOJA
1. Sistem pospeševanja razvoja manj
razvitih območij v SR Sloveniji v
obdobju 1971-1975 in razvojne
usmeritve v družbenem planu SR
Slovenije za obdobje 1971-1975
1.1. Zaradi odpravljanja velikih razlik v
stopnji gospodarske razvitosti in postopnega
izenačevanje pogojev za življenje in delo prebivalstva je SR Slovenija ob upoštevanju policentričnega dolgoročnega razvoja v letu 1971
pristopila k sistemskemu usmerjanju sklaporočevalec

stavi, temveč ustvarijo tudi pogoji za postopno povečanje
števila prebivalstva. Pri tem je zlasti pomembno zadržanje
mladine na teh območjih.
7. Navedene ugotovitve kažejo, da se je v SR Sloveniji
uspešno uveljavil samoupravni način reševanja problemov
pri pospeševanju skladnejšega regionalnega razvoja.
Hkrati pa so prisotni tudi nekateri problemi, ki v določeni
meri otežujejo, da bi bili rezultati uspešnejši. Med temi je
treba omeniti zlasti:
- razlike v intenzivnosti razvoja med posameznimi območji;
- še vedno prisotni problemi nezaposlenosti, vključno v
zvezi z zaposlovanjem delavcev, začasno zaposlenih v
tujini;
- problemi povezani z nadaljnjim razvojem kmetijstva;
- prevladujoč kreditni odnos pri investicijah in še vedno
skromna udeležba samoupravnega združevanja dela in
sredstev;
- določena zaostajanja pri izvajanju dogovorjenih nalog na posameznih področjih infrastrukture;
- še vedno zmanjševanje števila prebivalcev na nekaterih obmejnih manj razvitih območjih.
Zato je potrebno v letih 1979 in 1980 odpraviti nekatere
vzroke, ki otežujejo še doslednejše izvajanje dogovorjenih
usmeritev skladnejšega regionalnega razvoja. V zvezi s
tem so v poglavju V. analize predlagane konkretne aktivnosti, ki naj bi izvajale organizacije združenega dela in
podpisniki družbenega dogovora v letu 1979 in 1980.

Pri sestavljanju analize so bili upoštevani
planski dokumenti v merilu SR Slovenije in
občin za obdobje 1971-1975 in 1976-1980.
Upoštevani so tudi zakoni in drugi predpisi,
ki so povezani s pospeševanjem skladnejšega regionalnega razvoja v SR Sloveniji.
Namen analize je ocena dosedanjih rezultatov pospeševanja skladnejšega regionalnega razvoja v SR Sloveniji v obdobju
1971-1975 in obdobju 1976-1980, to je v
srednjeročnih obdobjih, v katerih SR Slovenija z organizirano družbeno aktivnostjo postopoma odpravlja neskladnosti v regionalnem razvoju. Prav tako je njena naloga, ugotoviti vzroke in probleme, katerim naj bi v
prihodnje posvetili večjo pozornost, da bi
odpravljanje neskladnosti v razvoju potekalo še hitreje in učinkoviteje.

dnejšega regionalnega razvoja. Pri tem je bilo
težišče dano hitrejšemu razvoju manj razvitih
območij, saj so izkušnje pokazale, da je probleme nerazvitosti mogoče uspešneje reševati le z razvejeno in pospešeno dejavnostjo na
vseh področjih družbnega dela.
V začetku leta 1971 je bil sprejet zakon o
ukrepih za pospeševanje razvoja manj razvitih
območij v SR Sloveniji (Uradni list SRS, št.
4/71), ki je bil logična posledica stališč, oblikovanih v široki javni razpravi, zlasti še v okviru družbenopolitičnih organizacij v SR Sloveniji. Merila, ki jih je določil zakon, so bila
narodni dohodek na prebivalca, delež kmečkega prebivalstva in delež zaposlenih v skupnem prebivalstvu. Na podlagi teh meril so bile
za manj razvita območja v SR Sloveniji za
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Črnomelj
Gornja Radgona
Lenart
Lendava
Ljutomer
Murska Sobota
Ormož
Ptuj
Šentjur pri Celju
Šmarje pri Jelšah
Trebnje
SR Slovenija

obdobje 1971-1975 opredeljene občine: Črnomelj, Gornja Radgona, Lenart, Lendava,
Ljutomer, Murska Sobota, Ormož, Ptuj, Šentjur pri Celju, Šmarje pri Jelšah in Trebnje.
Površina 11 manj razvitih območij je znašala 3832 km2 ali 18,9% površine SR Slovenije.
Narodni dohodek na
prebivalca v letu 1968
(din)
4989
4342
2565
4481
4357
4251
2646
5549
3150
3706
4059
9226
Opomba: Za manj razvita območja v SR
Sloveniji se štejejo območja tistih občin, ki po
zadnjih razpoložljivih uradnih statističnih podatkih v letu 1970 izpolnjujejo vsaj dve od
naslednjih treh meril:
- da imajo narodni dohodek nižji od 5000
din na prebivalca
- da imajo nad 40% kmečkega prebivalstva
- da imajo - z upoštevanjem dnevne migracije - manj kot 20% zaposlenega prebivalstva.
Manj razvita območja so bila teritorialno
skoraj v celoti povezana in so se nahajala
predvsem v severovzhodni Sloveniji, le občini
Črnomelj in Trebnje v jugovzhodni Sloveniji.
Pri tem pa je treba ugotoviti, da ta manj razvita območja gravitirajo k različnim razvojnim
centrom in so zato možnosti njihovega hitrejšega razvoja predvsem v pospešeni integraciji
v širši gospodarski prostor SR Slovenije v
skladu s konceptom policentričnega razvoja.
1.2. Sistem pospeševanja razvoja je bil že v
obdobju 1971-1975 zasnovan tako, daje izhajal predvsem iz lastnih naporov samoupravnih
nosilcev razvoja na manj razvitih območjih v
povezavi s samoupravnimi nosilci razvoja na
drugih območjih. Pri tem naj bi v čim večji
meri izkoristili lastne gospodarske vire in druge razvojne faktorje. Sistem pospeševalnih
ukrepov na ravni republike je bil le dopolnilen
in je bil zasnovan predvsem na naslednjih
treh temeljnih smereh:
- spodbujanje gospodarskih vlaganj in sodelovanja med organizacijami združenega
dela, zlasti še z beneficiranjem obrestne mere
za bančne kredite,
- razvijanje prometne infrastrukture in vodnega gospodarstva ter
- izenačevanje pogojev za vzgojo, izobraževanje, kulturo, in socialno in zdravstveno
varstvo.
Poleg tega je republika iz svojega proračuna zagotavljala tudi sredstva za sofinanciranje razvojnih programov in projektov.
Medtem ko so bili ukrepi za spodbujanje
gospodarskih vlaganj neposredno določeni
že z zakonom, pa je bil hitrejši razvoj infra-
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V njih pa je živelo 313.416 prebivalcev, kar je
18,2% vsega prebivalstva SR Slovenije. Na
podlagi meril, opredeljenih v zakonu, je imelo
11 manj razvitih občin naslednjo stopnjo razvitosti:

% kmečkega
prebivalstva
v letu 1970
44,5
48,3
62,3
61,5
52,5
64.3
62.5
42.4
49.6
52,9
47,9
22.7

% zaposlen, prebivalstva
v družbenem in zaseb.
sektorju v letu 1970
21,8
19,1
6,2
13,4
17.7
15.8
10,8
18.1
9,9
14,0
12.2
32,2

strukture in družbenih dejavnosti z zakonom
le okvirno opredeljen. Interesne in druge
skupnosti oziroma posebni republiški skladi
so zato samostojno opredelili konkretnejše
naloge na tem področju v okviru svojih programov, pri čemer so upoštevali poleg 11
manj razvitih občin tudi geografsko območje
Brkinov in Kozjanskega, ki pri spodbujanju
gospodarskih vlaganj s sredstvi republiškega
proračuna nista bila prisotna.
1.3. Družbeni plan razvoja SR Slovenije v
letih 1971-1975 (Uradni list SRS, št. 4/73) je
opredelil možnosti hitrejšega gospodarskega
razvoja manj razvitih območij zlasti s pospešenim razvojem industrije, sodobnejše kmetijske proizvodnje ter terciarnih dejavnosti in
raznih obratov malega gospodarstva. Pri tem
naj bi izkoristili presežke delovne sile, ki so
posledica agrarne prenaseljenosti, prav tako
pa tudi prirodne pogoje in druge resurse na
manj razvitih območjih. Ob širšem poslovnem
sodelovanju in tudi integraciji zametkov industrije z večjimi delovnimi organizacijami iz
razvitejših območij naj bi dosegli širitev industrijskih zmogljivosti, pri čemer bi imele večje
možnosti zaposlovanja pomemben motiv za
poslovno sodelovanje.
V okviru razvoja terciarnih dejavnosti, je
družbeni plan opredelil večje možnosti zlasti
na področju turizma zaradi ugodnih pogojev,
ki jih dajejo termalni in mineralni vrelci ter
ugodna geografska lega za razvoj izletniškega turizma in zdraviliškega turizma. Med najpomembnejšimi usmeritvami razvoja teh območij pa družbeni plan opredeljuje pospešen
razvoj kmetijske proizvodnje, na kar vplivajo
tudi ugodni prirodni pogoji.
Družbeni plan je dal močan poudarek hitrejšemu izboljševanju pogojev razvoja, zlasti
še na področju prometne infrastrukture in
vodnega gospodarstva. Prednost naj bi imela
modernizacija cest, ki povezujejo ta območja
z bližnjimi močnejšimi gospodarskimi središči in cestne povezave, ki imajo večji pomen
za razvoj turizma. Republiška skupnost za
ceste naj bi za modernizacijo in vzdrževanje
magistralnega in regionalnega omrežja na
poročevalec

manj razvitih območjih namenila okoli
23-25% sredstev za te namene v SR Sloveniji.
Učinkoviti ukrepi pa naj bi prispevali k hitrejšemu reševanju problemov vodnega gospodarstva na manj razvitih območjih.
V okviru družbenih dejavnosti naj bi bilo
težišče naporov na postopnem izenačevanju
pogojev in možnosti izobraževanja ter otroškega varstva v primerjavi z drugimi območji v
SR Sloveniji. Z modernizacijo in povečanjem
osnovnošolskih zmogljivosti ter z izboljšanjem kvalifikacijske sestave učnega osebja
naj bi ustvarili pogoje za enakopravnejše
vključevanje mladine iz manj razvitih območij
v nadaljnje šolanje in delo. Občutno naj bi
povečali tudi zajetje mladine iz teh območij v
srednjem, poklicnem, višnjem in visokem šolstvu. Pri pospeševanju razvoja manj razvitih
območij naj bi imelo pomembno vlogo tudi
razvijanje kulturnih dejavnosti. V zvezi z reševanjem socialnih problemov, ki so na manj
razvitih območjih še posebej posledica neugodne starostne strukture kmetijskega prebivalstva, pa naj bi republika z dotacijami iz
republiškega proračuna izboljševala možnosti manj razvitih občin za dodeljevanje raznih
oblik socialnih podpor ter z dodatnimi ukrepi
omogočila reševanje drugih socialnih problemov (npr. priznavalnine borcev NOB, zdravstveno zavarovanje socialno ogroženih kmetov, združene skupnosti zdravstvenega zavarovanja kmetov).
Kot poseben problem je družbeni plan
opredelil razvoj obmejnih predelov, zlasti še
na manj razvitih območjih, kjer se zaradi kmetijske nerazvitosti in oddaljenosti gospodarskih središč in večjih urbanih aglomeracij bodisi zmanjšuje poselitev prostora ali pa močno povečuje dnevna migracija prek meje. K
reševanju teh problemov naj bi prispevali tudi
ukrepi republike za pospeševanje razvoja
manj razvitih območij in za pospeševanje
kmetijske proizvodnje.
2. Sistem pospeševanja razvoja manj
razvitih območij v obdobju 1976-1980
in razvojne usmeritve v planskih
dokumentih v SR Sloveniji v obdobju
1976-1980
2.1. Pri pripravah družbenega plana SR
Slovenije za obdobje 1976-1980 je bilo ugotovljeno, da so razlike v stopnji razvitosti posameznih območij še vedno tolikšne, da bo
moral biti hitrejši razvoj manj razvitih območij
v SR Sloveniji še nadalje pomembno področje
razvojne politike. Zato je bil koncem leta 1975
sprejet zakon o pospeševanju skladnješega
regionalnega razvoja v SR Slovenij (Uradni
list SRS, št. 29/75). Upošteval je nekatere probleme in izkušnje, ki so se pokazale v zvezi z
izvajanjem prejšnjega zakona, zlasti glede teritorialnega opredeljevanja manj razvitih območij. Poleg tega pa je v še večji meri, kot
prejšnji zakon, sistem pospeševanja razvoja
zasnoval na samoupravni podlagi. Zakon tudi
terja večjo usklajenost razvojnih naporov pri
pospeševanju razvoja. V zakonu je določeno,
da med manj razvita območja v SR Sloveniji
štejejo občine, ki izpolnjujejo določene kriteporočevalec

rije in nekatera geografska območja s podobnimi značilnostmi manjše razvitosti, ki pa jih v
nekaterih primerih meje občin prekinjajo.
Za manj razvita območja štejejo občine, ki
izpolnjujejo najmanj po en kriterij iz najmanj
treh od naslednjih štirih skupin kriterijev:
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1. gospodarska razvitost:
- da družbeni proizvod na prebivalca ne
presega 50% poprečja Socialistične republike Slovenije,
- da delež zaposlenih ne presega 50 odstotkov poprečja Socialistične republike Slovenije.
2. prebivalstvo:
- da je delež kmečkega prebivalstva v
skupnem številu prebivalstva najmanj 50 odstotkov višji kot v poprečju SR Slovenije,
- da se je v obdobju 1961-1975 število prebivalstva zmanjšalo.
3. družbeni standard:
- da delež predšolskih otrok v vzgojnovarstvenih zavodih ne presega 50 odstotkov
poprečja Socialistične republike Slovenije,
- da delež slušateljev višjih in visokih šol v
skupnem prebivalstvu ne presega 50 odstotkov poprečja Socialistične republike Slovenije.
4. infrastruktura:
- da delež gospodinjstev z vodovodom v
stanovanju ne presega 50 odstotkov poprečja
Socialistične republike Slovenije,
- da delež magistralnih in regionalnih cest
s sodobnim cestiščem ne presega dveh tretjin
poprečja Socialistične republike Slovenije.
V medobčinski skupnosti, v kateri so občine združene v smislu 193. člena ustave SR
Slovenije, ki je po najmanj enem kriteriju iz
najmanj treh skupin kriterijev iz prejšnjega
odstavka iznad poprečja SR Slovenije, se štejejo za manj razvita območja tiste občine, ki
izpolnjujejo najmanj po en kriterij iz vseh štirih skupin kriterijev iz prejšnjega odstavka. Na
podlagi navedenih kriterijev je bilo z odlokom
Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije (Uradni list SRS, št. 14/76) opredeljenih za manj
razvito območje 9 občin: Črnomelj, Lenart,
Lendava, Ljutomer, Murska Sobota, Ormož,
Šentjur pri Celju, Šmarje pri Jelšah in Trebnje.
Tem pa se je pridružila še občina Tolmin kot
obmejna občina, ker zakon v takih primerih
predvideva manj zahtevne kriterije.
Zako določa tudi kriterije za določitev manj
razvitih krajevnih skupnosti, vendar s pogojem, da sestavljajo geografsko zaokroženo
območje, ki po številu prebivalstva in po površini presega povprečno velikost občin v SR
Sloveniji, oziroma so geografsko povezane z
manj razvitimi občinami. Te krajevne skupnosti pa morajo izpolnjevati naslednje kriterije:
- da se je v obdobju 1961-1971 število prebivalstva zmanjšalo,
- da je delež kmečkega prebivalstva najmanj 50% večji od poprečja SR Slovenije,
- da so sestavni del občine, ki izpolnjuje
najmanj en kriterij iz najmanj treh skupin od
tistih štirih skupin kriterijev, ki so določeni za
5
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opredeljevanje manj razvitih občin, vendar ne
z najmanj 50% zaostajanjem, temveč le 25%
zaostajanjem za poprečjem SR Slovenije.
Krajevne skupnosti v pretežno deset kilometrskem pasu ob državni meji, ki izpolnjujejo navedene kriterije, so opredeljene kot manj
razvite tudi v primeru, če niso sestavni del
geografsko zaokroženega območja, ki po številu prebivalstva in po površini presega poprečno velikost občin v SR Sloveniji.
Na tej podlagi določa odlok Izvršnega sveta
Skupščine SR Slovenije poleg deset manj razvitih občin kot manj razvito območje tudi 84
krajevnih skupnosti v 15 nadaljnjih občinah in
sicer: Gornja Radgona, Ptuj, Slovenska Bistrica, Laško, Sevnica, Krško, Brežice, Kočevje,
Mozirje, Ilirska Bistrica, Postojna, Sežana,
Dravograd, Radlje ob Dravi in Maribor (krajevni skupnosti Kamnica in Selnica ob Dravi le
delno). Število krajevnih skupnosti je v posameznih občinah različno (npr. v občinah Dravograd in Krško po ena, v občini Ptuj 16).
Teritorij manj razvitih območij se je v obdobju 1976-1980 v primerjavi s predhodnim
obdobjem nekoliko spremenil. Od 11 občin, ki
so bile opredeljene kot manj razvite v obdobju
1971-1975, nista bili več mednje uvrščeni občini Gornja Radgona in Ptuj, na novo pa je
bila vključena občina Tolmin. Hkrati pa se je
teritorialni obseg povečal z geografskimi območji kot so npr. Brkini, Kobansko, Kozjansko ter Haloze in Slovenske gorice, ki deloma
segata tudi v občini Gornja Radgona in Ptuj.
Površina manj razvitega območja se je tako
povečala
na 30% površine SR Slovenije (6068
km2) in 20,7% prebivalstva SR Slovenije
(358.000 prebivalcev po popisu iz leta 1071).
Od tega znaša2 površina deset manj razvitih
občin 3916 km ali 64,5% vseh manj razvitih
območij, število prebivalstva pa je po štetju iz
leta 1971 znašalo 247.999 ali 69,3% prebivalstva manj razvitega območja.
2.2. Sistem posanja razvoja manj razvitih
območij v obdobju 1976-1980 temelji predvsem na samoupravnih rešitvah v temeljnih
organizacijah združenega dela, krajevnih
skupnostih, samoupravnih interesnih skupnostih, občinah in republiki. Ukrepi in naloge
v zvezi s pospeševanjem skladnejšega regionalnega razvoja in hitrejšim razvojem manj
razvitih območij so opredeljeni z družbenim
dogovorom o pospeševanju skladnejšega regionalnega razvoja v SR Sloveniji v obdobju
1976-1980 (Uradni list SRS, št. 24/76), ki so
ga podpisali Izvršni svet Skupščine SR Slovenije ter izvršni sveti skupščin občin, mesta
Ljubljane in obalne skupnosti Koper, družbenopolitične organizacije, samoupravne interesne skupnosti na področju gospodarstva in
družbenih dejavnosti, banke, Gospodarska
zbornica Slovenije ter druge samoupravne
skupnosti. Pri tem so se udeleženci dogovorili, da bodo sprejete naloge izvajali v skladu s
samoupravnimi sporazumi o temeljih svojih
planov, kot tudi s samimi srednjeročnimi
plani.
Samoupravne interesne skupnosti na področju gospodarstva so v skladu s svojim delovnim področjem opredelile konkretne naloge pri modernizaciji cestnega omrežja, izbolj-

šanju preskrbe s pitno in tehnološko vodo ter
pri urejanju voda in melioracij in v zvezi z
oskrbo z elektroenergijo ter s PTT storitvami.
Samoupravne interesne skupnosti na področju družbenih dejavnosti so se obvezale,
da bodo s solidarnostnim združevanjem sredstev izboljševale pogoje za izobraževanje,
otroško varstvo, zdravstvo, kulturo, telesno
kulturo ter socialno skrbstvo, posebna pozornost pa je dana tudj financiranju raziskovalnega dela v zvezi z reševanjem problemov
manj razvitih območij.^
Pospeševanje razvoja na področju gospodarstva temelji na neposrednem interesnem
povezovanju in združevanju dela in sredstev
organizacij združenega dela iz razvitejših in
manj razvitih območij na podlagi skupno oblikovanih razvojnih programov. Zaradi hitrejšega usmerjanja gospodarskih naložb na manj
razvita območja, ob upoštevanju ekonomskih
kriterijev, so se banke in Gospodarska zbornica Slovenije v družbenem dogovoru zavezale,
da bodo z organizacijami združenega dela
sodelovale pri iniciranju projektov in samoupravnega združevanja sredstev v skladu z
razvojnimi možnostmi manj razvitih ombočij
in kriteriji, ki so opredeljeni v dogovoru o
temeljih družbenega plana SR Slovenije. Banke so se tudi zavezale, da bodo dovoljevale
kredite za investicije na teh področjih pod
ugodnejšimi pogoji. Zaradi stimulacije vlaganja na manj razvitih območjih SR Slovenija
priznava investitorjem in novo ustanovljenim
organizacijam združenega dela na manj razvitih območjih davčne olajšave. Poleg tega sofinancira tudi izdelavo kompleksnih razvojnih
programov in inicialnih razvojnih načrtov iz
sredstev republiškega proračuna.
V družbenem dogovoru so se vse občine,
mesto Ljubljana in obalna skupnost Koper
zavezela, da bodo pospeševale razvoj v manj
razvitih krajevnih skupnostih na svojem območju, pri čemer naj bi,bila v politiko pospe*
ševanja razvoja zajeta poleg manj razvitih območij, ki so opredeljene po kriterijih republiškega zakona, tudi druga ožja manj razvita
območja. V zvezi s tem naj bi v merilu posamezne občine oziroma v okviru medobčinskega sodelovanja sprejeli ustrezne družbene
dogovore in samoupravne sporazume, kar naj
bi skupaj z opredelitvami v merilu SR Slovenije prispevalo k čim učinkovitejšemu odpravljanju problemov manjše razvitosti.
Poseben poudarek je dan hitrejšemu razvoju manj razvitih obmejnih območij, pri čemer
so poleg nalog in ukrepov, ki veljajo za vsa
manj razvita območja, opredeljeni tudi nekateri dodatni ukrepi in naloge za manj razvita
obmejna območja, kot napr. modernizacija
lokalnega cestnega omrežja, zagotavljanje
delovanja osnovnih šol ne glede na število
šoloobveznih otrok itd.
2.3. Družbeni plan SR Slovenije za obdobje
1976-1980 (Uradni list SRS, št. 20/76) opredeljuje politiko skladnejšega regionalnega razvoja med temeljnimi cilji in usmeritvami. Na
ta način naj bi ob postopnem aktiviranju potencialnih razvojnih možnosti na posameznih
območjih in ob upoštevanju skupnih interesov racionalnega in čim učihkovitejšega raporočevalec'

zvoja SR Slovenije postopoma omogočali na
vseh območjih enakopravnejše pogoje za delo in življenje delovnih ljudi ter prispevali k
zmanjševanju razlik med manj in bolj razvitimi
območji ter med mesti in podeželjem. Pri
zmanjšanju razlik naj bi bile upoštevane zaposlitvene možnosti, prirodni pogoji in naravni viri ter pogoji optimalne lokacije in varstva
okolja, čemur bo morala biti prilagojena tudi
politika na področju investicij. Nova delovna
mesta naj bi ustanavljali predvsem na območjih, kjer so še večje možnosti zaposlovanja.
Na območjih, kjer je že dosežena visoka stopnja zaposlitve prebivalstva in se hkrati zaostrujejo ekološki problemi ter progresivno rastejo družbeni stroški, pa naj bi bila vlaganja
usmerjena predvsem v modernizacijo in višjo
tehnično opremljenost dela.
V okviru politike skladnejšega regionalnega
razvoja družbeni plan SR Slovenije posebej
obravnava naloge pri pospeševanju razvoja
manj razvitih območij v SR Sloveniji, kjer so
razvojne razlike še občutne, kljub omenjenim
dosežkom v preteklem srednjeročnem obdobju. Zato premagovanje teh razlik terja stalno in dolgoročno družbeno aktivnost za hitrejši gospodarski razvoj na podlagi racionalnega izkoriščanja lastnih gospodarskih virov
in drugih razvojnih faktorjev ob samoupravnem povezovanju organizacij združenega dela iz razvitih in manj razvitih območij. To naj bi
omogočilo v obdobju 1976-1980 na manj razvitih območjih hitrejšo rast družbenega proizvoda in števila delovnih mest kot v poprečju
SR Slovenije. Taka usmeritev je nakazana tudi
v družbenih planih vseh desetih manj razvitih
občin in večine tistih občin, ki vključujejo
manj razvita geografska območja.
Družbeni plan predpostavlja hitrejši razvoj
industrije in storitvenih dejavnosti na manj
razvitih območjih, poseben poudarek pa daje
širjenju produktivnejših delovnih mest v kmetijstvu, kar predstavlja hkrati ob odpiranju novih delovnih mest v industriji in storitvenih
dejavnostih pomembno osnovo za kvalitetnejše zaposlovanje in s tem tudi za zadržanje
ustreznega dela delovno sposobnega prebivalstva v kmetijstvu. Pri tem družbeni plan
predpostavlja, daje na manj razvitih območjih
velik del najkvaliteinejših kmetijskih površin,
razen tega pa tudi večji del tistih kmetijskih
površin, ki so predvidene za melioracijo.
Glede na dosedanje izkušnje daje družbeni
plan večji poudarek izboljševanju pogojev razvoja, zlasti infrastrukture in družbenih dejavnosti, kar je nujen pogoj, ker bi sicer ustvarili
nove neskladnosti in razvojne probleme. V
infrastrukturi je dan poudarek modernizaciji
cest ter izboljšanju oskrbe z vodo in električno energijo, kot tudi s PTT storitvami. Ob
upoštevanju minimalnih standardov razvoja
družbenih dejavnosti v SR Sloveniji naj bi
samoupravne interesne skupnosti s samoupravnimi sporazumi solidarnostno usmerile
del združenih sredstev za izboljšanje pogojev
razvoja na področju družbenih dejavnosti, kar
še posebej velja za izobraževanje ter organizirano otroško varstvo in področje zdravstva.
V okviru politike pospeševanja razvoja manj
razvitih območii ie v družbenem planu predviporočevalec

dena posebna skrb manj razvitim območjem
ob državni meji. Dosedanje razseljevanje prebivalstva iz teh območij naj bi zaustavili ali
vsaj omejili z izboljševanjem pogojev na področju infrastrukture in družbenih dejavnosti
ter z odpiranjem novih delovnih mest na teh
območjih oziroma v njihovi bližini.
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3. Organiziranost in programska
usmerjenost na manj razvitih
območjih1
3.1. V skladu z določili družbenega dogovora o pospeševanju skladnejšega regionalnega razvoja v SR Sloveniji v obdobju
1976-1980 tudi nekatere občine opredeljujejo
skladnejši regionalni razvoj znotraj svojega
območja, kar še zlasti velja za del manj razvitih občin in nekatere občine, ki imajo v skladu
z odlokom Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije na svojem območju manj razvite krajevne skupnosti. V zvezi s tem občine opredeljujejo svoje kriterije razvitosti krajevnih skupnosti, izpod katerih jih obravnavajo kot manj
razvite. Hkrati pa imajo v svojih družbenih
planih oziroma drugih dokumentih opredeljene tudi naloge in ukrepe za njihov hitrejši
razvoj.
3.2. Med desetimi manj razvitimi občinami
imajo določene kriterije za opredelitev manj
razvitih krajevnih skupnosti občine Črnomelj,
Lendava, Ljutomer, Murska Sobota, Tolmin in
Trebnje in sicer:
- v občini Črnomelj: Stari trg, Vinica, Adlešiči, Dragatuš, Griblje, Talčji vrh (zadnje tri so
opredeljene kot posebnega pomena za občino na določenih področjih);
- v občini Lendava: Dobrovnik, Polana,
Turnišče, Črenšovci;
- v občini Ljutomer: Bučkovci, Radoslavci,
Cezanjevci, Železne dveri, Razkrižje, Stara cesta, Stročja vas (del območja krajevne skupnosti);
- v občini Murska Sobota: Bodovci, Cankova, Čepinci, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš,
Križevci, Kuzma, Mačkovci, Pertoča, Prosenjakovci, Ratkovci, Rogaševci, Selo Fokovci,
Šalovci;
- v občini Tolmin: Borjana, Breginj, Čadrg,
Gorenja Trebuša, Kneža, Livek, Lom, Podbrdo, Rut-Grant, Soča-Trenta, Stržišče, Šentviška gora, Vrsno, Zadlaz-Čadrg, Log pod Mangartom (visokogorske in obmejne krajevne
skupnosti);
- v občini Trebnje: Čatež, Dobrnič, Knežja
vas, Sela Šumberk, Svetinje, Trebelno.
Manj razvite občine Lenart, Ormož, Šentjur
pri Celju in Šmarje pri Jelšah nimajo posebej
opredeljenih manj razvitih krajevnih skupnosti. Pri tem občina Lenart obravnava kot manj
razvite krajevne skupnosti vse, razen krajevne
skupnosti Lenart.
3.3. Občine, ki imajo na svojem teritoriju
krajevne skupnosti, opredeljene z odlokom
Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije kot
manj razvite (15 občin), obravnavajo v skladu
s politiko skladnejšega regionalnega razvoja
1
Na podlagi pismenih informacij, ki so jih dostavili izvršni sveti
oziroma upravni organi občin.
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posebej te krajevne skupnosti, nekatere med
njimi pa tudi še druge krajevne skupnosti, ki
jih opredeljujejo kot manj razvite na podlagi
svojih kriterijev. Tako imata občini Brežice in
Krško poleg kozjanskih manj razvitih krajevnih skupnosti poseben pristop tudi v zvezi z
reševanjem razvojnih problemov manj razvitih krajevnih skupnosti na območju Gorjancev (deloma v povezavi z območjem Žumberak v SR Hrvatski). V občini Kočevje obravnavajo poleg manj razvitih krajevnih skupnosti
ob Kolpi (po odloku Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije) posebej še manj razvito krajevno skupnost Osilnica in krajevno skupnost
Stari log na območju Suhe Krajine. Občina
Slovenska Bistrica ima posebno usmeritev
začrtano razen za krajevne skupnosti v Halozah, posebej še za nekatere krajevne skupnosti na Pohorju (3 krajevne skupnosti). V občini
Maribor pa so poleg območja Kobanskega
med manj razvite vključene tudi vse obmejne
krajevne skupnosti in nekatere krajevne skupnosti na območju Slovenskih goric.
3.4. Manj razvite krajevne skupnosti so
opredelile tudi nekatere občine, ki ne vključujejo manj razvitih območij v smislu odloka
Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije. Tako
je npr. določila občina Nova Gorica posebno
usmeritev za Liško-Kambreško območje in
Banjško planoto, manj razvite krajevne skupnosti je opredelila tudi občina Litija. Občini
Novo mesto in Grosuplje pa sta v povezavi z
občinama Kočevje in Trebnje kot manj razvito
območje opredelili krajevne skupnosti na območju Suhe Krajine. Tudi nekatere druge razvitejše občine v določenem smislu opredeljujejo razvojne specifičnosti krajevnih skupnosti, čeprav se pri tem omejujejo predvsem
na solidarnost v zvezi s financiranjem delovanja krajevnih skupnosti in razvoja posameznih dejavnosti, ne gre pa za posebne razvojne
usmeritve v okviru skladnejšega razvoja posamezne občine.
3.5. Samoupravna organiziranost manj razvitih krajevnih skupnosti s stališča njihovega
povezovanja v okviru občin oziroma na širših
geografskih območjih, je zaenkrat še premalo
uveljavljena, čeprav to predvideva zakon, prav
tako pa tudi družbeni dogovor o pospeševanju skladnejšega regionalnega razvoja.
Samoupravna organiziranost je prisotna na
območju Kobanskega, kjer so krajevne skupnosti oblikovale poseben skupni posvetovalni
organ. Za območje Kozjanskega obstaja sodelovanje občin in krajevnih skupnosti, ki delujejo na tem območju. Sodelovanje med občinami obstaja tudi v zvezi z razvojem Brkinov, čeprav samoupravna povezanost krajevnih skupnosti na tem območju še ni realizirana. Na manj razvitih območjih Pomurja poteka medobčinsko sodelovanje v okviru organov sveta Pomurskih občin. Na drugih manj
razvitih območjih Pomurja poteka medobčinsko sodelovanje v okviruv organov sveta Pomurskih občin. Na drugih manj razvitih območjih obstajajo neposredne povezave med
zainteresiranimi krajevnimi skupnostmi in občinami le v zvezi z reševanjem nekaterih posameznih razvojnih problemov, stalna samou-

pravna organiziranost pa za ta območja še ne
obstaja.
V skladu z družbenim dogovorom o pospeševanju skladnejšega regionalnega razvoja v
SR Sloveniji so občine, ki vključujejo območje Suhe Krajine oziroma krajevne skupnosti
na tem območju, ustanovile skupnost krajevnih skupnosti, katere naloga je pospeševanje
razvoja Suhe Krajine kot manj razvitega območja, opredeljenega v okviru medobčinskega sodelovanja. V ta namen je bil podpisan
tudi poseben družbeni dogovor o pospeševanju razvoja Suhe Krajine do leta 1985.
3.6. V družbenih planih in nekaterih drugih
razvojnih dokumentih opredeljujejo občine
politiko pospeševanja razvoja manj razvitih
krajevnih skupnosti oziroma območij, pri čemer je težišče predvsem na ustvarjanju pogojev razvoja, zlasti še na področju infrastrukture in družbenih dejavnosti. Hkrati pa v teh
dokumentih predvidevajo tudi njihov hitrejši
gospodarski razvoj, pri čemer izhajajo iz
usmeritve policentričnega razvoja tudi znotraj
občin. Še vedno pa je v družbenih planih in
drugih razvojnih dokumentih zelo malo prisotno medobčinsko sodelovanje, ki se omejuje le na reševanje nekaterih posameznih vprašanj.
3.7. Za izboljšanje pogojev za delo in življenje na manj razvitih območjih je zelo pomembno tudi razvijanje lokalne infrastrukture
na področju cestnega in vodnega gospodarstva, elektrifikacije, gradnje drugih potrebnih
komunalnih objektov in objektov na področju
družbenih dejavnosti, zlasti še osnovnega
šolstva in otroškega varstva. Za ta območja so
v preteklih letih, ko so dosegla hitrejši gospodarski razvoj, značilni tudi povečani lastni napori in nadpoprečno visoka udeležba prebivalstva pri urejanju teh vprašanj. Redni samoprispevki v občinskem merilu se gibljejo večinoma v višini preko 2,5% in ustrezno višje
tudi na podlagi drugih osnov samoupravnega
združevanja sredstev prebivalstva. Poleg
splošnega samoprispevka za vse občane, so
se krajani v večini krajevnih skupnosti s posebnimi dogovori odločali za dodatne prispevke v sredstvih, obveznicah, delu in materialu za gradnjo krajevnih, komunalnih in infrastrukturnih naprav ter objektov družbenega standarda ter s tem prevzeli nase veltko
skrb in odgovornost za pospeševanje razvoja
v kraju in območju, kjer žive in delajo.
II. GLOBALNI REZULTATI RAZVOJA
1. Globalna gospodarska rast
1.1. V 11. manj razvitih občinah2 je bila v
obdobju 1966-1970, to je pred sprejetjem zakona o ukrepih za pospeševanje razvoja teh
območij, rast družbenega proizvoda za 22,6%
počasnejša (v 10 občinah 15,2%), v obdobju
2
V obdobju 1971-1975 je bilo med manj razvita območja vključenih 11 občin, od leta 1976 dalje je vključena tudi občina Tolmin (12
občin), izpadli pa sta občini Gornja Radgona in Ruj (10 občin), ki
sta v sedanjem srednjeročnem obdobju vključen le z manj razvitimi
KS. Tako zbirna postavka »10 občin« zajema občine, ki štejejo v
obdobju 1976-1980, postavka »11 občin« pa občine, ki so štele v
obdobju 1971-1975 v celoti za manj razvite občine.

poročevalec

1971-1975 pa za 4,8% hitrejša kot v poprečju
SR Slovenije (v 10 občinah 2,6%). Pozitivna
gibanja so se nadaljevala tudi v letih 1976
(35,5% oziroma 25% iznad republiškega poprečja) in v letu 1977 (21,3% oziroma 24,1%
iznad republiškega poprečja.
Tudi v občinah z manj razvitimi krajevnimi
skupnostmi3 je bila situacija podobna, saj je
bila stopnja gospodarske rasti v obdobju
1966-1970 za 9,8% in v obdobju 1971-1975 za
1,9% nižja od republiškega poprečja, v letu
1976 pa za 14,5% in v letu 1977 za 12,5% višja
od republiškega poprečja.
Tako v občinah, ki v celoti štejejo za manj
razvita območja, kot v občinah, ki so med

Občina
Črnomelj
Lenart
Lendava
Ljutomer
Murska Sobota
Ormož
Šentjur pri C.
Šmarje pri Jel.
Tolmin
Trebnje
Skupaj 10 občin
Gornja Radgona
Ptuj
Skupaj 12 občin
Skupaj brez
Tolmina 11 občin
Občine z manj
razvitimi KS
Občine z manj
razvitimi KS
brez Maribora
SR Slovenija

Poprečna stopnja
rasti v obdobju
1966-1970 1971-1975
26,9
12,1
27.4
10.0
30,9
14.7
28,3
12,5
26.5
16,4
25,0
13.1
29,7
12,3
28,5
14.8
24,5
14,3
31,2
8,9
27,7
13.9
39,7
6,9
26,0
11,3
27,9
12,8
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3
Brez občine Maribor, v kateri le dela dveh krajevnih skupnosti
štejeta za mani razvito območje.

Stopnja rasti
v % (nominalno)
1976
1977
29,1
25,0
37,-8
19.7
39.4
-0,8
34,8
15,0
22.8
22,0
24.5
27.4
39,0
9,8
20,0
24.8
18,5
19.7
24.9
32.8
26,8
19,0
5,1
45.0
29,8
17.1
25,5
20.5

1965
60,4
26.8
46.2
51.6
43.9
36.1
38,8
37.7
65.4
49,7
45.5
54.3
69.2
50.6

Na prebivalca v indeksih
nivoja (SRS = 100)
1970
1975
54.7
52,9
22.3
21,3
55,5
45.6
48,9
45,1
46.4
45.7
32.8
33,7
37.9
33,7
41.1
37.3
64.3
64,9
49,9
40.4
46,0
43,1
60.4
36,4
56.2
56,9
59,0
54,4

1977
74.2
26,9
56,1
54,8
50,7
38,1
41.7
44.5
67,1
60.3
50.6
66,3
62,1
53.8

12,7

28,3

20,6

26,2

49,5

44,0

47,9

53,0

15,1

27,3

17,1

19,6

85,5

82,3

85,2

86,5

14,8
16,4

26,5
27,0

17,4
15,2

24,3
21,6

71,2
100,0

69,3
100,0

70,7
100,0

79,9
100,0

V obdobju 1966-1970 seje razlika v družbenem proizvodu na prebivalca med manj razvitimi območji in poprečjem SR Slovenije povečala, v letih 1971-1977 se je ta razkorak postopoma zmanjševal, vendar so razlike še vedno poudarjene in jih bo mogoče bistveno
zmanjšati le v daljšem razvojnem obdobju.
Statistični podatki o družbenem proizvodu
za leto 1978 sicer še niso na razpolago, vendar pa podatki, izračunani po posebni metodologiji4, kažejo, da se v tem letu niso nadaljevala gibanja iz prejšnjih let. Po teh podatkih
je znašala stopnja rasti nominalnega družbenega proizvoda celotnega gospodarstva v SR
Sloveniji 25,5 - v desetih občinah prav toliko
in v 11. občinah 25,2, v občinah z manj razvitimi krajevnimi skupnostmi pa 26,7 oziroma
brez Maribora 24,4. Podatki so aproksimativne vrednosti in če jih bodo potrdili tudi statistični podatki, pomenijo, da je bila v letu 1978
stopnja gospodarske rasti v manj razvitih območjih približno enaka kot v SR Sloveniji.
1.2. Za rast zaposlenosti na manj razvitih
območjih v primerjavi s poprečjem SR Slovenije veljajo podobne ugotovitve kot za rast
družbenega proizvoda - le da je njena intenzivnost bolj poudarjena.
poročevalec

manj razvita območja vključene le z manj razvitimi krajevnimi skupnostmi, se je realizirala
podobna tendenca: po uveljavitvi družbenih
ukrepov se je gospodarska rast, ki je bila do
tedaj v primerjavi s poprečjem SR Slovenije
negativna, spremenila v pozitivno.
Prednje ugotovitve pa veljajo le v globalu za
manj razvita območja, saj so bile med njimi
precejšnje razlike v dinamiki nominalnega
družbenega proizvoda celotnega gospodarstva:

V obdobju 1966-1970 je povprečna stopnja
rasti števila zaposlenih v združenem delu zaostajala za povprečjem SR Slovenije: v enajstih
občinah za dobre tri četrtine in v desetih občinah za dobri dve tretjini, v občinah z manj
razvitimi krajevnimi skupnostmi (brez Maribora) pa tudi za dobre tri četrtine. Stanje se je
bistveno izboljšalo v obdobju 1971-1975, saj
je bila rast števila zaposlenih v združenem
delu v enajstih občinah za 39,5%, v desetih
občinah za 41,9%, v občinah z manj razvitimi
krajevnimi skupnostmi (brez Maribora) pa za
4,7% višja kot v povprečju SR Slovenije.
Ugodna gibanja na področju zaposlovanja
so se nadaljevala tudi v prvih treh letih sedanjega srednjeročnega obdobja. V enajstih občinah rast števila zaposlenih presega povprečje v SR Sloveniji: v letu 1976 za 40,7, v
letu 1977 za 45,2% in v letu 1978 za 65,8%. V
desetih občinah so bili ti rezultati: v letu 1976
33,3%, v letu 1977 66,7% in v letu 1978 87,8%.
Bistveno manjše so bile v primerjavi s povprečjem SR Slovenije razlike v stopnji rasti
zaposlovanja v občinah z manj razvitimi kra4
»Navodilo o metodologiji za ugotavljanje in spremljanje gibanja osebne, skupne in splošne porabe v primerjavi z družbenim
proizvodom oziroma podatkom, ki nadomešča družbeni proizvod v
obdobju 1976-1980« - Uradni list SRS, št. 21/77.
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Črnomelj
Lenart
Lendava
Ljutomer
Murska Sobota
Ormož
Šentjur pri C.
Šmarje pri J.
Tolmin
Trebnje
Skupaj 10 občin
Gornja Radgona
Ptuj
Skupaj 12 občin
Skupaj brez
Tolmina - 11
občin
Občine z manj
razvitimi KS
Občine z manj
razvitimi KS
brez Maribora
SR Slovenija

jevnimi skupnostmi, saj je bila v slednjih višja
v letu 1976 za 14,8%, v letu 1977 pa za 2,4%
višja, v letu 1978 pa za 4,9% nižja od republiškega povprečja.
Poudariti je potrebno, da se stopnja rasti
števila zaposlenih v združenem delu na manj
razvitih območjih uresničuje v glavnem v
skladu s predvidevanji družbenega plana,
medtem ko so v povprečju SR Slovenije ta
predvidevanja v tem obdobju precej presežena. Taka usmeritev združenega dela na razvitejših območjih kaže na nadaljevanje zapo-

Poprečna stopnja
rasti v obdobju
1966
1971
1970
1975
0,6
7,4
-5,8
9,8
0,6
5.6
-0,2
4,4
2,8
6,3
-2,0
5,8
0,7
8.3
-1,4
5.4
-0,2
3.8
0,5
9,1
0,4
6,1
1,6
6.7
-0,6
4,7
0,2
5.9

Stopnja rasti
•1976
1977
0,8
4.2
1.5
7.3
3.3
11,7
5,0
8.4
3.4
6,7
3,4
5,4
6,2
8.6
0,8
6.7
3.2
5,9
12,7
6,7
3.6
7.0
3.3
4,7
4,3
3,6
3.7
6.1

1978
7.0
12,0
11,5
4.8
8,7
6,5
4.9
5.5
4.6
12,9
7.7
6,3
3.1
6,6

1965
66.2
26.0
40.8
55.9
43.1
36.3
29,9
46,0
64,0
36,3
44.7
56,3
59.8
48.2

Delež zaposlenih v
združenem delu v
skupnem prebivalstvu
v indeksih nivoja
(SRS = 100,0)
1970
1975
68.5
81,5
25,5
19,1
41,4
46.1
53.8
55,5
48,4
55.2
33.1
37,5
29.6
36,5
43.0
47.5
64,6
69,4
49.1
37,3
44.9
51.2
59.2
67,8
56.1
58,4
48,1
53.6

1978
84,3
29,0
55,5
61,0
61,8
40,8
40,0
49,5
74,3
61,8
56,8
72,0
60,3
58,5

0,3

6,0

3,8

6.1

6,8

46,9

46,8

52.5

57,3

0,5

4,0

3,1

4.2

4,4

87,8

86,0

86.6

89,0

0,3
1,3

4,5
4,3

3,1
2,7

4,3
4,2

3,9
4,1

66,9
100,0

66,2
100,0

69,4
100,0

71,5
100,0

V rasti zaposlenosti so nad republiškim
povprečjem vse manj razvite občine, razen
občine Črnomelj (v letih 1976 in 1977), v kateri
pa je sicer stopnja zaposlenega prebivalstva
najvišja med vsemi manj razvitimi občinami.
Hkrati pa je potrebno ugotoviti, da podatki o
deležu zaposlenih v združenem delu kažejo v
primerjavi s povprečjem SR Slovenije na veliko zaostajanje v večini manj razvitih območij.
Posledica tega je tudi relativno visoka stopnja
nezaposlenosti. Po posameznih manj razvitih
občinah je delež nezaposlenosti v skupni zaposlenosti v občini naslednji.
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slovanja na ekstenzivnih osnovah, kar v precejšnji meri hromi napore za skladnejši regionalni razvoj in večjo produktivnost dela. Družbeni plan namreč predvideva, da bi nove zaposlitve zagotavljali predvsem na manj razvitih območjih, kjer so glede na relativno nizko
udeležbo zaposlenega prebivalstva še ugodne možnosti za zaposlovanje (proces deagrarizacije, vračanje delavcev z začasnega
dela v tujini itd.).
Rast števila zaposlenih v združenem delu je
bila po posameznih občinah naslednja:

Občina
1976
1977
1978
Črnomelj
1,8
1,4
1,0
Lenart
10,1
6,2
3,9
Lendava
9,7
8.1
4,7
Ljutomer
6,4
3,6
3,0
Murska Sobota
7.0
6,6
5,0
Ormož
13,3
12,0
10,7
Šentjur
4,3
2,8
2,5
Šmarje pri J.
3.1
3,4
.3,0
Tolmin
3,3
2.2
1,5
Trebnje
2.6
1.3
1,5
Manj razvita
območja skupaj
5.7
4,8
3,9
SR Slovenija
1.8
1,6
1,5
Število delavcev, ki so iz manj razvitih občin
na začasnem delu v tujini, od leta 1971, za
katerega razpolagamo s podatki iz popisa
prebivalstva - stalno upada.

poročevalec

Zaposleni v
tujini v letu5
1978 (v%)
8.0
31,5
29,3
15,1
18,7
20.7
9,5
9.1
3,3
4,9
14.8
12,8
23,8
16.5

19785
19755
1971
Občina
472
549
889
Črnomelj
650
867
966
Lenart
1.800
2.464
2.901
Lendava
721
880
963
Ljutomer
3.100
4.553
4.778
Murska Sobota
641
702
871
Ormož
291
326
404
Šentjur
575
662
795
Šmarje
215
357
549
Tolmin
215
275
302
Trebnje
8.680
11.635
13.418
Skupaj 10 občin
780
834
1.295
Gornja Radgona
3.995
4.045
4.113
Ptuj
13.455
16.514
18.826
Skupaj 12 občin
Skupaj brez Tolmina •
13.240
16.157
18.277
11 občin
V letu 1978 je bilo po oceni občinskih stro- do leta 1978 se je v SR Sloveniji povečalo
kovnih služb na začasnem delu v tujini 13.240 število prebivalcev za 17,0%, v enajstih manj
oseb (11 občin) oziroma 8680 oseb (10 občin),
razvitih občinah za 2,6% in v desetih manj
kar je v primerjavi s skupnim številom zaporazvitih občinah za 1,4%. Udeležba prebivalslenih v združenem delu 17,6% (11 občin) ali
stva manj razvitih območij v skupnem prebi14,8% (10 občin). Vsi ti podatki kažejo, da valstvu SR Slovenije se postopoma, vendar
kljub dosedanjim ugodnim gibanjem še ve- stalno zmanjšuje. Statistični podatki kažejo,
dno obstajajo večje potrebe za odpiranje deda gre za dolgoročnejši proces, ki ga z dololovnih mest preko novih naložb.
čenimi odkloni ugotavljamo vse pd prvega
povojnega popisa prebivalstva v letu 1948 da2. Demografska gibanja
Jje-:
5
2.1. Od popisa prebivalstva v letu 1961 pa
ocene občin.

17.6

- odstotek udeležbe prebivalstvu SR Slovenije
1975
1971
1961
1953
1948
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
SR Slovenija
17,6
18,1
19,4
21,3
22,0
Manj razvite občine - 11 občin
13,9
14,4
15,7
Manj razvite občine - 10 občin
Potrebno je ugotoviti, da so prikazana giba- značilna skoraj stagnacija. Leta 1971 je tu
nja pogojena izključno s hitrejšo rastjo prebi- živelo 312.706 prebivalcev, nato pa sledi obvalstva na razvitejših območjih, na katera per- dobje z ugodnejšim trendom, saj se do leta
manentno imigrirajo prebivalci iz manj razvi- 1975 število prebivalcev povzpne na 316.126
tih območij, predvsem pa mladina, ki se tako in v letu 1978 na 318.262.
Primerjalno prikazujemo stopnje rasti števivključuje v ugodnejše zaposlitvene možnosti,
ki jih ponujajo razvitejša območja. V letu 1948 la prebivalcev in sicer na osnovi zadnjih dveh
je bilo v enajstih občinah 317.515 prebivalcev, popisov, nato za petletni obdobji 1970-1965
najnižje stanje je bilo doseženo ob popisu leta in 1976-1980 ter za leta 1976,1977 in 1978, ki
1961, ko je tu živelo 310.256 prebivalcev. Za kažejo, da so tudi med posameznimi območji
obdobje do naslednjega popisa leta 1971 je večje ali manjše razlike:
1977
1976
1975/70
1970/65
1971/61
-0,3
0,6
0,1
-0,1
0,1
Črnomelj
0,1
0,5
0,2
0,0
0,0
Lenart
0,0
-0,1
0,0
-0,2
-0,2
Lendava
0,5
0,5
0,2
0,3
0,3
Ljutomer
0,1
0,0
0,1
0,1
0,2
Murska Sobota
-0,2
-0,1
-0,2
-0,5
-0,5
Ormož
0,4
0,7
0,6
0,2
0,0
Šentjur pri C.
0,5
0,3
0,1
-0,2
-0,2
Šmarje pri J.
-0,3
-03
-0,9
-0,7
-0,7
Tolmin
0,3
-0,1
-0,4
-0,1
-0,2
Trebnje
0,1
0,1
0,0
-0,1
-0,1
Skupaj 10 občin
0,8
0,5
0,3
0,5
0,5
Gornja Radgona
0,2
0,2
0,3
0,5
0,3
Ptuj
Skupaj
0,2
0,1
0,1
0,0
0,0
12 občin
Skupaj brez Tolmina
0,2
0,2
0,2
0,1
0,1
- 11 občin
Občine z manj
0,4
0,6
0,4
0,6
0,4
razvitimi KS
Občine z manj razvitimi
0,1
0,4
0,2
0,1
0,1
KS brez Maribora
1,1
0,8
1,1
1,0
0,9
SR Slovenija

1978
100,0
17,1
13,5

1978
0,9
0,0
0,1
0,4
0,2
-0,4
0,9
0,1
0,1
0.7
0,3
-0,1
0,3
0,3
0,3
0,6
0,5
1,3
11

poročevalec
i

OPOMBE:

V večini občin z manj razvitimi krajevnimi
skupnostmi se je število prebivalcev v zadnjih
treh letih povečalo (izjema občina Radlje ob
Dravi), na drugi strani pa se je število prebivalcev, ki živijo v manj razvitih krajevnih skupnostih teh občin, zmanjšalo v devetih občinah, povečalo pa v dveh in ostalo nespremenjeno v eni občini6). To potrjuje, da migracijska gibanja oziroma trajna preseljevanja ne
potekajo samo med razvitejšimi in manj razvitimi regijami, pač pa dokaj intenzivno tudi
znotraj razvitimi regijami, pač pa dokaj inten-

zivno tudi znotraj manj razvitih občin in občin
z manj razvitimi krajevnimi skupnostmi.
2.2 V manj razvitih območjih SR Slovenije
se je v obdobju med dvema popisoma od leta
1961 do 1971 in še nadalje vse do leta 1978
intenzivno odvijal proces deagrarizacije in
razslojevanja prebivalstva, s čemer se je dokaj
naglo spreminjala tudi socialna struktura prebivalstva na teh območjih:
6
Ocene občinskih strokovnih služb; tri občine podatkov niso
poslale.

-% udeležbe kmečkega prebivalstva v
skupnem prebivalstvu
Občina
Črnomelj
Lenart
Lendava
Ljutomer
Murska Sobota
Ormož
Šentjur pri Celju
Šmarje pri Jelšah
Tolmin
Trebnje
Skupaj 10 občin
Gornja Radgona
Ptuj
Skupaj 12 občin
Skupaj 11 občin - brez Tolmina
SR Slovenija

19717
39,2
64.0
60.8
45.1
59,5
55,4
38,4
42,0
22.2
37.9
48,8
48,0
47,0
48,4
50,2
20,4

1961
54.1
71.5
66,8
58.6
68,4
65,4
51,3
47,3
40.3
54.2
59,1
53.4
55.7
58,1
59.5
30.8

3. Investicijska aktivnost
3.1. V petletnem obdobju pred sprejetjem
zakona o ukrepih za pospeševanje razvoja
manj razvitih območij, torej v letih 1966-1970,
je znašala udeležba manj razvitih območij v
skupnih investicijah v osnovna sredstva in
sredstva skupne porabe v gospodarstvu SR
Slovenije 5,6% (enajst občin) oziroma 4,7%
(deset občin) ter 11,6% (občine z manj razvitimi krajevnimi skupnostmi brez občine Maribor). V nadaljnjih letih, ko so bili uveljavljeni
ukrepi za pospeševanje razvoja teh območij,
se je njihova udeležba postopoma povečala:
Poprečni % udeležbe v skupnih nominalnih
investicijah v osnovna sredstva in sredstva
skupne porabe v gospodarstvu in negospodarstvu:

Manj razvita območja
- skupaj 11 občin
- skupaj 10 občin
- skupaj občine z
manj razvitimi KS
(brez občine Maribor)
Razvitejše občine z
občino Maribor
SR Slovenija

19661970

19711975

19761977

4,2
5,8

6,9
9,1

8,3
9,9

11,3

15,1

15,2

82,9
100,0

75,8
100,0

74,9
100,0

Kljub ugodnim dosežkom v vsem obdobju
1971-1977, ko je udeležba manj razvitih območij v skupnih investicijah v osnovna sredstva in sredstva skupne porabe naraščala, pa
ustvarjene investicije v manj razvitih območ12

19758
35,3
53,2
56,9
43.2
54,7
49.6
34,9
39.3
21.4
33,2
44.7
47.1
43,6
44,6
46.2

19788
33.2
50.3
53,9
39.4
51.5
46,5
32,8
36.5
18.8
27.9
41.6
45,3
41.1
41.7
43.2

jih še vedno ne dosegajo povprečnih v SR
Sloveniji. V letu 1977, ko je bila dosežena
najvišja udeležba manj razvitih območij v
skupnih investicijah SR Slovenije, je bila dosežena naslednja vrednost investicij na prebivalca:

Manj razvita območja
- skupaj 10 občin
- skupaj 11 občin
SR Slovenija

Investicije
v din
v I. 1977

Indeks
nivoja

11.654,37
10.753,80
18.620,03

62,8
57,8
100,0

Merilo »vrednost investicij na prebivalca«
ima seveda samo primerjalno vrednost. Potrebno je na drugi strani upoštevati, da vseh
investicij ni mogoče »teritorializirati« samo
glede na njihovo konkretno lokacijo, saj nekatere po svoji funkciji in pomenu pokrivajo
potrebe širših območij.
Pri oceni gibanja udeležbe manj razvitih
območij v investicijah v osnovna sredstva in
sredstva skupne porabe v gospodarstvu in
negospodarstvu SR Slovenije je potrebno
upoštevati tudi, kakšen je prispevek teh območij k ustvarjanju družbenega proizvoda SR
Slovenije. Udeležba manj razvitih enajstih občin v družbenem proizvodu SR Slovenije je
znašala v letu 1970 8,0%, v letu 1975 8,4% in v
letu 1977 9,1%. V desetih manj razvitih občinah pa je znašala ta udeležba v letu 1970
7
8

podatki iz popisa prebivalstva
ocene občinskih strokovnih služb.
poročevalec

6,2%, v letu 1975 6,4% in v letu 1977 6,9%.
Potemtakem je bila v enajstih manj razvitih
občinah udeležba, investicijah SR Slovenije
nekoliko izpod njihove udeležbe v družbenem
proizvodu SR Slovenije, medtem ko je bila
situacija v desetih manj razvitih občinah nasprotna, saj se je njihova udeležba v investicijah SR Slovenije v glavnem gibala nekoliko
iznad njihove udeležbe v družbenem proizvodu SR Slovenije.
Odstotek udeležbe gospodarstva in negospodarstva v skupnih investicijah pa je bil
naslednji:

Skupaj 11 občin
- gospodarstvo
- negospodarstvo
Skupaj 10 občin
- gospodarstvo
- negospodarstvo
Skupaj občine z
manj razvitimi KS
brez občine Maribor
- gospodarstvo
- negospodarstvo
SR Slovenija
- gospodarstvo
- negospodarstvo

19661970

19711975

19761977

87,1
12,9

88,9
11,1

85,1
14,9

86,7
13,3

89,7
10,3

82,7
17,3

92,4
7,6

93,9
6,1

87,5
12,5

90,2
9,8

89,3
10,7

87,5
12,5

Očiten je porast udeležbe negospodarskih
investicij v skupnih investicijah v letih
1976-1977, kar še posebej velja za manj razvite občine (povprečje), ker je bil startni nivo
družbenih dejavnosti kot eden pomembni pogoj razvoja, nizek.
3.2. investicijsko aktivnost na manj razvitih
območjih odražajo tudi podatki bank o dovoljenih kreditih za vlaganja v osnovna in trajna
obratna sredstva. Banke so v letu 1976 dovolile 906 milijonov dinarjev kreditov za investicije s skupno predračunsko vrednostjo 1506
milijonov dinarjev. V skupno dovoljenih kreditih bank v letu 1976 so krediti za investicije na
manj razvitih območjih znašali 10%. V letu
1977 so krediti za ta območja narasli za 3253
milijonov dinarjev, tako da se je delež povečal
na 23% oziroma brez upoštevanja kreditov za
tovarno sladkorja v Ormožu na 13% (skupna
predračunska vrednost teh investicij je bila
5154 milijonov dinarjev). V letu 1978 so banke
dovolile za manj razvita območja 2233 milijonov dinarjev kreditov ali 15,9% vseh kreditov
(skupna predračunska vrednost investicij
znaša 4002 milijonov dinarjev). Med največje
naložbe, za katere je dovolila v letu 1978 kredite Ljubljanska banka, sodijo nova tovarna
kompresorjev Gorenja iz Velenja v Črpomlju,
obrat Krke iz Novega mesta v Ljutomeru,
obrat nerjavečih armatur Železarne iz Raven
na Muti in modernizacija ter razširitev proizvodnega programa Trimo v Trebnjem.

