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POROČILO 

o pripravah za začetek izobraževanja po 

zakonu o usmerjenem izobraževanju v 

šolskem ietu 1981-1982 

POVZETEK POROČILA 

O PRIPRAVAH ZA ZAČETEK IZOBRAŽEVANJA 
V ŠOLSKEM LETU 1931/82 

Poročilo obsega pregled in oceno priprav v času od 
novembra 1980 do aprila 1981, zlasti aktivnosti v posebnih 
izobraževalnih skupnostih in Izobraževalni skupnosti Slo- 
venije, v strokovnih službah in izobraževalnih organizaci- 
jah ter oceno o aktivnosti v OZD uporabnikov. Podrobneje 
prikazuje zlasti postopek in doseženo stanje pri samou- 
pravnem organiziranju uporabnikov in izvajalcev, planira- 
nju usmerjenega izobraževanja in materialnih okvirov te 
dejavnosti, razvijanje novih družbenoekonomskih odno- 
sov in usklajevanje planskih aktov, pripravo in sprejema- 
nje novih vzgojnoizobraževalnih programov in njihove 
značilnosti, potek usmerjanja in prve rezultate razpisa 
vpisa za letos ter bistvene probleme pri zagotavljanju 
materialnih in kadrovskih pogojev za začetek deia srednjih 
šol po novih programih. 

Sprejeti in medsebojno usklajeni so samoupravni spora- 
zumi o temeljih planov posebnih izobraževalnih skupno- 
sti, ki v svojih bistvenih usmeritvah in po obsegu planira- 
nih sredstev ustrezajo Dogovoru o temeljih plana S RS. 
Mreža srednjih šol je usklajena z Družbenim dogovorom o 
razmestitivi izobraževanja in povečan je obseg izobraže- 
vanja za proizvodnjo v skladu s planskimi usmeritvami v 
SR Sloveniji. Vsi uporabniki, tudi tisti s področja družbe- 
nih dejavnosti, ki doslej niso prispevali za izobraževanje, 
so se organizirali v 18 posebnih izobraževalnih skupno- 
stih, ki so svojo organiziranost uskladile z novim zakonom 
tako, da je s tem oblikovana sistemska podlaga za nepo- 
sredno vplivanje delavcev na vsebino, organizacijo in izva- 
janje usmerjenega izobraževanja. 

Potek oblikovanja planskih in programskih aktov kaže, 
da se je ta proces sicer začel, da pa so še pomembne 
slabosti v delovanju delegatskega sistema od baze v te- 
meljnih organizacijah in delavnih skupnostih do oblikova- 
nja skupnih stališč v organih skupnosti. Zaradi sora- 
zmerno nove problematike in le počasnega uveljavljanja 
Odgovornosti za izobraževanje tudi obravnava tistih plan- 
skih aktov, ki se sprejemajo v temeljnih organizacijah, še 
ni dala tistih kvalitet, ki bi bile potrebne za hitrejše in 
globlje premike v usmeritvah razvoja izobraževanja, ki jih 
terjajo strukturne spremembe v razvoju gospodarstva in 
družbenih dejavnosti. 

Uporabniki in izvajalci so v skupščinah posebnih izobra- 
ževalnih skupnosti do marca 1981 sprejeli nove programe 
za pridobitev srednje strokovne izobrazbe. Novi programi 
so zasnovani praviloma širše, kot so bile dosedanje sred- 
nje strokovne šole, tako da se v posameznih usmeritvah in 
smereh omogoča izobraževanje za večje število sorodnih 
poklicev. V primerjavi z dosedanjimi se je zato število 
samostojnih programov zmanjšalo za več kot polovico, 
pojavlja pa se nekaj novih, ki so rezultat novih tehnologij 
oziroma omogočajo izobraževanje za tista dela in naloge, 
kjer doslej nismo imeli organiziranega izobraževanja. Pri 
nastajanju programov je sodeloval zelo širok krog stro- 
kovnjakov iz vrst uporabnikov in izvajalcev, ki so uspešno 
razrešili mnoge nove zahteve, tako da novi programi ob 
usposobitvi za začetek dela v poklicu oziroma stroki pravi- 
loma zagotavljajo tudi višjo raven splošnih in strokovnih 
teoretičnih znanj brez podaljševanja izobraževanja. Glede 

PO ZAKONU O USMERJENEM IZOBRAŽEVANJU 

na veliko novost v zasnovi programov pa še obstajajo 
nekatere dileme o primernosti posameznih novih rešitev, 
ki jih bo lahko razrešila le praksa, zato bo organizirano že 
od začetka sistematično strokovno spremljanje izvajanja 
novih programov, da bi lahko pravočasno pripravili tudi 
potrebne spremembe in dopolnitve, posebej še, ker bo 
zaradi hitrega razvoja stroke neobhodno tudi nove pro- 
gramske vsebine stalno razvijati in dopolnjevati. 

Posebno področja aktivnosti v zvezi z uvajanjem novih 
programov predstavlja akcija usmerjanja mladine in delav- 
cev ter izvedba prvega vpisa po novih programih v jeseni 
1981. Cilj te akcije je doseči poleg drugega tudi načrtno 
povečanje izobraževanja za proizvodnjo do predvidenega 
razmerja 70:30. Koordinirana akcija zajema ustrezne prila- 
goditve in razmestitve kapacitet (mreža) šol in domov ter 
zagotavljanje pogojev za izvajanje celotnih novih progra- 
mov (tudi za proizvodno delo oziroma delovno prakso), pa 
tudi načrtno informiranje in razvijanje interesov mladih za 
izobraževanje v deficitarnih strokah, vključujoč tudi 
ustrezne materialne spodbude (kadrovsko štipendiranje 
itd). 

Akcijo usmerjajo koordinacijski odbori v občinah in v 
republiki s sodelovanjem osnovnih in srednjih šol, skup- 
nosti za zaposlovanje in organizacij združenega dela in je 
v prvi polovici šolskega leta potekala predvsem v osnovnih 
šolah, v marcu je bil objavljen skupni razpis, ki je poleg 
usmeritev in smeri izobraževanja obsegdl tudi predvideno 
število učencev, ki jih bodo lahko vpisala posamezne šole 
v skladu s plani. V vseh tistih primerih, ko število prijav ni 
skladno z načrtovanim obsegom, se nadaljuje akcija za 
preusmeritev v šole in usmeritve, kjer je prijav premalo. 
Tiste šole, kjer taka preusmeritev ne bo uspela, pa bodo 
morale uvesti omejitev vpisa in opraviti izbor kandidatov v 
skladu z zakonom. 

Rezultati vpisa kažejo, da je prišlo do pozitivnega pre- 
mika, saj se je že po prvih prijavah povečalo število kandi- 
datov za proizvodna poklice, hkrati pa so vendarle še 
precej pod načrtovanim razmerjem. Ostajajo tudi večje 
regionalna neskladnosti, kar narekuje, da bo potrebna 
stalna akcija za doseganje načrtovanih ciljev - pa tudi še 
dodatni spodbudni ukrepi zlasti pri štipendiranju. 

V primerjavi z gibanjem vplisa mladine pa so podatki o 
usmerjanju delavcev v izobraževanju manj spodbudni. V 
glavnem so prijave odraslih pod načrtovanim obsegom, 
deloma tudi zato, ker so OZD zelo pozno ali pa sploh še 
niso objavile internih razpisov za izobraževanje ob delu v 
skladu z zakoncm. Pritisk na izobraževanje odraslih za 
neproizvodne poklice, ki je bil zelo očiten v preteklih letih, 
se je sicer občutno zmanjšal, žal pa se interes proizvodnih 
delavcev za izobraževanje v svojih strokah ni povečal. 
Podoben je položaj tudi pri vpisu na visoke šole, kjer sicer 
prvi podatki kažejo določeno zmanjševanja interesa za 
študij v družboslovnih smereh, ki pa ga ne spremlja 
ustrezno povečanje v tehniških smereh, saj prav na tem 
področju prijave za študij ob delu zaenkrat še močno 
zaostajajo za razpisanimi usmeritvami. 

Izobraževalne organizacije, ki uvajajo nove programe, 
bodo skupaj s svojimi posebnimi izobraževalnimi skup- 
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nostmi zagotovile nujne materialne in kadrovske pogoje 
za njihovo uvedbo - upoštevaje pri tem zahteve, ki jih je za 
prehodno obdobje določil zakon. Značilno pa bo po- 
membno povečanje zasedenosti obstoječih šolskih objek- 
tov, saj bo zlasti v večjih središčih večina srednjih šol 
delovala v dveh izmenah. Predvidene naložbe so namreč v 
tem obdobju skoraj povsem odpadle. V srednjih šolah je 
že doslej primanjkovalo ustrezno usposobljenih učiteljev, 
z novimi programi pa se uvajajo tudi nekateri novi pred- 
meti, zato bo poleg usposabljanja vseh učiteljev organizi- 
rano tudi načrtno izpolnjevanje tistih učiteljev, ki prevze- 
majo nove predmete in učiteljev, ki bodo prišli na šoie iz 
prakse. V tem okviru je posvečena posebna pozornost 
pripravi tistih delavcev v organizacijah združenega dela, ki 
bodo prevzele organizacijo in vodstvo proizvodnega dela 
oziroma delovne prakse, ki je sestavni del vseh novih 
programov. Posebne izobraževalne skupnosti ob organizi- 
rani pomoči Gospodarske zbornice oziroma splošnih 
združenj in Republiškega sveta Zveze sindikatov Slovenije 
pripravljajo sporazume z organizacijami združenega dela, 
ki bodo proizvodno delo oziroma delovno prakso zagotav- 
ljale v svojem delovnem procesu. 

V teku je tudi opremljanje šol s specializiranimi učilni- 
cami in opremo, potrebno za izvajanje novih programov, 
vendar poteka zaradi zaostrenih gospodarskih razmer s 
precejšnjimi zaostanki in v zmanjšanem obsegu. 

Novi učbeniki za 1. letnik bodo do jeseni pravočasno 
zagotovljeni, v pripravi so tudi učbeniki za naslednje let- 

nike, kjer bo zlasti pri učbenikih za strokovne predmete 
potrebno intenzivno usklajevanje in racionalizacija. Zaradi 
izrednega porasta cen papirja in grafičnih storitev, bodo 
novi učbeniki predstavljali pomemben strošek za učenca 
in bo v letošnjih razmerah nujna aružbena akcija, da bi ta 
problem oziroma njegove učinke omilili 

V zaključnih ugotovitvah poročilo opozarja zlasti na 
nujno dograjevanje samoupravne organiziranosti združe- 
nega dela na tem področju ter na razvijanje in usposablja- 
nje delegatskega sistema kot pogoja za uspešno uresniče- 
vanje novih družbeno ekonomskih odnosov in uveljavlja- 
nja odločanja delavcev o obsegu, vsebini in organizaciji 
izobraževanja - posebej še oblikovanja takih programov 
za pridobivanje in izpolnjevanje strokovne izobrazbe, ki 
bodo izhajali iz potreb in zahtevnosti dela in omogočali 
oseben razvoj vsakemu delavcu. Glede na doseženo sta- 
nje pri pripravi teh programov poročilo posebej opozarja 
na nujnost spremljanja njihovega izvajanja in ustrezno 
ukrepanje, na nadaljnjo akcijo za oblikovanje novih pro- 
gramov v visokih šolah ter na zagotavljanje pogojev za 
uspešno delovanje novega sistema - posebej še na usmer- 
janje mladine in delavcev ter na urejanje pogojev in mož- 
nosti za izobraževanje ob delu in iz dela v samoupravnih 
aktih organizacij združenega dela. Celotna akcija uvajanja 
usmerjenega izobraževanja pa poteka v zaostrenih gospo- 
darskih razmerah, ki vplivajo tudi na nekatere programske 
in organizacijske rešitve in zahtevajo skrajno racionalno 
obnašanje. 

UVOD 
Skupščina SR Slovenije je ob obravnavi poročila o 

poteku priprav na postopno uvajanje usmerjenega izo- 
braževanja na sejah zborov 18. decembra 19S0 sprejela 
sklep, naj izvršilni svet Skupščine SRS v maju 1381 
poroča o nadaljevanju priprav na uvedbo usmerjenega 
izobraževanje. V poročilu rsaj zajame zlasti uveljavljanje 
družbenoekonomskih odnosov na Sesn področju, potek 
priprav na reformo v združenem delu, sprejemanje 
vzgojnolzshraševalnifo programov, prijav® za vp?s v šol- 
skem letu 1981/82 ter druge pogoje, ki so potrebni za 
nadaljnje uvajam® usmerjenega izobraževanja. 

Intenzivne družbenopolitične, strokovne in organiza- 
cijske priprave še niso z&ftifuSene, zato obsega poročilo 
predvsem prsgleđ nalog, opravljenih od novembra 1980 
do aprile 1981, oceno uspešnosti teh aktivnosti t®r opo- 
zoril na nekatere probleme, ki s® pojavljajo v praksi. 

Poročilo izhaja iz podatkov, ki so jih zbrale posebne 
izobraževalne skupnosti in izobraževalna skupnosti Slo- 
venije, ugotovitev in ©cen Zavoda SRS za šolstvo, ocen 
upravnih organov, ki v okviru svojih pristojnosti sprem- 
ljajo oblikovanje samoupravnih splošnih aktov ter kon- 
stituiranje vzgojriolzobraievalnih organizacij in izobra- 
ževalnih sukupnosti in iz scen, zbranih iz vzgcjnolzobra- 
ževalnih organizacij. Le posredno pa lahko ocenjujemo 
potek aktivnosti v srganizacijah združenega de!a (pri- 
jave za vključitev v izobraževanje ob delu, razpis kadrov- 
skih štipendij, aktivnosti delegatov upsrabnikov v stro- 
kovnih svežih pessfonih izobraževalnih skupnosti, pri- 
prava inštruktorjev itd.). Č«prav ss podatki še nepopolni 
in ne morejo dsti celotno slik® o dosežkih pri uveljavlja- 
nju usmerjenega izobraževanja, ncrn vendarle lahko nu- 
dijo podisgo za oceno o stanju priprav štiri meseca pred 

uvedbo novih vzgojnoizobraževalnih programov v prve 
letnike srednjih šol. 

Zbrani podatki in ocene kažejo, da smo z dosedanjimi 
vsebinskimi in organizacijskimi pripravami Sdjufo nekate- 
rim pomanjkljivostim in nepopolnim rešitvam izoblikovali 
pođi ago za uveljavitev temeljnih ciijev preobrazbe 
vzgojo in izobraževanja: odprli smo možnosti za vpliv 
delavcev na načrtovanje obsega in vsebine vzgoje in 
izobraževanja, in no usmerjanje mladine in delavcev v 
izobraževanje, v novih vzgojnaizobraževalnih programih 
pa smo uveljavili zahtevo o prepletanju izobraževanja z 
delom. 

Celotne priprave potekajo v sorazmerno zoženih ma- 
terialnih razmerah. S planskimi dokumenti republike je 
bilo usmerjeno izobraževanje sicer opredeljeno kot pre- 
dnostna dejavnost, kar se Izraža tudi v planski usmeritvi, 
nej se sredstva zanjo gibljejo nekoliko hitreje kot na 
drugih podorčjih družbenih dejavnosti, vendar ne hitreje 
kot družbeni proizvod. Glede rs doseženo ocenjujemo, 
da bodo sicer zagotovljeni bistveni materialni pogoji za 
uveljavitev novih programov, vendar v skromnejših ra- 
zmerah, kot so bila začetna predvidevanja. To s® bo 
izražalo zlasti v visokem daiežis dvoizmonskega pouka v 
srednjih šolah, v omejitvah pri opremljanju učilnic in 
delavnic (zlasti še z uvozno opremo), v uvajanju rela- 
tivno ostrih standardov in normativov za izvajanje vzgoj- 
noizobraževalnega dela ter v zaostajanju osebnih do- 
hodkov delavcev v izobraževanju za osebnimi dohodki 
drugih delavcev v združenem deiu. Omenjene mate- 
rialne možnosti združenega dela in omejevanj« zaposlo- 
vanja vplivajo na zmanjšanje števila razpisanih štipen- 
dij, kar bo vplivalo na standard učencev in na možnosti 
zaposlovanja. 

I. RAZVIJANJE DRUŽBENO-EKONOMSKIH 
ODNOSOV NA PODROČJU USMERJENEGA 
IZOBRAŽEVANJA iN PLANIRANJE TER 
SAMOUPRAVNO NORMATSVNO UREJANJE 
NOVE SAMOUPRAVNE ORGANIZIRANOSTI 
UPORABNIKOV IN IZVAJALCEV 

a) Srednjeročni planski akti posebnih 
izobraževalnih skupnosti 

V postopku priprave in sprejemanja teh aktov so bile opre- 
deljene potrebe uporabnikov in celotne družbene potrebe po 
usmerjenem izobraževanju ter oblikovani normativi in stan- 
dardi kot podlaga za uresničevanje svodobne menjave. Upo- 
rabniki, izvajalci in družbenopolitične skupnosti so uskladili 

potrebe po obsegu in razmestitvi izobraževalnih kapacitet 
(mreža šol). Predvsem pa sodelavci v TOZD z navedenimi 
planskimi akti zagotovili materialno podlago za izvajanje no- 
vih vzgojnoizobraževalnih programov. Posamezne posebne 
izobraževalne skupnosti so svoje plane medsebojno uskladile 
v Izobraževalni skupnosti Slovenije tako, da planirane kapaci- 
tete za vpis sorazmerno ustrezajo predvidenim kadrovskim 
potrebam in so v skladu z demografskimi možnostmi. Plani- 
rana sredstva, ki se združujejo v vseh posebnih izobraževalnih 
skupnostih skupaj, pa v primerjavi s sredstvi, ki so se doslej 
združevala za te naloge v Izobraževalni skupnosti Slovenije, 
ustrezajo določbam Dogovora o temeljih plana SRS za ob- 
dobje 1981/85 (glej tabelo na str. 4). 