OPOMBE:

Razporeditev bančnih kreditov na posamezna manj razvita območja je naslednja:
v milijonih din

Črnomelj
Lenart
Lendava
Ljutomer
Murska Sob.
Ormož
Šentjur (C.)
Šmarje (J.)
Tolmin
Trebnje9
Brežice 9
Dravograd 9
G. Radgona
9
II. Bistrica
9
Kočevje
Krško99
Laško 9
Maribor
Mozirje9 9
Postojna
Ptuj9
Radlje ob
Dravi
Sevnica99
Sežana

1976
predračunska
vrednost
135,7
23.6
58,9
115,1
424,5
56,5
90,5
130,5
293,3
23,9
18,2
18.7
8,8
8,3
27,1

7,2

39,4
5,0
23,0

9
V občinah, ki niso v celoti manj razvite, se podatki nanašajo
samo na teritorij manj razvitih krajevnih skupnosti.

Banke so v svojih samoupravnih sporazumih določile za vlaganja na manj razvitih območjih ugodnejše kreditne pogoje. Obrestna
mera je za en poen nižja od obrestne mere, ki
sicer velja za posamezne vrste investicij. V
poročevalec

krediti
82,7
12,5
37,7
79,9
224,8
53.5
63.6
74.5
145,3
12.6
10,4
18.7
16,4
8,7

1977
predračunska
vrednost
309.6
25,9
182,4
278,3
380.7
2280,1
54,7
124,3
525,1
151,1
23,9
1,1
17,1
229,0

krediti
185.1
19.0
111.2
156.8
206.9
1701,6
36.7
69,3
293,8
48.8
15.1
0,3
7,8
102,7

1978
predračunska
vrednost
368,0
30,4
436,2
400,2
586.6
146.7
192,6
337.8
525,0
78,2
50,9
106,6
13,8
248,4

krediti
200,0
19,6
178.6
267,0
362.0
66,2
77,6
157.1
345,9
38,2
19,8
45,6
8,6
141.7

1.5

1,2

19.7
3,5
14.8

28,4
136,6
254,8

14,2
71,8
128,7

2,2
43.6
168,2
273,2

2,0
19,8
106.5
141.6

0,8

32,7

23,5

53.7

34,8

primerih, ko gre za skupna vlaganja, pa Ljubljanska banka še nadalje znižuje obrestno
mero za dva poena. Zaradi šibke reprodukcijske sposobnosti organizacij združenega dela
na manj razvitih območjih in zaradi privabljanja investitorjev iz drugih območij daje Ljubljanska banka višjo udeležbo kreditov v struk13
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turi investicij, ki v poprečju manj razvitih območij znaša okoli 60%. Kreditne zahtevke investitorjev na manj razvitih območjih so banke ugodno reševale v vseh primerih, če so
izpolnjevali dogovorjene pogoje oziroma kriterije.
Banke pa so bile še vedno premalo prisotne
pri iniciranju posameznih investicijskih programov in projektov oziroma pri oblikovanju
finančnih konstrukcij, zlasti v zvezi s samoupravnim združevanjem dela in sredstev med
organizacijami združenega dela z manj razvitih območij ter z razvitejših območij. Upoštevati je namreč treba, da je za manj razvita
območja značilna razmeroma skromna materialna osnova gospodarstva, ki jo še zmanjšujejo obveznosti pri vračanju kreditov. Zato bi
moral hitrejši gospodarski razvoj teh območij
v večji meri temeljiti na združevanju dela in
sredstev z organizacijami združenega dela z
drugih območij. Zaradi zelo počasnega odvijanja procesov samoupravnega združevanja
dela in sredstev (po anketi o srednjeročnih
planskih dokumentih TOZD naj bi bilo v obliki
skupnih vlaganj usmerjenih le 1,6% investicij
na manj razvitih območjih) je bil dosedanji
razvoj manj razvitih območij odvisen predvsem od lastne reprodukcijske sposobnosti in
bančnih kreditov.
V skladu z družbenim dogovorom o pospeševanju skladnejšega regionalnega razvoja v
SR Sloveniji v letih 1976-1980 bo zato nujno
povečati aktivnost za širše samoupravno
združevanje dela in sredstev. Zato naj bi banke skupaj z Gospodarsko zbornico Slovenije
in v neposrednih povezavah z organizacijami
združenega dela organizirano sodelovale pri
iniciranju projektov, ki bi bili podlaga za samoupravno združevanje sredstev s ciljem hitrejšega preusmerjanja naložb na manj razvita območja.
Interes za vlaganja na manj razvitih območjih sicer obstaja, kar je možno ugotoviti tudi iz
informacij nekaterih SOZD v SR Sloveniji. Tako so še v sedanjem srednjeročnem obdobju
predvidena na manj razvitih območjih vlaganja v kovinsko-predelovalno, elektro, živilsko,
lesno industrijo in kemično proizvodnjo ter
proizvodnjo gradbenega materiala. Iniciativa
SOZD za povezovanje zainteresiranih investitorjev je zelo pomembna za nadaljnji razvoj
teh območij. Programi so večinoma že izdelani in finančne konstrukcije zavezane ter glede
konkretnih proizvodnih usmeritev in glede
sredstev vključno z bančno udeležbo ni večjih
problemov, pač pa v večini konzultiranih
SOZD poudarjajo, da so najtežja vprašanja
povezana z zagotovitvijo dolgoročnih kreditov za komunalno infrastrukturo in zlasti
ustreznega strokovnega kadra v TOZD lociranih v manj razvitih območjih. Prav tu pa lahko
največ pripomorejo SOZD, ki kot nosilke razvoja pomembnih proizvodnih kompleksov
na podlagi izkušenj in znanja zagotovijo
uspešen start v novozgrajenih kapacitetah.
Potrebno pa je hkrati poudariti, da tudi v teh
sredinah prevladuje interes po vlaganjih na
kreditni osnovi in je zaenkrat še premalo iniciativ za vlaganja na dohodkovnih odnosih.
3.3. Gospodarska zbornica Slovenije je bila
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v preteklih letih aktivno vključena v prizadevanja za hitrejši razvoj manj razvitih območij.
Pri tem so aktivno sodelovali medobčinski
odbori Gospodarske zbornice Slovenije, ki
delujejo na teh območjih. Zaradi spodbujanja
organizacij združenega dela in razvitejših območij SR Slovenije za naložbe v manj razvitih
območjih, je Gospodarska zbornica Slovenije
izpeljala posebno anketo o neizkoriščenih
prednostih manj razvitih območij ter o drugih
pogojih, ki so potrebni pri odločanju organizacij združenega dela o investicijah in z rezultati seznanila organizacije združenega dela.
Poleg tega so posamezni medobčinski odbori
Gospodarske zbornice Slovenije sodelovali
pri izdelavi analiz in razvojnih možnosti posameznih območij. V okviru zbornične aktivnosti deluje tudi poseben odbor za hitrejši gospodarski razvoj Pomurja, katerega dejavnost
je predvsem v konkretnem iskanju'možnosti
za hitrejši razvoj gospodarstva tega območja
in na tej osnovi za pospešenozaposlovanje'
ter vračanje delavcev z začasnega dela v tujini. Gospodarska zbornica Slovenije je bila
tudi iniciator in organizator dolgoročnega razvojno raziskovalnega projekta: »Temelji razvoja agroživilstva v Severovzhodni Sloveniji
za obdobje 1978-2000.« Organizirala je tudi
sestanke z organizacijami združenega dela, ki
so bile zainteresirane za vlaganja na manj
razvita območja. Pri tem je treba ugotoviti, da
je interes gospodarstva za skladnejši regionalni razvoj vse večji.
Sodelovanje Gospodarske zbornice Slovenije z družbenopolitičnimi skupnostmi se je
nanašalo predvsem na dogovarjanje o tem,
kako zagotavljati pogoje in odpirati možnosti
za odpiranje novih obratov za povečanje zaposlovanja, kako urejati prostor, infrastrukturo in podobno.
3.4. Hitrejši razvoj kmetijstva, ki je v gospodarski strukturi manj razvitih območij nadpovprečno prisotno in hkrati pomembno tudi
za zagotovitev hrane v celotni SR Sloveniji,
podpirajo tudi ukrepi, zlasti ugodnejši kreditni pogoji, ki spodbujajo kmetijske organizacije in kmete - kooperante, da vlagajo več sredstev v razvoj.
V okviru Kmetijske živilske razvojne skupnosti so bile v letih 1976 do 1978 investicijske
naložbe naslednje:

v%
Obmo čje
manj
razvito razvito
1976:
družbeno kmet.
koop. kmetijstvo
Skupaj
1977:
družbeno kmet.
koop. kmetijstvo
Skupaj
1978:
družbeno kmet.
koop. kmetijstvo
Skupaj

68
41
55

32
59
45

57
39
50

43
61
50

51
37
48

49
63
52

poročevalec
r,

Naložbe v kmetijstvo na manj razvitih območjih kažejo težnjo postopnega večanja. Vedno več kmetov se usmerja v tržno proizvodnjo, kmetje kooperanti se združujejo za skupno nabavo kmetijskih strojev, na nekaterih
območjih pa tudi za melioracijo in komasacijo
kmetijskih zemljišč.
Zaradi nezadostne lastne materialne osnove, ki jo še zmanjšujejo elementarne nesreče
v zadnjih letih, bo treba v večji meri kot doslej
usmerjati za razvoj kmetijstva tudi sredstva na
podlagi samoupravnega združevanja ter
združena sredstva v bankah. Zaradi nadpovprečnega deleža kmetijstva v gospodarski
strukturi manj razvitih območij ima namreč
kmetijstvo velik vpliv na splošno stopnjo gospodarske rasti, ki pa bi jo morali pospeševati
tudi z ustreznim usmerjanjem sredstev,
vključno v obliki skupnih vlaganj. Zagotoviti
bi morali tudi skladnejše pogoje gospodarjenja, ki bi omogočili organizacijam združenega dela večja vlaganja v lastni razvoj, kar bi
omogočilo poleg hitrejše splošne stopnje gospodarske rasti manj razvitih območij tudi
stabilnejšo založenost tržišča. K temu naj bi
prispevalo tudi dohodkovno povezovanje
proizvodnje, predelave in prometa kmetijskih
pridelkov, ki se le počasi uresničuje.
3.5. SR Slovenija je v obdobju 1971-1975 z
beneficiranjem obrestne mere bančnih kreditov spodbujala naložbe na manj razvitih območjih. V ta namen je zagotovila namenska
proračunska sredstva v znesku 184,587.124
dinarjev. Beneficirana obrestna mera je bila
odobrena skupno 194 investitorjem in sicer
160 investitorjem iz manj razvitih območij
(82,5%) in 34 investitorjem iz razvitejših območij SR Slovenije (17,5%).
Sredstva so bila odobrena za naložbe na
manj razvitih območjih v skupni predračunski
vrednosti 2.828,875.947 dinarjev, pri čemer so
investitorji iz manj razvitih območij sodelovali
pri naložbah v vrednosti 2.183,887.902 dinarjev ali 77,2%, investitorji iz razvitejših območij
pa pri naložbah v vrednosti 644,988.045 dinarjev ali 22,8%. Struktura naložb, za katere so
bila odobrena navedena sredstva, je bila naslednja:
- naložbe, katerih nosilci so bili investitorji
iz manj razvitih območij

v 000 din
število
Investitorjev
105
10
16
1
21
7
160

Področje
industrija
gostinstvo,
turizem
kmetijstvo
gozdarstvo
obrt
gradbeništvo
skupaj

Predrač.
vrednost
naložb
1,590.304

Struktura
v%
72,8

257.236
143.017
8.874
150.165
34.292
2,183.888

11,8
6.5
0,4
6,9
1.6
. 100,0
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- naložbe, katerih nosilci so bili investitorji
iz razvitejših območij
v 000 din
Število
investitorjev^
29
3
34

Področje
industrija
gostinstvo,
turizem
obrt
Skupaj

Predrač.
vrednost
naložb
588.216

Struktura
v%
91,2

43.580
13.192
644.988

6,8
2,0
100,0

Poleg tega je republika v obdobju
1971-1976 sofinancirala stroške izdelave programov in načrtov za naložbe na manj razvitih
območjih v skupnem znesku 25,231.960,00
dinarjev.
Do sredine leta 1976 je bil v veljavi še sistem
beneficiranja obrestne mere kot nadaljevanje
ukrepov iz prejšnjega srednjeročnega obdobja. Iz sredstev republiškega proračuna je bilo
v ta namen odobreno 44,197.545,00 dinarjev
in sicer 33 investitorjem (od tega 8 iz razvitejših območij ali 24,2%) za naložbe v predračunski vrednosti 648,030.805,00 dinarjev. Po
kriteriju predračunske vrednosti naložb so investitorji iz manj razvitih območij sodelovali s
67,1% in investitorji iz razvitejših območij z
32,9%.
Za sofinanciranje stroškov izdelave kompleksnih razvojnih programov in inicialnih razvojnih načrtov, ki so osnova za naložbe na
manj razvitih območjih, je SR Slovenija odobrila iz sredstev proračuna v letu 1976
5,978.650,00
dinarjev
v
letu
1977
19,199.143,00 dinarjev in v letu 1978
33,831.045,00 dinarjev. Poleg razvojnih programov so se odobritve nanašale na sofinanciranje komasacij kmetijskih zemljišč in izdelave prostorskih planov občin, ki štejejo za
manj razvita območja ter investicijske dokumentacije za naložbe na manj razvitih obmejnih območjih in v krajevni skupnosti Bistrica
ob Sotli v spominskem parku Kumrovec-Kozjansko.
SR Slovenija priznava v skladu z zakonom
temeljnim organizacijam združenega dela za
naložbe na manj razvitih območjih zmanjšanje obračunanega davka iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela in sicer tako,
da se jim davčna osnova zmanjša za štirikratni znesek realizirane naložbe10. V letu 1976 so
bili investitorji upravičeni do 102 milijona dinarjev davčnih olajšav, vendar so jih lahko
izkoristili le okoli eno tretjino, ker v tem letu
niso ustvarili zadostnega dohodka, ki je osnova za davčne olajšave. V letu 1977 so bili
investitorji upravičeni do 274 milijonov dinarjev davčnih olajšav, vendar so jih lahko izkoristili zaradi nižjega ustvarjenega dohodka le
okoli 70%, v letu 1978 pa so upravičeni do 350
milijonov dinarjev davčnih olajšav.
Med ukrepi SR Slovenije je potrebno omeniti tudi merila za izdajanje soglasij za uvoz
opreme iz konvertibilnega področja, pri čemer je Izvršni svet Skupščine SR Slovenije v
10
V letu 1976 je znašal davek iz dohodka TOZD 5,5%, v letu 1977
7% In v letu 1978 5%.
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poročevalec
(

OPOMBE:

letu 1977 iz sredstev iz prejšnjih let zagotovil
manj razvitim območjem določen obseg sredstev devizne kvote od odkupljenih deviznih
nakazil delavcev in izseljencev in sicer za naložbe, s katerimi se je doseglo večje zaposlovanje delavcev, pa tudi modernizacijo proizvodnje, odprava ozkih grl, rast produktivnosti
dela in ekonomičnosti poslovanja ter izboljšanje delovnih pogojev. Od leta 1978 se pri
odločitvah v zvezi z uvozom opreme upošteva
v okviru Gospodarske zbornice Slovenije in
Samoupravne interesne skupnosti za ekonomske odnose s tujino tudi kriterij manj razvitosti.

III. SPREMEMBE V GOSPODARSKI
STRUKTURI IN NEKATERI REZULTATI
GOSPODARJENJA
1. Spremembe v gospodarski
infrastrukturi
1.1. Razvoj manj razvitih območij poteka
tako, da se na podlagi prirodnih danosti in
njihovega vse bolj racionalnega izkoriščanja
krepi in a'bsolutno povečuje primarni sektor,
na teh in drugih, lastnih in »uvoženih« osnovah pa se še hitreje krepita sekundarni sektor
z dominanto na industriji in z vidnim mestom
gospodarskih dejavnosti, ki sodijo v terciarni
sektor. Razvojna skladnost in komplementarnost se realizira z vključevanjem in povezovanjem posameznega območja v širši slovenski
in jugoslovanski prostor, katerega integralni
del je. Te gospodarske procese kažejo podatki o spreminjanju strukture družbenega proizvoda celotnega gospodarstva. Udeležba osnovnih področij v družbenem proizvodu manj
razvitih občin v procentu je bila naslednja:

Proces prestrukturiranja je potekal na manj
razvitih območjih hitreje kot v povprečju SR
Slovenije, kar je omogočilo močno približanje
deleža sekundarnega sektorja republiškemu
povprečju, medtem ko delež terciarnega sektorja kljub povečanju še vedno precej zaostaja.11
1.2. Pri ustvarjanju družbenega proizvoda
je dominantno razvojno vlogo odigral družbeni sektor, katerega udeležba se je v obdobju
1971-1977 bistveno povečala v manj razvitih
občinah, čeprav še vedno precej zaostaja za
povprečjem SR Slovenije.
družb, sektor
1977
1970
Skupaj
11 občin
Skupaj
10 občin
SR
Slovenija

zasebni sektor
1970
1977

70,9

82,9

29,1

17,1

68,3

80,7

31,7

19,3

88,8

91,5

11,2

8,5

1.3. V obravnavanem obdobju 1971-1977
se je uresničevanje družbeno dogovorjene
politike pospeševanja razvoja manj razvitih
območij in skladnejšega regionalnega razvoja
pozitivno odrazilo v strukturni udeležbi gospodarskih področij v družbenem proizvodu
celotnega gospodarstva, kar prikazujemo v
primerjavi s SR Slovenijo:

gospodarski sektorji
pri- sekuntermarni
darni
ciarni
Skupaj
11 občin
Skupaj
10 občin
SR
Slovenija

1970
1975
1977

30,0
20.4
17,8

39,5
56,4
58.2

20,5
23,2
24,0

1970
1975
1977

29.5
21.0
18.1

48,0
56,0
57.3

22.5
23,0
24.6

1970
1975
1977

9,6
7,2
7,1

58,8
62,3
62,0

31,6
30,5
30,9

11
Sovisno z gospodarsko strukturo se je spreminjala In razvijala'struktura zaposlenih v združenem delu v manj razvitih občinah, kar prikazujemo primerjalno s SR
Slovenijo:

Skupaj 11 občin
Skupaj 10 občin
SR Slovenija
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1970
1975
1977
1970
1975
1977
1970
1975
1977

primarni
12,5
11,0
7,9
9,9
8,2
7.1
3,9
4.2
4,9

sekundarni
53.7
55,2
58,2
55,1
57.8
60,0
59.9
59,6
57,0

sektorji
terciarni
15,5
17,1
18,8
16.7
17,1
18,3
20,3
20.8
23,7

kvartarni
18,3
16,7
15,1
18.3
16,9
14,6
14,9
15.4
14,4
poročevalec

Skupaj 11 občin
1970
34,8
28,5
1,5

industrija
kmetijstvo
gozdarstvo
vodno gospodar,
10,1
gradbeništvo
3,7
promet
14,8
trgovina
1,9
gostinstvo
4,5
obrt. in osebne storitve
stanovanjsko0,0
komunalna dejavnost
ostalo
100,0
Skupaj
Potrebno je poudariti, da so med posameznimi manj razvitimi občinami znatne razlike,
pogojene s posebnostjo pogojev in doseženo
stopnjo gospodarske razvitosti, vendar pa je
za spreminjanje gospodarske strukture pomembna predvsem vloga industrije.

1977
42,9
16,3
1.1
0,5
11,0
5.2
15,7
2.3
4,0

Skupaj 10 občin
1970
32,8
27.7
1,7
10.8
4.3
15,8
2,2
4.4

1977
41,9
16,1
1,6
0,5
11,3
5,3
15,9
2,5
3,8

SR Slovenija
1970
43,4
8,3
1,3
10,8
7,6
20,8
2,8
4,1

0,4
0,3
0,3
0,2
0,8
0,8
100,0
100,0
100,0
100,0
spodarski strukturi SR Slovenije in tudi manj
razvitih območij brez dvoma dominantna, saj
v njej združuje svoje delo skoraj polovica vseh
zaposlenih v SR Sloveniji, približno toliko pa
ustvarja tudi družbenega proizvoda oziroma
dohodka. Za manj razvita območja, glede na
njihovo specifično razvojno problematiko, industrija zagotavlja gospodarsko rast z naju2. Gospodarski učinki razvoja
godnejšimi ekonomskimi in socialnimi posleindustrije
dicami in učinki.
Značilnosti panožne strukture industrije v
2.1. Obravnavamo podatke oziroma nekamanj razvitih občinah nam ilustrirajo nasledtere kategorije iz zaključnih računov organinji podatki:
zacij združenega dela v industriji, ki je v goKumulativni
Število
%
zaposlenih
Panoga industrijske proizvodnje
5.997
Proizvodnja finalnih tekstilnih izdelkov
3.027
Kovinsko predelovalna dejavnost
49%
2.994
Proizvodnja električnih strojev in aparatov
2.410
Proizvodnja živilskih proizvodov
1.787
Proizvodnja končnih lesnih izdelkov
1.492
Predelava nekovinskih rudnin (brez gradbenega materiala
76%
1.068
Proizvodnja prometnih sredstev (brez ladjedelništva)
976
Proizvodnja usnjene obutve in galanterije
912
Strojna industrija
660
Predelava kemičnih izdelkov
88%
524
Elektrogospodarstvo
465
Proizvodnja gradbenih materialov
92%
432
Proizvodnja naftnih derivatov
1.988
Ostale panoge
Skupaj vse panoge industrije
100%
24.732
v manj razvitih območjih
proizvodnja pijač in grafična dejavnost. Vse te
Proizvodnja finalnih tekstilnih izdelkov, koorganizacije zajemajo nadaljnjih 1988 zapovinsko predelovalna dejavnost in proizvodnja
slenih med skupaj 24.732 zaposlenimi v induelektričnih strojev in aparatov pomenijo za
striji manj razvitih občin v SR Sloveniji. Števimanj razvita območja skoraj 50% vseh indulo obratov odstotno skoraj enako sledi številu
strijskih dejavnosti. Nadaljnjih 27% absorbira
zaposlenih v posameznih industrijskih panoproizvodnja živilskih proizvodov, končnih legah.
snih izdelkov, predelava nekovinskih rudnin
Takšna je panožna tehnična struktura indu(brez gradbenega materiala) in proizvodnja
strije v manj razvitih občinah. Prednjači proizprometnih sredstev. Če k temu dodamo še
vodnja tekstilnih izdelkov, kovinsko predelozaposlene v obratih usnjene galanterije in
valna dejavnost in industrijska proizvodnja
obutve, strojne industrije, proizvodnje kemičelektričnih strojev in aparatov.
nih izdelkov in elektrogospodarstva, je po šteV strukturi celotne slovenske industrije povilu zaposlenih v industriji manj razvitih občin
menijo obrati finalnih tekstilnih izdelkov na
zajetih skoraj 90% vseh zaposlenih.
manj razvitih območjih (občinah) kar 20% po
Vse ostale industrijske panoge zajemajo
številu zaposlenih, kar daje tem območjem
nadaljnjih nekaj več kot 10p zaposlenih. Sem
posebno karakteristiko. Drugo najmočnejšo
sodi proizvodnja gradbenih materialov (465
udeležbo teh območij ima kovinsko predelozaposlenih) s tremi obrati (proizvodnja naftvalna dejavnost, ki vključuje okoli 9% vseh
nih derivatov - 4 TOZD s 432 zaposlenimi) ter
zaposlenih v tej panogi v SR Sloveniji, proizpridobivanje premoga, nekovinskih rudnin,
vodnja električnih strojev in aparatov s svojiproizvodnja bazičnih kemičnih izdelkov, promi 2994 zaposlenimi pa pomeni 7% zaposleizvodnja žaganega lesa in plošč, proizvodnja
nih v tej panogi v SR Sloveniji. Izrazito težišče
in predelava papirja, proizvodnja tekstilne
v strukturni sestavi je torej v tekstilni (finalni)
preje in tkanin, proizvodnja usnja in krzna,
poročevalec

1977
45.7
5,5
1,3
0,2
10.8
7.1
17.9
2,8
5,0
0,5
3.2
100,0

Število
obratov
15
11
12
12
11
3
3
4
3
5
1
3
2
14
101
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proizvodnji ter kovinsko predelovalni industriji.
V drugih panogah industrije v manj razvitih
občinah prevladujejo le manjše organizacije
združenega dela, z nekaterimi izjemami kot

Celotni prihodek - 000 din
Družbeni proizvod - 000 din
Amortizacija (obvezna) - 000 din
Bruto osebni dohodki -000 din
Neto osebni dohodki - 000 din
Družbena akumulacija - 000 din
Akumulacija TOZD - 000 din
Akumulacija eksterna - 000 din
Odplač. dolgoročnih kreditov - 000 din
Poslovna sred. sedanja vredn. - 000 din
Osnovna sredstva - sedanja vrednost
- 000 din
Osnovna sredstva nabavna vrednost
- 000 din
Oprema - sedanja vrednost - 000 din
Oprema - nabavna vrednost - 000 din
Dohodek - 000 din
Čisti dohodek - 000 din
Sredstva skupne porabe - 000 din
Čista interna akumul. - 000 din
Poprečna uporabljena sredstva
- 000 din

SR Slovenija
skupaj
1
177,966.683
100,00
51,238.858
100,00
6,761.848
100,00
28,258.595
100,00
18,130.540
100,00
8,084.350
100,00
11,712.033
100,00
3,134.166
100,00
6,407.164
100,00
127,448.630
100,00

Manj razvite
občine

Občine z manj
razvitimi KS

Razvite
občine

10,563.344
5,93
2,967.784
5,79
346.432
5,12
1,871.999
6,62
1,193.370
6,58
405.033
5,01
571.061
4,87
180.403
5,75
404.136
6,30
6,593.654
5,17

45^)00.478
25,56
12,734.650
24,85
1,813.011
26,81
6,940.114
24,55
4,450.789
24.54
2,078.060
25,70
3,126.211
26.69
764.860
24,40
1,819.407
28,39
35,646.488
27,96

121,902.861
68,51
35,536.424
69,36
4,602.406
68.07
19,446.596
68,83
12,486.381
68,88
5,061.257
69,29
8,014.760
68.44
2,188.903
69,85
4,183.622
65,31
85,208.489
66,87

52,795.653

3,161.250

15,841.450

33,792.953

120,138.006
100,00
16,559.641
100,00
61,296.568
100,00
44,477.010
100,00
34,201.296
100,00
11,020.784
100,00
4,950.184
100,00

5,928.902
4,93
1,050.177
6,34
2,799.692
4,56
2,621.352
5,89
2,130.042
6,22
533.862
4,84
224.630
4,53

35,656.865
29,67
4,521.358
27,30
17,006.625
27,74
10,921.640
24.55
8,449.900
24.70
2,723.962
24.71
1,313.201
26.52

78,552.239
65,40
10,988.106
66,36
41,490.252
67,70
30,934.018
69,56
23,621.354
69.08
7,762.960
70.45
3,412.354
68,95

140,997.549
100,00
Število zaposlenih
328.540
100,00
Pogojno nekvalificirani delavci
560.902
100,00
Visok delež imajo tudi sredstva za odplačilo
dolgoročnih kreditov oziroma anuitet, plačljivih iz čistega dohodka organizacije združenega dela. Znašajo kar 6,30% vseh anuitet v SR
Sloveniji, saj je nastanek in razvoj industrijskih obratov na manj razvitih območjih pretežno financiran s kreditnimi sredstvi.
Kreditne obremenitve industrije na manj razvitih območjih že postajajo pereč gospodarski in poslovni problem.
Nadpovprečno nizek je delež akumulacije
temeljnih organizacij združenega dela in čiste
interne akumulacije z odbitkom obvezne
amortizacije. To pomeni, da je reproduktivna
sposobnost industrije v manj razvitih občinah
skromna, posebno, če upoštevamo potebe po
pospešenem gospodarskem razvoju teh območij. Delež družbene akumulacije sicer znaša 5%, vendar pa je po odbitku eksterne akumulacije za splošne in skupne potrebe (delež
5,75%!) bistveno nižja akumulacija TOZD in
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npr. proizvodnja naftnih derivatov.
2.2. Nekateri važnejši podatki industrije
na manj razvitih območjih, primerjalno s SR
Slovenijo in razvitimi območji (leto 1977) so
naslednji:

6,595.067
42,850.056
91,552.426
4,67
64,94
30,39
24.732
81.144
222.664
7,52
67,79
24,69
39.985
140.968
379.949
7,12
25,13
67,75
še posebej čista interna akumulacija industrijskih delovnih organizacij (deleži 4,87 in
4,53%).
Na osnovi osrednje mere deležev teh kategorij (5%), lahko globalno ocenimo industrijsko gospodarsko aktivnost na manj razvitih
območjih (občinah) tekole:
Akumulacija, namenjena za razširjeno reprodukcijo, je majhna in ne zadošča za samostojne investicijske naložbe v povezavi z novimi, še dodatnimi bančnimi posojili, pa tudi ne
za naložbe na podlagi združevanja dela in
sredstev z drugimi organizacijami združenega dela. Reproduktivna sposobnost delovnih
organizacij je šibka, kar dokazuje vrsta neuresničenih pobud in zasnov na manj razvitih
območjih.
In končno še besedo o sredstvih skupne
porabe. Ta sredstva so prav tako pod povprečjem, kar je povsem razumljivo, saj so v
poročevalec

akumulaciji kar 70% vseh sredstev, s čimer so
procesu delitve dohodka prav na zadnjem
za skoraj 30% nad republiškim povprečjem (v
mestu, njihova višina pa v celoti zavisi ne od
razvitih občinah dosegajo anuitete obremenipotreb, pač pa od višine ostanka čistega dotve
le 52% celotnih sredstev interne akumulahodka po odbitku bruto osebnih dohodkov in
cije). Razumljiv je torej tudi delež anuitet v
sredstev za razširjeno reprodukcijo delovnih
čistem dohodku, ki dosega 18%. Sredstva
organizacij.
skupne porabe, ki znašajo na zaposlenega
2.3. Naštete ugotovitve glede deležev ne21.585 din, dosegajo komaj 64% republiškega
katerih ekonomskih kategorij organizacij
povprečja. V razvitejših občinah znašajo ta
združenega dela v industriji ter njihovih medsredstva na zaposlenega 34.864 din, kar tudi
sebojnih razmerjih nasproti razvitejšim občilahko ocenjujemo kot velik razkorak med
nam in republiškim poprečjem, imajo seveda
manj razvitimi in razvitejšimi občinami.
svoj odraz v vrsti izvedenih parametrov kvaliTudi glede tehnične opremljenosti in spotetnih pokazateljev industrijske gospodarske
sobnosti osnovnih sredstev in opreme lahko
aktivnosti.
ocenjujemo situacijo na manj razvitih območTako ekonomičnost, merjena s celotnim
jih
kot nezadovoljivo.
prihodkom in družbenim proizvodom na vloIztrošenost osnovnih sredstev presega povžena sredstva, kaže ugodno sliko za 12 do
prečni republiški nivo skoraj za eno četrtino
15% poenov nad republiškim povprečjem (ra(23%), iztrošenost opreme pa ga presega kar
zvite občine pa so za manj kot poen pod
za 37%.
republiškim povprečjem).
Tehnična opremljenost dela, merjena z vreObratno pa je produktivnost dela, merjena z
dnostjo osnovnih sredstev na zaposlenega, je
družbenim proizvodom na zaposlenega, zaraza več kot 20% pod republiškim povprečjem
di višje stopnje in ekstenzivne zaposlitve pod
(127.820 din na zaposlenega v primerjavi
republiškim povprečjem (za 23%).
160.697, kolikor znaša republiško povprečje).
Reproduktivna sposobnost, merjena z deleZanimivo
je, da je vrednost osnovnih sredstev
žem skupne akumulacije in deleža akumulana zaposlenega v 15 občinah, ki imajo v svocije TOZD na zaposlenega, je močno pod rejem sestavu manj razvite krajevne skupnosti
publiškim povprečjem in seveda pod povvečja (195.226 din), kot vtki. razvitih občinah
prečjem razvitejših občin. Akumulacija dose(151.766 din), kar pa je v veliki meri rezultat
ga namreč to povprečje le za 66% oziroma
različne industrijske strukture.
celo samo 64%. Tudi družbena akumulacije je
v dohodku za 17% pod republiškim povprečKvalitetni pokazatelji industrije so razvidni
jem, akumulacija 72%epubliškega povprečja.
iz naslednjih primerjav:
Obratno pa angažirajo anuitete v interni
SR
Manj raz- Občine z manj
Izvedenka
Slovenija
vite občine
razvitimi KS
parameter
EKONOMIČNOST
(celotni prihodek v razmerju s sedanjo vrednostjo poslovnih
1,27
1,60
1,39
sredstev) - indeks
91,36
115,10
100,00
- indeks nivoja
(družbeni proizvod v razmerju s sedanjo vrednostjo poslovnih
0,35
0,45
0,40
sredstev) - indeks
87,50
112,50
100,00
- indeks nivoja
PRODUKTIVNOST DELA
156.938
119.997
155.959
(družb, proizv. na zaposlenega) - din
100,62
76,94
100,00
- indeks nivoja
REPRODUKTIVNA SPOSOBNOST
(družb, akumulacija v razmerju s sed. vredn. posl. sredstev) 0,05
0,06
0,06
indeks
25.609
16.376
24.607
(družb, akumulacija na zaposlenega) - din
104,07
66,55
100,00
- indeks nivoja
19,00
15,00
18,00
DRUŽBENA AKUMULACIJA V DOHODKIH v %
105,55
83.33
100,00
- indeks nivoja
38.527
23.089
35.648
AKUMULACIJA TOZD na zaposlenega - din
108,07
64,77
100,00
- indeks nivoja
ANUITETE V INTERNI
58,00
70,00
54,00
AKUMULACIJI V %
107,40
129,62
100,00
- indeks nivoja
21,00
18,00
18,00
ANUITETE V ČISTEM DOHODKU V %
0,44
0,53
0,43
IZTROŠENOST OSNOVNIH SREDSTEV - indeks
102,32
123,25
100,00
- indeks nivoja
0,26
0,37
0,27
IZTROŠENOST OPREME - indeks
96,29
137,03
100,00
- indeks nivoja
195.226
127.820
160.697
TEHNIČNA OPREMLJENOST DELA - din
121,48
79,54
100,00
- indeks nivoja
104.134
86.124
104.100
ČISTI DOHODEK NA ZAPOSLENEGA - din
100,03
82,73
100,00
- indeks nivoja
33.569
21.585
33.544
SREDSTVA SKUPNE PORABE NA ZAPOSLENEGA - din
100,07
64.34
100,00
- indeks nivoja
12,00
8,00
11,00
AKUMULACIJA TOZD V DOHODKU V %
109,09
72,72
100,00
- indeks nivoja
54.580
48252
55.185
NETO OSEBNI DOHODKI NA ZAPOSLENEGA - din
99,39
87,43
100.00
- indeks nivoja

OPOMBE:

Razvite
občine
1,43
99,28
0,41
102,50
159,956
102,33
0,06
25.150
100,23
18,00
100,00
35.995
100,97
52,00
96,29
17,00
0,43
100,00
0,26
96,29
151.766
94,44
106.085
101,90
34.864
103,93
11,00
100,00
56.077
101,61

poročevalec
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3. Razvoj gospodarske infrastrukture
Zadnji razpoložljivi podatki in informacije
potrjujejo ugotovitve, ki so bile glede uresničevanja nalog na področju gospodarske infrastrukture podane v analizi izvajanja družbenega dogovora o pospeševanju skladnejšega regionalnega razvoja v SR Sloveniji v obdobju 1976-1980 v letih 1976, 1977 in 1978, ki
jo je obravnavala Skupščina SR Slovenije v
decembru 1978. Naloge se različno izpolnjujejo, poglavitni vzrok, da izpolnjevanje nekaterih sprejetih obveznosti kasni, pa je v nezadostnem ali počasnejšem dotoku raznih virov
sredstev, vključno s solidarnostmi združevanja sredstev, ki so potrebna za izvajanje nalog
v skladu s sprejetimi srednjeročnimi programi.

3.1. V obdobju 1971-1975, ko je skupno
enajst občin uživalo status manj razvitih območij v SR Sloveniji, je dokaj intenzivno potekala modernizacija magistralnega in regionalnega cestnega omrežja. Na teh območjih je
bilo v letu 1971 od skupno 964,0 km cest
moderniziranih 435,3 km ali 45,2% medtem
ko je bilo tedaj v SR Sloveniji od skupno
4781,4 km cest moderniziranih 2809,0 km ali
58,7% magistralnih in regionalnih cest. V letu
1975 je bilo moderniziranih na manj razvitih
območjih 59,4%, v SR Sloveniji pa 68,3%
vseh cest magistralnega in regionalnega pomena. Stanje koncem leta 1975 je bilo po
posameznih občinah različno, in sicer v primerjavi z letom 1971 naslednje:

dolžina magistralnih
in regionalnih cest
Črnomelj
Gornja Radgona
Lenart
Lendava
Ljutomer
Murska Sobota
Ormož
Ptuj
Šentjur
Šmarje
Trebnje
Skupaj manj razvita
območja
SR Slovenija

km
115.3
63.6
49.0
77.7
52,6
133,8
44,6
165,0
67,9
113.4
81.1

%
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

963,0
4781,4

100,0
100,0

1971
km
25,8
46,3
20,0
39.2
31,6
84,8
33,5
53,0
12,0
54,8
34.3
435,3
2809,0

Republiška skupnost za ceste v letih 1976,
1977 in 1978 v celoti uresničuje srednjeročni
plan vzdrževanja magistralnih in regionalnih
cest, ki se nanaša na manj razvita območja v
SR Sloveniji. V prvih dveh letih sedanjega
srednjeročnega obdobja je bilo modernizirano na manj razvitih območjih 143,25 km regionalnih cest, s čimer je bil sprejeti program
v tem obdobju v fizičnem obsegu realiziran s
130,9%, finančni obseg pa s 191,8%. V letu
1978 je dinamika vlaganj upadla in je bil planirani fizični obseg del realiziran z 69,8%, finančni pa z 72,0%. Tako je bil v letih 1976,
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dolžina moderniziranih cest
%
22.4
72,8
40,8
50.5
60,1
63,3
75,1
32.1
17,7
48,3
42,3
45.2
58,7

1975
km
43,3
53,1
27,1
47,3
35.6
105,2
33,5
87.7
28.5
61.6
50,1

573,0
3271,3

37.6
83.5
55,3
60,9
67.7
78.6
75.1
53.2
42,0
54.3
61.8
59.4
68,4

1977 in 1978 skupni planirani fizični obseg del
realiziran z 99,0%, finančni obseg del pa s
127,8%.
Republiška skupnost za ceste je poleg tega
sodelovala tudi pri financiranju nekaterih lokalnih cestnih povezav na obmejnih območjih
in sicer na odsekih Kanal-Lig-Britof, Breginj-Robedišče, Brezno-Remšnik, Kambreško-Ravne in Brda-Solkan.
Odpravljena vlaganja v cestno infrastrukturo na manj razvitih območjih, prikazana v
fizičnih in vrednostnih podatkih, so bila v letih
1976, 1977 in 1978 naslednja:

poročevalec

Občina
Črnomelj
Lenart
Lendava
Ljutomer
M. Sobota
Ormož
Šentjur pri Celju
Šmarje pri Jel.
Tolmin
Trebnje
Brežice
Dravograd
G. Radgona
Ilirska Bistrica
Kočevje
Postojna
Laško
Mozirje
Ptuj
i
Radlje
Sevnica
Sežana
Slovenska Bistrica
SKUPAJ

km
1.3
5,1
11,2
7,9
6.0
8.5
6.1
9,9
8,15
6.4

1977
sredstva
18.271
25.362
25.547
11.500
13.301
17.400
21.771
70.790
28.459
7.890

3,7
0,6
3.6
4,4

6.300
1.612
8.753
15.524

km
5,5
0,3
•0,4
2.8
3,4

1976
sredstva
25.191
5.850
2.395
2.450
3.699

1.0
3.9
5,2
2,7
5.1
1,0

6.829
11.157
12.016
5.825
5.000
3.101

2,25
1,4

4.000
10.756

11,9

29.918

5,3
0,5
42,8

9.932
650
108.851

2,5
3,3
100,55

2.873
6.000
312.271

Republiška skupnost za ceste pa predvideva v letih 1979 in 1980 nekoliko nižje uresničevanje dogovorjenega programa, tako, da
bo srednjeročni program modernizacije regionalnega cestnega omrežja ter dogovorjenih cestnih odsekov na manj razvitih območjih in manj razvitih obmejnih območjih do
izteka sedanjega srednjeročnega obdobja
uresničen v finančnem obsegu s preko 120%,
v fizičnem obsegu pa s približno 70%.
Samoupravni sporazum območnih cestnih
skupnosti, ki naj bi v skladu z družbenim
dogovorom zagotovil solidarnostna sredstva
za financiranje izgradnje lokalnega cestnega
omrežja na manj razvitih območjih še ni bil
sprejet. Uresničitev te naloge je pogojena s
konstituiranjem območnih skupnosti za ceste
na podlagi zakona, ki je še v pripravi.
3.2. V letih 1976-1978 se je izboljšala tudi
mreža gozdnih cest na manj razvitih območjih
v SR Sloveniji. Tako je bilo na teh območjih
na novo zgrajenih ali rekonstruiranih v letu
1976 51,9 km, v letu 1977 72,9 km, v letu 1978

1976
km
19,8
7,4
18.1
10,7
9.4
8.5
7,1
36.2
26,0
9,1
5,1
4.7
0,9
5.8
4,4

sredstva
94.800
31.212
39.368
26.200
17.000
21.500
28.600
236.500
79.100
24.200
11.300
9.401
5.200
33.400
15.524

7.326

0,9
2.3
13.3

3.600
4.000
48.000

10.800
6.795
2.050
346.883

0,8
9.4
5.9
205,8

10.800
19.600
8.700
768.000

1978
sredstva
km
51.338
13,0
10.426
12.250

6,5

4.100
22,4
12,6

154.553
38.625
10.485
6.300

0,3
2,2

3.588
24.647

0,9

3.600

0,8
1,6
2,1
62,4

pa okoli 58 km gozdnih cest. Za navedeni
obseg gradnje gozdnih cest je bilo porabljenih skupno 92,805.000 dinarjev. Pri tem je
Samoupravna interesna skupnost za gozdarstvo SR Slovenije sodelovala tudi s svojimi
sredstvi pod dogovorjenimi pogoji kreditiranja, pri čemer je manj razvitim območjem
namenila poprečno okoli 30% svojih sredstev
za te namene.
Poleg tega SIS za gozdarstvo SR Slovenije
vsako leto izloči 10% sredstev za gradnjo
tistih gozdnih cest, ki imajo širši pomen za
gospodarski in družbeni razvoj območja, ki
ga taka cesta povezuje, in sicer po izjemoma
ugodnih pogojih, brez obresti in 15-letnim
vračanjem ter s 7-letno odložitvijo začetka
vračanja kreditov.
3.3. Na podlagi 17. člena družbenega dogovora o pospeševanju skladnejšega regionalnega razvoja SR Slovenije v obdobju
1976-1980 je bil izdelan naslednji načrt investicijskih vlaganj v gradnjo elektroenergetskih objektov:
v 000 din

Objekti
11 kV
Sred. in nizka napet.
SKUPAJ:

1976
83.305
86.695
170.000

V letu 1976 je bila dosežena realizacija investicijskih vlaganj v gradnjo distribucijskih
elektroenergetskih objektov v višini 128 milijonov din oziroma 75,3%. Razlog nekoliko
nižje realizacije v letu 1976 je bil v tem, ker so
temeljne organizacije združenega dela elektrodistribucije pripadajoča energetska sredstva za gradnjo 110 kV objektov dobila šele
proti koncu leta. Lastna razpoložljiva sredstva, ki so bila namenjena za gradnjo srednje
in nizkonapetostnega omrežja, pa so bila za
poročevalec

1977
59.484
130.516
190.000

1978
167.210
54.790
222.000

1979
72.513
177.487
250.000

1980
56.488
236.573
293.061

Skupaj
1976-1980
439.000
686.061
1,125.061

30% zmanjšana zaradi izpadlega dohodka
elektrogospodarstva.
V letu 1977 je bila dosežena realizacija investicijskih vlaganj v višini 152 milijonov din
oziroma 80%.
Za to leto je značilno, da so bile pričete
gradnje visokonapetostnih (110 kV) objektov
skoraj na vseh kritičnih območjih, za katera
se je Samoupravna interesna skupnost elektrogospodarstva Slovenije zavezala pospešiti
izgradnjo in to v skladu z družbenim dogovo21
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PosPeševanju skladnejšega regionalnega razvoja SR Slovenije.
V letu 1978 je bila dosežena realizacija investicijskih vlaganj v gradnjo distribucijskih
elektroenergetskih objektov v višini 198 milijonov din oziroma 89,2%. Trenutno stanje izgradnje visokonapetostnih (110 kV) distribucijskih objektov, ki v celoti ali delno oskrbujejo srednje in nizkonapetostno omrežje na
manj razvitih območjih, je naslednje:
- RTP 110/20 kV Šentjur, 1 x 20 MVA, je v
poizkusnem obratovanju od 4. 7. 1978 dalje.
- RTP 110/20 kV Pivka, 1 x 20 MVA ima
gradbena in montažna dela že končana,
manjkajo še releji 110 kV in merilne naprave.
I. 6. 1979 bo postaja pričela poskusno obratovati.
- RTP 110 kV Ilirska Bistrica, 1 x 20 MVA
ima gradbena dela 110 kV stikališča 90% izvršena, gradbena dela 20 kV stikališča so končana. 110 kV oprema je dobavljena, 20 kV
oprema še ne v celoti. Pričetek poizkusnega
obratovanja je predviden za 30. 6. 1979.
- RTP 110/20 kV Kočevje 2 x 20 MVA, I.
faza je končana in obratuje že od 14. 9.1977, v
II. fazi so v celoti izvršena vsa gradbena in
montažna dela, razen dobave in montaže distančne zaščite, ki bo predvidoma dobavljena
v II. kvartalu 1979. Objekt je v poizkusnem
obratovanju do novembra 1978.
- DV 110 kV II E SD II - Ljutomer - Murska
Sobota - Radenci; vsi trije daljnovodi so gotovi, sektor II E SD II - Ljutomer obratuje z
napetostjo 110 kV, sektor Ljutomer - Murska
Sobota z napetostjo 35 kV in sektor Murska
Sobota - Radenci z napetostjo 20 kV. V redno
obratovanje z napetostjo 110 kV bodo ti daljnovodi postavljeni postopoma, in sicer po dograditvi daljnovodnih polj v RTP 110/35 kV
Ljutomer ter izgradnji RTP 110/20 kV Murska
Sobota in RTP 110/20 kV Radenci.
- RTP 110/20 kV Ptuj, 2 x 20 MVA, objekt
redno obratuje od avgusta 1977. Drugi transformator je že vgrajen, niso pa še vgrajene
merilne naprave (uvoz). Objekt sedaj obratuje
s sposojenimi merilnimi napravami.
- DV 110 kV II E SD II - Ljutomer, dvosistemska izvedba na sektorju HE SD II - Lešnica, vsa dela so končana, objekt je v rednem
obratovanju od decembra 1978.
- RTP 110/20 kV Murska Sobota, 1 x 20
MVA, vsa dela za I. fazo so končana, objekt je
v poizkusnem obratovanju od oktobra 1978.
- RTP 110/20 kV Radenci, 2 x 20 MVA,
gradbena in montažna dela za I. fazo so končana, dela pri II. fazi pa so v izvajanju. Objekt
deloma že obratuje (20 kV stikališče). Poizkusno obratovanje II. faze je predvideno do maja
1979.
- RTP 110/20 kV Sevnica, gradbena dela II.
faze so v izvajanju; elektro oprema je že dobavljena. Pričetek poizkusnega obratovanja
31. 5. 1979.
- RTP 110/20 kV Novo mesto - Bršljin (razširitev). Vsa gradbena in montažna dela so v
celoti končana, objekt je v rednem obratovanju od avgusta 1'978.
- RTP 110/20 kV Gotna vas, 1 x 20 MVA,
gradbena dela 110 kV in 20 kV stikališča so v
zaključni fazi. Celice 20 kV so v fazi montaže.

Rok poizkusnega obratovanja je predviden za
30. 9. 1979.
- RTP 110/20 kV Slovenj Gradec. Gradbena dela so končana nameščeni so tudi 110 kV
aparati v 110 kV stikališču in zbiralnici. Postavljen je tudi transformator 110/20, 10 kV 20 MVA; rok poizkusnega obratovanja 1. 7.
1979.
- DV 2 x 110 kV Beričevo - Grosuplje Kočevje; montažna dela so v teku.
- RTP 11/35 kV Ljutomer - daljnovodna
polja, vsa dela so končana, razen montaže
naprav za daljinsko vodenje. Objekt že poskusno obratuje od maja 1978.
- RTP 110/35/10 kV Slovenska Bistrica II.
transformator; vsa dela, razen naprav za daljinsko vodenje, so končana, obrat poskusno
obratuje od marca 1977, redno obratovanje je
predvideno do julija 1979.
- RTP 110/20 kV Slovenske Konjice, 2 x
MVA; vsa gradbena dela in montažna dela,
razen opreme nekaj 20 kV celic ter montaža
naprav za daljinsko vodenje so končana. Objekt z enim transformatorjem obratuje že od
maja 1977, redno obratovanje za I. in II. fazo je
predvideno do decembra 1979.
Na manj razvitih območjih se je vzporedno
z izgradnjo spredaj navedenih objektov nadaljevala tudi izgradnja srednjenapetostnega in
nizkonapetostnega omrežja distribucije.
Iz opisa o izvajanju izgradnje elektroenergetskih objektov je razvidno, da so že realizirani oziroma je v končni fazi izgradnja objektov, s katerimi bo zagotovljen tudi na manj
razvitih območjih nemoten gospodarski razvoj (Kozjansko, Brkini, celotno Pomurje, Haloze, Slovenske Gorice, Kočevsko in Bela krajina).
Dosedanja vlaganja so že omogočila, da se
je v letu 1978 poraba električne energije v
posameznih območjih povečala hitreje kot v
SR Sloveniji, na primer:
Kozjansko
Obsoteljsko
Mirenska dolina, Trebnje
Gornja Radgona
Murska Sobota
SRS

17%
19%
15%
10%
14%
9%

Ostalo pa je še nekaj manjših neelektrificiranih zaselkov, katerih elektrifikacija je v teku.
Za to se prizadevajo tako OZD distribucije kot
družbenopolitične skupnosti ter ocenjujemo,
da bo do konca planskega obdobja tudi ta
elektrifikacija izvršena.
3.4. Plan razvoja ptt zmogljivosti na manj
razvitih območjih je sestavni del programa
razvoja ptt prometa oziroma sestavni del programov razvoja podjetij za ptt promet, ki ta
območja pokrivajo.
Uresničevanje srednjeročnega plana razvoja ptt kapacitet na manj razvitih območjih v
SR Sloveniji za razdobje 1976-1978 zaostaja
za predvidevanji. Operativni plan razvoja teh
kapacitet je bil v merilu Slovenije do konca
leta 1978 realiziran takole:
poročevalec

po planu
1976/80
plan 1978
125
33
84

reali
zacija
131
23
82

pošte, telegrafi in telefoni
število jates priključkov
število teleks naročnikov
kapaciteta krajevnih tf
15.036
16.607
central
število telefonskih
11.213
10.420
naročnikov
število telefonskih
govorilnic
137
137
- s posredovanjem
11
38
- avtomatskih
Kot ključni objekt skupnega pomena na
manj razvitih območjih, ki je zajet v planu
razvoja ptt kapacitet na manj razvitih območjih SR Slovenije za obdobje 1976-1980, je
koaksialni kabelski sistem Maribor-Ptuj-Ormož-Ljutomer-Murska Sobota, katerega izgradnja poteka v treh fazah. Za leto 1978 je
bila za omenjeni objekt predvidena dokončna
realizacija I. faze izgradnje, to je na relaciji
Ptuj-Ormož, nadaljevanje II. faze izgradnje na
relaciji Murska Sobota-Ljutomer ter začetek
III. oziroma zaključne faze. Realizacija tako
postavljenega plana je bila sledeča: dela na
prvi fazi bodo končana v letu 1979 (čeprav je
bil pretežni del že realiziran v letu 1978), za
drugo fazo pa je v teku izdaja lokacijskega
dovoljenja.
Plan razvoja ptt kapacitet na manj razvitih
območjih v obdobju 1976-1980 ni bil v celoti
realiziran predvsem iz naslednjih razlogov:
- dolgi pripravljalni postopki za izgradnjo
planiranih kapacitet, kar velja še posebej za
izgradnjo krajevnega in medkrajevnega
omrežja.
- dolgi dobavni roki za ptt opremo in montažo,
- nezadostna finančna sredstva in velike
obveznosti ptt podjetij, saj je nekaj podjetij že
na meji kreditne sposobnosti; pri tem je treba
zlasti omeniti izpad oziroma nezadosten dotok sredstev, ki so bila po programu razvoja
1976-1980 predvidena s strani združevanja
uporabnikov in cene ptt storitev, ki se povečujejo počasneje kot naraščajo cene za nova
vlaganja.
Za leto 1979 je po operativnem planu predvidena večja investicijska aktivnost izgranje
ptt kapacitet.
S predpostavko, da bo povečani operativni
plan za leto 1979 in predvideni plan za leto
1980 v celoti realiziran, bo realizacija razvoja
ptt kapacitet na manj razvitih območjih v SR
Sloveniji koncem leta 1980 naslednja:

pošte, telegrafi in telefoni
število jates priključkov
število teleks naročnikov
kapaciteta krajevnih TF
central
število telefonskih
naročnikov
število telefonskih
govorilnic
- s posredovanjem
- avtomatskih

plan
1976-/80
127
36
107

ocena
realizac.
134
26
121

20.477

22.800

14.469

16.500

139
71

140
51

Iz pregleda naturalnih kazalcev je razvidno,
da plan razvoja ptt kapacitet na manj razvitih
območjih v SR Sloveniji ne bo realiziran v
predvidenem obsegu le pri številu jates priključkov in telefonskih govorilnic - avtomatskih. Za oba kazalca je predvidena 72% izvršitev. Pri jates priključkih je nižja izvršitev posledica bistveno manjših potreb, ker javni telegrafski promet, katerega ti telegrafi posredujejo, stagnira oziroma pada.
Za realizacijo postavljenih predvidevanj, zajetih v planu razvoja ptt kapacitet na manj
razvitih območjih v SR Sloveniji za obdobje
1976-1980, v letih 1979 in 1980 pa je nujna
razrešitev nekaterih problemov na primer: cene, družbene obveznosti, kreditni pogoji.
Analiza razpoložljivih lastnih sredstev ptt
prometa Slovenije in možnosti združevanja
lastnih sredstev za hitrejši razvoj ptt prometa
na manj razvitih območjih, kaže, da so možnosti združevanja lastnih sredstev minimalne.
V prvih treh letih sedanjega srednjeročnega
obdobja je bilo v ptt prometu Slovenije doseženih samo 286.000 din lastnih sredstev, sposobnih za financiranje celotnega razvoja ptt
prometa.
3.5. V sprejetem srednjeročnem načrtu razvoja vodnega gospodarstva Slovenije za
obdobje 1976-1980 je vodno gospodarstvo
namenilo za skladnejši regionalni razvoj Slovenije skupno blizu 543 mio din. Ta sredstva
so namenjena pospešenemu vodnogospodarskemu razvoju manj razvitih območij in
bodo porabljena za naslednje namene:
1. za redno vzdrževanje vodnogospodarskih objektov in naprav v splošni rabi za vzdrževanje naravnih korit
139,127.000 din
25,62%
2. za investicije in urejanje vodnega režima
v pogledu varstva pred škodljivim delovanjem
voda
230,712.000 din
42,49%
3. za soudeležbo pri investicijah za varstvo
kvalitete voda, za varstvo vodnih količin in
oskrbo z vodo
139,153.000 din
25,63%
4. za funkcionalne izdatke OVS
4,000.000 din
0,74%
5. za študije in raziskave, skupno strokovno službo pri ZVSS in funkcionalne izdatke
ZVSS
6. za ostale izdatke (vračanje kreditov, rezerva itd.)
30,000.000 din
5,52%
Skupaj: 542,992.000 din
100,00%

OPOMBE:

Zaradi sprejetega načela, da se udeležba
vodnogospodarskih sredstev v družbenem
proizvodu vsako leto poveča za 0,01 % in bo v
poprečju 5 let znašala 0,43%, so bila predvidena sredstva popmeznih letih naslednja:
v 000 din
Sredstva
za
MRO
Prognoz.
ZVSS
OVS Skupaj
sredstva
Leto
88.969
41.816
47.153
1976
314.351
46.018 97.909
1977
345.936 51.891
1978
380.479 57.072 50.613 107.685
1979
418.245 62.737 55.637 118.374
1980
459.522 68.928 61.127 130.055
Skupaj
1,918.533 287.781 255.211 542.992
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Na osnovi sprejetih obvez v srednjeročnem
načrtu so bila zbrana po letih naslednja sred-

stva (vsa sredstva za vodno gospodarstvo):

nominalne vrednosti

v 000 din
% realizacije
glede na LP
glede na SN
(4 : 3)
(4:2)
6
94,81
104,30
111,73
128,11
96,25
135,58
100,66
123,65

Leto
1
1976
1977
1978
Skupaj

vrednosti
po SN

letni
plan

letna
realizacija

314.351
345.936
380.479
1,040.479

345.826
396.664
535.968
1,278.458

327.871
443.194
515.868
1,286.933

Revalorizirane vrednosti
1976
1977
1978
Skupaj

314.351
397.826
507.559
1,219.736

345.826
396.664
535.968
1,278.458

327.871
443.194
515.868
1,286.933

94,81
111,73
96,25
100,66

104,30
111,40
101,64
105,51

% realizacije
glede na SN
(4:2)
90,04
143,95
142,46
127,13

Od teh zbranih sredstev je bilo vloženo za
pospešen vodnogospodarski razvoj manj razvitih območij:

Leto

plan po
SN

letni
plan

realizacija

glede na LP
(4:3)

1976
1977
1978
Skupaj

88.869
97.909
107.685
294.463

97.869
163.852
258.925
520.646

80.015
140.941
153.404
374.360

81,76
86,02
59,25
71,90

Revalorizirane vrednosti
1
1976
1977
1978
Skupaj
OPOMBE:

v 000 din

88.869
97.869
112.595
163.852
143.651
258.925
345.115
520.646
Tretje leto srednjeročnega obdobja kaže,
da so
vsa vlaganja v mejah srednjeročnega
plana, pri čemer pa še ni mogoče zagotoviti,
da bo z rednimi sredstvi v celoti dosežena tudi
fizična realizacija. Kljub temu, da so pri oceni
revalorizirane nominalne vrednosti enako kot
so bi le korig i rane tarife v leti h 1977 i n 1978, še
ni v celoti zagotovljena razlika, ki nastaja pri
gradnji zaradi inflacijskih gibanj. Zlasti je to
vprašljivo pri večjih investicijah, ki se grade že
več let, kar bo po vsej verjetnosti povzročilo
manjše spremembe v strukturi vlaganj, ker bo
potrebno zagotoviti več sredstev za investicije.
Odobreni so bili krediti za ureditev vodotokov - odvodnikov na melioracijskih področjih
v višini 382,947.000 din. Od teh kreditov bo za
manj razvita območja porabljeno skupno
117,164.000 din, kar bo ca. 39% več kot je
nominalna vrednost vseh vlaganj iz družbenih
sredstev
za
manj
razvita
območja
(287,781.000 din za celo srednjeročno obdobje). Anuitete teh kreditov bodo sicer bremenile vodnogospodarska sredstva v naslednjih 20 letih, vendar bo s tem pospešena ureditev odvodnikov na melioracijskih področjih
in omogočena melioracija na površini 13.860
ha. Obenem pa bodo te investicije zagotovile
tudi fizično realizacijo, ki bi bila z vodarskimi
sredstvi težko dosegljiva.
Iz priložene tabele namenskih vlaganj v letu

80.015
81,76
90,04
140.941
86,02
125,18
153.404
59,25
106,79
374.360
71,90
108,47
1978 je razvidno nizko doseganje letnega plana, predvsem pri investicijah in urejanju.
Vzrok za to je v dolgotrajnih postopkih za
pridobitev lokacijskega dovoljenja, izdelave
tehnične dokumentacije, zagotovitev sredstev
s posojilnimi pogodbami bank, sofinanciranje
del na medrepubliških vodotokih in komplikacije pri odkupih zemljišč. Zaradi navedenih
težav so bile pogodbe o izvajanju del sklenjene zelo kasno, vendar so sredstva zagotovljena. Vsem težavam so se pridružile še zelo
neugodne vremenske razmere, ki so zavirale
izvajanje investicij ter delno vplivale tudi na
redno vzdrževanje obstoječih objektov. Vlaganja za vodooskrbo v letu 1978 so dosegla
95,48% realizacijo, kar je najvišji odstotek vlaganj v posameznih letih za vodooskrbo. S tem
pa se že približujemo normalnim vlaganjem
za te namene v celotnem srednjeročnem obdobju.
Tudi v letu 1979 bodo vlaganja namenjena
predvsem izpolnjevanju srednjeročnega načrta, povečana pa za dela, katera bodo financirana z omenjenimi krediti, ki bodo v letu
1979 predvidoma izkoriščeni v višini
60,763.000 din. Na ta način bo tudi dosežena
določena sprostitev sredstev za druge namene (redno vzdrževanje, čistilne naprave, vodooskrba), ki so bili doslej zapostavljeni zaradi urejanja odvodnikov na melioracijskih območjih in gradnje zadrževalnikov.
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Pregled realizacije vlaganj na manj razvitih območjih v letih 1976, 1977 in 1978 ter za obdobje
1976-1978
srednjer.
načrt 76-80
vlaganja
nomin.
vrednost
1000 din
139.127
230.712

1. Redno vzdrževanje
2. Investicije in urej. vodot.
3.. Soudeležba pri gradnji
kanalizacij, ČN in vodovodov
139.153
4.000
4. Funkc. izd. OVS
5. Štud. in razisk., str. si. ZVSS,
funkc. izd. ZVSS
6. Ost. izdatki (krediti, rezerva)
30.000
7. SKUPAJ
542.992
Primerjava realizacije s srednjeročnim načrtom
8. Plan - nominal. vredn. din
542.992
9. Realizacija (7:8)%
10. Plan-reval. vredn. din
11. Realizacija (7:10)%

struktura
%
25.62
42,49

1976
realizacija
1000 din
14.607
35.517

1977
realizacija
1000 din
28.744
60.969

1978
realizacija
1000 din
31.644
75.443

skupaj 1976-1978
realistrukzacija
tura
1000 din
%
20,03
74.995
45,93
171.929

25.63
0,74

14.219
1.037

34.540
899

45.015
1.302

93.774
3.238

25,05
0,86

5,52
100,00

14.635
80.015

15.789
140.941

153.404

30.424
374.360

8,13
100,00

88.969
89,93
88.969
89,93

97.908
143,95
112.594
125,18

107.685
142,46
143.651
106,79

294.562
127,09
345.214
108,44

Realizacija vlaganj v manj razvitih območjih v letu 1978

Mura
1000
din

Namen vlaganja
1
Redno
vzdrževanje
Investicije
in urejanje
vodotokov
Udeležba pri gradnji,
kanalizacij, čistilnih naprav in vodotokov
Funkcionalni
izdatki OVS
SKUPAJ

P
R
P
R
%
P
R
%
P
R
%
P
R
%

25.548
18.532
72,54
53.770
16.294
30,30
4.935
3.969
80,42
2.361
1.302
55,16
86.614
40.097
46,30

Območna vodna skupnost..
Savinja DolenjLjub- GorenjDrava
Sotla
ska Ijanica
ska
1000
1000
1000
1000
1000
din
din
din
din
din
6.259
5.034
80,42
52.512
31.751
60,46
27.933
26.718
95,65

4.477
4.213
94,10
49.712
19.683
39,59
3.157
3.237
102,53

1.797
867
48,22
388
414
106,67
3.257
2.834
87,01

1.579
1.742
110,37
4.355
4.856
111,50

545
531
97,48
890
852
95,73

Soča
1000
din
8
2.867
2.419
84,36
3.736
2.129
56,98
877
819
93,39

86.704
63.503
73,24

57.346
27.133
47,31

5.422
4.115
75,61

5.934
6.598
111,20

1.435
1.383
96,40

7.480
5.367
56,62

3.6. S pristopom k družbenemu dogovoru
o pospeševanju skladnejšega regionalnega
razvoja v SR Sloveniji vobdobju 1976-1980je
Zveza stanovanjskih skupnosti prevzela obveznosti za sodelovanje pri reševanju stanovanjskih problemov, ki neposredno pogojujejo uresničevanje pomembnejših nalog pri pospeševanju razvoja manj razvitih območij. Na
tej podlagi so samoupravne stanovanjske
skupnosti v SR Sloveniji ter Stanovanjska komunalna banka Ljubljana sklenile samoupravni sporazum o združevanju in zagotavljanju sredstev za reševanje stanovanjskih potreb kadrov, s katerimi je predvideno, da bodo
samoupravne stanovanjske skupnosti v SR
Sloveniji združile v letih 1978-1980 okoli 60
milijonov dinarjev nepovratnih sredstev, v
enakem znesku pa bo zagotavljala posojilna
sredstva Stanovanjsko-komunalna banka
Ljubljana.
- Upravičenci lahko pridobijo pravico do
poročevalec

Primorska
1000
din
579
579
100,00
4.974
2.216
44,54
881
848
96,25

6.434
3.643
56,62

Skupaj
1000
din
11
41.527
31.644
76,20
676 167.892
683 75.443
101,08
44,94
860 47.145
882 45.015
102,56
95,48
2.361
1.302
55,61
1.536 258.925
1.565 153.404
101,89
59,25
ZVSS
1000
din
10

sredstev največ v višini 30% predračunske
vrednosti standardne stanovanjske enote v
občini s tem, da polovica pomeni nepovratna
sredstva, druga polovica pa kreditna sredstva,
ki se dajejo za dobo 10 let in po 4% letni
obrestni meri.
Ob koncu leta 1978 je odbor udeležencev
samoupravnega sporazuma razpisal prvi natečaj, katerega so se udeležili interesenti iz
večine manj razvitih občin in občin z manj
razvitimi krajevnimi skupnostmi. Po končanem natečaju je odbor v skladu s posebnim
pravilnikom razdelil med udeležence približno 44 milijonov din sredstev, s katerimi naj bi
se pridobilo 315 stanovanjskih enot in sicer
223 za kadre s področja gospodarstva, 37 za
šolstvo ter 55 za zdravstvo, upoštevajoč temeljno stališče, da mora udeleženec, ki je
uspel na natečaju zagotoviti lastna sredstva
najmanj v višini 70%. S tem Zveza stanovanjskih skupnosti Slovenije uresničuje dogovor25
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Občina
Črnomelj
Lenart
Lendava
Ljutomer
Murska Sobota
Ormož
Šentjur pri Celju
Šmarje pri Jelšah
Tolmin
Trebnje
Manj razvite občine
Skupaj
SR SLOVENIJA

jene obveznosti, kar bo pomembno prispevalo k zagotavljanju kadrov in s tem k splošnemu razvijanju manj razvitih območij v SR Sloveniji.
3.7. Velik prispevek k urejevanju infrastrukturnih pogojev v manj razvitih in obmejnih območjih v SR Sloveniji pomenijo tudi
mladinske delovne akcije. Tako je v letu 1975
na zvezni akciji na Kozjanskem in na republiških akcijah v Brkinih, v Halozah in Suhi krajini sodelovalo 2124 brigadirjev, organiziranih
v 45 brigadah, ki so zgradili 24 km vodovodov,
čez 20 km cest, popravljenih je bilo 17 km
cest, udarniško je bilo opravljeno še dodatno
delo-. Skupaj z delovanjem specializiranih brigad RKS in RKZ na Kozjanskem ter z vsem
opravljenim udarniškim delom, znaša vrednost opravljenih del skoraj 9 milijonov din.
V letu 1976 je 3411 brigadirjev na akcijah v
SR Sloveniji zgradilo 27,5 km vodovodov, 5,7
km novih cest, popravilo čez 40 km cestnega
omrežja, izkopalo 250 jam za telefonske drogove in popravilo v tolminski občini 313 stanovanjskih objektov. Vrednost vseh opravljenih del znaša po nepopolni oceni nad 20
milijonov din.
V okviru aktivnosti mladinskih delovnih brigad se je nadaljevalo tudi v letu 1977. Skupno
je sodelovalo 4072 brigadirjev v 86 mladinskih
delovnih brigadah na zveznih delovnih akcijah Kozjansko in Posočje in na republiških
akcijah Suha krajina, Slovenske gorice, Brkini, Kožbana in Goričko. Udeleženci teh akcij
so na manj razvitih območjih in manj razvitih
obmejnih območjih zgradili 46,3 km vodovodov, 17,5 km novih cest, 95 km utrjenih in
razširjenih cestišč, 12 km PTT omrežja, 7 km
elektroomrežja, splanirali so desettisoče kvadratnih metrov površin, uredili okolico novih
naselij in novih objektov, skopali odtočne jarke, gradili rezervoarje, igrišča, urejali hudournike, poporavljali objekte socialno ogroženim

IV. RAZVOJ DRUŽBENIH DEJAVNOSTI
1.1. V preteklem obdobju so bili doseženi
pomembni rezultati pri ustvarjanju boljših pogojev razvoja na področju družbenih dejavnosti. K temu so prispevali predvsem lastni napori delovnih ljudi in občanov na manj razvitih območjih samih, pomembno vlogo pa je
imela tudi širša družbena skupnost, ki je prispevala solidarnostna sredstva za te namene.
Vse to je omogočilo postopno zmanjševanje
razlik glede opremljenosti manj razvitih območij z ustreznimi objekti družbenih dejavnosti, hkrati pa prispevalo tudi k postopnemu
zmanjševanju razlik v pogojih delovanja teh
dejavnosti.
1.2. V preteklih treh letih so izvirni dohodki
samoupravnih interesnih skupnosti omogočili naslednje gibanje skupne porabe:

1976
63.649
29.920
64.261
54.483
197.380
44.094
47.591
79.211
75.909
52.186

1977
86.976
41.221
89.566
73.078
261.268
57.973
66.194
104.216
103.946
76.853

1978
121.329
53.921
115.219
94.326
336.978
71.035
87.602
138.503
143.797
94.681

1976/75
128,0
124,6
124,1
132,6
129,9
130,0
117,7
121,0
132,9
129,1

v tisoč din
indeksi v %
1977/76
136,6
137,8
139,4
134,1
132,4
131,5
139,1
131,6
136,9
147,3

708.684
10,144.576

961.291
12,540.179

1,257.391
16,233.898

127,5
126,4

135,6
123,6

V sredstvih skupne porabe niso upoštevana
sredstva Izobraževalne skupnosti SR Slovenije, Raziskovalne skupnosti SR Slovenije,
Skupnosti pokojninskega in invalidskega zavarovanja in Skupnosti starostnega zavarovanja kmetov v SR Sloveniji.
Poleg rednih virov dohodkov, ki so jih imele
samoupravne interesne skupnosti na področju družbenih dejavnosti v manj razvitih občinah, so le-ti v okviru sistema solidarnosti, ki
26

in ostarelim občanom in opravljali razna druga dela. Vrednost opravljenih del znaša nad
33 milijonov dinarjev.
Tudi v letu 1978 je bilo doseženo nadaljnje
povečanje števila akcij. Organizirano je bilo
osem mladinskih delovnih akcij in sicer tri
zvezne (Kozjansko, Posočje in Suha krajina)
ter pet republiških (Brkini, Slovenske gorice,
Kožbana, Kobansko in Goričko). Udeleženci
so na manj razvitih območjih postavili in zgradili 56,5 km vodovodnega omrežja, 6,2 km
novih cest, 41,9 km utrjenih in razširjenih cestišč, 27 km PTT omrežja, 3 km elektroomrežja, splanirali na desettisoče kvadratnih metrov
površin, uredili okolico novih naselij in objektov, gradili rezervoarje, igrišča, urejali hudournike, popravljali objekte socialno ogroženih občanov ter poleg tega opravljali še
razna druga dela.
Vrednost vseh opravljenih del znaša tudi v
letu 1978 nad 33 milijonov dinarjev.

1978/77
139,5
130,8
128,6
129,1
129,0
f22,5
132,3
132,9
138,3
123,2
130,8
129,5

zajema tudi nekatere druge občine, v letih
1976,1977 in 1978 prejele solidarnostna sredstva v naslednji višini:

poročevalec

Občina
Črnomelj
Lenart
Lendava
Ljutomer
Murska Sobota
Ormož
Šentjur
pri Celju
Šmarje
pri Jelšah
Tolmin
Trebnje
Manj razvite
občine skupaj

v tisočih din
Sredstva iz solidarnosti
1976
1977
1978
12.599 10.741
11.927
19.294 24.352
14.868
18.559
20.060 20.921
16.373 14.559 18.603
19.670 24.744 28.535
16.897 19.310 25.886
4.836

8.895

10.162

20.894
12.349
10.493

22.545
9.518
12.378

23.001
11.601
14.161

148.367

164.763

185.601

V skladu z določili, ki jih glede solidarnosti
predvideva predlog zakona o skupnih osnovah svobodne menjave dela, se celoten sistem solidarnosti vse bolj spreminja v funkcijo hitrejšega razvoja proizvajalnih sil v manj
razvitih občinah. To naj bi prispevalo k spodbujanju združenega dela, k večjemu ustvarjanju dohodka na teh območjih, saj je lahko
samo ustvarjeni dohodek ob solidarnostni
pomoči okvir za hitrejši razvoj družbenih dejavnosti.
2.1. Pospeševanje razvoja otroškega varstva na manj razvitih območjih je omogočilo
naslednje povečevanje zajetja predšolskih
otrok v vzgojno varstvene ustanove:

Črnomelj
Lenart
Lendava
Ljutomer
Murska Sob.
Ormož
Šentjur
pri Celju
Šmarje
pri Jelšah
Tolmin
Trebnje
SR SLOVEN.

december 1975 december 1978
% indeks
% indeks
zajetja nivoja zajetja nivoja
34,1
21,3
68,5
6,81
60,4
18,8
7,89
39,5
84,9
95,4
26,4
19,04
38.6 124,1
80,7
16,10
23.7
76,2
68,2
13,60
80,0
33,6 108,0
15,96
6,31

31,6

20,3

65,3

5,87
17,62
6,48
19,95

29.4
88,3
32.5
100,0

20,1
35,5
14,9
31,1

64,6
114,1
47,9
100,0

Razvoj otroškega varstva je na manj razvitih
območjih v poprečju potekal hitreje kot v SR
Sloveniji. Nekatere manj razvite občine (Ljutomer, Ormož in Tolmin) so na ta način že
presegle poprečno zajetje predšolskih otrok v
vzgojnovarstvene ustanove v SR Sloveniji, večina drugih manj razvitih občin pa je že presegla 2/3 republiškega poprečja ali pa se temu
vsaj približala. To velja tudi za nekatere občine, ki so v letu 1975 najbolj zaostajale, npr.
Črnomelj, Šmarje pri Jelšah, Šentjur pri Celju.
Izpod polovice republiškega poprečja je bila konec leta 1978 le še občina Trebnje.
V primerjavi s številom zaposlenih žena je
zajetje otrok v vzgojnovarstvene organizacije
na manj razvitih območjih večje kot pa v poprečju SR Slovenije, saj je na teh območjih na
100 zaposlenih žena okoli 20 otrok vvzgojnovarstvenih organizacijah (v SR Sloveniji 17
otrok). Kljub temu pa je treba ugotoviti, da je
na manj razvitih območjih razkorak med poporočevalec

trebami po vzgoji in varstvu (število predšolskih otrok) in številom otrok, ki so zajeti v
vzgojnovarstvene organizacije, mnogo večji
kot v poprečju razvitejših občin. Upoštevati je
namreč treba, da je delež zaposlenega prebivalstva in s tem tudi zaposlenih žena na manj
razvitih območjih mnogo manjši kot v republiškem poprečju. Potrebe po vzgoji in varstvu
predšolskih otrok v vzgojnovarstvenih organizacijah vse bolj naraščajo tudi v družinah, ki
pretežno živijo od kmetijstva, saj je ustvarjanje enakopravnejših startnih pogojev vseh
otrok za šolanje vse nujnejše.
Po finančnem načrtu zveze skupnosti otroškega varstva SR Slovenije je bilo za pospeševanje razvoja otroškega varstva na manj razvitih območjih namenjenih v letu 1976 nad 16
rhilijonov dinarjev, v letu 1977 19,5 milijona
dinarjev in v letu 1978 skoraj 28 milijonov
dinarjev ali poprečno 227,30 din na predšolskega otroka v letu 1976, 266,31 din v letu
1977 in 332,59 dinarjev v letu 1978. Solidarnostna sredstva so bila v letu 1977 višja za
19%, v letu 1978 pa za 23%. Skupnosti otroškega varstva v manj razvitih občinah so največ teh sredstev porabile za investicije, del za
subvencioniranje cene, del pa za odplačevanje anuitet ter za druge oblike vzgoje in varstva.
Velik napredek je bil dosežen pri razvijanju
drugih skromnejših oblik otroškega varstva
na manj razvitih območjih. Na podlagi 80 urnega programa predšolske vzgoje pa so približane te dobrine praktično vsem predšolskim otrokom.
2.2. Izvajanje nalog na področju izobraževanja je omogočilo, da se je v preteklem obdobju povečal in moderniziral šolski prostor
na manj razvitih območjih. Pri investicijah v
osnovnošolski prostor je poleg lastnih sredstev na teh območjih, vključno sredstev, ki so
jih zbrali občani na osnovi samoprispevkov,
sodelovala tudi Izobraževalna skupnost Slovenije. V letu 1976 je bilo za te namene uporabljenih vseh 20 milijonov din iz sredstev
anuitet iz naložb v preteklih letih ter okoli 19
milijonov dinarjev, ki so jih občinske izobraževalne skupnosti združevale po enotni prispevni stopnji 0,06% za vzajemno kreditiranje
izgradnje osnovnošolskega prostora (to je
66% od 28,5 milijonov dinarjev vseh na ta
način zbranih sredstev). Ta sredstva so bila
uporabljena za izgradnjo osnovnih šol v Mokronogu (občina Trebnje), Rogatcu (občina
Šmarje pri Jelšah), Beltincih (občina Murska
Sobota), Šentjurju pri Celju in Lučah pri Mozirju ter za posebno osnovno šolo v Ormožu.
V letu 1977 so bila preko Izobraževalne
skupnosti Slovenije usmerjena za kreditiranje
izgradnje osnovnošolskega prostora na manj
razvitih območjih sredstva anuitet od posojil
iz prejšnjih let v višini 15,6 milijona dinarjev in
22,0 milijonov iz združenih sredstev (58%
vseh tako oblikovanih sredstev). To je omogočilo izgradnjo osnovnih šol v Veliki Polani
(občina Lendava), Razkrižju (občina Ljutomer), Beltincih (občina Murska Sobota), Bistrici ob Sotli (občina Šmarje pri Jelšah), Podvelki (občina Radlje ob Dravi) in Artičah (občina Brežice).

OPOMBE:
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V letu 1978 je bilo iz sredstev natečenih
anuitet usmerjenih na manj razvita območja
20,5 milijonov dinarjev, iz združenih sredstev
pa 16,3 milijona dinarjev, (33,8% vseh tako
oblikovanih sredstev) in sicer za izgradnjo
desetih osnovnih šol: Jelšane (Brkini), Ljutomer, Negova (Slovenske gorice - občina Gornja Radgona), Duh pri Ostrem vrhu (Kobansko), Dramlje (občina Šentjur pri Celju), Bodonci (občina Murska Sobota), Rogatec (občina Šmarje pri Jelšah), Radlje ob Dravi, Divača (občina Sežana - Brkini), Loka (občina
Črnomelj).
izvajanje nalog na področju osnovnega šolstva je potekalo ob sodelovanju solidarnostnih sredstev, katerih namen je bil zagotoviti
enoten minimalni standard vsem učencem v
SR Sloveniji. Obseg solidarnostnih sredstev12, ki so jih bile deležne manj razvite občine, je bil naslednji:
Leto
1976
1977
1978

Celotna solidarnostna sredstva v milj. din.
252
278
348

Delež 10 manj
razvitih občin
v%
51
48
44

V letih 1976, 1977 in 1978 je bilo na manj
razvitih območjih zgrajenih tudi več šolskih
objektov, ki omogočajo poleg osnovnega tudi
razvoj srednjega, zlasti usmerjenega izobraževanja. Tako je bil dograjen šolski center v
Tolminu, dokončani sta bili I. in II. etapa centra poklicnih šol v Murski Soboti in začeta
gradnja šolskega centra v Črnomlju. Pri izgradnji teh srednješolskih objektov je sodelovala tudi Izobraževalna skupnost Slovenije.
Hitrejše vključevanje mladine iz manj razvitih območij v srednje šolstvo omogoča tudi
izgradnja dijaških domov tako na manj razvitih območjih samih kot v večjih središčih,
zlasti tistih, ki so v bližini manj razvitih območij. V gradnji sta dijaška domova v Murski
Soboti in Tolminu, v neposredni bližini manj
razvitih območij pa v Brežicah, Ptuju, Mariboru, Radencih, Novi Gorici, Celju, Novem mestu itd.
Vse to je omogočilo, da se postopno povečuje število učencev iz manj razvitih območij
v srednjih šolah ter število študentov iz teh
območij v višjih in visokih šolah, kar je razvidno iz naslednjega pregleda (po občini bivališča):

12
solidarnostna sredstva je v letu 1976 prejemalo 36 občinskih
izobraževalnih skupnosti, v letu 1977 34 in v letu 1978 38.

Dijaki srednjih šol13

Občina
Črnomelj
Lenart
Lendava
Ljutomer
Murska Sobota
Ormož
Šentjur pri C.
Šmarje pri J.
Tolmin
Trebnje
Manj razvite občine
SR SLOVENIJA
13

ŠtevifO dijakov
758
562
896
684
2270
609
670
1035
905
664
9053
78.807

Šolsko leto 1977/78
Delež dijakov v
številu
prebiv. v%
4.4
3,3
3,3
3,7
3.5
3,3
3,7
3,3
4,3
3,9
3.6
4,2

števi10 dijakov
824
633
917
743
2321
649
698
1084
816
739
9424
77.561

Šolsko leto 1978/79
Delež dijakov v
številu
prebiv. v %
4,8
3,8
3.4
4.0
3,6
3,6
3.8
3.5
3.9
4,3
3,8
4.1

Indeks
nivoja
SRS =
100,0
114,7
91,3
81.6
95.7
86,0
86.0
92.8
84.1
93,0
104,3
90,6
100,0

Študenti višjih in visokih šol
Šolsko leto 1974/75
Delež
Indeks
štud. v
nivoja
Število
štev.
SRS =
študenprebiv. v %
100,0
tov
0,9
64,3
215
0,4
28,6
103
0,6
42,9
210
0,8
57,1
195
0,7
50,0
564
0,6
42,9
135
0,6
42,9
140
0,6
42,9
273
1,4
150,0
332
0,6
42,9
182
0,7
50,0
2349
1,4
100,0
27.827

Šolsko leto 1978/79
Delež
študent.
v štev.
prebiv. v %
1,2
0,6
0,8
1.0
0,9
0,7
0,8
0,9
1,6
1.1
0,9
1,5

Indeks
nivoja
SRS =
100,0
83,2
41.6
51.7
69.8
58,4
49,7
51,7
59,1
105,4
71,1
63,1
100,0

Indeks
nivoja
SRS =
100,0
104,8
78,6
78,6
88,1
83,3
78,6
88,1
78.6
102,4
92,9
85.7
100,0

za prehodna lata nI podatkov po občinah glada na občina bivanja dl|akov

Občina
Črnomelj
Lenart
Lendava
Ljutomer
Murska Sobota
Ormož
Šentjur pri C.
Šmarje pri J.
Tolmin
Trebnje
Manj razvite občine
SR SLOVENIJA
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Število
študentov
148
73
156
155
472
103
112
189
292
102
1802
24.858

poročevalec

Hitrejše naraščanje števila dijakov v srednjih šolah in števila študentov v višjih in visokih šolah omogoča, da se na manj razvitih
območjih v prihodnosti hitreje izboljšuje kadrovska struktura, saj je prav problem strokovnih kadrov v razvoju teh območij še zlasti
pereč.
2.3. Nekateri ugodni premiki so bili doseženi na področju zdravstvenega varstva v
manj razvitih občinah. Obseg sredstev za
zdravstveno varstvo na prebivalca pa kljub
nadpoprečnim prispevnim stopnjam za to dejavnost v manj razvitih občinah še zaostaja za
republiškim poprečjem (poprečno manjše
število zaposlenih), kar je razvidno iz naslednje primerjave14:
Poprečno število aktivnih zavarovancev, Indeks 1978/1977
Črnomelj
Lenart
Lendava
Ljutomer
M. Sobota
Ormož
Šentjur
pri Celju
Šmarje
pri Jelšah
Tolmin
Trebnje
SR SLOVEN.

107.8
112.3
113.1
107.4
105.9
106,0
108.4
105.5
106.2
108,0
104,4

Porabljena Poprečna prisredstva za spevna stopnja
zdravstveno za zdravstveno
varstvo na 1 varstvo v letu
1978
preb. v letu
1978" (v dinarjih)
10,96
4068
10,24
2191
2900
9,70
9,70
3053
9,72
3333
2732
10,68
10,70
2689
10,44
2923
3754
9,56
10,47
3147
9,41
4591

V zvezi z uresničevanjem enotnega programa zdravstvenega varstva je treba poudariti,
da je bil ta realiziran v manjšem obsegu, kot je
bil načrtovan. Vzrok je predvsem v tem, da v
občinah, ki so prejemale solidarnostna sredstva, ni.bil uresničen program sistematičnega
preventivnega zdravstvenega varstva, organizirane zdravstvene vzgoje in program zdravstvenega varstva borcev NOV v predvidenem
obsegu.
V skladu z dogovorjenimi merili in ob upoštevanju enotnega programa zdravstvenega
varstva so se v preteklih letih oblikovala
ustrezna solidarnostna sredstva. Tako so
manj razvite občine v letu 1977 bile deležne
73,8 milijona dinarjev ali 54,5% vseh solidarnostnih sredstev (solidarnostna sredstva je
prejelo še 19 drugih občinskih zdravstvenih
skupnosti), v letu 1978 pa 68,8 milijona dinarjev ali 53,9% vseh solidarnostnih sredstev
(solidarnostna sredstva je prejelo še 22 drugih občinskih zdravstvenih skupnosti).
V skladu z dogovorjenimi obveznostmi so
zdravstvene skupnosti združile in usmerile v
prednostne naložbe v osnovno zdravstveno
mrežo na manj razvitih območjih v letu 1976
21,3 milijone dinarjev, v letu 1977 32,4 milijone dinarjev, in v letu 1978 26,2 milijona dinarjev.
Za tovrstne objekte namreč Zdravstvena
skupnost Slovenije zagotavlja sredstva v višini 50% vrednosti naložbe. Omenjena sredstva
14
Upoštevati je treba, da se delavci, ki so zaposleni izven
domicilne občine, poslužujejo zdravstvenega varstva tudi v občinah, kjer delajo. Vrednost teh sredstev pa ni zajeta v pregledu, ker
o tem ni razpoložljivih podatkov.

poročevalec

so bila uporabljena za novogradnjo, razširitev
oziroma modernizacijo naslednjih zdravstvenih objektov: zdravstveni domovi v Trebnjem,
Šentjurju pri Celju, Kozjem, Majšperku, Ormožu, Murski Soboti in Ljutomeru ter zdravstvene postaje v Šmarju pri Jelšah, Podčetrtku, Planini, Osilnici, Lenartu, Dornavi, Semiču, Bovcu, Breginju, Kobaridu, Kozini, Mokronogu, Radljah ob Dravi, Apačah, Križevcih
in Murski Soboti ter lekarni v Bovcu, Kobaridu
in Murski Soboti. V letu 1979 in 1980 so predvidene še dodatne investicije za zdravstvene
domove v Murski Soboti in Šentjurju pri Celju
ter za zdravstveni dom v Mokronogu, lekarno
v Radljah ob Dravi in zdravstveno postajo v
Vinici.
S tem bo v celoti realiziran dogovorjeni
program prednostnih naložb v osnovno
zdravstveno mrežo na manj razvitih območjih.
2.4. Na manj razvitih območjih se postopno
izboljšujejo razmere na področju kulture. K
temu je prispevala tudi aktivnost Kulturne
skupnosti Slovenije, ki namenja manj razvitim območjem iz združenih sredstev pomoč
predvsem za naslednjo dejavnost:
- za delovanje obveznih strokovnih služb
za arhivsko dejavnost in spomeniško varstvo
(sofinanciranje v višini 65-80%),
- za akcije pri spomeniško varstvenih posegih na kulturnih spomenikih in spomeniških
območjih (sofinanciranje v višini 65-80%),
- za nakup knjižnega fonda ter opremljanje
knjižnic na manj razvitih območjih (sofinanciranje v višini 65-80%),
- za delovanje muzejev in galerij, ki imajo
svoj sedež na manj razvitih območjih in
opravljajo dejavnost širšega nacionalnega
pomena (splošno uveljavljeno sofinanciranje
v višini 33% se povečuje za okoli polovico),
- štipendiranje (sofinanciranje 45-50%),
- za pospeševanje gledaliških in glasbenih
gostovanj na manj razvitih območjih (30-60%
cene celotnega gostovanja).
Delovanje zakonsko opredeljenih strokovnih služb za arhivsko in spomeniško varstveno dejavnost se razširja tudi na manj razvita
območja. Dodatna sredstva so omogočila obsežnejša dela evidentiranja in popisov varstva
kulturne dediščine, zlasti še v občini Tolmin
(posledica potresa). V zvezi z evidentiranjem
beležimo na manj razvitih območjih močno
približevanje stanju, ki je sicer značilno za
poprečje SR Slovenije.
Skoraj vse manj razvite občine so imele v
letih 1977 in 1978 številne spomeniško-varstvene akcije, ki so bile sofinancirane iz združenih sredstev. Večje akcije so bile v občini
Črnomelj, Šmarje pri Jelšah in Lendava.
Pomembno delo je bilo opravljeno na področju naložb. V tem sklopu je bilo prednostno obravnavano Posočje (občina Tolmin),
večje gradnje pa so bile sofinancirane v
Šmarju pri Jelšah (kulturni dom), Ormožu
(kulturni dom), Murski Soboti (kulturni center), kulturni dom Dobje v občini Šentjur pri
Celju in kulturni dom Adlešiči v občini Črnomelj. Poleg tega je bilo na manj razvitih območjih obnovljenih, preurejenih in opremljenih še 18 krajevnih ali občinskih matičnih
knjižnic, 12 dvoran in kulturnih domov. Zlasti
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hiter je bil razvoj krajevnega knjižničarstva.
V občini Tolmin deluje tudi poseben biblioavtobus.
Število gostovanj v zvezi z gledališkimi in
glasbenimi prireditvami postopoma narašča,
vendar njihovo število še ne zadošča za enakomerno pokritost manj razvitih območij s
tem načinom posredovanja kulturnih dobrin.
Zato namenjena sredstva so še vedno v precejšnji meri ostajala neizkoriščena.
Razdelitev solidarnostnih sredstev po namenu je bila naslednja:
1976 1977 1978
za vzdrževanje obveznih
strokovnih služb
za muzejsko dejavnost
za spomen, varstvene akcije
za gledališka gostovanja
za glasbena gostovanja
za knjižničarstvo
za naložbe
SKUPAJ

21,0
24.0
6,0
11,2
9,7
38.1
100,0

17.0 23.3
3,5 5,4
16,8 3,4
4,2 4,9
1,0
1,9
7,4 11,7
50.1 49.4
100,0 100,0

2.5. Skupnost socialnega skrbstva Slovenije si prizadeva, da bi v obdobju od leta
1976-1980 dosegle občinske skupnosti čimbolj enake pogoje pri izvajanju dejavnosti socialnega skrbstva. V okviru zajamčenega programa in programa solidarnosti so prioritetne
naloge:
- družbeno denarne pomoči
*- zdravstveno varstvo za prejemnike družbeno denarnih pomoči
- zagotavljanje osebnih dohodkov strokovnih delavcev v občinskih skupnostih socialnega skrbstva (socialnih delavcev).
Enotne kriterije, ki zagotavljajo določitev
načina izvajanja programa in pospeševanja
razvoja v manj razvitih občinah, je sprejela
skupščina skupnosti socialnega skrbstva. Ti
so:
- družbeno denarne pomoči prejemajo občani, ki so stari preko 65 let in ki nimajo
nobenih sredstev za preživljanje, ki nimajo
premoženja in ki nimajo nikogar, ki bi jih bil
po zakonu ali na kakšni drugi pravni podlagi
dolžan preživljati. Osnova za družbeno denarno pomoč je polovica varstvene pokojnine, ki
se valorizira vsako leto glede na porast osebnih dohodkov.
- družbeno denarne pomoči - dopolnilni
vir prejemajo občani, ki sicer imajo nekaj
sredstev za preživljanje, vendar premalo po
kriterijih sprejetega samoupravnega sporazuma.
- bruto osebni dohodki se zagotavljajo v
okviru zajamčenega programa po kriteriju en strokovni delavec na 4500 prebivalcev,
enotno v SR Sloveniji..
Po teh kriterijih se izenačujejo ekonomske
možnosti za izvajanje nalog v okviru zajamčenega programa v manj razvitih občinah, ter v
zvezi s tem sistem solidarnosti. Tako dobijo
dopolnilna sredstva tiste občinske skupnosti
socialnega skrbstva, ki po enotni poprečni
prispevni stopnji do BOD v občini ne zberejo
dovolj sredstev za pokrivanje nalog zajamčenega programa. Razliko med dejansko ovrednotenim zajamčenim programom in zbranimi sredstvi po enotni stopnji prejemajo iz
30

solidarnostnih sredstev.
Glede na ta način ugotavljanja potrebnih
sredstev v posamezni občini, prejema več občin solidarnostna sredstva, kot jih je določil z
odlokom Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
kot manj razvite.
Realizacija zajamčenega programa v obdobju 1976-1978 je bila naslednja:
občine
Črnomelj
Lenart
Lendava
Ljutomer
Murska Sobota
Ormož
Šentjur pri Celju
Šmarje pri Jelšah
Tolmin
Trebnje
Manj razvite
občine skupaj
SR SLOVENIJA

1976
620
1.405
1.210
920
2.510
1.262
1.495
1.790
1.722
722

leto
1977
1.184
2.503
2.090
1.601
4.425
2.088
2.778
3.155
3.189
1.296

1978
1.773
2,948
2.429
2.142
5.795
2.508
3.585
3.585
3.807
1.643

13.656 24.309 30.697
91.686 138.703 173.879

V skladu s sporazumom o kriterijih za izvajanje zajamčenega programa so prejemale
sredstva solidarnosti občinske skupnosti za
socialno skrbstvo za tisti del sredstev programa, ki jih niso mogle same pokrivati po prispevni stopnji. Manj razvite občine so v letih
1976-1978 prejemale naslednja sredstva solidarnosti (samoupravne interesne občinske
skupnosti za socialno skrbstvo):

Črnomelj
Lenart
Lendava
Ljutomer
Morska Sobota
Ormož
Šentjur pri CeljU
Šmarje pri Jelšah
Tolmin
Trebnje
SKUPAJ

1976
285
1.730
1.130
369
1.202
1.190
621
515
1.886
289
9.217

leto

v tisoč din
1977
1978
307
658
1.959
2.217
1.111
1.125
776
1.094
1.596
2.243
1.472
1.636
1.884
2.391
1.719
2.341
1.786
2,133
307
534
12.917 16.372

Delež solidarnostnih sredstev v primerjavi s
celotnimi sredstvi za izvajanje zajamčenega
programa je bil po posameznih manj razvitih
občinah zelo različen. Tako so npr. ta sredstva za vse manj razvite občine skupaj v letu
1978 znašala 53,3%. Pri tem pa so solidarnostna sredstva v občini Lenart predstavljala
kar 75,2% vrednosti celotnega programa, iznad povprečja manj razvitih občin sta tudi
občini Ormož in Šentjur pri Celju z okoli 2/3
deleža solidarnostnih sredstev ter občini
Šmarje pri Jelšah in Tolmin. Najmanjši delež
pa so sredstva solidarnosti predstavljala v občini Trebnje (32,5%).
V okviru zajamčenega programa so v glavnem zajeti vsi občani, ki so brez sredstev za
preživljanje in jim je potrebna denarna pomoč
kot edini vir sredstev za preživljanje. Manj
razvite občine so tudi uspele dobiti strokovne
kadre za uresničevanje dejavnosti socialnega
skrbstva in s tem uspele zagotoviti tudi bolj
strokovno socialno delo ter ustreznejšo strokovno pomoč občanom, ki jim je ta dejavnost
poročevalec
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namenjena pri reševanju njihovih problemov.
2.6. Za hitrejši razvoj telesne kulture na
manj razvitih območjih je Telesnokulturna
skupnost SR Slovenije v preteklih letih namenjala ustrezna kreditna sredstva. Udeležba
manj razvitih območij v celotnih sredstvih
kreditnega sklada se sicer počasi povečuie.

leto
1976
1977
1978

združena sredstva za kreditni sklad
8,000.000
9,150.000
9,800.000

vendar je še vedno prisoten problem, kako
zagotoviti lastno udeležbo. V obdobju
1976-1978 so telesnokulturne skupnosti občin v manj razvitih občinah prejeli kredite v
naslednji višini15:
™ Poleg deset manj razvitih občin to upoštevane tudi manj
razvita krajevna skupnosti v smislu odloka Izvrinega svata Skupičlne SR Slovenija.

celotna sredstva
sklada skupaj z
vrnjenimi anuit.
13,100.000
17,400,000
30,000.000

Telesnokulturna skupnost SR Slovenije je v
preteklih letih zagotavljala tudi sredstva za
štipendiranje oziroma šolanje poklicnih in nepoklicnih strokovnih kadrov za telesno kultu-

dani krediti
TKS na manj
razv. obm.
3,300.000
5,900.000
10,900.000

%
4^2
41,2
64,4
112,2
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%
4^3
25,1
33,9
36,3

ro na manj razvitih območjih in sicer v letu
1976 200.000 dinarjev, v letu 1977 160.000
dinarjev tn v letu 1978 200.000 dinarjev.

V. TEMELJNE UGOTOVITVE IN PREDLOGI
I.
Analiza dosedanjega razvoja, sedanjega
položaja In problematike manj razvitih območij v SR Sloveniji v osnovi potrjuje ugotovitve, ki so bile prisotne v Analizi izvajanja
družbenega dogovora o pospeševanju skladnejšega regionalnega razvoja v SR Sloveniji v obdobju 1976-1980 v letih 1976,1977 in
1978, ki je bila obravnavana v Skupščini SR
Slovenije v decembru 1978, s tem da celoviteje in konkretneje obravnava posamezne
razvojne probleme. Osnovne ugotovitve so
naslednje:
1. V SR Sloveniji se je v obdobju 1971-1978
uspešno uveljavil samoupravni sistem reševanja problemov pri pospeševanju skladnejšega
regionalnega razvoja. Temelji predvsem na
lastnih naporih samoupravnih nosilcev razvoja na manj razvitih območjih v povezavi s
samoupravnimi nosilci razvoja na drugih območjih oziroma v SR Sloveniji. Organizirana
družbena aktivnost na samoupravni osnovi je
kljub nekaterim problemom omogočila postopno odpravljanje neskladnosti v regionalnem razvoju.
2. Manj razvita območja so v obdobju
1971-1978 v povprečju dosegla hitrejši gospodarski razvoj kot SR Slovenija. V srednjeročnem obdobju 1971-1975 je bil temeljni
uspeh sprejete družbene politike v tem, da so
se zaustavili negativni trendi povečevanja razlik v stopnji razvitosti, kar se kaže zlasti v
rasti družbenega proizvoda, medtem ko so se
v stopnji zaposlenosti razlike že začele zmanjševati. V letih 1975-1978 pa se razlike zmanjšujejo tudi v družbenem proizvodu.
Navedena gibanja so bila dosežena v vseh
manj razvitih občinah, njihova intenzivnost pa
je bila različna.
3. Hitrejši gospodarski razvoj je vplival na
zmanjšanje razlik v stopnji razvitosti, vendar
je kljub doseženim rezultatom zaostajanje neporočevalec

katerih manj razvitih območij še vedno veliko,
ker so se posamezna manj razvita območja
vključila v proces hitrejšega razvoja z zelo
različno startno osnovo. Nekatere manj razvite občine so se v družbenem proizvodu na
prebivalca in stopnji zaposlenosti precej približale dvem tretjinam republiškega povprečja, nekatere pa so še vedno močneje izpod
polovice povprečja SR Slovenije (mejna vrednost po zakonu), kar kaže, da so problemi
hitrejšega gospodarskega razvoja prisotni z
različno ostrino.
4. Ugoden vpliv na porast investicij so imele zaposlitvene možnosti, kot tudi prirodni
pogoji in nekatere surovinske osnove na manj
razvitih območjih, izboljšanje infrastrukturnih
pogojev in razvoj družbenih dejavnosti, Na
teh osnovah se je investicijska aktivnost postopno povečala, kar se kaže tudi v naraščajočem deležu teh območij v celotnih investicijah v SR Sloveniji. Na take rezultate so v
precejšnji meri vplivali stimulativni ukrepi, ki
so jih sprejeli upravljalci bank (nižja obrestna
mera, večja udeležba bančnih sredstev, ugodnejši odplačilni roki), SR Slovenija (usmeritve družbenega plana, beneficirana obrestna
mera, 1971-1975, davčne olajšave, od 1976
dalje) in občine (lokacijska politika, dodeljevanje zemljišč pod ugodnimi pogoji itd.),
Kljub ugodnim rezultatom na področju investicijske aktivnosti pa je treba omeniti, da
se organizacije združenega dela iz razvitejših
območij še vedno premalo vključujejo v razvoj manj razvitih območij. V investicijah prevladuje kreditni odnos, samoupravno združevanje dela in sredstev za skupna vlaganja pa
je še vedno skromno udeleženo. Prevladujejo
manjše investicije, čeprav je treba omeniti, da
so v zadnjem obdobju v izvajanju ali pripravi
tudi nekateri večji projekti, pri katerih sodelujejo tudi nekatere večje organizacije združenega dela iz razvitejših pbmočij. Še vedno
primanjkuje dobro proučenih razvojnih pro31
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gramov in projektov, ki bi bili lahko osnova za
skupna vlaganja na manj razvitih območjih. V
nekaterih primerih sprejemajo investitorji odločitve za naložbe na že obstoječih lokacijah
tudi takrat, ko gre za odpiranje večjega števila
delovnih mest, čeprav v širšem območju že
primanjkuje delavcev.
Določeno oviro pri investicijskih odločitvah
predstavlja tudi pomanjkanje ustreznih strokovnih kadrov. Skromna sredstva, ki jih imajo
manj razvite občine oziroma ustrezne samoupravne interesne skupnosti pa vplivajo na
prepočasno komunalno opremljanje gradbenih zemljišč.
5. Na področju proizvodnje, predelave in
prodaje hrane še vedno ni uveljavljena dohodkovna povezanost. To je vplivalo tudi na
strukturo vlaganj v preteklosti, ki so bila skoraj izključno na kreditni osnovi. Ta problem se
povezuje z nizko akumulativnostjo dela kmetijske proizvodnje in predelave. Vse to se najbolj intenzivno odraža na manj razvitih območjih, ker je udeležba kmetijskih potencialov v gospodarski strukturi visoka.
6. Naloge na področju gospodarske infrastrukture se ne izvajajo v dogovorjenem obsegu. Modernizacija regionalnega in magistralnega cestnega omrežja je bila izvedena v letih
1976-1978 v predvidenem obsegu. Zaradi nezadostnih sredstev pa se pojavljajo problemi v
zvezi z izpolnitvijo dogovorjenih obveznosti
do konca leta 1980. Večji so problemi v zvezi z
modernizacijo lokalnega cestnega omrežja,
ker so možnosti manj razvitih območij kljub
velikim lastnim naporom (vključno samoprispevki) skromne, predviden samoupravni
sporazum med območnimi cestnimi skupnostmi za zagotovitev solidarnostnih sredstev
pa še ni bil sklenjen.
Pri izgradnji elektroenergetsKega in PTT
omrežja ter objektov vodnega gospodarstva
so glede na dogovorjene naloge določene
kasnitve. Po oceni bo zaostajanje pri izgradnji
objektov vodnega gospodarstva nadoknađeno. Odpravljanje zaostankov pri izgradnji PTT
omrežja je povezano z zagotovitvijo dodatnih
finančnih sredstev. Kasnitve pri izgradnji
elektroenergetskega omrežja pa po oceni
zaenkrat še niso ovirale oskrbo porabnikov z
električno energijo, vendar pa lahko v bodoče
predstavljajo omejitveni faktor hitrejšega razvoja manj razvitih območij.
7. Veliki premiki so bili doseženi v razvoju
družbenih dejavnosti. Lastni napori na manj
razvitih območjih so skupaj s sredstvi iz samoprispevkov ter na osnovi solidarnostnega
združevanja sredstev v SR Sloveniji omogočili
izgradnjo številnih objektov, zlasti na področju otroškega varstva, osnovnega šolstva in
zdravstva, hkrati pa tudi dogovorjeni nivo in
kvaliteto storitev. V večini manj razvitih občin
se je nadpovprečno povečalo zajetje otrok v
otroško varstvo ter mladine v srednje, višje in
visoko šolstvo. Na to je vplivala tudi izgradnja
dijaških in študentskih domov v SR Sloveniji,
vključno na manj razvitih območjih samih ali v
središčih v njihovi bližini, prav tako pa tudi
ustrezna štipendijska politika.
8. Posebna pozornost je bila v preteklih
letih dana reševanju problemov manj razvitih

obmejnih območij. Nekateri posegi na področju gospodarske infrastrukture in razvoja
družbenih dejavnosti so že vplivali na zmanjšani obseg odseljevanja prebivalstva. Veliko
zaostajanje terja dodatne napore, da se praznjenje nekaterih območij ne samo zaustavi,
temveč ustvarijo tudi pogoji za postopno povečevanje števila prebivalstva. Pri tem je zlasti
pomembno zadržanje mladine na teh območjih.
9. Sodelovanje občin pri pospeševanju razvoja manj razvitih območij je zaenkrat še
skromno, čeprav zakon in družbeni dogovor
tako sodelovanje predvidevata. Na nekaterih
območjih sicer obstaja sodelovanje med občinami oziroma krajevnimi skupnostmi, vendar je večinoma omejeno le na reševanje posameznih problemov ali pa ima samo posvetovalni značaj. Primanjkuje tudi kompleksnejših razvojnih programov, ki bi bili osnova za
krepitev sodelovanja in povezovanja. To so
tudi nekateri vzroki, da je aktivnost samoupravnih nosilcev v močnejših središčih še vedno premalo prisotna v razvoju manj razvitih
območij.
Nekatere vzroke, ki otežujejo dosledno
izvajanje dogovorjenih usmeritev za skladnejši regionalni razvoj, bo potrebno v letih
1979 in 1980 odpraviti, pri čemer bodo morali
biti potrebni ukrepi dosledno izpeljani v okviru samoupravnega mehanizma udeležencev družbenega dogovora o pospeševanju
skladnejšega regionalnega razvoja. Osnovni predlogi so:
1. Organizacije združenega dela na manj
razvitih območjih in razvitih območjih naj pripravljajo razvojne programe in projekte za
izgradnjo novih zmogljivosti ter za razširitev,
modernizacijo in preusmeritev obstoječe proizvodnje v skladu z dogovorjenimi usmeritvami, da se nova delovna mesta odpirajo predvsem na območjih, kjer so še večje možnosti
zaposlovanja. V tem okviru naj bi ustvarjale
pogoje za hitrejše vračanje delavcev, ki so na
začasnem delu v tujini. Pri tem naj upoštevajo
tudi druge razvojne možnosti na manj razvitih
območjih, pri čemer pa mora razvoj bolj kot v
preteklih letih temeljiti na kvalitetnih dejavnikih.
.
2. Gospodarska zbornica Slovenije in medobčinske gospodarske zbornice ter banke
naj skupaj z organizacijami združenega dela
in občinami organizirano sodelujejo pri iniciranju projektov, ki bi bili lahko osnova za
skupna vlaganja organizacij združenega dela
iz manj razvitih in razvitejših območij. Posebno skrb bodo posvetile tudi odpiranju produktivnejših delovnih mest v kmetijstvu. Na
podlagi programov razvoja malega gospodarstva, ki jih je sprejela večina manj razvitih
občin, naj bi povečale napore za krepitev malega gospodarstva, pri čemer bi posvetile posebno pozornost odpiranju malih obratov v
okviru večjih proizvodnih sistemov v SR Sloveniji. Dajale naj bi tudi iniciativo za združevanje sredstev občanov, zlasti delavcev na začasnem delu v tujini, kot enega od virov sredstev
za povečanje zaposlitvenih možnosti.
poročevalec

3. Banke naj do septembra 1979 proučijo
nožnosti za nadaljnjo stimulacijo vlaganj na
fianj razvitih območjih s kreditnimi pogoji,
lasti v primerih samoupravnega združevanja
iela in sredstev in tudi možnosti kreditnih
>lajšav pri investicijah za komunalno opremjanje stavbnih zemljišč ter zemljišč, ki so predvidena za gospodarske objekte. Prav tako
naj banke zaostrijo dovoljevanje kreditov in/estitorjem na razvitih območjih v primerih,
ko gre za večje zaposlitve.
4. V zvezi s pospeševanjem in modernizacijo kmetijske proizvodnje, ki je zaradi močne
udeležbe v gospodarski strukturi in ugodnih
orirodnih pogojev velikega pomena za hitrejši
razvoj manj razvitih območij, naj organizacije
združenega dela krepijo dohodkovno povezo/anje na področju proizvodnje, predelave in
rgovine in na tej podlagi zagotavljajo večjo
eprodukcijsko sposobnost kmetijskih organizacij združenega dela na teh območjih.
Zveza vodnih skupnosti Slovenije in obnočne vodne skupnosti naj v sodelovanju z
organizacijami združenega dela s področja
<metijstva nadaljujejo s hidro-in agromelioracijami.
Manj razvite občine, kmetijske zemljiške
skupnosti, kmetijske organizacije združenega
dela, kmetijske zadruge, in kmetje naj intenzi'irajo komasacijo kmetijskih zemljišč, kar bo
prispevalo tudi k večji vključitvi zasebnih
kmetovalcev v tržno proizvodnjo.
Zaradi zadržanja prebivalstva na manj razvitih obmejnih območjih in hribovitih območjih je potrebno zagotoviti ustrezne beneficirane pogoje za razvoj kmetijske proizvodnje, za kar naj bi skrbele zlasti občine, ustrezne organizacije s področja kmetijstva in
tianke.
5. Samoupravne interesne skupnosti na
jodročju gospodarske infrastrukture naj do
septembra 1979 sprejmejo v svojem okviru po
samoupravni poti ustrezne ukrepe, da bodo
dogovorjene naloge do konca leta 1980 uresničene, pri čemer je treba nadoknaditi tudi
dosedanje zaostanke.
6. Na področju družbenih dejavnosti naj
samoupravne interesne skupnosti nadaljujejo
i doslednim izvajanjem sprejetih obveznosti.
Sistem solidarnosti naj bi bil v večji meri kot
doslej usmerjen v pospeševanje hitrejšega razvoja proizvajalnih sil na manj razvitih obnočjih. Razvoj družbenih dejavnosti je eden
temeljnih pogojev za enakopravnejše vključevanje prebivalstva v življenje in delo.
7. Pomanjkanje strokovnih kadrov na teh
območjih je ena od ovir za hitrejši gospodarski razvoj. Zato se mora nadaljevati vključevanje mladine iz manj razvitih območij v srednje, višje in visoke šole z najmanj enako intenzivnostjo kot doslej. Pri tern je treba nadalje/ati z izvajanjem sedanje štipendijske politike,
<i je že v preteklih letih omogočila ugodne
rezultate. Hkrati pa je treba intenzivirati tudi
izobraževanje ob delu (nadaljnja krepitev
centrov usmerjenega izobraževanja na manj
razvitih območjih in v njihovi bližini itd.).
8. Občine in krajevne skupnosti na manj
razvitih območjih, ki se v skladu z zakonom o
pospeševanju skladnejšega regionalnega raporočevalec

zvoja še niso ustrezno samoupravno organizirale v zvezi z odpravljanjem problemov manj
razvitosti, naj to storijo še v letu 1979. Poleg
tega naj opredelijo svoje usmeritve in hkrati
dajo ustrezne pobude za samoupravne sporazume in dogovore o pospeševanju razvoja
tistih krajevnih skupnosti, ki znotraj posameznih občin najbolj zaostajajo.
Občine na manj razvitih območjih naj pripravijo ukrepe iz svoje pristojnosti, s katerimi
bodo povečale interes investitorjev za vlaganja na teh območjih. V zvezi s tem naj bi
občine v okviru policentrično zasnovanega
razvoja SR Slovenije opredelile tudi prostor
za lociranje industrijskih in drugih objektov
(npr. turizem, gostinstvo, drobno gospodarstvo itd.). Omogočile naj bi tudi ugodnejše
pogoje za pridobivanje zemljišč in skrbele za
komunalno urejanje zemljišč. Prav tako naj bi
manj razvite občine in občine, ki vključujejo
manj razvite krajevne skupnosti, ki tega še
niso storile, izdelale programe razvoja malega
gospodarstva ter sprejele potrebne ukrepe za
njihovo realizacijo, kar bo omogočilo dodatno zaposlovanje delavcev, hkrati pa prispevalo k hitrejšemu gospodarskemu razvoju v
manj razvitih območjih, v manj razvitih obmejnih območjih pa tudi k boljšim pogojem
za zadržanje prebivalstva.
V okviru medobčinskega sodelovanja naj
občine intenzivneje rešujejo posamezne razvojne probleme ob ustreznem vključevanju
samoupravnih interesnih skupnosti, bank,
medobčinskih gospodarskih zbornic in organizacij združenega dela na posameznih območjih.
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III.
1. Poleg aktivnosti v zvezi z izvajanjem
usmeritev in nalog, opredeljenih za obdobje
1976-1980, je treba na podlagi ugotovitev o
dosedanjem razvoju in ocen delovanja obstoječega sistema pospeševanja skladnejšega
regionalnega razvoja pripraviti izhodišča za
teritorialno opredelitev in sistem ter mehanizme pospeševanja v obdobju po letu 1980. V
zvezi s tem bo v skladu z resolucijo o politiki
izvajanja družbenega plana SR Slovenije za
obdobje 1976-1980 v letu 1979, Izvršni svet
Skupščine SR Slovenije v povezavi s samoupravnimi interesnimi skupnostmi, zbornicami,
bankami, organizacijami združenega dela,
občinami in drugimi pripravil do konca leta
1979 predloge izhodišč, ki naj bi bila nato
dopolnjena in družbeno verificirana.
2. V bodočem sistemu bi morali, glede na
izkušnje v dosedanjem razvoju manj razvitih
območij, upoštevati tudi naslednja izhodišča:
- pri teritorialnem oblikovanju manj razvitih območij naj bi bil večji poudarek dan geografsko zaokroženim manj razvitim območjem;
- zaradi razlik v doseženi stopnji razvitosti
naj bi predvideli uporabo diferenciranih pospeševalnih ukrepov na samoupravnih osnovah;
- zaradi intenziviranja razvoja manj razvitih
obmejnih območij naj bi se dogovorili v okvi33
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ru
samoupravnih mehanizmov še o dodatnih
pospeševalnih ukrepih.
3. V okviru priprave planskih dokumentov
organizacij združenega dela,^ samoupravnih
interesnih skupnosti ter družbenopolitičnih
skupnosti bo treba pravočasno opredeliti tudi
bodoče usmeritve, naloge in ukrepe v zvezi s
pospeševanjem skladnejšega regionalnega

razvoja v SR Sloveniji, kar mora biti prisotno
vseh fazah priprave planskih dokumentov
zlasti še samoupravnih sporazumov o teme
ijih planov in dogovorov o temeljih družbeni*
planov. To naj bi bilo tudi podlaga samo
upravnega načina reševanja problemov skla
dnejšega regionalnega razvoja v obdobju oc
1981-1985.

poročevalec

PRILOGA
I. RAST ŠTEVILA ZAPOSLENIH V ZDRUŽENEM DELU V OBČINAH IN REGIJAH V SR SLOVENIJI
Delež zaposl. v zdr. delu
Letna
Popr. letna
o skupnem preb. v indeksih
stopnja
stopnja rasti
nivoja (SRS = 100,0)
rasti
v obdobju
1965
1970
1975
1978
1978
1976
1977
1966-70 1971-75
62,0
55,2
49,4
46,3
7,4
8.2
3.6
6.0
1.7
POMURSKA REGIJA
61,8
55,2
48,4
8.7
43.1
6,7
3.4
6.3
2.8
Murska Sobota
67,8
72,0
59.2
56,3
4,7
6.3
6,7
3,3
1.6
Gornja Radgona
55,5
41,4
46.1
40.8
11,5
11,7
3.3
5.6
0,6
Lendava
61,0
55,5
53,8
55.9
4.8
8,4
4.4
5.0
0,2
Ljutomer
91,8
89,0
90.4
4.7
94.5
4.2
3.1
3.7
0,3
PODRAVSKA REGIJA
119,5
116.6
122.3
129.3
5.0
4,1
3.4
0,6
3,1
Maribor
29,0
25,5
26,0
12,0
7.3
19,1
1.5
9.8
5,8
Lenart
40,8
37,5
33,1
36.3
5.4
6,5
3.4
5,8
2.0
Ormož
58,4
60,3
56,1
59,8
3.6
3.1
4.7
4,3
0,6
Ruj
57,8
57.4
57.3
58.8
3.8
4,1
4.8
0,0
1,9
Slovenska Bistrica
88,0
88.2
84,1
84.2
3.8
4.1
4.8
0.8
1,9
KOROŠKA REGIJA
66,3
63.5
59,2
61,8
6.0
2.5
2.5
3,7
0,7
Radlje ob Dravi
76.7
80,0
63.1
63,7
4,5
8.7
0,9
7,7
0,9
Dravograd
80.2
81,3
76,2
74,8
5,5
4.9
0,7
5.5
3.1
Slovenj Gradec
110,8
115,0
113.4
115.8
3,0
2.1
1.8
5.3
0,8
Ravne na Koroškem
99,3
97.6
94,2
93,0
4.4
4,9
3.2
5.4
0,6
SAVINJSKA REGIJA
66,3
63,5
61.8
59,2
6.0
2.5
2.5
3,7
0,7
Mozirje
154.7
152,5
136.0
123,2
6,7
5.7
4,9
4,5
9.1
Velenje
74.8
74,0
76.4
92.9
6.0
3.8
1.1
2.8
3.9
Žalec
147.7
148,5
150,6
155,0
5,9
3,3
4.2
1.1
1.1
Celje
80,0
75.3
67.2
77.2
6.2
4,9
5.0
6.3
Slovenske Konjice
1.9
72,0
70,0
71,7
73.6
0,2
8.3
1.5
3,0
0,2
Laško
49,5
47,5
43,0
46.0
6,7
5.5
5.4
0,8
1,4
Šmarje pri Jelšah
40,0
36.5
29.6
29,9
4,9
8.6
6.2
8,3
0,7
Šentjur pri Celju
113,8
119,0
126.1
127,0
3,2
2,9
1.6
3.5
1.8
GORENJSKA REGIJA
100,0
98,0
110.8
103,2
4.0
3.2
1.2
2.7
2.3
Radovljica
126,0
138,6
137.6
157.6
0,8
0,2
1.7
4,0
1,4
Jesenice
121,0
134.4
120,9
137,0
2.6
4.1
3.7
2.9
1.4
Kranj
109,3
118.8
135.4
138.5
4.3
1.4
0,0
1.5
1.5
Tržič
106,0
107,8
110.2
96.5
5.2
4.1
6,4
4,2
1.4
škofja Loka
115.0
108,5
122.9
120.9
1.0
1.7
2,2
0,9
1.1
ZASAVSKA REGIJA
143.2
137,0
147.5
139,2
0,5
1.4
2,9
0,1
1.6
Trbovlje
82.0
75,5
97.4
93.3
2.8
0,6
2,6
0,2
1,2
Zagorje
109,5
115.5
123,2
0,7
123.5
3.0
0,7
1.6
1.9
Hrastnik
OSREDNJE SLOVENSKA
119,3
127.7
123.6
135,4
3.6
4.1
2.3
3,9
1.4
REGIJA
97,0
108,8
117.8
112,2
0,4
0,7
3,1
3,2
2.5
Kamnik
78.6
74,3
88.5
98.7
10,3
3.1
4.0
3.2
0,2
Domžale
Ljubljana - Skupaj
148.5
144,0
150.6
6.7
155,0
5.3
5.4
4.1
2,5
Lj. Bežigrad
459,5
438.1
405,1
362.7
2.0
3.3
2,1
1,1
1,5
Lj. Center
104,8
104,5
125,8
131.2
10,5
3,8
3.0
10,1
2.5
Lj. Moste-Polje
109.7
99,0
122,6
135,4
2,1
1.4
3,3
4.1
3.1
Lj. šiška
59,5
64,3
67.5
6.4
0,8
61.1
4.4
2,8
0,0
Lj. Vič-Rudnik
64.6
65,3
51,4
57.0
3.0
3,9
3,6
6,3
Litija
1,1
50.7
66,0
49.7
102.3
28,4
10,5
0,3
4.5
0,1
Grosuplje
102.7
107,3
98,7
102.3
8.1
4.1
4.3
2.1
0,2
Kočevje
68,5
75.9
74,2
76.8
2.2
0,4
4.5
6.5
0,5
Vrhnika
76,7
81,5
90.7
75,2
3.3
6,5
9,0
4.7
10,6
Logatec
61,0
57.1
82,2
58.8
2.8
5,8
11,0
5,0
1.6
Ribnica
SPODNJE POSAVSKA
65.7
68,8
57.6
57.9
5.5
4,1
3.8
0,4
6,0
REGIJA
57,8
46,2
55.8
47.6
6.5
2.6
1.2
0,0
6.6
Brežice
78.3
81,3
68.1
72.0
1.5
5.5
8.3
6.4
0,9
Krško
61.4
64,8
58.9
51,8
6,0
2,4
5,8
4,6
3,1
Sevnica
89.5
92,8
81.2
69.1
4.8
5.6
3,3
6.3
3.9
DOLENJSKA REGIJA
104.8
106,0
83.3
11,0
5.8
6.0
2.9
3:0
4.6
Novo mesto
81.5
84,3
66.2
68.5
7.0
4,2
0,8
7.4
0,6
Črnomelj
92.2
87,8
93.0
64,0
4.6
0,0
4.9
9,0
4.1
Metlika
61,8
49.1
37.3
36.3
6.7
12,9
12,7
0,5
T rebnje
9,1
94.6
96,3
87,9
82,0
4,3
3,9
2.9
2.0
5.1
GORIŠKA REGIJA
113,4
116,5
105,4
3.7
99,0
4,6
5,3
2.3
5,9
Nova Gorica
74,8
74,0
71.7
66,6
0,6
4,2
5.7
4.3
2.1
Ajdovščina
69.4
74,3
64.6
64,0
4,6
3.2
5,9
0,2
3.8
Tolmin
86,3
93,6
87,6
76,2
0,6
0,9
4.4
3.4
0,1
Idrija
110,8
112.6
117,8
111.6
3.3
3.1
3.5
4.1
2.2
OBALNO KRAŠKA REGIJA
120,3
122,0
116.4
136,6
3,5
4.2
2.8
3.2
5.2
Koper
116,8
130.3
126,8
160.5
0,5
0,0
0,7
2,9
5,1
Izola
111,0
117,8
122,0
114,5
4.8
6.6
9,8
3,0
2,0
Piran
88.2
87,0
84.1
84,2
4.7
2,3
3.6
1.6
Sežana
0,1
88,2
89,8
92.4
88.4
2,6
3,0
4.2
3.1
1.3
KRAŠKA REGIJA
73,2
74,3
77,2
73,9
3,8
3,6
2.8
1.4
0,8
Ilirska Bistrica
100,0
99,2
104,8
94.5
4,5
2,5
2,8
3.2
2.7
Postojna
92,5
95.5
89.5
92.6
2,5
4,1
2,5
4,8
Cerknica
1,3
100,0
100,0
100,0
100,0
2.7
4,2
4,1
4.3
1,3
SR SLOVENIJA
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POMURSKA REGIJA
Murska Sobota
Gornja Radgona
Lendava
Ljutomer
PODRAVSKA REGIJA
Maribor
Lenart
Ormož
Ptuj
Slovenska Bistrica
KOROŠKA REGIJA
Radlje ob Dravi
Dravograd
Slovenj Gradec
Ravne na Koroškem
SAVINJSKA REGIJA
Mozirje
Velenje
Žalec
Celje
Slovenske Konjice
Laško
Šmarje pri Jelšah
Šentjur pri Celju
GORENJSKA REGIJA
Radovljica
Jesenice
Kranj
Tržič
Škofja Loka
ZASAVSKA REGIJA
Trbovlje
Zagorje
Hrastnik
OSREDNJE SLOVENSKA
Kamnik
Domžale
LJubljana Skupaj
Lj. Bežigrad
Lj. Center
Lj. Moste Polje
Lj. Šiška
Lj. Vič-Rudnik
Litija
Grosuplje
Kočevje
Vrhnika
Logatec
Ribnica
SPODNJE POSAVSKA REGIJA
Brežice
Krško
Sevnica
DOLENJSKA REGIJA
Novo mesto
Črnomelj
Metlika
T rebnie
GORIŠKA REGIJA
Nova Gorica
Ajdovščina
Tolmin
Idrija
OBALNO-KRAŠA REGIJA
Koper
-Izola
Piran
Sežana
KRAŠKA REGIJA
Ilirska Bistrica
Postojna
Cerknica
SR SLOVENIJA
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CELOTNEGA GOSPODARSTVA V OBČINAH IN REGIJAH V SR

Popr. letna
stopnja rasti
v obdobju
1966-70 1971- ■75
1
14,0
29,7
16.4
26.5
6,9
39.7
14,7
30,9
12.5
28.3
14,7
27.6
15,4
28,0
10.0
27.4
13.1
25,0
11,3
26.0
17.2
26.8
7.7
33.9
25.6
9,9
13.6
34.7
13,6
29.3
3,2
39.4
13,9
29.1
12,6
26.5
16.6
29,9
13.7
29,1
14.0
29.1
10,9
31.8
10,6
25.2
14.8
28.5
12.3
29,7
28,4
15.1
16.4
22.9
10.2
31,4
14.9
29.7
12.3
31.0
22.1
26.4
14.4
26.6
15,8
26.5
15.4
27.2
10.6
26.1
17,8
25.7
14,0
26.4
14.7
28,9
19,0
25,0
19.5
28.8
19,3
21.9
19.7
28.0
19.0
24.6
16.8
26.3
14.6
32.1
13,6
28.5
12,5
26.8
14.9
27.8
2.8
32,5
16.2
30.9
16.3
28,5
18,2
24.4
14,5
32.7
17,8
24.5
18.5
28.5
22.2
28.0
12.1
26,9
15.6
31.6
9,0
31.2
19.4
25.1
22,0
26.2
18.7
30,0
14.3
24,5
16.6
16,2
21.7
23.4
22,0
22,9
18.6
22.5
22.8
24.8
21.7
23,4
18.9
22,0
18.0
23,4
21,4
21.1
16.5
21.6
16.4
27,0

Letna
stopnja
rasti
1976

1977

1965

20,2
22,0
45,0
0,8
15.0
16,4
16,7
19.7
27,4
17.1
6,9
10.6
25.8
14,4
23.8
0,3
20.4
16.9
35.7
17.8
12.2
30,0
18,8
24.8
9.8
15.3
18,2
2,5
24.2
2.9
15.9
9,0
7,9
6,5
14.0
11.3
12,9
12,8
10,8
14,7
6.3
14.5
11.7
10.8
6.4
19.9
13.6
12.1
20.4
9,7
14.8
9,0
17.2
16.5
13.7
8,0
25.0
21.9
32.8
22.1
22,7
28.0
19,7
13.1
17,5
18,1
19.7
14,4
18.8
17.9
9,2
20.1
23.2
15,2

23,5
22,8
5,1
39,4
34,8
18.4
14,2
37,8
24.5
29,8
35.4
27.5
19.2
13.3
28.2
34.1
25.6
26.4
28.3
29,0
22.2
23.7
30.7
20,0
39,0
19.4
19.5
24.8
14.0
13.4
27.5
15,8
15,8
15,5
16.1
21.7
26.1
22.5
20.3
26.4
18.8
25.2
17.7
12.2
16.5
21.0
29.6
35,4
25.3
47.7
24.8
30.6
21.9
24.9
26,2
26.6
29.1
20.4
24,9
21.4
23.8
9,8
18.5
30.7
16.6
17,6
32.0
4,8
20.1
23,4
31.8
15,8
28,0
21,6

47.0
43,9
54.3
46,2
51.6
87.7
113,4
26.8
36.1
69.2
56,2
98.0
76,2
72,7
64,2
147.3
95.1
70.6
147,1
83.7
144,1
76.2
85.1
37.7
38.8
125,8
114.4
170.1
124.0
121,8
98.4
105.8
126,7
71,6
118,7
139.9
112.2
103.1

44.2
45.7
36.4
45.6
45,1'
81.8
105,9
21.3
33.7
56.9
60.5
67,5
60.5
65,3
57.1
80.8
86,3
62,7
140,1
76,3
127,1
60.6
68.7
37,3
33.7
114.7
114.4
129.1
112,6
112.8
110.5
100.0
128.2
70.8
94,6
142.6
100.1
92,5

50,8
46,4
60.4
55.5
48,8
85,0
110,7
22.3
32,8
56,2
61,5
89.8
60,2
89.0
62.7
130,3
93.4
63.5
142,B
83.2
136.7
74,5
66.3
41.1
37.9
119,5
96,5
156,9
120,9
118.8
106.3
102,8
131.4
73.4
97.2
130,7
96,1
94.5

1977
8
54,8
50.7
66.3
56,1
54.8
84,6
106.1
26.9
38,1
62,1
64.6
91,0
67.0
84.4
70.5
123,9
100,9
68,5
169,4
90,5
133.7
86.1
75.7
44.5
11,7
116.2
97.6
141,6
120.0
98.4
111.1
94.7
120,6
65.5
94.1
124.3
96.3
90.2

162.1
344,7
141.6
165,0
83.3
59.2
53.0
103.7
85.1
84.8
59.2
62,6
51.1
81.9
51.2
69.5
79,0
60.4
70.2
52.3
84.4
96,9
63.5
65.4
100.2
108,9
120.5
102,0
147,4
76.5
88,2
75,0
95,9
92,8
100,0

169,0
428,0
147.2
153.2
75.5
57.2
48.6
89.1
80.2
71.2
61,0
65.7
58.9
79.3
55.7
78.3
101.7
52,9
67.8
40.4
99,2
123.6
72.6
64.9
104,5
137.7
147.3
110,3
198.8
102.7
101.8
84.7
120,3
95,9
100,0

169,2
394.1
136.7
125.2
69.8
72,1
52,4
92.4
76.9
88.7
74.5
72.3
55.8
102,1
52,1
83.4
103.8
54,7
81,3
49.9
94,7
118.9
84,1
64.3
70.6
118,1
117,9
90.7
176.5
96.6
86.5
77.7
98,7
79.4
100,0

168,6
383.3
125.4
115,4
62,2
64.4
54.6
98.0
81.2
§4,4
88.3
75,2
58.1
105,3
55.0
86.2
101,6
64.2
84.8
60.3
101,0
128.3
85.5
67.1
76.0
113.8
115,0
100,8
146.4
98.1
91,0
81.7
98,3
90.8
100,0
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(SRS = 1000)
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PREDLOG ZAKONA
o sistemu
svetu

državne

uprave

Skupščine SR

republiških

upravnih

in
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Izvršnem

Slovenije ter o
organih

(ESA-1039)

OSNUTEK ZAKONA
o organizaciji

in

delovnem

področju

republiških

upravnih

republiških

organizacij ter samostojnih

strokovnih

organov

in

služb Izvršnega sveta

Skupščine SR Slovenije

(ESA-125)

OSNUTEK ZAKONA
o

izpopolnjevanju

pripravništvu

in

strokovnih

delavcev v državni
(ESA-127)

strokovne

upravi

izobrazbe,

izpitih

in

pravosodju

PREDLOG ZAKONA
o sistemu
svetu

državne

upravnih

organih

PRVI DEL
SISTEM DRŽAVNE UPRAVE
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem zakonom se ureja sistem državne
uprave v SR Sloveniji, zlasti pa vprašanja, ki
se nanašajo na položaj, vlogo ter pravice,
dolžnosti in odgovornosti izvršnih svetov
skupščin družbenopolitičnih skupnosti in
upravnih organov teh družbenopolitičnih
skupnosti, na organizacijo in sredstva za delo
upravnih organov, kakor tudi na način uresničevanja pravic, obveznosti in odgovornosti
ter na delovna razmerja delavcev v delovnih
skupnostih ter organov, kolikor ta vprašanja
niso urejena z zakonom o temeljih sistema
državne uprave in o Zveznem izvršnem svetu
ter zveznih upravnih organih.
Ta zakon ureja tudi delovanje ter pravice,
dolžnosti in ododgovornosti Izvršnega sveta
Skupščine SR Slovenije in republiških upravnih organov pri odpravljanju funkcij državne
uprave, kakor tudi organizacijske oblike in
način vodenja teh organov.
2. člen
Funkcije državne uprave v SR Sloveniji
opravljajo v mejah pravic in dolžnosti posamezne družbenopolitične skupnosti izvršni
sveti občinskih skupščin in Izvršni svet Skupščine SR Slovenije (v nadaljnjem besedilu:
izvršni sveti) ter upravni organi teh družbenopolitičnih skupnosti.
Posamezne zadeve državne uprave opravljajo v mejah pravic in dolžnosti, določenih v
skladu z ustavo in zakonom, tudi drugi družavni organi.
3. člen
Opravljanje upravnih in strokovnih nalog iz
pristojnosti upravnih organov se lahko z zakonom in odlokom občinske skupščine, ki
temelji na zakonu, kot javna pooblastila poveri organizacijam združenega dela in drugim
samoupravnim organizacijam in skupnostim,
družbenim organizacijam, društvom in drugim organizacijam, kadar je to družbeno smotrno in če se na ta način zagotavlja bolj učinkovito in neposredno uresničevanje določenih pravic, pravnih interesov in izvrševanje
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uprave

(ESA-1039)

obveznosti delovnih ljudi in občanov, organizacij združenega dela in drugih samoupravnih organizacij in skupnosti.
Organizacijam oziroma skupnostim iz
prejšnjega odstavka ni mogoče poveriti zadev
inšpekcijskega nadzorstva, razen posameznih strokovnih del tega nadzorstva.
4. člen
Izvršni sveti skupščin družbenopolitičnih
skupnosti skrbijo v mejah pravic in dolžnosti
družbenopolitične skupnosti za izvajanje politike in izvrševanje zakonov, drugih predpisov in drugih splošnih aktov skupščine, za
usmerjanje in usklajevanje dela upravnih organov ter so odgovorni skupščini za stanje v
družbenopolitični skupnosti.
Upravni organi v mejah pravic in dolžnosti
družbenopolitične skupnosti izvajajo določeno politiko in izvršujejo zakone, predpise in
druge splošne akte skupščin in izvršnih svetov ter smernice skupščin, kakor tudi načelna
stališča in smernice izvršnih svetov, izdajajo
izvršilne predpise, za katere so pooblaščeni in
druge upravne akte ter v skladu z zakonom
določajo sankcije, odgovarjajo za stanje na
področjih, za katera so ustanovljeni, spremljajo stanje in razvoj na svojem področju, seznanjajo skuščino in izvršni svet, o stanju in
pojavih ter dajejo pobude za reševanje vprašanj s teh področij, odločajo v upravnih stvareh, opravljajo upravno nadzorstvo in druge
upravne zadeve, pripravljajo predpise in druge splošne akte ter opravljajo tudi druga strokovna dela za skupščino in njen izvršni svet.
Upravni organi so samostojni pri opravljanju
svojih nalog v okviru pooblastil, ki jih imajo
po ustavi in zakonih, ravnati pa se morajo tudi
po smernicah skupščine ter po načelnih stališčih in smernicah izvšrnega sveta.
5. člen
Izvršni sveti in upravni organi uresničujejo
svoje funkcije na način, določen z zveznim
zakonom o temeljih sistema državne uprave
in o Zveznem izvršnem svetu ter o zveznih
upravnih organih in s tem zakonom.
S statutom občine se podrobneje določijo
funkcije izvršnega sveta občinske skupščine
ter način njihovega uresničevanja, zlasti pa
način dela izvršnega sveta in njegovo razmerje do zborov ter teles in organov občinske
skupščine; s statutom se določijo tudi pravice, dolžnosti in pooblastila občinskih upravnih organov ter način njihovega izvrševanja.
poročevalec