Dogovorjeni način združevanja sredstev upošteva potrebe 
in stroške izobraževanja v posameznih posebnih izobraževal- 



nih skupnostih, medsebojne vzajemne obveznosti in dogo- 
vorjene skupne naloge ter bolj kot doslej odraža stroške 
kadrovske reprodukcije posameznih področij združenega 
dela. 

Prve ocene, ki so jih dale posamezne skupnosti kažejo, da 
so obveznosti TOZD za usmerjeno izobraževanje v primerjavi 
z dosedanjim sistemom ostale približno na enaki višini v 
posebnih izobraževalnih skupnostih za lesarstvo, gradbeniš- 
tvo, kemijo, farmacijo in gumarstvo, elektro in tekstilno 

stroko; povečale so se v skupnostih za gostinstvo in turizem, 
promet in zveze, metalurgijo in kovinarstvo ter za rudarstvo in 
geologijo; zmanjšale pa so se v skupnostih za gozdarstvo, 
usnjarsko in usnjarsko predelovalno stroko, tisk in papir ter 
za blagovni promet. Razlike v višini teh obveznosti na po- 
dročju gospodarstva niso posebno velike in odražajo speci- 
fičnosti kadrovske situacije in izobraževanja in posameznih 
področjih dela (izobrazbena struktura zaposlenih, fluktuacija, 
stroški izobraževanja itd.). 

PREGLED 

PLANIRANIH IZOBRAŽEVALNIH ZMOGLJIVOSTI IN ZDRUŽEVANJA SREDSTEV V OBDOBJU 1981-85 
TER PRISPEVNIH STOPENJ V LETU 1981 

Posebna izobraževalna 
skupnost za: 

Predvideni 
srednje šole 

petletni vpis 
visoke šole 

redni ob delu redni ob delu 

Sredstva Predvidena 
v ooo din stopnja v 

1.1981 */ 

1. agroživilstvo 7.37o 

2. gozdarstvo 6oo 

3. rudarstvo in 
geologija 2.75o 

4. metalurgijo in 
kovinarstvo 33.45o 

5. kemijo, farmacijo, 
gumarstvo in neko- 
vine 3.915 

6. elektro stroko 14.loo 

7. gradbeništvo 13.2oo 

8. lesarstvo 4.o5o 

9. tiska in papirja 1.45o 

10. tekstilno stroko 5.85o 

11. usnjarsko in pre- 
delovalno stroko 1.2oo 

12. promet in zveze 7.49o 

13. blagovni in denarni 
promet 19.5oo 

14. gostinstvo in tu- 
rizem 7.53o 

15. družboslovno usm. 9.15o 

16. zdravstvo 6.3oo 

17. pedagoško usm. 6.o5o 

18. kulturo 3.ooo 

19. kot skupna naloga 
v Izobr. skup. Slov. 5.85o 

3.43o 

6oo 

9 .15o 

1.65o 

95o 

4 . 4oo 

7 5o 

3oo 

2 .olo 

75o 

6 .ooo 

4.47o 

3. 6oo 

2 .ooo 

l.llo 

2.477 

24o 

25o 

\ 

2.475 

4.275 

3. 33o 

3oo 

lo5 

825 

75 

2.39o 

15o 

175 

5.985 

3. 2oo 

5.175 

1 .o5o 

65o 

62o 

12o 

4.54o 3.3oo 

9oo 

445 

9 5o 

15o 

loo 

455 

75 

535 

7.975 2.91o 
} ' ' 

15o 

3. 8oo 

75o 

2.85o 

loo 

275 

1, lo6.57o 

143.382 

811.008 

1,673.288 

1, 66o.142 

427.719 

18o.58o 

635.726 

133.125 

647.691 

576.216 

932.762 

1,529.346 

1,612.833 

65o.56o 

1, 6o 

1,13 

3.30.364 1,75 

3,298.114 1,7o 

1,48 

1.62 

1,06 

1, o9 

0.82 

1,22 

1,15 

1, o3 

1, 83o.2 3o 1,12 

2 ,o5 

1,87 

2,56 

2,34 

2,85 

52.o4o 1,42 

Skupaj 152.8o5 41.32o 45.492 18.485 18,231.6oo 

*/ V primeru, če bi vsi zavezanci združevali sredstva po enotni stopnji od dohodka 
bi v 1. 1981 znašala predvidena stopnja 1,42 % 



Na področju družbenih dejavnosti pa so te obveznosti neka) 
višje zaradi sorazmerno dražjega izobraževanja (višja izobra- 
zbena struktura delavcev zlasti v kulturi in zdravstvu), pa tudi 
zaradi drugačne osnove, saj v teh dejavnostih v dohodku 
praviloma niso vsebovana sredstva za razširjeno reproduk- 
cijo. Uporabniki le te obveznosti v splošnem ocenjujejo kot 
sprejemljive, pomisleki so v posebni izobraževalni skupnosti 
za kulturo, kjer menijo, da bodo tako visoke obveznosti za 
izobraževanje povzročale težave pri vključevanju teh sredstev 
v cene kulturnih storitev, pa tudi pri vključevanju nekaterih 
uporabniko v skupnost. 

Medsebojni odnosi med posameznimi posebnimi izobraže- 
valnimi skupnostmi so v teh prvih rešitvah še dokaj poeno- 
stavljeni in ne odražajo vse problematike izobraževanja ka- 
drov za družbene potrebe ter razvijanje svobodne menjave 
dela v skupnostih in po njih. Pomenijo pa pomemben začetek 
vključevanja izobraževanja v združeno delo in krepijo medse- 
bojno povezanost uporabnikov in izvajalcev. Zlasti pa je po- 
membno da se samoupravno organizirani uporabniki in izva- 
jalci v posameznih skupnostih začenjajo zavedati, da s spreje- 
manjem števila in obsega programov ter šolske mreže prevze- 
majo tudi materialne učinke teh odločitev 

b) Načrtovanje obsega trs razmestitve 
izobraževanja 

V nastajanju srednjeročnih planskih aktov novi odnosi še 
niso mogli priti 'v polni meri do izraza. Uporabniki so sicer 
ocenili svoje srednjeročne razvojne potrebe, vendar te ocene 
pogosto še niso dovolj upoštevale družbene politike in plan- 
skih usmeritev za prestrukturiranje gospodarstva. Mnoge sla- 
bosti v delovanju delegatskega sistema v temeljnih organiza- 
cijah pri oblikovanju in usklajevanju skupnih stališč v konfe- 
rencah delegacij in v skupščinah posebnih in občinskih izo- 
braževalnih skupnosti še ovirajo konstituiranje avtentičnega 
interesa delavcev in njihovo vplivanje na planske odločitve. 
Poleg tega pa je bil ob njihovem nastajanju še zelo prisoten 
tudi pritisk obstoječega stanja in mreže sedanjih šol, želja 
mladine in odraslih ter neusklajenih razvojnih prizadevanj v 
občinah. Vsekakor sta bila z usklajevanjem planov dosežena 
vsaj dva zelo pomembna rezultata, in sicer:. 

- dogovorjena in v skladu z Družbenim dogovorom o ra- 
zmestitvi izobraževanja v Izobraževalni skupnosti Slovenije 
usklajena razmestitev kapacitet po posameznih območij 
(mreža šol) tako, da so se začela uveljavljati bistvena načela 
za kvalitetno in racionalno organizacijo izobraževanja, 

- bistveno povečane izobraževalne zmogljivosti za proi- 
zvodne poklice v skladu s planskimi usmeritvami v SR Slove- 
niji. 

Uporabniki v posameznih skupnostih so le s težavo obvla- 
dovali številne nasprotujoče si interese in želje, posebej še 
tedaj, ko so se ob posameznih primerih soočali tudi z interesi 
občanov, posameznih uporabnikov ali izvajalcev, občin in 
območij. Pri tem se je zlasti pokazalo zaostajanje delovanja 
delegatskega sistema v skupnostih, posebej še pri delegatih 
uporabnikov, ki velikokrat niso imeli izoblikovanih in usklaje- 
nih stališč svoje delegatske baze. Le z velikim angažiranjem 
družbenopolitičnih organizacij, zlasti še SZDL, organov Izo- 
braževalne skupnosti Slovenije in Gospodarske zbornice Slo- 
venije je bilo mogoče ta obsežen proces še pravočasno 
uspešno zaključilti tako, da so bili lahko sprejeti samoupravni 
sporazumi o temeljih planov posebnih izobraževalnih skup- 
nosti in z njim usklajen letošnji razpis vpisa. Glede na pogoje 
nastajanja teh aktov je realno pričakovati, da se bodo zlasti v 
začetnem obdobju še pojavili mnogi problemi in le sprotno 
reagiranje nanje ter ustrezno dograjevanje dogovorjenih reši- 
tev bo omogočalo, da bodo samoupravno organizirani delavci 
postopno v celoti uveljavili svoje tekoče in dolgoročne inte- 
rese. 

c) Samoupravno organiziranje uporabnikov in 
izvajalcev 

Poleg uskladitve delovanja obstoječih in ustanovitve novih 
posebnih izobraževalnih skupnosti je bilo potrebno vanje 
vključiti tudi veliko število samoupravnih organizacij in skup- 
nosti, ki po prejšnjih predpisih niso prispevali za usmerjeno 
izobraževanje. Po podatkih v začetku aprila je pristopilo k 
samoupravnim sporazumom o ustanovitvi že 5.914 organiza- 
cij in skupnosti oziroma enot, ki' imajo 627.263 oziroma 80% 
vseh zaposlenih delavcev, še zmeraj pa se 1.689 organizacij, 
ki zaposlujejo 152.305 delavcev ni opredelilo oziroma ni po- 
slalo pristopnih izjav ustreznim skupnostim. Strokovne službe 
Izobraževalne skupnosti Slovenije, Zavoda SRS za statistiko 
in Službe družbenega knjigovodstva so zbrale podatke o 
zavezancih na podlagi katerih bodo organi posebnih izobra- 
ževalnih skupnosti ob pomoči družbenopolitičnih organizacij 
in planskih služb v občinah nadaljevali akcijo za vključitev 
vseh zavezancev v ustrezne skupnosti. Sorazmerno največ 
teh je pri posebni izobraževalni skupnosti za družboslovje, ki 
se je ustanovila šele decembra 1980 in združuje izredno veliko 
število (preko 700) sorazmerno majhnih organizacij in skup- 
nosti. 

Dosedanji posebni skupnosti za promet in zveze in za 
pomorsko gospodarsko in pomorski transport sta se združili v 
enotno skupnost za promet in zveze tako, da sedaj deluje 18 
posebnih izobraževalnih skupnosti, od tega 14 na področju 
gospodarstva in 4 na področju družbenih dejavnosti. Največja 
je posebna izobraževalna skupnost za metalurgijo in kovinar- 
stvo, ki združuje 543 organizacij z okoli 99.000 delavci, naj- 
manjša pa je posebna izobraževalna skupnost za kulturo s 
131 organizacijami in okoli 3.600 delavci. 

Izobraževanja v naravoslovno matematični usmeritvi in za 
osebne storitve doslej še ni prevzela nobena posebna izobra- 
ževalna skupnost, zato se to izobraževanje zaenkrat še zago- 
tavlja v Izobraževalni skupnosti Slovenije kot skupna naloga 
vseh posebnih izobraževalnih skupnosti. Uporabniki s po- 
dročja drobnega gospodarstva in zasebne obrti pa se vključu- 
jejo v ustrezne posebne izobraževalne skupnosti glede na 
vrsto dejavnosti. 

Organiziranje enot in temeljnih skupnosti poteka z dokaj 
različno intenzivnostjo. Ponekod (npr. gozdarstvo) enot ozi- 
roma temeljnih skupnosti ne predvidevajo, ker za to ni pogo- 
jev, v celoti pa so se že organizirale enote v posebni izobraže- 
valni skupnosti za gostinstvo (ob 8 šolah). Skupnost za pro- 
met in zveze se je organizirala v 6 temeljnih skupnostih po 
posameznih področjih železniško gospodarstvo, PTT promet, 
letalski promet in letališke storitve, za cestni promet in cestno 
gospodarstvo ter za pomorstvo). 

č) Samoupravni sptošni akti posebnih 
izobraževalnih skupnosti in OZD 

Posebne izobraževalne skupnosti, ki so delovale že pred 
sprejemom zakona so s spremembami in dopolnitvami sa- 
moupravnih sporazumov o ustanovitvi in statutov v zamudi. 
Razlogi niso samo v pripravi teh aktov, temveč tudi v tem, da 
vključevanje uporabnikov v posamezne posebne izobraže- 
valne skupnosti še ni povsod končano. 

Večina posebnih izobraževalnih skupnosti s področja go- 
spodarstva ima osnutke sprememb in dopolnitev samouprav- 
nih sporazumov o ustanovitvi že v razpravi. Predlogi bodo 
oblikovani v maju, tako da bodo lahko sklenjeni do konca 
junija. Za spremembe in dopolnitve statutov pa so v pretežni 
večini pripravljeni osnutki, zato lahko pričakujemo, da bodo 
lahko do konca junija sprejeti tudi vsi statuti. 

Dosedanje izkušnje pri oblikovanju in sprejemanju vzgoj- 
noizobraževalnih programov so pokazale, da bo potrebno 
posvetiti posebno pozornost zlasti tistim določbam statutov, 
ki urejajo postopek priprave in sprejemanja vzgojnoizobraže- 
valnih programov ter podrobneje opredeliti naloge strokovnih 
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svetov in usklajevanje z drugimi zainteresiranimi posebnimi 
izobraževalnimi skupnostmi. 

Tudi vse izobraževalne organizacije morajo uskladiti svojo 
samoupravno organiziranost in delo z zakonom. V vseh teh 
organizacijah sicer poteka intenzivno delo pri pripravi novih 
statutov in drugih splošnih aktov, vendar ugotavljamo, da 
večina od njih ne bo uspela sprejeti svojih novih statutov v 
roku, predvidenem z zakonom. To še zlasti velja za vse tiste 
izobraževalne organizacije, pri katerih naj bi v skladu s spre- 
jeto mrežo prišio do združevanja več dosedanjih srednjih šol v 
nove izobraževalne organizacije oziroma do drugih statusnih 
sprememb. V teh aktih je potrebno ustrezno urediti tudi nekaj 
bistvenih novih sistemskih rešitev (npr. glede vsebine, organi- 
zacije in izvajanja vzgojnoizobraževalnega dela; povezovanja 
izobraževanja z delom in v tej zvezi povezovanja z OZĐ upo- 
rabnikov; preverjanje in ocenjevanje znanja ter napredovanje 
udeležencev. 

V izobraževalnih organizacijah potekajo številne aktivnosti 
v zvezi z novo samoupravno organiziranostjo izobraževalnih 
organizacij. Svet za vzgojo in izobraževanje pri predsedstvu 
RK SZDL je organiziral strokovne razprave o teh vprašanjih 
ter sprejel nekatera staiišča, ki opredeljujejo družbenopoli- 
tična izhodišča in hkrati predstavljajo pravno pomoč zlasti 
glede postopkov in možnosti nove samoupravne organizira- 
nosti, položaja delavcev z vidika delovnih razmerij ter glede 
poimenovanja izobraževalnih organizacij. Pri Republiškem 
komiteju za vzgojo in izobraževanje ter telesno kulturo pa se 
je oblikovala posebna strokovna skupina za vprašanja v zvezi 
s samoupravnim organiziranjem izobraževalnih organizacij. 

V okviru opisane družbene akcije za uskladitev samou- 
pravne organiziranosti izobraževalnih organizacij pa ugotav- 
ljamo tudi primere, da se v nekaterih občinah pojavljajo pred- 
logi za združevanje več ali vseh sedanjih srednjih šol v občini, 
ki bodo izvajale vzgojnoizobraževalne programe v povsem 
različnih usmeritvah, v velike enovite delovne organizacije. Po 
nekaterih predlogih naj bi se v take delovne organizacije 
vključile tudi dosedanje samostojne delavske univerze, ki bi 
postale le notranje organizacijske oziroma delovne enote v 
njihovi sestavi. Mepimo, da so takšni predlogi nesprejemljivi 
in v nasprotju z načeli zakona o združenem delu, zakona o 
svobodni menjavi dela na področju vzgoje in izobraževanja 
ter zakona o usmerjenem izobraževanju, ker v tako velikih in 
po dejavnosti tako heterogenih izobraževalnih organizacijah 
ne bo mogoče ustrezno vzpostavljati novih družbenoekonom- 
skih odnosov, zlasti pa ne bo mogoče zagotoviti ustrezne 
vloge uporabnikom posameznih usmefitev izobraževanja (so- 
delovanje v organih upravljanja, izvajanje proizvodnega dela 
in delovne prakse itd.) in ustreznega položaja udeležencem 
izobraževanja. 

II. OBLIKOVANJE m SPREJEMANJE NOVIH 
VZGOJNOiZGBRAŽEVALNiH PROGRAMOV 

a) Priprava irj sprejemanje programov za 
pridobitev izobrazbe v srednjem izobraževanju 

V februarju in marcu 1981 so skupščine posebnih izobraže- 
valnih skupnosti sprejele nove programe za pridobitev izobra- 
zbe v srednjem izobraževanju. Priprava novih programov je 
zahtevala izredno obsežno strokovno, samoupravno, pa tudi 
družbenopolitično aktivnost. Rezultat te aktivnosti so poleg 
novih učnih načrtov na vseh področjih oziroma strokah sred- 
njega izobraževanja tudi druge sistemske sestavine, pove- 
zane z uvajanjem in izvajanjem novih programov (določeni so 
pogji za vpis in napredovanje, navodila v zvezi z vsebino in 
izvajanjem vzgojnoizobraževainih programov je sodelovalo 
skupaj 849 strokovnjakov, od tega 307 iz OZD uporabnikov, 
368 delavcev srednjih šol in 174 delavcev višjih oziroma viso- 
kih šol in raziskovalnih organizacij. V postopku sprejemanja 

teh programov je obsežno delo opravil tudi Strokovni svet 
SRS za vzgojo in izobraževanje, ki je oblikoval mnenje o 
usklajenosti vsakega programa z zakonom o usmerjenem 
izobraževanju. Pri tem je Strokovni svet SRS za vzgojo in 
izobraževanje sodeloval s strokovnimi sveti PIS, ter s tem 
bistveno prispeval k tekočemu usklajevanju sistemskih in 
vsebinskih rešitev med programi različnih strok oziroma 
usmeritev. 