6. člen
Izvršni sveti in upravni organi morajo v mejah svojih pravic in dolžnosti z vsem svojim
delovanjem zagotavljati popolno, smotrno in
učinkovito izvrševanje funkcije državne uprave, spoštovanje ustavnosti in zakonistosti ter
ustvarjalno prispevati h krepitvi in razvijanju
socialističnih samoupravnih družbenih odnosov in političnega sistema.
7. člen
Pri izvrševanju svojih funkcij se izvršni sveti
in upravni organi povezujejo z organizacijami
združenega dela, z njihovimi splošnimi združenji in gospodarskimi zbornicami, s samoupravnimi interesnimi skupnostmi, s krajevnimi skupnostmi, z družbenopolitičnimi organizacijami in z družbenimi organizacijami ter
društvi zaradi demokratične izmenjave mnenj
pri pripravi in sprejemu družbenih odločitev
in zagotavljanju pogojev za njihovo uresničevanje.
V zadevah iz svoje pristojnosti sodelujejo
upravni organi z upravnimi organi iste in drugih družbenopolitičnih skupnosti ter z drugimi državnimi organi.
Razmerja izvršnih svetov in upravnih organov z organizacijami in skupnostmi iz prvega
odstavka tega člena temeljijo na medsebojnem sodelovanju, obveščanju in dogovarjanju o vseh vprašanjih, ki so zanje skupnega
pomena.
8. člen
Izvršni sveti in upravni organi sodelujejo z
družbenopolitičnimi organizacijami neposredno, v družbenih svetih in v drugih dogovorjenih oblikah sodelovanja.
9. člen
Razmerja izvršnih svetov in upravnih organov do delovnih ljudi in občanov temeljijo na
medsebojnem sodelovanju in zaupanju, na
spoštovanju človekove osebnosti in varovanju ugleda organa.
Upravni organi morajo s svojim delom v
okviru svojih pristojnosti zagotavljati pogoje
za učinkovito in hitro uresničevanje pravic in
pravnih koristi ter izvrševanje obveznosti delovnih ljudi in občanov.
Upravni organi dajejo delovnim ljudem in
občanom pri uresničevanju njihovih pravic in
interesov potrebne podatke, obvestila in napotke ter jim zagotavljajo pravno in drugo
strokovno pomoč v zadevah, zaradi katerih se
delovni ljudje in občani obračajo nanje.
10. člen
Izvršni sveti in upravni organi morajo s svojim delom prispevati k uspešnemu delovanju
delegacij in delegatov za skupščine družbenopolitičnih skupnosti in za skupščine samoupravnih interesnih skupnosti, zlasti kadar
te enakopravno odločajo s pristojnimi zbori
skupščin družbenopolitičnih skupnosti, ter
poročevalec

jim dajati popolne in točne podatke oziroma
pojasnila o vprašanjih, ki imajo pomen za
odločanje delegacij in delegatov.
Upravni organi morajo pripraviti gradiva
pregledno in razumljivo, z nakazanimi posledicami možnih odločitev ter na način, ki omogoča delegacijam in delegatom obravnavo
teh gradiv ter dajanje mnenj, pripomb in predlogov.
Izvršni sveti in upravni organi obravnavajo
pobude delegacij in delegatov ter seznanjajo
delegacije o pripravi predpisov ali drugih
splošnih aktov kakor tudi o izhodiščih za reševanje vprašanj, ki jih bodo ti predpisi urejali.
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11. člen
Izvršni sveti in upravni organi morajo uvajati in razvijati take oblike in metode dela, s
katerimi se povečuje učinkovitost njihovega
dela, uveljavlja strokovno znanje delavcev v
teh organih ter vzpodbuja njihova ustvarjalnost in odgovornost za delo.
Izvršni sveti in upravni organi se pri svojem
delu opirajo na znanstvena in strokovna dognanja ter skrbijo za tehnološko modernizacijo
dela.
12. člen
Izvršni svet in upravni organi so za izvrševanje svojih funkcij odgovorni skupščini družbenopolitične skupnosti, upravni organi pa
tudi izvršnemu svetu.
Če izvršni svet ne ukrepa pravočasno v mejah svojih pooblastil oziroma če ne predlaga
ustreznih ukrepov, se v skupščini družbenopolitične skupnosti začne postopek za oceno
njegovega dela ter za ugotovitev vzrokov za
nezadovoljivo stanje. Način uresničevanja odgovornosti izvršnega sveta in postopek za
oceno njegovega dela določi skupščina družbenopolitične skupnosti s svojim aktom.
Če upravni organ ne ukrepa pravočasno v
okviru svojih pooblastil oziroma ne predlaga
ustreznih ukrepov, se v skupščini oziroma v
izvršnem svetu začne postopek za oceno njegovega dela, če je potrebno, pa tudi za oceno
strokovnosti dela posameznih odgovornih
oseb upravnega organa ter za ugotovitev
vzrokov za nezadovoljivo stanje. Način uresničevanja odgovornosti upravnega organa
do skupščine družbenopolitične skupnosti in
postopek za oceno njegovega dela oziroma
oceno strokovnosti dela posameznih odgovornih oseb upravnega organa določi skupščina družbenopolitične skupnosti s svojim
aktom.
Postopek v zvezi z uresničevanjem odgovornosti upravnega organa do izvršnega sveta se opravi v izvršnem svetu na način, ki ga
določi izvršni svet s svojim aktom.
13. člen
Funkcionarji v izvršnem svetu in v upravnih
organih so pri opravljanju svojih funkcij pod
družbenim nadzorstvom in so za njihovo
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opravljanje politično odgovorni v skladu z zakonom.
Vodilni delavci, delavci s posebnimi pooblastili in odgovornostmi ter drugi delavci v
upravnih organih so v skladu z zakonom odgovorni za svoje delo ter za pravočasno in
strokovno opravljanje del in nalog, ki so jim
poverjene.
14. člen
Delovni ljudje in občani, organizacije združenega dela, druge samoupravne organizacije in skupnosti ter družbenopolitične in druge
organizacije imajo pri uresničevanju družbenega nadzorstva nad delom izvršnega sveta in
upravnih organov pravico in dolžnost dajati
skupščini družbenopolitične skupnosti pripombe in pobude v zvezi z delom izvršnega
sveta, skupščini in izvršnemu svetu pa v zvezi
z delom upravnih organov.
15. člen
Delo izvršnih svetov in upravnih organov je
javno. Način uresničevanja javnosti dela urejajo ti organi s svojimi splošnimi akti v skladu
z zakonom.
16. člen
Izvršni sveti in upravni organi morajo pri
svojem delu zagotavljati enakopravnost jezikov in pisav narodov in narodnosti Jugoslavije v skladu z ustavo in zakonom ter statutom
občine.
Upravni organi poslujejo v slovenskem jeziku.
Upravni organi na območjih, na katerih je z
zakonom ali statutom občine določena enakopravnost italijanskega oziroma madžarskega jezika, poslujejo, vodijo postopek in izvajajo odločbe tudi v italijanskem oziroma madžarskem jeziku, če stranka uporablja italijanski oziroma madžarski jezik, oziroma če gre
za pripadnika italijanske oziroma madžarske
narodnosti.
Kadar republiški upravni organ odloča o
pravnih sredstvih v zadevah, v katerih je
upravni organ prve stopnje vodil postopek
tudi v italijanskem oziroma madžarskem jeziku, izda odločbo tudi v italijanskem oziroma
madžarskem jeziku.
Vsakdo ima v skladu z zakonom pravico v
postopku pred upravnim organom uporabljati
svoj jezik in pisavo. Upravni organ ga je dolžan seznaniti z gradivom in s svojim delom v
njegovem jeziku in mu omogočiti, da spremlja
potek postopka po tolmaču.
t
17. člen
Zakone neposredno izvršujejo občinski
upravni organi, republiški upravni organi pa
samo tedaj, če je z zakonom izrecno določeno.
18. člen
Upravni organi v mejah svojega delovnega
področja in svoje pristojnosti opravljajo zade-
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ve s področja ljudske obrambe, ki jim jih nalagajo zakoni in drugi predpisi ter načrti obrambnih priprav; pri tem sodelujejo z upravnim organom, pristojnim za ljudsko obrambo,
in s poveljstvi oboroženih sil.
Upravni organi v mejah svojih pristojnosti
skrbijo za uveljavljanje družbene samozaščite
na področju, za katero so ustanovljeni.
II. ORGANIZACIJA UPRAVNIH
ORGANOV
1. Organizacijske oblike
Upravni organi
19. člen
Upravni organi in upravne organizacije se
ustanovijo za opravljanje upravnih nalog iz
pristojnosti družbenopolitične skupnosti.
Upravni organi in upravne organizacije se
ustanovijo z zakonom oziroma z odlokom občinske skupščine, ki temelji na statutu občine.
20. člen
Upravni organ se ustanovi za več med seboj
povezanih področij, na katerih je mogoče
smotrno organizirati opravljanje upravnih nalog zaradi njihove sorodnosti oziroma narave
ter načina delovanja upravnega organa.
Upravni organ se ustanovi za posamezno
področje, če to terja narava ali obsežnost
nalog na posameznem področju.
V upravnem organu se lahko opravljajo tudi
določene strokovne naloge za samoupravne
interesne skupnosti ali družbenopolitične oziroma družbene organizacije po sporazumu, ki
ga sklen njimi upravni organ s soglasjem
izvršnega sveta. S sporazumom se določi zlasti obseg in vrsta nalog, ki jih upravni organ
opravlja za posameznega uporabnika, osnove
in merila za zagotavljanje sredstev za delo,
način koordiniranja dela ter druge medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti.
21. člen
Upravni organi se ustanovijo kot individualno vodeni upravni organi (v nadaljnem besedilu: individualni upravni organi) ali kot kolegijski upravni organi. Individualni upravni
organi so: sekretariati oziroma oddelki, uprave, zavodi, uradi in inšpektorati.
Kolegijski upravni organi so: komiteji in komisije.
22. člen
Za opravljanje določenih nalog z delovnega
področja upravnega organa se lahko ustanovijo upravni organi v sestavi, če izvrševanje
teh nalog zahteva določeno samostojnost in
posebej organizirano službo, zaradi medsebojne povezanosti upravnih nalog pa je potrebno stalno usklajevanje in nadzorstvo pri
delu.
Kot upravni organ v sestavi sekretariata oziroma oddelka ali komiteja se lahko ustanovi
poročevalec

uprava, zavod, urad, komisija in inšpektorat.
Delo upravnega organa v sestavi nadzoruje
upravni organ, v katerega sestavi je ta organ.
Pri opravljanju nadzorstva iz prejšnjega odstavka ima sekretar oziroma načelnik oddelka
ali predsednik komiteja pravico in dolžnost
nadzorovati izvrševanje predpisov, ki jih neposredno izvršuje upravni organ v sestavi,
dajati mu obvezna navodila, določati posamezne naloge v mejah delovnega področja
organa v sestavi, zahtevati poročila in podatke o opravljanju njegovih nalog ter opravljati
druge naloge, za katere je pooblaščen.
Individualni upravni organi
23. člen
Sekretariat se ustanovi za področja, na katerih upravni organi v celoti ali pretenno zagotavljajo izvajanje politike in izvrševanje zakonov, 'drugih predpisov in splošnih aktov
oziroma jih neposredno izvršujejo.
24. člen
Uprava se ustanovi za opravljanje upravnih
nalog na določenem področju, ki zahtevajo
posebej organizirano službo in samostojnost
pri delu.
25. člen
Zavod se ustanovi za opravljanje določenih
strokovnih nalog, zlasti za proučevanje, raziskovanje in strokovno obdelavo posameznih
vprašanj, kakor tudi za izvrševanje upravnih
pooblastil, kadar so ta pooblastila neposredno povezana z njegovimi strokovnimi nalogami.
26. člen
Urad se ustanovi za opravljanje določenih
organizacijskih ali specializiranih strokovnih
zadev, ki zahtevajo posebej organizirano
službo in samostojnost pri delu.
27. člen
Inšpektorat se ustanovi za opravljanje nadzorstva nad izvrševanjem zakonov in drugih
predpisov, splošnih aktov ter samoupravnih
splošnih aktov v skladu s posebnimi zakoni.
Kolegijski upravni organi
28. člen
Komite se ustanovi za področja, na katerih
je zaradi narave nalog potrebno zagotoviti
povezano in usklajeno opravljanje upravnih
zadev, ki so skupnega pomena za več upravnih organov, kakor tudi, kadar je potrebno pri
opravljanju upravnih nalog zagotoviti stalno
in organizirano sodelovanje in usklajevanje
dela s samoupravnimi interesnimi skupnostmi, drugimi samoupravnimi organizacijami in
skupnostmi ter z družbenopolitičnimi in družbenimi organizacijami, da se zagotovi enotporočevalec

nost pri pripravi predlogov in pri izvajanju
politike, izvrševanju zakonov in drugih predpisov ter splošnih aktov.
29. člen

OPOMBE:

Zadeve z delovnega področja komiteja
opravljata v mejah pravic in dolžnosti, ki jih
določa zakon, komite kot kolegijsko telo in
predsednik komiteja.
Komite kot kolegijsko telo dela na sejah in
odloča z večino glasov svojih članov.
Komite obravnava na seji načelna vprašanja
s svojega delovnega področja, izdaja predpise in druge splošne akte, izvaja ukrepe, katere
je pooblaščen, predlaga predpise in druge
splošne akte ter ukrepe s svojega delovnega
področja, daje mnenja o vprašanjih svojega
delovnega področja ter opravlja druge naloge, ki so po zakonu, statutu občine ali drugemu predpisu v njegovi pristojnosti.
Komite sprejme poslovnik, s katerim uredi
način svojega dela.
30. člen
Komite sestavljajo predsednik in določeno
število članov.
Na predlog izvršnega sveta določi skupščina družbenopolitične skupnosti s svojim aktom upravne organe, samoupravne interesne
skupnosti, organizacije združenega dela in
druge samoupravne organizacije in skupnosti
ter družbenopolitične in družbene organizacije, ki določajo svoje predstavnike, v komite;
določeno število članov komiteja imenuje v
skladu z aktom skupščine izvršni svet.
31. člen
Komisija se ustanovi za opravljanje določenih nalog, ki po svoji naravi zahtevajo kolegijsko odločanje ali imajo pomen za več upravnih organov.
Komisijo sestavljajo predsednik in določeno število članov. Sestavo komisije določi
izvršni svet in imenuje njene člane.
Komisija dela na sejah.
Komisija sprejme poslovnik, s katerim uredi
način svojega dela.
Upravne organizacije
32. člen
Upravne organizacije se ustanovijo za
opravljanje specializiranih strokovnih nalog
in z njimi povezanih upravnih zadev iz pristojnosti družbenopolitične skupnosti, ki praviloma zahtevajo uporabo strokovno-tehničnih
oziroma znanstvenih metod dela, ali za opravljanje drugih strokovnih zadev, ki so pomembne za uresničevanje funkcij državne
uprave in nalog drugih organov družbenopolitične skupnosti.
Upravna organizacija opravlja naloge s svojega delovnega področja tudi za samoupravne interesne skupnosti in družbenopolitične
oziroma družbene organizacije po sporazumu, ki ga s soglasjem izvršnega sveta sklenejo s temi samoupravnimi skupnostmi oziroma
5
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organizacijami. S sporazumom se določi zlasti obseg in vrsta nalog, ki jih upravna organizacija opravlja za posameznega uporabnika,
osnove in merila za zagotavljanje sredstev za
delo, način koordiniranja dela ter druge medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti.
S sporazumom iz prejšnjega odstavka se
pri upravni organizaciji lahko ustanovi skupen organ uporabnikov za dogovarjanje o
vprašanjih v zvezi z opravljanjem nalog z delovnega področja upravne organizacije, ki so
zanje skupnega pomena.
Upravne organizacije imajo pravice, dolžnosti in položaj upravnih organov.
Z zakonom oziroma statutom občine se lahko določi, da je upravna organizacija družbena pravna oseba.
33. člen
Upravne organizacije se ustanovijo kot zavodi; z zakonom oziroma odlokom občinske
skupščine se lahko ustanovijo tudi druge oblike upravnih organizacij.
Upravna organizacija se ustanovi kot samostojna organizacija ali kot organizacija v sestavi sekretariata ali komiteja.

Strokovne in druge službe
34. člen
Za opravljanje strokovnih in drugih opravil
za potrebe upravnih organov, skupščine
družbenopolitične skupnosti in njenega izvršnega sveta ter drugih organov družbenopolitične skupnosti se ustanovijo strokovne
službe.
Za opravljanje računovodskih, administrativnih, tehničnih in pomožnih opravil za
upravne organe, za skupščino in njen izvršni
svet se zaradi skupne uporabe prostorov, birotehničnih sredstev in druge opreme ustanovijo druge ustrezne službe.
Službe iz prvega in drugega odstavka tega
člena lahko opravljajo vse ali določene naloge oziroma opravila tudi za druge državne
organe in organe družbene skupnosti, za samoupravne interesne skupnosti in za družbenopolitične organizacije.

35. člen
Službe iz prejšnjega člena se na podlagi
poprejšnjega sporazuma praviloma ustanovijo kot skupne službe; z aktom o ustanovitvi se določi njihovo delovno področje ter
pooblastila in odgovornost funkcionarjev, ki
jih vodijo.
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2. Funkcionarji, vodilni delavci in
delavci s posebnimi pooblastili
36. člen
Upravne organe, upravne organizacije in
strokovne službe vodijo funkcionarji.
Funkcionar mora na podlagi in v mejah
ustave, zakona in statuta, drugih predpisov in
splošnih aktov, smernic skupščine družbenopolitične skupnosti ter načelnih stališč in
smernic izvršnega sveta vestno opravljati
funkcijo, ki mu je poverjena, in je osebno
odgovoren za njeno opravljanje, kot tudi za
delo organa, ki ga vodi, ter za stanje na področju za katero je ustanovljen organ.
37. člen
Sekretar vodi in predstavlja sekretariat, izdaja predpise in druge akte za katere je pooblaščen ter druge ukrepe iz pristojnosti sekretariata in opravlja druge zadeve, ki jih določa
zakon ali drug predpis.
Sekretar vodi in organizira delo delavcev v
delovni skupnosti sekretariata ter odloča v
skladu z zakonom o pravicah, obveznostih in
odgovornostih delavcev.
38. člen
Predsednik komiteja predstavlja komite,
skrbi za pripravo sej komiteja, jih sklicuje in
vodi.
Predsednik komiteja podpisuje sklepe in
druge akte, ki jih sprejema komite, ter skrbi za
njihovo izvrševanje; izdaja odločbe v upravnem postopku; izdaja predpise in druge akte
ter ukrepa, kadar je za to pooblaščen z zakonom, ali s predpisom na podlagi zakona, ter
izvršuje druge pravice in dolžnosti funkcionarja, ki vodi upravni organ, če zakon ne
določa drugače.
Predsednik komiteja vodi in organizira delo
delavcev v delovni skupnosti komiteja ter ima
v zvezi z uresničevanjem samoupravnih pravic, obveznosti in odgovornosti delavcev pravice in dolžnosti funkcionarja, ki vodi upravni
organ.
39. člen
Sekretarje in predsednike komitejev imenuje in razrešuje skupščina družbenopolitične
skupnosti na predlog predsednika izvršnega
sveta izmed članov izvršnega sveta.
Funkcionarji iz prejšnjega odstavka se imenujejo za štiri leta in so lahko ponovno imenovani še za štiri leta. Izjemoma so lahko ti
funkcionarji po posebnem postopku imenovani še za nadaljnja štiri leta.
40. člen
Zavod, upravo in upravno organizacijo vodi
direktor, inšpektorat glavni inšpektor oziroma
načelnik, urad in strokovno službo pa vodja.
Z zakonom oziroma statutom občine ali z
odlokom občinske skupščine se lahko določi
poročevalec

za funkcionarje, ki vodijo posamezne upravne
organe, upravne organizacije oziroma strokovne službe iz prejšnjega odstavka tudi drug
ustrezen naziv.
Način imenovanja in razrešitev funkcionarjev, ki vodijo upravne organe, upravne organizacije in strokovne službe iz prvega odstavka,
določa zakon oziroma statut občine.
Funkcionarji iz prejšnjega odstavka so po
preteku štiriletne dobe izvrševanja svoje funkcije lahko ponovno imenovani.
Štiriletna doba začne teči z dnem imenovanja.
41. člen
Na predlog predsednika izvršnega sveta se
lahko imenuje namestnik funkcionarja, ki vodi upravni organ; namestnika imenuje in razrešuje organ, ki je pristojen za imenovanje
funkcionarja, ki vodi upravni organ.
Namestnik sekretarja in namestnik predsednika komiteja se imenujeta za štiri leta in sta
lahko ponovno imenovana še za štiri leta,
izjemoma pa po posebnem postopku še za
eno mandatno dobo. Namestnik funkcionarja
iz prvega odstavka prejšnjega člena je po
preteku štiriletne mandatne dobe lahko ponovno imenovan.
Namestnik nadomešča funkcionarja, ki vodi
upravni organ, če je ta odsoten ali zadržan, z
vsemi pooblastili in odgovornostmi ter ga zastopa v zadevah, ki mu jih ta določi.
Ce ni imenovan namestnik, nadomešča
funkcionarja, ki vodi upravni organ, če je ta
odsoten ali zadržan, z vsemi pooblastili in
odgovornostmi drug funkcionar ali vodilni
delavec, ki ga določi izvršni svet.
42. člen
V upravnem organu se v skladu s splošnim
aktom o sistemizaciji del in nalog upravnega
organa lahko imenujejo vodilni delavci, ki jih
določa zakon oziroma odlok občinske skupščine.
Delavci iz prejšnjega odstavka se imenujejo
za štiri leta in so lahko po preteku te dobe
ponovno imenovani.
Vodilne delavce imenuje in razrešuje izvršni
svet na predlog funkcionarja, ki vodi upravni
organ, če z zakonom oziroma odlokom občinske skupščine ni drugače določeno.
43. člen
Delavce s posebnimi pooblastili in odgovornostmi (v nadaljnjem besedilu: delavci s
posebnimi pooblastili), ki opravljajo inšpekcijsko nadzorstvo ali druge pomembnejše
upravne in strokovne naloge, določa splošni
akt o sistemizaciji del in nalog upravnega
organa.
Delavci iz prejšnjega odstavka se imenujejo
za štiri leta in so lahko po preteku te dobe
ponovno imenovani.
Delavce s posebnimi pooblastili imenuje in
razrešuje funkcionar, ki vodi upravni organ, s
soglasjem izvršnega sveta, če z zakonom oziroma odlokom občinske skupščine ni drugače določeno.
poročevalec

3. Posebne določbe za občinske
upravne organe
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44. člen
Temeljno organizacijo občinskih upravnih
organov in upravnih organizacij ter njihove
pravice, dolžnosti in pooblastila določa v
skladu z zakonom statut občine.
45. člen
Z odlokom občinske skupščine, ki temelji
na statutu, se v skladu z zakonom podrobneje
uredijo vprašanja v zvezi z organizacijo občinskih upravnih organov, upravnih organizacij in strokovnih služb, določijo njihova delovna področja in uredijo druga vprašanja v zvezi
z njihovim delovanjem.
46. člen
Namesto občinskega sekretariata se na določenem področju glede na manjši obseg
upravnih nalog lahko ustanovi oddelek.
Oddelek vodi načelnik, ki ga imenuje in
razrešuje občinska skupščina.
47. člen
V občinah, v katerih zaradi manjšega obsega nalog ni pogojev za oblikovanje samostojnih upravnih organov za posamezna področja, se lahko ustanovi enoten občinski sekretariat za opravljanje upravnih nalog za vsa področja, razen za tista, za katera je z zakonom
določeno, da se zanje ustanovi poseben
upravni organ.
48. člen
Za opravljanje določenih upravnih zadev se
lahko ustanovi krajevni urad za območje posamezne krajevne skupnosti ali za območje
več krajevnih skupnosti oziroma naselij.
Krajevni urad opravlja zadeve s svojega delovnega področja pod strokovnim vodstvom
in nadzorstvom občinskih upravnih organov,
s katerih delovnega področja opravlja določene zadeve.
Krajevni urad se organizira kot notranja organizacijska enota v občinskem upravnem organu ali kot organ v sestavi.
Krajevni uradi, njihovo delovno področje in
položaj se določijo z odlokom občinske skupščine na podlagi statuta občine.
49. člen
V krajevnem uradu se opravljajo administrativno tehnična opravila tudi za delovanje
delegatskega sistema v krajevni skupnosti,
lahko pa tudi druga opravila za krajevno
skupnost in za družbenopolitične organizacije v krajevni skupnosti.
S sporazumom med izvršnim svetom občiske skupščine, krajevno skupnostjo in organizacijami iz prejšnjega odstavka se določijo
opravila, ki naj jih opravlja krajevni urad, in
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način njihovega financiranja ter uredijo druge
medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti .
50. člen
Skupščine dveh ali več občin lahko sporazumno ustanovijo skupne upravne organe
oziroma upravne organizacije za opravljanje
določenih upravnih nalog iz občinske pristojnosti.
Skupni upravni organi oziroma upravne organizacije se ustanovijo zlasti tedaj, kadar
glede na obseg ali naravo upravnih nalog ali
zaradi drugih razlogov ni pogojev za učinkovito in smotrno opravljanje teh nalog v posamezni občini, oziroma, kadar je zaradi obsega, narave in načina opravljanja upravnih nalog ali zaradi drugih pogojev, opravljanje teh
nalog mogoče bolj učinkovito in smotrno organizirati v skupnem upravnem organu.
51. člen
Z aktom o ustanovitvi skupnega upravnega
organa oziroma upravne organizacije se določi zlasti njihov položaj, organizacija in delovno področje, položaj in način imenovanja
funkcionarjev, vodilnih delavcev in delavcev s
posebnimi pooblastili, uredijo vprašanja v
zvezi s sredstvi za delo organa in dohodkom
delovne skupnosti ter razmerja med organi
občin ustanoviteljic.
52. člen
Skupni upravni organ oziroma upravna organizacija opravlja naloge s svojega delovnega področja na območju posamezne občine
oziroma za posamezno občino kot upravni
organ te občine.
Skupni upravni organ oziroma upravna organizacija je odgovorna vsaki skupščini občine, ki ga je ustanovila, in njenemu izvršnemu
svetu za opravljanje nalog iz pristojnosti te
občine.
Vsaka občina ustanoviteljica sprejema program dela skupnega upravnega organa oziroma upravne organizacije, spremlja njihovo
izvajanje in lahko zahteva, da skupni upravni
organ oziroma upravna organizacija opravi
določeno nalogo.
53. člen
Funkcionar, ki vodi skupni upravni organ
oziroma upravno organizacijo, je za delo tega
organa oziroma organizacije odgovoren vsaki
občinski skupščini, ki je ustanovila skupni
upravni organ oziroma organizacijo, in njenemu izvršnemu svetu.

Pri sporazumevanju o vprašanjih, iz prejšnjega odstavka sodelujejo republiški upravni
organi, pristojni za ustrezna področja ter dajejo izvršnim svetom občinskih skupščin in
občinskim upravnim organom strokovno pomoč.
4. Notranja organizacija
55. člen
Upravni organi organizirajo svoje delo tako,
da se zagotovi popolno, učinkovito in smotrno opravljanje vseh funkcij upravnega organa
na področju, za katerega je ustanovljen.
Z aktom o organizaciji in delu upravnega
organa se oblikujejo notranje organizacijske
enote glede na naravo dela, obseg in zahtevnost nalog ter način vodenja, programiranja
in opravljanja nalog ter pooblastila delavcev
pri njihovem opravljanju.
Z aktom o sistemizaciji del in nalog upravnega organa se določi zlati naziv in razpored
del in nalog po organizacijskih enotah z njihovim opisom za vsakega delavca ali skupino
delavcev, pogoji za opravljanje posameznih
del in nalog, skupno število delavcev potrebnih za opravljanje del in nalog in število pripravnikov, ki se sprejemajo v delovno razmerje.
56. člen
Splošna načela za notranjo organizacijo in
sistemizacijo del in nalog ter nomenklaturo
enotnih nazivov za skupine istovrstnih del in
nalog, enotne zahteve glede strokovne izobrazbe in drugih pogojev, potrebnih za opravljanje del in nalog v upravnih organih ustrezne družbenopolitične skupnosti, predpiše
izvršni svet.
Skupne osnove za usklajeno urejanje vprašanj iz prejšnjega odstavka se določijo z dogovorom, ki ga sklenejo izvršni sveti občinskih skupščin in izvršni svet skupščine SR
Slovenije.
III. DRUŽBENI SVETI ZA UPRAVNE
ORGANE IN ZA UPRAVNA PODROČJA
57. člen
f
Družbeni sveti uprave se v skladu z zakonom ustanovijo, če je potrebno zagotoviti stalen in organiziran širši družbeni vpliv ter družbeno svetovanje in pomoč pri izvrševanju
upravne funkcije in pripravi odločitev na
upravnih področjih ali v upravnih organih,
katerih dejavnost ima poseben pomen za
družbenopolitično skupnost ali za združeno
delo oziroma za zadovoljevanje vsakdanjih
življenjskih potreb občanov.

54. člen
58. člen
Izvršni sveti občinskih skupščin oziroma
občinski upravni organi se med seboj sporazumevajo o usklajenem urejanju vprašanj, ki
imajo pomen za smotrno organizacijo in delo
občinskih upravnih organov.
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V skladu z določbami iz prejšnjega člena se
družbeni svet za upravni organ oziroma za
upravno področje ustanovi zlasti:
- če delo upravnega organa pri izvajanju
poročevalec

določene politike, izvrševanju zakonov, drugih predpisov in splošnih aktov, bistveno vpliva na način in pogoje uveljavljanja pravic in
obveznosti delovnih ljudi in občanov oziroma
samoupravnih organizacij in skupnosti;
- če upravni organ odloča o razpolaganju s
pomembnimi družbenimi sredstvi ali o drugih
vprašanjih, ko so pomembna za ekonomski
položaj organizacij združenega dela in drugih
samoupravnih organizacij in skupnosti ali posameznikov.
59. člen
Družbeni svet za upravno področje se lahko
.ustanovi za med seboj povezana upravna področja z delovnih področij več upravnih organov ali za del področja posameznega upravnega organa.
60. člen
Pristojni upravni organ je dolžan obravnavati mnenja in predloge družbenega sveta.
Če upravni organ ne sprejme mnenja ali
predloga družbenega sveta, je o tem dolžan
obvestiti družbeni svet in izvršni svet Skupščine družbenopolitične skupnosti; v primerih,
ko je družbeni svet obravnaval določeno
vprašanje na pobudo delovnih ljudi in občanov oziroma samoupravnih organizacij aH
skupnosti, pa tudi te pobudnike.
Upravni organ mora v obvestilu iz prejšnjega odstavka navesti razloge za svojo odločitev oziroma ravnanje.
61. člen
Strokovne in administrativno tehnične naloge za družbeni svet, ki je ustanovljen za
upravni organ oziroma za del področja posameznega upravnega organa, opravlja ta
upravni organ.
Strokovne naloge za družbeni svet, ki je
ustanovljen za upravno področje z delovnih
področij več upravnih organov, opravlja
upravni organ, določen z zakonom oziroma
odlokom občinske skupščine o ustanovitvi
družbenega sveta, na podlagi dogovora udeležencev v delu družbenega sveta.

IV. POSEBNE DOLOČBE O
INŠPEKCIJAH
62. člen
Zadeve inšpekcijskega nadzorstva opravljajo pristojni republiški in občinski upravni
organi.
Posamezna strokovna dela inšpekcijskega
nadzorstva, se lahko z zakonom ali odlokom
občinske skupščinne, ki temelji na zakonu,
poverijo specializirani organizaciji združenega dela sli strokovni službi druge samoupravne organizacije oziroma skupnosti, če jih zaradi tehničnih in drugih možnosti ni mogoče
opravljati v upravnem organu, in če oprav-
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Ijanje teh del ni nezdružljivo s položajem teh
organizacij oziroma skupnosti.
63. člen
Inšpekcijske zadeve so zadeve splošnega
pomena za republiko.
64. člen
Družbenopolitične skupnosti morajo z
ustrezno organizacijo inšpekcijskih organov
zagotoviti učinkovito, pravočasno, stalno in
strokovno izvrševanje inšpekcijskih zadev na
vsem svojem območju in za vsa inšpekcijska
področja.
65. člen
V občini se opravljanje inšpekcijskih zadev
praviloma organizira v enotnem inšpekcijskem organu.
Občine se dogovarjajo o organizaciji medobčinskih inšpekcijskih organov; pri tem
upoštevajo zlasti potrebe na posameznih območjih, obseg in način opravljanja nalog na
področju posameznih inšpekcij, možnost
ustreznejše razporeditve dela in delovnega
časa, možnost specializacije delavcev in smotrnejše uporabe tehničnih sredstev ter druge
pogoje, ki omogočajo učinkovitejše opravljanje inšpekcijskega nadzorstva.
66. člen
Zadeve inšpekcijskega nadzorstva neposredno opravljajo inšpektorji, kot delavci s
posebnimi pooblastili.
Inšpektor samostojno opravlja zadeve inšpekcijskega nadzorstva, odloča o upravnih in
drugih ukrepih, za katere je pooblaščen ter je
za svoje delo osebno odgovoren.
Drugi delavci inšpekcijskega organa lahko
v inšpekcijskih zadevah opravljajo vsa ali posamezna dejanja v postopku pred izdajo odločbe, zlasti pa dejanja v zvezi z ugotavljanjem dajatev in okoliščin, ki so pomembna za
odločitev.
Delavci iz prejšnjega odstavka ne morejo
izdajati odločb in takih sklepov, s katerimi se
onemogoči nadaljnji postopek.
67. člen
Funkcionar, ki vodi inšpekcijski organ, organizira in koordinira delo inšpektorjev, določa program dela inšpektorjev, in opravlja druga organizacijska in strokovna opravila, potrebna za učinkovito in strokovno delo organa.
68. člen
Pooblastilo za opravljanje inšpekcijskega
nadzorstva se izkazuje s posebno izkaznico.
Izkaznico izda funkcionar, ki vodi upravni organ, pristojen za opravljanje inšpekcijskega
nadzorstva.
Obrazec izkaznice in postopek za njeno iz-

poročevalec
t

OPOMBE:

dajo predpiše republiški upravni organ, pristojen za občo upravo.
69. člen
V mejah pristojnosti ima inšpektor pravico,
da pri opravljanju inšpekcijskega nadzorstva
pregleda poslovne prostore, objetke, predmete, blago ter poslovanje in dokumentacijo organizacij združenega dela in drugih samoupravnih organizacij in skupnosti, državnih organov ter posameznikov, da v upravnem postopku zasliši posamezne osebe, da pregleda
listine, s katerimi lahko ugotovi istovetnost
oseb, vzame vzorce blaga ter opravi druga
dejanja, ki so v skladu z namenom inšpekcijskega nadzorstva.
70. člen
Če inšpektor pri opravljanju inšpekcijskega
nadzorstva ugotovi, da je kršen zakon ali drug
predpis oziroma družbeni dogovor, samoupravni sporazum ali drug samoupravni splošni akt, katerega izvajanje nadzoruje, ima pravico in dolžnost:
- da odredi ukrepe, da se nepravilnosti in
pomanjkljivosti odpravijo v roku, ki ga določi;
v ta namen uvede in vodi upravni postopek,
izdaja upravne odločbe in izreka druge ukrepe, ki so potrebni;
- da predlaga uvedbo postopka zaradi prekrška, prijavi gospodarske prestopke oziroma
kazniva dejanja;
- da izreče mandatno kazen, če je za to
pooblaščen z zakonom ali drugim predpisom;
- da predlaga občinski skupščini, da začasno zadrži izvršitev določb samoupravnega
splošnega akta organizacije združenega dela
oziroma druge samoupravne organizacije ali
skupnosti, če meni, da je tak akt v nasprotju z
ustavo ali zakonom;
- da sporoči ustrezne podatke pristojnemu
organu, če meni, daje potrebno sprejeti ukrepe, za katere sam ni pristojen;
- da izvrši druge ukrepe in dejanja, ki so
določeni s predpisi za posamezne inšpekcije.
Če inšpektor ugotovi, da je kršen zakon,
drug predpis, družbeni dogovor, samoupravni sporazum ali drug samouravni splošni akt,
ki zadeva njegovo delovno področje, pa ni
pristojen za neposredno ukrepanje, obvesti o
tem pristojne organe.

Inšpektor je dolžan pri opravljanju inšpekcijskega nadzorstva ustrezno ukrepati, da se
preprečijo škodljive posledice, ki bi lahko nastale zaradi kršitev zakonov in drugih predpisov in splošnih aktov.
Inšpektorji oziroma inšpekcijski organi so
dolžni opozarjati pristojne organe, organizacije in skupnosti na primere nezakonitega
ravnanja oziroma na pomanjkljivosti pri izvajanju predpisov in ukrepov ter na škodljive
posledice takega ravnanja in jim predlagati
ustrezne ukrepe za preprečevanje takih pojanov.
74. člen
Inšpekcijski organi oziroma inšpektorji so
dolžni sodelovati med seboj, z upravnimi organi iste in drugih družbenopolitičnih skupnosti, s sodišči, javnimi tožilstvi, organi za
postopek o prekrških, z družbenimi pravobranilci samoupravljanja, kakor tudi z organi samoupravne delavske kontrole, s sveti potrošnikov in z drugimi organi temeljnih in drugih
organizacij združenega dela, krajevnih skupnosti in drugih samoupravnih organizacij in
skupnosti.
75. člen
Inšpektor oziroma inšpekcijski organ je
dolžan obravnavati prijave, pritožbe, sporočila in druge vloge občanov, organizacij združenega dela in drugih samoupravnih organizacij in skupnosti, družbenopolitičnih organizacij in državnih organov v zadevah iz pristojnosti inšpekcijskega organa.
Inšpektor oziroma inšpekcijski organ je
dolžan občane, samoupravne organizacije in
skupnosti ter organe iz prejšnjega odstavka
na njihovo zahtevo obvestiti o svojih ukrepih.

71. člen

76. člen

Inšpektor, ki izreče zaradi kršitve zakona
ukrep prepovedi obratovanja organizacije
združenega dela ali njenega dela, obvesti o
tem takoj skupščino občine, na območju katere je sedež organizacije združenega dela ali
njenega dela.

Inšpekcijski organ oziroma inšpektor mora
najmanj enkrat letno poročati skupščini družbenopolitične skupnosti ter njenemu izvršnemu svetu o stanju in pojavih, ki jih je ugotovil
pri opravljanju inšpekcijskega nadzorstva, in
o svojih ukrepih ter predlagati ukrepe, ki naj
jih v zvezi z ugotovljenim stanjem sprejmeta
skupščina oziroma njen izvršni svet.
Občinski inšpekcijski organ svoja poročila
pošilja tudi ustreznim republiškim inšpektoratom. Republiški inšpektorati morajo v svojem poročilu prikazati tudi stanje in delovanje
občinskih inšpekcij.

72. člen
Organizacije združenega dela in druge samoupravne organizacije in skupnosti, državni
organi in posamezniki morajo omogočiti oziroma zagotoviti inšpektorju nemoteno izvrše10

vanje inšpekcijskega nadzorstva, mu dovoliti
vstop v poslovni prostor ter mu dati na razpolago vse zahtevane podatke, listine in poročila, ki se nanašajo na inšpekcijske zadeve.
Če inšpektor pri opravljanju svojih nalog
naleti na fizični odpor, ali če lahko tak odpor
utemeljeno pričakuje, ker je bil že poskušal,
ali kadar gre za resne grožnje, da ga bo kdo
pri izvrševanju njegovih nalog fizično oviral,
lahko zahteva pomoč pristojne službe javne
varnosti.
73. člen
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77. člen
Skupščine družbenopolitičnih skupnosti in
njihovi izvršni sveti zagotavljajo inšpekcijskim
organom samostojnost pri delu in s svojimi
ukrepi preprečujejo nezakonite vplive na delo
inšpekcijskih organov in inšpektorjev.
Inšpekcijski organi oziroma inšpektorji so
dolžni obvestiti izvršni svet o vseh kršitvah
njihove samostojnosti oziroma o nezakonitih
vplivih na njihovo delo. Če inšpekcijski organ
oziroma inšpektor oceni, da niso zagotovljeni
potrebni pogoji za opravljanje inšpekcijskih
nalog oziroma da zaradi drugih razlogov ne
morejo uspešno opravljati inšpekcijskega
nadzorstva, so dolžni na to opozoriti izvršni
svet in mu predlagati ustrezne ukrepe.
Če izvršni svet kljub opozorilu iz prejšnjega
odstavka ne ukrene, kar je potrebno, da se
zagotovijo pogoji za učinkovito opravljanje
inšpekcijskega nadzorstva, ima inšpekcijski
organ oziroma inšpekktor pravico in dolžnost
o tem obvestiti skupščino družbenopolitične
skupnosti.
78. člen
Poleg ukrepov pri izvajanju nadzorstva nad
delom občinskih upravnih organov po 252.
členu tega zakona, lahko pristojni republiški
inšektorat neposredno ukrepa v inšpekcijskih
zadevah iz občinske pristojnosti, kadar občinski inšpekcijski organ ne opravlja določenih
nalog v potrebnem obsegu oziroma na ustrezen način in bi zato lahko nastale hujše škodljive posledice oziroma, če gre za širše družbeno pomembno in zahtevno ukrepanje.
O svojih ugotovitvah in ukrepih pri opravljanju neposrednega inšpekcijskega nadzorstva
obvesti republiški inšpektorat pristojni občinski inšpekcijski organ ter občinsko skupščino
oziroma njen izvršni svet.
79. člen
Če ni s predpisi o posameznih inšpekcijah
drugače določeno, morajo imeti glavni republiški inšpektorji, republiški inšpektorji in
predstojniki medobčinskega oziroma občinskega inšpekcijskega organa visoko strokovno izobrazbo, medobčinski oziroma občinski
inšpektorji pa najmanj višjo strokovno izobrazbo; izjemoma imajo občinski inšpektorji lahko srednjo strokovno izobrazbo.
V. DOLŽNOSTI UPRAVNIH ORGANOV
V ZVEZI Z URESNIČEVANJEM PRAVIC
IN OBVEZNOSTI DELOVNIH LJUDI IN
OBČANOV TER SAMOUPRAVNIH
ORGANIZACIJ IN SKUPNOSTI V
UPRAVNEM POSTOPKU

je pravice in pravne koristi ter izvršujejo obveznosti v upravnem postopku.

OPOMBE:

81. člen
Upravni organi so dolžni s svojim delom
zagotoviti zakonito in pravočasno odločanje v
upravnih stvareh; pri tem morajo vsakomur
zagotoviti enako pravno varstvo njegovih pravic ali na zakonu temelječih interesov.
82. člen
Občinski in republiški upravni organi, pristojni za občo upravo, skrbijo za izvajanje
zakona o splošnem upravnem postopku in
drugih predpisov o upravnem postopku, zlasti
pa, da delovni ljudje in občani, organizacije
združenega dela, druge pravne osebe in druge stranke v postopku lahko hitro, učinkovito,
s čim manjšimi stroški in na enostaven način
uresničujejo svoje pravice in pravne koristi ter
izvršujejo obveznosti v upravnem postopku.
Pri tem nadzorujejo tudi, ali upravni in drugi
državni organi ter samoupravne organizacije
in skupnosti, ki odločajo o upravnih stvareh,
dajejo delovnim ljudem in občanom ter drugim strankam in udeležencem v postopku
pravno pomoč pri uresničevanju njihovih pravic in pravnih koristi ter pri izvrševanju njihovih obveznosti v upravnem postopku.
Organi iz prejšnjega odstavka zagotavljajo
strokovno pomoč upravnim organom in organizacijam ter njihovim delavcem pri strokovnem usposabljanju za opravljanje upravnih
zadev in strokovno pomoč pri organizaciji in
racionalizaciji dela pri reševanju teh zadev.
83. člen
Upravni organi, pristojni za občo upravo,
nadzorujejo, ali upravni organi ter samoupravne organizacije in skupnosti pri odločanju o upravnih stvareh pravilno uporabljajo
predpise o upravnem postopku, zlasti pa:
- reševanje upravnih stvari v predpisanih
rokih;
- izdajanje potrdil in drugih listin o določenih dejstvih;
- plačevanje taks in stroškov v upravnem
postopku;
- izvajanje predpisov o pisarniškem poslovanju;
- izvajanje predpisov o strokovni izobrazbi
in strokovnem izpopolnjevanju delavcev, ki
opravljajo dejanja v upravnem postopku;
- vodenje evidenc o upravnih zadevah;
- izvajanje sklepov občinske skupščine in
njenega izvršnega sveta o ukrepih za izboljšanje dela pri reševanju upravnih zadev;
- izvajanje predpisov o organizaciji in delu
upravnih organov.
84. člen

80. člen
Upravni organi so dolžni organizirati delo
tako, da delovni ljudje in občani, organizacije
združenega dela, druge pravne osebe in druge stranke lahko učinkovito uresničujejo svoporočevalec

V upravnih organih, pristojnih za občo
upravo, opravljajo nadzorstvo v smislu 82. in
83. člena tega zakona delavci s posebnimi
pooblastili, ki morajo imeti visoko strokovno
izobrazbo pravne ali upravne smeri in tri leta
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delovnih izkušenj pri reševanju upravnih zadev.
85. člen
Kadar upravni organ, pristojen za občo
upravo ugotovi, da upravni ali drug državni
organ oziroma organizacija ali skupnost, ki so
ji poverjena javna pooblastila, krši predpise o
upravnem postopku, mora na to opozoriti
funkcionarja, ki vodi organ, oziroma odgovorno osebo organizacije ali skupnosti, in. mu
predlagati ukrepe za odpravo nezakonitosti in
nepravnilnosti oziroma ukrepati v skladu s
pooblastili, ki jih ima po zakonu.
če organ oziroma organizacija ali skupnost
ne ravna v skladu z opozorilom iz prejšnjega
odstavka, mora upravni organ, pristojen za
občo upravo, o ugotovljenem stanju obvestiti
izvršni svet in mu predlagati ustrezne ukrepe.
86. člen
Upravni in drugi državni organi ter organizacije in skupnosti, ki odločajo v upravnem
postopku, tekoče analizirajo svoje delo in stanje pri reševanju upravnih stvari ter ravnanje
delavcev do delovnih ljudi in občanov, organizacij združenega dela in drugih strank v
upravnem postopku, ter o tem v določenih
rokih poročajo upravnemu organu, pristojnemu za občo upravo ustrezne družbenopolitične skupnosti.
Organ, pristojen za občo upravo, letno poroča skupščini družbenopolitične skupnosti
in njenemu izvršnemu svetu o stanju in pojavih pri reševanju upravnih stvari v družbenopolitični skupnosti, zlasti o upoštevanju predpisanih rokov ter o ukrepih za zboljšanje dela
in pogojev za učinkovitejše uresničevanje
pravic in izvrševanje obveznosti delovnih ljudi
in občanov, organizacij združenega dela in
drugih strank v upravnem postopku.

89. člen
Republiški upravni organ, pristojen za določeno upravno področje, odloča o pritožbi
zoper odločbo, ki jo je v upravni stvari s tega
upravnega področja na prvi stopnji izdal občinski upravni organ.
Če je v republiškem upravnem organu za
določeno upravno področje ustanovljen organ v sestavi, odloča o pritožbah zoper odločbe s tega upravnega področja organ v sestavi.
90. člen
Kadar je zoper odločbo, ki jo na prvi stopnji
izda republiški upravni organ, dovoljena pritožba, odloča o njej Izvršni svet Skupščine SR
Slovenije oziroma ustrezni republiški upravni
organ, če je odločbo na prvi stopnji izdal
organ v njegovi sestavi.
91. člen

Upravni in drugi državni organi ter organizacije in skupnosti, ki odločajo v upravnem
postopku, vodijo enotno evidenco o upravnih
zadevah.
Republiški upravni organ, pristojen za občo
upravo, predpiše vsebino evidenc in način
spremljanja podatkov o reševanju upravnih
stvari, ki so pomembni za republiko.

V sporih o pristojnosti za odločanje v
upravnih stvareh med upravnimi organi iste
družbenopolitične skupnosti ali organizacijami in skupnostmi, ki so jim poverjena javna
pooblastila v isti družbenopolitični skupnosti,
odloča izvršni svet.
V sporih o pristojnosti med upravnimi organi raznih občin z raznih upravnih področij
odloča republiški upravni organ, pristojen za
občo upravo.
V sporih o pristojnosti, ki niso našteti v
prejšnjih odstavkih tega člena, odloča Vrhovno sodišče SR Slovenije v senatu za upravne
spore.

88. člen

92. člen

V upravnih organih lahko vodi upravni postopek in odloča o upravnih stvareh samo
delavec, ki je v skladu z zakonom pooblaščen
za opravljanje teh zadev.
Pooblastilo za odločanje o upravnih stvareh
oziroma za dejanja v postopku pred izdajo
odločbe lahko da funkcionar, ki vodi upravni
organ, delavcu tega organa, ki izpolnjuje pogoje glede strokovno izobrazbo. Pooblastilo
za odločanje o upravnih stvareh obsega tudi
pooblastilo za dejanja v postopku pred izdajo
odločbe.

O izločitvi uradne osebe republiškega
upravnega organa odloča funkcionar, ki vodi
ta upravni organ.
O izločitvi funkcionarja, ki vodi organ v sestavi, odloča funkcionar, ki vodi republiški
upravni organ, v katerega sestavi je ta organ.
O izločitvi funkcionarja, ki vodi republiški
upravni organ, odloča Izvršni svet Skupščine
SR Slovenije.
O izločitvi člana republiškega kolegijskega
upravnega organa odloča kolegijski upravni
organ; o izločitvi predsednika republiškega

87. člen
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Pooblastilo za dejanja v upravnem postopku se lahko da delavcu, ki ima najmanj višjo
strokovno izobrazbo, za dejanja v upravnem
postopku na prvi stopnji iz občinske pristojnosti v upravnih zadevah, v katerih je očitno,
da ni potreben poseben ugotovitveni postopek, pa tudi delavcu, ki ima srednjo strokovno
izobrazbo.
S predpisom republiškega upravnega organa, pritojnega za občo upravo, se glede na
vrsto in zahtevnost ter druge značilnosti
upravnih stvari podrobneje določi strokovna
izobrazba, ki jo morajo imeti delavci za opravljanje dejanj v upravnem postopku. S posebnim zakonom se določi način preizkusa strokovne usposobljenosti za dejanja v upravnem
postopku.

poročevalec

kolegijskega upravnega organa odloča Izvršni svet Skupščine SR Slovenije.
93. člen
O izločitvi uradne osebe občinskega upravnega organa oziroma funkcionarja, ki vodi
občinski upravni organ, ter predsednika ali
člana občinskega kolegijskega upravnega organa odloča organ, ki ga določi z odlokom
občinska skupščina.
VI. DELOVNI ČAS
94. člen
Razporeditev, začetek in konec delovnega
časa v upravnih organih se določi v skladu z
značajem nalog organa in potrebami delovnih
ljudi in občanov ter glede na življenjske, prometne in druge razmere na območju družbenopolitične skupnosti tako, da se delovnim
ljudem in občanom čimbolj olajša uveljavljanje pravic in izpolnjevanje obveznosti pri
upravnih organih.
V upravnih organih, ki glede na naravo nalog stalno neposredno poslujejo z delovnimi
ljudmi in občani, se delovni čas razporedi
tako, da delovni ljudje in občani pri teh organih lahko urejajo zadeve praviloma zunaj svojega delovnega časa. V teh upravnih organih
se zato gleda na pogoje iz prejšnjega odstavka organizira delo v izmenah, dežurna služba
oziroma druge ustrezne oblike poslovanja za
delovne ljudi in občane.
Razpored delovnega časa po prejšnjem odstavku mora biti objavljen in na primeren način označen v poslovnih prostorih upravnega
organa.
95. člen
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije določi
okvirno razporeditev delovnega časa v vseh
upravnih organih v SR Sloveniji.
Izvršni svet skupščine družbenopolitične
skupnosti določi v skladu s tem zakonom
začetek in konec delovnega časa ter trajanja
in razporeditev delovnega časa v upravnih
organih te družbenopolitične skupnosti.
96. člen
V primerih, ko z ustrezno organizacijo in
delitvijo dela ter z razporeditvijo delovnega
časa in delavcev ni mogoče v okviru rednega
delovnega časa opraviti določenih del oziroma nalog, za katere splošni družbeni interes
in narava dejavnosti terjajo, da se opravijo
brez prekinitev oziroma določenega dne ali v
določenem roku, lahko funkcionar, ki vodi
upravni organ, v skladu s samoupravnim
splošnim aktom odredi, da se taka dela oziroma naloge opravijo v podaljšanem delovnem
času.
Delo v podaljšanem delovnem času v smislu prejšnjega odstavka se lahko odredi:
- V primerih, ko je določena nepredvidena
dela oziroma naloge potrebno opraviti v dolo-

čenem roku, vendar samo, če tega dela ne
morejo opraviti drugi delavci v okviru polnega
delovnega časa ali če nastane potreba po
takšnem delu zaradi nepredvidenega izostanka delavca, ki bi moral opraviti tako delo, če je
potrebno dokončati začeta dejanja v postopku pred upravnimi organi ali če je potrebno
neprekinjeno opraviti druga dela oziroma naloge,
- če je potrebno opraviti nujno inšpekcijsko zadevo ali drugo nujno dejanje v upravnem postopku,
- če gre za dokončanje tehničnih opravil
oziroma storitev v primeru, ko zaradi tehnologije začetega procesa brez škode ali dodatnih
stroškov ni mogoče prekiniti,
- če so potrebni neprekinjeni ukrepi za zavarovanje oseb in premoženja oziroma za
vzdrževanje javnega reda in miru.
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97. člen
Pogoje, ob katerih je mogoče uvesti delo v
podaljšanem delovnem času, način opravljanja teh del oziroma nalog ter način razporejanja delavcev določa samoupravni splošni
akt.
Delavec lahko opravlja delo v podaljšanem
delovnem času največ 12 ur na teden; če je
tako delo organizirano kot stalna pripravljenost, pa največ 24 ur na teden.
98. člen
Delo v podaljšanem delovnem času se šteje
kot poseben delovni pogoj. Način in pogoji za
opravljanje del oziroma nalog ter obseg del
oziroma nalog, opravljenih v podaljšanem delovnem času, se upošteva pri določanju meril,
ki so podlaga za delitev osebnih dohodkov in
za odmerjanje drugih pravic, odvisnih od dolžine in narave delovnega časa.
VII. SREDSTVA ZA DELO UPRAVNEGA
ORGANA
99. člen
Sredstva za delo upravnih organov so družbena sredstva, s katerimi se zagotavlja materialna podlaga za delo teh organov ter pogoji
za uresničevanje njihovih funkcij.
Delavci v delovnih skupnostih upravnih organov pri opravljanju dela za te organe uresničujejo pravico dela z družbenimi sredstvi
na podlagi samoupravnega sporazuma, v katerem se v skladu s tem zakonom urejajo
medsebojna razmerja glede dohodka med delovno skupnostjo in upravnim organom.
100. člen
Sredstva za delo upravnih organov določi
skupščina družbenopolitične skupnosti na
predlog izvršnega sveta upoštevajoč obveznost, da se zagotove pogoji za učinkovito
opravljanje funkcij upravnih organov ter v
skladu z obsegom sredstev, ki se v družbenopolitični skupnosti namenijo za splošne družbene potrebe.
13

poročevalec
%

OPOMBE:

Sredstva za delo upravnih organov po
prejšnjem odstavku se zagotavljajo v proračunu družbenopolitične skupnosti.
101. člen
Sredstva za delo upravnega organa se določajo glede na naravo, vrsto in zahtevnost
del in nalog, ki jih ima upravni organ na podlagi ustave, zakona ali zakonu temelječega
predpisa, in so določene z delovnim programom organa, glede na njihov ocenjeni obseg,
delovne in druge pogoje, ki vplivajo na njihovo izvrševanje ter glede na rezultate dela, ki
jih dosegajo delavci delovne skupnosti in
funkcionarji organa pri izvrševanju delovnega
programa organa, pri gospodarjenju s sredstvi in pri izvrševanju funkcij upravnega organa.
Pri določanju obsega sredstev se upošteva
količina in kakovost dela delavcev v delovni
skupnosti organa, ki sta trajneje potrebni za
nemoteno izvrševanje nalog organa in sta določeni v aktu o sistemizaciji del in nalog, kakor tudi način opravljanja nalog ter vrednost
materiala in storitev, potrebnih za opravljanje
nalog upravnega organa.
Če se med letom znatno spremeni delovno
področje ali pristojnost upravnega organa,
obseg ali narava nalog organa ter pogoji za
njihovo izvrševanje, se v mejah, ki zagotavljajo nemoteno delo organa, sorazmerno poveča ali zmanjša tudi obseg sredstev za delo
upravnega organa.
102. člen
Upravni organ pridobiva sredstva za delo
tudi na podlagi sporazuma, s katerim v skladu
s tem zakonom prevzame opravljanje nalog
za samoupravne interesne skupnosti, za družbenopolitične ali druge organizacije oziroma
organe.
103. člen
Upravni organi lahko v okviru svoje dejavnosti ali v zvezi s svojo dejavnostjo v skladu s
programom dela opravljajo določene storitve
za druge uporabnike, če opravljanje teh storitev ne ovira izvrševanja funkcij upravnega organa.
Prihodki, ki jih upravni organi ustvarijo iz
plačil za storitve po prejšnjem odstavku, so
prihodek proračuna družbenopolitične skupnosti.
Z zakonom oziroma odlokom občinske
skupščine, ki temelji na zakon se določijo
posamezen upravni organ v celoti ali delno
uporabi svoje prihodke kot sredstva za delo
oziroma se določi, da prihodke upravnega
organa v skladu s samoupravnim sporazumom ali pogodbo pridobijo delavci kot dohodek delovne skupnosti.
104. člen
Sredstva za delo upravnega organa so:
- sredstva, ki jih delavci v skladu s tem
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zakonom pridobivajo kot dohodek delovne
skupnosti,
- sredstva, ki se po družbeno dogovorjenih
osnovah in merilih zagotavljajo upravnemu
organu za osebni dohodek funkcionarja, ki
vodi upravni organ in njegovega namestnika,
- sredstva za materialne stroške,
- sredstva opreme,
- sredstva za posebne namene.
105. člen
S programom dela upravnega organa se
določijo dela in naloge z delovnega področja
upravnega organa, ki jih je organ dolžan
opraviti v posameznem letu, in sicer glede na
vrsto, zahtevnost in sestavljenost, stopnjo in
vsebino odgovornosti ter pogoje dela. Program dela upravnega organa določi funkcionar, ki vodi upravni organ, po predhodnem
mnenju delavcev delovne skupnosti.
Program dela z zahtevkom za zagotovitev
sredstev za delo upravnega organa predloži
upravni organ izvršnemu svetu. V zahtevku za
zagotovitev sredstev se navedejo osnovni pokazatelji o obsegu sredstev, potrebnih za izvršitev del in nalog iz letnega programa dela, ter
drugi podatki, ki vplivajo na določitev potrebnih sredstev.
106. člen
Razporeditev sredstev za materialne stroške, sredstev opreme in sredstev za posebne
namene se opravi s predračunom, dokončno
pa se ta sredstva razdelijo z zaključnim računom sredstev upravnega organa.
Predračun in zaključni račun sredstev iz
prejšnjega odstavka določi funkcionar, ki vodi upravni organ, po predhodnem mnenju delovne skupnosti, če z zakonom za posamezne
vrste sredstev ni drugače določeno.
Predlog zaključnega računa s poročilom o
porabi sredstev iz prvega odstavka tega člena
predloži funkcionar, ki vodi upravni organ,
izvršnemu svetu; pri tem posebej izkaže sredstva, ki naj se po zaključnem računu v skladu
s samoupravnim sporazumom prenesejo v
dohodek delovne skupnosti.
107. člen
Materialni stroški so izdatki, ki nastajajo
zaradi porabe materiala ali plačila storitev,
potrebnih za opravljanje dejavnosti upravnega organa in so namenjeni zlasti za nabavo
potrošnega materiala, drobnega inventarja in
kuriva, za plačilo razsvetljave in vzdrževanje
snage v poslovnih prostrorih, poštnih, telefonskih in telegrafskih storitev, za najemnino
in redno vzdrževanje poslovnih prostorov, za
tiskanje uradnega gradiva ter za nakup strokovnih publikacij in literature, za osebne prejemke in povračila, ki se po posebnih predpisih priznavajo upravnemu organu med materialne stroške, za plačilo zavarovalnin in za
vzdrževanje opreme ter za druge izdatke, ki
po svojem namenu sodijo med materialne
stroške.
poročevalec

Sredstva opreme so premične stvari, potrebne za delo upravnega organa, katerih življenjska doba je ob normalnih pogojih daljša
od enega leta, denarna sredstva, namenjena
za nakup opreme in sredstva amortizacije
opreme.
Višina sredstev za materialne stroške in
opremo se določi v skladu z vrednostjo materiala in storitev ter opreme tako, da se zagotovijo pogoji za nemoteno in kvalitetno opravljanje nalog upravnega organa. Za določanje
višine posameznih vrst materialnih stroškov
se uporabljajo normativi, za tiste materialne
stroške, ki jih ni mogoče normirati, pa izkušnje iz preteklega obdobja ob upoštevanju
sprememb v obsegu dela in dejanskih stroškov oziroma nabavnih cen.
Sredstva za posebne namene so namenjena za izvrševanje nalog iz dejavnosti upravnega organa, zlasti pa za plačila po pogodbah z
znanstveno raziskovalnimi organizacijami in
posamezniki, za dopolnilno strokovno izobraževanje delavcev v skladu s programi, za naloge s področja ljudske obrambe in družbene
samozaščite, za stroške strokovnih komisij,
konferenc in posvetov ter za naloge, za katere
se sredstva ne zagotavljajo v okviru drugih
sredstev upravnega organa.

mične stvari, če postane zaradi dotrajanosti
ali iz drugih vzrokov neuporaben.

108. člen

DelavGi v delovni skupnosti upravnega.organa in upravni organ, za katerega opravljajo
delo, s samoupravnim sporazumom urejajo in
usklajujejo odnose v zvezi s pridobivanjem in
razporejanjem dohodka delovne skupnosti
ter druga vprašanja v zvezi z družbenoekonomskim položajem delavcev v delovni skupnosti. Udeleženca samoupravnega sporazuma sta tudi izvršni svet skupščine ustrezne
družbenopolitične skupnosti in organ sindikata, določen v statutu sindikatov.

Upravni organi zaradi učinkovitejše in racionalnejše uporabe opreme ter tehnološke
modernizacije poslovanja združujejo sredstva
opreme oziroma skupno uporabljajo posamezna sredstva opreme.
Izvršni svet lahko določi, da je skupna uporaba posameznih vrst opreme, zlasti tehničnih sredstev za delo, obvezna za več ali za vse
upravne organe.
Upravni organ lahko sredstva opreme uporablja tudi skupaj z organizacijami združenega dela, s samoupravnimi in drugimi organizacijami in skupnostmi ali društvi; način uporabe skupnih sredstev opreme se uredi s pogodbo.
109. člen
Če upravni organ zaradi znatno spremenjene narave nalog, obsega ali načina njihovega
opravljanja ne potrebuje več posameznih
sredstev opreme, jih lahko brezplačno prenese na drug upravni organ iste družbenopolitične skupnosti.
Pod pogoji iz prejšnjega odstavka lahko
upravni organ premične stvari, ki so oprema,
proda, posodi ali da v zakup upravnemu organu druge družbenopolitične skupnosti, organizaciji združenega dela, samoupravni in drugi organizaciji ter skupnosti ali društvu.
Stvar, ki je ni bilo mogoče prodati organu,
organizaciji, skupnosti ali društvu iz prejšnjega odstavka, se sme prodati na licitaciji občanu, če občani po veljavnih predpisih lahko
pridobe lastnino na takšni stvari.
Podrobnejše pogoje za prenos sredstev
opreme po določbah prvega do tretjega odstavka tega člena določi izvršni svet.
Upravni organ lahko vzame iz uporabe preporočevalec

VIII. DOHODEK DELOVNE SKUPNOSTI
Pridobivanje
in razporejanje dohodka
110. člen
Delavci v delovni skupnosti upravnega organa pridobivajo dohodek delovne skupnosti
iz sredstev za delo upravnega organa primerno načom svobodne menjave dela v skladu s
tem zakonom.
V okviru dohodka delovne skupnosti pridobibajo delavci sredstva za osebne dohodke in
za skupno porabo v skladu z načelom delitve
po delu ter z osnovami in merili iz samoupravnega sporazuma in družbenega dogovora.
Delavci lahko na podlagi samoupravnega
sporazuma oziroma pogodbe v skladu z zakonom, pridobivajo v okviru dohodka delovne
skupnosti tudi sredstva za razširitev materialne osnove dela delovne skupnosti.
111. člen

112. člen
S samoupravnim sporazumom iz prejšnjega člena se določijo osnove in merila za pridobivanje dohodka delovne skupnosti in njegovo razporejanje ter za delitev sredstev za
osebne dohodke in skupno porabo; določi se
način vrednotenja del in nalog ter ugotavljanja prispevka delovne skupnosti k izvrševanju
funkcij, del in nalog upravnega organa; določijo se pojoji, pod katerimi delovna skupnost
pridobi neporabljena sredstva za materialne
stroške in druge prihranke pri sredstvih, ki se
zagotavljajo upravnemu organu za delo ter
prihodke, ki jih upravni organ ustvari s svojo
dejavnostjo; uredijo se vprašanja v zvezi z
zagotavljanjem življenjskih in delovnih pogojev delavcev ter druge medsebojne pravice,
obveznosti in odgovornosti.
S samoupravnim sporazumom se določijo
tudi primeri, ko delovna skupnost glede na
naravo dejavnosti upravnega organa, lahko
pridobi sredstva za razširitev materialne
osnove svojega dela in določijo pogoji za
uporabo teh sredstev.
113. člen
Delavci v delovni skupnosti, ki opravljajo
določena tehnična opravila ali določene stori-

OPOMBE:

tve za upravne organe, pridobivajo dohodek
iz sredstev za delo upravnega organa, za katerega opravljajo opravila ali storitve, v skladu
s samoupravnim sporazumom oziroma s pogodbo, sklenjeno med delovno skupnostjo in
upravnimi organi.
S samoupravnim sporazumom oziroma s
pogodbo iz prejšnjega odstavka se določijo
vrsta, kakovost in obseg opravil ali storitev ter
način, pogoji in odgovornost za njihovo
opravljanje, cena storitev oziroma osnove in
merila za pridobivanje dohodka ob upoštevanju tehničnih in delovnih normativov za enoto
del oziroma storitev, ter druge pravice in obveznosti udeležencev samoupravnega sporazuma oziroma pogodbe v zvezi z opravljanjem
opravil ali storitev
114. člen

govem razporejanju ter pri delitvi sredstev za
osebne dohodke in skupno porabo delavcev,
upoštevajoč gibanje produktivnosti dela ter
raven osebnih dohodkov delavcev v organizacijah združenega dela, ki opravljajo dela in
naloge, ki so po količini in kakovosti ter pogojih dela primerljive z deli in nalogami delavcev
v delovnih skupnostih upravnih organov.

Če ni sklenjen samoupravni sporazum, se
delavcem v delovni skupnosti upravnega organa zagotavljajo sredstva za osebne dohodke in skupno porabo na podlagi akta izvršnega sveta; s tem aktom se določijo osnove in
merila za zagotavljanje sredstev za osebne
dohodke in skupno porabo ter začasno uredijo druga vprašanja v zvezi s pridobivanjem
dohodka delovne skupnosti.

Dohodek, ki ga pridobi delovna skupnost
upravnega organa, je odvisen od pravočasnega, zakonitega, popolnega in smotrnega izvrševanja funkcij, del in nalog upravnega organa. Podlaga za ugotovitev prispevka delovne
skupnosti k izvrševanju funkcij, del in nalog
upravnega organa, so dela in naloge z delovnega področja upravnega organa, ki so jih v
ustreznem obdobju opravili delavci v delovni
skupnosti.
V dohodek delovne skupnosti se prenesejo
prihranki pri materialnih stroških in drugih
sredstvih za delo upravnega organa, ki so
rezultat prizadevanja delavcev za gospodarno
uporabo teh sredstev v obsegu in pod pogoji,
ki so določeni v samoupravnem sporazumu.

115. člen
Za pridobivanje in razporejanje dohodka
delovne skupnosti se določijo take osnove in
merila, ki zagotavljajo, da bo dohodek delovne skupnosti odvisen od potrebne količine in
kakovosti dela delavcev glede na vrsto, zahtevnost oziroma sestavljenost del in nalog
ter odgovornost, ki je povezana z njihovim
opravljanjem; od obsega dela in pogojev za
izvrševanje del in nalog; od kakovosti opravljenega dela, zlasti pa časa, v katerem je delo
opravljeno in stroškov, ki so povezani z delom; od rezultatov dela delovne skupnosti pri
izvrševanju del in nalog upravnega organa,
določenih v delovnem programu, ter od rezultatov gospodarjenja z družbenimi sredstvi kot
svojim in družbenim minulim delom.

Udeleženci samoupravnih sporazumov iz
111. člena in družbenega dogovora iz 117.
člena tega zakona spremljajo izvajanje teh
aktov, zlasti pa učinkovanje osnov in meril na
uveljavljanje načela delitve po rezultatih dela.
119. člen

120. člen

Pri določanju višine sredstev za osebne dohodke in skupno porabo in razmerja med temi
sredstvi, se upošteva njihova usklajenost z
gibanjem produktivnosti dela ter osebnih dohodkov in sredstev skupne porabe delavcev v
organizacijah združenega dela v skladu z
družbenim dogovorom o skupnih osnovah in
merilih za pridobivanje dohodka delovne
skupnosti in njegovem razporejanju, tako da
se za enako delo zagotovijo enaki osebni dohodki.

Prispevek delovne skupnosti upravnega organa k izvrševanju njegovih funkcij, del in
nalog ugotovi oziroma oceni izvršni svet potem, ko dobi mnenje funkcionarja, ki vodi
upravni organ, in sicer praviloma po preteku
leta, za katero daje oceno, in o tem obvesti
skupščino družbenopolitične skupnosti.
Funkcionar, ki vodi upravni organ, mora o
svojem mnenju predhodno obvestiti delovno
skupnost upravnega organa.
Oceno o prispevku delovne skupnosti
upravnega organa k izvrševanju funkcij, del in
nalog upravnega organa v obdobjih, za katera
se opravi periodični obračun dohodka, daje
funkcionar, ki vodi upravni organ, po predhodnem mnenju delovne skupnosti.
V postopku, v katerem se na podlagi osnov
in meril iz samoupravnega sporazuma ugotovi oziroma oceni prispevek delovne skupnosti, se opravi primerjava opravljenih del in
nalog s programiranimi tako po obsegu, kot
po kakovosti, upoštevajoč stroške, ki so povezani z opravljanjem dela.

117. člen

121. člen

Skupščine družbenopolitičnih skupnosti,
organ sindikata, določen s statutom sindikata, ter gospodarska zbornica Slovenije z družbenim dogovorom določijo skupne osnove in
merila za usklajeno urejanje odnosov pri pridobivanju dohodka delovne skupnosti in nje-

Če delovna skupnost meni, da mnenje
funkcionarja, ki vodi upravni organ, po prvem
odstavku oziroma njegova ocena po drugem
odstavku prejšnjega člena ni v skladu z osnovami in merili iz samoupravnega sporazuma,
ali če meni, da niso upoštevani vsi rezultati

116. člen
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118. člen

poročevalec

njenega dela, ima pravico predlagati ustanovitev skupne komisije, ki naj prouči sporno
vprašanje. Komisijo sestavljajo delegati delavcev delovne skupnosti, predstavnik organa
sindikata, določnega s statutom sindikata ter
funkcionar, ki vodi upravni organ.
Če v skupni komisiji ni doseženo soglasje,
se sporno vprašanje predloži izvršnemu svetu. Odločitev izvršnega sveta je dokončna.
122. člen
Dohodek razporejajo delavci delovne skupnosti s finančnim načrtom in zaključnim računom na način in po postopku, ki je določen s
statutom delovne skupnosti.
Med letom prejema delovna skupnost
akontacijo dohodka.
123. člen
Če funkcionar,-ki vodi upravni organ oceni,
da utegne razporeditev sredstev po finančnem načrtu ali delitev sredstev po zaključnem
računu dohodka delovne skupnosti povzročiti
večje motnje ali hujše posledice v delovanju
upravnega organa, opozori na to delovno
skupnost in ji predlaga, naj znova preizkusi
svoj sklep. Če delovna skupnost ne upošteva
tega opozorila, je funkcionar upravičen in
dolžan zadržati izvršitev sprejetega finančnega načrta oziroma zaključnega računa in
predlagati ustanovitev skupne komisije, ki naj
prouči sporno vprašanje. Komisijo sestavljajo
delegat delavcev delovne skupnosti, predstavnik organa sindikata, določenega s statut8m sindikata ter funkcionar, ki vodi upravni
organ.
Ce v skupni komisiji ni doseženo soglasje,
se sporno vprašanje predloži izvršnemu svetu. Odločitev izvršnega sveta je dokončna.
Če izvršni svet ne odloči o spornem vprašanju v 30 dneh, se finančni načrt oziroma zaključni račun lahko izvrši.

125. člen

OPOMBE:

Delavci v delovni skupnosti upravnega organa v samoupravnem splošnem aktu v skladu s samoupravnim sporazumom iz 111. člena tega zakona določijo osnove in merila za
delitev sredstev za osebne dohodke, ki morajo zagotavljati, da se osebni dohodki ugotavljajo po delovnem prispevku delavca in odvisno od prispevka delovne skupnosti k izvrševanju funkcij, del in nalog upravnega organa.
Za ugotavljanje delovnega prispevka delavca se v samoupravnem splošnem aktu iz
prejšnjega odstavka določijo osnove in merila, ki omogočajo ugotavljanje rezultatov njegovega dela glede na količino in kakovost
dela, upoštevajoč zlasti obseg in zahtevnost
dela, ustvarjalnost delavca pri opravljanju del
in nalog ter kakovost doseženih rezultatov
dela, pri delu dosežene prihranke, izrabo delovnega časa, odgovornost pri delu in pogoje,
v katerih delavec dela.
V samoupravnem splošnem aktu iz prvega
odstavka tega člena se posebej določijo
osnove in merila za delitev sredstev za osebne
dohodke iz minulega dela. Pri tem se zlasti
upošteva prispevek delavca k rezultatom gospodarjenja s sredstvi družbene reprodukcije
in k splošnemu družbenemu razvoju oziroma
k razvoju posamezne družbene dejavnosti.
Če delavci niso določili osnov in meril v
smislu prvega odstavka tega člena prejemajo
le z zakonom zajamčeni osebni dohodek.
126. člen
Delavci v delovni skupnosti upravnega organa v skladu z načelom solidarnosti določijo
namene, pogoje in način uporabe sredstev za
zadovoljevanje potreb po stanovanju, strokovnem in družbenopolitičnem izobraževanju, družbeni prehrani, počitku in rekreaciji,
kulturi in drugih skupnih potreb delavcev, ter
določijo osnove in merila za njihovo delitev.
127. člen

Delitev sredstev za osebne dohodke in
sredstev za skupno porabo
124. člen
Delavec ima pravico do osebnega dohodka,
ki je namenjen za zadovoljevanje njegovih
osebnih potreb, kot tudi za zadovoljevanje
skupnih in splošnih družbenih potreb, ki se
po samoupravnem sporazumu ali zakonu krijejo iz osebnega dohodka.
Osebni dohodek delavca se določa tako, da
ustreza rezultatom njegovega dela in njegovemu osebnemu prispevku, ki ga je dal s
svojim živim in minulim delom k uresničevanju funkcij, del in nalog upravnega organa, v
odvisnosti od zahtevnosti njegovega dela in s
tem povezane odgovornosti, kakor tudi od
skupnih rezultatov dela delovne skupnosti
upravnega organa v skladu z načelom delitve
po delu ter v razmerju do dosežene družbene
produktivnosti v ustreznem planskem obdobju.

Prispevek delavca k delu delovne skupnosti
ugotovi funkcionar, ki vodi upravni organ; če
rezultatov dela ni mogoče meriti, se prispevek
delavca k delu delovne skupnosti oceni na
podlagi osnov in meril iz samoupravnega
splošnega akta.
Funkcionar, ki vodi upravni organ si glede
ocene delovnega prispevka delavca pridobi
mnenje delovne skupnosti.
Postopek za ugotovitev ali oceno delavčevega delovnega prispevka se določi s samoupravnim splošnim aktom v skladu z zakonom
in SAMOUPRAVNIM SPORAZUMOM.
128. člen
Osebni dohodki vodilnih delavcev in delavcev s posebnimi pooblastili, ki jih imenuje
izvršni svet, se določajo v skladu z osnovami
in merili, ki jih določi izvršni svet ob upoštevanju družbeno dogovorjenih osnov in meril in
so odvisni, tudi od ocene izvršnega sveta o
prispevku delovne skupnosti k izvrševanju
T

poročevalec
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funkcij, del in nalog upravnega organa, v obdobju, za katerega se opravi obračun osebnih
dohodkov.
Prispevek delavca iz prejšnjega odstavka k
izvrševanju funkcij, del in nalog upravnega
organa, oceni izvršni svet na predlog funkcionarja, ki vodi upravni organ. Funkcionar si
predhodno pridobi mnenje delovne skupnosti.
129. člen
Delavcu, ki pri opravljanju del in nalog, ki
so mu poverjene z inovacijo, racionalizacijo
ali drugo obliko ustvarjalnosti znatneje prispeva k rezultatom dela ali zboljšanju dela
upravnega organa ter k izvrševanju njegovih
funkcij, ima v skladu s samoupravnim splošnim aktom pravico do posebnega nadomestila.
O nadomestilu iz prejšnjega odstavka odloča delovna skupnost na predlog oziroma po
predhodnem mnenju funkcionarja, ki vodi
upravni organ.
130. člen
Če delavec oziroma delovna skupnost meni, da delovni prispevek delavca ni bil ugotovljen oziroma ocenjen v skladu z osnovami in
merili, ali da pri oceni niso bili upoštevani vsi
rezultati dela, se sporno vprašanje predloži
skupni komisiji. Komisijo sestavljajo delegati
delavcev delovne skupnosti, predstavnik sindikata in funkcionar, ki vodi upravni organ,
če v skupni komisiji ni doseženo soglasje, se
sporno vprašanje predloži izvršnemu svetu.
Odločitev izvršnega sveta je dokončna, če
izvršni svet ne odloči o spornem vprašanju v
30 dneh, velja ugotovitev oziroma ocena
funkcionarja, ki vodi upravni organ.
131. člen
Med letom delavci v delovni skupnosti
upravnega organa ugotavljajo in izplačujejo
osebni dohodek kot akontacijo za dobe, ki jih
določa samoupravni splošni akt. Te dobe ne
smejo biti daljše od enega meseca.
V dobah iz prejšnjega odstavka se ugotavlja
osebni dohodek delavca v skladu z osnovami
in merili iz samoupravnega splošnega ekta
tako, da ustreza rezultatom njegovega dela in
njegovemu prispevku k delu delovne skupnosti v teh dobah.
V akontacijo osebnega dohodka se všteva
tudi del osebnega dohodka, ki priprada delaven zaradi posebnih pogojev, v katerih dela
ali zaradi narave del in nalog organa, v skladu
s posebnim predpisom.
132. člen
Ob izplačilu akontacije osebnega dohodka
ter ob dokončni ugotovitvi osebnega dohodka po zaključnem računu se delavcu vroči
pismen obračun akontacije oziroma dokončen obračun osebnega dohodka po vseh osnovah in merilih, po katerih je bila obračunana akontacija oziroma po katerih so se delila
sredstva za osebne dohodke.
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Zoper obračun iz prejšnjega odstavka ima
delavec pravico ugovora. O ugovoru odloči
funkcionar, ki vodi upravni organ, po predhodnem mnenju delovne skupnosti.
133. član
O uporabi sredstev za skupno porabo odloča delovna skupnost v skladu z osnovami in
merili, določenimi v samoupravnem splošnem aktu, samoupravnem sporazumu in
družbenem dogovoru.
Delovna skupnost upravnega organa lahko
združuje sredstva za skupno porabo s sredstvi delovnih skupnosti drugih upravnih organov, kakor tudi s sredstvi organizacij združenega dela, drugih samoupravnih organizacij
in skupnosti.

IX. NAČIN URESNIČEVANJA
SAMOUPRAVNIH PRAVIC,
OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI
DELAVCEV
134. člen
Delavci v upravnem organu uresničujejo
svoje samoupravne pravice, obveznosti in odgovornosti v delovni skupnosti upravnega organa (v nadaljnjem besedilu: delovna skupnost).
Način uresničevanja samoupravnih pravic,
obveznosti in odgovornosti ter organe delovne skupnosti določa statut delovne skupngsti
v skladu z zakonom.
Delavci lahko s samoupravnim splošnim
aktom določijo, da uresničujejo določene samoupravne pravice, obveznosti in odgovornosti v delovnih enotah, določenih s statutom
delovne skupnosti. Delovna enota je lahko
ena ali več notranjih organizacijskih enot, katerih naloge so med seboj povezane, oziroma
del notranje organizacijske enote.
135. člen
Če se delavci v delovni skupnosti zaradi
majhnega obsega nalog upravnega organa ne
morejo ustrezno samoupravno organizirati in
svojih samoupravnih pravic, obveznosti in odgovornosti urejati s samoupravnimi splošnimi
akti na način, določen z zakonom, sklenejo
samoupravni sporazum z izvršnim svetom
skupščine družbenopolitične skupnosti. S samoupravnim sporazumom se neposredno
uredijo vsa vprašanja, ki se v skladu z zakonom urejajo s amoupravnimi splošnimi akti
delovne skupnosti in se nanašajo na uresničevanje samoupravnih pravic, obveznosti in
odgovornosti delavcev.
Predhodno mnenje o tem, ali so v deloni
skupnosti upravnega organa izpolnjeni pogoji za urejanje samoupravnih pravic, obveznosti in odgovornosti delavcev na način iz prejšnjega odstavka, da sindikat, ki je tudi udeleženec samoupravnega sporazuma.
poročevalec

136. člen
Delavci v delovnih skupnostih upravnih organov iste družbenopolitične skupnosti sodelujejo med seboj pri urejanju samoupravnih
pravic, obveznosti in odgovornosti ter drugih
vprašanj, ki so zanje skupnega pomena, zlasti
tistih, ki se nanašajo na pridobivanje, ugotavljanje in razporejanje dohodka, na delitev
sredstev za osebno in skupno porabo, na temeljna načela samoupravne organiziranosti,
na kadrovsko politiko in delovna razmerja.
137. člen
Delavci v delovni skupnosti oblikujejo v sladu z zakonom in statutom delovne skupnosti
svoje delegacije zaradi neposrednega uresničevanja svojih pravic, dolžnosti in odgovornosti ter organizirane udeležbe pri opravljanju funkcij skupščin družbenopolitičnih
skupnosti in samoupravnih interesnih skupnosti.
Razmerja med delegacijami in delavci v delovni skupnosti ter organi delovne skupnosti
temeljijo na načelih vzajemnega sodelovanja
in medsebojnega obveščanja o vprašanjih
skupnega pomena.
Delegacije imajo pravico in dolžnost zahtevati od organov delovne skupnosti oziroma
od zborov delavcev mnenja o vprašanjih, o
katerih se odloča v skupščinah družbenopolitičnih skupnosti in samoupravnih interesnih
skupnosti.
S statutom delovne skupnosti se določijo
vprašanja, kijih morajo delegacije predhodno
predložiti v obravnavo organom delovne
skupnosti oziroma zborom delavcev.
Svet delovne skupnosti in funkcionar, ki
vodi upravni organ, zagotavljata pogoje, za
delo delegacij iu delegatov.
138. člen
Delavec v delovni skupnosti ima pravico
dati pobudo za obravnavanje vsakega vprašanja v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi delovne skupnosti, kakor tudi dajati predloge in mnenja o vprašanjih, ki so pomembna za delo in zboljšanje dela upravnega
organa in za razvoj samoupravljanja v delovni
skupnosti.
139. člen
Funkcionar mora pri vodenju upravnega organa pospeševati razvoj samoupravnih odnosov v delovni skupnosti.
V zvezi z uresničevanjem samoupravnih
pravic, obveznosti in odgovornosti delavcev
ima funkcionar, ki vodi upravni organ, pravice
in dolžnosti, določene z zakonom.
Svet delovne skupnosti
140. člen
V delovni skupnosti upravnega organa se
oblikuje svet delovne skupnosti, ki v mejah
samoupravnih pravic, obveznosti in odgovornosti delavcev odloča o zadevah, določenih v
poročevalec

statutu delovne skupnosti v skladu z zakonom.
V delovni skupnosti, ki ima manj kot 30
delavcev, lahko opravljajo funkcijo sveta delovne skupnosti vsi delavci; v tem primeru
odločajo delavci z osebnim izjavljanjem o
vprašanjih, ki so po zakonu v delovnem področju sveta.
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141. člen
Svet delovne skupnosti sestavljajo delegati
delavcev iz vseh delovnih enot oziroma delov
delovne skupnosti. Delegati se volijo v svet
delovne skupnosti v sorazmerju s številom
delavcev s tem, da ima vsaka delovna enota
oziroma del delovne skupnosti najmanj enega
delegata.
Vsak delavec, ki je sklenil delovno razmerje
v upravnem organu, ima pravico voliti in biti
voljen za delegata v svet delovne skupnosti.
Delegati delavcev v svetu delovne skupnosti ne morejo biti izvoljeni več kot za dve leti;
nihče ne more biti več kot dvakrat zaporedoma izvoljen za delegata v svet delovne skupnosti.
Funkcionar, ki vodi upravni organ, in njegov namestnik ter vodilni delavci ne morejo
biti izvoljeni za delegata v svet delovne skupnosti.
142. člen
Delavci v delovni skupnosti volijo delegate
v svet neposredno in tajnim glasovanjem.
Delavci volijo delegate v svet delovne skupnosti enotno za vso delovno skupnost na podlagi kandidiranja v posameznih delovnih enotah oziroma delih delovne skupnosti.
143. člen
Delegati v svetu delovne skupnosti so za
svoje delo osebno odgovorni delavcem delovne skupnosti.
Posamezen delegat in svet delovne skupnosti sta lahko odpoklicana tudi pred potekom roka, za katerega sta bila izvoljena.
144. člen
Svet delovne skupnosti:
- določa predlog statuta delovne skupnosti,
- določa predlog samoupravnega splošnega akta o osnovah in merilih za delitev sredstev za osebne dohodke in skupno porabo ter
predloge drugih samoupravnih splošnih aktov, o katerih odločajo delavci z osebnim izjavljanjem,
- določa predlog finančnega načrta in zaključnega računa delovne skupnosti:
- določa program ukrepov na področju
ljudske obrambe in družbene samozaščite, ki
se nanašajo na delovno skupnost, in skrbi za
njihovo izvajanje,
- sprejema samoupravne splošne akte, za
katere je pooblaščen s statutom delovne
skupnosti,
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- sprejema poslovnik za svoje delo,
- odloča o sklepanju družbenih dogovorov
in samoupravnih sporazumov, za katere je
pooblaščen,
- odloča oziroma daje mnenja v zadevah s
področja delovnih razmerij, če s statutom v
skladu z zakonom za to ni pristojen drug
organ delovne skupnosti,
- voli predsednika sveta izmed delegatov v
svetu delovne skupnosti, ter imenuje člane
delovnih teles sveta,
- izvršuje odločitve, ki so jih sprejeli delavci z osebnim izjavljanjem,
- skrbi za obveščanje delavcev,
- opravlja druge zadeve, ki jih v skladu z
zakonom določijo statut in drugi samoupravni splošni akti delovne skupnosti.
145. člen
Svet delovne skupnosti opravlja zadeve iz
svoje pristojnosti na način in v mejah pooblastil, ki jih določa statut in drugi samoupravni
splošni akti delovne skupnosti.
Svet delovne skupnosti odloča o zadevah iz
svoje pristojnosti z večino glasov vseh delegatov, če ni za odločanje o posameznih zadevah s statutom ali zakonom predpisana drugačna kvalificirana večina.
146. člen
Svet delovne skupnosti daje pobude in
mnenja ter predloge glede vprašanj, pomembnih za delo upravnega organa, o katerih
v skladu z zakonom odloča funkcionar, ki
vodi upravni organ.
Svet seznani funkcionarja, ki vodi upravni
organ, s predlogi samoupravnih splošnih aktov.
Samoupravni splošni akti
147. člen
Delavci sprejemajo statut delovne skupnosti, samoupravne sporazume in druge samoupravne splošne akte, s katerimi v skladu z
zakonom urejajo vprašanja v zvezi s samoupravnimi pravicami, obveznostmi in odgovornostmi delavcev v delovni skupnosti in način
njihovega uresničevanja.
Pri sklepanju samoupravnih sporazumov, s
katerimi se urejajo odnosi pri pridobivanju in
razporejanju dohodka in pri delitvi sredstev
osebne dohodke in skupno porabo, sodeluje
sindikat.
Samoupravni splošni akti delovne skupnosti se sprejemajo z večino glasov njenih delavcev.
Statut delovne skupnosti in samoupravni
splošni akti o osnovah in merilih za delitev
sredstev za osebne dohodke in skupno porabo delavcev sprejmejo delavci z referendumom.
Samoupravni splošni akti se objavijo na način, ki zagotavlja, da se vsak delavec z njimi
seznani.
148. člen
Delavci s statutom v skladu z zakonom urejajo zlasti:
- načela za uresničevanje samoupravnih
pravic, obveznosti in odgovornosti delavcev v
delovni skupnosti,
- načela za pridobivanje in razporejanje

dohodka delovne skupnosti ter za delitev
sredstev za osebne dohodke in skupno porabo,
- načela za urejanje delovnih razmerij,
- sestavo, volitve, odpoklic, delovno področje in odgovornost sveta delovne skupnosti, njegovih delovnih teles in drugih samoupravnih organov delovne skupnosti,
- uresničevanje samoupravne kontrole,
- odgovornost delavcev pri opravljanju samoupravljalskih funkcij,
- vprašanja, o katerih odločajo delavci z
osebnim izjavljanjem in način osebnega izjavljanja in odločanja,
- sestavo delegacij delovne skupnosti za
skupščine družbenopolitičnih in samoupravnih interesnih skupnosti, ter njihove pravice,
obveznosti in odgovornosti,
- razmerja'med samoupravnimi organi in
delegacijami delovne skupnosti,
- oveznosti sveta delovne skupnosti in drugih samoupravnih organov do sindikata in
razmerja do drugih družbenopolitičnih organizacij v delovni skupnosti,
- uresničevanje nalog s področja ljudske
obrambe in družbene samozaščite,
- vsebino, način in roke za obveščanje delavcev,
- vprašanja, ki jih morajo urejati samoupravni splošni akti delovne skupnosti in način
njihovega sprejemanja in izvrševanja.

Obveščanje delavcev
149. člen
Delavci imajo pravico, da so redno, pravočasno, resnično, popolno in na primeren način obveščeni o vseh vprašanjih, pomembnih
za njihov družbenoekonomski položaj in za
uresničevanje samoupravnih pravic, obveznosti in odgovornosti, zlasti pa o pridobivanju
in razporejanju dohodka in o delitvi sredstev
za osebno in skupno porabo, o delu samoupravnih organov, o pripravah za splošno ljudsko obrambo in o uresničevanju družbene
samozaščite, o programu in planih dela
upravnega organa ter o drugih vprašanjih,
pomembnih za organizacijo dela v upravnem
organu.
150. člen
Svet delovne skupnosti in drugi organi delovne skupnosti morajo na ustrezen način zagotoviti obveščenost delavcev delovne skupnosti o vprašanjih iz prejšnjega člena in omogočiti delavcem vpogled v podatke, akte in
gradivo, ki se pripravlja, da ga proučijo in
zavzamejo o njem stališča, kakor tudi, da se
seznanijo z odločitvami, sprejetimi v delovni
skupnosti.
Sindikat ima pravico zahtevati, da so delavci obveščeni o vprašanjih iz prejšnjega člena.
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151. člen
Način in roke za obveščanje delavcev, vprašanja, o katerih morajo biti delavci obveščeni
ter organe, ki so odgovorni za obveščanje,
določajo statut in drugi samoupravni splošni
akti delovne skupnosti.
Samoupravna kontrola
152. člen
Delavci imajo pravico in dolžnost, da za
uresničevanje in varstvo svojih samoupravnih
pravic uresničujejo samoupravno kontrole
neposredno, po svetu delovne skupnosti ir
po komisiji za samoupravno kontrolo.
Delavci izvolijo in odpokličejo komisijo za
samoupravno kontrolo po postopku, ki je določen za volitve delegatov v svetu delovne
skupnosti.
V komisijo za samoupravno kontrolo ne
more biti izvoljen delegat v svetu delovne
skupnosti, kakor tudi ne delavec, ki ne more
biti izvoljen v svet delovne skupnosti.
153. člen
Pravice, dolžnosti in odgovornosti članov
komisije za samoupravno kontrolo ureja statut delovne skupnosti.
154. člen
Komisija za samoupravno kontrolo nadzoruje: izvajanje statuta, samoupravnih sporazumov in drugih samoupravnih splošnih aktov delovne skupnosti; drugih samoupravnih
sporazumov in družbenih dogovorov, ki jih je
sprejela delovna skupnost; sklepov delovne
skupnosti, sveta delovne skupnosti in drugih
organov delovne skupnosti ter skladnost teh
aktov in sklepov s samoupravnimi pravicami,
dolžnostmi in interesi delavcev; uresničevanje delovnih obveznosti in samoupravljalskih
funkcij delavcev in organov delovne skupnosti; uresničevanje samoupravnih pravic in obveznosti delavcev, odgovorno in družbenoekonomsko smotrno uporabo družbenih sredstev, s katerimi razpolaga delovna skupnost;
uresničevanje načela delitve po delu pri delitvi sredstev za osebne dohodke; obveščanje
delavcev o vprašanjih, ki so pomembna za
odločanje in samoupravno kontrolo; uresničevanje in varstvo pravic delavcev v medsebojnih razmerjih pri delu, kot tudi uresničevanje drugih samoupravnih pravic, obveznosti
in odgovornosti delavcev.
Komisija za samoupravno kontrolo ima pravico in dolžnost o svojih ugotovitvah seznanjati delavce, origane delovne skupnosti,
družbenopolitične organizacije v upravnem
organu, funkcionarja, ki vodi upravni organ,
lahko pa tudi izvršni svet skupščine družbenopolitične skupnosti.
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X. DELOVNA RAZMERJA DELAVCEV V
DELOVNIH SKUPNOSTIH UPRAVNIH
ORGANOV
155. člen
Delovna razmerja delavcev v delovnih skupnostih upravnih organov se urejajo s samoupravnimi splošnimi akti v skladu z zakonom o
delovnih razmerjih in s tem zakonom.
156. člen
V upravnem organu lahko sklene delovno
razmerje, kdor izpolnjuje tele splošne pogoje:
- da je državljan SFRJ,
- da je državljan SFRJ,
- da je polnoleten,
- da je splošno zdravstveno sposoben,
- da ni bil obsojen za kaznico dejanje, ki je
po zakonu ovira za sklenitev delovnega razmerja v upravnem organu.
Ne glede na določbo druge alinee prejšnjega odstavka lahko opravlja pisarniško tehnična in pomožna dela delavec, ki je dopolnil 15
let starosti.
157. člen
Delavec mora izpolnjevati še posebne zahteve, ki se določijo glede na potrebe delovnega procesa v samoupravnem splošnem aktu o delovnih razmerjih oziroma v aktu o sistemizacijPdel in nalog.
Kot posebne zahteve se določijo zlasti:
- strokovna izobrazba oziroma delovna
zmožnost, ki je pogoj za opravljanje posameznih del in nalog,
- zavzetost in družbena aktivnost pri uveljavljanju in razvijanju socialističnega samoupravnega sistema,
- znanje slovenskega jezika; na območjih,
na katerih je določena enakopravnost italijanskega oziroma madžarskega jezika, pa tudi
znanje teh jezikov.
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije lahko
predpiše posebne zahteve za opravljanje določenih del in nalog v upravnih organih.
158. člen
Tuj državljan ali oseba brez državljanstva
lahko sklene delovno razmerje v upravnem
organu pod pogoji, ki jh določi zakon, in z
dovoljenjem organa, ki ga določi Izvršni svet
Skupščine SR SLovenije.
159. člen
Delovno razmerje v upravnem organu za
dela in naloge, ki jih opravljajo delavci s posebnimi pooblastili, ter za druga dela in naloge iz temeljne dejavnosti organa, kakor tudi
za druga dela in naloge, za katere je to določeno z aktom o sistemizaciji del in nalog, se
sklene na podlagi javnega razpisa, če z zakonom zaradi narave teh del in nalog in posebnih pogojev za njihovo opravljanje ni drugače
določeno.

OPOMBE:

Za druga dela in naloge, razen del in nalog
iz prejšnjega odstavka, se delovno razmerje
sklene na podlagi oglasa.
160. člen
Funkcionarji in vodilni delavci sklenejo delovno razmerje brez javnega razpisa oziroma
oglasa z dnem imenovanja, če z aktom o
imenovanju ni drugače določeno.
Brez javnega razpisa oziroma oglasa se lahko sklene delovno razmerje tudi v drugih primerih, določenih z zakonom.
161. člen
Javni razpis opravi razpisna komisija, ki jo
imenuje delovna skupnost.
Razpisna komisija obravnava prijave kandidatov, ki so se prijavili na razpis, ugotovi,
kateri izmed prijavljenih kandidatov izpolnjuje razpisne pogoje, in glede na to določi vrstni
red kandidatov.
162. člen
O izbiri kandidatov na podlagi javnega razpisa oziroma oglasa odloča funkcionar, ki vodi upravni organ, po predhodnem mnenju delovne skupnosti.
V primerih, ki jih določa samoupravni
splošni akt, lahko funkcionar, ki vodi upravni
organ, odloči, da se v postopku izbire kandidatov predhodno preizkusijo strokovna izobrazba oziroma z delom pridobljene delovne
zmožnosti in druge sposobnosti kandidatov
ter določi način preizkusa.
V javnem razpisu oziroma oglasu mora biti
navedeno, da bodo v postopku izbire kandidatov preizkušene njihove strokovne in druge
sposobnosti.
163. člen
Izbranemu kandidatu se mora poleg pismenega obvestila o izbiri vročiti še statut, samoupravni splošni akt o delovnih razmerjih,
splošni akt o sistemizaciji del in nalog, samoupravni splošni akt o osnovah in merilih za
delitev sredstev za osebne dohodke in za
skupno porabo delavcev in drugi samoupravni splošni akti, s katerimi se urejajo delavčeve
pravice, obveznosti in odgovornosti. Hkrati
mu je treba vročiti obvestilo, da se v postavljenem roku pismeno izjavi, da sprejema priložene samoupravne splošne akte.
Delavec sklene delovno razmerje v upravnem organu, ko pismeno izjavi, da so mu
znani samoupravni in drugi splošni akti iz
prejšnjega odstavka in da jih sprejema.
Če izbrani kandidat odkloni pismeno izjavo
iz prvega odstavka ali je neupravičeno ne
poda v določenem roku, se šteje, da ni sklenil
delovnega razmerja.
164. člen
Z odločbo, s katero se ugotovi, da je delavec sklenil delovno razmerje za opravljanje
določenih del in nalog, se določi dan, ko je
delavec dolžan nastopiti delo, ter navedejo
osnove in merila za določitev višine mesečne
akontacije osebnega dohodka.
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165. člen
O pravicah, obveznostih in odgovornostih
delavcev iz delovnega razmerja odloča oziroma izdaja odločbe, ki se nanašajo na uresničevanje teh pravic, obveznosti in odgovornosti, funkcionar, ki vodi upravni organ, po
predhodnem mnenju delovne skupnosti, če z
zakonom ni drugače določeno. Odločbe v
zvezi z uresničevanjem pravic, obveznosti in
dogovornosti vodilnih delavcev in delavcev s
posebnimi pooblastili izdaja organ, pristojen
za njihovo imenovanje, čez zakonom ni drugače določeno.
Funkcionar, ki vodi upravni organ, odloča
po predhodnem mnenju delovne skupnosti
tudi o sklenitvi pogodbe o delu za opravljanje
začasnih oziroma občasnih del, določenih v
samoupravnem splošnem aktu.
Pripravniki
166. člen
Podlaga za sprejemanje in usposabljanje
pripravnikov v upravni organ je letni načrt, ki
ga v skladu s splošnim aktom o sistemizaciji
del in nalog najpozneje do 30. septembra
določi funkcionar, ki vodi upravni organ, po
predhodnem mnenju delovne skupnosti.
Pripravnik sklene delovno razmerje v
upravnem organu praviloma za nedoločen
čas.
Delovno razmerje za določen čas sklene
pripravnik v primerih, določenih v samoupravnem splošnem aktu, če v upravnem organu zaradi narave dela ni pogojev, da se
pripravnik po končani pripravniški dobi in po
opravljenem strokovnem izpitu razporedi na
ustrezna dela in naloge, oziroma v primerih,
če si pripravnik želi v upravnem organu pridobiti delovne izkušnje, potrebne za samostojno
opravljanje poklica.
167. člen
Če je v primerih iz 189. člena tega zakona
ali v drugih primerih potrebno zmanjšati število delavcev v upravnem organu, se ne sme
zmanjšati število pripravnikov, ki so na strokovnem pouku v organu. Če se med pripravniško dobo odpravi upravni organ, se pripravniku omogoči, da konča pripravniško dobo in dela strokovni izpit v drugem upravnem
organu iste družbenopolitične skupnosti.
168. člen
Organizacija, trajanje in potek pripravniške
dobe, program in vodstvo pripravništva, način
preizkušanja pridobiljenih delovnih izkušenj
med trajanjem pripravniške dobe ter program
in način opravljanja strokovnega izpita se določijo s posebnim zakonom.
Razporejanje delavcev na delo
169. člen
Med trajanjem delovnega razmerja je delavec lahko razporejen na vsako delo in k vsaki
poročevalec

nalogi v upravnem organu, ki ustreza njegovi
strokovni izobrazbi oziroma z delom pridobljeni delovni zmožnosti. Razporejanje delavcev se izvaja na podlagi ugotovljenih delovnih
potreb, v primerih, določenih v samoupravnem splošnem aktu o delovnih razmerjih, zlasti pa, če je to potrebno za izvršitev nalog
upravnega organa, za izboljšanje organizacije
dela, za smotrnejšo razporeditev delavcev
glede na njihovo strokovno izobrazbo oziroma delovno zmožnost, če se spremenijo pristojnosti upravnega organa ali če se ukinejo
dela in naloge, za katere je delavec sklenil
delovno razmerje v upravnem organu.
170. člen
Vodilnega delavca oziroma delavca s posebnimi pooblastili, ki po preteku časa, za
katerega je bil imenovan, ni ponovno imenovan, razporedi organ, pristojen za njegovo
imenovanje, brez javnega razpisa v isti ali
drug organ družbenopolitične skupnosti na
dela in k nalogam, ki ustrezajo njegovi strokovni izobrazbi oziroma z delom pridobljeni
delovni zmožnosti; če delavec ne sprejme
razporeditve, mu preneha delovno razmerje.
171. člen
Delavca je mogoče razporediti iz enega v
drug upravni organ iste družbenopolitične
skupnosti na dela in k nalogam, ki ustrezajo
njegovi strokovni izobrazbi oziroma z delom
pridobljeni delovni zmožnosti, če je to potrebno zaradi nemotenega opravljanja nalog
upravnega organa.
Delavci v delovnih skupnostih upravnih organov iste družbenopolitične skupnosti s samoupravnim sporazumom določijo primere in
pogoje, pod katerimi je mogoče razporediti
delavca iz enega v drug upravni organ iste
družbenopolitične skupnosti.
V primerih iz prvega odstavka tega člena
sklene delavec delovno razmerje brez javnega
razpisa oziroma oglasa.
O razporeditvi delavca v smislu prvega odstavka tega člena sporazumno odločita funkcionarja, ki vodita ustrezna upravna organa,
po predhodnem mnenju delovnih skupnosti
teh upravnih organov.
Izobraževanje delavcev
,

172. člen

Delavci imajo pravico in dolžnost, da se
med delom stalno strokovno in družbenopolitično izobražujejo. Upravni organ zagotavlja
pogoje za stalno in sistematično strokovno in
družbenopolitično izobraževanje delavcev.
Izobraževanje delavcev v smislu prejšnjega
odstavka ureja poseben zakon.

kona in samoupravnih splošnih aktov za kršitve delovnih obveznosti in za druge kršitve
delovne discipline.
Delavci v samoupravnem splošnem aktu
določijo kršitve delovnih obveznosti in druge
kršitve delovne discipline.
Kršitve delovnih obveznosti in druge kršitve
delovne discipline so lažje in hujše.

OPOMBE:

174. člen
Kot hujše kršitve delovnih obveznosti morajo delavci določiti zlasti:
1. dejanje, ki pomeni kaznivo dejanje zoper
uradno dolžnost, drugo kaznivo dejanje, storjeno na delu ali v zvezi z delom ali storjeno iz
nečastnih nagibov, in drugo kaznivo dejanje
ali prekršek, s katerim se krni ugled upravnega organa,
2. dejanja, ki ovirajo delovne ljudi in občane ter samoupravne organizacije in skupnosti
pri uresničevanju njihovih pravic in interesov
pri upravnem organu,
3. nedostojno, žaljivo ali drugače neprimerno obnašanje do delovnih ljudi in občanov ter drugih strank v postopku pri upravnem organu,
4. odrekanje podatkov ali dajanje nepravijnih podatkov državnim organom, organizacijam združenega dela, drugim samoupravnim
organizacijam in skupnostim, družbenopolitičnim organizacijam in družbenim organizacijam, združenjem in občanom, če je dajanje
podatkov določeno z zakonom ali predpisom,
izdanim na njegovi podlagi,
5. opravljanje poklicne dejavnosti oziroma
del, ki so nezdružljiva z deli in nalogami delavca v upravnem organu ter naravo dejavnosti in posebnostmi nalog upravnega organa,
6. opravljanje posameznih del in nalog v
drugem organu, samoupravni organizaciji ali
skupnosti brez predhodnega dovoljenja funkcionarja, ki vodi upravni organ, razen za delo,
za katerega tako dovoljenje po zakonu ni potrebno.
175. člen
Disciplinski postopek vodi disciplinska komisija, ki ugotavlja kršitve delovnih obveznosti ali druge kršitve delovne discipline, ugotavlja odgovornost zanje in izreka ukrepe za
te kršitve.
i
Disciplinsko komisijo volijo delavci na način, kot se voli svet delovne skupnosti, in za
čas, določen v samoupravnem splošnem
aktu.
Določeno število članov disciplinske komisije, vendar ne več kot četrtina vseh njenih
članov, morajo biti osebe izven delovne skupnosti upravnega organa in jih volijo delavci na
predlog sindikata z liste, ki jo določi zbor
združenega dela občinske skupščine.

Disciplinska odgovornost
173. člen

176. člen

Delavec je disciplinsko odgovoren po določbah zakona o delovnih razmerjih, tega za-

Delovne skupnosti več upravnih organov
iste družbenopolitične skupnosti lahko s sa-

poročevalec
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OPOMBE:

moupravnim sporazumom ustanovijo skupno
disciplinsko komisijo in določijo njeno sestavo ter način izvolitve.
177. člen
Disciplinski postopek se začne na zahtevo
funkcionarja, ki vodi upravni organ, sveta delovne skupnosti, organa samoupravne kontrole ali drugega organa, določenega s samoupravnim splošnim aktom, sindikata in
drugih družbenopolitičnih organizacij v delovni skupnosti, ter družbenega pravobranilca samoupravljanja.
Predlog za uvedbo disciplinskega postopka
lahko da tudi javni tožilec, če gre za kršitev
delovne obveznosti, za katero je zvedel v kazenskem postopku. Vsak delavec, ki zve za
kršitev delovne obveznosti, ima pravico dati
pismeno pobudo za uvedbo disciplinskega
postopka.
178. člen
Delavec je lahko začasno odstranjen z del
in nalog in razporejen k drugim delom in
nalogam ali začasno odstranjen iz upravnega
organa v primerih, ki so določeni v samoupravnem splošnem aktu, zlasti pa:
1. če je zoper delavca uveden kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja, storjenega
na delu ali v zvezi z delom,
2. če je zoper njega uveden postopek zaradi hujše kršitve delovne obveznosti, za katero
se lahko izreče ukrep prenehanja delovnega
razmerja,
3. če je zaloten pri hujši kršitvi delovne
obveznosti,
4. v drugih primerih, kadar je to potrebno,
da se kršitelju prepreči, da bi še opravljal
dela, pri katerih je zagrešil disciplinsko kršitev.
O začasni odstranitvi delavca z del in nalog
in o začasni odstranitvi delavca iz upravnega
organa, odloča funkcionar, ki vodi upravni
organ, po predhodnem mnenju delovne skupnosti.
V nujnih primerih, določenih s samoupravnim splošnim aktom, kadar bi navzočnost delavca resno ovirala delo upravnega organa,
odloči o začasni odstranitvi delavca z del in
nalog oziroma iz upravnega organa. Funkcionar, ki vodi upravni organ.
179. člen
Ce samoupravni splošni akt ne ureja postopka ali ga ne ureja v celoti, se za postopek
pred disciplinsko komisijo primerno uporabljajo določbe zakona o kazenskem postopku.
180. člen
Zoper odločbo disciplinske komisije je dopusten ugovor na svet delovne skupnosti.
181. člen
Zoper odločbo sveta delovne skupnosti lahko sproži delavec v 30 dneh od dneva vročitve
odločbe postopek pred sodiščem združenega
Vodilni delavci, ki jih imenuje izvršni svet,
so disciplinsko odgovorni izvršnemu svetu ob
primerni uporabi tega zakona o disciplinski
odgovornosti delavcev.

24

Odškodninska odgovornost
•

183. člen

Delavec je odškodninsko odgovoren za
škodo, ki jo je povzročil pri delu ali v zvezi z
delom v upravnem organu.
Odškodninsko odgovornost delavca, ki
povzroči škodo upravnemu organu, občanu,
organizaciji združenega dela, drugi samoupravni organizaciji ali skupnosti ali komu drugemu, ugotovi posebna komisija, ki jo imenuje funkcionar, ki vodi upravni organ.
184. člen
Delavec mora povrniti škodo, če jo je povzročil namenoma ali iz hude malomarnosti.
Kadar gre za škodo, povzročeno iz hude
malomarnosti, je delavec iz opravičenih razlogov lahko deloma ali v celoti oproščen plačila
odškodnine za škodo, ki jo je povzročil upravnemu organu, v katerem dela, kot tudi povračila zneska, ki ga je družbenopolitična skupnost izplačala drugim iz naslova odškodninske odgovornosti za škodo, ki jo je povzročil
delavec.
O oprostitvi plačila odškodnine v smislu
prejšnjega odstavka odloči funkcionar, ki vodi upravni organ, po prehodnem mnenju delovne skupnosti.
Če delavec ne povrne ugotovljene škode, se
uvede postopek pred pristojnim sodiščem
združenega dela.
185. člen
Če delavec utrpi škodo pri delu ali v zvezi z
delom v upravnem organu, ima pravico zahtevati odškodnino po splošnih načelih o odškodninski odgovornosti.
Prenehanje delovnega razmerja
186. člen
Delavcu preneha delovno razmerje v upravnem organu v primerih, določenih z zakonom
o delovnih razmerjih, in v primerih, določenih
s tem ali drugim zakonom.
Če je delavec obsojen za kaznivo dejanje, ki
je po zakonu ovira za sklenitev delovnega
razmerja v upravnem organu, mu delovno razmerje preneha z dnem vročitve pravnomočne sodbe.
Delavcu preneha delovno razmerje v upravnem organu tudi, če se s funkcionarjem, ki
vodi upravni organ, po predhodnem mnenju
delovne skupnosti pismeno sporazume o prenehanju delovnega razmerja.
187. člen
Delavcu, ki sklene delovno razmerje v
upravnem organu s pogojem, da napravi v
določenem roku strokovni izpit ali drug predpisan preizkus strokovne uposobljenosti, preneha delovno razmerje, če tega izpita oziroma
preizkusa ne opravi.
188. člen
Delavcu lahko preneha delovno razmerje,
če posebna komisija ugotovi, da ni zmožen
opravljati del oziroma nalog, ki so mu zaupane, da ne izpolnjuje več z zakonom predpisanih pogojev za opravljanje del oziroma nalog,
ali za katerega se ugotovi, da trajneje ne doporočevalec

sega delovnih rezultatov, ki se navadno dosegajo, pa noče opravljati del oziroma nalog, ki
ustrezajo njegovi delovni zmožnosti.
Komisijo iz prejšnjega odstavka imenuje
delovna skupnost na predlog funkcionarja, ki
vodi upravni organ. Člani komisije morajo
imeti najmanj tisto strokovno izobrazbo, kot
jo ima delavec, čigar zmožnosti se ugotavlja.
Pravice delavcev ob zmanjšanju obsega
dela In ob odpravi upravnega organa
189. člen
Če so zaradi spremenjenih pristojnosti
upravnega organa ali zaradi trajnega zmanjšanja obsega dela posamezna dela in naloge
postala nepotrebna, se delavci, ki so opravljali taka dela in naloge, razporedijo na dela in
naloge, ki ustrezajo njihovi strokovni izobrazbi in z delom pridobljeni delovni zmožnosti,
v isti bziroma drug upravni organ iste družbenopolitične skupnosti.
Delavem, ki jih po prejšnjem odstavku ni
mogoče razporediti, se ponudijo dela in naloge, ki ustrezajo njihovi strokovni izobrazbi in
z delom pridobljeni delovni zmožnosti, v drugem državnem organu ali organizaciji v istem
kraju oziroma kraju, ki je bližji njihovemu stalnemu prebivališču.
V primerih iz prvega in drugega odstavka
tega člena sklene delavec delovno razmerje v
drugem organu ali organizaciji brez javnega
razpisa oziroma oglasa.
Ce delavec odkloni ponujena dela in naloge,
iz prvega in drugega odstavka tega člena, mu
preneha delovno razmerje v upravnem organu po preteku časa, ko v skladu s samoupravnim splošnim aktom ssme in mora še ostati na
delu.
Delavci, ki jim ni bilo mogoče ponuditi del
in nalog v smislu prvega in drugega odstavka
tega člena, se dajo na razpolago, vendar najdalj za šest mesecev.
Delavcu, ki mi v času, ko je bil dan na
razpolago, ni bilo mogoče ponuditi ustreznih
del in nalog v drugem organu oziroma organizaciji, preneha delovno razmerje po preteku
časa, ko v skladu s samoupravnim splošnim
aktom sme in mora ostati še na delu.
190. člen
Če se upravni organ odpravi, prevzame
upravni organ, v katerega delovno področje
preidejo naloge odpravljenega upravnega organa, tudi delavce, ki so opravljali ta dela in
naloge.
Delavci, ki niso prevzeti in razporejeni po
prejšnjem odstavku, se dajo na razpolago v
smislu prejšnjega člena tega zakona in uveljavljajo pravice iz delovnega razmerja v
upravnem organu, ki ga določi izvršni svet.
191. člen
V času, ko je delavec dan na razpolago, ima
pravico do nadomestila osebnega dohodka v
višini zadnjega mesečnega osebnega dohodka s tistimi povečanji osebnega dohodka in
prejemkov, ki so predvideni s samoupravnim
splošnim aktom. V tem času ima delavec tudi
druge pravice, obveznosti in odgovornosti iz
delovnega razmerja. Do prenehanja delovne-

ga razmerja v upravnem organu je delavec
dolžan opravljati svoji strokovni izobrazbi oziroma delovni zmožnosti primerno delo po nalogu funkcionarja, ki vodi upravni organ.
Delavci, ki so dani na razpolago, imajo pod
enakimi pogoji prednost pri sklepanju delovnega razmerja v upravnih organih iste družbenopolitične skupnosti ne glede na to, ali
gre pri tem za javni razpis ali oglas.

OPOMBE:

Varstvo pravic delavcev
192. člen.
Delavec ima pravico zahtevati varstvo svojih pravic pri organu, ki je odločil o njegovih
pravicah, obveznostih in odgovornostih.
Preden organ iz prejšnjega odstavk delavčevo zahtevo za varstvo pravic, je dolžan zahtevati mnenje sindikata.
Če delavec ni zadovoljen z dokončno odločitvijo ali če pristojni organ v določenem roku
ne odloči o zahtevi za varstvo pravic, lahko
delavec v skladu z zakonon zahteva varstvo
svojih pravic pri sodišču združenega dela.
DRUGI DEL
IZVRŠNI SVET SKUPŠČINE SR
SLOVENIJE IN REPUBLIŠKI
UPRAVNI ORGANI
XI. SKUPNE DOLOČBE
193. člen
V mejah pravic in dolžnosti republike
opravljajo funkcijo državne uprave Izvršni
svet Skupščine SR Slovenije kot izvršilni organ Skupščine SR Slovenije (v nadaljnjem
besedilu: republiški izvršni svet) ter republiški
upravni organi in republiške organizacije (v
nadaljnjem besedilu: republiški upravni organi) v mejah svojega delovnega področja, določenega z ustavo SR Slovenije in z zakonom.
Pri uresničevanju funkcije državne uprave v
okviru pravic in dolžnosti republike opravljajo
določene zadeve kot javna pooblastila samoupravne in druge organizacije in skupnosti za
območje republike, kadar jim je to poverjeno
z zakonom.
194. člen
Republiški izvršni svet in republiški upravni
organi zagotavljajo javnost svojega dela z informacijami, ki jih dajejo tisku in drugim sredstvom javnega obveščanja, na konferencah,
ki jih imajo člani republiškega izvršnega sveta
in drugi funkcionarji s predstavniki tiska in
drugih sredstev javnega obveščanja, ter z zagotavljanjem drugih možnosti, da se javnost
seznani z njihovim delom, stališči in odločitvami.
Republiški upravni organi dajajo predstavnikom sredstev javnega obveščanja obvestila in
podatke o vprašanjih s svojega delovnega področja, predstavnikom organizacij združenega dela in drugih samoupravnih organizacij in
skupnosti pa obvestila in podatke o posameznih vprašanjih s svojega delovnega področja,
ki imajo neposreden pomen za te organizacije
in skupnosti.
Če bi bila javna objava v nasprotju z družbenimi interesi, lahko republiški izvršni svet
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odloči, da pomenijo posamezni podatki ali
gradiva, ki jih obravnava, oziroma posamezne
odločitve in stališča, ki jih je sprejel, uradno
tajnost in niso na razpolago javnosti oziroma
da bodo na razpolago javnosti šele po poteku
določenega časa.
195. člen
Republiški upravni organ mora varovati tajnost podatkov, ki so z zakonom ali z drugim
predpisom določeni kot državna, vojaška,
uradna ali poslovna tajnost.
S splošnim aktom republiškega upravnega
organa se v skladu z zakonom ali drugim
predpisom določijo podatki z delovnega področja upravnega organa, ki pomenijo državno, vojaško, uradno ali poslovno tajnost,
stopnje tajnosti teh podatkov ter ukrepi in
postopek za njihovo zavarovanje.
Za uradno tajnost se štejejo tudi podatki in
zadeve, za katere funkcionar, ki vodi republiški upravni organ, odloči, da pomenijo tajnost, ali da se ne smejo objavljati, ker njihova
objava ne bi bila v skladu z družbenimi interesi, ali za katere odloči, da bodo na razpolago
javnosti šele po poteku določenega časa.
XII. REPUBLIŠKI IZVRŠNI SVET
196. člen
Republiški izvršni svet kot izvršilni organ
skupščine SR Slovenije opravlja zadeve, ki so
določene v ustavi SR Slovenije in ima do
skupščine SR Slovenije in do drugih republiških organov pravice in dolžnosti, ki jih določata ustava SR Slovenije in zakon.
Pri uresničevanju svoje ustavne odgovornosti do skupščine SR Slovenije za stanje na
vseh področjih družbenega življenja v republiki, za izvajanje politike in izvrševanje zakonov in drugih splošnih aktov skupščine SR
Slovenije, kakor tudi za delo republiških
upravnih organov republiški izvršni svet zlasti: spremlja stanje in uresničevanje politike
Skupščine SR Slovenije ter ji predlaga določitev politike; predlaga zakone, druge predpise
in splošne akte in daje mnenja o predlogih
zakonov, drugih predpisov in splošnih aktov,
ki jih Skupščini SR Slovenije predložijo drugi
pooblaščeni predlagatelji; določa osnutek in
predlog družbenega plana SR Slovenije; določa predlog republiškega proračuna in zaključnega računa proračuna in skrbi za njuno
izvrševanje: izdaja uredbe in odloke za izvrševanje zakonov, drugih predpisov in splošnih
aktov Skupščine SR Slovenije ter zveznih zakonov v okviru republiške pristojnosti, razen
za izvrševanje zakonov iz 324. člena Ustave
SR Slovenije; skrbi za izvajanje določene politike in izvrševanje zakonov, drugih predpisov in splošnih aktov Skupščine SR Slovenije;
usmerja in usklajuje delo republiških upravnih organov, nadzoruje njihovo delo, odloča o
sporih o pristojnosti med republiškimi upravnimi organi, skrbi za to, da ti organi vestno in
odgovorno izvršujejo svoje funkcije ter sprejema ukrepe, s katerimi se zagotavljajo zako-
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nitost, učinkovitost in ekonomičnost dela republiških upravnih organov.
197. člen
Republiški izvršni svet zastopa SR Slovenijo kot pravno osebo, če ni glede posameznih
vprašanj zastopanja z zakonom drugače določeno.
Republiški izvršni svet skrbi za upravljanje
nepremičnin v družbeni lastnini, ki so v uporabi SR Slovenije, in odloča o njihovem razpolaganju, razen nepremičnin, ki jih neposredno uporabljata Skupščina SR Slovenije in
Predsedstvo SR Slovenije.
Republiški izvršni svet izvršuje pravice in
dolžnosti, ki pripadajo SR Sloveniji kot ustanovitelju nasproti organizacijam združenega
dela, ki opravljajo dejavnost posebnega družbenega pomena v republiki.
Republiški izvršni svet lahko sklepa družbene dogovore, s katerimi se izvaja v zakonu, v
družbenem planu in na drug način izražena
politika, ki jo je določila Skupščina SR Slovenije, in druge družbene dogovore, za katere
ga pooblasti Skupščina SR Slovenije.
V mejah pooblastil, ki jih ima po ustavi in
zakonih, lahko republiški izvršni svet prevzema z družbenimi in drugimi dogovori obveznosti za izvajanje politike in za izvrševanje
zakonov, drugih predpisov in splošnih aktov
Skupščine SR Slovenije.
198. člen
Republiški izvršni svet mora ugotoviti dejansko stanje in ustrezno ukrepati, če Skupščina SR Slovenije, Predsedstvo SR Slovenije
ali družbenopolitične organizacije opozorijo
na nepravilnosti pri delu posameznih republiških upravnih organov, ter o tem obvestiti
organ oziroma organizacijo, ki je opozrila na
nepravilnosti.
199. člen
x Republiški izvršni svet pri izvrševanju nadzorstva nad delom republiških upravnih organov razveljavi predpis republiškega upravnega organa, ki je v nasprotju z zakonom, drugim predpisom ali splošnim aktom Skupščine
SR Slovenije ali s predpisom republiškega
izvršnega sveta.
Republiški izvršni svet odpravi predpis republiškega upravnega organa, s katerim so v
nasprotju z zakonom, drugim predpisom ali
splošnim aktom Skupščine SR Slovenije ali s
predpisom republiškega izvršnega sveta prizadete svoboščine, pravice in dolžnosti človeka in občana, neodtujljive pravice delovnih
ljudi v združenem delu ali razpolaganje z
družbenimi sredstvi ali s katerimi prihajajo
posamezne organizacije združenega dela ali
druge samoupravne organizacije in skupnosti
oziroma skupine teh organizacij ali posamezniki neutemeljno v posebno ugoden položaj,
kakor tudi v drugih primerih, ki jih določa
zakon.
V odloku o odpravi predpisa se po potrebi
določi tudi način njegovega izvajanja.
poročevalec

Sestava republiškega izvršnega sveta,
pravice in dolžnosti njegovih članov ter
način dela
200. člen
Republiški izvršni svet sestavljajo predsednik, podpredsedniki in člani, katerih število
določi ob izvolitvi Skupščina SR Slovenije na
predlog kandidata, ki ga je Predsedstvo SR
Slovenije predlagalo za predsednika republiškega izvršnega sveta.
Ob izvolitvi članov republiškega izvršnega
sveta imenuje Skupščina SR Slovenije na
predlog predsednika republiškega izvršnega
sveta izmed članov republiškega izvršnega
sveta republiške sekretarje in predsednike republiških komitejev.
Predsednik republiškega izvršnega sveta
ima pravico predlagati Skupščini SR Slovenije razrešitev posameznih članov republiškega
izvršnega sveta in izvolitev novih.
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čelna stališča ali smernice za delo republiških
upravnih organov, ter se udeleževati obravnavanja in odločanja o vseh vprašanjih, o katerih razpravlja republiški izvršni svet.
V skladu s poslovnikom republiškega izršnnega sveta imajo člani sveta pravico sodelovati pri delu vsakega telesa republiškega
izvršnega sveta in izrekati svoje mnenje in
predloge o vprašanjih, o katerih se razpravlja.
204. člen
Člani republiškega izvršnega sveta so odgovorni za izvajanje politike in stališč republiškega izvršnega sveta v vseh zadevah, ki jim
jih poveri izvršni svet, kakor tudi za delo republiških upravnih organov, ki jih vodijo.
Člani republiškega izvršnega sveta imajo
pravico in dolžnost, da poročajo republiškemu izvršnemu svetu o problematiki na področju, za katerega so odgovorni, in da dajejo
pobude in predloge za reševanje vprašanj iz
pristojnosti republiškega izvršnega sveta.

201. člen
Predsednik republiškega izvršnega sveta
predstavlja izvršni svet, sklicuje seje sveta in
jim predseduje, usklajuje delo v izvršnem svetu, skrbi, da se uresničujejo delovni programi
in sklepi sveta, kakor tudi, da se organizira
sodelovanje z organi občin, z organi drugih
republik in avtonomnih pokrajin ter z zveznimi organi, z družbenopolitičnimi organizacijami, z organizacijami združenega dela in njihovimi združenji ter s samoupravnimi interesnimi skupnostmi in drugimi organizacijami,
ter izvršuje druge pravice in dolžnosti, ki jih
določata ustava SR Slovenije in zakon.
Predsednik podpisuje predpise, ki jih sprejema republiški izvršni svet; predsednik podpisuje tudi druge akte republiškega izvršnega
sveta, kolikor ni za to pooblaščen generalni
sekretar republiškega izvršnega sveta ali
predsednik delovnega telesa republiškega
izvršnega sveta.
202. člen
Predsednik republiškega izvršnega sveta
odgovarja za določena širša področja dela iz
pristojnosti republiškega izvršnega sveta v
skladu z delitvijo nalog v izvršnem svetu, nadomešča predsednika pri vodenju sej izvršnega sveta, kakor tudi v vseh drugih njegovih
pravicah in dolžnostih, če je predsednik odsoten ali zadržan. Če je več podpredsednikov,
odloči predsednik, kdo izmed njih ga nadomestuje.
Predsednik lahko pooblasti podpredsednika, da ga stalno ali občasno nadomešča v
posameznih njegovih pravicah in dolžnostih.
203. člen
Vsak član republiškega izvršnega sveta ima
pravico sprožiti obravnavanje in sklepanje o
posameznih vprašanjih iz pristojnosti republiškega izvršnega sveta, dati pobudo za pripravo zakonov in drugih predpisov, predlagati
republiškemu izvršnemu svetu, da določi na-

205. člen
Člani republiškega izvršnega sveta uživajo
enako imuniteto, kot jo imajo delegati v Skupščini SR Slovenije.
O imuniteti člana republiškega izvršnega
sveta odloča republiški izvršni svet.
Predsednik republiškega izvšrnega sveta
mora obvestiti Skupščino SR Slovenije o odločitvah republiškega izvršnega sveta v zvezi
z imuniteto njegovih članov.
206. člen
Predsednik, podpredsedniki in člani republiškega izvršnega sveta ter namestniki republiških sekretarjev oziroma predsednikov republiških komitejev dajo pred prevzemom
dolžnosti pred predsednikom Skupščine SR
Slovenije tole slovesno izjavo:
»Izjavljam, da bom svojo dolžnost opravljal
vestno in odgovorno, da bom delal po ustavi
in zakonih ter da bom varoval družbeni red
Socialistične federativne republike Jugoslavije. Z vsemi svojimi močmi se bom boril za
razvoj socialističnih samoupravnih odnosov,
za oblast delavskega razreda in uresničevanje
skupnih interesov delovnih ljudi in občanov
ter za napredek in razvoj Socialistične republike Slovenije in Socialistične federativne republike Jugoslavije.«
207. člen
Republiški izvršni svet dela in odloča o
vprašanjih iz svoje pristojnosti na sejah.
Republiški izvršni svet sklepa veljavno, če
je na seji navzoča večina njegovih članov, ter
sprejema sklepe in druge odločitve z večino
glasov navzočih članov.
Za odločanje v upravnem postopku in o
drugih posamičnih zadevah iz svoje pristojnosti lahko ustanovi republiški izvršni svet
posebno komisijo.
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208. člen

211. člen

Republiški izvršni svet lahko oblikuje za
predhodno obravnavo zadev iz svoje pristojnosti stalna ali začasna delovna oziroma posvetovalna telesa.

Republiški izvršni svet ima generalnega sekretarja, ki opravlja zadeve, določene s tem
zakonom in s poslovnikom izvršnega sveta.
Generalnega sekretarja imenuje in razrešuje republiški izvršni svet.
Generalni sekretar republiškega izvršnega
sveta skrbi po navodilih predsednika sveta in
v skladu s poslovnikom sveta za pripravo sej
in pošiljanje gradiva, ki je potrebno za delo
izvršnega sveta in njegovih delovnih teles;
pomaga predsedniku pri izvrševanju njegovih
pravic in dolžnosti v zvezi z organiziranjem in
s pripravljanjem sej ter z izvrševanjem sklepov izvršnega sveta, zagotavlja delovnim telesom izvršnega sveta pomoč in sodelovanje
strokovnih, tehničnih in drugih služb, skrbi za
tehnično usklajenost dela v delovnih telesih
izvršnega sveta in opravlja druge zadeve v
zvezi z organizacijo dela v izvršnem svetu, ki
mu jih poveri izvršni svet ali njegov predsednik.
Generalni sekretar je odgovoren republiškemu izvršnemu svetu za zakonito in učinkovito delo sekretariata republiškega izvršnega
sveta.
Generalni sekretar republiškega izvršnega
sveta je odredbodajalec za sredstva republiškega proračuna, katerih nosilec je republiški
izvršni svet.
Generalni sekretar republiškega sveta ima
lahko namestnika.

209. člen
Republiški izvršni svet ima koordinacijsko
komisijo, ki jo sestavljajo predsednik in podpredsedniki republiškega izvršnega sveta.
Kadar koordinacijska komisija obravnava
zadeve z delovnega področja posameznih republiških upravnih organov, sodelujejo na se• jah koordinacijske komisije tudi člani izvršnega sveta, ki vodijo te organe; glede na vprašanja, ki jih obravnava koordinacijska komisija,
lahko na sejah sodelujejo tudi drugi funkcionarji, ki vodijo republiške upravne organe oziroma republiške organizacije.
Koordinacijska komisija usklajuje delo delovnih teles republiškega izvršnega sveta in
skrbi za tekočo koordinacijo dela republiških
upravnih organov; skrbi za pripravo programa dela republiškega izvršnega sveta ter
spremlja uresničevanje programa in sklepov
republiškega izvršnega sveta; obravnava in
predlaga ukrepe za izboljšanje dela v republiškem izvršnem svetu in v republiških upravnih
organih; obravnava uresničevanje sklepov in
stališč organov v republiki in družbenopolitičnih organizacij, ki se nanašajo na naloge in
delo republiškega izvršnega sveta in republiških upravnih organov; obravnava vprašanja v
zvezi s sodelovanjem republiškega izvršnega
sveta v družbenih svetih; skrbi za organiziranje ustreznega sodelovanja z drugimi organi v
republiki, z izvršnimi sveti občinskih skupščin, s samoupravnimi interesnimi skupnostmi, z gospodarsko zbornico Slovenije, z družbenopolitičnimi organizacijami, z ofgani drugih republik in avtonomnih pokrajin ter z
zveznimi organi; obravnava druga vprašanja
iz pristojnosti republiškega izvršnega sveta
med pripravljanjem sej sveta in daje mnenja
in predloge o teh vprašanjih.
S poslovnikom ali drugim splošnim aktom
republiškega izvršnega sveta se lahko določijo posamezne vrste zadev iz pristojnosti republiškega izvršnega sveta, o katerih koordinacijska komisija oblikuje predlog odločitve.
Predlog odločitve se pošlje vsem članom republiškega izvršnega sveta; če noben član
republiškega izvršnega sveta v roku, ki je določen v poslovniku, ne izjavi, da se ne strinja s
predlogom, se šteje, da je bila odločitev sprejeta na seji republiškega izvršnega sveta.