Skupno je pripravljenih 9S programov za pridobitev izobra- 
zbe v srednjetti izobraževanju, ki obsegajo 214 različnih smeri 
izobraževanja, in sicer 25 skrajšanih programov srednjega 
izobraževanja s 33 smermi, 67 programov srednjega izobraže- 
vanja z 10 smermi. Glede na programske zasnove, ki so jih 
sprejela in uskladile skupščine posebnih izobraževalnih skup- 
nosti in Izobraževalne skupnosti Slovenije v juliju 1980 (pre- 
dvidena je bila priprava 125' programov v srednjem izobraže- 
vanju z 284 smermi), se je v procesu priprave število progra- 
mov in smeri izobraževanja pomembno zmanjšalo. Tako se z 
manjšim številom široko zasnovanih programov usposabljajo 
udeleženci za začetek dela v več sorodnih poklicih. V procesu 
spremljanja izvajanja novih programov bo potrebno ugotav- 
ljati njihovo ustreznost ter jih še dopolnjevati oziroma spremi- 
njati. 

b) Značilnosti novih programov v srednjem 
izobraževanju 

Sprejeti programi omogočajo izobraževanje za tista po- 
dročja dela, za katera smo izobraževali v dosedanjih srednjih 
šolah ter šolah po zakonu o poklicnem izobraževanju in o 
urejanju učnih razmerij (doslej smo imeli skupno 268 različnih 
učnih načrtov oziroma srednjih šoi). 

V novih programih pa je 82 do 214 smeri povsem na novo 
oblikovanih na področjih dela, za katera doslej nismo imeli 
srednjih šol. Te nove smeri so nastale bodisi zaradi zahtev 
tehnološkega razvoja (uvajanje nove tehnologije) ali pa zaradi 
razvijanja novih področij dela oziroma dejavnosti, izdelani pa 
so novi programi tudi za poklice oziroma dela, za katera so se 
doslej delavci le priučevali v različnih oblikah internega uspo- 
sabljanja. Več novih smeri smo razvili na področju prednost- 
nih panog našega nadaljnjega gospodarskega razvoja, zlasti 
za potrebe energetike, informatika, bazne kemične industrije, 
metalurgije, prometa in zvez ter strojegradnje. Vse to bo 
skupaj s povečanim obsegom izobraževanja za ta področja 
dela omogočalo, da bo znanje v večji meri kot doslej prispe- 
valo k razvoju teh področij združenega dela. 

Z novimi vzgojnoizobraževalnimi programi bomo uspešno 
presegli dosedanji dualizam med izobraževanjem za fizično 
oziroma intelektualno delo. Vsak program omogoča pridobiti 
znanje, potrebno za vključitev v delo in za nadaljevanje izo- 
braževanja. 

Splošna značilnost programov za pridobitev izobrazbe je, 
da se v njih zvišuje raven splošnoizobraževalnih in strokovno 
teoretičnih znanj. V programih, ki ustrezajo dosedanjim po- 
klicnim šolam se je zato zmanjšal obseg praktičnega pouka, 
zlasti za pridobivanje ožjih strokovnih znanj za posamezna 
dela in naloge. Širša zasnova programov za pridobitev izobra- 
zbe v srednjem izobraževanju ter višja raven splošnoioizobra- 
ževalnih in strokovno teoretičnih znanj bo v vseh usmeritvah 
omogočala povezovanje programov srednjega izobraževanja 
s programi višjih in visokfh šol. 

Med sprejetimi programi je 50 (60,4%) takih, ki imajo več 
smeri izobraževanja. Oblikovani so tako, da združujejo smeri, 
ki ustrezajo dosedanjim poklicnim in tehniškim šolam, s či- 
mer je bila uresničena temeljna zahteva zakona o usmerje- 
nem izobraževanju, da je treba preseči programsko ločenost 
različnih vrst dosedanjih srednjih šol. 
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c) Prilagajanje programov za pridobitev 
izobrazbe 

V zaključni fazi so tudi prilagoditve programov za delo 
srednjih šol na narodnostno mešanih območjih ter tudi spre- 
jemanje učnih načrtov za pouk italijanskega, madžarskega in 
slovenskega jezika, ki je v skladu z zakonom o usmerjenem 
izobraževanju obvezen kot pouk jezika okolja v teh šolah. 

Posebna skrb je bila posvečena tudi pripravi programov za 
izobraževanje oseb z motnjami v telesnem in duševnem ra- 
zvoju ter invalidnih oseb. Za izobraževanje teh oseb je pri- 
pravljenih 13 vzgojnoizobraževalnih programov, ki obsegajo 
skupaj 25 smeri izobraževanja, kar bo tem osebam omogo- 
čalo usposobitev za okoli 48 različnih poklicev v kovinarsko- 
predelovalni, elektrotehniški, tekstilno-tehnološki, PTT pro- 
metni in družboslovni usmeritvi, v lesarstvu in na področju 
osebnih storitev. V nekaterih drugih usmeritvah, kjer glede na 
dosedanje izkušnje tudi obstajajo možnosti za zaposlovanje 
teh oseb (kmetijska, živilska, gumarska, usnjarsko-predelo- 
valna, obutvena, gostinska in turistična usmeritev), pa bo 
treba še ugotoviti, katera dela in naloge lahko uspešno oprav- 
ljajo glede na svoje psihofizične sposobnosti. 

č) Nadaljnje delo v zvezi z 
vzgojnoizabraževalrjšmi programi 

Vse srednje šole so že dobile nove programe; za učitelje in 
vodstvene delavce teh šol pa so bili organizirani seminarji za 
izvajanje teh programov. Vsi novi programi pa bodo do konca 
junija 1S81 objavljeni v posebnih publikacijah. 

Za nadaljnje razvijanje programov je treba zagotoviti na- 
črtno preučevanje bistvenih vsebinskih novosti in drugih si- 
stemskih sestavin sprejetih programov. Zato bodo Strokovni 
svet SRS za vzgojo in izobraževanje in strokovni sveti poseb- 
nih izobraževalnih skupnosti v sodelovanju z raziskovalnimi 
in izobraževalnimi organizacijami, Zavodom SRS za šolstvo 
ter s strokovnjaki v OZD uporabnikov organizirali načrtno in 
celovito spremljanje uvajanja in izvajanja novih programov, 
ter na podlagi rezultatov tega spremljanja programe tudi 
dopolnili oziroma spremenili. Pri tem spremljanju bodo ugo- 
tavljali zlasti: 

- ustreznost števila in vrst programov v posamezni usmeri- 
tvi z vidika potreb dela ter glede na povezanost in razmerja 
med splošnimi, strokovno teoretičnimi in praktičnimi znanji in 
doseženo raven usposobljenosti udeležencev za vključitev v 
delo, 

- primernost obsega in zahtevnosti učnih načrtov za posa- 
mezne predmete ter obsega obveznosti udeležencev, 
-- ustreznost pogojev za vključitev v izobraževanje oziroma 

pogoje za napredovanje. 
Še posebej pa bo treba kritično analizirati število skrajšanih 

programov v posameznih usmeritvah, saj bi prav s temi pro- 
grami v večji meri omogočali pridobiti ustrezno strokovno 
izobrazbo že zaposlenim priučenim delavcem. 

d) Nadaljnje dograjevanje programskih zasnov 
Dosedanje priprave so bile usmerjene predvsem na obliko- 

vanje programov za pridobitev izobrazbe v srednjem izobra- 
ževanju. V skladu z akcijskim načrtom priprav na uvedbo 
usmerjenega izobraževanja, ki ga je sprejel svet za vzgojo in 
izobraževanje predsedstva RK SZDL, bi morale posebne izo- 
braževalne skupnosti do 31.marca 1981 sprejeti in v Izobraže- 
valni skupnosti Slovenije uskladiti celotne programske za- 
snove, ki določajo vrste in število vseh vzgojnoizobraževalnih 
programov (programov za pridobitev izobrazbe, programov 
za izpopolnjevanje in programov za usposabljanje) tako v 
srednjem kot v visokem izobraževanju. Do konca aprila so 
sprejele število in vrste programov za pridobitev izobrazbe le 
v srednjem izobraževanju. 

V zvezi z nadaljnjim dograjevanjem programske zasnove 

bodo morale posebne izobraževalne skupnosti pospešiti vse 
potrebne priprave ter čimpreje določiti število in vrste preo- 
stalih programov v posameznih usmeritvah, zlasti še pro- 
grame za pridobitev višje oziroma visoke izobrazbe in pro- 
grame za izpopolnjevanje, ki omogočajo specializacijo. Pri 
pripravi programov za izpopolnjevanje ter programov za 
usposabljanje pa je treba uresničiti načelo zakona o usmerje- 
nem izobraževanju, da te programe oblikujejo in sprejemajo 
neposredni delavci v OZD. To še zlasti velja za programe za 
usposabljanje po končani srednji, višji ali visoki šoli, saj 
morajo ti programi v večji meri zagotavljati uresničitev nepo- 
srednih izobraževalnih potreb določene OZD. 

Ocenjujemo, da bo v pripravah na programsko preobrazbo 
visokega šolstva najtežje obvladovati še vedno prisotne težnje 
po nadaljnji drobitvi programov za pridobitev višje oziroma 
visoke izobrazbe oziroma smeri v teh programih. Zato je še 
bolj kot v srednjem izobraževanju treba pri določanju števila 
in vrst programov v visokem šostvu zagotoviti izobraževanje 
široko usposobljenih strokovnjakov ter zagotavljati ožja ozi- 
roma specializirana strokovna znanja v podiplomskem izo- 
braževanju in v različnih oblikah izpopolnjevanja. 

Pri oblikovanju in sprejemanju programov v visokem izo- 
braževanju pa bo treba zagotoviti tudi večjo programsko 
povezanost in usklajenost srednjega in visokega izobraževa- 
nja v posameznih usmeritvah tako, da se izloči ponavljanje 
vsebin ter doseže večja učinkovitost študija. Vertikalna pove- 
zanost programov srednjega in visokega izobraževanja pa ne 
more biti ovira, da se v programe v visokem izobraževanju ne 
bi vključevali tudi kandidati, ki so končali programe srednjega 
izobraževanja v drugih usmeritvah, če so pridobili oziroma na 
posebnem preizkusu dokazali, da obvladajo znanja, potrebna 
za uspešno nadaljevanje izobraževanja. Pri določanju pogo- 
jev za vključitev v posamezne programe v visokem izobraže- 
vanju je treba enakovredno obravnavati pomen teoretičnih in 
praktičnih znanj ter preseči še vedno prevladujoče težnje po 
nadaljevanju visokega izobraževanja neposredno po končani 
srednji šoli tako, da bi se lahko širše uveljavilo izobraževanje 
iz dela ali ob delu. 

III. USMERJANJE IN IZVEDBA VPISA V 
ŠOLSKEM LETU 1981/82 

Na podlagi samoupravnega sporazuma o usklajevanju pla- 
nov izobraževalnih skupnosti so uporabniki in izvajalci v po- 
sebnih izobraževalnih skupnostih v samoupravnih sporazu- 
mih o temeljih njihovih planov opredelili in uskladili obseg 
izobraževanja po vzgojnoizobraževalnih programih posamez- 
nih usmeritev za obdobje 1981-1985. 

V skladu s tako opredeljenim globalnim obsegom usmerje- 
nega izobraževanja so uporabniki in izvajalci v posebnih 
izobraževalnih skupnostih po predhodnem medsebojnem us- 
klajevanju, usklajevanju v občinah in medobčinskih območjih 
v decembru 1980 določili in v izobraževalni skupnosti Slove- 
nije uskladili predvideno število učencev, ki jih v šolskem letu 
1981/82 lahko vpišejo posamezne izobraževalne organizacije 
in sicer posebej za izobraževanje pred vstopom v delo in za 
izobraževanje ob delu v srednjem izobraževanju. Enako so to 
določili in uskladili za visoko izobraževanje v mesecu fe- 
bruarju 1981. 

a) Aktivnosti usmerjanja v izobraževanje 
Že v preteklih štirih letih smo razvili nekatere pomembne 

vsebinske in organizacijske osnove za usmerjanje kot koordi- 
nirano družbeno akcijo, s katero se zagotavlja uresničevanje 
planov razvoja usmerjenega izobraževanja. Opredeljeni so bili 
posamezni nosilci usmerjanja, njihove naloge, roki za izvedbo 
posameznih nalog ter način usklajevanja aktivnosti v občinah 
in v republiki. Pri načrtovanju in izvajanju letošnje akcije 
usmerjanja smo uporabili te izkušnje ter jo dogradili z ele- 
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menti, ki jih terja nova ureditev usmerjanja. Koordinacijski 
odbor za poklicno usmerjanje in usmerjanje vpisa pri Repu- 
bliškem komiteju za vzgojo in izobraževanje ter telesno kul- 
turo je sprejel v decembru 1980 podroben akcijski načrt za 
u-smerjanje in izvedbo vpisa za šol. I. 1981/82 ter določil 
nosilce nalog in roke za njihovo izvedbo. Načrt obsega zlasti 
aktivnosti v zvezi z informiranjem in ugotavljanjem poklicnih 
namer, pripravo in objavo skupnih razpisov, obravnavanjem 
prijav in usmerjanjem prijavljenih kandidatov ter v zvezi z 
izvedbo in analizo vpisa. 

Predvidene aktivnosti se opravljajo v skladu z načrtom. Med 
njimi omenjamo zlasti posvete z nosilci usmerjanja v združe- 
nem delu, v družbenopolitičnih organizacijah in skupnostih 
ter v samoupravnih interesnih skupnostih in izobraževalnih 
organizacijah; informacije in navodila vsem izobraževalnim 
organizacijam in drugim OZD, zlasti v zvezi s pripravo internih 
razpisov; objavo skupnih razpisov za vpis v šole, domove za 
učence oziroma študente ter razpisov štipendij. V času pri- 
prave tega poročila so najbolj intenzivne zlasti aktivnosti v 
zvezi z obravnavo prijav za vpis, usmerjanjem in preusmerja- 
njem prijavljenih kandidatov zaradi uskladitve njihovega šte- 
vila s predvidenim vpisom, zbiranjem in analiziranjem podat- 
kov o rezultatih razpisa ter obveščanjem nosilcev usmerjanja 
in javnosti o teh rezultatih itd. Podatki o prijavah za vpis 
kažejo na to, da je bilo usmerjanje mladine v srednje izobraže- 
vanje razmeroma dobro organizirano in učinkovito, hkrati pa 
tudi zahtevajo, da se aktivnosti usmerjanja še intenzivirajo, da 
se še razširja krog njihovih nosilcev in zagotovi še večja 
usklajenost ter enotna usmerjenost teh aktivnosti. V tem smi- 
slu so tudi naravnane akcije za usmerjanje vpisa v izobraže- 
valnih organizacijah, družbeno-političnih organizacijah, go- 
spodarskih zbornicah in splošnih združenjih, skupnostih za 
zaposlovanje, občinskih in posebnih izobraževalnih skupno- 
stih. Vse te aktivnosti usklajuje koordinacijski odbor, ki deluje 
pri izobraževalni skupnosti Slovenije. Podobni koordinacijski 
odbori delujejo tudi v vseh občinah. Mogoče je pričakovati, da 
bodo do vpisa, ki naj bi bil pretežno izveden že ob koncu 
junija, doseženi pomembni premiki in v marsikaterem primeru 
odpravljene neskladnosti, ki jih zaenkrat še kažejo podatki o 
prijavah za vpis, tako da bi do omejitev vpisa prišlo le v 
izjemnih primerih, kjer z vsemi aktivnostmi usmerjanja ne bo 
mogoče uskladiti števila kandidatov s predvidenim številom 
vpisa. • 

Usmerjanje v izobraževanje kot stalen proces usklajevanja 
posameznih, skupnih in celotnih družbenih interesov in po- 
treb na področju izobraževanja je aktivnost, s katero se zago- 
tavlja uresničevanje planov izobraževanja. Takšna funkcija 
usmerjanja je tudi narekovala, da postane temeljni nosilec in 
usklajevalec te aktivnosti izobraževalna skupnost Slovenije. 
Zato je skupščina izobraževalne skupnosti Slovenije v ja- 
nuarju 1981 imenovala koordinacijski odbor za usmerjanje 
vpisa, v katerega sestavi so delegati vseh osnovnih nosilcev 
aktivnosti usmerjanja v republiki in ki je prevzel naloge koor- 
dinacijskega odbora za poklicno usmerjanje in usmerjanje 
vpisa pri Republiškem komiteju za vzgojo in izobraževanje ter 
telesno kulturo, s čimer je ta odbor prenehal delovati. 

b). Štipendiranje 
Pri spodbujanju izobraževanja v skladu s potrebami združe- 

nega dela ter družbe v celoti ter pri zagotavljanju materialnih 
možnosti in za izenačevanje pogojev za izobraževanje zav- 
zema posebno mesto štipendiranje. Štipendiranje je v naši 
republiki samoupravno urejeno z družbenim dogovorom o 
oblikovanju, in izvajanju štipendijske politike ter z ustreznimi 
samoupravnimi sporazumi, ki so bili v tem letu dopolnjeni in 
se v skladu z njihovimi določili podeljujejo in obračunavajo 
štipendije od začetka leta 1981. Merila in kriteriji za podeljeva- 
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nje štipendij ter za izračunavanje njihove višine so naravnani 
tako, da spodbujajo izobraževanje v tistih smereh izobraževa- 
nja, kjer so kadrovske potrebe največje, in da stimulirajo 
uspešnost izobraževanja. V neposredni odvisnosti od kadrov- 
skih potreb so zlasti kadrovske štipendije, ki jih podeljujejo 
OZD in samoupravne interesne skupnosti. Tudi štipendije iz 
združenih sredstev, ki se uveljavljajo kot socialni korektiv, 
dobivajo vse bolj kadrovsko funkcijo glede na skupne kadrov- 
ske potrebe v občini. 