210. člen
Republiški izvršni svet v skladu z določbami
tega zakona s svojim poslovnikom in z drugimi akti samostojno ureja svojo notranjo organizacijo, način dela in druga za njegovo
delo pomembna vprašanja.
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212. člen
Republiški izvršni svet ima sekretariat kot
strokovno službo, ki opravlja zanj strokovne,
tehnične in druge naloge iz pristojnosti generalnega sekretarja.
V sekretariatu republiškega izvršnega sveta
se lahko organizira opravljanje določenih
skupnih služb za posamezne ali vse strokovne
službe izvršnega sveta in tudi za druge republiške organe, če izvršni svet tako odloči.
Za opravljanje zadev za predsednika in
podpredsednike, so v sekretariatu republiškega izvršnega sveta kabineti.
Generalni sekretar ima glede delavcev delovne skupnosti sekretariata republiškega
izvršnega sveta pravice in dolžnosti funkcionarja, ki vodi republiški upravni organ.
213. člen
Za opravljanje določenih strokovnih zadev,
ki so potrebne za izvrševanje njegovih pravic
in dolžnosti, ima republiški izvršni svet sekretariate in druge samostojne strokovne službe;
te službe praviloma opravljajo zadeve s svojega delovnega področja tudi za republiške
upravne organe, za druge organe v republiški
ter za samoupravne interesne skupnosti in za
družbenopolitične organizacije v republiki.
Samostojne strokovne službe se ustanovijo
z zakonom, s katerim se določi tudi njihovo
delovno področje.
Republiški izvršni svet lahko ustanovi tudi
druge službe za opravljanje posameznih strokovnih zadev.
poročevalec

214. člen
Delo sekretariata v republiškem izvršnem
svetu vodi sekretar, delo druge samostojne
strokovne službe pa šef službe; imenuje in
razrešuje ju republiški izvršni svet. Sekretar
ozrioma šef službe je za delo sekretariata
oziroma samostojne strokovne službe odgovoren republiškemu izvršnemu svetu.
Sekretar sekretariata oziroma šef službe
ima glede delavcev v delovni skupnosti samostojne strokovne službe pravice in dolžnosti
funkcionarja, ki vodi republiški upravni organ.
Sekretar sekretariata oziroma šef druge samostojne strokovne službe v republiškem
izvršnem svetu ima lahko namestnika.
215. člen
V republiškem izvršnem svetu in njegovih
sekretariatih ter drugih samostojnih strokovnih službah se kot vodilni delavci lahko imenujejo republiški svetovalci, podsekretarji ter
pomočniki in svetovalci generalnega sekretarja, sekretarja sekretariata oziroma šefa samostojne strokovne službe.
Republiškega svetovalca lahko republiški
izvršni svet dodeli na delo v republiške organe. Republiški svetovalec opravlja najzahtevnejše naloge, ki zahtevajo posebno samostojnost in strokovnost pri delu in ki se nanašajo
na oblikovanje novih rešitev na področju
družbenoekonomskega in družbenopolitičnega sistema, na oblikovanje politike na posameznem področju ter na druga vprašanja
širšega pomena.
216. člen
Republiški izvršni svet lahko ustanovi strokovne svete kot svoje strokovno posvetovalne
organe za posamezna področja. Z aktom o
ustanovitvi se določi delovno področje in stalna sestava strokovnega sveta.
Strokovni sveti obravnavajo vprašanja s
svojega delovnega področja na zahtevo republiškega izvršnega sveta in njegovih delovnih
teles, družbenih svetov, skupščine SR Slovenije in predsedstva SR Slovenije ter na lasno
pobudo.
Predsednika in člane iz stalne sestave strokovnega sveta imenuje republiški izvršni svet.
Glede na vprašanja, ki jih obravnava strokovni
svet, sodelujejo v delu sveta na povabilo sveta
tudi drugi strokovnjaki z ustreznega področja.
XIII. REPUBLIŠKI UPRAVNI ORGANI
217. člen
Republiški upravni organi in republiške organizacije se v skladu z načeli tega zakona
ustanovijo in odpravijo z zakonom; z zakonom se določi tudi njihovo delovno področje.
218. člen
Republiški upravni organi so: republiški seporočevalec

kretariati, republiški komiteji, uprave, zavodi,
komisije in republiški inšpektorati.
Kot republiški upravni organi v sestavu republiškega sekretariata oziroma republiškega
komiteja se lahko ustanovijo uprave, zavodi,
komisije in republiški inšpektorati.
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219. člen
Republiški upravni organi izvajajo politiko,
ki jo je določila Skupščina SR Slovenije, zagotavljajo izvrševanje zakonov, predpisov in
drugih splošnih aktov in jih tudi sami neposredno izvršujejo, kadar je to izrecno določeno, izvajajo smernice Skupščine SR Slovenije
ter načelna stališča in smernice republiškega
izvršnega sveta, odgovarjajo za stanje na področjih, za katera so ustanovljeni, spremljajo
stanje na teh področjih in seznanjajo Skupščino SR Slovenije in njen izvršni svet s pojavi, dajejo pobude za reševanje vprašanj s teh
področij, izdajajo izvršilne predpise in v skladu z zakonom določajo sankcije, odločajo v
upravnih stvareh, opravljajo upravno nadzorstvo in druge upravne zadeve, pripravljajo
predpise in druge splošne akte ter opravljajo
druga strokovna opravila za Skupščino SR
Slovenije in njen izvršni svet.
220. člen
Republiške organizacije lahko izjemoma v
mejah svojega delovnega področja in svojih
zmogljivosti opravljajo proti plačilu storitve za
druge uporabnike, če opravljanje teh storitev
ne ovira rednega izvrševanja nalog iz lastne
pristojnosti oziroma nalog, ki so jim poverjene v skladu z določbo drugega odstavka 32.
člena tega zakona in če ni ustrezno drugo
organizacijo, ki bi opravljala take storitve.
Okvirni program storitev iz prejšnjega odstavka predloži republiška organizacija v soglasje republiškemu izvršnemu svetu.
Za obveznosti, ki jih prevzamejo s pogodbo
o opravljanju storitev iz prvega odstavka tega
člena, odgovarjajo republiške organizacije
izključno s sredstvi, ki jih dosežejo s takimi
storitvami.
Republiške organizacije ne morejo zahtevati posebnega plačila za storitve, ki so jih
dolžne opravljati po zakonih in drugih predpisih ali v okviru njihovega medsebojnega sodelovanja z republiškimi upravnimi organi.
221. člen
Direktorje uprav in zavodov, predsednike in
člane komisij ter glavne republiške inšpektorje, kakor tudi direktorje republiških organizacij imenuje in razrešuje republiški izvršni svet.
Funkcionarja, ki vodi organ v sestavu, oziroma predsednika in člane komisije v sestavu
imenuje in razrešuje republiški izvršni svet na
predlog funkcionarja, ki vodi upravni organ, v
katerega sestavu je ta organ.
222. člen
Z zakonom se določi, v katerih republiških
sekretariatih in republiških komitejih se zara29

OPOMBE:

di obsega nalog lahko imenujeta dva namestnika.
223. člen
Vodilni delavci v republiških upravnih organih in republiških organizacijah so: republiški
svetovalec, republiški podsekretar pomočnik
in svetovalec funkcionarja, ki vodi upravni
organ.
Republiškega svetovalca, republiškega
podsekretarja, pomočnika in svetovalca funkcionarja, ki vodi upravni organ, imenuje in
razrešuje republiški izvršni svet na predlog
funkcionarja, ki vodi upravni organ.
Delavci s posebnimi pooblastili v republiških upravnih organih so republiški inšpektorji in drugi delavci, za katere je tako določeno z aktom o sistemizaciji del in nalog upravnega organa, imenuje in razrešuje jih funkcionar, ki vodi upravni organ, s soglasjem republiškega izvršnega sveta oziroma organa, ki
ga ta pooblasti.
224. člen
Republiški podsekretar se lahko imenuje v
republiškem sekretariatu, v republiškem komiteju in v republiški organizaciji.
Republiški podsekretar pomaga funkcionarju, ki vodi upravni organ, pri vodenju republiškega upravnega organa, vodi oziroma usklajuje delo posameznih sektorjev, po pooblastilu funkcionarja, ki vodi upravni organ,
zastopa funkcionarja in ga nadomestuje v zadevah, ki mu jih ta določi, skrbi za napredek
organizacije in metod dela, za pripravo programov dela organa in za njihovo izvršitev ter
opravlja druge naloge, določene z aktom o
sistemizaciji del in nalog upravnega organa.
225. člen
Pomočnik in svetovalec funkcionarja, ki vodi upravni organ, se lahko imenujeta v republiškem sekretariatu, republiškem komiteju,
upravi in zavodu ter v republiški organizaciji.
Pomočnik funkcionarja, ki vodi upravni organ, pomaga funkcionarju pri vodenju posameznih področij iz delovnega področja
upravnega organa, neposredno organizira
delo na teh področjih in opravlja druge naloge, določene z aktom o sistemizaciji del in
nalog upravnega organa.
Svetovalec funkcionarja, ki vodi upravni organ, opravlja naloge, ki zahtevajo posebno
strokovnost in samostojnost pri delu in so
določene z aktom o sistemizaciji del in nalog
upravnega organa.
226. člen
V upravnem organu v sestavi se lahko imenujejo pomočniki in svetovalci funkcionarja,
ki vodi ta organ; imenuje in razrešuje jih funkcionar, ki vodi upravni organ, v katerega sestavi je upravni organ, s soglasjem republiškega izvršnega sveta oziroma organa, ki ga
ta pooblasti.
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XIV. RAZMERJA REPUBLIŠKEGA
IZVRŠNEGA SVETA IN REPUBLIŠKIH
UPRAVNIH ORGANOV
Razmerja do Skupščine SR Slovenije
227. člen
Razmerja republiškega izvršnega sveta in
republiških upravnih organov do Skupščine
SR Slovenije temeljijo na odgovornosti republiškega izvršnega sveta in republiških upravnih organov za stanje družbenopolitični skupnosti oziroma na področjih, za katera so ustanovljeni, kakor tudi za opravljanje njihovih
drugih funkcij.
228. člen
Republiški izvršni svet in republiški upravni
organi so dolžni poročati Skupščini SR Slovenije o izvajanju določene politike, o izvrševanju zakonov in drugih predpisov ter splošnih
aktov, ki jih je sprejela Skupščina SR Slovenije, o stanju in razvoju na vseh ali na posameznih področjih družbenega življenja in o drugih vprašanjih iz svoje pristojnosti, kakor tudi
o svojem delu ter ji predlagati ustrezne
ukrepe.
Republiški izvršni svet in republiški upravni
organi so dolžni ravnati po smernicah in sklepih Skupščine SR Slovenije.
229. člen
Republiški izvršni svet ima pravico, kadar to
zahteva skupščina, pa dolžnost, da se izreče o
vsakem predlogu oziroma vprašanju, ki ga ni
sam predložil skupščini in ki se nanaša na
vprašanja iz njegove pristojnosti, na delo republiških upravnih organov in na druga vprašanja, ki imajo pomen za njegovo delo.
Republiški izvršni svet je dolžan dajati odgovore in pojasnila na vprašanja, ki mu jih
postavljajo posamezni zbori skupščine, delovna telesa skupščine in zborov ter delegati v
zborih skupščine.
Če posamezen zbor skupščine sprejme
predlog delegatov za interpelacijo v zvezi z
delom republiškega izvršnega sveta, ima
izvršni svet pravico in dolžnost, da pred
obravnavo v zboru da svoje poročilo o vprašanju, na katerega se nanaša interpelacija.
230. člen
Če republiški izvršni svet meni, da ne bo
mogel zagotoviti izvajanja določene politike
ali izvrševanja zakona ali drugega splošnega
akta skupščine, katerega izdaja se predlaga,
ali da ne more prevzeti odgovornosti za
opravljanje svoje funkcije, če ne bo sprejet
predlagani zakon ali drug splošni akt, katerega izdajo predlaga, lahko postavi vprašanje
zaupnice.
Če skupščina izglasuje republiškemu izvršnemu svetu nezaupnico, je ta dolžan odstopiti.
poročevalec

231. člen
Republiški izvršni svet lahko kolektivno odstopi; odstopi lahko tudi predsednik ali vsak
njegov član. Republiški izvršni svet in njegov
predsednik oziroma član ima pravico svoj odstop obrazložiti.
Odstop predsednika ali večine članov republiškega izvršnega sveta ima za posledico odstop celotnega izvršnega sveta.
Če republiški izvršni svet kolektivno odstopi ali če mu je bila izglasovana nezaupnica,
ostane v svoji funkciji do izvolitve novega
izvršnega sveta.
232. člen
Republiški upravni organi imajo pravico in
dolžnost predložiti zborom Skupščine SR
Slovenije v obravnavo posamezna pomembnejša vprašanja s svojega delovnega področja, dajati pobude in predlagati ukrepe v zvezi z
izvajanjem politike in izvrševanjem z uresničevanjem svoje odgovornosti za stanje na
ustreznem področju.
O vprašanjih, pobudah in predlogih, ki jih
dajo Skupščini SR Slovenije, si republiški
upravni organi predhodno pridobijo mnenje
ali načelno stališče republiškega izvršnega
sveta, o izvrševanju obveznosti do skupščine
pa obveščajo izvršni svet.
Republiški upravni organi so dolžni po naročilu Skupščine SR Slovenije raziskati stanje
na posameznem področju oziroma proučiti
določeno vprašanje, pripraviti poročilo, elaborat ali osnutek predpisa oziroma drugega
ukrepa ali izvršiti v določenem roku posamezno zadevo s svojega delovnega področja ter o
tem poročati.
Funkcionarji, ki vodijo republiške upravne
organe, morajo dati pismeni ali ustni odgovor
na vprašanja in na zahteve po pojasnilih, ki
jim jih postavljajo delegati v Skupščini SR
Slovenije.
233. člen
Republiški izvršni svet in republiški upravni
organi neposredno sodelujejo z delegacijami
in delegati v Skupščini SR Slovenije na način,
določen s poslovnikom Skupščine SR Slovenije v vprašanjih, ki imajo za uresničevanje
njihovih funkcij ali kadar tako sodelovanje
prispeva k uspešnejšemu delovanju delegatskega sistema.
234. člen
Določbe od 227. do 233. člena
tega zakona, ki se nanašajo na zbore Skupščine SR Slovenije, veljajo tudi za skupščine
samoupravnih interesnih skupnosti za območje republike, kadar te enakopravno odločajo s pristojnimi zbori Skupščine SR Slovenije.
Razmerja do Predsedstva
SR Slovenije
235. člen
Republiški izvršni svet poroča Predsedstvu
poročevalec

SR Slovenije na lastno pobudo ali na njegovo
zahtevo o vprašanjih iz svoje pristojnosti.
Republiški izvršni svet obravnava stališča,
pobude in predloge Predsedstva SR Slovenije, ki se nanašajo na reševanje vprašanj na
področju varstva z ustavo določenega reda,
mednarodnih odnosov, ljudske obrambe, temeljnih političnih vprašanj v zvezi s pripravo
zakonov in drugih splošnih aktov Skupščine
SR Slovenije, izvajanja politike, ki jo je določila Skupščina SR Slovenije, kakor tudi stališča, pobude in predloge Predsedstva SR Slovenije glede vprašanj, pri katerih reševanju
sodeluje republiški izvršni svet v federaciji,
vprašanj, ki jih izvršni svet rešuje skupno z
izvršnimi sveti drugih republik oziroma avtonomnih pokrajin, ter glede drugih vprašanj v
zvezi z delom republiškega izvršnega sveta, ki
jih v skladu z ustavo obravnava Predsedstvo
SR Slovenije.
Republiški izvršni svet obvešča Predsedstvo SR Slovenije o svojih stališčih oziroma
storjenih ukrepih.

OPOMBE:

236. člen
Republiški izvršni svet lahko predlaga
Predsedstvu SR Slovenije, da se sprejme zakon o začasnih ukrepih s katerim naj se začasno uredi vprašanje, glede katerega ni bilo
doseženo soglasje med pristojnimi zbori v
Skupščini SR Slovenije, če ugotovi, daje ureditev takega vprašanja nujna, ker bi sicer lahko nastala za republiko občutna škoda, ali bi
bilo ogroženo nemoteno opravljanje dejavnosti oziroma zadev posebnega družbenega pomena.
Če Predsedstvo SR Slovenije soglaša s tem,
da je zakon o začasnih ukrepih potreben,
določi republiški izvršni svet predlog zakona
in ga predloži Skupščini SR Slovenije.
237. člen
Za opravljanje strokovnih in drugih nalog
za Predsedstvo SR Slovenije zagotavlja republiški izvršni svet Predsedstvu na njegovo zahtevo sodelovanje republiških upravnih organov ter svojih strokovnih služb.
Razmerja med republiškim izvršnim svetom
in republiškimi upravnimi organi
238. člen
V skladu z odgovornostjo za delo republiških upravnih organov mora imeti republiški
izvršni svet vpogled, kako ti organi izvajajo
oziroma zagotavljajo izvajanje politike ter
izvrševanje zakonov, drugih predpisov, družbenih planov ter splošnih aktov in smernic
Skupščine SR Slovenije ter načelnih stališč in
smernic njenega izvršnega sveta.
Republiški upravni organi obveščajo republiški izvršni svet o stanju ter o problemih na
ustreznem področju; na njegovo zahtevo so
mu dolžni dati podatke, poročila in pojasnila v
zadevah s svojega delovnega področja.
Na zahtevo republiškega izvršnega sveta
morajo republiški upravni organi proučiti sta31

nje na posameznem področju oziroma posamezna vprašanja, v določenem roku opraviti
določeno nalogo s svojega delovnega področja in mu o tem poročati.

skupna delovna telesa v zadevah, ki terjajo po
svoji naravi sodelovanje teh organov.

239. člen

Pri pripravljanju osnutkov predpisov si mora republiški upravni organ priskrbeti mnenje
drugih zainteresiranih republiških upravnih
organov.
Ce republiški upravni organ ne sprejme načelnih in drugih važnejših pripomb, kijih dajo
drugi republiški upravni organi k osnutku
predpisa, ki naj ga izda Skupščina SR Slovenije ali republiški izvršni svet, mora ob predložitvi predpisa sporočiti te pripombe in svoje
stališče do njih.
Če v primeru, ko je z zakonom določeno, da
izda izvršilni predpis funkcionar, ki vodi republiški upravni organ, v soglasju s funkcionarjem, ki vodi drug repubiški upravni organ, pa
med njima ni doseženo soglasje, je funkcionar dolžan o spornem vprašanju obvestiti republiški izvršni svet.

Republiški upravni organi se morajo ravnati
po načelnih stališčih in smernicah republiškega izvršnega sveta glede načina izvajanja
določene politike in izvrševanja zakonov, drugih predpisov in splošnih aktov Skupščine SR
Slovenije ter predpisov republiškega izvršnega sveta oziroma po smernicah za usklajevanje njihovega dela.
Republiški upravni organi lahko zahtevajo,
da izvršni svet obravnava in zavzame načelno .
stališče do posameznih vprašanj v zvezi z
izvajanjem politike, zakonov in drugih predpisov, kakor tudi do vprašanj v zvezi s pripravo
zakonov ali drugih predpisov oziroma ukrepov.
240. člen
Če republiški upravni organ meni, da načelno stališče ali smernica republiškega izvršnega sveta ni v skladu z zakonom ali z drugim
predpisom ali splošnim aktom Skupščine SR
Slovenije ali s predpisom ali splošnim aktom
republiškega izvršnega sveta, opozori na to
republiški izvršni svet in zahteva, da ponovno
preizkusi svoje načelno stališče ali smernico.
Enako ravna republiški upravni organ tudi, če
meni, da ne more zagotoviti izvajanja načelnega stališča ali smernice oziroma izvajanja
splošnega akta, ki ga Skupščini SR Slovenije
predlaga republiški izvršni svet.
Če republiški izvršni svet kljub zahtevi republiškega upravnega organa vztraja pri svojem načelnem stališču oziroma smernici ali če
se republiški upravni organ ne strinja s predlogom predpisa ali splošnega akta, ki ga je
določil republiški izvršni svet in ki se nanaša
na vprašanja z delovnega področja republiškega upravnega organa, lahko funkcionar, ki
vodi republiški upravni organ, predloži odstop in ga obrazloži.
Če je v primeru iz prejšnjega odstavka predložil odstop funkcionar, ki ga voli oziroma
imenuje in razrešuje skupščina SR Slovenije,
je republiški izvršni svet dolžan o svojem stališču glede predloženega odstopa obvestiti
skupščino SR Slovenije.
Medsebojna razmerja
republiških upravnih
organov
241. člen
Republiški upravni organi v okviru svojega
delovnega področja in svojih pooblastil med
seboj sodelujejo v vprašanjih skupnega pomena, usklajujejo programe dela, izmenjujejo
mnenja in izkušnje ter podatke in obvestila,
sklicujejo skupne sestanke in posvetovanja,
se dogovarjajo o skupnih akcijah ter organizirajo druge oblike medsebojnega sodelovanja.
Republiški upravni organi ustanavljajo

242. člen

243. člen
Če nastane med republiškimi upravnimi organi spor o pristojnosti ali se pojavijo druga
sporna vprašanja z njihovega delovnega področja, so ti organi dolžni o tem poročati
republiškemu izvršnemu svetu, ki odloči o
sporu o pristojnosti oziroma da smernice za
rešitev spornih vprašanj.
Razmerja do izvršnih svetov občinskih
skupščin in do občinskih upravnih organov
244. člen
Republiški in občinski izvršni sveti in upravni organi sodelujejo med seboj, se dogovarjajo o vprašanjih skupnega pomena, izmenjujejo izkušnje, mnenja, pobude in predloge, usklajujejo svoje akcije in razvijajo razne oblike
medsebojnega sodelovanja in pomoči pri
delu.
245. člen
Republiški izvršni svet ima pravico in doTžnost opozarjati občinske skupščine na nezakonito ali nepravilno delo občinskih upravnih
organov pri izvrševanju zakonov in drugih
predpisov, aktov in ukrepov republiških organov v zadevah, ki so splošnega pomena za
republiko.
Republiški izvršni svet lahko zadrži do odločitve ustavnega sodišča izvršitev predpisa
ali drugega splošnega akta občinske skupščine in njenih organov, če meni, da je tak predpis ali splošni akt v nasprotju z ustavo ali z
zakonom.
246. člen
Republiški upravni organi spremljajo delo
občinskih upravnih organov ter jih opozarjajo
na nezakonitosti ali nepravilnosti pri delu.
Republiški upravni organi opozarjajo repuporočevalec

bliški izvršni svet na nezakonite akte občinskih skupščin ter na njihove akte, ki so v
nasprotju s politiko Skupščine SR Slovenije,
in na nezakonite akte občinskih upravnih organov.
247. člen
Republiški upravni organi v mejah svojega
delovnega področja in pristojnosti skrbijo, da
se naloge v občinskih upravnih organih učinkovito in zakonito opravljajo, ter si zagotavljajo pregled nad stanjem na ustreznem upravnem področju; v ta namen zahtevajo od
ustreznih občinskih upravnih organov poročila, obvestila in mnenja ter tiste podatke, ki jih
ti že imajo oziroma so jih dolžni zbirati.
248. člen
Republiški upravni organi, vsak na svojem
področju, spremljajo ali so občinski organi
izdali predpise za izvršitev zakonov, za katere
so izrecno pooblaščeni.
249. člen
Republiški upravni organi so dolžni zagotavljati občinskim upravnim organom strokovno pomoč.
Republiški upravni organi zagotavljajo občinskim upravnim organom strokovno pomoč
s tem, da jim dajejo mnenja in pojasnila v
zvezi z organizacijo dela, uporabo predpisov
in reševanjem upravnih zadev ter glede
osnutkov splošnih aktov, ki jih občinski
upravni organi sprejemajo oziroma pripravljajo v zvezi z izvajanjem zakonov in drugih
predpisov, da prirejajo strokovna posvetovanja, organizirajo seminarje in tečaje, da pripravljajo priročnike za delo ter z drugimi oblikami strokovne pomoči, s katerimi je mogoče
vplivati na izboljšanje dela v občinskih upravnih organih.
Občinski upravni organi imajo pravico zahtevati od republiških upravnih organov strokovno pomoč.
250. člen
V zadevah, ki so splošnega pomena za republiko, imajo republiški upravni organi tudi
pravico in dolžnost, da v skladu z zakonom
opravljajo nadzorstvo nad delom občinskih
upravnih organov, dajejo tem organom obvezna navodila, zahtevajo obvezno sodelovanje občinskih upravnih organov v zvezi z zagotavljanjem izvrševanja zakonov, drugih
predpisov in splošnih aktov ter ukrepov republiških upravnih organov.
Republiški upravni organi lahko v zadevah
splošnega pomena za republiko zadržijo izvršitev nezakonitih aktov občinskih upravnih
organov, izdanih izven upravnega postopka.
Republiški upravni organ, ki je zadržal izvršitev splošnega akta občinskega upravnega organa, mora tak akt takoj predložiti pristojnemu organu, da odloči o njegovi zakonitosti.
poročevalec

251. člen

OPOMBE:

Pri uresničevanju nadzorstva iz prejšnjega
člena republiški upravni organi v mejah svojega delovnega področja spremljajo tudi organiziranost ustreznih občinskih upravnih organov, njihovo usposobljenost za opravljanje
nalog, učinkovitost dela, reševanje zadev v
predpisanih ali določenih rokih ter odnos do
delovnih ljudi in občanov pri uresničevanju
njihovih pravic in obveznosti.
O svojih ugotovitvah obveščajo republiški
upravni organi občinske skupščine oziroma
njihove izvršne svete.
252. člen
Če občinski upravni organ ne izvršuje zakonov in drugih predpisov ter splošnih aktov, za
katerih izvrševanje je pristojen, ima republiški
upravni organ pri opravljanju nadzorstva pravico in dolžnost:
- opozoriti občinski upravni organ in mu
določiti rok za izvršitev ustreznih nalog;
- obvestiti izvršni svet občinske skupščine,
o pomembnejših vprašanjih pa tudi republiški
izvršni svet in predlagati ustrezne ukrepe;
- predlagati občinski skupščini oziroma
njenemu izvršnemu svetu, da uvede postopek
za ugotovitev odgovornosti funkcionarja, ki
vodi upravni organ, oziroma drugega odgovornega delavca.
Če občinski upravni organ kljub opozorilu
ne'izvršuje zakonov, lahko republiški upravni
organ na stroške občine neposredno zagotovi
izvrševanje zakonov, dokler tega ne zagotovi
občinski upravni organ.
253. člen
Republiški upravni organi ne morejo prenesti zadev iz svoje pristojnsosti na občinske
upravne organe in tudi ne morejo prevzeti
zadev iz pristojnosti občinskih upravnih organov, če ni z zakonom v skladu z ustavo drugače določeno.
Razmerja do zveznih organov in do organov
socialističnih republik in avtonomnih
pokrajin
254. člen
Republiški izvršni svet sodeluje na podlagi
usklajenih stališč s pristojnimi organi in organizacijami v republiki pri oblikovanju politike
v federaciji, in sicer: po svojih predstavnikih v
medrepubliških komitejih, v skupnih organih
oziroma telesih, s sodelovanjem svojega
predstavnika na sejah zveznega izvršnega
sveta in njihovih delovnih teles, kakor tudi s
sodelovanjem v zveznih komitejih pod pogoji,
ki jih določa zvezni zakon.
255. člen
Republiški izvršni svet skupaj z izvršnimi
sveti drugih republik in avtonomnih pokrajin
in z zveznim izvršnim svetom drugih republik
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in avtonomnih pokrajih in z zveznim izvršnim
svetom sporazumno ustanavlja medrepubliške komiteje ter vanje delegira svoje predstavnike.
Člani medrepubliških komitejev lahko sprejemajo obveznosti in izjavljajo stališča v medrepubliških komitejih le v skladu z politiko,
ki jo je določila Skupščina SR Slovenije, ter v
skladu z ustreznimi stališči republiškega
izvršnega sveta. Če je do zadeve, ki se obravnava v medrepubliškem komiteju, zavzelo stališče Predsedstvo SR Slovenije, je član medrepubliškega komiteja dolžan to stališče
upoštevati.
Člani medrepubliških komitejev morajo po
vsaki seji obvestiti republiški izvršni svet o
sklepih, ki so bili sprejeti v medrepubliških
komitejih.

259. člen
Republiški upravni organi morajo v skladu z
zveznim zakonom poročati zveznim upravnim
organom o izvrševanju zveznih zakonov, drugih predpisov in splošnih aktov ter mednarodnih pogodb, ki jih neposredno izvršujejo
upravni organi v republiki in za katerih izvrševanje so odgovorni zvezni upravni organi.
V zadevah, za katerih izvršeevanje so po
zvezni ustavi odgovorni zvezni upravni organi, izvršujejo pa jih republiški upravni organi,
se morajo republiški upravni organi ravnati
po obveznih navodilih pristojnih zveznih
upravnih organov.

256. člen

260. člen

Republiški izvršni svet daje zveznemu izvršnemu svetu mnenje o tem, v katere zvezne
komiteje naj delegirajo svoje predstavnike republike in avtonomni pokrajini, ter daje zveznemu izvršnemu svetu pobude za delegiranje
predstavnikov zainteresiranih republiških organov v sestavo zveznih komitejev.

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

257. člen

261. člen

Republiški izvršni svet obvešča skupščino
SR Slovenije oziroma neposredno delegacijo
Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in
pokrajin Skupščine SFRJ in delegate iz SR
Slovenije v Zveznem zboru o stališčih, ki so
bila sprejeta v medrepubliških komitejih glede zakonskih in drugih predlogov, ki se pripravljajo za sprejem v Skupščini SFRJ.
Republiški izvršni svet obvešča delegacijo
Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in
pokrajin Skupščine SFRJ oziroma delegate iz
SR Slovenije v Zveznem zboru tudi o svojih
stališčih oziroma o stališčih republiških
upravnih organov do zakonskih predlogov, ki
se pripravljajo za sprejem v Skupščini SFRJ.
Republiški izvršni svet zagotavlja delegaciji
Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in
pokrajin Skupščine SFRJ oziroma delegatom
iz SR Slovenije v Zveznem zboru na njihovo
zahtevo strokovno pomoč republiških upravnih organov, kakor tudi strokovno pomoč
svojih strokovnih služb ter organizira druge
oblike sodelovanja.
258. člen

Republiški upravni organi sodelujejo z
upravnimi organi socialističnih republik in avtonomnih pokrajin, usklajujejo stališča o
vprašanjih skupnega pomena, izmenjujejo izkušnje, mnenja, pobude in predloge in razvijajo druge oblike medsebojnega sodelovanja.

O stališčih, ki so bila sprejeta v medrepubliških komitejih, o vprašanjih, ki se obravnavajo
v zveznih komitejih in se nanašajo na SR
Slovenijo, kakor tudi o svojih stališčih oziroma o stališčih republiških upravnih organov
do zakonskih in drugih predlogov, ki se pripravljajo za sprejem v Skupščini SFRJ, obvešča republiški izvršni svet Predsedstvo SR
Slovenije, člana Predsedstva SFRJ iz SR Slovenije, Predsedstvo Skupščine SR Slovenije,
člane Zveznega izvršnega sveta iz SR Slovenije, republiška vodstva družbenopolitičnih organizacij ter delegate v zveznih organih druž34

benopolitičnih organizacij kakor tudi Gospodarsko zbornico Slovenije.

Razmerja do samoupravnih
interesnih skupnosti
262. člen
Republiški izvršni svet in republiški upravni
organi sodelujejo s samoupravnimi interesnimi skupnostmi za območje republike v vprašanjih, ki so zanje skupnega pomena, zlasti
pri planiranju razvoja ustreznih dejavnosti, pri
zbiranju in obdelavi informacij pri izvajanju
družbeno dogovorjene kadrovske politike, pri
pripravi predlogov zakonov, drugih predpisov
in splošnih aktov, kakor tudi v zadevah, ki se
nanašajo na izvrševanje zakonov, predpisov
in drugih splošnih aktov in v drugih vprašanjih, ki imajo pomen za njihovo delo.
Republiški izvršni svet, republiški upravni
organi in samoupravne interesne skupnosti
za območje republike organizirajo skupno
opravljanje strokovnih nalog na ustreznih področjih, ustanavljajo stalne ali začasne skupne delovne skupine, izmenjujejo podatke, obvestila, pobude, mnenja in predlooge ter razvijajo druge oblike medsebojnega sodelovanja.
263. člen
Republiški izvršni svet v skladu s svojo odgovornostjo spremlja delo samoupravnih inporočevalec

teresnih skupnosti za območje republike, ki
opravljajo dejavnosti posebnega družbenega
pomena, ter jim posreduje svoja stališča,
predloge, mnenja in pripombe glede izvajanja
zakonov in drugih predpisov ter politike, ki jo
je za ustrezno področje določila Skupščina
SR Slovenije.
Samoupravne interesne skupnosti za območje republike obveščajo izvršni svet o svojih sklepih oziroma ukrepih v zvezi z navedenimi stališči, predlogi, mnenji oziroma pripombami.
Kadar obravnava republiški izvršni svet na
svoji seji zadeve s področja samoupravnih
interesnih skupnosti za območje republike,
katerih skupščine enakopravno odločajo z
zbori Skupščine SR Slovenije, imajo predstavniki teh samoupravnih interesnih skupnosti pravico sodelovati v razpravi na seji izvršnega sveta.
264. člen
Republiški izvršni svet lahko predlaga
skupščini, da začasno uredi vprašanje, od katerega je bistveno odvisno delo samoupravne
interesne skupnosti za območje republike, ki
opravlja določeno dejavnost ali zadevo posebnega družbenega pomena, če ta tudi po
predhodnem opozorilu izvršnega sveta sama
ne uredi takega vprašanja.
265. člen
Če republiški izvršni svet ugotovi, da so
nastale v posameznih samoupravnih interesnih skupnostih iz prejšnjega člena bistvene
motnje pri uresničevanju samoupravnih pravic delavcev ali pri izvrševanju z zakonom
določene dejavnosti ali so na drug način huje
oškodovani družbeni interesi, predlaga Skupščini SR Slovenije, da uporabi zoper njo
ustrezne začasne ukrepe.
Razmerja do družbenopolitičnih
organizacij
266. člen
Republiški izvršni svet in republiški upravni
organi sodelujejo z družbenopolitičnimi organizacijami v vprašanjih, ki imajo pomen zate
organizacije, za uresničevanje njihove vloge
in za izvrševanje družbenega nadzorstva nad
delom republiškega izvršnega sveta in republiških upravnih organov.
Pri uresničevanju svojih funkcij republiški
izvršni svet in republiški upravni organi
obravnavajo stališča družbenopolitičnih organizacij v zvezi z reševanjem vprašanj iz pristojnosti republiškega izvršnega sveta in republiških upravnih organov.
267. člen
Republiški izvršni svet in republiški upravni
organi dajejo družbenopolitičnim organizacijam na njihovo zahtevo podatke, pojasnila in
mnenja ter jih obveščajo o vprašanjih s svojega delovnega področja, na katera lahko s
poročevalec

svojo aktivnostjo vplivajo te organizacije;
obravnavajo pobude; predloge, pripombe in
stališča družbenopolitičnih organizacij v zvezi z delom republiškega izvršnega sveta in
republiških upravnih organov in z reševanjem
vprašanj na posameznih področjih ter jih obveščajo o storjenih ukrepih.
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Druga razmerja
268. člen
Republiški izvršni svet in republiški upravni
organi pri uresničevanju svojih funkcij sodelujejo s temeljnimi in drugimi organizacijami
združenega dela, s krajevnimi skupnostmi, z
drugimi samoupravnimi organizacijami in
skupnostmi, z družbenimi organizacijami in
društvi o vprašanjih, ki so zanje skupnega
pomena.
Republiški izvršni svet in republiški upravni
organi morajo omogočati samoupravnim organizacijam in skupnostim iz prejšnjega odstavka, da izrazijo svoja stališča, mnenja, pobude in predloge o vprašanjih, za katera so
zainteresirane in da na drug način prispevajo
k reševanju teh vprašanj.
269. člen
Republiški upravni organ si mora pri pripravljanju zakonov, drugih predpisov in
splošnih aktov priskrbeti mnenje organov
zainteresiranih samoupravnih interesnih
skupnosti, organizacij združenega dela, njihovih združenj in Gospodarske zbornice Slovenije, drugih samoupravnih organizacij in
skupnosti ter zainteresiranih državnih organov.
Če republiški upravni organ ne sprejme načelnih in drugih vsebinskih pripomb, ki jih
dajo organizacije, skupnosti in organi iz
prejšnjega odstavka, mora ob predložitvi akta
sporočiti te pripombe in svoja stališča do njih.
270. člen
Republiški upravni organi spremljajo izvrševanje javnih pooblastil, ki so z zakonom
poverjena organizacijam združenega dela in
drugim samoupravnim organizacijam in
skupnostim, družbenim organizacijam, društvom in drugim organizacijam, dajejo pobude
oziroma predlagajo ukrepe za učinkovitejše
izvrševanje javnih pooblastil, v skladu z zakonom pa lahko opravljajo upravno nadzorstvo
in dajejo smernice v zvezi z izvrševanjem javnih pooblastil.
XV. PRAVNI AKTI
271. člen
Republiški izvršni svet izdaja uredbe in odloke za izvrševanje republiških zakonov,
splošnih aktov Skupščine SR Slovenije ter
zveznih zakonov v okviru republiške pristojnosti, razen za izvrševanje zakonov iz 324.
člena ustave SR Slovenije.
Z uredbo republiški izvršni svet podrobneje
ureja in razčlenjuje z zakonom oziroma z drugim splošnim aktom Skupščine SR Slovenije
določena razmerja.
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Z odlokom republiški izvršni svet ureja posamezna vprašanja ali predpisuje ukrepe, ki
imajo splošen pomen, ter sprejema druge odločitve, za katere je tako določeno z zakonom
ali z uredbo.
V mejah zakonskih pooblastil republiški
izvršni svet izdaja tudi odločbe v upravnem
postopku in druge odločbe.
Kadar ne odloči z drugim aktom, sprejme
republiški izvršni svet sklep.
272. člen
Funkcionarji, ki vodijo republiške upravne
organe, lahko izdajajo pravilnike, odredbe in
navodila za izvrševanje zakonov, drugih predpisov in splošnih aktov.
V republiških komitejih in komisijah izdaja
predpise iz prejšnjega odstavka kolegijsko telo, če z zakonom ali drugim predpisom na
podlagi zakona ni posebej določeno, da jih
izdaja predsednik republiškega komiteja oziroma komisije.
Pravilnik, odredbo ali navodilo z delovnega
področja upravnega organa v sestavu izda
funkcionar, ki vodi republiški upravni organ, v
katerega sestavu je upravni organ.
273. člen
S pravilnikom se razčlenijo posamezne določbe zakona, drugega predpisa ali splošnega
akta za njegovo izvrševanje.
Z odredbo se za izvršitev posameznih določb zakona, drugega predpisa ali splošnega
akta odreja ali prepoveduje ravnanje v določeni situaciji, ki ima splošen pomen, ali se
uredi taka situacija.
Z navodilom se za izvršitev posameznih določb zakona, predpisa ali drugega splošnega
akta predpisuje način dela upravnega organa.
274. člen
Republiški izvršni svet in republiški upravni
organi ne morejo s svojimi predpisi uvajati za
delovne ljudi in občane ter za samoupravne
organizacije in skupnosti pravic in jim tudi ne
nalagati obveznosti, če niso za to pooblaščeni
z zakonom.
Izvršilni predpisi republiških upravnih organov morajo biti v skladu z ustavo in zakonom
ter s predpisi republiškega izvršnega sveta.
275. člen
Funkcionarji, ki vodijo republiške upravne
organe, oziroma kolegijski upravni organi
lahko dajejo občinskim organom obvezna navodila za opravljanje upravnih nalog, ki so
splošnega pomena za republiko, če so z zakonom za to pooblaščeni. Obvezna navodila
vsebujejo pravila za strokovno organiziranje
služb in za strokovno delo upravnih delavcev
ali pravila za izvrševanje posameznih upravnih zadev.
276. člen
Pri odločanju v upravnih stvareh izdajajo
funkcionarji, ki vodijo republiške upravne organe, odločbe in sklepe.
Funkcionarji, ki vodijo republiške upravne
organe, lahko pooblastijo posamezne vodilne
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in druge delavce v upravnem organu, da izdajajo odločbe v upravnih stvareh.
TRETJI DEL
KAZENSKE TER PREHODNE IN
KONČNE DOLOČBE
XVI. KAZENSKE DOLOČBE
277. člen
Če ni s posebnimi predpisi drugače določeno, se za prekršek kaznuje z denarno kaznijo
od 2000 do 20.000 dinarjev organizacija združenega dela oziroma druga pravna oseba: 1. če ne ravna po izvršljivi odločbi, s katero
je inšpektor odredil izvršitev ukrepov, ki jih
določa zakon ali kakšen drug predpis, v roku,
ki ga določi inšpektor (70. člen),
2. če prepreči ali onemogoči inšpektorju
opraviti naloge inšpekcijskega nadzorstva, ali
ga pri tem ovira ali če mu noče dati potrebnih
podatkov, pojasnil ali pootrebnih predmetov
(72. člen).
Odgovorna oseba organizacije združenega
dela oziroma druge pravne osebe in fizična
oseba, ki stori dejanje iz 1. in 2. točke prejšnjega odstavka se kaznuje z denarno kaznijo
od 500 do 5000 dinarjev.
XVII. PREHODNE IN KONČNE
DOLOČBE
278. člen
Določbe tega zakona, ki se nanašajo na"
izvršni svet občinske skupščine in občinske
upravne organe, veljajo tudi za izvršni svet
skupščine posebne družbenopolitične skupnosti in za upravne organe te družbenopolitične skupnosti.
279. člen
Posamezna vprašanja, ki se nanašajo na
organizacijo, sredstva za delo, uresničevanje
samoupravnih pravic in obveznosti delavcev
ter na delovna razmerja, se glede na naravo
dela lahko s posebnimi zakoni drugače urejajo za upravne organe na posameznih upravnih področjih.
280. člen
Določbe tega zakona, ki se nanašajo na
javnost dela člen), zagotavljanje načela enakopravnosti jezikov in pisav narodov in narodnosti Jugoslavije (16. člen), na delovni čas
(94.-98. člen), na sredstva za delo upravnih
organov (99.-109. člen) in dohodek delovne
skupnosti (110.-133. člen), na način uresničevanja samoupravnih pravic, obveznosti in odgovornosti (134.-154. člen) in na delovna razmerja (155.-192. člen), se smiselno uporabljajo tudi za delovne skupnosti sodišč, javnih
tožilstev, javnih pravobranilstev, organov za
vodenje postopkov o prekrških, služb za pravporočevalec

no pomoč družbenopolitičnih skupnosti in
služb družbenega knjigovodstva, če ni za posamezne teh organov oziroma služb z zakonom drugače določeno.
Določbe iz prejšnjega odstavka se smiselno
uprabljajo tudi za strokovne in druge službe
skupščin družbenopolitičnih skupnosti in njihovih izvršnih svetov kakor tudi za službe
Predsedstva SR Slovenije, Ustavnega sodišča
SR Slovenije in družbenih pravobranilcev samoupravljanja; način smiselne uporabe se
ureja z aktom o organizaciji in delu teh strokovnih služb.
281. člen
Določbe tega zakona, ki se nanašajo na
javnost dela (15. člen) na zagotavljanje načela
enakopravnosti jezikov in pisav narodov in
narodnosti Jugoslavije (16. člen) ter določbe
o dolžnostih upravnih organov v zvezi z uresničevanjem pravic in obveznosti delovnih
ljudi in občanov ter samoupravnih organizacij
in skupnosti (80.-93. člen) se smiselno uporabljajo tudi za organizacije združenega dela
ter druge samoupravne organizacije in skupnosti, družbene organizacije, društva in druge
organizacije, ki so jim z zakonom oziroma
odlokom občinske skupščine poverjena javna
pooblastila.
282. člen
Določbe tega zakona o splošnih aktih o
organizaciji in delu ter o sistemizaciji del in
nalog (55.-56. člen) se uporabljajo tudi za
strokovne službe republiškega izvršnega
sveta.
283. člen
Dokler s posebnimi zakoni ne bodo določeni primeri in pogoji za opravljanje dela v podaljšanem delovnem času za sodišča, javna
tožilstva in organe za vodenje postopkov o
prekrških, se delo v podaljšanem delovnem
času v teh organih lahko odredi:
- v primerih iz prve in četrte alinee 96.
člena tega zakona,
«
- če je potrebno dokončati začeta dejanja
v kazenskem postopku oziroma v postopku o
prekrških, pa predlaganje ne bi bilo smotrno,
- če je potrebno opraviti nujna preiskovalna dejanja v kazenskem postopku ali posamezna nujna dejanja v postopku o prekrških.
284. člen
Delavcem v upravnih organih in delavcev v
organih, za katere se smiselno uporabljajo
določbe tega zakona, se priznava strokovna
izobrazba, ki jim je bila za opr&vljanje ustreznega dela priznana na podlagi dosedaj veljavnih predpisov.
Z aktom o sistemizaciji del in nalog upravnega organa se lahko določi, da delavci, ki so
na dan uveljavitve tega zakona opravljali dela
in naloge, za katera nimajo predpisane strokovne izobrazbe; še nadalje opravljajo taka
dela in naloge, če so z uspešnim delom dokaporočevalec

zali delovno zmožnost za njihovo opravljanje.
. Pogoji in način ugotavljanja delovne zmožnosti v smislu prejšnjega odstavka; se določijo v splošnih načelih za notranjo organizacijo
in sistemizacijo del in nalog v upravnih organih.
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285. člen
Delavci, ki so bili do uveljavitve tega zakona
imenovani za republiške podsekretarje ter pomočnike in svetovalce funkcionarjev, ki vodijo republiške upravne organe, nadaljujejo z
delom po tem zakonu kot vodilni delavci do
izteka dobe, za katero so bili imenovani.
Delavci, ki so bili do uveljavitve tega zakona
imenovani za svetovalce republiškega izvršnega sveta, nadaljujejo z delom po tem zakonu kot republiški svetovalci do izteka dobe, za
katero so bili imenovani.
286. člen
Statuti delovnih skupnosti morajo biti sprejeti v enem letu po uveljavitvi tega zakona.
Do roka iz prejšnjega odstavka se morajo
uskladiti s tem zakonom tudi drugi samoupravni splošni akti delovnih skupnosti upravnih organov.
287. člen
Splošna načela za notranjo organizacijo in
sistemizacijo del in nalog ter nomenklatura
enotnih nazivov iz 56. člena tega zakona mora
biti določena najpozneje v devetih mesecih
po uveljavitvi tega zakona.
Funkcionarji, ki vodijo upravne organe, morajo izdati splošne akte o organizaciji in delu
upravnih organov ter splošne akte o sistemizaciji del in nalog teh organov v skladu s tem
zakonom v enem letu po uveljavitvi tega zakona.
288. člen
Samoupravni sporazumi iz 111. člena in
družbeni dogovor iz 117. člena tega zakona
morajo biti sklenjeni najpozneje do 31. decembra 1979.
289. člen
Predpisi o vsebini evidenc in načinu spremljanja podatkov o reševanju upravnih stvari, ki
so pomembni za republiko (87. člen), o strokovni izobrazbi, ki jo morajo imeti delavci za
opravljanje dejanj v upravnem postopku (88.
člen), o določitvi organa, ki odloča o izločitvi
v upravnem postopku (93. člen) ter predpisi o
delovnem času v upravnih organih (95. člen),
morajo biti izdani najpozneje v štirih mesecih
po uveljavitvi tega zakona.
290. člen
Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo
veljati:
1. zakon o samoupravljanju delovnih ljudi v
upravnih organih v SR Sloveniji (Uradni list
37
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SRS, št. 20/65), zakon o sredstvih za delo
upravnih organov v SR Sloveniji (Uradni list
SRS, št. 15/75) in zakon o inšpekcijah (Uradni
list SRS, št. 13/74);
2. zakon o Izvršnem svetu Skupščine SR
Slovenije (Uradni list SRS, št. 39/74), razen
določb 47. do 54. člena in 58. člena ter zakon
o republiških upravnih organih (Uradni list
SRS, št. 39/74 in 16/77), razen določb 87. do
117. člena, ki ostanejo v veljavi do uveljavitve
zakona, ki bo določal organizacijo samostojnih strokovnih služb v Izvršnem svetu Skup-

ščine SR Slovenije in republiških upravnih
organov;
3. določbe zakona o petdnevnem delovnem tednu v SR Sloveniji (Uradni list SRS, št.
8/69, 28/71 in 43/73), ki se nanašajo na delovni čas v organih državne uprave.
291. člen
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v
Uradnem listu SR Slovenije.

OBRAZLOŽITEV
i.
Skupščina SR Slovenije je na sejah zborov dne 8. in 9.
novembra 1978 sprejela osnutek zakona o sistemu državne
uprave in o Izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije ter o
republiških upravnih organih. Skupščina je naročila Izvršnemu svetu, da pripravi predlog zakona, pri tem pa upošteva
predloge, pripombe in mnenja delovnih teles skupščine in
zborov, pripombe, predloge in mnenja iz razprave na sejah
zborov, pripombe občinskih skupščin, družbenopolitičnih organizacij in drugih družbenih dejavnikov, ki so obravnavali
osnutek zakona.
Pred obravnavo osnutka zakona je skupščina organizirala
razprave v nekaterih občinah in regijah; pripombe in predlogi
iz teh razprav so bili obravnavani na ponovnih sejah delovnih
teles zborov in povzeti v poročilih teh teles. Vzporedno je
potekala tudi razprava v delovnih skupnostih upravnih organov, ki jo je organiziral sindikat delavcev delovnih skupnosti
družbenih in državnih organov Slovenije. Javne razprave pa
so se nadaljevale tudi po sprejemu zakonskega osnutka v
skupščini.
Osnutek zakona je pred razpravo v skupščini obravnaval
svet za družbenopolitični sistem pri Predsedstvu republiške
konference SZDL. V času od sprejema osnutka do priprave
zakonskega predloga je o pripravah zakonov s področja državne uprave in o bistvenih rešitvah v zvezi z ustavno preobrazbo državne uprave razpravljalo tudi Predsedstvo SR Slovenije; vprašanja v zvezi s sredstvi za delo upravnih organov ter
pridobivanjem in delitvijo dohodka delovne skupnosti pa je
ponovno obravnaval Republiški svet za vprašanja družbene
ureditve in o tem sprejel mnenja in stališča.
Predlagatelj je iz razprave prejel nad 400 pripomb, predlogov, mnenj in vprašanj. Najštevilnejše so bile pripombe oziroma predlogi k tistim določbam, ki so vsebovale variantne
rešitve, vendar so stališča dokaj raznolika in si medseboj celo
nasprotujejo. Razmeroma malo pripomb in predlogov pa je
bilo k drugemu delu osnutka zakona, ki se nanaša na republiško upravo. V razpravah v delovnih skupnostih upravnih organov so bila postavljena tudi številna vprašanja in to zlasti v
zvezi s tistimi zakonskimi določbami, ki pomenijo bistvene
novosti, kakor tudi v zvezi z izpeljavo sistemskih rešitev v
praksi.
Udeleženci v razpravah so podprli predlagane zakonske
rešitve, ocenili, da predstavlja zakonski osnutek ustrezno
osnovo za nadaljno družbeno preobrazbo organov državne
uprave in dali vrsto pripomb in predlogov za vsebinsko dograjevanje posameznih zakonskih določb.
Predlagatelj je pri pripravi predloga zakona proučil vse
predloge iz razprave. V predlogu zakona je upoštevana večina
predlogov, mnenj, stališč in pripomb, ki so jih dali delegati
oziroma skupine delegatov pismeno ali na sejah delovnih
teles in zborov skupščine, kakor tudi predlogi, ki jih je predlagatelj prejel od drugih udeležencev v razpravi. Dobesedno ali
smiselno so v predlog zakona vključeni predlogi, ki pomenijo
vsebinsko dograjevanje zakonskih rešitev ali ki prispevajo k
izboljšanju besedila posameznih določb.
Pri pripravi predloga zakona je predlagatelj sledil mnenjem
in stališčem Republiškega sveta za vprašanja družbene ureditve, ki jih je sprejel ob obravnavi sistemskih vprašanj k za38

konu, kakor tudi pripombam in predlogom iz razprave na seji
Predsedstva SR Slovenije.
Predlagatelj ni mogel upoštevati tistih pripomb in predlogov, ki so v nasprotju s sistemskimi izhodišči, z določbami
zveznega zakona o temeljih sistema državne uprave in o
zveznem izvršnem svetu ter o zveznih upravnih organih in
drugimi zakoni, prav tako ni mogel sprejeti predlogov, ki bi
pomenili preseganje ustavnih pooblastil (npr. nekatera vprašanja v zvezi z občinskimi organi).
Mnogih koristnih pobud in predlogov iz razprave ni bilo
mogoče vključiti v zakonsko besedilo, ker po vsebini ne
sodijo v zakon, temveč v izvršilne predpise, splošne akte
upravnih organov in samoupravne splošne akte delovnih
skupnosti.
Pri določbah, ki so bile v osnutku zakona predlagane v
variantah se je predlagatelj odločil za tiste rešitve, ki v skladu
s sistemom primerno urejajo posamezna vprašanja.
Predloženi zakon skupaj s prvim delom zveznega zakona o
temeljih sistema državne uprave in o zveznem izvršnem svetu
ter zveznih upravnih organih predstavlja vsebinsko celoto,
zato predlagatelj v republiški zakon načeloma ni povzemal
določb zveznega zakona, temveč je določbe temeljev sistema
v skladu s specifičnimi razmerami v republiki razčlenjeval,
oziroma podrobneje urejal posamezna vprašanja. Zaradi vsebinske celovitosti posameznih sklopov vprašanj oziroma členov pa se povzemanju nekaterih določb zveznega zakona ni
bilo mogoče povsem izogniti. V predlogu zakona so v primerjavi z osnutkom bistveno dopolnjene oziroma spremenjene
zlasti splošne določbe ter poglavja o družbenih svetih, o
inšpekcijah, o sredstvih za delo upravnih organov in o dohodku delovne skupnosti.
Vsebinske dopolnitve zakona so terjale tudi razširitev besedila z vnašanjem nekaterih novih členov in z dopolnjevanjem
ali spremembo dosedanjih členov. Osnovna zgradba zakona
in število poglavij je ostalo nespremenjeno, čeprav je v posameznih poglavjih zaradi vsebinskih dopolnitev spremenjena
tudi sistematika posameznih določb in vrstni red členov.
II.
1. Poglavje »Splošne določbe« je razširjeno. Dodani so
nekateri novi členi oziroma določbe o funkcijah izvršnih svetov in upravnih organov ter o dolžnostih teh organov (čl. 4, 6,
9 do 11). Pri tem je posebej poudarjena obveznost izvršnih
svetov in upravnih organov, da s svojim delom zagotavljajo
spoštovanje ustavnosti in zakonitosti ter da ustvarjalno prispevajo k razvoju samoupravnih družbenih odnosov in političnega sistema, da zagotavljajo pogoje za učinkovito uresničevanje pravic in obveznosti delovnih ljudi in občanov ter da
prispevajo k uspešnemu delovanju delegacij in delegatov.
Dodana je določba, ki zavezuje izvršne svete in upravne
organe, da razvijajo take oblike in metode dela, s katerimi se
povečuje učinkovitost dela in vzpodbuja ustvarjalnost delavcev v teh organih.
Glede funkcij izvršnih svetov občinskih skupščin ter pravic,
dolžnosti in pooblastil občinskih upravnih organov, načinom
njihovega izvrševanja ter razmerij teh organov do občinske
skupščine in do drugih družbenih subjektov je v 5. členu
dodana določba, po kateri se ta vprašanja urejajo s statutom
poročevalec

občine. Statuti bodo zato morali glede na potrebe v občini na
podlagi 185. člena ustave SR Slovenije in v skladu z zveznim
zakonom urediti vs< tista vprašanja, ki se za republiške organe urejajo z zakonom in jih vsebuje drugi del predlaganega
zakona. Glede na ustavna pooblastila predlagatelj ni upošteval tistih pripomb, po katerih naj bi ta zakon podrobneje urejal
navedena vprašanja tudi za občinske upravne organe in
izvršne svete občinskih skupščin. Zaradi celovitosti določb o
odgovornosti izvršnih svetov in upravnih organov so v 12.
člen iz zveznega zakona povzeti pogoji za uvedbo postopka
za ocene dela teh organov in uresničevanje njihove odgovornosti.
Dodana je napotilna norma glede javnih pooblastil (3. člen).
Izrecno je določeno, da inšpekcijskih zadev, razen posameznih strokovnih del, ni mogoče poveriti kot javna pooblastila
organizacijam združenega dela in drugim samoupravnim organizacijam in skupnostim, druge upravne in strokovne naloge iz pristojnosti upravnih organov pa se lahko poverijo
navedenim samoupravnim organizacijam in skupnostim le, če
je to družbeno smotrno, in če se tako zagotovi bolj učinkovito
in neposredno uresničevanje pravic in izvrševanje obveznosti
delovnih ljudi in občanov ter družbenopravnih subjektov.
Določba o zagotavljanju enakopravnosti italijanskega oziroma madžarskega jezika v postopku pri upravnih organih je
dopolnjena v skladu s predlogom Komisije za narodnosti
Skupščine SR Slovenije.
2. V poglavju o organizaciji upravnih organov glede organizacijskih oblik ni bistvenih sprememb, pač pa so posamezne določbe v skladu s pripombami iz razprave dopolnjene
oziroma spremenjene ali pa je vsebina bolj razumljivo opredeljena.
Določbe, ki omogočajo upravnim organom in upravnim
organizacijam opravljanje strokovnih nalog za druge družbene dejavnike, so vsebinsko razširjene (20. in 32. člen).
Razen za samoupravne interesne skupnosti naj bi upravni
organi in upravne organizacije po sporazumu opravljali strokovne naloge s svojega delovnega področja tudi za družbenopolitične oziroma družbene organizacije. Upravne organizacije, ki so ustanovljene predvsem za opravljanje specializiranih strokovnih nalog, naj bi te naloge praviloma opravljale
tudi za druge uporabnike, kar naj prepreči nepotrebno podvajanje dela, pri upravnih organih pa bo potrebno glede na
značaj nalog v vsakem posameznem primeru presoditi smotrnost skupnega opravljanja nalog. V zvezi s tem je predvideno,
da se pri upravnih organizacijah lahko ustanovi svet, kot
skupen organ uporabnikov. Opredeljena je tudi vsebina sporazuma o opravljanju strokovnih nalog za druge uporabnike.
Definicija sekretariata, ki je bila v osnutku podana v variantah, je usklajena z zveznim zakonom. Prav tako je dopolnjena
definicija komiteja, po kateri je odločilen razlog za ustanovitev kolegijskega upravnega organa interdisciplinarna narava upravnih nalog na posameznem področju, ki terja stalno
in organizirano sodelovanje drugih subjektov, prvenstveno
drugih upravnih organov, pa tudi samoupravnih interesnih
skupnosti in drugih organizacij in skupnosti. Zainteresirani
upravni organi, skupnosti in organizacije se namreč dogovarjajo in usklajujejo svoje delo v vprašanjih, ki so zanje skupnega pomena in zato uresničujejo svoj vpliv na opravljanje
upravnih nalog na ustreznem področju. V tem primeru torej
vsak udeleženec v komiteju prevzema odgovornost tako za
delovanje komiteja, kot za naloge, ki jih je zaradi skupnih
ciljev dolžan opravljati na svojem delovnem področju.
Pripombe iz razprave, ki so se nanašale na razmejitev pristojnosti komiteja, kot kolegijskega organa in njegovega
predsednika so upoštevane in sta v zvezi s tem dopolnjena 29.
in 38. člen. V skladu s pripombami so določneje opredeljene
tudi skupne strokovne službe, katerih naloge in položaj se
podrobneje določijo z aktom o ustanovitvi.
Pri določbah, ki se nanašajo na funkcionarje, vodilne delavce in delavce s posebnimi pooblastili sta dodana člen 36, ki
opredeljuje osebno odgovornost funkcionarjev ter člen 37, ki
določa naloge sekretarja. Pri funkcionarjih, ki vodijo zavode,
uprave, upravne organizacije, inšpektorate, urade in strokovne službe, je glede na pripombe predvideno, da se zanje
lahko določi tudi drug ustrezen naziv (40. člen).
V razpravah so bile dane tudi nekatere pripombe, da glede
na zakon o združenem delu ni primerno, uvajati naziva »funkcionar«, oziroma »vodilni delavec«. Predlagatelj takih priporočevalec

pomb ni mogel upoštevati, saj zvezni zakon o temeljih sistema
državne uprave v skladu z ustavo uporablja naziv »funkcionar« samo za predstojnika upravnega organa in njegovega
namestnika, ki imata kot nosilca družbenih funkcij poseben
položaj oziroma pravice in dolžnosti, za delavce, ki funkcionarju pomagajo pri vodenju upravnega organa, pa uvaja enoten pojem »vodilni delavci«. Delavci s posebnimi pooblastili in
odgovornostmi so po zveznem zakonu tisti delavci, ki samostojno odločajo v upravnih stvareh, opravljajo inšpekcijsko
nadzorstvo in podobno.
Pri posebnih določbah za občinske upravne organe sta novi
določbi 44. in 45. člen, ki skladno s 185. členom Ustave SR
Slovenije določata vprašanja, ki jih mora v zvezi z organizacijo občinskih upravnih organov vsebovati statut občine in na
njegovi podlagi izdan odlok občinske skupščine. V zvezi z
občinskimi upravnimi organi se zakon skladno z 12. točko
324. člena Ustave SR Slovenije omejuje le na urejanje temeljnih načel za organizacijo in zato vsebuje le tiste določbe, ki jih
je zaradi enotnosti sistema državne uprave v SR Sloveniji
potrebno urejati z zakonom. Vsa druga vprašanja, ki se nanašajo na organizacijo in delo občinskih upravnih organov,
upravnih organizacij in strokovnih služb, kakor tudi na način
imenovanja in razrešitve funkcionarjev, ki vodijo te organe,
organizacije in službe, vodilnih delavcev in delavcev s posebnimi pooblastili (čl. 40, 42 in 93) bodo v skladu z načeli,
opredeljenimi v zakonu, podrobno urejale občine s svojimi
statuti oziroma odloki.
V tem poglavju so bile najštevilnejše in najbolj nasprotujoče
pripombe, ki so se nanašale na urejanje vprašanj v zvezi z
notranjo organizacijo oziroma nomenklaturo enotnih nazivov.
V predlogu zakona je dodatno opredeljena vsebina akta o
organizaciji in delu upravnega organa, in sicer v skladu z
zveznim zakonom. Za splošna načela za notranjo organizacijo
in sistemizacijo del in nalog ter nomenklaturo enotnih nazivov
je določeno, da jih predpiše izvršni svet skupščine ustrezne
družbenopolitične skupnosti. Zaradi enotnosti pri urejanju
teh vprašanj pa se skupne osnove določijo z dogovorom med
izvršnimi sveti občinskih skupščin in republiškim izvršnim
svetom. Vsebinsko predstavlja ta določba kombinacijo obeh v
osnutku predlaganih variant, za kar so se zavzemala zlasti
delovna telesa zborov skupščine SR Slovenije.
3. Poglavje o družbenih svetih je docela preoblikovano in
usklajeno s predlogom zveznega zakona o družbenih svetih
ter z osnutkom ustreznega republiškega zakona. Obravnavane so samo posebnosti družbenih svetov uprave, in sicer
predvsem pogoji za njihovo ustanovitev in razmerja med
upravnim organom in družbenim svetom. Zakon omogoča
ustanavljanje družbenih svetov pri individualnih in kolegijskih
upravnih organih, saj se vloga družbenih svetov bistveno
razlikuje od vloge kolegijskega upravnega organa in torej ne
pride do podvajanja družbenega vpliva na delovanje upravnega organa.
Družbeni svet uprave se ustanovi zlasti za tiste upravne
organe oziroma upravna področja, kjer delo upravnih organov bistveno vpliva na uveljavljanje pravic in obveznosti delovnih ljudi in občanov ter samoupravnih organizacij in skupnosti oziroma v primerih, ko upravni organi odločajo o razpolaganju s pomembnimi družbenimi sredstvi ali o drugih vprašanjih, ki so pomembna za ekonomski položaj posameznikov
aH samoupravnih organizacij in skupnosti.
Družbeni sveti uprave naj bi zagotavljali družbeni vpliv na
izvajanje politike, na izvrševanje zakonov in drugih predpisov,
kar je temeljna funkcija uprave, za razliko od družbenih svetov v družbenopolitični skupnosti, ki dajejo pobude in obravnavajo načelna vprašanja v zvezi z določanjem politike in
pripravo zakonov, drugih predpisov, družbenih dogovorov in
samoupravnih sporazumov ter načelna vprašanja v zvezi z
izvajanjem politike in navedenih aktov.
4. V zvezi s pripombami iz razprave so bistveno spremenjene določbe o organizaciji inšpekcijskih organov. Kot pravilo je določeno, da se opravljanje inšpekcijskih zadev v
občini organizira v enotnem inšpekcijskem organu. Glede
medobčinskih inšpekcijskih organov pa je v skladu z ustavnim položajem občine v 65. členu dodana napotilna norma, ki
spodbuja občine k medsebojnemu sporazumevanju. Odločitev o organiziranju medobčinskih inšpekcijskih organov naj
bi temeljila na oceni potreb na posameznih območjih oziroma
na področjih posameznih inšpekcij ter na oceni drugih pogo39

jevza učinkovitejše inšpekcijsko nadzorstvo (ustreznejša razporeditev dela in delovnega časa, specializacija inšpektorjev,
uporaba tehničnih sredstev, itd.).
Dodane so nove določbe, ki zavezujejo inšpekcijske organe
k preventivnemu delovanju, k sodelovanju z drugimi organi
družbenopolitične skupnosti, s samoupravno delavsko kontrolo in drugimi samoupravnimi organi ter s sveti potrošnikov,
kakor tudi določbe, ki se nanašajo na dolžnost inšpekcijskih
organov, da obravnavajo prijave, pritožbe in druge vloge
občanov, organov ter samoupravnih organizacij in skupnosti
ter da jih obveščajo o svojih ukrepih.
V predlogu zakona so dopolnjene določbe, ki se nanašajo
na samostojnost inšpekcijskih organov pri njihovem delu.
Inšpektorji so dolžni obvestiiti izvršni svet o vseh kršitvah
njihove samostojnosti oziroma o razlogih, zaradi katerih ne
morejo opravljati inšpekcijskega nadzorstva, In mu predlagati
ukrepe. Če izvršni svet ne zagotovi pogojev za učinkovito
opravljanje inšpekcijskega nadzorstva, ima inšpekcijski organ
oziroma inšpektor pravico in dolžnost o tem obvestiti skupščino.
5. V V. poglavju je spremenjen naslov poglavja ter sistematika členov.
Odločanje o upravnih stvareh je ena izmed funkcij upravnih
organov, ki najbolj neposredno zadeva delovne ljudi in občane, zato so v predlogu zakona dolžnosti upravnih organov v
zvezi z uresničevanjem pravic in obveznosti delovnih ljudi in
občanov ter samoupravnih organizacij in skupnosti v upravnem postopku podrobneje opredeljene. V skladu s predlogi iz
razprave se za opravljanje nadzorstva nad uporabo predpisov
o upravnem postopku ne oblikuje posebna inšpekcija, temveč
se to nadzorstvo v skladu z zakonom o splošnem upravnem
postopku (Uradni list SFRJ, št. 32/78) zagotavlja v organih
pristojnih za občo upravo. Ti organi spremljajo izvajanje predpisov o upravnem postopku in njihovo pravilno uporabo,
dajejo upravnim organom i/1 organizacijam, ki so jim poverjena javna pooblastila, strokovno pomoč v zvezi z organizacijo in racionahzacijo deta pri reševanju upravnih zadev ter jih
opozarjajo na nepravilnosti. S tem v ničemer ni zmanjšana
odgovornost izvršilnega sveta za pravilno in učinkovito delo
upravnih organov, saj morajo upravni organi, pristojni za
občo upravo, o stanju in pojavih pri reševanju upravnih stvari
poročati skupščini in njenemu izvršnemu svetu, sproti pa
obveščati izvršni svet, če organ oziroma organizacija ali skupnost sama ne odpravi nezakonitosti oziroma nepravilnosti, na
katere je bila opozorjena (85. in 86. člen).
6. V poglavju o delovnem-času so upoštevane pripombe iz
razprave In je v zvezi s tem dopolnjen 94. člen. Delovni čas v
upravnih organih se določa in razporeja tako, da se delovnim
ljudem in občanom čimbolj olajša uveljavljanje pravic in izpolnjevanje obveznosti. Organi, ki stalno neposredno poslujejo z delovnimi ljudmi in občani, jim morajo z delom v
izmenah, dežurno službo oziroma z drugimi ustreznimi oblikami poslovanja omogočiti, da zadeve pri teh organih urejajo
praviloma v svojem prostem času.
Pogoji za delo v podaljšanem delovnem času v upravnih
organih so natančneje opredeljeni, glede na pripombo zakonodajno pravne komisije pa so določbe, ki se nanašajo na
pravosodne organe, prenošene v prehodne določbe.
7. Poglavji o sredstvih za delo upravnega organa in o
dohodku delovne skupnostl'sta v skladu z mnenji in stališči
Republiškega sveta za vprašanja družbene ureditve in z drugimi pripombami iz razprav bistveno dopolnjeni.
Bolj podrobno so določene osnove za oblikovanje sredstev
za delo upravnih organov in postopek za zagotovitev sredstev
(101., 103. in 105. člen). Predvsem pa so dopolnjene določbe,
ki dajejo pravno podlago za vzpostavitev sistema pridobivanja
dohodka delovnih skupnosti v organih državne uprave ob
primerni uporabi načel svobodne menjave dćlh. V tem smislu
predlog zakona določa postopek in.akte, s katerimi se zagotavlja pridobivanje dohodka, ter udeležence v postopkih samoupravnega urejanja odnosov na tem področju; predlog
opredeljuje tudi osnove, kriterije in merila, Iti naj omogočijo
delavcem v delovnih skupnostih in drugim udeležencem v
postopkih samoupravnega Sporazumevanja in družbenega
dogovarjanja, podrobnejšo določitev osnov in meril za pridobivanje dohodka in njegovo'razporejanje ter za delitev sredstev za osebne dohodke delavcev (členi 110. do 114.).
Delavci v delovni skupnosti in upravni organ, za katerega
opravljajo dela, bodo s samoupravnim sporazumom določili
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osnove in merila za pridobivanje dohodka delovne skupnosti
in za njegovo razporejanje ter uredili druga s tem povezana
vprašanja; zaradi enotnega urejanja teh vprašanj v ustrezni
družbenopolitični skupnosti bosta v skladu s svojo vlogo in
odgovornostjo udeleženca sporazuma tudi izvršni svet in sindikat.
Dohodek delovne skupnosti je odvisen od prispevka delavcev k izvrševanju funkcij upravnega organa. Prispevek delovne skupnosti po preteku leta oceni izvršni svet in o tem
obvesti skupščino družbenopolitične skupnosti. V postopku
ocene poda funkcionar, ki vodi upravni organ, izvršnemu
svetu mnenje o uspešnosti dela delovne skupnosti in sicer
potem, ko je o svojem mnenju predhodno seznanil delovno
skupnost (120. člen). Pri oceni prispevka delovne skupnosti
se primerjajo naloge, ki jih upravni organ mora opraviti na
podlagi ustave, zakonov in drugih predpisov, in so opredeljene z delovnim programom organa, z dejansko opravljenimi
nalogami in sicer na podlagi osnov in meril iz samoupravnega
sporazuma, upoštevajoč zlasti kvaliteto in obseg dela ter
stroške, ki so povezani z delom upravnega organa (120. člen).
Če delovna skupnost ne soglaša z oceno o svojem delovnem prispevku, se oblikuje skupna komisija (delovna skupnost, funkcionar in sindikat), ki obravnava sporno vprašanje;
isto velja tudi za druge sporne primere v zvezi z dohodkom in
osebnimi dohodki.
Na ta način se v ocenjevanje prispevka delovne skupnosti k
izvrševanju funkcij upravnega organa vključujejo organi oziroma dejavniki, ki so odgovorni za učinkovito delovanje
upravnih organov in za urejanje vprašanj v zvezi z družbenoekonomskim položajem delavcev v državni upravi.
Na istih načelih kot pridobivanje dohodka delovne skupnosti temelji tudi pridobivanje osebnih dohodkov delavcev. Zakon zavezuje delovne skupnosti, da v samoupravnih splošnih
aktih neposredno izpeljejo in razčlenijo določbe samoupravnega sporazuma o osnovah in merilih za pridobivanje dohodka in osebnih dohodkov, in sicer tako, da bo osebni
dohodek delavca ustrezal rezultatom njegovega dela in njegovemu delovnemu prispevku k izvrševanju del in nalog
upravnega organa, odvisen pa bo tudi od uspešnosti dela
celotne delovne skupnosti, (124. člen).
Predlagane rešitve, po katerih so delovne naloge in rezultati
dela podlaga za pridobivanje dohodka in za delitev osebnih
dohodkov, se v osnovi razlikujejo od dosedanjega načina
dodeljevanja sredstev na podlagi dejanske zasedbe delovnih
mest. Določbe v predlogu zakona se omejujejo na sistemsko
urejanje odnosov na tem področju in ne zapirajo možnosti za
prilagajanje novim spoznanjem in izhodiščem za enotno urejanje teh vprašanj v vseh strukturah združenega dela.
Del pripomb k temu poglavju, zlasti pripombe delovnih
skupnosti upravnih organov, se je nanašal na konkretna vprašanja, ki jih ne more urejati zakon in se bodo reševala s
samoupravnim sporazumom med delovno skupnostjo in
upravnim organom oziroma s samoupravnimi splošnimi akti.
Predlagatelj tudi ni mogel upoštevati pripomb, ki so nasprotovale načelu, da se dohodkovni odnosi urejajo med
posameznim upravnim organom in delavci v delovni skupnosti tega organa. Samostojnost upravnih organov, posebnosti
nalog posameznih upravnih organov in načelo, daje podlaga
za pridobivanje dohodka prispevek delovne skupnosti k izvrševanju funkcij organa, ki se izraža v rezultatih dela organa,
narekujejo, da se dohodkovni odnosi urejajo le znotraj upravnega organa, ne pa v odnosu izvršni svet - vsi upravni organi
te družbenopolitične skupnosti. Tak sistem izhaja iz določb
32. člena ustave SR Slovenije, 97. člena zakona o združenem
delu in 17. in 132. člena zveznega zakona o temeljih sistema
državne uprave.
Prav tako ni bilo mogoče upoštevati tistih pripomb, ki so
težile k zmanjšanju vpliva funkcionarja, ki vodi upravni organ,
na razporejanje dohodka in na delitev osebnih dohodkov.
Pravice in dolžnosti funkcionarja izhajajo iz njegove ustavne
vloge in položaja ter osebne odgovornosti za delo organa, ki
ga vodi, in so določene že v zveznem zakonu. Dohodkovni
odnosi v upravnih organih se namreč zaradi posebnosti položaja in narave dela upravnega organa ne morejo urejati na
povsem enak način, kot v organizacijah združenega dela.
8. Določbe o načinu uresničevanja samoupravnih pravic,
obveznosti in odgovornosti delavcev so dopolnjene oziroma
spremenjene na podlagi pripomb iz razprave, zaradi celovitejporočevalec

šega urejanja posameznih vprašanj pa so v tem poglavju
dodane tudi nekatere nove določbe.
Nosilci samoupravnih pravic, obveznosti in odgovornosti so
delavci v delovni skupnosti upravnega organa. Način uresničevanja samoupravnih pravic, obveznosti in odgovornosti ter
organe delovne skupnosti in njihove pristojnosti, bo v skladu
z zakonom določal statut delovne skupnosti. Zato je v zakonu
uporabljen splošni pojem »delovna skupnost«. Zaradi večje
jasnosti je dopolnjena določba o delovnih enotah, v katerih
lahko delavci uresničujejo določene samoupravne pravice,
obveznosti in odgovornosti ter določba o povezovanju delovne skupnosti pri urejanju vprašanj skupnega pomena.
V skladu z mnenji in stališči Republiškega sveta za vprašanja družbene ureditve jo dopolnjena določba, ki se nanaša na
urejanje samoupravnih pravic, obveznosti in odgovornosti v
»majhni delovni skupnosti«; s samoupravnim sporazumom, ki
nadomešča samoupravne splošne akte v taki delovni skupnosti, da morajo neposredno urediti vsa vprašanja, ki se sicer
urejajo s temi akti.
Znatno so razširjene določbe o delegacijah, ki jih oblikujejo
delavci zaradi udeležbe pri opravljanju funkcij skupščin družbenopolitičnih skupnosti in samoupravnih interesnih skupnosti, in sicer zlasti glede razmerij med delegacijami in delavci
ter organi delovne skupnosti.
Nadalje so na podlagi pripomb iz razprave dodane določbe
o načinu dela in odločanja sveta delovne skupnosti in dopolnjene njegove pristojnosti, podrobneje so opredeljena vprašanja, ki jih mora urejati statut delovne skupnosti (člen 148) in
vprašanja v zvezi z obveščanjem delavcev; določen je tudi
način sprejemanja samoupravnega splošnega akta o osnovah
in merilih za delitev sredstev za osebne dohodke in skupno
porabo delavcev (člen 147/4).
V razpravi o osnutku zakona se je znaten del pripomb k
temu poglavju nanašal na obseg samoupravnih pravic delavcev. Samoupravne pravice, obveznosti in odgovornosti delavcev so zaradi enotnosti določene z zveznim zakonom, predlagani zakon pa razčlenjuje te način njihovega uresničevanja,
zato predlagatelj teh pripomb ni mogel upoštevati. Ker pa iz
pripomb izhaja splošna ocena, da se obseg samoupravnih
pravic delavcev v delovnih skupnostih upravnih organov
zmanjšuje, je treba opozoriti, da veljavni zakon o samoupravljanju delovnih ljudi v upravnih organih iz leta 1965 določa, da
o vseh vprašanjih v zvezi s samoupravnimi pravicami in obveznostmi (razen odločanja o sredstvih skupne porabe in
volitev samoupravnih organov) odločajo delavci v soglasju s
predstojnikom. Inštitut »odločanja v soglasju« je v predloženem zakonu docela opuščen in je odločanje o samoupravnih
pravicah v pristojnosti delovne skupnosti. Glede na osebno
odgovornost predstojnika za delo organa pa je predvidena le
njegova intervencija v primerih, ko je s samoupravnim splošnim ali posamičnim aktom delovne skupnosti kršen zakon ali
drug predpis ali ogroženo pravočasno in uspešno opravljanje
funkcij organa. V primerih, ko delovna skupnost ne bi upoštevala opozorila predstojnika, naj bi o zadevi odločal izvršni
svet.
Iz navedenih razlogov tudi ni bilo mogoče upoštevati predloga, da naj bi skupščina družbenopolitične skupnosti oziroma njen izvršni svet dala soglasje k statutu delovne skupnosti. Sprejemanje statuta je izključna pristojnost delavcev v
delovni skupnosti, saj z njim urejajo način uresničevanja
svojih samoupravnih pravic, obveznosti in odgovornosti ter
druga s tem povezana vprašanja.
9. V razpravah se je zelo veliko pripomb in predlogov
nanašalo tudi na poglavje o delovnih razmerjih.
Po 164. členu zakona o združenem delu se delovna razmerja delavcev v delovnih skupnostih organov družbenopolitičnih skupnosti urejajo z zakonom. Del vprašanj v zvezi z
delovnimi razmerji je zaradi enotnosti uredil zvezni z$kon o
temeljih sistema državne uprave, vsa druga pa mora urediti
republiški zakon.
Predlagani zakon v skladu s 13. členom zakona o delovnih
razmerjih ureja samo nekatera vprašanja, in sicer tista, ki jih je
zaradi posebnosti dela v upravnih organih potrebno drugače
urejati, sicer pa tudi za delavce v teh organih smiselno veljajo
določbe zakona o delovnih razmerjih.
V predlogu zakona so v skladu s pripombami nekatere
določbe dopolnjene oziroma spremenjene, posamezne doporočevalec

ločbe iz osnutka pa so tudi opuščene predvsem zato, ker jih
že vsebuje zakon o delovnih razmerjih.
Razširjena je določba o posebnih pogojih za sklenitev delovnega razmerja, kot poseben pogoj se zahteva znanje slovenskega jezika oziroma italijanskega in madžarskega jezika,
za kar so se zavzemali zlasti delegati v delovnih telesih skupščine SR Slovenije in njenih zborov. Spremenjena je določba
o predhodnem preizkusu strokovne izobrazbe oziroma z delom pridobljenih delovnih zmožnosti in drugih sposobnosti
kandidatov, v celoti je preoblikovan in razširjen 166. člen, ki
se nanaša na sprejemanje pripravnikov.
V zvezi z razporejanjem delavcev iz enega v drug upravni
organ iste družbenopolitične skupnosti je v predlogu povzeta
dopolnjena variantna rešitev osnutka zakona, po kateri delavci s samoupravnim sporazumom določijo primere in pogoje za takšno razporejanje (člen 171).
Spremenjene so tudi določbe o disciplinski odgovornosti
delavcev, tako glede kršitev, kot glede organov, ki o njih
odločajo. Število hujših kršitev delovnih obveznosti je v primerjavi z osnutkom zakona zmanjšano na polovico s tem, da
so opuščene vse tiste kršitve, ki niso specifične za upravne
organe in so že določene z zakonom o združenem delu
oziroma z zakoriom o delovnih razmerjih. Dopolnjena je določba o skupni disciplinski komisiji, ki jo s samoupravnim
sporazumom lahko ustanovijo delovne skupnosti več upravnih organov iste družbenopolitične skupnosti (176. člen), in
določba o organih in organizacijah, ki lahko zahtevajo
uvedbo disciplinskega postopka (177. člen). V 178. členu, ki
se nanaša na začasno odstranitev delavca z del in nalog
oziroma iz upravnega organa, je dodan nov drugi odstavek o
organu, ki odloča o začasni odstranitvi. Določbe o organih, ki
vodijo in odločajo v disciplinskem postopku, so bistveno
spremenjene in usklajene z zakonom o združenem delu (člen
175/3, 180, 181). Dopolnjene oziroma spremenjene so določbe o odškodninski odgovornosti (členi 183 do 185), o
imenovanju komisije, ki ugotavlja, da delavec ni zmožen
opravljati del oziroma nalog, ki so mu zaupane (člen 188/2),
spremenjene pa so tudi določbe o varstvu pravic delavcev
(192. člen) in nekatere druge odločbe.
Pri vseh navedenih spremembah in dopolnitvah gre za
večjo vlogo delavcev in sindikata pri odločanju o delovnih
razmerjih.
10. K drugemu delu osnutka zakona, ki podrobneje ureja
nekatera vprašanja za republiški izvršni svet in republiške
upravne organe, je bilo v razpravi razmeroma malo pripomb.
V XII. poglavju, ki se nanaša na republiški izvršni svet, je
dopolnjena določba o funkcijah izvršnega sveta. Pri tem je
poudarjena njegova odgovornost za stanje na vseh področjih
družbenega življenja v republiki, za izvajanje politike in izvrševanje zakonov ter drugih aktov skupščine, kakor tudi za delo
republiških upravnih organov; določeno je, da je izvršni svet
dolžan sprejemati ukrepe s katerimi se zagotavlja zakonitost,
učinkovitost in ekonomičnost dela republiških upravnih organov (196. člen). V skladu s pripombo zakonodajno pravne
komisije je dopolnjena določba o načinu odločanja republiškega izvršnega sveta in dodana določba o kvorumu, ki je
potreben za sklepčnost (207. člen).
Določba o sestavi in nalogah koordinacijske komisije republiškega izvršnega sveta, ki je bila v osnutku predložena v
variantah, je spremenjena (208. člen). Dopolnjene so naloge
komisije in dodana določba o sodelovanju članov izvršnega
sveta in drugih funkcionarjev, ki vodijo republiške upravne
organe, na sejah koordinacijske komisije (209. člen). Bistveno
je dopolnjen tudi 216. člen, ki ureja strokovne svete kot
strokovno posvetovalne organe republiškega izvršnega sveta
in sicer glede sestave teh svetov in njihovih nalog.
Pogoji, pod katerimi smejo republiške organizacije proti
plačilu opravljati storitve za druge uporabnike, so dopolnjeni
tako, da opravljanje teh storitev ne sme ovirati rednega izvrševanja nalog iz lastne pristojnosti, pa tudi ne nalog, ki jih
organizacije po posebnem sporazumu opravljajo za samoupravne interesne skupnosti in družbenopolitične oziroma
družbene organizacije.
Dopolnjene oziroma dodane so nekatere določbe, ki se
nanašajo na razmerja republiškega izvršnega sveta in republiških upravnih organov. Nova je določba o ravnanju republiškega upravnega organa, če meni, da načelno stališče ali
smernica republiškega izvršnega sveta ni v skladu z zakoni ali
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drugim predpisom ali splošnim aktom Skupščine SR Slovenije ali s predpisom ali splošnim aktom republiškega izvršnega sveta (240. člen). Pri medsebojnih razmerjih republiških
upravnih organov je dodana določba, ki ureja postopek v
primeru, ko je z zakonom določeno, da izda izvršilni predpis
funkcionar, ki vodi republiški upravni organ, v soglasju s
funkcionarjem, ki vodi drug republiški upravni organ, pa med
njima ni doseženo soglasje.
Dopolnjene so tudi določbe o razmerjih republiškega izvršnega sveta do delegacije Skupščine SR Slovenije v Zboru
republik in pokrajin Skupščine SFRJ in do delegatov iz SR
Slovenije v Zveznem zboru (257. člen), o razmerjih republiškega izvršnega sveta in republiških upravnih organov do
samoupravnih interesnih skupnosti (362. člen) in razmerja teh
organov do družbenopolitičnih organizacij (266. člen). Dodan
je nov člen o razmerjih republiških upravnih organov do
organizacij združenega dela in drugih samoupravnih organizacij in skupnosti, ki izvršujejo javna pooblastila (270. člen).
Predlagatelj ni upošteval pripomb, da so republiškemu
izvršnemu svetu in republiškim upravnim organom dane prevelike pristojnosti v razmerju do občinskih skupščin in občinskih upravnih organov. Vse pravice in dolžnosti republiškega
izvršnega sveta in republiških upravnih organov so opredeljene v skladu z ustavo in izhajajo iz določb 265. in 330. do
332. člena ustave SR Slovenije.
11. K poglavju o pravnih aktih ni bilo pripomb. V zvezi s
pripombami k tretjemu delu zakona, ki vsebuje kazenske ter
prehodne in končne določbe so dodani trije novi členi, dopolnjene oziroma spremenjene pa so tudi nekatere druge določbe. Na predlog zakonodajnopravne komisije je dodana
določba 283. člena, ki začasno določa primere in pogoje za
opravljanje dela v podaljšanem delovnem času za sodišča,
javna tožilstva in organe za vodenje postopkov o prekrških.
Glede na pripombe odbora za družbenopolitični sistem družbenopolitičnega zbora je dodan 284. člen, ki ureja pravice
delavcev, ki na dan uveljavitve zakona ne bodo imeli predpisane strokovne izobrazbe; delavcem, ki jim je bila izobrazba
za opravljanje ustreznega dela priznana na podlagi dosedaj
veljavnih predpisov, se taka strokovna izobrazba priznava tudi
po predlaganem zakonu. Nadalje je predvidena možnost, da
delavci, ki nimajo predpisane strokovne izobrazbe, še nadalje

lahko opravljajo dosedanja dela in naloge, če so z uspešnim
delom dokazali delovno zmožnost za njihovo opravljanje. V
285. členu je urejen status vodilnih delavcev v republiških
organih. Določeno je, da delavci, ki so bili do uveljavitve
zakona imenovani za republiške podsekretarje ter pomočnike
in svetovalce funcionarja, ki vodijo upravne organe, nadaljujejo z delom kot vodilni delavci, ki jih imenuje republiški
izvršni svet, in sicer do izteka dobe, za katero so bili imenovani; svetovalci republiškega izvršnega sveta pod istimi pogoji nadaljujejo z delom kot republiški svetovalci.
Kljub opozorilom na sorazmerno kratke roke za sprejem
oziroma uskladitev samoupravnih in drugih splošnih aktov
predlagatelj ni mogel odstopiti od predlaganih rokov. Podaljšanje rokov bi namreč odložilo uveljavitev sistema pridobivanja dohodka delovnih skupnosti do 1. 1. 1978, saj je vsa
vprašanja v zvezi s sredstvi za delo upravnih organov in
dohodkom delovnih skupnosti mogoče uveljaviti le z začetkom proračunskega leta. Predlagatelj meni, da je bolj smotrno v osnovi uveljaviti dohodkovne odnose, kot pa odlagati
reševanje teh vprašanj še za nadaljnje leto. Predlagatelj se
zaveda obsežnosti in zahtevnosti naloge, ki jih terja uveljavitev tega zakona, zato je pristojni republiški upravni organ že
vzporedno s pripravo predloga zakona posredoval delovnim
skupnostim napotke za pripravo statutov delovnih skupnosti
in pravilnikov o delovnih razmerjih. V pripravi je metodologija
za popis in vrednotenje del in nalog v upravnih organih ter
nomenklatura nazivov, dani pa so bili tudi napotki za urejanje
organizacije občinskih upravnih organov. O teh vprašanjih je
Republiški sekretariat za pravosodje, organizacijo uprave in
proračun v sodelovanju s Skupnostjo slovenskih občin v
mesecu aprilu organiziral posvetovanja za občinske upravne
organe.
11. Čeprav je predlagani zakon dokaj obširen, pa se vendar
omejuje le na tista vprašanja, ki se v skladu z ustavo urejajo z
zakoni. Nadaljnje podrobnejše urejanje prepušča številnim
izvršilnim predpisom, družbenim dogovorom ter samoupravnim in drugim splošnim aktom, določena vprašanja pa bodo
na novo urejali tudi drugi zakoni, statuti občin in odloki
občinskih skupščin. Pregled vprašanj, ki jih bodo v zvezi s
predlaganim zakonom urejali drugi zakoni, izvršilni predpisi
in drugi akti, je prikazan v prilogi k obrazložitvi.

PREGLED
vprašanj, ki jih bodo v zvezi z zakonom o sistemu
državne uprave in o Izvršnem svetu Skupščine SR
Slovenije ter o republiških upravnih organih urejali
drugi zakoni, izvršilni predpisi in drugi akti

REPUBLIŠKI ZAKON
- določitev upravnih organizacij, ki so družbene pravne
osebe (32. člen)*,
- ustanovitev družbenih svetov uprave za republiške
upravne organe oziroma za upravna področja (57. in 58. člen),
- preizkus strokovne usposobljenosti za dejanja v upravnem postopku (88. člen),
- organizacija, trajanje in potek pripravniške dobe, program in vodstvo pripravništva, način preizkušanja pridobljenih delovnih izkušenj med trajanjem pripravniške dobe ter
program in način opravljanja strokovnega izpita (168. člen),
- strokovno in družbenopolitično izobraževanje delavcev
(172. člen),
- ustanovitev samostojnih strokovnih služb Izvršnega sveta
in določitev njihovega delovnega področja (213. člen),
- določitev služb v republiškem izvršnem svetu, v katerih
se lahko imenuje namestnik funkcionarja (214. člen),
' člani li predloga lakona o alatamu driavna uprava In o Izvrinam avatu
•kupiilna IN Slovanija tar o rapublllklh upravnih organih
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- ustanovitev republiških upravnih organov in republiških
organizacij ter določitev njihovih delovnih področij (217.
člen),
- določitev republiških sekretariatov oziroma komitejev, v
katerih se lahko imenujeta dva namestnika (222. člen).

B.
STATUT OBČINE
- funkcije izvršnega sveta občinske skupščine ter način
njihovega uresničevanja, način dela izvršnega sveta in njegovo razmerje do zborov ter teles in organov občinske skupščine (5. člen),
- pravice, dolžnosti in pooblastila občinskih upravnih organov ter način njihovega izvrševanja (5. člen),
- določitev načina imenovanja in razreševanja funkcionarjev, ki vodijo občinske upravne organe, upravne organizacije
in strokovne službe izvršnih svetov (40. člen),
- temeljna organizacija občinskih upravnih organov (44.
člen)
poročevalec

Odloki in drugi akti skupščine
družbenopolitične skupnosti
- odlok občinske skupščine o organizaciji občinskih
upravnih organov, upravnih organizacij in strokovnih služb,
(delovna področja in druga vprašanja v zvezi z organizacijo,
vrste vodilnih delavcev - 40., 42. in 45. člen).
- odlok občinske skupščine o določitvi organa, ki odloča o
izločitvi uradne osebe občinskega upravnega organa oziroma
funkcionarja, ki vodi občinski upravni organ (93. člen).
Akti skupščin vseh družbenopolitičnih
skupnosti oziroma njihovih
izvršnih svetov
- družbeni dogovor o usklajevanju osnov in meril za pridobivanje dohodka delovne skupnosti in njegovo razporejanje
ter osnove in merila za delitev sredstev za osebne dohodke
delavcev (117, člen).
Izvršilni predpisi
in drugi akti izvršnih svetov
a) Izvršnih svetov skupščin vseh družbenopolitičnih
skupnosti:
- dogovor o skupnih osnovah za usklajeno urejanje notranje organizacije in sistemizacije del in nalog, nomenklature
enotnih nazivov za skupine istovrstnih del in nalog ter enotnih
zahtev glede strokovne izobrazbe in drugih pogojev, potrebnih za opravljanje del in nalog v upravnih organih (56/2. člen)
b) Izvršnih svetov skupščine posamezno družbenopolitične skupnosti:
- sklep o sestavi komisij (kot upravnih organov) in imenovanje njihovih članov (31. člen),
- predpis o določitvi splošnih načel za notranjo organizacijo in sistemizacijo del in nalog, o nomenklaturi enotnih
nazivov za skupine istovrstnih del in nalog ter o enotnih
zahtevah glede strokovne izobrazbe in drugih pogojev, potrebnih za opravljanje del in nalog v upravnih organih (56/1.
člen),
- predpis o določitvi začetka in konca delovnega časa,
trajanje in razporeditev delovnega časa (95/2. člen),
- sklep o osnovah in merilih za osebne dohodke vodilnih
delavcev in delavcev s posebnimi pooblastili, ki jih imenuje
izvršni svet (128. člen)
c) Republiškega izvršnega sveta:
- odlok o okvirni razporeditvi delovnega časa v vseh upravnih organih (95/1. člen),
- odredba o posebnih zahtevah za opravljanje določenih
del in nalog v upravnih organih (157/3. člen).

Izvršilni predpisi republiškega
sekretariata za pravosodje,
organizacijo uprave in proračun
- navodilo o obrazcu inšpektorske izkaznice (68. člen),
- navodilo o vsebini evidenc in načinu spremljanja podatkov o reševanju v upravnih stvareh, pomembnih za republiko
(87. člen),
- odredba o strokovni izobrazbi, ki je potrebna za opravljanje dejanj v upravnem postopku (88/4. člen).

Splošni akti upravnih organov
1. Pravilnik o organizaciji in delu upravnega organa
- način uresničevanja javnosti dela 15. člen),
- oblikovanje notranjih organizacijskih enot glede na naravo dela, obseg in zahtevnost nalog ter način vodenja, programiranja in opravljanja nalog ter pooblastila delavcev pri
njihovem opravljanju (55/2. člen).
poročevalec

2. Pravilnik o sistemizaciji del in nalog upravnega organa
- določitev vrst vodilnih delavcev in delavcev s posebnimi
pooblastili (42/1. in 43. člen),
- določitev skupnega števila delavcev, nazivov in razporeda del in nalog po organizacijskih enotah z njihovim opisom
za vsakega delavca, pogojev za opravljanje del in nalog ter
števila pripravnikov, ki se sprejemajo v delovno razmerje
(55/3. člen).
3. Letni načrt sprejemanja pripravnikov (166/1. člen).
4. Pravilnik republiškega upravnega organa o določitvi
podatkov, ki pomenijo vojaško, državno, uradno ali poslovno tajnost ter ukrepov in postopkov za njihovo zavarovanje (195/2. člen).
5. Akt o organizaciji in delu strokovnih služb, ki določa
način smiselne uporabe zakona za te službe (280/2. čl^n).

Poslovniki
- poslovnik skupščine družbenopolitične skupnosti - določitev načina uresničevanja odgovornosti izvršnega sveta
(12/2. člen),
- poslovnik izvršnega sveta - določitev načina uresničevanja odgovornosti upravnih organov (12/4. člen),
- poslovnik za delo kolegijskega upravnega organa (29/4.,
31/4. člen),
- poslovnik republiškega izvršnega sveta - način dela in
druga za delo pomembna vprašanja (210. člen).

C
Samoupravni sporazumi
- samoupravni sporazum za opravljanje določenih strokovnih nalog za ustrezne samoupravne interesne skupnosti in
družbenopolitične oziroma družbene organizacije, ki ga skleneta upravni organ oziroma upravna organizacija s soglasjem
izvršnega sveta in samoupravna interesna skupnost oziroma
družbenopolitična ali družbena organizacija (20/3., 32/2.
člen],
- samoupravni sporazum o osnovah in merilih za pridobivanje dohodka delovnih skupnosti in njegovo razporejanje na
sredstva za osebne dohodke in skupno porabo ter za delitev
sredstev za osebne dohodke delavcev, ki ga sklenejo delavci v
delovni skupnosti upravnega organa in upravni organ ter
izvršni svet skupščine ustrezne družbenopolitične skupnosti
in ustrezen organ sindikata (111. člen)

č
Samoupravni splošni akti
delovne skupnosti
1. Finančni načrt in zaključni račun dohodka delovne
skupnosti (122. člen).
v2.Samoupravni splošni akt o osnovah in merilih za delitev
sredstev za osebne dohodke in za skupno porabo delavcev
(152. člen zveznega zakona in 125. člen republiškega zakona).
3. Samoupravni sporazum o uresničevanju samoupravnih
pravic, obveznosti in odgovornosti delavcev, ki ga sklenejo
delavci v majhni delovni skupnosti z izvršnim svetom skuščine družbenopolitične skupnosti po predhodnem mnenju
sindikata (135. člen) ta sporazum nadomešča samoupravne
splošne akte pod 2., 6. in 7. točko,
4. Samoupravni sporazum delovnih skupnosti upravnih organov iste družbenopolitične skupnosti o enotnem urejanju
samoupravnih pravic, obveznosti in odgovornosti ter drugih
skupnih vprašanj (136. člen).
5. Poslovnik sveta delovne skupnosti (144. člen),
6. Statut delovne skupnosti (148. člen),
7. Samoupravni splošni akt o delovnih razmerjih (155.
člen).
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OSNUTEK ZAKONA
o organizaciji

in

delovnem

republiških

upravnih

republiških

organizacij

strokovnih

služb

organov in
ter samostojnih

Izvršnega sveta

Skupščine SR Slovenije

POVZETEK
VSEBINE OSNUTKA ZAKONA O
ORGANIZACIJI IN DELOVNEM PODROČJU
REPUBLIŠKIH UPRAVNIH ORGANOV IN
REPUBLIŠKIH ORGANIZACIJ TER
SAMOSTOJNIH STROKOVNIH SLUŽB
IZVRŠNEGA SVETA SKUPŠČINE SR
SLOVENIJE
Temeljno izhodišče, na katerem je zgrajen osnutek zakona o organizaciji in delovnem področju republiških
upravnih organov in republiških organizacij ter samostojnih strokovnih služb Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, predstavljajo nove sistemske rešitve v zvezi z vlogo,
položajem in funkcijami upravnih in izvršilnih organov
skupščin, ki jih opredeljuje zakon o temeljih sistema državne uprave in o zveznem izvršnem svetu ter zveznih
upravnih organih, in ki jih bo vseboval zakon o sistemu
državne uprave in o Izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije ter o republiških upravnih organih, katerega predlog
je hkrati predložen v obravnavo Skupščini SR Slovenije.
S predloženim zakonskim osnutkom se organizacija republiških upravnih organov vsebinsko in organizacijsko
prilagaja spremembam v družbenoekonomskih odnosih in
družbenopolitičnem sistemu, tako da bodo sposobni popolno, učinkovito in racionalno opravljati svoje funkcije na
področjih, za katera so ustanovljeni. Sledeč navedenim
načelom pomeni predlagani zakonski osnutek konkretizacijo določb sistemskih zakonov o državni upravi in uskladitev obstoječe organizacijske strukture republiške
uprave z rešitvami, ki jih vsebujeta že omenjena sistemska
zakona ter z dejanskimi potrebami na posameznih področjih iz pristojnosti državne uprave v republiki.
Zakonski osnutek ima pet poglavij in v glavnem ohranja
sistematiko sedaj veljavnih zakonov, ki urejajo organizacijo upravnih organov v SR Sloveniji. Novota, ki je zajeta v
skupnih določbah, je določba, ki govori o ustanavljanju
družbenih svetov uprave in tiste določbe, ki nalagajo vsem
republiškim upravnim organom izvajanje pomembnih priprav in vključevanje v skrb za družbeno samozaščito ter
sodelovanje pri opravljanju zadev s področja odnosov s
tujino in pri zadevah, ki se nanašajo na varstvo in zboljševanje človekovega okolja.
Zakonski osnutek podrobneje opredeljuje posamezne
republiške upravne organe. Tako predvideva osnutek
ustanovitev enajstih, po variantah pa devetih republiških
sekretariatov, od katerih imajo nekateri republiške
upravne organe v njihovi sestavi. Predvidena je ustanovitev Republiškega sekretariata za informiranje, ki bo
poleg svoje izvirne pristojnosti prevzel še področje, ki ga
je doslej opravljal sekretariat za informacije kot strokovna
služba Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije in Republiškega sekretariata za tržišče in splošne gospodarske zadeve, ki prevzema pretežni del nalog sedanjega Republi-
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področju

(ESA-125)

škega komiteja za tržišče in cene, dobiva pa tudi nove
naloge s področja splošnih gospodarskih zadev. Po varianti naj bi oba navedena sekretariata postala republiška
komiteja. Vprašanja v zvezi s cenami začasno puščajo
Zavodu SR Slovenije za cene kot upravnemu organu v
sestavi tega komiteja, vendar le dotlej, dokler ne bo začela
z delom skupnost za cene SR Slovenije. V okviru Republiškega sekretariata za finance je predvidena ustanovitev
Republiške uprave za družbene prihodke, ki naj bi bila po
varianti samostojen republiški upravni organ.
V zvezi z delovnim področjem republiških sekretariatov
bo treba do priprave zakonskega predloga proučiti in
zavzeti dokončna stališča še do nekaterih vprašanj, glede
pristojnosti posameznih republiških sekretariatov oziroma
republiških komitejev (prostorski piani, energetika, varstvo okolja, družbeno planiranje ipd.).
Republiških komitejev je predvidenih 13, po variantah
pa 14; od tega so novi Republiški komite za socialno
varstvo, Republiški komite za zdravstveno varstvo, Republiški komite za turizem in gostinstvo ter Republiški komite za zakonodajo. V varianti je predviden v okviru Republiškega komiteja za energetiko enoten energetski inšpektorat, medtem ko osnovno besedilo ohranja sedanje stanje, se pravi, da bi področje energetike nadzorovali tako
Republiški elektroenergetski inšpektorat kot tudi Republiški inšpektorat parnih kotlov, deloma pa tudi Republiški
inšpektorat za rudarstvo. Pri Republiškem sekretariatu za
industrijo in gradbeništvo pa je v zvezi s tem predviden
nov Republiški inšpektorat za neenergetske rudnine.
V času do priprave zakonskega predloga bo treba rešiti
tudi nekatera odprta vprašanja v zvezi z delovnim področjem Republiškega komiteja za varstvo okolja.
Predvidena je ustanovitev samostojnih republiških komitejev za socialno varstvo in za zdravstveno varstvo,
variantno pa ostajata ti dve področji združeni v enotnem
republiškem komiteju.
Glede na pomembnost informacijskega sistema in celotnega področja družbenega in javnega sistema informiranja v SR Sloveniji, je kot nova republiška organizacija
predviden Zavod SR Slovenije za družbeni sistem informiranja in informatiko, kot nosilec strokovnih nalog, ki se
nanašajo na usklajeno evidentiranje, zbiranje, obdelavo in
izkazovanje podatkov in dejstev, ki so pomembni za
usmerjanje družbenega razvoja.
Naziv in delovno področje Zavoda SR Slovenije za spomeniško varstvo se v skladu z osnutkom zakona o naravni
in kulturni dediščini spreminja oziroma razširja.
V zvezi z ustanovitvijo republiških upravnih organov za
informiranje in za zakonodajo, se ukinjata ustrezni strokovni službi Izvršnega sveta. Sekretariat Izvršnega sveta
za kadrovska vprašanja, Protokol in Urad za narodnosti
poročevalec

nadaljujejo z delom kot samostojne strokovne službe
Izvršnega sveta s tem, da se njihove naloge deloma spreminjajo oziroma razširjajo.
Posebno poglavje vsebuje določbe, s katerimi se ustanavljajo družbeni sveti za posamezne republiške upravne
organe oziroma za posamezna upravna področja. Ob po-

I. SKUPNE DOLOČBE
1. člen
S tem zakonom se ustanavljajo republiški
upravni organi in republiške organizacije ter
samostojne strokovne službe Izvršnega sveta
Skupščine SR Slovenije in določa njihovo delovno področje.
Na podlagi poprejšnjih dogovorov udeležencev v delu družbenih svetov uprave se s
tem zakonom ustanavljajo družbeni sveti za
posamezne republiške upravne organe in za
upravna področja iz republiške pristojnosti.
2. člen
Republiški upravni organi in republiške organizacije (v nadaljnjem besedilu: republiški
upravni organi) opravljajo na področjih, za
katera so ustanovljeni, upravne, strokovne in
druge naloge iz okvira pravic in dolžnosti
republike, v skladu z zakonom o temeljih sistema državne uprave in o zveznem izvršnem
svetu ter zveznih upravnih organih in republiškim zakonom o sistemu državne uprave in o
Izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije ter o
republiških upravnih organih.
Samostojne strokovne službe Izvršnega
sveta Skupščine SR Slovenije opravljajo strokovna in druga opravila za Izvršni svet Skupščine SR Slovenije in republiške upravne organe, določene naloge pa tudi za druge organe SR Slovenije.
3. člen
Republiški upravni organi in strokovne
službe Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije lahko na podlagi poprejšnjega sporazuma
opravljajo vse ali določene naloge oziroma
opravila s svojega delovnega področja tudi za
druge državne organe in organe družbene
skupnosti, za samoupravne interesne skupnosti in za družbenopolitične organizacije v
republiki.
4. člen
Republiški upravni organi v mejah svoje
pristojnosti sodelujejo pri pripravi planskih
aktov, spremljajo razvoj, pripravljajo ocene
izvajanja ukrepov na svojem področju ter
predlagajo ukrepe za uresničevanje sprejetih
planov.
Republiški upravni organi sodelujejo pri
opravljanju nalog iz prejšnjega odstavka z
Republiškim komitejem za družbeno planiranje.
poročevalec

gojih zakona o družbenih svetih in zakona o sistemu
državne uprave in o Izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije ter o republiških upravnih organih je predvidena ustanovitev sedmih, variantno pa petih družbenih svetov za
republiški upravni organ in šestih oziroma osmih družbenih svetov za širša oziroma ožja upravna področja.

5. člen

OPOMBE:

Republiški upravni organi v mejah svoje
pristojnosti izvajajo obrambne priprave in v ta
namen zlasti skrbijo za izdelavo kratkoročnih
in srednjeročnih programov za izvajanje obrambnih priprav za primer vojne, skrbijo za
uresničevanje sprejetih programov in opravljajo druge zadeve s področja ljudske obrambe, ki jim jih nalagajo zakoni, drugi predpisi in
obrambni načrti.
Republiški upravni organi sodelujejo pri
opravljanju nalog iz prejšnjega odstavka z
Republiškim sekretariatom za ljudsko obrambo in pristojnimi poveljstvi oboroženih sil.
6. člen
Republiški upravni organi skrbijo za uveljavljanje družbene samozaščite na svojem
področju, spremljajo in ocenjujejo stanje na
tem področju ter v zvezi s tem dajejo pobude,
predlagajo ustrezne ukrepe in zagotavljajo
izvajanje zakonov in drugih predpisov s tega
področja, za katerih izvrševanje so odgovorni.
Republiški upravni organi sodelujejo pri
opravljanju strokovnih nalog iz prejšnjega odstavka z Republiškim sekretariatom za notranje zadeve.
7. člen
Republiški upravni organi sodelujejo pri
opravljanju zadev s področja odnosov z drugimi državami in mednarodnimi organizacijami z Republiškim sekretariatom za mednarodno sodelovanje zaradi usklajenega in enotnega sodelovanja s tujino.
8. člen
Republiški upravni organi v mejah svoje
pristojnosti sodelujejo pri opravljanju nalog,
ki se nanašajo na varstvo in zboljševanje človekovega okolja z Republiškim komitejem za
varstvo okolja.
II. REPUBLIŠKI UPRAVNI ORGANI
1. Republiški sekretariati
9. člen
Republiški sekretariati so:
1. Republiški sekretariat za delo;
V njegovi sestavi je:
- Republiški inšpektorat za delo.
2. Republiški sekretariat za finance;
V njegovi sestavi je:
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- Republiška uprava za družbene prihodke
Varianta 2. točke:
Republiški sekretariat za finance.
3. Republiški sekretariat za industrijo in
gradbeništvo;
V njegovi sestavi sta:
- Republiški gradbeni inšpektorat,
- Republiški inšpektorat za neenergetske
rudnine.
4. Republiški sekretariat za informiran]e
Vata: točka 4. se črta.
5. Republiški sekretariat za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano:
V njegovi sestavi so:
- Republiška veterinarska uprava,
- Republiški kmetijski inšpektorat,
- Republiški gozdarski inšpektorat.
6. Republiški sekretariat za ljudsko
obrambo;
V njegovi sestavi je:
- Republiški inšpektorat za ljudsko
obrambo.
7. Republiški sekretariat za mednarodno
sodelovanje.
8. Republiški sekretariat za notranje zadeve;
V njegovi sestavi je:
- Republiški inšpektorat za požarno varnost.
9. Republiški sekretariat za pravosodje,
organizacijo uprave in proračun;
V njegovi sestavi so:
- kazensko poboljševalni zavodi, ustanovljeni s posebnim zakonom.
10. Republiški sekretariat za tržišče In
splošne gospodarske zadeve;
V njegovi sestavi sta:
- Zavod SR Slovenije za rezerve,
- Republiški tržni inšpektorat.
Varianta: ta točka se črta.
11. Republiški sekretariat za urbanizem;
V njegovi sestavi sta:
- Republiški urbanistični inšpektorat,
- Republiški vodnogospodarski inšpektorat.
10. člen
Republiški sekretariat za delo opravlja zadeve, ki se nanašajo na medsebojna razmerja
delavcev v združenem delu, na delovna razmerja med delavci in samostojnimi obrtniki,
na razmerja pri razporejanju dohodka in na
delitev sredstev za osebne dohodke, na pokojninsko in invalidsko zavarovanje, na zaposlovanje delavcev doma in v tujini ter na varstvo pri delu.
Republiški inšpektorat za delo nadzoruje
izvrševanje zakonov, drugih predpisov in
splošnih aktov iz republiške pristojnosti, ki
urejajo medsebojna razmerja delavcev v združenem delu, delovna razmerja med delavci in
samostojnimi obrtniki, zaposlovanje delavcev
doma in v tujini ter varstvo pri delu.
11. člen
Republiški sekretariat za finance opravlja
zadeve, ki se nanašajo na sistem pridobivanja
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in razporejanja dohodka organizacij združenega dela ter na obveznosti posameznikov do
družbene skupnosti na kreditno-monetarni
sistem, na sistem zavarovalstva in carin, na
splošno in skupno porabo, posebej na financiranje družbenopolitičnih skupnosti in druge
zadeve, ki so povezane s sistemi financiranja.
Republiška uprava za družbene prihodke
opravlja zadeve, ki se nanašajo na izpolnjevanje davčnih obveznosti občanov in obveznosti občanov v zvezi z uresničevanjem svobodne menjave dela na področju družbenih dejavnosti in na področju socialne varnosti, na
spremljanje pridobivanja prihodkov in trošenje sredstev pri občanih in na inšpekcijsko
nadzorstvo nad izpolnjevanjem davčnih obveznosti občanov.
Varianta:
Drugi odstavek se črta, če se sprejme varianta k 2. točki 9. člena in variantni dodatek v
37. a členu: (Republiška uprava za družbene
prihodke kot samostojen republiški upravni
organ).
12. člen
Republiški sekretariat za industrijo in gradbeništvo opravlja zadeve, ki se nanašajo na
industrijo (razen dejavnosti proizvodnje električne energije, premoga, nafte, urana in plina
ter primarne živilske predelave), na gradbeništvo, na industrijo gradbenega materiala, na
raziskovanje in izkoriščanje neenergetskih
rudnih ter na drobno gospodarstvo s področij
združenega dela in samostojnega osebnega
dela.
Republiški gradbeni inšpektorat nadzoruje
izvrševanje zakonov, drugih predpisov in
splošnih aktov iz republiške pristojnosti, ki
urejajo gradbeništvo.
Republiški inšpektorat za neenergetske rudnine nadzoruje izvrševanje zakonov, drugih
predpisov in splošnih aktov iz republiške pristojnosti, ki urejajo raziskovanje in izkoriščanje neenergetskih rudnin.
13. člen
Republiški sekretariat za informiranje
opravlja zadeve, ki se nanašajo na usmerjanje
in razvoj družbenega sistema informiranja na
skupnih osnovah, na povezovanje in usklajevanje dela specializiranih služb in pooblaščenih organov in organizacij, na povezovanje v
družbeni sistem informiranja v SFR Jugoslaviji in v mednarodne informacijske sisteme,
na razvoj informacijske mreže v SR Sloveniji
ter na druge zadeve, ki se nanašajo na razvoj
družbenega sistema informiranja.
Republiški sekretariat za informiranje
opravlja tudi zadeve, ki se nanašajo na razvoj
sistema javnega obveščanja in sredstev javnega obveščanja, na obveščanje javnosti o
delu republiškega izvršnega sveta in republiških upravnih organov, na informiranje tuje
javnosti, delavcev na začasnem delu v tujini in
izseljencev o dogajanjih v SR Sloveniji, na
dejavnost tujih informacijskih ustanov, tujih
sredstev javnega obveščanja, tujih dopisništev in dopisnikov v SR Sloveniji ter na zbiranje dokumentacijskega, filmskega in foto gradiva o dejavnosti izvršnega sveta in republiških upravnih organov.
poročevalec

Varianta:
Člen se črta, če se sprejme varianta k členu
21, točka 3 a.
14. člen
Republiški sekretariat za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano opravlja zadeve, ki se
nanašajo na kmetijstvo, na gozdarstvo, na
živilsko predelavo (variantni dodatek: »mestno industrijo, mlekarstvo, vinarstvo, predelavo rib in jajc, predelavo sadja in žit, skladiščenje kmetijskih proizvodov in proizvodov živilske predelave«), na veterinarstvo, na lovstvo
in ribištvo; na izvajanje prostorskih planov
glede kmetijskih in gozdnih zemljišč ter na
predlaganje ustreznih ukrepov; na povezovanje družbenih in zasebnih proizvajalcev v
kmetijstvu in gozdarstvu, na urejanje, varstvo
in združevanje kmetijskih zemljišč in gozdov;
na izvajanje politike prehrane glede proizvodnih in oskrbovalnih možnosti ter potreb; na
proizvodnjo neoporečnih živil, na uporabo
pesticidov, hormonov, konzervansov in drugih aditivov v kmetijstvu in živilski industriji
ter na druge zadeve v zvezi z družbenoekonomskim položajem in razvojem kmetijstva,
živilstva in gozdarstva.
Republiška veterinarska uprava skrbi za
razvoj veterinarske službe, nadzoruje izvajanje zakonov in drugih predpisov ter splošnih
aktov s področja zdravstvenega varstva živali,
higiene živil živalskega izvora ter kakovost
živil živalskega izvora.
Republiški kmetijski inšpektorat nadzoruje
izvajanje zakonov, drugih predpisov ter splošnih aktov iz republiške pristojnosti, ki urejajo
kmetijstvo, kakovost mineralnih gnojil, zaščitnih sredstev, semen, sadilnega materiala, vina
in krmil.
Republiški gozdarski inšpektorat nadzoruje
izvajanje zakonov, drugih predpisov in splošnih aktov iz republiške pristojnosti, ki urejajo
gozdarstvo, kakovost gozdnih semen in gozdnega sadilnega materiala.
15. člen
Republiški sekretariat za ljudsko obrambo
opravlja zadeve, ki se nanašajo na obrambni
načrt Socialistične republike Slovenije, na
strokovno usklajevanje obrambnih priprav, na
ukrepe za pripravljenost in vojno mobilizacijo
družbenogospodarskega sistema, na pravice
in obveznosti občanov, organizacij združenga
dela, drugih samoupravnih organizacij in
skupnosti ter drugih organizacij na področju
ljudske obrambe, na vojne zveze in kriptografsko zavarovanje podatkov družbenopolitičnih skupnosti, na civilno zaščito in varstvo
pred naravnimi nesrečami, na službo za opazovanje, javljanje, obveščanje in alarmiranje,
na pouk za < irambo in zaščito prebivalstva
ter delavcev in funkcionarjev, ki delajo na
obrambnih pripravah družbenogospodarskega sistema, na pridobivanje mladine za vojaške poklice, na izvajanje varnostnih in zaščitnih ukrepov na področju obrambnih prjprav
družbenogospodarskega sistema, na vojaško
obveznost in na vojaško mobilizacijo iz repuporočevalec

bliške upravne pristojnosti in na druge zadeve
s področja ljudske obrambe.
Republiški inšpektorat za ljudsko obrambo
opravlja inšpekcijsko nadzorstvo nad izdelavo obrambnih načrtov in nad izvajanjem obrambnih priprav iz pristojnosti Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije.
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16. člen
Republiški sekretariat za mednarodno sodelovanje opravlja zadeve, ki se nanašajo na
mednarodne odnose SR Slovenije in SFRJ s
stališča republiške pristojnosti, na evidentiranje, spremljanje in proučevanje mednarodnega sodelovanja na področju političnih, kulturnih in večstranskih ekonomskih odnosov, na
sklepanje mednarodnih pogodb, ki se nanašajo na SR Slovenijo, na slovensko narodnostno manjšino v zamejstvu, na naše delavce na začasnem delu v tujini in izseljence, na
pravno varstvo občanov SR Slovenije v tujini
in pravno varstvo tujcev v SR Sloveniji, na
vzdrževanje stikov SR Slovenije s tujimi diplomatskimi in konzularnimi predstavništvi in na
spremljanje izvrševanja mednarodnih konvencij v SR Sloveniji.
17. člen
Republiški sekretariat za notranje zadeve
opravlja zadeve, ki se nanašajo na varstvo
ustavne ureditve (državna varnost), na javno
varnost, na nadzor nad prehodom čez državno mejo in nad gibanjem v obmejnem pasu,
na prebivanje in gibanje tujcev v SR Sloveniji,
na nabavo, posest in nošenje orožja, municije
in eksploziva, na državljanstvo in druge matične zadeve občanov, na mednarodno pravno pomoč in druge oblike mednarodnega sodelovanja na področju notranjih zadev in na
določene naloge, ki se nanašajo na sistem
družbene samozaščite ter na druge zadeve s
področja notranjih zadev.
Republiški inšpektorat za požarno varnost
nadzoruje izvrševanje zakonov, drugih predpisov in splošnih aktov iz republiške pristojnosti, ki urejajo varstvo pred požarom.
18. člen
Republiški sekretariat za pravosodje, organizacijo uprave in proračun opravlja zadeve,
ki se nanašajo na redna in samoupravna sodišča, na kazensko poboljševalne zavode in organe za postopek o prekrških, na pravno pomoč, na mednarodno pravno pomoč, na pomilostitve, na izvajanje kazenskih sankcij, na
kadrovsko politiko v pravosodnih organih in
organih za postopek o prekrških ter kazensko
poboljševalnih zavcdih; na organizacijo in delovanje državne uprave, na pravice, dolžnosti
in odgovornosti delavcev ter temelje družbenoekonomskega položaja delavcev v delovnih
skupnostih teh organov, na predpise o splošnem upravnem postopku in pisarniškem poslovanju; na strokovno izobraževanje delavcev v državnih organih; na upravljanje nepremičnin v družbeni lastnini, ki jih uporabljajo
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republiški državni organi, če ni s posebnim
predpisom drugače določeno; na zagotavljanje materialnih pogojev za delo republiških
upravnih organov; na volitve in volilne imenike; na območja občin; na premoženjsko pravna razmerja (agrarna reforma-zemljiški maksimum, razlastitev, nacionalizacija, promet z
zemljišči), na proračun in devizni plan SR
Slovenije in na nadzorstvo nad izvrševanjem
proračuna SR Slovenije ter finančnega, materialnega in računovodskega poslovanja republiških organov.
Kazensko poboljševalni zavodi opravljajo
zadeve, ki se nanašajo na izvrševanje kazenskih sankcij.
19. člen
Republiški sekretariat za tržišče in splošne
gospodarske zadeve opravlja zadeve, ki se
nanašajo na promet blaga in storitev, na delovanje ukrepov ekonomske politike, na pojave
in razmerja na trgu, spremljanje in analiziranje pojavov na trgu, na sistem cen in na ukrepe v zvezi z družbeno kontrolo cen iz republiške pristojnosti, na kompenzacije, ki izvirajo
iz rjeustreznih cen, na preskrbljenost trga in
predlaganje intervencijskega uvoza, na tekoče materialne bilance, na združevanje dela in
sredstev organizacij združenega dela s področja opravljanja blagovnega prometa in
storitev ter proizvajalnih in drugih organizacij
združenega dela, na pogoje gospodarjenja v
trgovinski dejavnosti in na družbene blagovne rezerve.
Zavod SR Slovenije za rezervo opravlja zadeve, ki se nanašajo na zagotavljanje in skladiščenje tržnih in drugih rezerv v SR Sloveniji
ter na intervencije z rezervami na tržišču. Zavod SR Slovenije za rezerve je pravna oseba.
Republiški tržni inšpektorat nadzoruje izvrševanje zakonov, drugih predpisov in splošnih aktov iz republiške pristojnosti, ki urejajo
pojave in razmerja na trgu blaga in storitev.
Varianta: ta člen se črta, če se sprejme
varianta v 10. točki 9. člena.
20. člen
Republiški sekretariat za urbanizem opravlja zadeve, ki se nanašajo na urejanje prostora
ter prostorske plane za območje republike in
za območja za posebne namene, na posege v
prostor širšega družbenega pomena z vidika
kompleksnega urejanja prostora, na urbanistično urejanje, na smotrno izrabo prostora,
na varstvo nepremične naravne dediščine, na
vodno gospodarstvo, na stanovanjsko in komunalno gospodarstvo ter na urejanje grobišč in grobov borcev.
Republiški urbanistični inšpektorat nadzoruje izvrševanje zakonov, drugih predpisov in
splošnih aktov iz republiške pristojnosti, ki
urejajo izvajanje prostorskih planov, urbanistično urejanje in varstvo nepremične naravne in kulturne dediščine.
Republiški vodnogospodarski inšpektorat
nadzoruje izvrševanje zakonov, drugih predpisov in splošnih aktov iz republiške pristoj-

48

nosti, ki urejajo vodno gospodarstvo in nadzira kakovost voda.
2. Republiški komiteji
21. člen
Republiški komiteji so:
1. Republiški komite za družbeno planiranje.
2. Republiški komite za ekonomske odnose s tujino;
V njegovi sestavi je:
- Republiški inšpektorat za ekonomske
odnose s tujino.
3. Republiški komite za energetiko;
V njegovi sestavi so:
- Republiški elektroenergetski inšpektorat,
- Republiški inšpektorat parnih kotlov,
- Republiški rudarski inšpektorat.
Varianta: 3. točke:
Republiški komite za energetiko;
V njegovi sestavi je:
- Republiški energetski inšpektorat.
Varianta: Doda se točka 3 a - Republiški
komite za informiranje.
4. Republiški komite za kulturo.
5. Republiški komite za promet in zveze;
V njegovi sestavi sta:
- Luška kapitanija v Kopru,
- Republiški prometni inšpektorat.
6. Republiški komite za raziskovalno dejavnost.
7. Republiški komite za socialno varstvo.
Varianta: Točka 7 se črta.
Varianta: Doda se točka 7 a.
Republiški komite za tržišče in splošne gospodarske zadeve;
V njegovi sestavi sta:
- Zavod SR Slovenije za rezerve,
- Republiški tržni inšpektorat.
8. Republiški komite za turizem in gostinstvo.
9. Republiški komite za varstvo okolja.
10. Republiški komite za vprašanja borcev in vojaških invalidov.
11. Republiški komite za vzgojo in izobraževanje;
V njegovi sestavi je:
- Zavod SR Slovenije za šolstvo.
12. Republiški komite za zakonodajo.
13. Republiški komite za zdravstveno varstvo;
Varianta: Republiški komite za zdravstveno
in socialno varstvo.
V njegovi sestavi je:
- Republiški sanitarni inšpektcat.
22. člen
Republiški komite za družbeno planiranje
opravlja zadeve, ki se nanašajo na razvoj sistema in metodologijo družbenega planiranja, na izdelavo, sprejemanje in uresničevanje
srednjeročnih družbenih planov in dogovorov
o njihovih temeljih ter dolgoročnih planov SR
Slovenije, na oblikovanje tekoče politike razvoja v letnih resolucijah in drugih dokumentih uresničevanja srednjeročnih družbenih
planov ter na sodelovanje republike pri izdeporočevalec

lavi, sprejemanju in uresničevanju srednjeročnih družbenih planov in dogovorov o njihovih temeljnih dolgoročnih planih in letnih
resolucij in drugih dokumentov o uresničevanju srednjeročnih družbenih planov v SFR
Jugoslaviji.
23. člen
Republiški komite za ekonomske odnose s
tujino opravlja zadeve, ki se nanašajo na sistem ekonomskih odnosov s tujino, na zunanjetrgovinski in devizni režim, na oblikovanje
tekoče ekonomske politike v zvezi z ekonomskimi odnosi s tujino ter na oblikovanje in
uresničevanje plačilno-bilančnega in devizno-bilančnega položaja republike v ehotni
plačilni in devizni bilanci Jugoslavije, na mehanizme in istrumente izvoza in uvoza blaga,
na izvozni in uvozni režim, na vlaganja sredstev tujih oseb v domače organizacije združenega dela, dolgoročno proizvodno kooperacijo ter poslovno tehnično sodelovanje s tujino, na organiziranost zunanjetrgovinskega
poslovanja doma in v tujini, na dvostransko
sodelovanje s posameznimi državami, na obmejno gospodarsko sodelovanje in na ekonomsko sodelovanje s slovensko narodno
skupnostjo v zamejstvu ter na gibanje blagovne menjave in drugih ekonomskih odnosov s
tujino.
Republiški inšpektorat za ekonomske odnose s tujino nadzoruje izvrševanje zakonov,
drugih predpisov in splošnih aktov iz republiške pristojnosti, ki urejajo ekonomske odnose
s tujino ter opravlja devizno kontrolo nad izvrševanjem predpiosv in ukrepov, ki jih sprejemajo pristojni republiški organi, in devizno
kontrolo nad izvrševanjem samoupravnih
sporazumov oziroma družbenih dogovorov
na področju deviznega poslovanja.
24. člen
Republiški komite za energetiko opravlja
zadeve, ki se nanašajo na proizvodnjo primarne (nafta, plin, premog, uran, novi viri) in
transformirane energije (električna energija
in toplota), in racionalno proizvodnjo in porabo energije, na kakovostno in količinsko preskrbo z vsemi vrstami primarne in transformirane energije, sodeluje pri realizaciji letne in
srednjeročne in energetske bilance in pri pripravi usmeritev in ciljev srednjeročne in dolgoročne energetske politike, razvoja energetskih dejavnosti in važnejših sektorjev porabe.
Republiški inšpektorat parnih kotlov nadzoruje izvrševanje zakonov, drugih predpisov
in splošnih aktov iz republiške pristojnosti, ki
urejajo projektiranje, izgradnjo in uporabo
parnokotelskih postrojev in tlačnih posod, toplovodnih kotlov in naprav za centralno ogrevanje, magistralnega, primarnega in sekundarnega plinovodnega, naftovodnega in vročevodnega omrežja, kakor tudi ukrepov za
racionalno rabo energije in varstva okolja.
Republiški elektroenergetski inšpektorat
nadzoruje izvrševanje zakonov, drugih predpisov in splošnih aktov iz republiške pristojnosti, ki urejajo elektroenergetiko.
poročevalec

Republiški rudarski inšpektorat nadzoruje
izvrševanje zakonov, drugih predpisov in
splošnih aktov iz republiške pristojnosti, ki
urejajo rudarstvo, razen neenergetskih rudnin.
Varianta: 2. 3. in 4. odstavek se črtajo in se
doda nov 2. odstavek, ki se glasi:
Republiški energetski inšpektorat nadzoruje izvrševanje zakonov, drugih predpisov in
splošnih aktov iz republiške pristojnosti, ki
urejajo energetske dejavnosti in vire, kakor
tudi projektiranje, izgradnjo in uporabo naprav za proizvodnjo in izkoriščanje jedrske
energije ter drugih parnokotlovnih postrojev
in tlačnih posod.
Varianta: Če se sprejme varianta k 21. členu tč. 3 a, se doda nov 24. a člen, ki določa
delovno področje Republiškega komiteja za
informiranje.
25. člen

OPOMBE:

Republiški komite za kulturo opravlja zadeve, ki se nanašajo na kulturno-umetniško in
kulturno-prosvetno dejavnost, na varstvo kulturne in naravne dediščine ter na stike s tujino
na teh področjih.
26. člen
Republiški komite za promet in zveze
opravlja zadeve, ki se nanašajo na železniški,
cestni, pomorski, zračni, luški, letališki in
poštno telegrafski telefonski promet, na druge žične in brezžične zveze in sisteme zvez,
na žičnice ter na mednarodne odnose v prometu.
Luška kapitanija v Kopru opravlja zadeve, ki
se nanašajo na varnost plovbe na morju. Luška kapitanija v Kopru ima svoje luške izpostave v krajih, ki jih določi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. Luška kapitanija ima položaj uprave.
Republiški prometni inšpektorat nadzoruje
izvrševanje zakonov, drugih predpisov in
splošnih aktov iz republiške pristojnosti, ki
urejajo železniški, cestni, pomorski, luški, letališki in zračni promet, obratovanje žičnic,
kakor tudi izvrševanje zakonov, drugih predpisov in splošnih aktov iz republiške pristojnosti, ki urejajo sisteme zvez.
27. člen
Republiški komite za raziskovalno dejavnost opravlja zadeve, ki se nanašajo na raziskovalno delo, inovacijsko dejavnost in prenos tehnologije ter na stike s tujino na teh
področjih.
28. člen
Republiški komite za socialno varstvo
opravlja zadeve, ki se nanašajo na pomoč
ogroženim posameznikom, družinam in skupinam delovnih ljudi in občanov, na varstvo
mladoletnikov, za katere ne skrbijo starši, in
drugih oseb, ki niso zmožne skrbeti zase, na
varstvo invalidov, invalidnih otrok in mladine,
na družinska razmerja in zakonsko zvezo, na
družbeno varstvo otrok, na varstvo žrtev faši49

stičnega nasilja, civilnih žrtev vojne in vojnega materiala ter družinskih članov, katerih
hranilec je v obvezni vojaški službi in na socialno varstvo.
Varianta: Člen se črta, če se sprejme varianta k 21. členu, točka 5.
Varianta: Če se sprejme varianta k 9. členu,
točka 10, se doda nov 28. a člen, ki določa
delovno področje Republiškega komiteja za
tržišče in splošne gospodarske zadeve.
29. člen
Republiški komite za turizem in gostinstvo
opravlja zadeve, ki se nanašajo na usmerjanje
in usklajevanje raziskav tržišča na področju
turizma in gostinstva, na turistične storitve
(turistično posredovanje, izvajanje turistične
propagande in druge storitve, ki so običajne
na področju turistične dejavnosti), na rekreacijo in oddih delovnih ljudi in občanov, na
spremljanje in nadziranje turistične propagande in informativne dejavnosti in na gostinstvo (nuđenje prenočevanja, hrane in opravljanje drugih del, običajnih v gostinstvu).
30. člen
Republiški komite za varstvo okolja opravlja zadeve, ki se nanašajo na varovanje prvin
in kompleksnosti naravnega in človekovega
okolja (žaščita, voda, zrak, hrup, odpadki), na
vzdrževanje ekološkega ravnotežja, na preprečevanje onesnaženja ali degradacije okolja na določenem območju, in na onesnaženje
okolja kot posledice naravnih nesreč ter na
druge zadeve v zvezi z varstvom okolja.
31. člen
Republiški komite za vprašanja borcev in
vojaških invalidov opravlja zadeve, ki se nanašajo na varstvo borcev narodnoosvobodilne
vojne in vojaških invalidov, na varstvo španskih borcev, predvojnih revolucionarjev, borcev za severno mejo in slovenskih vojnih dobrovoljcev.
32. člen
Republiški komite za vzgojo in izobraževanje opravlja zadeve, ki se nanašajo na predšolsko vzgojo, na osnovno šolstvo, na usposabljanje otrok z motnjami v razvoju, na
usmerjeno izobraževanje, na vzgojo in izobraževanje pripadnikov italijanske in madžarske
narodnosti, pripadnikov slovenske narodne
skupnosti v zamejstvu ter delavcev na začasnem delu v tujini, na telesno-kulturo in na
uresničevanje stikov s tujino na teh področjih.
Zavod SR Slovenije za šolstvo opravlja zadeve, ki se nanašajo na nadzorno, svetovalno
in strokovno proučevalno delo na področju
vzgoje in izobraževanja in druge zadeve v
zvezi z razvojem in pospeševanjem vzgojnoizobraževalne dejavnosti.
33. člen
Republiški komite za zakonodajo sodeluje
pri pripravljanju zakonov in drugih predpisov,

ki jih sprejemajo Skupščina ŠR Slovenije,
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije in republiški upravni organi, skrbi za njihovo skladnost z ustavo in s pravnim sistemom ter
spremlja in usklajuje prizadevanja za nadaljnji
razvoj družbenih odnosov na posameznih področjih zakonodaje in samoupravnega prava
ter v celotnem pravnem sistemu, spremlja in
usklajuje razvoj pravnega sistema v republiki
ter zagotavlja metodološko enotnost zakonov
in drugih predpisov ter splošnih aktov; neposredno pripravlja zakone in druge predpise
Skupščine SR Slovenije in Izvršnega sveta, ki
ne spadajo v delovno področje drugih republiških upravnih organov ali za katere mu to
naroči Skupščina SR Slovenije oziroma njen
Izvršni svet; opravlja strokovne naloge v zvezi
z nadzorstvom zakonitosti nad splošnimi akti
republiških upravnih organov ter nad splošnimi akti občinskih skupščin in njihovih organov ter zagotavlja strokovno pomoč pri pripravi občinskih predpisov in samoupravnih
splošnih aktov; skrbi za objavljanje predpisov
Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije in
republiških upravnih organov v Uradnem listu
SR Slovenije.
Pri opravljanju svojih nalog povezuje komite republiške upravne organe in njihove pravne službe kakor tudi druge pravne inštitucije v
republiki.
34. člen
Republiški komite za zdravstveno varstvo
opravlja zadeve, ki se nanašajo na zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje, na
mobilizacijo zdravstvenih delavcev in druge
ukrepe družbene intervencije ob naravnih ali
drugih hudih nesrečah in večjih epidemij nalezljivih bolezni, na normative in standarde za
zdravstvene storitve, na strokovne in tehnične
pogoje, ki jih morajo izpolnjevati zdravstvene
organizacije, na pripravništvo in specializacijo zdravstvenih delavcev in na strokovno nadzorstvo nad delom zdravstvenih delavcev in
zdravstvenih organizacij, kakor tudi zadeve,
ki se nanašajo na stike s tujino na področju
zdravstvenega varstva.
Republiški sanitarni inšpektorat nadzoruje
izvrševanje zakonov, drugih predpisov in
splošnih aktov iz republiške pristojnosti, ki
urejajo sanitarno, higiensko in epidemiološko
varstvo občanov ter izvajanje ukrepov za uresničevanje zdravstvenega varstva po posebnih predpisih in zaradi varstva okolja.
Varianta: prvi odstavek se nadomesti z novim, ki se glasi:
Republiški komite za zdravstveno in socialno varstvo opravlja zadeve, ki se nanašajo na
zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje, na mobilizacijo zdravstvenih delavcev in
druge ukrepe družbene intervencije ob naravnih ali drugih hudih nesrečah in večjih epidemij nalezljivih bolezni, na normative in standarde za zdravstvene storitve, na strokovne in
tehnične pogoje, ki jih morajo izpolnjevati
zdravstvene organizacije, na pripravništvo in
specializacijo zdravstvenih delavcev in na
strokovno nadzorstvo nad delom zdravstvenih delavcev in zdravstvenih organizacij, kaporočevalec

kor tudi zadeve, ki se nanašajo na stike s
tujino na področju zdravstvenega varstva, na
pomoč ogroženim posameznikom, družinam
in skupinam delovnih ljudi ih občanov, na
varstvo mladoletnikov, za katere ne skrbijo
starši in drugih oseb, ki niso zmožne skrbeti
zase, na varstvo invalidov, invalidnih otrok in
mladine, na družinska razmerja in zakonsko
zvezo, na družbeno varstvo otrok, na varstvo
žrtev fašističnega nasilja, civilnih žrtev vojne
in vojnega materiala ter družinskih članov,
katerih hranilec je v obvezni vojaški službi in
na socialno varstvo.
3. Drugi republiški upravni organi
35. člen
Drugi republiški upravni organi so:
1. Republiška geodetska uprava.
2. Komisija SR Slovenije za odnose z verskimi skupnostmi;
Variantni dodatek:
3. Republiška uprava za družbene prihodke.

2. Zavod SR Slovenije za družbeni sistem
informiranja in informatiko;
3. Zavod SR Slovenije za družbeno planiranje;
4. Zavod SR Slovenije za mednarodno
znanstveno, tehnično in prosvetno kulturno
sodelovanje;
5. Meteorološki zavod SR Slovenije;
6. Seizmološki zavod SR Slovenije;
7. Zavod SR Slovenije za statistiko;
8. Zavod SR Slovenije za varstvo naravne
in kulturne dediščine.
39. člen
Arhiv SR Slovenije opravlja strokovne naloge v zvezi z varstvom arhivskega in registraturnega gradiva, zlasti tako, da ga evidentira,
zbira, strokovno obdeluje, vzdržuje in omogoča strokovno in znanstveno proučevanje in
opravlja druge naloge, ki se nanašajo na arhivsko in arhivsko matično službo.
40. člen

Komsija SR Slovenije za odnose z verskimi
skupnostmi opravlja zadeve, ki se nanašajo
na položaj in delovanje verskih skupnosti in
na odnose med državo in verskimi skupnostmi.

Zavod SR Slovenije za družbeni sistem informiranja in informatiko opravlja strokovne
naloge, ki se nanašajo na razvoj in delovanje
družbenega sistema informiranja na skupnih
osnovah: usklajeni razvoj dejavnosti in funkcij, enotnih metodologijah, standardih, usklajenih evidencah in registrih, na razvoj javnega
omrežja za prenos podatkov, na racionalen
razvoj programske in aparaturne računalniške opreme, na vodenje evidence o vsebini,
lokaciji in načinu dostopnosti do podatkov v
sistemu in njihovih medsebojnih povezavah,
na sodelovanje pri razvoju novih družbeno
potrebnih baz podatkov.
Zavod opravlja tudi strokovne naloge, ki se
nanašajo na usmerjanje in pospeševanje proizvodnje, opremljanje, uporabe in povezovanja informacijske opreme, na izdelavo enotne
programske opreme, na oblikovanje vzgojnih,
izobraževalnih in raziskovalnih programov na
tem področju, na informacijsko-dokumentacijsko dejavnost republiške uprave, na modernizacijo državne uprave z informacijsko
opremo ter na razvoj informatike v celoti.

37. a člen

41. člen

Republiška uprava za družbene prihodke
opravlja zadeve, ki se nanašajo na davčne
obveznosti občanov, na izpolnjevanje sprejetih obveznosti občanov v zvezi z uresničevanjem svobodne menjave dela na področju
družbenih dejavnosti in na področju socialne
varnosti, na spremljanje pridobivanja prihodkov in trošenja sredstev pri občanih in na
inšpekcijsko nadzorstvo nad izpolnjevanjem
davčnih obveznosti občanov.