V mesecu marcu je bil objavljen skupni razpis kadrovskih 
štipendij in štipendij iz združenih sredstev za šolsko leto 
1981/82. Število razpisanih kadrovskih štipendij je kar za 8200 
manjše kot je bilo za šolsko leto 1980/81, pri čemer še pose- 
bej izstopajo razpisane štipendije za izobraževanje v sred- 
njem izobraževanju v tistih smereh, ki omogočajo pridobiti 
izobrazbo za delo oziroma poklice na ravni širokih profilov 
(kar za 6469 manj kot v prejšnjem letu). To pomeni, da v 
organizacijah združenega dela še vedno niso računali na 
nadomestitev dosedanjih učnih razmerij s štipendijskimi ra- 
zmerji. Ocenjujemo, da se je število razpisanih kadrovskih 
štipendij tudi za druge stopnje izobraževanja, predvsem pa na 
področju družbenih dejavnosti, zmanjšalo zaradi zaostrenih 
gospodarskih razmer in predvidene nižje rasti zaposlovanja v 
naslednjem srednjeročnem obdobju. Če je to tudi izraz kvali- 
tetnejšega kadrovskega planiranja ter tesnejšega povezova- 
nja štipendijskega razmerja z obveznostjo OZD, da svojemu 
štipendistu po končanem izobraževanju zagotovi tudi delo, 
potem problem zmanjšanega števila kadrovskih štipendij (ra- 
zen za že navedene smeri srednjega izobraževanja) ni tako 
kritičen, zlasti še ob dejstvu, da posamezne organizacije in 
skupnosti kadrovske štipendije še naknadno razpisujejo, ven- 
dar natančnejših podatkov o tem trenutno ni. Gospodarske 
zbornice ter splošna združenja, skupnosti za zaposlovanje in 
posebne izobraževalne skupnosti so zlasti v mesecu aprilu 
pospešile aktivnosti pri spodbujanju OZD ter obrtnikov ^a 
odločanje o naknadnem razpisovanju dodatnih kadrovskih 
štipendij, zlasti za srednje izobraževanje. 

Podatki kažejo, da je bilo v času priprave poročila za sred- 
nje izobraževanje razpisanih 14.427 kadrovskih štipendij. Naj- 
več (73,8%) je bilo razpisanih štipendij za izobraževanje v 
smereh izobraževanja, ki omogočajo pridobiti izobrazbo za III. 
in IV. stopnjo zahtevnosti dela (dosedanje poklicne šole), 
5,80% za izobraževanje v skrajšanih programih srednjega 
izobraževanja in 20,3% za izobraževanje v štiriletnih smereh 
izobraževanja v programih srednjega izobraževanja. Za .izo- 
braževanje v višjih in visokih šolah je bilo razpisanih 2535 
kadrovskih štipendij, od tega 1054 za višje šole in 1481 za 
visoke šole. 

Posebej je zanimivo, da je med razpisanimi štipendijami v 
srednjem izobraževanju kar 97,8% razpisanih za poklice proi- 
zvodnih usmeritev in le 2,2% za poklice neproizvodnih usme- 
ritev, kar v določeni meri tudi potrjuje pravilnost orientacije 
pri opredeljevanju obsega vpisa za proizvodna oziroma ne- 
proizvodna področja. Med gospodarskimi panogami je največ 
štipendij razpisanih v industriji in rudarstvu (kar 50,4%), sledi 
gradbeništvo (4,1%), obrt in storitev (6,1%), promet in zveze 
(5,7%) ter gostinstvo in turizem (4,9%) 

c) Prijave za vpis v 1. letnik izobraževanja po 
vzgojnoizobraževalnih programih srednjega 
izobraževanja 

Izobraževalne organizacije v srednjem izobraževanju so 
skupno objavile razpise za vpis (v posebni prilogi' Dela in 
Večera je bil objavljen razpis za vpis v 1. letnike srednjih šol 
ter za sprejem v domove za učence 10. marca 1981). Po 
preteku roka (10. april) kažejo podatki po posameznih po- 
dročjih naslednjo sliko; 
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PRIJAVE ZA VPIS PO USMERITVAH .V SREDNJEM IZOBRAŽEVANJU 

(podatki ISS z dne 2o.1.1981 stanje prijav lo.1.1981) 

USMERITEV 
Pređv. št .vpisa 
mladina odrasli 

po razpisu 

Delež v 
oelotnesn 
pređv„št. 
vpisa za 
mladino v % 

Število 
prijav 
mladina odrasli 

Indeks 
glede na 
razpis za 
mladino 

Delež v ce- 
lotnem št. 
prijav za 
mladino 

Kmetijska 930 150 3,09 737 0 79 2,74 
Veterinarska 120 0 0,41 172 0 143 0,64 
Kmet. stroj. 90 60 0,29 73 66 81 0,27 
živilska 300 90 0,99 194 12 65 0,72 
SKUPAJ PIS 1.440 300 4,78 1.176 78 82 4,37 

Gozdarska  120 0 .0,39 99 0 83 0,36 

Rudarska 510 90 1,69 99 2 19 0,36 
Geološka 60 30 0,19 43 0 72 0,16 

SKUPAJ PIS 570 120 1,89 142 2 25 0,52 

Metalurška  484 224 1^60 174 0 36 0,64 
Kemija 540 240 1,79 434 6 80 1,61 
Farmacevtska 60 30 0,19 89 0 148 0,33 
Gumarska 90 90 0,29 28 0 31 0,10 
Nekovine 90 60 0,29 62 0 68 0,23 

SKUPAJ PIS  780 420 2,59 613 6 78 2,28 

Kovr.pred.ira3. 6.150 2.182 20,44 4.913 12 79 18,29 

Elektro 2.520 54n 8,37 2.743 25 108 10,21 
Računalništvo 270 0 0,89 261 0 96 0,97 
SKUPAJ PIS 2.790 540 9,27 3.004 25 107 11,18 

Gradnje 1.717 595 5,70 826 6 48 3,07 
Zaklj.dej. v gradb. 325 0 1,08 66 0 20 0,24 
Gradb.mekan. 130 60 0,43 23 0 17 0,08 
Dimiikarstvo 30 0 0,09 6 0 20 0,02 
Geodezija 148 0 0,49 140 0 94 0,52 

SKUPAJ PIS 2.350 655 7,81 1.062 6 £5 3,95 

lesarstvo 810 180 2,69 794 11 98 2,95 

Grafična 210 30 0,69 247 0 117 0,91 
Papirništvo 90 30 0,29 43 14 47 0,16 

SKUPAJ PIS 300 60 0,99 290 14 96 1,07 

Tekst.tehnol. 1.170 , 390 3,89 1.299 0 111  4^83. 

Usnjarsko predel. 90 60 0,29 27 0 30 0,10 
Obutvena 150 60 0,49 96 0 64 0,35 

SKUPAJ PIS 240 120 0/79 123 0 51  0,45_ 

Cestno-prenetna 540 840 1,79 372 107 63 1,38 
Železniško prem. 310 210 1,03 285 27 91 1,06 
PTT premet 300 150 0,99 354 3 118 1,31 
Pomorstvo 180 0 0,59 90 0 50 0,33 

SKUPAJ PIS  1.330 1.200 4,42 1.101 137 82 4,09 

Ekonomska  3.812 1.410 12,67 3.661 229 96 13,63 

Gost, in turizem 1.500 690 4,93 1.087 3 72 4,04 

Zdravstvena 1.200 150 3,98 1,773 53 147 6,60 

Kult, umetniška 609 0 2,02  490 0 80  1,82 

Pedagoška 1.270 240 4,22 1.716 63 135   6,38 

Družboslovna 1.876 360 6,23 1.694 35 90 6,30 

Naravosl.irat. 916 0 3,04 1.221 0 133 4'54 

Oseteie storitve 360 0 1,19 424 0 117 1,57 

SKUPAJ S R S  30.077 9.241 100,00 26.855 644 89 100,00 



. 
PRIJAVE MLADINE PO PROIZVODNIH IN NEPROIZVODNIH USMERITVAH * 

 Mladina Odrasli  

 Razpis Prijava Razpis Prijava 

Skupaj 30.077 100,0 % 26.855 100,0 % 9>241 100,0 % g44 100,0 % 

Proizvodne usmeritve 20.394 67,5 % 16.300 60,5 % 7.081 76,5 % 259 40,'5 % 

Jfeproizvodne usmeritve 9.683 32,5 % 10.555 39,5 % 2.160 23,5 % 385 59,5 % 

* Red neproizvodnimi usmeritvami so štete: ekonomska, zdravstvena, kulturno-umetniška 
pedagoška, družboslovna, naravoslovno-matematična. Naravoslovno-matematično 
usmeritev sicer lahko štejemo med proizvodne usmeritve, vendar jo med neproizvod- 
nimi prikazujemo zaradi primerljivosti z dosedanjimi podatki. 

Podatki o prijavah za vpis v srednje izobraževanje za šolsko 
leto 1981/82 kažejo, da je bilo celotno število predvidenih 
prostih mest za vpis mladine realno načrtovano. Z vključitvijo 
ponavljalcev iz letošnjih prvih letnikov srednjih šol ter kandi- 
datov, ki se bodo iz opravičenih razlogov šele naknadno 
prijavljali na razpis (otroci delavcev na začasnem delu v tujini, 
učenci iz drugih republik in drugi) bo vpis mladine lahko 
realiziran v predvidenem obsegu. Po dosedanjih prijavah pa 
je že doseženo okrog 39% celotnega predvidenega vpisa za 
mladino. Tolikšen ali podoben delež prijav dosega 11 usmeri- 
tev, medtem ko je število prijav za vpis v 10 usmeritvah skoraj 
skladno s predvidenim številom vpisa. Na drugi strani so 
izrazito deficitarna področja, v katerih se že vsa zadnja leta 
kaže zmanjševanje zanimanja (10 usmeritev), oziroma po- 
dročja, kjer število prijav bistveno presega predvideno število 
vpisa (6 usmeritev). Kljub nekaterim anomalijam so razmerja v 
prijavah za vpis mladine med posameznimi usmeritvami ugo- 
dnejša, kot so bila prejšnja leta, čeprav še ne dosegajo načr- 
tovanih razmerij. Razmeroma ugodna slika pa se precej po- 
slabša, če podatke o prijavah v posameznih usmeritvah anali- 
ziramo po posameznih medobčinskih območjih. Zlasti zna- 
čilna so odstopanja od predvidenega števila vpisa na širšem 
območju Ljubljane, kjer imajo šole deficitarnih usmeritev kar 
okrog 1900 premalo prijav, šole suficitarnih usmeritev pa 
okrog 1300 prijav preveč. Podobna je situacija na širšem 
območju Maribora (okrog 850 premalo in okrog 450 preveč 
prijav) ter Celja (okrog 600 premalo in okrog 450 preveč 
prijav). V celotni Sloveniji je tudi 25 srednjih šol, ki so prejele 
bistveno več prijav, kot so razpisale mest (indeks 230 do 
največ 280), največ teh šol pa je v suficitarnih usmeritvah ter v 
večjih mestnih središčih (Ljubljana, Maribor, Celje). Vsem tem 
primerom bo potrebno do izvedbe vpisa posvetiti posebno 
pozornost. V šolah, v katerih je število prijavljenih kandidatov 
bistveno večje od predvidenega, pa je pričakovati tudi pred- 
loge za omejitev vpisa. 

Prijave mladine kažejo, da so bili z usmerjanjem doseženi 
pozitivni premiki v korist proizvodnih usmeritev izobraževa- 
nja. Že pri prijavah za vpis so dosežena ugodnejša razmerja, 
kot smo jih predhodna leta dosegali pri dokončnem vpisu (v 
šolskem letu 1S80/81 je bilo razmerje vpisa 58:42 v korist 
proizvodnih usmeritev, všol. letu 1981/82 pa je to razmerje že 
pri prijavah 60,5:39,5 v korist proizvodnih usmeritev). To je 
sicer že razmeroma ugodno, vendar še precej daleč od načr- 
tovanega razmerja (67,5:32,5 v korist proizvodnih usmeritev). 

Pri nadaljnjem usmerjanju predstavlja posebno vprašanje 
ženska mladina. Podatki kažejo, da je še vedno pretežno 

usmerjena v tradicionalne »ženske« poklice. To usmerjenost 
je težko spreminjati, ne samo zaradi zakoreninjenih predsod- 
kov pri ženski mladini sami ali pri starših, temveč se ti pred- 
sodki ohranjajo tudi v posameznih delih združenega dela in v 
posameznih družbenih okoljih. 

Podatki o rezultatih razpisa za vpis kažejo tudi na nekatere 
slabosti sprejete mreže srednjih šol. V nekaterih usmeritvah, 
kjer je sicer skupno število prijav razmeroma skladno s pre- 
dvidenim številom vpisa, so dokaj velike razlike med šolami. 
Po predhodnih podatkih je tudi mogoče sklepati, da posa- 
mezne dislocirane enote ne bodo opravičile svojega obstoja, 
v posameznih primerih pa tudi nekatere predvidene samo- 
stojne šole glede števila vpisanih učencev ne bodo izpolnje- 
vale pogojev za verifikacijo. Potrebna bo podrobna analiza 
sprejete mreže v posebnih izobraževalnih skupnostih in Izo- 
braževalni skupnosti Slovenije in ustrezno ukrepanje 

č) Prijave za vpis v 1. letnik višjih in visokih 
šol 

Tudi usmerjanje, razpisi za vpis ter vpis v 1. letnik višjih in 
visokih šol v šol. letu 1981/82 se odvija v skladu z novimi 
predpisi, čeprav se bodo kandidati vpisovali v sedanje študij-- 
ske smeri in programe ter pod dosedanjimi pogoji 

Predvideno število prostih vpisnih mest za vpis v 1. letnik 
višjih in visokih šol je bilo v skladu s samoupravnimi spora- 
zumi o temeljih planov posebnih izobraževalnih skupnosti v 
razpisih za vpis v šol. I. 1981/82 nekoliko nižje, kot je bil 
realiziran vpis v zadnjih dveh letih, kar pokažejo naslednji 
podatki 

Vpis v 1. let. v Vpis v 1. tet. v Razpis za vpis v Prijave za vpis v 
Sol. letu šol. letu šol. letu šolskem letu. 
1979/80 1960/81 1981/82 1981/82 

redni 9282 9502 8640 9704 
Ob đelu 5211 4442 3694 4132 
skupai 14493 13944 12334 13836 

Število prijav za vpis v 1. letnik višjih in visokih šol za šol. 
leto 1981/82 se skoraj njena z realiziranim vpisom v šol. letu 
1980/81, s tem da se še naprej zmanjšuje število kandidatov 
za izobraževanje ob delu. Ta podatek spet govori o skromnih 
aktivnostih in uspehih pri usmerjanju že zaposlenih delavcev 
v izobraževanje, čeprav je situacija na področju visokega 
šolstva bistveno boljša kot v srednjem izobraževanju. 
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Podatki o prijavah za vpis na posameznih področjih študija 
kažejo, da se še naprej znižuje delež prijav na družboslovnem 
področju študija, vendar se na drugi strani ne povečuje na 
naravoslovno-tehnološkem področju, ampak zlasti na medi- 
cinskem, delno pa tudi pedagoškem področju. Kandidate za 
redno izobraževanje bo treba torej bolj usmerjati na naravo- 
slovnotehnološkko področje, vendar lahko pri vpisu v šol. I. 
1981/82 nastopijo težave glede na to, da je skupno število 
prijavljenih kandidatov kar za 1064 (12%) večje, kot je bilo 
skupno število razpisanih mest. Tako velika razlika lahko 
pomeni, da samo z usmerjanjem ne bo mogoče uskladiti vpisa 
s predvidenim obsegom ter bodo zato lahko omejitve vpisa 
celo pogostejše kot doslej. Posebno vprašanje pa je bistveno 
večje število prijav za pedagoško področje študija, kar je tudi 
posledica usmerjanja kandidatov pri vpisu v pedagoške šole 
pred nekaj leti. Zato bodo morali uporabniki in izvajalci v 
posebnih izobraževalnih skupnostih v postopku usklajevanja 
vpisa temeljito proučiti predviden obseg vpisa za šolsko leto 
1981/82, zlasti z vidika dinamike uresničevanja srednjeroč- 
nega plana. 

d.) Vključevanje v izobraževanje ob delu in iz 
dela 

Do 13. aprila se je za srednje izobraževanje prijavilo le 644 
zaposlenih delavcev (razpisanih je bilo 3881 prostih vpisnih 
mest), med temi pa kar 54,5% v neproizvodne useritve izobra- 
ževanja. Eden od razlogov za takšen odziv je prav gotovo v 
tem, da so pri letošnjem vpisu roki za prijavo na razpis enotni 
in je mogoče za izobraževanje ob delu pričakovati še precejš- 
nje število naknadnih prijav. V višjih in visokih šolah je kandi- 
datov za študij ob delu sicer kot je bilo razpisanih mest, 
vendar pa so razmerja med področji študija izrazito neugo- 
dna, pri čemer še zlasti izstopa bistveno manjše število na 
naravoslovno-tehnološkem področju kjer že nekaj zadnjih let 
ugotavljamo upadanje, in bistveno večje število prijav na 
medicinskem ter pedagoškem področju, kjer je študij ob delu 
v zadnjih letih v porastu, v letošnjem letu pa se je za pedago- 
ško področje prijavilo kar 780 (320%) več kandidatov, kot je 
predvideno število prostih vpisnih mest. Na to je pomembno 
vplival pogojni razpis za novo smer študija za vzgojitelja 
predšolskih otrok na obeh pedagoških akademijah, kamor se 
je prijavilo kar 520 kandidatov. To je tudi rezultat nekajletnih 
prizadevanj delavcev v vzgojnovarstvenih organizacijah, da se 
tak študij zanje organizira, kar je ustvarilo med delavci na tem 
področju veliko motiviranost za nadaljnji študij. Očitno je, da 
se je usmerjanje že zaposlenih delavcev, delovnih ljudi in 
občanov v srednje izobraževanje zakasnilo zlasti v organizaci- 
jah združenega dela. Podatkov o tem, koliko organizacij zdru- 
ženega dela je objavilo interne razpise za izobraževanje svojih 
delavcev, v času priprave poročila sicer nismo mogli dobiti, 
vendar je očitno, da v organizacijah združenega dela še niso 
sprejeli svojih obveznosti na področju usmerjanja. Predvsem 
pa je še premalo prisotno spoznanje, da je izobraževanje ob 
delu ali iz dela eden najpomembnejših načinov za izboljšanje 
kvalifikacije strukture zaposlenih delavcev in s tem za vpliva- 
nje na razvoj materialne osnove dela ter na izboljšanje pro- 
duktivnosti dela. Med razlogi za dokaj neugodno sliko pri 
vključevanju v izobraževanje ob delu in iz dela so verjetno tudi 
zaostrene gospodarske razmere, ki omejujejo tako organiza- 
cije združenega dela pri njihovem odločanju za napotitve 
svojih delavcev v izobraževanje, kot tudi posameznega de- 
lavca. Zaostrene gospodarske razmere so verjetno vplivale 
tudi na to, da v samoupravnih sporazumih o temeljih planov 
izobraževalnih skupnosti za naslednje srednjeročno obo- 
dobje pada obseg izobraževanja ob delu zlasti za neproizvo- 
dne usmeritve. Potrebno bo analizirati uveljavljanje združe- 
nega dela pri usmerjanju v izobraževanje ter v ustreznih 
organizacijah in skupnostih (zlasti v občinskih in posebnih 
izobraževalnih skupnostih, gospodarskih zbornicah in sploš- 

nih združenjih, sindikatu in v mladinski organizaciji) bistveno 
povečati aktivnosti za uveljavitev delavcev v združenem delu 
kot temeljnih nosilcev usmerjanja v izobraževanje in delo. 

!V. ZAGOTAVLJANJE POGOJEV ZA UVAJANJE 
NOVIH PROGRAMOV ZA PRIDOBITEV 
IZOBRAZBE ¥ SREDNJEM IZOBRAŽEVANJU V 
ŠOLSKEM LETU 1981/82 

Obstoječe srednje šole lahkko začno izvajati izobraževanje 
po novih programih, če so izpolnjeni minimalni, z zakonom 
določeni pogoji, to je, da so sprejeti vsi programi za pridobi- 
tev izobrazbe v usmeritvi na ravni srednjega izobraževanja, 
usklajene zmogljivosti in razmestitev programov (mreža šol) 
in zagotovljeno potrebno število učiteljev. 

Vse ostale pogoje bodo porale šole izpolniti v rokih, določe- 
nih za verifikacijo šol po novem zakonu, vendar najkasneje v 
dveh letih po uvedbi novih programov. 

Posebne izobraževalne skupnosti in Izobraževalna skup- 
nost Slovenije skupaj z ustreznimi strokovnimi organi ter 
organizacijami združenega dela, vzporedno z oblikovanjem 
novih prbgramov pospešeno pripravljajo tudi pogoje, ki naj bi 
omogočili večjo kvaliteto dela že v začetku uvajanja novih 
programov. Tako so potekale doslej intenzivne priprave zlasti 
za zagotovitev učiteljev, pogojev za izvajanje proizvodnega 
dela in delovne prakse ter za zagotovitev šolskega prostora, 
opreme in učbenikov 

a) Zagotovitev učiteljev in njihovo 
usposabljanje za izvajanje novih programov 

Na podlagi analiz novih programov ter mreže srednjih šol 
lahko v splošnem ugotavljamo, da se v šolskem letu 1981 /82 v 
srednjih šolah ne bodo pojavljale večje kadrovske težave. 
Nekatere težave pa lahko izvirajo iz dosedanjega stanja v 
srednjih šolah, saj v njih sedaj poučuje 887 (12%) učiteljev, ki 
nimajo ustrezne strokovno izobrazbe, poleg tega pa imajo 
srednje šole tudi precej honorarnih delavcev, kar niti ne bi 
bilo slabo, če bi ti delavci povsod zagotavljali večje povezova- 
nje teoretičnega znanja in praktičnih izkušenj iz dela, vendar 
se s honorarnim delom največkrat rešuje le pomanjkanje 
ustrezno usposobljenih učiteljev, ni pa rezultat načrtnega 
prehajanja strokovnjakov iz prakse v šolo. 

Z uvajanjem novih programov bo v srednjih šolah na celot- 
nem območju republike manjkalo okoli 400 (10%) učiteljev za 
pouk posameznih predmetov v prvih letnikih izobraževanja. 
Pri tem gre zlasti za učitelje tistih predmetov, ki jih doslej ni 
bilo v vseh programih srednjih šol (umetnostna vzgoja, ke- 
mija, biologija, fizika, matematika, tuj jezik ter osnove tehnike 
in proizvodnje). Večina srednjih šol se je že doslej organizi- 
rala za pridobivanje novih učiteljev, zato poročajo, da ne bo 
težav pri novih učiteljih za tiste predmete, za katere je dovolj 
strokovnjakov (biologija, tuji jeziki, kemija), niti ne za učitelje 
osnov tehnike in proizvodnje, kjer lahko opravljajo vzgojnoi- 
zobražovalno delo učitelji, usposobljeni za pouk strokovnih 
predmetov. Pri drugih predmetih pa bomo še nekaj časa 
morali razreševati kadrovske probleme tudi z učitelji, ki glede 
na svojo stroko lahko poučujejo take predmete, čeprav ni- 
majo v celoti izobrazbe, in s honorarnimi učitelji iz prakse. 

Glede na potrebe po učiteljih bodo morale visoke šole 
bistveno razširiti možnosti za izobraževanje učiteljev srednjih 
šol ob delu in iz dela. S tem v zvezi je Strokovni svet SRS za 
vzgojo in izobraževanje v sklepu o ustrezni strokovni izobra- 
zbi učiteljev za pouk predmetev skupne vzgojnoizobrazbene 
osnove uveljavil načelo, da se za pouk posameznih splošnoi- 
zobraževalnih predmetov lahko usposobijo tudi učitelji soro- 
dnih strokovnih področij (npr kemija, fizika, biologija) ter 
učitelji drugih strokovno teoretičnih predmetov, tako da se po 
ustreznih programih za izpopolnjevanje predmetov Če bi 
sistematično pristopili k izvajanju tega izpopolnjevanja, ki 
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omogoča zaposlenim učiteljem z dograjevanjem pridoblje- 
nega znanja doseči ustrezno izobrazbo za pouk drugega 
predmeta, bi se v nekaj letih bistveno izboljšala izobrazbena 
struktura učiteljev. Zato morajo ustrezne PIS čimpreje obliko- 
vati in sprejeti te programe za izpopolnjevanje, zlasti pa je 
treba v naslednjem obdobju dati prednost izpopolnjevanju 
učiteljev za pouk fizike in matematike, saj so na teh področjih 
trenutno največji primanjkljaji. 

Pri zagotavljanju novih učiteljev za pouk strokovno teore- 
tičnih predmetov in praktičnega pouka pa bodo morale sred- 
nje šole tesneje sodelovati tudi z OZD- uporabnikov, tako, da 
bi pri razreševanju kadrovskih vprašanj bolj uveljavili skupno 
odgovornost za vklučevanje strokovnjakov iz teh OZD v šolo. 

Po podatkih, ki jih je posredoval Zavod SRS za šolstvo, se 
zaradi uvajanja novih programov in mreže šol v letu 1981/82 
ne bodo pojavljali posebni problemi v zvezi z nadaljnjim 
delom zaposlenih učiteljev. Le v posameznih primerih bo 
zaradi manjšega števila oddelkov na posameznih šolah ozi- 
roma sprememb v predmetniku potrebna prerazporeditev uči- 
teljev na drugo šolo. Organizacijske enote zavoda SRS za 
šolstvo pomagajo srednjem šolam pri dogovarjanju o preraz- 
poreditvah in ocenjujejo, da bodo ta vprašanja uspešno razre- 
šena v okviru občin oziroma medobčinskih območij. Po naši 
oceni pa bodo spremembe v programih in mreži šol šele v 
naslednjih dveh šolskih letih povzročile, da bodo potrebne 
večje prerazporeditve kot v letu 1981. Zato se bodo morale 
srednje šole za organizirano preprazporejanje učitelejev po- 
vezovati v okviru občin in regij med seboj in z drugimi OZD, da 
bodo lahko pokrile kadrovske primanjkljaje in zagotovile so- 
cialno varnost takim učiteljem. 

V okviru dosedanjih priprav na uvajanje novih programov v 
Šolskem letu 1981/82 so bili organizirani številni seminarji za 
vodstvene delavce in učitelje srednjih šol ter za delavce, ki 
bodo v OZD vodili proizvodno delo oziroma delovno prakso. 
Doslej je bilo vključenih v te seminarje skupno 5116 vodstve- 
nih delavcev in učiteljev srednjih šol in delavcev domov za 
učence pri čemer in so bili v te seminarje vključeni učitelji 
splošnoizbrazževalnih predmetov, večina celo dvakrat. V 
marcu 1981 se je pričelo tudi izpopolnjevanje delavcev, pri 
čemer je načrtovano najbolj intenzivno izpopolnjevanje teh 
delavcev v maju, juniju in v jeseni 1981. Doslej je 120 delavcev 
iz OZD že uspešno opravilo tak program za izpopolnjevanje. 

b) Zagotavljanje pogojev za izvajanje 
proizvodnega dela in delovne prakse 

Povezovanje izobraževanja in defa je ena od osnovnih zna- 
čilnosti vzgojnoizobraževalnega procesa v usmerjenem izo- 
braževanju in se zagotavlja zlasti s proizvodnim delom in 
delovno prakso, to je z vključevanjem učencev oziroma štu- 
dentov neposredno v proizvodne in delovne procese, pravi- 
loma v organizacijah združenega dela uporabnikov. Zato je 
sestavni del novih vzgojnoizobraievalnih programov sred- 
njega izobraževanja v vseh letnikih tudi proizvodno delo ozi- 
roma delovna praksa. Učenci prvih letnikov srednjega izobra- 
ževanja bodo proizvodno delo oziroma delovno prakso oprav- 
ljali v drugem polletju šol. I. 1981/82 in sicer najmanj 10 
delovnih dni, pri čemer se bodo v delovne in proizvodne 
procese na področju materialne proizvodnje vključevali tudi 
učenci iz družboslovne, pedagoške, naravoslovno-matema- 
tične in kultumo-umetniške usmeritve. V okviru priprav na 
uvajanje proizvodnega dela in delovne prakse je bilo oprav- 
ljeno že obširno delo. Tako so skupščine posebnih izobraže- 
valnih skupnosti pri sprejemanju novih vzgojnoizobraževalnih 
programov sprejele tudi okvirne učne načrte za proizvodno 
delo oziroma delovno prakso ter določile pogoje za njeno 
izvajanje. Ti učni načrti so bili v začetku aprila tudi objavljeni 
in razposlani organizacijam združenega dela uporabnikov, 
izobraževalnim organizacijam in drugim zainteresiranim or- 
ganizacijam in skupnostim. Na njihovi podlagi se je lahko v 

organizacijah združenega dela začelo operativno planiranje 
proizvodnega dela in delovne prakse (zlasti določanje del in 
nalog, ki jih bodo učenci lahko opravljali glede na njihovo 
predznanje, glede na smer izobraževanja, glede na zagotav- 
ljanje varstva pri delu ipd.). Hkrati je v okviru gospodarskih 
zbornic in splošnih združenj nastajal pregled organizacij 
združenega dela in obrtnikov, ki izpolnjujejo pogoje za izvaja- 
nje proizvodnega dela in delovne prakse, v katerega je vklju- 
čenih okrog 1500 organizacij in skupnosti. To predstavlja 
dragoceno pomoč posebnim izobraževalnim skupnostim, v 
okviru katerih se pripravlja sklepanje samoupravnih sporazu- 
mov o medsebojnih pravicah in obveznostih pri skupnem 
izvajanju vzgojnoizobraževalnih programov, s katerimi se bo 
zlasti zagotavljalo izvajanje proizvodnega dela in delovne 
prakse v skladu z enotnimi načeli ter opredelilo organizacije 
uporabnikov, ki bodo izvajaie proizvodno delo oziroma de- 
lovno prakso v posameznih programih. Na tej osnovi bodo 
šole sklepale s posamezno organizacijo uporabnikov letno 
pogodbo, katere enotni osnutek je že tudi pripravljen in s 
katero bodo podrobneje opredeljene medsebojne pravice in 
obveznosti ter tudi število in razporeditev učencev pri proi- 
zvodnem delu oziroma delovni praksi. 

V organizacijah združenega dela tudi poteka izbira delav- 
cev, ki bodo organizirali in izvajali proizvodno delo in delovno 
prakso; zanje pa je pripravljen tudi program za usposabljanje, 
ki se že organizirano izvaja. 

Pri zagotavljanju materialnih pogojev in kadrovskih pogo- 
jev ter pravic udeležencev izobraževanja pri proizvodnem 
delu in delovni praksi se uveljavlja načelo, da te pogoje 
zagotavljajo izvajalci tega dela sarrli, v primerih, ko bodo v 
posamezni OZD nastajali posebni dodatni stroški (zlasti za- 
radi izvajanja proizvodnega d«la in delovne prakse za potrebe 
več OZD) naj bi se ti dodatni stroški pokrivali z neposrednim 
združevanjem sredstev uporabniških organizacij. 

Celotna aktivnost v zvezi s pripravo proizvodnega dela in 
delovne prakse se usklajuje v posebnem koordinacijskem 
odboru, ki deluje v okviru Gospodarske zbornice Slovenije in 
Republiškega sveta Zveze sindikatov Slovenije. 

c) Zagotavljanje prostora in opreme za delo 
srednjih šol in učbenikov 

Po podatkih organizacijskih enot Zavoda SRS za šolstvo v 
šolskem letu 1981/82 ne bo večjih težav pri zagotavljanju 
šolskega prostora, če bo vpis realiziran v skladu z razpisom za 
vpis. Zaradi odpravljanja periodičnega pouka in Zaradi predvi- 
denega večjega obsega izobraževanja ob delu, se bo po- 
prečni koeficient izmene v srednjih šolah sicer bistveno povi- 
šal od (1,38 v šolskem letu 1980/81 na 1.62 v začetku šolskega 
leta 1981/82), vendar se bo z dograditvijo nekaterih zmoglji- 
vosti stanje že med šolskim letom nekoliko popravilo. Zaradi 
omejenih možnosti za investiranje v šolski prostor pa lahko 
pričakujemo na posameznih območjih v naslednjih letih pre- 
cejšnje težave pri zagotavljanju šolskega prostora, zlasti tam, 
kjer bo že v naslednjem šolskem letu koeficient izmene zelo 
visok (Ljubljana in Murska Sobota skoraj v celoti dvoizmenski 
pouk, Maribor 1,90 izmene in Dravograd 1,60 izmene). Po- 
drobnejša analiza po šolah pa odkriva, da bodo nekatere šole 
v posameznih krajih morale iskati šolski prostor tudi izven 
svoje organizacije (v osnovnih šolah, pri delavskih univerzah 
in pri drugih srednjih šolah), v posameznih primerih pa šole 
ne bodo zasedene v celoti (Kamnik, Žalec, Sežana). 

Opremljanje specializiranih učilnic se odvija s precejšnjimi 
zakasnitvami zaradi povezanosti oblikovanja in sprejemanja 
seznamov opreme in načrtovanja instalacij z nastavljanjem 
programov. 

Šole so nabavljale opremo, ki jo je bilo mogoče kupiti, 
^ celotna priprava specializiranih učilnic za kpmijo, biologijo in 

fiziko pa je še v teku. Posamezne šole v pogojih zaostrene 
gospodarske situacije ne morejo zbrati dovolj sredstev za 
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lastno udeležbo, podaljševanje rokov pri opremljanju pa pov- 
zroča podražitve. Kljub temu lahko pričakujemo, da se bo že z 
začetkom šolskega leta 1981/82 bistveno izboljšala mate- 
rialna osnova za kvalitetnejše vzgojnoizobraževalno delo pri 
posameznih predmetih, zlasti v okviru skupne vzgojnoizobra- 
zbene osnove (fizika, kemija, biologija, osnove tehnike in 
proizvodnje), vendar bo potrebna še naprej intenzivna akcija 
za kompletiranje z vso načrtovano opremo. 

Do septembra 1981 bodo izšli vsi učbeniki za 1. letnik 
izobraževanja, le zadnji snopič učbenika za slovenski jezik in 
prvi snopič učbenika za kemijo bosta izšla z zamudo zaradi 
zakasnitve pri pripravi rokopisa. Nekateri od teh učbenikov so 
bili poskusno uvedeni že v šolskem letu 1980/81. 

Večje zakasnitve pa bodo nastale pri učbenikih za matema- 
tiko, naravoslovje in družboslovje v skrajšanih programih 
srednjega izobraževanja. Razpis za pripravo teh učbenikov je 
bil objavljen šele v aprilu 1981 tako, da bodo izšli šele v letu 
1982. 

Pospešeno se pripravljajo tudi učbeniki za nadaljnje letnike 
izobraževanja. Za pripravo teh učbenikov so odgovorne po- 
sebne izobraževalne skupnosti in Izobraževalna skupnost 
Slovenije. Glede na obsežno strokovno delo v zvezi s pripravo 
in izdajanjem učbenikov, bi morale te skupnosti tesneje sode- 
lovati med seboj in se dogovarjati tudi o izdajanju skupnih 
učbenikov za predmete, ki so skupni za več programov, ozi- 
roma o nadomeščanju učbenikov s širše uporabno strokovno 
literaturo. Poseben problem bodo učbeniki z nizko naklado, 
za katere so cene izjemno visoke (v letu 1980 je cena učbenika 
za s*rokovno teoretični predmet z naklado 3000 izvodov med 
600 in 1.000 din). Poleg usklajevanja programov, izdaje in 
priprave učbenikov med izobraževalnimi skupnostmi bo po- 
membno, da se problematika izdajanja in zalaganja učbeni- 
kov celoviteje dogovori tudi z založbami, tako da se bodo 
oblikovali zaokroženi programi izdajanja učbenikov. Izdajanje 
učbenikov ter oblikovanje njihovih cen pa bo potrebno urediti 
z ustreznim družbenim dogovorom. 