Zavod SR Slovenije za družbeno planiranje
opravlja strokovne naloge, ki se nanašajo na
raziskovalne osnove, analize družbenega razvoja ter osnove, osnutke in predloge družbenih planov; na opredelitev tekoče politike razvoja v letnih resolucijah ali drugih dokumentih uresničevanja srednjeročnih planov ter na
osnutke in predloge ustreznih planskih aktov;
na politiko dolgoročnega razvoja SR Slovenije ter na dolgoročni plan SR Slovenije; na
oblikovanje srednjeročnih družbenih planov
in dolgoročnih razvojnih usmeritev ter osnov
tekoče politike družbenoekonomskega razvoja SFR Jugoslavije; na izvajanje srednjeročnih
družbenih planov ter politike razvoja; na sistem družbenega planiranja, na razvoj družbenih odnosov na tem področju in na razvoj
in izpopolnjevanje metodologije družbenega

36. člen
Republiška geodetska uprava opravlja v
zvezi s prostorskim informacijskim sistemom
kot delom družbenega sistema informiranja
zadeve, ki se nanašajo na enotne standarde,
geodetske mreže, načrte, karte, tematsko kartografijo, imenovanje in evidentiranje naselij,
ulic in stavb, geodetska dela pri komasacijah
zemljišč, katastre in druge evidence glede
podatkov o zemljiščih, komunalnih napravah,
zgradbah, teritorialnih enotah, naseljih in hišnih številkah ter vodi republiški center za geodetsko prostorsko dokumentacijo.
37. člen

4. Republiške organizacije
38. člen
Republiške organizacije so:
1. Arhiv SR Slovenije;
poročevalec

OPOMBE:
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OPOMBE:

planiranja; in na informacijski sistem za planiranje kot integralni . del družbenega sistema
informiranja.
42. člen
Zavod SR Slovenije za mednarodno znanstveno, tehnično in prosvetno-kulturno sodelovanje opravlja strokovne naloge, ki se nanašajo na pripravljanje in izvrševanje mednarodnih sporazumov o sodelovanju SR Slovenije
z drugimi državnimi in mednarodnimi organizacijami na znanstvenem, tehničnem in prosvetno-kulturnem področju, na proučevanje
možnosti in oblik sodelovanja s tujino in na
priprave in izvrševanje republiških programov
za sodelovanje s tujimi državami in mednarodnimi organizacijami na teh področjih.
Zavod SR Slovenije za mednarodno znanstveno, tehnično in prosvetno kulturno sodelovanje opravlja strokovne naloge iz prejšnjega odstavka v skladu s poprejšnjim sporazumom tudi za samoupravne interesne skupnosti in družbenopolitične oziroma družbene organizacije ter druge uporabnike v republiki.
43. člen
Meteorološki zavod SR Slovenije opravlja
strokovne naloge, ki se nanašajo na izgradnjo, vzdrževanje in razvoj osnovne mreže meteoroloških, agrometeoroloških in ekoloških
stacionarnih in mobilnih postaj; na merjenja
in opazovanja, kontrolo in obdelavo meteoroloških in agrometeoroloških elementov in pojavov ter onesnaženosti zraka in druge specialne meritve; na organiziranje, vzdrževanje
in razvoj opazovalnega telekomunikacijskega
in računalniškega sistema; na meteorološke,
biometeorološke in ekološke analize in študije ter kratkoročne in srednjeročne prognoze
vremena in vpliva vremena na rast in razvoj
poljedelskih kultur; na sodelovanje pri meteorološki zaščiti pomorske plovbe in cestnega
prometa; na dajanje opozoril pred hidrometeorološkimi elementarnimi havarijami; na
poročila, prognoze, ekspertize in elaborate za
potrebe republiških upravnih organov; na
mnenja oziroma soglasja k meteorološkim,
agrometeorološkim in ekološkim osnovam pri
izgradnji velikih gospodarskih objektov ter k
osnovam za izdelavo prostorskih in urbanističnih načrtov; na znanstveno raziskovalno
delo na tem področju ter na druge naloge iz
mednarodnih konvencij.
44. člen
Seizmološki zavod SR Slovenije opravlja
strokovne naloge, ki se nanašajo na instrumentalno registracijo potresov, obdelavo seizmografov, določanje elementov potresov, na
podatke o makroseizmičnih, mikroseizmičnih, seizmotektonskih, seizmoloških in podobnih pojavih, na vzpostavljanje in vzdrževanje omrežja, seizmičnih postaj, na vodenje
seizmološkega arhiva seizmične dokumentacije, na analitično ocenjevanje seizmične varnosti pomembnih gradbenih objektov ter na
strokovno izpopolnjevanje kadrov ter izpo-
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polnjevanje tehnično materialne baze seizmološke službe.
45. člen
Zavod SR Slovenije za statistiko opravlja
strokovne naloge iz statističnega sistema kot
dela družbenega sistema informiranja, ki se
nanašajo na programiranje statističnih raziskovanj, pomembnih za vso državo, SR Slovenijo in občine; na zbiranje, obdelovanja in
analiziranje statističnih podatkov in informacij; na določanje statističnih standardov in
usklajevanje metodoloških osnov; na strokovno usklajevanje statističnih raziskovanj med
seboj in za osnovnimi evidencami; na oblikovanje, organiziranje in vodenje registra prebivalstva, registra organizacij in skupnosti ter
registra teritorialnih enot in statistične banke
podatkov in na objavljanje ter posredovanje
statističnih podatkov in informacij.
Zavod SR Slovenije za statistiko opravlja
strokovne naloge iz prejšnjega odstavka v okviru enotnega statističnega sistema v državi
tudi za potrebe samoupravnih organizacij in
skupnosti, samoupravnih interesnih skupnosti in družbenopolitičnih organizacij.
46. člen
Zavod SR Slovenije za varstvo naravne in
kulturne dediščine opravlja strokovne naloge,
ki se nanašajo na varstvo, ohranitev in razvoj
naravne in kulturne dediščine.
III. SAMOSTOJNE STROKOVNE
SLUŽBE IZVRŠNEGA SVETA
SKUPŠČINE SR SLOVENIJE
47. člen
Samostojne strokovne službe Izvršnega
sveta so:
1. Sekretariat za kadrovska vprašanja;
2. Protokol;
3. Urad za narodnosti.
48. člen
Sekretariat za kadrovska vprašanja Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije obravnava
strokovna vprašanja na področju kadrovske
politike v SR Sloveniji, spremlja razmere na
tem področju in predlaga ukrepe za izvajanje
kadrovske politike; vodi evidenco kadrov za
potrebe kadrovanja na samoupravne, javne in
druge dolžnosti, skrbi za uvajanje enotne metodologije podatkov na tem področju; skrbi
za načrtno kadrovanje strokovnih delavcev v
republiških organih in organizacijah ter štipendiranje; pripravlja predloge za imenovanja, o katerih odloča Izvršni svet; pripravlja
kadrovske načrte in predloge za zaposlitev
delavcev iz SR Slovenije v zveznih organih in
organizacijah, v diplomatskih in konzularnih
predstavništvih ter mednarodnih organizacijah; pripravlja strokovna gradiva v zvezi z uresničevanjem družbeno dogovorjene politike
poročevalec

odlikovanj SFRJ; sodeluje pri vsebinskem in
organizacijskem usposabljanju kadrovskih
služb občinskih skupščin, sodeluje s kadrovskimi službami organizacij združenega dela
in drugih samoupravnih organizacij ter skupnosti.
49. člen
Protokol opravlja protokolarne zadeve za
potrebe Predsedstva SR Slovenije, Skupščine
SR Slovenije, Izvršnega sveta ter za potrebe
vodstev družbenopolitičnih organizacij in
drugih nosilcev protokolarnih obveznosti v
republiki; upravlja objekte za reprezentančne
namene, prevozna sredstva za reprezentančne in protokolarne potrebe SR Slovenije,
opravlja strokovne zadeve v zvezi z obiski
predstavnikov tujih držav in mednarodnih organizacij, ki se mudijo v SR Sloveniji na povabilo zveznih in republiških organov in organizacij, ureja službene obiske v drugih republikah in v tujini za predstavnike republiških
organov in organizacij ter udeležbo teh predstavnikov na javnih prireditvah.

V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
53. člen
Z dnem uveljavitve tega zakona začno z
delom republiški upravni organi, ustanovljeni
s tem zakonom.
54. člen

Ustanovijo se družbeni sveti uprave za naslednje republiške upravne organe:
- za Republiški sekretariat za delo,
- za Republiški sekretariat za industrijo in
gradbeništvo,
- za Republiški sekretariat za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano,
- za Republiški komite za socialno varstvo,
- za Republiški komite za zdravstveno varstvo,
- za Republiško upravo za družbene prihodke,
- za Zavod za mednarodno znanstveno, tehnično in prosvetno kulturno sodelovanje.
Varianta: Če se sprejme varianta k 21. členu tč. 13, se črtata 4. in 5. alinea.

Z dnem uveljavitve tega zakona nadaljujejo
z delom z delovnim področjem, ki ga določa
ta zakon, naslednji republiški upravni organi
in republiške organizacije ter organi v njihovi
sestavi, določeni s tem zakonom:
- Republiški sekretariat za delo,
- Republiški sekretariat za finance,
- Republiški sekretariat za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
- Republiški sekretariat za urbanizem,
- Republiški
sekretariat za ljudsko
obrambo,
- Republiški sekretariat za notranje zadeve,
- Republiški sekretariat za mednarodno
sodelovanje,
- Republiški sekretariat za pravosodje, organizacijo uprave in proračun,
- Republiški komite za vzgojo in izobraževanje,
- Republiški komite za raziskovalno dejavnost,
- Republiški komite za kulturo,
- Republiški komite za vprašanja borcev in
vojaških invalidov,
- Republiški komite za energetiko,
- Republiški komite za promet in zveze,
- Republiški komite za ekonomske odnose
s tujino,
- Republiški komite za varstvo okolja,
- Geodetska uprava SR Slovenije,
- Komisija SR Slovenije za odnose z verskimi skupnostmi,
- Zavod SR Slovenije za družbeno planiranje,
- Zavod SR Slovenije za statistiko,
- Meteorološki zavod SR Slovenije,
- Arhiv SR Slovenije,
- Seizmološki zavod SR Slovenije.
Variantni dodatek: Republiški komite za
zdravstveno in socialno varstvo.

52. člen

55. člen

Ustanovijo se družbeni sveti uprave za naslednja upravna področja:
- za kreditno-monetarni sistem,
- za skupno in splošno porabo,
- za urejanje in gospodarjenje s prostorom,
- za družbeno informacijski sistem,
- za družbeno planiranje,
- za pravosodje in izvrševanje kazenskih
sankcij.
Varianta: Če se sprejme varianta k 21. členu tč. 13, se dodata novi alinei:

Z dnem uveljavitve tega zakona nadaljujejo
z delom z delovnim področjem, določenim s
tem zakonom, naslednje samostojne strokovne službe Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije:
- Sekretariat za kadrovska vprašanja,
- Protokol,
- Urad za narodnosti.

50. člen
Urad za narodnosti opravlja zadeve, ki se
nanašajo na uresničevanje posebnih pravic
narodnosti in na uresničevanje sprejete narodnostne politike.
IV. DRUŽBENI SVETI
51. člen

OPOMBE:

- za področje zdravstvenega varstva,
- za področje socialnega varstva.

56. člen
Z dnem uveljavitve tega zakona nadaljujejo
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*

*

z delom z delovnim področjem in pod imenom, ki ga določa ta zakon, naslednji republiški upravni organi:
- Republiški sekretariat za industrijo kot
Republiški sekretariat za industrijo in gradbeništvo;
- Republiški komite za družbeno planiranje in informacijski sistem kot Republiški komite za družbeno planiranje;
- Republiški komite za tržišče in cene kot
Republiški sekretariat za tržišče in splošne
gospodarske zadeve;
Varianta: Republiški komite za tržišče in
cene kot Republiški komite za tržišče in
splošne gospodarske zadeve;
- Zavod SR Slovenije za spomeniško varstvo kot Zavod SR Slovenije za varstvo naravne in kulturne dediščine.
Variantni dodatek:
Republiški elektroenergetski inšpektorat,
Republiški inšpektorat parnih kotlov in Republiški rudarski inšpektorat kot Republiški
energetski inšpektorat.
57. člen
Zavod za mednarodno znanstveno, tehnično in prosvetno kulturno sodelovanje nadaljuje z delom kot republiška organizacija z
delovnim področjem, ki ga določa ta zakon.
58. člen
Zavod SR Slovenije za cene nadaljuje z
delom kot upravni organ v sestavi Republiškega komiteja za tržišče in splošne gospodarska gibanja in opravlja strokovne, upravne
in druge zadeve, ki se nanašajo na družbeno
kontrolo cen, dokler ne bo v skladu z republiškim zakonom o družbeni kontroli cen začela
z delom Skupnost za cene SR Slovenije.
59. člen
Z dnem uveljavitve tega zakona se opravijo
in prenehajo z delom:
- Republiška davčna uprava;
- Republiški komite za zdravstveno in socialno varstvo;
Varianta: 2. alinea se črta.

60. člen
Z dnem uveljavitve tega zakona prenehata z
delom Sekretariat za informacije Izvršnega
sveta Skupščine SR Slovenije in Sekretariat
za zakonodajo Izvršnega sveta Skupščine SR
Slovenije kot samostojni strokovni službi
Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije.
61. člen
Republiški upravni organi, ki prevzamejo
po določbah tega zakona upravne naloge z
delovnega področja odpravljenih republiških
upravnih organov oziroma samostojnih strokovnih služb Izvršnega sveta Skupščine SR
Slovenije, prevzamejo hkrati tudi delavce, ki
so na dan uveljavitve tega zakona opravljali te
upravne naloge.
62. člen
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije se pooblasti:
1. da določi, kako se izvrši prenos neporabljenih sredstev, inventarja ter pravic in obveznosti odpravljenih republiških upravnih
organov in samostojrtih strokovnih služb
Izvršnega sveta na upravne organe, ki prevzamejo zadeve z njihovega delovnega področja;
2. da določi način, kako se prevzamejo oziroma predajo nedokončane zadeve odpravljenih upravnih organov in samostojnih strokovnih služb Izvršnega sveta;
3. da uredi druga vprašanja v zvezi s prenehanjem oziroma z ustanovitvijo republiških
upravnih organov in samostojnih strokovnih
služb Izvršnega sveta.
63. člen
Z dnem, ko začne veljati ta zakon, prenehajo veljati določbe 47.-54. člena ter 58. člena
zakona o Izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije (Uradni list SRS, št. 39/74) ter določbe
87.-117. člena zakona o republiških upravnih
organih (Uradni list SRS, št. 39/74, 16/77).
64. člen
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v
Uradnem listu SR Slovenije.

/.
Predlog za izdajo zakona o organizaciji in delovnem področju republiških upravnih organov in republiških organizacij ter samostojnih strokovnih služb Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije so obravnavali in sprejeli zbori Skupščine
SR Slovenije na sejah dne 8. in 9. novembra 1978. Vsi trije
zbori so s svojimi sklepi naložili Izvršnemu svetu Skupščine
SR Slovenije, da pripravi osnutek zakona, pri tem pa upošteva
pripombe, predloge in mnenja, dana v delovnih telesih in v
razpravi na sejah zborov.
Razprava v delovnih telesih in zborih Skupščine SR Slovenije je potrdila izhodišča za zakon, podana v predlogu za
izdajo zakona, dala pa je tudi nekatere konkretne usmeritve
za pripravo zakonskega osnutka. Tako je bila posebej podprta
usmeritev glede bodoče uskladitve organizacijske strukture
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republiških upravnih organov z dejanskimi potrebami na posameznih področjih državne uprave in opredelitvami, ki so
bile za to področje sprejete v resoluciji VIII. kongresa ZKS in
XI. kongresa ZKJ.
Temeljno izhodišče, na katerem je zgrajen predloženi osnutek, predstavljajo nove sistemske rešitve v zvezi z vlogo,
položajem in funkcijami upravnih in izvršilnih organov skupščin, ki jih opredeljuje zakon o temeljih sistema državne
uprave in o zveznem izvršnem svetu ter zveznih upravnih
organih in ki jih bo vseboval zakon o sistemu državne uprave
in o Izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije ter o republiških
upravnih organih, katerega predlog je hkrati predložen v
obravnavo Skupščini SR Slovenije.
S predloženim zakonskim osnutkom se organizacija republiških upravnih organov vsebinsko in organizacijsko prilagaja spremembam v družbenoekonomskih odnosih in v družporočevalec

benopolitičnem sistemu, tako da bodo sposobni popolno,
učinkovito in racion ilno opravljati svoje funkcije na področjih, za katera so ustanovljeni. Sledeč navedenim načelom
pomeni predlagani zakonski osnutek konkretizacijo ustreznih
določb sistemskih zakonov o državni upravi in uskladitev
obstoječe organizacijske strukture republiške uprave z rešitvami, ki jih vsebujeta že omenjena sistemska zakona ter z
dejanskimi potrebami na posameznih področjih iz pristojnosti
državne uprave v republiki.
II.
Zakonski osnutek ima pet poglavij. VI. poglavju (členi 1 do
8) so zajete temeljne določbe, ki zadevajo vse republiške
upravne organe, republiške organizacije in samostojne strokovne službe Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije. Pri tem
je treba posebej opozoriti na novote, ki govore o ustanavljanju družbenih svetov uprave in ki nalagajo vsem republiškim
upravnim organov izvajanje obrambnih priprav, vključevanje
v skrb za družbeno samozaščito in sodelovanje pri opravljanju zadev s področja odnosov s tujino.
II. poglavje (členi 9 do 46) opredeljuje posamezne republiške upravne organe, pri čemer ohranja dosedanjo sistematiko
skladno s sistemskima zakonoma za področje državne
uprave, hkrati pa določa njihovo fiziognomijo.
Z zakonskim osnutkom je predvidena ustanovitev 11. oz. 9
republiških sekretariatov z nekaterimi republiškimi upravnimi
organi v njihovi sestavi. Posebej je treba opozoriti na predvideno ustanovitev Republiške uprave za družbene prihodke, ki
je zamišljena v osnovnem besedilu kot republiški upravni
organ v sestavi Republiškega sekretariata za finance, ponujena pa je tudi možnost, da bi se izvzeta iz sestave Republiškega sekretariata za finance in opredelila kot samostojni
republiški upravni organ. Kolikor bo poznejša razprava o tem
zakonu in o predlogu za izdajo zakona o upravah družbenih
prihodkov pokazala, da bi kazalo pristojnost Republiške
uprave za družbene prihodke razširiti na celotno področje, ki
se nanaša na davčne obveznosti občanov, bo v zakonskem
predlogu usvojena ponujena variantna rešitev.
Republiški sekretariat za industrijo in gradbeništvo zajema
v svojo pristojnost tudi malo gospodarstvo (obrt) glede katerega je bilo sprva mnenje, da bi se vključilo v novo ustanovljeni republiški komite za turizem in gostinstvo vendar po
svoji naravi sodi v ta republiški sekretariat. Republiški sekretariat za industrijo in gradbeništvo ima po osnutku v sestavi
republiški gradbeni inšpektorat in republiški inšpektorat za
neenergetske rudnine. Republiški rudarski inšpektorat, ki bi
glede na predvideno rešitev organov v sestavi Republiškega
komiteja za energetiko, pokrival le področje raziskovanja in
izkoriščanja neenergetskih rudnin, bil v primeru sprejema
variante odpadel.
Glede na pomembnost sistema informiranja v republiki v
celoti in vseh vprašanj, ki se v zvezi s tem pojavljajo, se v
osnutku predvidena ustanovitev novega republiškega sekretariata za informiranje, ki prevzema celotno področje dosedanjega sekretariata Izvršnega sveta za informacije, obenem pa
opravlja vse zadeve, ki se nanašajo na razvoj družbenega in
javnega sistema informiranja v SR Sloveniji. Glede na vrsto
povezav z drugimi organi, samoupravnimi interesnimi skupnostmi, združenim delom je predvidena tudi možnost, da bi se
to področje opredelilo v okviru ustreznega republiškega komiteja.
Republiški sekretariat za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano sicer variantno ni opredeljen kot republiški komite za to
področje vendar pa bi bilo treba v času do priprave zakonskega predloga proučiti tudi to vprašanje. Ta republiški sekretariat ima tudi celo vrsto nalog interdisciplinarne narave, ki
narekujejo sodelovanje in usklajevanje dela z drugimi upravnimi organi, samoupravnimi interesnimi skupnostmi in drugimi samoupravnimi subjekti pa bi s tega stališča kot ustreznejša oblika morda bil komite.
V nadaljevanju priprav zakonskega predloga bo potrebno
ponovno proučiti in po potrebi določneje razmejiti pristojnosti glede zadev, ki se nanašajo na prostorske plane in za
katere je po osnutku pristojen deloma Republiški sekretariat
za urbanizem, kot tudi Republiški komite za družbeno planiranje in Zavod SRS za družbeno planiranje. Kar zadeva Republiški urbanistični inšpektorat in njegovo pristojnost, je treba
poročevalec

poudariti, da je opredelitev njegovega delovnega področja
usklajena tako s predvidenim zakonom o urbanističnem planiranju, kot tudi s predvidenim zakonom o naravni in kulturni
dediščini.
Glede republiških komitejev, ki jih je po zakonskem
osnutku predvidenih 13 oziroma 14 je treba opozoriti na
variantno rešitev glede upravnih organov v sestavi Republiškega komiteja za energetiko. Zaradi enovitosti obravnavane
problematike je ponujena rešitev, po kateri naj bi se oblikoval
kot organ v sestavi Republiškega komiteja za energetiko
Republiški energetski inšpektorat, ki bi imel v svoji pristojnosti vse zadeve s področja sedanjega Republiškega elektroenergetskega inšpektorata, Republiškega inšpektorata parnih
kotlov in Republiškega rudarskega inšpektorata, se pravi celotno področje energetske dejavnosti in virov, kot tudi projektiranje, izgradnjo in uporabo naprav za proizvodnjo in izkoriščanje jedrske in drugih energij. Kolikor pa bi se v nadaljnjih
razpravah pokazalo, da bi bilo formiranje enotnega Republiškega energetskega inšpektorata glede na specifičnosti posameznih inšpekcijskih področij nesmotrno, pa bi opredelili v
sestavi Republiškega komiteja za energetiko predvidene republiške inšpektorate. Ne glede na to pa se uvaja v okviru
republiškega sekretariata za industrijo in gradbeništvo republiški inšpektorat za neenergetske rudnine tako, da so vse
zadeve s področja energetike v pristojnosti Republiškega
komiteja za energetiko oziroma organov v njegovi sestavi.
Ne glede na to, kako bo končno organizacijsko rešeno to
vprašanje, pa je treba opozoriti na razmejitev pristojnosti med
Republiškim energetskim inšpektoratom in Republiškim sanitarnim inšpektoratom za vprašanja, ki zadevajo varnost pred
ionizirajočimi sevanji.
Pri opredelitvi pristojnosti Republiškega prometnega inšpektorata kot upravnega organa v sestavi Republiškega komiteja za promet in zveze, je treba opozoriti na predvideno
ureditev pomorske inšpekcije v zakonu o varnosti pomorske
plovbe. Po dosedanji ureditvi je bila pomorska inšpekcija v
zvezni pristojnosti, medtem ko je z že omenjenim osnutkom
republiškega zakona o varnosti pomorske plovbe predviden
poseben pomorski inšpektorat. Glede na že obstoječi Republiški prometni inšpektorat je smotrno, da se tudi področje
pomorske inšpekcije vključi v ta organ. Pri tem pa ostaja
odprto vprašanje razmejitve pristojnosti in odnosa med Republiškim prometnim inšpektoratom in Luško kapitanijo v Kopru, ki je prav tako organ v sestavi Republiškega komiteja za
promet in zveze in ki tudi opravlja nadzorstvene funkcije.
Delovno področje Republiškega komiteja za varstvo okolja,
kot je predvideno v osnutku še ni v celoti razmejeno s pristojnostjo Republiškega sekretariata za urbanizem, predvsem kar
zadeva naloge v zvezi z zaščito voda. Zaradi tega bo treba v
času do priprave predloga razčistiti vprašanje kakšne so na
tem področju pristojnosti Republiškega sekretariata za urbanizem in kakšne Republiškega komiteja za varstvo okolja. S
tem v zvezi pa je treba opozoriti na nov 8. člen, ki predvideva
sodelovanje vseh republiških upravnih organov z Republiškim komitejem za varstvo okolja kadar gre za vprašanja, ki
zadevajo tudi ta komite.
Zaradi pomembnosti pa tudi različnosti področij zdravstva
in socialnega varstva, katero je doslej pokrival Republiški
komite za zdravstveno in socialno varstvo, prinaša osnutek
novost v tem, da določa poseben Republiški komite za socialno varstvo in poseben Republiški komite za zdravstveno
varstvo. Medtem ko ohranja Republiški komite za zdravstveno
varstvo pristojnost za vsa vprašanja na tem področju, pa se
Republiškemu komiteju za socialno varstvo razširja pristojnost še na varstvo žrtev fašističnega nasilja, civilnih žrtev
vojne in vojnega materiala ter družinskih članov, katerih hranilec je v obvezni vojaški službi. Zaradi vrste vprašanj, ki se
vsebinsko prepletajo med obema komitejema je variantno
predvidena tudi možnost nadaljnjega obstoja enotnega komiteja.
Dosedanji Republiški komite za tržišče in cene se po
osnutku preosnuje v Republiški komite za tržišče in splošne
gospodarske zadeve, s čemer se mu tudi spremeni pristojnost, ki se razširja na področje splošnih gospodarskih zadev.
Vsa vprašanja v zvezi s cenami se začasno puščajo Zavodu SR
Slovenije za cene kot upravnemu organu v sestavi Republiškega komiteja za tržišče in splošna gospodarska gibanja,
vendar le dotlej, dokler ne bo v skladu z republiškim zakonom
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o družbeni kontroli cen začela z d elom Skupnost za cene SR
Slovenije. Skladno s tako ureditvijo je tudi opredeljen poseben člen v poglavju o prehodnih in končnih določbah (55.
člen). No glede na to pa bodo sistemska vprašanja, ki zadevajo področje cen morala ostati v pristojnosti tega republiškega komiteja. Glede na predvideno formiranje Skupnosti za
ceno SR Slovenije in s tem v zvezi spremenjeno pristojnostjo
republiškega komiteja se pokaže, da je za to področje ustreznejša organizacija oblika republiškega sekretariata. Zato je
oblika republiškega komiteja vsebovana v varianti.
Spričo vse večje pomembnosti, ki jo ima za našo republiko
turizem in zaradi specifičnosti vprašanj, ki zadevajo turizem in
gostinstvo je s predloženim osnutkom predvidena ustanovitev
novega Republiškega komiteja za turizem in gostinstvo z
delovnim področjem, kot je predvideno. V razpravah je bilo
tudi načeto vprašanje morebitne ustanovitve posebne inšpekcijske službe za to področje, vendar se je pokazalo, da so že
dosedanje posamezne inšpekcijske službe tako organizirane
in usposobljene, da ta področja v celoti pokrijejo (tržna inšpekcija, sanitarna inšpekcija ipd.).
Spremljanje in usklajevanje prizadevanj za nadaljnji razvoj
družbenih odnosov na posameznih področjih zakonodaje,
vso večji razmah samoupravnega prava ter razvoj celotnega
pravnega sistema je narekoval ustanovitev Republiškega komiteja za zakonodajo, ki bo poleg navedenih in drugih sistemskih nalog prevzel tudi celotno področje dosedanjega sekretariata Izvršnega sveta za zakonodajo. Pomembna naloga
republiškega komiteja za zakonodajo bo tudi povezovanje
upravnih organov, njihovih pravnih služb in drugih inštitucij v
republiki.
Glede na rešitev, ki jo predvideva osnutek zakona o naravni
in kulturni dediščini in po kateri naj bi strokovne naloge v
zvozi z varstvom o naravni in kulturni dediščini opravljal za
Skupščino SR Slovenije in republiške upravne organe
ustrezni zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine, je
predvideno, da se obstoječi Zavod SR Slovenije za spomeniško varstvo preosnuje v Zavod SR Slovenije za varstvo naravne in kulturne dediščine, z nalogami kot so opredeljene v
posebnem členu.
Glede na že poudarjeno pomembnost informacijskega sistema in celotnega področja družbenega in javnega sistema
informiranja v SR Sloveniji, je kot nova republiška organizacija predviden Zavod SR Slovenije za družbeni sistem informiranja in informatiko, kot nosilec strokovnih nalog, ki se nanašajo na usklajeno evidentiranje, zbiranje, obdelavo in izkazovanje podatkov in dejstev, ki so pomembni za usmerjanje
družbenega razvoja.
III. poglavja opredeljuje samostojne strokovne službe Izvršnega svata Skupščine SR Slovenije (členi 47 do 50), in ostaja v
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okviru sedanje ureditve. Opozoriti je le na razširjene pristojnosti urada za narodnosti, glede česar je bila posebej postavljena zahteva pri obravnavi predloga za izdajo zakona.
Povsem novo je IV. poglavje s katerim se ustanavljajo družbeni sveti za posamezne republiške upravne organe oziroma
za posamezna upravna področja (člena 51 in 52). Družbeni
sveti državne uprave naj bi se po predvidenih določbah
osnutka zakona o družbenih svetih ustanovili z zakonom
oziroma odlokom občinske skupščine na podlagi poprejšnjega dogovora udeležencev v delu družbenega sveta. Glede
na tako zakonsko ureditev je bilo torej treba konkretne rešitve
v zvezi z ustanovitvijo družbenih svetov opredeliti v tem zakonu.
Ob pogojih zakona o družbenih svetih in zakona o sistemu
državne uprave in o Izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije
ter o republiških upravnih organih je predvidena ustanovitev
sedmih oz. petih družbenih svetov za republiški upravni organ
in šestih oz. osmih družbenih svetov za širša oziroma ožja
upravna področja. V času do predloga zakona bo pripravljen
dogovor o ustanovitvi posameznih družbenih svetov uprave,
ki bo predložen udeležencem v delu posameznih družbenih
svetov.
Poglavje o prehodnih in končnih določbah (V. poglavje,
členi 53. do 64.) vsebuje vse tiste določbe, ki so potrebne za
zagotovitev kontinuiranega dela republiških upravnih organov in s tem povezanimi pravnimi vprašanji. V okviru tega
poglavja je tudi posebno pooblastilo Izvršnemu svetu Skupščine SR Slovenije, da določi način prenosa neporabljenih
upravnih organov na upravne organe, ki prevzamejo zadeve z
njihovega delovnega področja, da določi način prevzemanja
nedokončanih zadev odpravljenih upravnih organov, pa tudi,
da uredi vsa druga vprašanja v zvezi z uveljavitvijo tega
zakona.
III.
Že pri obravnavi predloga za izdajo zakona je bilo ugotovljeno, da za izvedbo predlaganega zakona ne bodo potrebna
znatnejša finančna sredstva, temveč le sredstva za osebne
dohodke in skupno porabo delavcev novo ustanovljenih
upravnih organov, pri čemer pa je treba upoštevati, da bodo
nekateri dosedanji upravni organi oziroma organizacije tudi
tudi odpravljeni. Predlagatelj ocenjuje, da praviloma tudi ne
bo šlo za bistveno povečanje števila delavcev v republiški
upravi, saj bodo v večini primerov novo ustanovljeni upravni
organi prevzeli skupaj z nalogami tudi delavce obstoječih
upravnih organov in je spričo tega moč zaključiti, da bistveno
večja finančna sredstva za realizacijo tega zakona ne bodo
potrebna.
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izpitih

in

pravosodju

(ESA-127)
Povzetek
osnutka zakona o izpopolnjevanju strokovne
izobrazbe,pripravništva in strokovnih izpitih
delavcev v državni upravi in pravosodju
Osnutek zakona o izpopolnjevanju strokovne izobrazbe,
pripravništvu in strokovnih izpitih delavcev v državni upravi in
pravosodju ureja izpopolnjevanje strokovne izobrazbe, pripravništvo in strokovne izpite za vse delavce, ki dejajo v
državni upravi in pravosodju. Vključuje tudi delavce sodišč
združenega dela, družbenega pravobranilca samoupravljanja,
ustavnih sodišč in odvetniške dejavnosti. Enotno ureja preizkušnje strokovne usposobljenosti za dejanja v upravnem postopku in pogoje o strokovni sposobnosti za opravljanje del in
nalog.
Prvo poglavje o izpopolnjevanju strokovne izobrazbe obsega sistematično pridobivanje, razširjanje in poglabljanje
znanj, ki so potrebna delavcem v državni upravi in pravosodju
za opravljanje zaupanih nalog.
I. Splošne določbe
1. člen
Ta zakon ureja izpopolnjevanje strokovne
izobrazbe, pripravništvo in strokovne izpite
ter druge načine preizkušanja znanj delavcev
v upravnih organih, strokovnih službah skupščin družbenopolitičnih skupnosti in njihovih
izvršnih svetov, v rednih sodiščih, sodiščih
združenega dela in drugih samoupravnih sodiščih, javnih tožilstvih, javnih pravobranilstvih, organih za postopek o prekrških, v službah pravne pomoči in delovnih skupnostih
odvetnikov in odvetnikov, ki opravljajo odvetniško dejavnost z osebnim delom samostojno
kot poklic (v nadaljnjem besedilu: organi).
Zakon določa tudi pogoje o strokovnih sposobnostih, ki jih morajo izpolnjevati sodniki,
javni tožilci, javni pravobranilci, odvetniki in
sodniki za prekrške.
2. člen
Delavci imajo pravico in dolžnost, da si v
skladu s tem zakonom stalno izpopolnjujejo
strokovno izobrazbo in razvijajo svoje strokovne sposobnosti za delo, ki ga opravljajo v
organih iz prejšnjega člena.
3. člen
Organi, v skladu z odgovornostjo za učinkovito opravljanje svojih nalog, skrbijo za
poročevalec

Opredeljeno je načrtovanje, spremljanje in izvedba programov izpopolnjevanja. Te naloge so naložene organom, medtem ko delavci programe usklajujejo med seboj in v posebni
izobraževalni skupnosti.
Drugo poglavje obravnava program in organizacijo pripravništva, mentorstvo in čas pripravniške dobe. Pripravniku je ob
določenih pogojih možno skrajšati pripravniško dobo. V primeru, če pripravnik ne opravi v predpisanem roku strokovnega izpita, m preneha delovno razmerje.
V poglavju o strokovnih izpitih so opredeljeni pogoji in
način opravljanja izpita ter vsebina programa. Strokovni izpit
ima splošni in posebni del ter je le v posebnem delu različen
za upravo in pravosodje. Strokovni izpit je zaključna faza
vsake pripravniške dobe, možnost pa je dana tudi drugim
delavcem, da opravljajo strokovni izpit.
Končne določbe urejajo izenačitev pravic nekaterih delavcev, ki so opravili pravosodni izpit ali strokovne izpite po
dosedanjih predpisih s tistimi, ki opravljajo pravosodni izpit
po tem zakonu.

stalno in organizirano izpopolnjevanje strokovne izobrazbe delavcev ter zagotavljajo
materialne, kadrovske in druge pogoje za pripravo in izvajanje programov strokovnega izpopolnjevanja.
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II. Izpopolnjevanje strokovne
izobrazbe
4. člen
Izpopolnjevanje strokovne izobrazbe po
tem zakonu obsega stalno in sistematično
pridobivanje, razširjanje in poglabljanje
znanj, ki so glede na naravo nalog organov
potrebna delavcem za uspešno opravljanje
del in nalog, ki so jim poverjene.
Vsebina in obseg izpopolnjevanja strokovne izobrazbe mora izhajati iz funkcije državne
uprave in njene vloge v procesu razvijanja
samoupravnih socialističnih odnosov, dogovorjenih ciljev družbenega razvoja ter pristojnosti in kadrovske strukture organa.
5. člen
Organi zagotavljajo izpopolnjevanje strokovne izobrazbe delavcev s tem, da v skladu z
ugotovljenimi potrebami po znanju in usposobljenosti delavcev planirajo in programirajo
izpopolnjevanje strokovne izobrazbe, ga izvajajo in preverjajo njegovo učinkovitost; pri
tem organi in delavci delovnih skupnosti teh
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organov sodelujejo med seboj in z izobraževalnimi organizacijami neposredno in v posebni izobraževalni skupnosti.
6. člen
Izpopolnjevanje strokovne izobrazbe delavcev poteka po programu.
Delavci delovnih skupnosti organov obravnavajo programe izpopolnjevanja strokovne
izobrazbe in način njihovega izvajanja ter
druga vprašanja, ki se nanašajo na izpopolnjevanje strokovne izobrazbe.
Program izpopolnjevanja strokovne izobrazbe (v nadaljnjem besedilu: program) predpiše predstojnik organa po predhodnem mnenju delovne skupnosti organa.
Program izpopolnjevanja strokovne izobrazbe za odvetnike sprejme Odvetniška zbornica Slovenije.
7. člen
Program obsega skupni, splošni in posebni
del.
Skupni del programa je enoten za vse organe državne uprave in pravosodja ter zajema
aktualne teme s področja družbenopolitičnega in družbenoekonomskega sistema.
Splošni del programa zajema teme, ki so
skupne za posamezna področja državne
uprave in pravosodja.
Posebni del programa zajema teme, ki so
specifične za delo posameznih organov, glede na njihove naloge.
8. člen
Vsebino, obseg in način izvajanja skupnega
in splošnega dela programa usklajujejo organi in delavci delovnih skupnosti teh organov
neposredno med seboj in v posebni izobraževalni skupnosti.
Za usklajevanje skupnega in splošnega dela programa in za njegovo izvajanje so odgovorni:
- v državni upravi predstojniki republiških
upravnih organov za področje iz svoje pristojnosti,
- v pravosodju predstojniki ustreznih republiških organov,
- za odvetnike Odvetniška zbornica Slovenije.

10. člen
Za vsako obliko izpopolnjevanja strokovne
izobrazbe je potrebno pripraviti ustrezno gradivo in izbrati take metode ter oblike dela, ki
vzpodbujajo aktivnost, ustvarjalnost in samostojnost delavcev pri izobraževanju.
Izpopolnjevanje strokovne izobrazbe se
izvaja zlasti v obliki samoizobraževanja, študijskega sestanka in problemske razprave,
konzultacije, tematskega posveta, seminarja,
tečaja, s praktičnim opravljanjem del in nalog
ter z drugimi oblikami, ki jih določa program
izpopolnjevanja strokovne izobrazbe.
11. člen
Organi so dolžni preverjati učinkovitost izpopolnjevanja strokovne izobrazbe oziroma
oblik, v katerih se to izpopolnjevanje izvaja.
Znanje, ki so ga delavci pridobili pri posameznih oblikah, seminarsko nalogo, izpitom,
s preizkusom spretnosti oziroma usposobljenosti za določeno delo ter z drugimi oblikami
preizkusa znanja. S programom se določi, v
katerih primerih se opravi preizkus znanja ter
način opravljanja preizkusa.
O opravljenem preizkusu znanja se delavcu
izda potrdilo.
12. člen
Pogoji glede strokovne usposobljenosti delavcev za opravljanje del in nalog se v skladu z
zakonom določijo s splošnim aktom organa.
S samoupravnim splošnim aktom delovne
skupnosti organa se določijo pravice in obveznosti delavcev v zvezi z izpopolnjevanjem
strokovne izobrazbe po tem zakonu.
13. člen
Sredstva za izpopolnjevanje strokovne izobrazbe po tem zakonu se zagotavljajo v okviru
sredstev za delo organa.
14. člen
Republiški upravni organ, pristojen za
upravo in pravosodje, skrbi za metodološko
enotnost programiranja, sodeluje pri organizaciji izvajanja programov, spremlja njihovo
izvajanje in daje organom drugo strokovno
pomoč.
III. Pripravništvo

9. člen
15. člen
Programi so srednjeročni in letni.
S srednjeročnim programom se okvirno določajo smotri, vsebina in obseg izpolnjevanja
strokovne izobrazbe ter potrebna finančna
sredstva.
Z letnim programom se določijo zlasti teme,
ki bodo obravnavane v tekočem letu, opredelijo metode, oblike in trajanje izpolnjevanja
strokovne izobrazbe, način preverjanja pridobljenega znanja ter potrebna finančna
sredstva.
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Med pripravniško dobo se pripravnik strokovno usposablja pod vodstvom mentorja, ki
ga določi predstojnik organa,
Mentor skrbi, da strokovno usposabljanje
pripravnika poteka po programu, spremlja in
usmerja delo pripravnika in da po poteku pripravniške dobe oceno o njegovem delu.
Mentor mora imeti enako ali višjo izobrazbo, kot jo ima pripravnik in najmanj pet let
delovnih izkušenj.
poročevalec

16. člen
Program pripravništva obsega splošni in
posebni del. Pripravnik mora biti seznanjen s
programom pripravništva.
Splošni del programa je enoten za vse pripravnike in zajema spoznavanje vloge, dela in
organizacije organa.
Posebni del programa zajema praktično
usposabljanje pripravnika za opravljanje del
in nalog z delovnega področja, za katerega se
pripravnik usposablja.
Za organizacijo in izvajanje pripravništva je
odgovoren predstojnik organa.
17. člen
Pri organu lahko opravlja del pripravništva
tudi pripravnik, ki je v delovnem razmerju v
drugem organu, organizaciji ali skupnosti
pod pogoji, ki so določeni v samoupravnem
splošnem aktu organa, pri katerem bo opravljal del pripravništva.
Če je za opravljanje določenih del in nalog v
organu, organizaciji ali skupnosti potrebna
praksa v drugem organu, je ta organ v skladu
s kadrovskimi in materialnimi možnostmi dolžan omogočiti pripravniku ali drugem delavcu
opravljanje pripravništva.
18. člen
Pripravniška doba traja za dela in naloge,
za katere je potrebna srednja šola - 6 mesecev, višja šola - 9 mesecev in visoka šola -12
mesecev.
Pripravniška doba se ustrezno podaljša, če
je bil pripravnik odsoten z dela več kot 30 dni,
razen zaradi letnega dopusta in udeležbe na
mladinskih delovnih akcijah.
Varianta k prvemu odstavku:
Pripravniška doba traja za dela in naloge,
za katere je potrebna srednja šola - 6 mesecev, višja šola - 9 mesecev in visoka šola -12
mesecev oziroma 18 mesecev za dela in naloge v pravosodju.
19. člen
Če predstojnik na predlog mentorja oceni,
da je pripravnik pri opravljanju pripravniškega programa in delovnih nalog posebno
uspešen in je s tem dokazal, da si je pridobil
izkušnje potrebne za opravljanje dela v svoji
stroki, mu lahko skrajša pripravniško dobo in
dovoli, da opravi strokovni izpit pred potekom
redne pripravniške dobe.
20. člen
Po končani pripravniški dobi opravlja pripravnik strokovni izpit.
21. člen
Pripravniku, ki je sklenil delovno razmerje
za nedoločen čas in ki po končani pripravniški dobi ne opravi strokovnega izpita v roku,
poročevalec

ki je enak polovici predpisane pripravniške
dobe, preneha delovno razmerje.
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22. člen
Program in oraganizacijo pripravništva podrobneje predpiše predstojnik ustreznega republiškega organa v soglasju s predstojnikom
republiškega upravnega organa pristojnega
za upravo in pravosodje.
IV. Strokovni izpit
23. člen
S strokovnim izpitom se ugotovi ali je pripravnik sposoben pridobljeno znanje in izkušnje uporabljati pri samostojnem opravljanju del in nalog, za katere se je usposabljal.
24. člen
Strokovni izpit obsega splošni in posebni
del.
Splošni del izpita se opravlja ustno. Program splošnega dela strokovnega izpita je za
pripravnike iste stopnje šolske izobrazbe
enak.
Program posebnega dela strokovnega izpita je prilagojen delom in nalogam, za katere
se je pripravnik usposabljal in se opravlja
pismeno in ustno.
25. člen
Program splošnega dela izpita obsega:
- temelje družbenopolitičnega in družbenoekonomskega sistema,
- vlogo, položaj, načela in funkcije ter organizacijo organov državne uprave, pravosodnih organov in organov družbene skupnosti
ter razmerja teh organov do skupščin družbenopolitičnih skupnosti in samoupravnih interesnih skupnosti, do družbenopolitičnih organizacij in drugih družbenih dejavnikov,
- družbenoekonomski položaj in samoupravljanje delavce,v v delovnih skupnostih teh
organov.
26. člen
Pripravniki, ki se usposabljajo za dela in
naloge sodnika, javnega tožilca, javnega pravobranilca, odvetnika in sodnika za prekrške,
opravljajo posebni del strokovnega izpita
(pravosodni izpit) iz naslednjih pravnih področij:
- temeljna razmerja združenega dela;
- pravni režim družbenih sredstev in lastninsko pravno razmerje, obligacijsko pravo,
dedno in družinsko pravo ter pravdni in izvršilni postopek;
- kazensko materialno pravo in kazenski
postopek.
Ustni del izpita se opravi iz vseh treh pravnih področij iz prejšnjega odstavka. Pismeni
del izpita je praktična naloga iz enega izmed
pravnih področij iz prejšnjega odstavka, ki si
ga izbere kandidat.
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Varianta k drugemu odstavku:
Ustni del izpita se opravi iz vseh treh pravnih področij iz prejšnjega odstavka. Pismeni
del izpita je praktično naloga iz kazenskega
prava in iz enega izmed ostalih dveh pravnih
področij iz prejšnjega odstavka, ki si ga izbere
kandidat.

27. člen
Pravosodni izpit lahko opravlja tudi diplomirani pravnik, ki se kot pripravnik ni usposabljal za opravljanje del in nalog iz prvega
odstavka prejšnjega člena, če je najmanj dve
leti opravljal dela in naloge na pravnem področju v upravnih in drugih organih, organizacijah združenega dela ali v drugih organizacijah in skupnostih in je najmanj tri mesece
delal v pravosodnih organih oziroma je najmanj tri leta opravljal dela in naloge na pravnem področju v upravnih in drugih organih,
organizacijah združenega dela ali v drugih
organizacijah in skupnostih in je najmanj tri
mesece delal v pravosodnih organih oziroma
je najmanj tri leta opravljal dela in naloge na
pravnem področju v upravnih in drugih organih, organizacijah združenega dela ali v drugih organizacijah in skupnostih.
Če je diplomirani pravnik iz prejšnjega odstavka že opravil drug strokovni izpit, opravlja
pravosodni izpit iz pravnih področij, ki mu jih
določi izpitna komisija, upoštevajoč njegove
delovne izkušnje in program opravljenega izpita.

29. člen
Pripravnik opravlja strokovni izpit pred komisijo, ki ima manjmanj tri člane.
30. člen
Uspeh strokovnega izpita ocenuje izpitna
komisija iz vsakega predmeta posebej in v
celoti iz vseh izpitnih predmetov za oceno
»izpit opravil« ali »izpita ni opravil«.
Izpitna komisija izda kandidatu spričevalo o
opravljenem ali strokovnem izpitu. Pri upravnem izpitu se navede področje, iz katerega je
kandidat opravil strokovni izpit.
31. člen
Pripravnik, ki strokovnega izpita ni opravil,
ga ima pravico ponovno opravljati v roku, ki
mu ga določi izpitna komisija. Ta rok ne sme
biti daljši od treh mesecev.
Kandidat, ki strokovnega izpita ni opravil,
ker je bil negativno ocenjen iz enega predmeta posebnega dela strokovnega izpita, lahko
dela popravni izpit iz tega predmeta v roku, ki
ga določi izpitna komisija,
32. člen
Predstojnik upravnega organa pristojnega
za upravo in pravosodje, predpiše programe
in določi način opravljanja strokovnih izpitov
ter imenuje predsednike in člane izpitnih komisij.
V. Preizkus strokovne usposobljenosti
za dejanja v upravnem postopku

28. člen
Pripravniki, ki se usposabljajo za dela in
naloge v upravnih organih, strokovnih službah skupščin družbenopolitičnih skupnosti
ter njihovih izvršnih svetov, opravljajo posebni del strokovnega izpita (upravni izpit) iz področja, za katerega so se usposabljali.
Izpit se opravlja iz procesnih in materialnih
predpisov naslednjih področij:
- ljudska obramba,
- notranje zadeve in družbena samozaščita,
- mednarodni odnosi,
- davčna služba (služba družbenih prihodkov),
- gospodarstvo, planiranje, finance,
- urbanizem, gradbene, komunalne in stanovanjske zadeve,
- premoženjsko-pravna služba, evidenca
nepremičnin, geodetska služba,
- družbene dejavnosti,
- splošne upravne zadeve, organizacija
uprave in kadrovska služba, delovna razmerja, strokovna opravila za skupščino družbenopolitičnih skupnosti in njen izvršni svet,
- meteorologija, hidrologija in seizmolo9'ja.
- izvrševanje kazenskih sankcij,
- administrativno tehnična opravila.
Izpit se opravlja pismeno in ustno. Pismeni
del izpita je praktična naloga iz ustreznega
upravnega področja.
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33. člen
Preden izda predstojnik upravnega organa
uradni osebi tega organa pooblastilo za odločanje o upravnih stvareh oziroma za dejanja v
postopku pred izdajo odločbe, se mora prepričati ali ima uradna oseba potrebno znanje
za opravljanje dejanj, za katera se pooblašča.
Preizkus znanja obsega določbe splošnega
in posebnih upravnih postopkov ter druge
predpise, ki jih uradna oseba neposredno
uporablja pri opravljanju dejanj v upravnem
postopku.
34. člen
Preizkus znanja po prejšnjem členu se
opravi pred komisijo, ki jo imenuje predstojnik republiškega upravnega organa pristojnega za upravo in pravosodje; za opravljanje
preizkusa znanja lahko pooblasti ustrezno
izobraževalno organizacijo.
35. člen
Predstojnik lahko izjemoma oprosti preizkusa uradno osebo, ki ima diplomo višje
upravne ali pravne šole oziroma diplomo
pravne fakultete in 5 oziroma 3 leta delovnih
izkušenj pri opravljanju dejanj v upravnem
postopku.
Varianta: Ta člen se črta.
poročevalec

VI. Pogoji o strokovni sposobnosti za
opravljanje določenih del in nalog
36. člen
Pogoje o strokovni sposobnosti za opravljanje del in nalog sodnika rednega sodišča,
javnega tožilca, javnega pravobranilca in sodnika za prekrške izpolnjuje delavec, ki ima
pravosodni izpit in si izpopolnuje strokovno
izobrazbo po tem zakonu. Ti pogoji se ne
zahtevajo za opravljanje funkcije predsednika
Vrhovnega sodišča SR Slovenije in javnega
tožilca SR Slovenije.
Dela in naloge sodnika sodišča združenega
dela in drugih samouravnih sodišč, ki je v
delovnem razmerju pri sodišču, lahko opravlja delavec, ki je diplomiran pravnik in ima
najmanj tri leta (varianta: pet let) delovnih
izkušenj na pravnem področju in si izpopolnjuje svojo izobrazbo po tem zakonu.
Pogoje o strokovni sposobnosti za opravljanje odvetniške dejavnosti izpolnjuje delavec, ki ima po opravljenem pravosodnem izpitu dve leti delovnih izkušenj na pravnem področju in si izpopolnjuje strokovno izobrazbo
po tem zakonu.
Pravosodni izpit mora imeti tudi delavec, ki
je diplomiran pravnik in opravlja dela in naloge strokovnega sodelavca pri rednih sodiščih,
sodiščih združenega dela in drugih samoupravnih sodiščih, javnem tožilstvu, javnem
pravobranilstvu, službi pravne pomoči in organu za postopek o prekršku in si izpopolnjuje strokovni ozobrazbo po tem zakonu.
Varianta: - v prvem odstavku se za besedo
»sodnika« črtata besedi »rednega sodišča« in
za besedama javnega pravobranilca doda beseda »odvetnika«
- drugi in tretji odstavek se črtata.
37. člen
Določbe tega zakona se smiselno uporabljajo tudi za strokovne delavce Ustavnega sodišča SR Slovenije, če ni z aktom tega sodišča
drugače določeno.
38. člen
Določbe tega zakona se uporabljajo tudi za
strokovne delavce družbenega pravobranilca
samoupravljanja. Družbeni pravobranilec samoupravljanja SR Slovenije določi, katero
vrsto strokovnega izpita po tem zakonu
opravljajo pripravniki, ki so se usposabljali za
dela in naloge strokovnega delavca družbenega pravobranilca samoupravljanja.
39. člen
Določbe tega zakona ne veljajo za sodnike,
ki niso v delovnem razmerju pri sodiščih.
Določbe tega zakona se ne uporabljajo, kolikor so posamezna vprašanja izpopolnjevanja strokovne izobrazbe glede na naravo dela
na določenem upravnem področju drugače
urejena s posebnim zakonom.
poročevalec

VII. Prehodne in končne določbe

OPOMBE:

40. člen
Pripravniki, ki so sklenili delovno razmerje
pred uveljavitvijo tega zakona in so v tem
času opravili več kot polovico določene pripravniške dobe, nadaljujejo pripravništvo po
doslej veljavnih predpisih.
41. člen
Delavcem, ki po uveljavitvi tega zakona
sklenejo delovno razmerje v organih iz prvega
odstavka 28. člena, opravili pa so kak drug
strokovni izpit za isto stopnjo izobrazbe, ni
potrebno opravljati upravnega izpita.
42. člen
Določbe 33., 34. in 35. člena tega zakona se
smiselno uporabljajo tudi za delavce, ki v organizacijah združenega dela in v drugih samoupravnih organizacijah in skupnostih in
drugih družbenih organizacijah in društvih
odločajo v zadevah iz prvega odstavka 33.
člena tega zakona.
43. člen
Pogoje o strokovni sposobnosti za opravljanje del in nalog iz 36. člena tega zakona
izpolnjujejo tudi delavci, ki so bili že po dosedanjih predpisih v pravicah izenačeni s tistimi
delavci, ki so opravili pravosodni izpit.
S pravosodnim izpitom po tem zakonu so
izenačeni tudi sodniški ali odvetniški izpit,
izpit za nižjega pravnega referenta, opravljen
do 29. decembra 1955 pred republiškim
upravnim organom, pristojnim za pravosodje
ali javnim tožilstvom LRS ter drugi izpiti, ki so
bili po dosedanjih predpisih izenačeni s sodniškim, odvetniškim oziroma pravosodnim
izpitom in jim je obstoj teh pravic priznan z
odločbo republiškega upravnega organa pristojnega za pavosodje.
S pravosodnim izpitom je izenačen izpit, ki
ga opravijo oficirji pravne službe in vojaški
uslužbenci Jugoslovanske ljudske armade
kot diplomirani pravniki za majorja oziroma
za vojaškega uslužbenca pravne službe III.
razreda po programu, ki obsega tudi predmete navedene v 25. in 26. členu tega zakona.
44. člen
Predstojnik republiškega upravnega organa, pristojnega za upravo in pravosodje, izda
izvršilni predpis iz 32. zakona.
Organi določijo programe izpopolnjevanja
strokovne izobrazbe iz 6. in 7. člena tega
zakona najkasneje do 30. septembra 1980.
45. člen
Strokovni izpiti po tem zakonu se začnejo
opravljati 1. septembra 1980.
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46. člen

združenega dela (Uradni list SRS, št. 38/74).

Z dnem, ko začne veljati ta zakon neha
veljati zakon o pravosodnem izpitu (Uradni
listi SRS, št. 26/72) ter določbe prvega in
drugega odstavka 32. člena zakona o sodiščih

47. člen

OPOMBE:

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

OBRAZLOŽITEV

Skupščina SR Slovenije je na sejah zborov dne 8. in 9. 11.
1978 sprejela predlog za izdajo zakona o dopolnilnem izobraževanju, pripravništvu in strokovnih izpitih delavcev v državnih organih. Zbori skupščine so Izvršnemu svetu Skupščine
SR Slovenije naložili, da pripravi osnutek zakona, pri tem pa
upošteva predloge, pripombe in mnenja delovnih teles Skupščine SR Slovenije in zborov, pripombe skupin delegatov,
družbenopolitičnih organizacij in drugih družbenih dejavnikov ter pripombe, predloge in mnenja iz razprav na sejah
zborov.
Nov naslov osnutka zakona je usklajen s terminologijo
osnutka zakona o usmerjenem izobraževanju. Termin »izpopolnjevanje strokovne izobrazbe« je usklajen z vso že obstoječo zakonodajo in pomeni celovito, stalno izobraževanje
zaposlenih delavcev na področju stroke ter družbenopolitičnem in splošnem področju.
Osnutek zakona ureja izpopolnjevanje strokovne izobrazbe,
pripravništvo in strokovne izpite za yse delavce, ki delajo v
državni upravi in pravosodju. Vključuje tudi delavce sodišč
združenega dela, družbenega pravobranilca samoupravljanja,
ustavnega sodišča in delavce s področja odvetniške dejavnosti.
Pri pripravi osnutka zakona so bili upoštevani družbeni
dokumenti o razvoju vzgoje in izobraževanja, zlasti še stališča
kongresov ZKJ in ZKS, družbeni dogovor o nalogah pri oblikovanju in izvajanju kadrovske politike v SR Sloveniji, sklepi
29. seje Izvršnega komiteja Predsedstva CK ZKS in zakona o
temeljih sistema državne uprave in o Zveznem izvršnem svetu
ter zveznih upravnih organih.
Pri oblikovanju posameznih rešitev je predlagatelj upošteval stališča, predloge in pobude dosedanjih razprav o predlogu za izdajo zakona ter izkušnje pri dosedanjem izvajanju
izpopolnjevanja strokovne izobrazbe, pripravništvu in strokovnih izpitih.
Osnutek zakona obravnava v poglavju o izpopolnjevanju
strokovne izobrazbe samo tista vprašanja, ki jih je potrebno v
državni upravi in pravosodju specifično urejati in pomeni
izpeljavo sistemskih rešitev o usmerjenem izobraževanju.
Osnutek zakona določa enoten sistem usposabljanja vseh
delavcev v državni upravi in pravosodju po končanem rednem
izobraževanju. Pripravništvo se zaključi z opravljenim strokovnim izpitom. Stalno izpopolnjevanje strokovne izobrazbe
predstavlja vso delovno dobo trajajoč proces usposabljanja
delavcev za opravljanje specifičnih del in nalog v državni
upravi in pravosodju.
V splošnih določbah osnutek zakona določa, za katere
organe se enotno ureja izpopolnjevanje strokovne izobrazbe,
pripravništvo, strokovni izpiti ter drugi načini preizkušanja
znanj delavcev.
Delavci imajo pravico in dolžnost, da se stalno izpopolnjujejo, organi pa morajo zagotoviti vse pogoje za pripravo in
izvajanje programov (2. in 3. člen).

znanju in usposobljenosti svojih delavcev planirati, programirati, izvajati in preverjati rezultate izpopolnjevanja. Program
določi predstojnik po predhodnem mnenju članov delovne
skupnosti. Glavni cilj in smisel te določbe je, da vsak organ
planira izpopolnjevanje za daljše časovno obdobje, da se
izvaja vse izpopolnjevanje v skladu s programom ter da to ni
le želja aH potreba posameznika, ampak obveza organa in
delavcev s ciljem, dvigniti nivo učinkovitosti, strokovnosti in
odgovornosti organov od svojih nalog (6. člen).
Zaradi določene skupne kot tudi specifične vsebine in narave dela organov, ki ga morajo delavci v državni upravi in
pravosodju opravljati, osnutek zakona v 7. členu predpisuje
oblikovanje splošnih, skupnih in posebnih programov izpopolnjevanja strokovne izobrazbe kot sestavnih delov programa izpopolnjevanja vsakega organa.
Skupni del programa je enoten za vse organe, splošni del
pa se oblikuje za posamezna področja državne uprave in
pravosodja. Posebni del programa določi vsak organ glede na
svoje specifične naloge (7. člen).
Osnutek zakona predpisuje tudi način usklajevanja programov. Splošni in skupni del programa usklajujejo organi in
delavci delovnih skupnosti neposredno med seboj in v posebni izobraževalni skupnosti, ki bo ustanovljena za to področje. Za usklajevanje in izvajanje programov so odgovorni
predstojniki organov, za odvetnike pa Odvetniška zbornica
Slovenije (8. člen).
Za učinkovito izvajanje izpopolnjevanja delavcev osnutek
zakona v 10. členu predpisuje obvezno pripravo gradiv za vse
oblike izpopolnjevanja, hkrati pa daje organizatorjem široke
možnosti izbire oblik izobraževanja, ki pa morajo spodbujati
aktivnost, ustvarjalnost in samostojnost pri izobraževanju.
Osnutek zakona v 11. členu posebej zahteva stalno preverjanje učinkovitosti izpopolnjevanja. Daje tudi možnost, da se
opravi, če to program izpopolnjevanja zahteva, preizkus znanja.
V razpravi o predlogu za izdajo zakona je bita dana pripomba, da naj zakon ureja tudi povezanost udeležbe in aktivnosti delavca pri izpopolnjevanju strokovne izobrazbe z nagrajevanjem, oziroma, da naj neaktivnim in neuspešnim delavcem, ki ne izpolnjujejo svoje izobrazbe, preneha delovno
razmerje. Dsnutek zakona določa, da poteka izpopolnjevanje
strokovne izobrazbe po programu, ki ga določi predstojnik (6.
člen), zato je izpopolnjevanje del delovne obveznosti. S tem je
zagotovljena udeležba delavcev pri izpopolnjevanju, njihova
aktivnost, katere rezultat je pridobljeno znanje in usposobljenost, ki se izraža v njegovi večji ali manjši delovni uspešnosti.
Vse podrobnosti glede strokovne usposobljenosti delavcev in
njihovih pravic in obveznosti v zvezi z izpopolnjevanjem se
določijo s splošnim aktom organa oziroma s samoupravnim
splošnim aktom.
Osnutek zakona v 14. členu zavezuje Republiški sekretariat
za pravosodje, organizacijo uprave in proračun, da skrbi za
metodološko enotnost programiranja ter da nudi organom
vso ostalo strokovno pomoč pri izpopolnjevanju strokovne
izobrazbe.

1. Izpopolnjevanje strokovne Izobrazbe
(4.-14. člen)

2. Pripravništvo

Izpopolnjevanje strokovne izobrazbe obsega sistematično
pridobivanje, razširjanje in poglabljanje znanj, ki so potrebna
delavcem za opravljanje poverjenih nalog in ki omogočajo
vsestranski razvoj celovite osebnosti.
Vsak organ mora v skladu z ugotovljenimi potrebami po

Poglavje o pripravništvu obravnava mentorstvo, program
pripravništva, organizacijo, izvajanje ter čas pripravniške
dobe. Poseben poudarek je na vlogi mentorja, ki mora organizirati potek uvajanja pripravnika v konkretno delo v skladu s
predpisanim programom, spremljati njegovo delo in na koncu

I.
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3. Strokovni Izpit

Določba drugega odstavka 31. člena določa možnost popravnega izpita kandidata, ki je bil negativno ocenjen iz enega
predmeta posebnega dela strokovnega izpita, kar je prav tako
novost v primerjavi z dosedanjo ureditvijo strokovnega izpita.
Glede pogojev o strokovni sposobnosti za opravljanje določenih del in nalog je treba omeniti tole:
Večina organizacijskih pravosodnih zakonov glede pogojev
o strokovni sposobnosti voljenih in imenovanih nosilcev pravosodnih funkcij (sodnikov, javnih tožilcev, javnih pravobranilcev itd.) napotuje na posebni, t. j. predloženi zakon. Zato so
v 36. členu osnutka ti pogoji določeni. Pravosodni izpit in
strokovna izobrazba po tem zakonu se zahteva med drugim
tudi za sodnike Vrhovnega sodišča SR Slovenije, kar po
dosedanji ureditvi ni bilo potrebno. Navedeni pogoji se pa po
osnutku zakona ne zahtevajo za predsednika Vrhovnega sodišča SR Slovenije. Za opravljanje funkcije predsednika in »profesionalnega« sodnika sodišča združenega dela in drugih
samoupravnih sodišč se ne zahteva pravosodni izpit, temveč
samo delovne izkušnje (tri oziroma po varianti pet let).

Strokovni izpit obsega splošni in posebni del. Vsebino
splošnega izpita, katerega program je za pripravnike iste
stopnje šolske izobrazbe enak, določa 25. člen osnutka zakona in se opravlja ustno. Program posebnega dela strokovnega izpita je prilagojen delom in nalogam, za katere se je
pripravnik usposabljal in je zato po vsebini različen za delavce
v pravosodju in upravi. Opravlja se pismeno in ustno.
Posebni del strokovnega izpita pripravnikov, ki se usposabljajo za dela in naloge sodnika, javnega tožilca, javnega pravobranilca, odvetnika in sodnika za prekrške, je enoten. Doslej je bil za sodnika za prekrške predpisan poseben izpit.
Vsebina tega dela izpita določa 26. člen osnutka zakona. V
primerjavi z dosedanjim pravosodnim izpitom, je skrčen obseg v bistvu na samo tri pravna področja. Pismeni izpit bi
kandidat delal samo iz enega pravnega področja po svoji
izbiri, ne pa kot doslej obvezno iz kazenskega in civilnopravnega področja. Po variantni rešitvi pa naj bi pismeni izpit
obsegal dve pravni področji po izbiri kandidata.
Pomembno novost glede pravosodnega izpita prinaša tudi
določba 27. člena osnutka zakona, da lahko opravlja ta izpit
tudi diplomirani pravnik, ki se kot pripravnik ni usposabljal za
opravljanje •>pravosodnih« del in nalog iz 26. člena, če je
najmanj dve leti opravljal dela in naloge pravnega področja v
upravnih in drugih organih, organizacijah združenega dela ali
v drugih organizacijah in skupnostih in je vsaj tri mesece delal
v pravosodnih organih oziroma, če je najmanj tri leta opravljal
dela in naloge na pravnem področju v prej navedenih organih,
organizacijah in skupnostih. Doslej se je tudi za te diplomirane pravnike zahtevalo najmanj eno leto pravniškega dela na
sodišču.

Približno enaki kot doslej, so tudi pogoji o strokovni sposobnosti za opravljanje odvetniške dejavnosti, s tem, daje po
opravljenem pravosodnem izpitu potrebna še dveletna
praksa. Pogoji pa bi bili strožji in praksa podaljšana za šest
mesecev, če bi bila sprejeta varianta prvega odstavka 18.
člena osnutka zakona. Po variantni rešitvi 36. člena osnutka
zakona, bi bili pogoji o strokovni sposobnosti izenačeni tudi
za sodnike samoupravnih sodišč in odvetnike.
Drugi odstavek 39. člena predvideva možnost, da se posamezna vprašanja, ki se nanašajo na izpopolnjevanje strokovne izobrazbe glede na naravo dela, lahko s posebnim
zakonom drugače urede za posamezna upravna področja.
Primer je Republiški sekretariat za notranje zadeve, ki ima že
sedaj to področje drugače urejeno, kjer poteka izobraževanje
uspešno.
V končnih določbah je potrebno omeniti tudi določbe 43.
člena osnutka zakona, ki izenačujejo pravice nekaterih delavcev s tistimi, ki so opravili pravosodni izpit in izenačujejo
strokovne izpite, opravljenje po dosedanjih predpisih s pravosodnim izpitom po tem zakonu.
Roki za izdajo izvršilnih predpisov so določeni v 44. členu,
kar pomeni začetek izvajanja določb o strokovnem izpitu v
septembru 1980, medtem, ko izpopolnjevanje strokovne izobrazbe že teče.
Prve predpriprave za izvajanje izpopolnjevanja strokovne
izobrazbe so bile določene že 1977. leta, ko je bil sklenjen
samoupravni sporazum o dopolnilnem strokovnem in družbenopolitičnem izobraževanju v republiški upravi in pravosodju.
Pripravljeni so že skupni programi, ki se izvajajo po sprejetem
načrtu.

pripravniške dobe oceniti usposobljenost pripravnika za delo.
Program pripravništva se deli na splošni del programa, kije
za vse pripravnike enak in posebni del, prilagojen konkretnemu delovnemu področju (16. člen), za katerega se pripravnik usposablja. Za organizacijo in izvajanje je odgovoren
predstojnik.
V razpravi so predvsem pravosodni organi predlagali za
pripravnike v pravosodju daljšo pripravniško dobo, kot je bila
predvidena v predlogu za izdajo zakona. Zato je predlagana v
18. členu osnutka varianta pripravniške dobe za pripravnike v
pravosodju.
V 19. členu osnutka zakona je povzeta določba 40. čiena
zakona o delovnih razmerjih o možnosti skrajšanja pripravniške dobe. Določba 21. člena določa, da pripravniku, ki ni
opravil strokovnega izpita v predpisanem roku, preneha delovno razmerje tudi, če ga je sklenil za nedoločen čas.
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