Poseben problem predstavljajo učbeniki za prvo leto uvaja- 
nja novih programov. Ker so vsi učbeniki novi, bo cena kom- 
pleta za 1 učenca okoli 3.000 din. Zato se v izobraževalnih 
skupnostih že dogovarjajo o zagotavljanju namenskih sred- 
stev za oblikovanje učbeniških fondov v šolah. 

V. ZAKLJUČNE UGOTOVITVE 
V času od začetka novembra 1980 do konca aprila 1981 se 

je zaključilo obsežno delo pri sklepanju samoupravnih spora- 
zumov o temeljih planov za srednjeročno obdobje. Sprejeti so 
bili vsi vzgojnoizobraževalni programi za pridobitev izobrazbe 
v srednjem izobraževanju, nova razmestitev vzgojnoizobraže- 
valnih programov in obseg vpisa za šolsko leto 1981/82. 
Delegati uporabnikov in izvajalcev v skupščinah izobraževal- 
nih skupnosti so ob pomoči družbenopolitičnih organizacij, 
gospodarske zbornice in splošnih združenj, usklajevali in 
sprejemali odgovorne naloge za nadaljnji kadrovski razvoj. 
Ob ustanovljenih posebnih izobraževalnih skupnostih na vseh 
področjih združenega dela Izobraževalna skupnost Slovenije 
prevzema vlogo usklajevalca in usmerjevalca celotne politike 
na področju usmerjenega izobraževanja. Demokratizacija 
vzgojno izobraževal nega sistema se bolj kot v preteklosti oce- 
njuje z vidika možnosti za zaposlovanje. 

Ocena dosedanjih priprav kaže, da so izpolnjeni temeljni 
programski, materialni, organizacijski in kadrovski pogoji, da 
s šolskim letom 1981/82 začnemo uvajati nove vzgojnoizobra- 
ževalne programe v 1. letnike srednjih šol. Dosedanje izkušnje 
kažejo, da bo treba v prihodnjem obdobju posvetiti posebno 
pozornost ziasti naslednjim nalogam: 

1. Proces vključevanja TOZD in delovnih skupnosti v po- 
sebne samoupravne skupnosti še ni v celoti zaključen, kasnijo 
tud< priprave pri usklajevanju samoupravnih aktov izobraže- 

valnih skupnosti ter OZD. Z vključitvijo pretežnega dela delav- 
cev v združenem delu v samoupravne interesne skupnosti se 
uveljavlja možnost za njihovo odločanje o vseh bistvenih 
vprašanjih usmerjenega izobraževanja od planiranja obsega 
in vsebine vzgojnoizobraževalnega dela do zagotovitve pogo- 
jev za izvedbo. Temeljna slabost, ki se kaže v dosedanjem 
delovanju samoupravnih interesnih skupnosti, je še vedno 
preskromen stik delegatov z delegatsko bazo, kar vpliva tudi 
na počasno uveljavljanje novih družbenoekonomskih odno- 
sov. 

2. Vse vzgojnoizobraževalne programe za pridobitev sred- 
nje izobrazbe so sprejeli izvajalci in uporabniki v posebnih 
izobraževalnih skupnostih. S tem je bil prvič uveljavljen orga- 
niziran vpliv združenega dela na število, obseg in vsebino 
programov, ki izhajajo iz potreb in zahtevnosti dela v posa- 
meznih delih združenega dela. Prilagajanje programov odpira 
pot za hitrejšo pridobitev strokovne izobrazbe udeležencem, 
ki se vključujejo v izobraževanje iz dela ali ob delu. Nekateri 
programi so prilagojeni tudi za izobraževanje oseb z mot- 
njami v telesnem in duševnem razvoju, vendar bo potrebno v 
nadaljnjih pripravah zagotoviti še širše možnosti za pridobitev 
strokovne izobrazbe za te osebe. 

3. Različne ocene o ustreznosti sprejetih programskih za- 
snov, o zahtevnosti sprejetih vzgojnoizobraževalnih progra- 
mov, o ustreznosti razmerij med splošnimi, strokovno teore- 
tičnimi in praktičnimi znanji in usposobljenosti udeležencev 
za delo zahtevajo strokovno utemeljene odgovore. Strokovni 
svet SRS za vzgojo in izobraževanje bo v sodelovanju s 
strokovnimi sveti posebnih izobraževalnih skupnosti sprejel 
program spremljanja izvajanja novih vzgojnoizobraževalnih 
programov in spodbudil raziskovalne organizacije in visoke 
šole, da pri tem sodelujejo. 

4. Nadaljuje se delo pri dograjevanju programskih zasnov s 
prog.ami za pridobitev izobrazbe v visokem šolstvu. Uporab- 
niki in izvajalci v posebnih izobraževalnih skupnostih bodo 
morali zagotoviti, da bodo visokošolski programi omogočali 
oblikovanje široko izobraženega strokovnjaka, zlasti zato, ker 
so v visokem šolstvu mnogi dosedanji programi razdrobljeni 
in ozko specializirani. 

Pri dograjevanju programskih zasnov s programi za uspo- 
sabljanje in izpopolnjevanje bo treba uveljavljati načelo, da 
programe za usposabljanje, ki se izvajajo v času pripravništva, 
oblikujejo in sprejemajo v TOZD v skladu s potrebami dela, ter 
presegati težnje, da bi takšno usposabljanje dobilo značaj 
podaljševanja izobraževanja. V posebnih izobraževalnih 
skupnostih naj se s programskimi zasnovami določajo le tisti 
programi za izpopolnjevanje, ki zadovoljujejo skupne izobra- 
ževalne potrebe uporabnikov. 

5. Že v prvem letu izvajanja novih programov bodo vsi 
učenci vključeni v proizvodno delo in delovno prakso. Po- 
sebne izobraževalne skupnosti so ob pomoči gospodarske 
zbornice, sindikatov in splošnih združenj predvidele organi- 
zacije združenega dela in obrtnike, pri katerih se bo izvajala 
delovna praksa. Usposabljajo se delavci, ki bodo vodili proi- 
zvodno deio oziroma prakso, v posebnih izobraževalnih skup- 
nostih pa pripravljajo samoupravne sporazume o medseboj- 
nih obveznostih. Nujno je, da delavski sveti v OZD celovito 
ocenijo priprave na izvajanje proizvodnega dela in delovne 
prakse. 

6. Usmerjanje v izobraževanje, zlasti še vključevanje zapo- 
slenih delavcev v izobraževanje, se kljub močni družbeno 
politični akciji še preveč omejuje na šole, strokovne službe ter 
organe interesnih skupnosti, manj pa se uveljavlja kot pravica 
in odgovornost delavcev v organizacijah združenega dela. 
Zato je treba pospešiti aktivnosti usmerjanja v OZD z internimi 
razpisi, jasnejšim opredeljevanjem pravic in odgovornosti de- 
lavcev, ki se vključujejo v izobraževanje, s povezovanjem z 
izobraževalnimi organizacijami in dodatnim razpisovanjem 
štipendij za mladino. 
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7. Na podlagi zakona so bili sprejeti vsi izvršilni predpisi, 
organizirani delovni posveti in dogovori zlasti o uveljavljanju 
novih samoupravnih družbenoekonomskih odnosov, kar naj 
bi odražala tudi nova organiziranost in samoupravni splošni 
akti organizacij. Dosedanje usklajevanje samoupravnih sploš- 
nih aktov v izobraževalnih organizacijah kasni in ne izhaja v 
zadostni meri iz novega položaja in vloge izobraževanja v 
združenem delu, zato bo treba tej nalogi posvetiti posebno 
skrb. 

8. Celotne priprave na uvajanje usmerjenega izobraževanja 
potekajo v zaostrenih materialnih razmerah. Zagotovljeni 
bodo najnujnejši materialni pogoji za uvedbo novih progra- 
mov, vendar ob skromnejši opremi učilnic in delavnic, ostrej- 
ših normativih in ob visokem deležu dvoizmenskega pouka. V 
takih razmerah je treba posvečati največjo pozornost zlasti 
racionalni organizaciji izobraževanja, da bi se lahko izognili 
nadaljnjemu zmanjševanju standarda učencev in študentov 

ter nadaljnjemu zaostajanju osebnih dohodkov delavcev. Za- 
radi predvidenih visokih cen učbenikov za 1. letnik srednjih 
šol se v posebnih izobraževalnih skupnostih že dogovarjajo o 
dodatnih sredstvih, s katerimi bi šolam omogočili oblikovanje 
fondov učbenikov, ki naj bi prispevali k temu, da bo učbenik 
dostopen vsakemu učencu. 

9. Spremembe v vzgojnoizobraževalnih programih in v 
mreži šol bodo povzročile, da se bodo potrebe po učiteljih na 
posameznih šolah v prehodnem obdobju spreminjale. Zato je 
potrebno z vso odgovornostjo nadaljevati dosedanje dogo- 
varjanje med šolami ter med šolami in drugimi organizacijami 
združenega dela o prerazporejanju delavcev, da bi tako dose- 
gli boljšo strokovno zasedbo pri posameznih predmetih in 
odpravili negotovost in socialni nemir pri delavcih, saj analize 
kažejo, da že v sedanjih srednjih šolah primanjkuje strokovno 
usposobljenih učiteljev. 

POROČILO 

o uresničevanju stališč, priporočil in 

sklepov Skupščine SR Slovenije za 

uresničevanje posebnih pravic italijanske 

in madžarske narodnosti in njunih 

pripadnikov v Socialistični republiki 

Sloveniji (ESA 729) 

Komisija Skupščina SR Slcvenlfo za narodnosti je na 
svoji seji 8. maja 1881 določila besedilo poročila o ure- 
sničevanju stališč, priporočil In skispov Skupščine SR 
Slovenije za uresničevanje posebnih pravic Italijanske In 
madžarske narodnosti In njunih pripadnikov v ŠR Slove- 
niji, ki ga predlaga se obravnavo rta podlagi $31. člena 
poslovnika Skupščine SR Sloveniji. Poročilo to preve- 
deno tudi v Italijanski in madžarski jezik. 

I. Uvod 
Leta 1977 je bila Skupščini Socialistične republike Slove- 

nije predložena v obravnavo »Informacija o uresničevanju 
posebnih pravic italijanske in madžarske narodnosti in njunih 
pripadnikov v Socialistični republiki Sloveniji«. Informacijo so 
zbori po razpravi sprejeli dne 28.4. skupaj s stališči, priporočil 
in sklepi o uresničevanju posebnih pravic italijanske in mad- 
žarske narodnosti in njunih pripadnikov v Socialistični repu- 
bliki Sloveniji (Uradni list SRS, št. 11/77 - odslej »Stališča 
77«). ' 

V SR Sloveniji v sožitju in enakopravno s slovenskim naro- 
dom avtohtono živita na Obali italijanska in v Pemurju mad- 
žarska narodnost. Dejstvo je, da je pot k načelni rešitvi nacio- 
nalnega vprašanja utrla Komunistična partija Jugoslavije že 
pred revolucijo. V NOB in revoluciji so biti položeni temelji 
bratstva in enotnosti vsoh narodov in narodnosti, s skupnim 
bojem in žrtvami proti okupatorju ter za socialno in nacio- 
nalno osvoboditev. Po sovoboditvi je naša socialistična skup- 
nost posebej skrbela za enakopraven položaj, zagotavljala 
gospodarski, družbenopolitični, jezikovni in kulturni razvoj 

narodnosti ter omogočala in pospeševala njihove stike z ma- 
tičnimi narodi. Z razvojem socialističnega samoupravljanja 
vseh družbenih zadev - torej tudi narodnostnih pravic, dobiva 
enakopravnost narodnosti še realnejšo družbenoekonomsko 
podlago in jamstvo. 

Dosežena praksa v sožitju narodov in narodnosti v SFRJ ter 
slovenskega naroda, italijanske in madžarske narodnosti v SR 
Sloveniji je hkrati zgovorno potrdilo, kako v naši samoupravni 
socialistični skupnosti upoštevamo in dosledno uresničujemo 
tudi različne mednarodne dokumente in obveznosti, ki se 
nanašajo na človekove pravice in manjšine, kot so: ustanovna 
listina Organizacije združenih narodov, splošna deklaracija o 
človekovih pravicah, sklepna listina konference o varnosti in 
sodelovanju v Helsinkih, osimski sporazumi idr. 

Tako so zbori Skupščine SRS aprila 1977 med drugim 
ugotovili: 

- izredno družbenopolitično pomembnost vsestranske raz- 
prave o stanju, razvoju in uresničevanju posebnih pravic obeh 
narodnosti, ki potrjuje skrb, interes in odgovornost Sociali- 
stične republike Slovenije za položaj in neoviran razvoj obeh 
narodnosti v naši republiki,'. 
- kontinuiteto izvajanja politike uresničevanja pravic naro- 

dnosti in skrb naše družbene skupnosti za narodnostni zna- 
čaj, položaj, pravice in razvojne možnosti italijanske oziroma 
madžarske narodnosti od osvoboditve daije; 

- pozitivne dosežke v prizadevanjih za uresničevanja ena- 
kopravnosti in posebnih pravic pripadnikov italijanske in 
madžarske narodnosti, ki avtohtono živijo skupaj s pripadniki 
slbvenskega naroda v občinah Izola - Isola, Koper - Capodi- 
stria, Piran - Pirano ter Lendava - Lendva in Murska Sobota. 
Kot vsi delovni ljudje so tudi oni nosilci vsega družbenega, 
ekonomskega in političnega odločanja, nosilci oblasti in 
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upravljanja vseh družbenih zadev v naši socialistični samou- 
pravni družbi. Pripadniki obeh narodnosti so glede na te- 
meljni produkcijski odnos v enakopravnem položaju, kar jim 
na podlagi dela zagotavlja enakopravnost v družbi in uresni- 
čevanje narodnostnih pravic. Zagotovljene so jim tudi po- 
sebne pravice, varstvo njihovega posebnega narodnostnega 
značaja in skrb Socialistične republike Slovenije za njihov 
razvoj; 

- da delovni ljudje in občani Slovenije uresničujejo enako- 
pravnost in svoje ustavne obveznosti pri uveljavljanju naro- 
dnostne politike; 

- da sta se italijanska in madžarska narodnost v SR Slove- 
niji uveljavili na vseh področjih družbenopolitičnega življenja 
kot subjekt in dejavnik sožitja s slovenskim narodom, pa tudi 
kot dejavnik dobrih sosedskih odnosov in sodelovanja z Re- 
publiko Italijo in Ljudsko republiko Madžarsko, z matičnima 
narodoma, s katerima vzdržujeta naravno zvezo. 

Ob tej priložnosti so bila sprejeta priporočila in sklepi, ki 
konkretno obvezujejo k aktivnosti za Izboljševanje položaja 
obeh narodnosti in nadaljnje pospešeno uresničevanje po- 
sebnih pravic pripadnikov italijanske in madžarske narodno- 
sti na področju normativno-pravne ureditve njihovega polo- 
žaja v občinah, TOZD in KS, dvojezičnega poslovanja, naro- 
dnostnega in dvojezičnega šolstva, narodnostne kulture, 
sredstev obveščanja narodnosti, znanstveno-raziskovalne de- 
javnosti, razvojnih možnosti, delovanja organov narodnosti in 
drugih področij. 

Pri tem kaže opozoriti, da so pripadniki narodnosti, tako kot 
vsi delovni ljudje, nosilci vsega družbenega, ekonomskega in 
političnega razvoja, nosilci oblasti in upravljanja vseh družbe- 
nih zadev v naši družbi, skladno z določili temeljnih načel 
ustave Socialistične republike Slovenije, »da delovni ljudje in 
občani italijanske in madžarske narodnosti uresničujejo svoje 
ustavne pravice tako, da se povsod enakopravno z drugimi 
delovnimi ljudmi in občani vključujejo v samoupravne sociali- 
stične odnose in samoupravno odločanje«. V praksi so pripa- 
dniki obeh narodnosti enakopravno vključeni v samoupravne 
socialistične odnose, v politično in samoupravno odločanje 
na vseh področjih in ravneh organiziranosti družbe. 

Poročilo sta izdelala Komisija za narodnosti Skupščine So- 
cialistične republike Slovenije in Urad za narodnosti Izvrš- 
nega sveta Skupščine Socialistične republike Slovenije v so- 
delovanju s Komisijo za narodnosti in mednacionalne odnose 
Republiške konference Socialistične zveze delovnega ljud- 
stva Slovenije in drugimi organizacijami in dejavniki, ki jim je 
naložena skrb za izvajanje narodnostne politike v Socialistični 
republiki Sloveniji. 

Namen poročila je seznaniti vse delovne ljudi in občane, 
Slovence, Italijane in Madžare v SR Sloveniji in posebej dele- 
gate zborov Skupščine SRS z uresničevanjem prejetih stališč 
in oceno sedanjega položaja italijanske in madžarske naro- 
dnosti kot subjektov in konstitutivnih elementov Socialistične 
republike Slovenije. 

Poročilo tako skuša prikazati uresničevanje sprejetih ob- 
veznosti ter dosežke, izkušnje in probleme. Pri tem se v 
glavnem osredotoča na ugotovitve, kaj je bilo uresničeno na 
nivoju zakonodaje dejavnosti, kako je bila zastavljena in ure- 
sničena politika uresničevanja posebnih pravic narodnosti na 
posameznih področjuih ter s katerimi problemi se srečujemo 
na tem pomembnem področju. 

IL Doseženi rezultati in problemi pri 
izvajanju stališč, priporoči! in sklepov 
Skupščine SRS o uresničevanju 
posebnih pravic italijanske in 
madžarske narodnosti v SR Sloveniji. 

1. PREGLED ZAKONODAJE SKUPŠČINE 
SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE, KI 
JE SILA OBRAVNAVANA IN DOPOLNJENA 
TUDI Z VIDIKA INTERESOV NARODNOSTI 

Skupščina Socialistične republike Slovenije je v času, ki ga 
zajema poročilo, obravnavala in sprejela zakone in druge 
akte, v katerih je bil posebej izražen in opredeljen interes 

narodnosti, kot je bil ugotovljen v delegatskih razpravah in 
dogovorih. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je skupaj z drugimi 
organi in organizacijami sprejel ustrezne akte, v katerih so 
tudi urejena nekatera vprašanja zagotavljanja posebnih pra- 
vic narodnosti. 

Iz prikaza vseh sprejetih zakonov in aktov je razvidno ob- 
sežno delo skupščine ter drugih teles in organizacij SRS 
glede uresničevanja in podrobnejšega opredeljevanja ustav- 
nih pravic oziroma posebnih pravic narodnosti. 
Leto 1977: 

- zakon o samoupravnih sodiščih (6. člen, Uradni list 10- 
523), 

- zakon o rednih sodiščih (člena 18 in 25, Uradni list 10- 
524, 

- zakon o javnem tožilstvu (člen 11, Uradni list 10-525), 
- stališča, priporočila in sklepi o uresničevanju posebnih 

pravic italijanske in madžarske narodnosti in njunih pripadni- 
kov v Socialistični republiki Sloveniji(Uradni list 11-548j. 

- zakon o blagovnem prometu (člen 27, Uradni list 21-1349). 
Leto 1978: 

- stališča, sklepi in priporočila za oblik vanje prostorske, 
urbanistične in zemljiške politike v Socialistični republiki Slo- 
veniji (točka 10, Uradni list 4-197), 

- zakon o založništvu (člen 2, Uradni list 25-1540), 
- sodni poslovnik za redna sodišča (členi od 26 do 34, 

Uradni list 26-1576). 
Leto 1979: 

- zakon o pravni pomoči (člen 3, Uradni list 23-1112), 
- zakon o sistemu državne uprave in o Izvršnem svetu 

Skupščine Socialistične republike Slovenije ter o republiških 
upravnih organih (člen 16, 157, Uradni list 24-1149), 

- zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o osebni 
izkaznici (člen 4. a, Uradni list 29-1319). 
Leto 1980: 

- zakon o svobodni menjavi dela na področju vzgoje in 
izobiaževanja (člen 54, Uradni list 1-2), 

- zakon o organizaciji in delovnem področju republiških 
upravnih organov in republiških organizacij ter samostojnih 
strokovnih služb Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije 
(člena 43 in 46, Uradni list 5-279), 

- zakon o osnovni šoli (člena 19 in 20, Uradni list 5-281), 
- zakon o vzgoji in varstvu predšolskih otrok (člena 17 in 

18, Uradni list 5-282), 
- zakon o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb 

(člena 8 in 9. Uradni list 5-283), 
- zakon o pripravništvu, strokovnih izpitih in izpopolnjeva- 

nju strokovne izobrazbe delavcev v državni upravi in pravoso- 
dju (člen 25, Uradni list 8-544), 

- zakon o usmerjenem izobraževanju (členi 3, 18, 19, 20, 
45, Uradni, list 11-716), 

- družbeni dogovor o štipendijski politiki v SR Sloveniji 
(Uradni list 11-275), 

- pravilnik o določanju imen naselij in ulic ter o označeva- 
nju naselij, ulic in stavb (člen 25, Uradni list 11-723), 

- odredba o pisavi zemljepisnih imen v načrtih in kartah na 
narodnostno mešanih območjih v SR Sloveniji (Uradni list 
11-725), 

- zakon o popisu prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj v 
SR Sloveniji v letu 1981 (Uradni list 25-1265), 

- zakon o notranjih zadevah (člen 14, Uradni list 28-1391), 
- zakon o postopku za ustanovitev, združitev oziroma spre- 

membo območja občine ter o območjh občin (člen 2, Uradni 
list 28-1392), 

- zakon o vpisu v sodni register (člen 15, Uradni list 28- 
1443), 
- zakon o Slovenski akademiji znanosti in umetnosti (člen 

3, Uradni list 30-1465). 
Leto 1931: 

- zakon o svobodni menjavi dela na področju kulturnih 
dejavnosti (členi 2r24, 27, 35 in 44, Uradni list 1-2), 

- pravilnik o pripravi in potrjevanju učbenikov in učil za 
osnovno šolo (člen 6, Uradni list 2-155), 

- zakon o naravni in kulturni dediščini (člen 16, Uradni list 
3-1), 

- dogovor o temeljih družbenega plana SR Slovenije za 
obdobje 1981-1985 (člena 74 in 77, Uradni list 1-13), 
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- družbeni plan Socialistične republike Slovenije za ob- 
dobje 1981-1985 (členi 1.3, 4.6.4, 4.6.8, 4.12, Uradni list 12- 
729), 

- poslovnik za sodišča združenega dela (členi 23 do 30, 
Uradni list 14-816). 

Zbori Skupščine SR Slovenije bodo obravnavali še nasled- 
nje zakone, ki opredeljujejo interese obeh narodnosti v letu 
1981: „ 

- zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o osebnem 
imenu, 

- zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o matičnih 
knjigah, 

- zakon o vzgojno-izobraževalnih organizacijah z italijan- 
skim oziroma madžarskim jezikom in o dvojezičnih vzgojno- 
izobraževalnih organizacijah v SR Sloveniji, 

- zakon o knjižničarstvu in 
- poslovnik Skupščine SR Slovenije. 
Obravnavani in sprejeti zakoni in drugi splošni akti v dolo- 

čeni meri na novo urejajo, dopolnjujejo, predvsem pa izbolj- 
šujejo pogoje, v katerih se uresničujejo posebne pravice pri- 
padnikov narodnosti. 

Seveda pa v tem kratkem obdobju veljavnosti zakonov še ni 
možno opraviti celovitega pregleda njihove učinkovitosti in 
njihovega izvajanja. 

2. Odredbe občinskih statutov občin v 
narodnostno mešanih območjih o posebnih 
pravicah obeh narodnosti 

V »Stališčih 77« so konkretne sugestije, kako naj se dopol- 
nijo občinski statuti. Občinske skupščine (razen Lendave- 
-Lendva) so statute sprejele, dopolnile in izboljšale njihovo 
besedilo, ki sedaj ustrezneje in konkretneje opredeljuje 
ustavne in posebne pravice obeh narodnosti. Ponovno pase 
nudijo možnosti za dograjevanje besedila statutov, predvsem 
zato, ker je družbenoekonomski razvoj občin bogatejši, začel 
pa je tudi postopek za njihovo dopolnjevanje z ustavnimi 
spremembami. Nekatere občinske statutarne komisije so že 
pričele delo in ponovno pregledujejo in vgrajujejo opredelitve 
posebnih pravic obeh narodnosti, in to še vedno na podlagi. 
»Stališč 77« in na podlagi poznejših predlogov Komisije za 
narodnosti Skupščine SR Slovenije ter stališč oziroma intere- 
sov obeh narodnosti. 

Čeprav so v sedanjih statutih občin skoraj v celoti upošte- 
vane usmeritve in pobude Skupščine SR Slovenije, bi bile 
vendarle koristne nekatere dopolnitve. 

Izboljšave narodnostnih odredb statutov bi kazalo konkreti- 
zirati zlasti glede naslednjih vprašanj: 

- dosledno je treba uveljaviti in vpisati dvojezična imena 
krajev v narodnostno mešanih območjih, 

- opredeliti v preambulah prisotnost italijanske in madžar- 
ske narodnosti v občini, 

- dosledneje in ■ konkretneje opredeljevati uveljavljanje 
dvojezičnosti, 

- glede samoupravnih interesnih skupnosti narodnosti 
uveljaviti sedanje izkušnje in ustrezneje opredeliti njihovo 
vlogo, 

- morebiti ni nujno, da so vse odredbe, ki zadevajo naro- 
dnost, osredotočene le v enem poglavju; tam naj bodo le 
specifične odredbe, ostale naj bi se razporedile v besedilu 
glede na funkcionalnost, 

- v statutih naj obvelja v praksi že uveljavljeno načelo, da 
pri delu izvršnega organa skupščine občine deluje kot njegov 
član tudi pripadnik narodnosti, 

- občinske statute uskladiti z določili zakonov, ki zadevajo 
interese in pravice narodnosti, ter sprejeti odloke za njihovo 
izvajanje, 

- ustrezneje je potrebno opredeliti pomembnost in razno- 
vrstnost stikov narodnosti z. matičnim narodom in pri tem 
upoštevati še vedno veljavna stališča, ki jih je Komisija za 
narodnosti Skupščine SR Slovenije sprejela v prvi polovici 
leta 1978, 

- izvršni sveti skupščin občin naj tekoče obravnavajo pro- 
blematiko, ki zadeva interese pripadnikov narodnosti. 

Še vedno rie moremo biti zadovoljni s kvaliteto in ustrez- 
nostjo nekaterih samoupravnih aktov temeljnih samouprav- 
nih skupnosti, v katerih delajo ali živijo skupaj s Slovenci 
pripadniki italijanske in madžarske narodnosti. Kritika še po- 

sebej zadeva samoupravne akte organizacij združenega dela 
in krajevnih skupnosti v narodnostno mešanih območjih. 

3. DELOVANJE ORGANOV NARODNOSTI 

a) 
Delovanje samoupravnih interesnih skupnosti 
za prosveto in kulturo narodnosti 

V vseh petih narodnostno mešanih občinah delujejo skla- 
dno z določili 251. člena ustave in statutov občin samou- 
pravne interesne skupnosti za prosveto in kulturo narodnosti. 
Te posebne samoupravne interesne skupnosti obravnavajo in 
odločajo o vprašanjih vzgoje in izobraževanja v materinem 
jeziku, kulture, narodnostnega tiska in založniške dejavnosti, 
stikov z matičnim narodom ter o drugih pomembnih vpraša- 
njih, ki so posebnega pomena za nadaljnji razvoj obeh naro- 
dnosti. Vse skupščine šamoupravnih interesnih skupnosti so 
imele na dnevnem redu pomembna vprašanja uveljavljanja 
posebnih pravic kot so: programi kulturne dejavnosti naro- 
dnosti, informacijska sredstva, poimenovanje ulic, dvojezično 
poslovanje, šolstvo idr. Glede teh vprašanj so sodelovale kot 
poseben, četrti zbor na skupnem zasedanju pristojne občin- 
ske skupščine skupaj z drugimi zbori, prav tako pa so posa- 
mezna vprašanja obravnavale skupaj s skupščinami občin- 
skih samoupravnih interesnih skupnosti za kulturo, vzgojo in 
izobraževanje in otroško varstvo. Po tej poti se vse bolj uve- 
ljavljata italijanska in madžarska narodnost kot subjekta in 
skupaj z večinskim narodom hitreje in dosledneje rešujeta 
pomembna vprašanja za svoj narodnostni obstanek in razvoj. 

V delu samoupravnih interesnih skupnosti za prosveto in 
kulturo narodnosti pa gre tudi za nekatere slabosti in po- 
manjkljivosti, ki so sicer podobne poznanim slabostim dele- 
gatskega sistema. Predvsem je potrebna globlja povezanost 
delegatskega sistema s perečimi in vsakodnevnimi problemi 
narodnosti ter večja odprtost in prisotnost narodnostnih pro-- 
blemov znotraj združenega dela, krajevnih skupnosti, občin in 
v širši družbeni skupnosti. Za zagotovitev doslednega izpol- 
njevanja ustavnih določil je. nujna konkretnejša opredelitev 
vloge samoupravnih interesnih skupnosti obeh narodnosti, 
kadar nastopajo kot poseben zbor v ustreznih samoupravnih 
interesnih skupnostih ali v občinskih skupščinah. Gre pred- 
vsem za to, da problematika narodnosti ne postane samo 
zadeva samoupravnih Interesnih skupnosti narodnosti, tem- 
več tudi družbenopolitičnih, samoupravnih in vseh drugih 
dejavnikov družbe, da se ta vprašanja rešujejo povsod, kjer 
nastopajo problemi oziroma so prizadeti interesi pripadnikov 
narodnosti. 

b) 

Delo Komisije za narodnosti Skupščine SR 
Slovenije 

Njena vloga in delo temeljita na določbi 370. člena ustave 
SRS, ki ji nalaga obravnavo vprašanj, ki zadevajo narodnostni 
značaj, položaj, pravice in razvojne možnosti italijanske in 
madžarske narodnosti. Po določilih poslovnika šteje dvanajst 
članov in je paritetno sestavljena - slovenski narod ter itali- 
janska in madžarska narodnost so zastopani s po štirimi člani, 
Od maja 1977 je imela komisija 40 sej s skupno 131 točkami 
dnevnega reda. Izdelala je 73 poročil za zbore, posebej pa še 
stališča o stikih italijanske in madžarske narodnosti in njunih 
pripadnikov z matičnima narodoma, stališča o financiranju 
posebnih pravic italijanske oziroma madžarske narodnosti v 
zvezi z razpravo o zakonu o proračunu SR Slovenije za 1979. 
leto, stališča o dosedanji vlogi, delovanju in bodočih nalogah 
samoupravnih interesnih skupnosti za prosveto in kulturo 
italijanske in madžarske narodnosti v Socialistični republiki 
Sloveniji, stališča o dopolnitvi narodnostnih odredb občin- 
skih statutov, stališča in priporočila o uresničevanju osimskih 
sporazumov s poudarkom na položaju italijanske narodnosti 
v SR Sloveniji (skupaj s Komisijo za mednarodne odnose 
Skupščine SR Slovenije), stališča glede naravne in kulturne 
dediščine z vidika interesov narodnosti, priporočilo k izdelavi 
sodnega poslovnika, predlog Predsedstvu Skupščine SR Slo- 
venije o izdelavi gradiv v treh jezikih in stališče glede TV 
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pretvornika za madžarski program. Izdelala je tudi akcijski 
program, ki je predviden v 13. točki »Stališč 77«. 

Skladno s poslovnikom potekajo seje Komisije v vseh treh 
jezikih. 

Komisija je opravljala svojo ustavno funkcijo usmerjevalca 
in pobudnika reševanja problematike, ki zadeva obe narodno- 
sti. Spremljala je izvajanje določil ustave in občinskih statutov 
ter delo občinskih komisij za narodnosti in samoupravnih 
interesnih skupnosti za prosveto in kulturo narodnosti. Poieg 
aktivnosti na zakonodajnem pdoročju (zakoni in drugi akti so 
podrobno našteti v točki 1) in sodelovanja pri aktivnostih med 
narodnostnimi institucijami, ki delujejo v narodnostno meša- 
nih območjih, je Komisija obravnavala naslednja pomemb- 
nejša vsebinska vprašanja, pomembna za vsestranski razvoj 
obeh narodnosti: 

- narodnostno in dvojezično šolstvo ter štipendijska poli- 
tika, t 

- kulturni razvoj obeh narodnosti s problematiko varstva 
njune kulturne dediščine, 

- delovanje samoupravnih interesnih skupnosti za pro- 
sveto in kulturo narodnosti, 

- stiki italijanske in madžarske narodnosti z njunima matič- 
nima narodoma, 

- doseženo stopnjo uveljavljanja funkcionalne dvojezično- 
sti v narodnostno mešanih območjih, 

- uresničevanje delegatskega sistema in delegatskih odno- 
sov v SR Sloveniji in razvoj družbenega sistema informiranja, 

- uresničevanje osimskih sporazumov z vidika interesov 
italijanske narodnosti v SR Sloveniji in o nalogah SR Slove- 
nije pri oblikovaju in uresničevanju ciljev zunanje politike in 
mednarodnega sodelovanja SFR Jugoslavije, 

- problematika izvajanja prostorske, urbanistične in zemlji- 
ške politike, SR Slovenije z vidika ohranjanja in razvoja obeh 
narodnosti, 

- financiranje posebnih pravic in potreb italijanske in mad- 
žarske narodnosti, 

- prispevek Komisije za VIII. kongres ZKS glede nalog o 
položaju obeh narodnosti, 

- obravnava poročil delegacij Komisije o obisku v nekate- 
rih narodnostnih ustanovah v Socialistični avtonomni pokra- 
jini Vojvodini, v Socialistični avtonomni pokrajini Kosovu in o 
stikih z Odborom za mednacionalna vprašanja Sabora Socia- 
listične republike Hrvatske, 

- problematika popisa prebivalstva, gospodinjstev, stano- 
vanj in stavb v SR Sloveniji v letu 1981. 

Nekatera vprašanja je Komisija obravnavala v razširjeni 
sestavi (2-krat na skupni seji s Komisijo za mednarodne 
odnose Skupščine SR Slovenije in 2-krat na skupni seji s 
Komisijo za narodnosti in mednacionalne odnose pri RK 
SZDL) in na 4 sejah na Obali in v Pomurju, v narodnostno 
mešanem okolju. Pri svojem delovanju je uspešno sodelovala 
tudi še z Izvršnim svetom in njegovim Uradom za narodnosti, 
s Komisijo za varstvo ustavnosti in zakonitosti in za uresniče- 
vanje svoboščin, pravic in dolžnosti človeka iri občana pri 
Predsedstvu SR Slovenije, s komisijami za narodnosti pri 
Obalnem in Pomurskem svetu SZDL, z Izobraževalno skup- 
nostjo, Kulturno skupnostjo in Zvezo skupnosti otroškega 
varstva SR Slovenije, Republiškim komitejem za vzgojo in 
izobraževanje,Zavodom SRS za šolstvo, Inštitutom za naro- 
dnostna vprašanja in z drugimi dejavniki, ki se ukvarjajo z 
narodnostno problematiko. i 

c) Komisije za narodnosti občinskih skupščin v 
narodnostno mešanih območjih 

Dosedanja praksa delovanja komisij za narodnosti kaže, da 
so ustrezno opredeljene in tudi upoštevane kot stalno in 
paritetno delovno telo občinske skupščine za obravnavo 
vprašanj, ki zadevajo narodnostni značaj, položaj, pravice in 
razvojne možnosti obeh narodnosti v Socialistični republiki 
Sloveniji. Komisije so skladno s sistemsko opredelitvijo se- 
stavljene dosledno paritetno. V vseh občinah se je ta odredba 
vseskozi spoštovala. V vsakodnevnem stiku s samoupravnimi 
interesnimi skupnostmi za prosveto in kulturo pripadnikov 
narodnosti in znotraj delegatskega sistema in družbenopoli- 
tičnih organizacij v občini so komisije opravile pomembno 
delo. Spremljale so uresničevanje posebnih pravic narodno- 
sti, glede tega pripravljale ustrezne analize in akcijske pro- 

grame, s katerimi so bolj ali manj načrtno vplivale na hitrost in 
oblike uresničevanja stališč Skupščine SR Slovenije ter pose- 
bej podrobneje opredeljevale stališča občinskih skupščin. 
Komisije so pripravljale gradiva za razpravo in odločanje v 
zborih občinskih skupščin glede narodnostnih vprašanj. Vse 
občinske skupščine so razpravljale najmanj enkrat o naro- 
dnostni problematiki. Izvršni organi niso uveljavili vseh svojih 
možnosti za napredek pri uresničevanju posebnih pravic na- 
rodnosti, ki tako ni bil sorazmeren z napori komisij za naro- 
dnosti. , 

Kljub opaznim naporom vseh občinskih komisij za naro- 
dnosti, pridobljenim izkušnjam in podpori družbenopolitičnih 
organizacij se še vedno premalo čuti njihov vpliv na uresniče- 
vanje narodnostnih pravic v občinskih skupščinah. 

V bodoče bo potrebno razviti učinkovitejše metode dela 
komisij in zagotoviti večjo odgovornost zborov občinskih 
skupščin in izvršnih svetov za izvajanje narodnostne politike. 
Ravno tako bo potrebno izdelati poslovnike, ki so bili predvi- 
deni v »Stališčih 77«. 

Poslovniki naj omogočijo komisijam za narodnosti večjo 
samostojnost in možnosti za njihovo sodelovanje z zainteresi- 
ranimi dejavniki. 

d) Urad za narodnosti 
Na osnovi določil zakona o organizaciji in delovnem po- 

dročju republiških upravnih organov in republiških organiza- 
cij ter samostojnih strokovnih služb Izvršnega sveta Skup- 
ščine SR Slovenije deluje Urad za narodnosti kot samostojna 
strokovna služba Republiškega izvršnega sveta. 

Urad opravlja strokovne naloge, ki se nanašajo na naro- 
dnostni značaj, položaj, pravice in razvojne možnosti italijan- 
ske oziroma madžarske narodnosti, na stike med italijansko 
in madžarsko narodnostjo in njunima matičnima narodoma in 
na uresničevanje sprejete narodnostne politike. 

Urad za narodnosti je povezoval številne dejavnike - tako 
narodnostne kot večinskega naroda - ki so uresničevali spre- 
jeto narodnostno politiko. Spremljal je programe njihove de- 
javnosti in si prizadeval vplivati na njih vsebino in realizacijo. 
Skrbel je za skupno financiranje s SR Hrvatsko vseh tistih 
dejavnosti italijanske narodnosti, ki se odvija na področju SR 
Slovenije, njeni nosilci pa so institucije, ki imajo svoj sedež na 
Reki (EDIT, Italijanska drama, Italijanska Unija za Istro in 
Reko). 

4. Dvojezičnost v narodnostno mešanih 
območjih 

Uveljavljanje ustavnega določila o enakopravnosti jezika 
pripadnikov narodnosti z jezikom pripadnikov večinskega na- 
roda na dvojezičnem področju je nedvomno skrb pripadnikov 
večine. Medtem ko individualna dvojezičnost (znanje dveh 
jezikov) postopoma napreduje, institucionalna še ni uveljav- 
ljena povsod tam, kjer bi morala biti. 

Najbolje, pa četudi še pomanjkljivo in nedosledno, se uve- 
ljavlja dvojezično poslovanje pri upravnih organih občinskih 
skupščin, v krajevnih skupnostih (še posebej v območju, kjer 
živijo pripadniki madžarske narodnosti), v pravosodnih orga- 
nih v občinah in v republiških upravnih organih, ki delujejo v 
dvojezičnem območju. 

Dvojezično poslovanje v teh organih ni enotno organizirano 
in je prilagojeno objektivnim možnostim posameznih institu- 
cij. Gradiva, ki se prevajajo za potrebe skupščinskih zborov, 
so redkeje v celoti prevedena za pripadnike narodnosti, tako 
da se bolj uveljavlja praksa delnega prevajanja. Seveda je to 
pogojeno s prevajalskimi kapacitetami, po drugi strani pa je 
res, da takemu odnosu do prevajanja gradiv botrujeta tudi 
ležernost in pomanjkanje politične odgovornosti. Nekaj več 
doslednosti je pri izdajanju najrazličnejših potrdil, odločb, 
javnih pozivov in drugih pismenih dokumentov, ki so pravi- 
loma dvojezični. Tudi sodišča vseh stopenj zagotavljajo dvo- 
jezično poslovanje, pri čemer si, ker del sodnikov ne obvlada 
jezika pripadnikov narodnosti, pomagajo s tolmačem. Upravi 
za notranje zadeve, ki delujeta v teh območjih, sta z novim 
zakonom o notranjih zadevah začeli uporabljati dvojezične 
obrazce, za obe pa velja, da sta zagotovili ustno komunicira- 
nje s pripadniki narodnosti, medtem ko pismeno še ni uveljav- 
ljeno. 
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Izredno pomembna je vloga publikacij INDOK centrov, ki 
so, razen redkih izjem, dvojezične. Njih vloga ni samo v tem, 
da seznanjajo pripadnike narodnosti s celotnim dogajanjem v 
svojem območju, temveč tudi v tem, da navajajo pripadnike 
večinskega naroda na dosledno uveljavljanje statutarnih do- 
ločil glede dvojezičnega poslovanja. 

Za razliko od doslej imenovanih upravnih institucij, pa je 
dvojezično poslovanje v organizacijah združenega dela, sa- 
moupravnih interesnih skupnostih, društvih, organizacijah 
posebnega družbenega pomena (PTT, promet, zdravstvo) in 
celo družbenopolitičnih organizacijah manj kvalitetno. Posa- 
mezne organizacije si prizadevajo opredeliti položaj pripa- 
dnika narodnosti in njegove pravice v samoupravnih aktih in 
jih tudi uresničujejo, nekatere druge pa urejajo ta vprašanja 
bolj s formalne kot z vsebinske strani; del organizacij in 
ustanov pa teh vprašanj sploh ne rešuje. Vrsta nedoslednosti 
je opazna pri napisnih tablah, ki so samo v slovenskem jeziku, 
ali pa je napis po zunanjem videzu v jeziku narodnosti druga- 
čen od napisa v jeziku večine. 

Enakopravnost obeh jezikov in dosledna dvojezičnost sta 
povezani s šolskim sistemom, vzgojo kadrov za delo na dvoje- 
zičnih področjih, ustrezno štipendijsko politiko, kvalitetnimi 
jezikovnimi tečaji, pri čemer naj se specialna znanja pridobijo 
s študijem v matičnih deželah pripadnikov narodnosti, kar je 
bilo sicer možno že do sedaj, a v bolj skromnem obsegu. Tudi 
pomoč znanstveno-raziskovalnih institucij nam je pri tem 
potrebna, da bi poglobili poznavanje problematike dvojezič- 
nosti, dobili predloge konkretnih in optimalnih rešitev s prika- 
zom vsega tistega, kar zavira razvoj dvojezičnosti. 

Nenadomestljiva pa je tudi aktivnost družbenopolitičnih 
organizacij (SZDL, ZKS, Zveze sindikatov in Zveze sociali- 
stične mladine) za ustvarjanje ustreznega političnega vzdušja 
in politične volje med delovnimi ljudmi za dosledno uveljavlja- 
nje dvojezičnosti v vseh temeljnih Samoupravnih skupnostih. 

5. NARODNOSTNO IN DVOJEZIČNO ŠOLSTVO 
Na podlagi 5. točke »Stališč 77« je namenjena razvoju 

vzgoje in izobraževanja za pripadnike narodnosti posebna 
skrb. Vzgoja in izobraževanje omogočata, ob posebnem var- 
stvu in skrbi, da pripadniki narodnosti ohranjajo in razvijajo 
svoj jezik in nacionalne posebnosti. 

V planskih dokumentih in razvojnih načrtih občin ter v 
programih samoprispevkov je namenjena posebna pozornost 
vzgoji in izobraževanju za pripadnike na ravni občine in repu- 
blike. Tako je zagotovljena materialna podlaga za ustrezne 
prostorske in vsebinske izboljšave. V okviru skupnih nalog 
Skupnosti otroškega varstva Slovenije in Izobraževalne skup- 
nosti Slovenije se načrtujejo ustrezna sredstva za pokrivanje 
razlike v stroških za dejavnost vzgojno-izobraževalnih organi- 
zacij, v katerih se izobražujejo pripadniki narodnosti. 

Kot je bilo že omenjeno, so bili v letu 1980 sprejeti novi 
sistemski zakoni s področja vzgoje in izobraževanja (zakon o 
svobodni menjavi dela na področju vzgoje in izobraževanja, 
Uradni list SRS, št. 1/80, zakon o vzgoji in varstvu predšolskih 
otrok in zakon o osnovni šoli, Uradni list SRS, št. 5/80 ter 
zakon o usmerjenem izobraževanju, Uradni list SRS, št. 
11/80). V vseh teh zakonih je posebej poudarjen pomen 
vzgoje in izobraževanja za enakopravno sožitje in dvojezično 
sporazumevanje s tem, da se v šolah na narodnostno meša- 
nem ozemlju vsi učenci v pripravi na šolo, v osnovni šoli in v 
srednjem izobraževanju obvezno učijo tudi jezika narodnosti. 
Sistemski zakoni prinašajo tudi nekatere temeljne rešitve, ki 
se nanašajo na varstvo posebnih pravic pripadnikov italijan- 
ske in madžarske narodnosti, podrobnejšo izvedbo teh načel 
pa nalagajo posebnemu zakonu o vzgoji in izobraževanju za 
pripadnike narodnosti, ki ga Skupščina SR Slovenije že 
obravnava. 

Vzgoja in izobraževanje pripadnikov narodnosti je inte- 
gralni del sistema vzgoje in izobraževanja v SR Sloveniji, zato 
je enakopravno vključena v njegovo organizacijsko in vsebin- 
sko preobrazbo: vsi otroci so eno leto pred vstopom v šolo 
vključeni v pripravo na šoto , pred vstopom v dvojezično šoto 
pa so dve leti vključeni v dvojezično vzgojno-varstveno orga- 
nizacijo; v osnovne šole uvajajo celodnevno orgnizacijo dela 
in življenja ter podaljšano bivanje učencev in širijo programe 
interesnih dejavnosti in drugih svobodnih aktivnosti, med 
katerimi imajo še posebno pomembno vlogo kulturne in 

športne prireditve, na katerih se učenci - pripadniki narodno- 
sti srečujejo z učenci drugih narodov in narodnosti Jugosla- 
vije ter s svojimi vrstniki iz matičnega naroda; v pripravah na 
preobrazbo srednjega izobraževanja je ves čas prisotna skrb 
za organizacijsko in vsebinsko preobrazbo srednjih šol, v 
katerih se izobražujejo pripadniki narodnosti. 

Zavod SRS za šolstvo pripravlja nove vzgojno-izobraže- 
valne programe za vse stopnje izobraževanja - od vzgojnega 
programa za predšolsko vzgojo prek predmetnikov in učnih 
načrtov za osnovno šoto do vzgojno-izobraževalnih progra- 
mov raznih usmeritev srednjega izobraževanja. Vzporedno z 
novimi programi za slovenske šole nastajajo tudi prilagoditve 
predmetnikov in učnih načrtov za šole z italijanskim jezikom 
in za dvojezične slovensko-madžarske šole. 

Mreža vozgojno-varstvenih organizacij z italijanskim jezi- 
kom in dvojezičnih vzgojno-varstvenih organizacij je bila v 
skladu s stališči in sklepi Skupščine SR Slovenije vsako leto 
dograjevana. Od leta 1977 do danes je bil odprt po en oddelek 
vzgojno-varstvenih organizacij z italijanskim jezikom v Izoli- 
Isola, Piranu-Pirano in Luciji-Lucia, na novo pa je bil odprt 
oddelek s Semedeli-Semedella. Od 6 oddelkov v šolskem letu 
1976/77 se je vzgojno-varstvena' dejavnost razširila na 12 
oddelkov v šolskem letu 1980/81 (indeks 150), pd 85 otrok, 
vključenih v te oddelke v letu 1976/77, na 138 otrok, vključe- 
nih v letu 1980/81 (indeks 162). 

Dejavnost dvojezičnih vzgojno-varstvenih organizacij se je 
razširila od 20 oddelkov v letu 1976/77 na 29 oddelkov v 
šolskem letu 1980/81 (inkeks 145), število vključenih otrok se 
je dvignilo od 419 na 565 (indeks 134), potem ko so bili 
zgrajeni novi prostori v Prosenjakovcih-P&rtosfalva, v Do- 
brovniku-Dobronak, v Dolgi vasi-HosszOfalu in v Lendavi- 
Lendva. 

V zvezi z zagotavljanjem ustrezno usposobljenih pedago- 
ških delavcev so bile v teh letih ustvarjene nove možnosti: 

- Organizirano je izobraževanje ob delu za vzgojiteljice, ki 
delajo v vzgojno-varstvenih organizacijah z italijanskim jezi- 
kom (doslej ni bito mogoče organizirati rednega izobraževa- 
nja zaradi majhnih kadrovskih potreb). V letošnjem šolskem 
letu si absolventke gimnazije, ki že delajo v vzgojno-varstve- 
nih organizacijah, pridobivajo dodatna pedagoška znanja v 
enoletnem izobraževanju ob delu in si bodo tako pridobile 
vzgojiteljsko izobrazbo. 
- Pedagoški delavci za delo v dvojezičnih vzgojno-izobra- 

ževalnih organizacijah in osnovnih šolah si bodo od šol. leta 
1980/81 dalje lahko pridobivali ustrezno izobrazbo v dvoje- 
zični pedagoški usmeritvi v Lendavi-Lendva. 

- Odslej se bodo v SR Sloveniji usposabljali tudi predmetni 
učitelji madžarskega jezika, saj je na PA v Mariboru začela v 
šolskem letu 1980/81 delovati katedra za madžarski jezik. 

- Zavod SRS za šolstvo skrbi za stalno strokovno izpopol- 
njevanje pedagoških delavcev, ki delajo v vzgojno-varstvenih 
organizacijah, osnovnih in srednjih šolah, v katerih se izobra- 
žujejo pripadniki narodnosti. 

Od leta 1976/77 do danes je izšlo za šoto z italijanskim 
jezikom 5 učbenikov in 4 delovni zvezki, ki jih je pripravil 
Zavod SRS za šolstvo, 6 učbenikov in 5 delovnih zvezkov, ki 
jih uporabljajo v teh šolah, pa je izšlo v sodelovanju z založbo 
EDIT z Reke. 

Za potrebe dvojezičnih osnovnih šol je Zavod SRS za šol- 
stvo pripravil 3 dvojezične učbenike, 4 delovne zvezke v 
madžarskem jeziku, učbenik za madžarski narodnostni pro- 
gram v madžarskem jeziku ter tri skrčene učbenike v madžar- 
skem jeziku - skupaj 11 novih izdaj učbenikov in delovnih 
zvezkov. Za madžarski jezik so dobili iz Vojvodine 4 učbenike 
in 7 delovnih zvezkov. Strokovni delavci, ki skrbijo za pripravo 
učbenikov za vzgojno-izobraževalne organizacije, v katerih se 
izobražujejo pripadniki narodnosti, se srečujejo s številnimi 
težavami: premalo je avtorjev - strokovnjakov, premalo preva- 
jalcev, ob pogostih spremembah vzgojno-izobraževalnih pro- 
gramov tudi učbeniki hitro zastarajo. Učbeniki, izdani v dru- 
gih republikah, ne ustrezajo učnim načrtom v SRS, zato se 
sodelovanje z založbo EDIT in Zavodom za izdavanje udžbe- 
nika v Vojvodini vedno bolj omejuje ria učbenike za italijanski 
oziroma madžarski jezik, za druge predmete pa je treba pri- 
pravljati prevode slovenskih učbenikov. Kljub vsem težavam 
pa v zadnjih letih delo za pripravo učbenikov poteka veliko 
bolj sistematično in organizirano kot prej, zato bo mogoče 
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nove učbenike za srednje usmerjeno izobraževanje pripraviti 
dokaj hitro, brž ko bodo pripravljene slovenske izdaje. 

V javni razpravi, ki jo je o prostorski razmestitvi izvajalcev 
vzgojno-izobraževainih programov (mreža šol) vodila Izobra- 
ževalna skupnost Slovenije jeseni 1980, sta aktivno sodelovali 
tudi samoupravni interesni skupnosti za prosveto in kulturo 
pripadnikov italijanske oziroma madžarske narodnosti. Pred- 
lagali sta ustrezne dopolnitve predlagane mreže srednjih šol 
za pripadnike narodnosti. Izobraževalna skupnost Slovenije je 
25. 12. 1980 sprejela predlog mreže srednjih šol, v katerem so 
predvidene naslednje usmeritve v italijanskem jeziku: 

- družboslovrio-jezikovna usmeritev v Kopru-Capodistria, 
- ekonomska usmeritev v Izoli-lsola, 
- kovinska predelovalna usmeritev v Izoli-lsola, 
- naravoslovno-matematična usmeritev v Piranu-Pirano. 
17. člen zakona o usmerjenem izobraževanju prinaša mož- 

nost, da se v narodnostno mešanem območju organizirajo 
tudi dvojezične srednje šole. V mreži šol, ki jo je sprejela 
Izobraževalna skupnost Slovenije, sta predvideni v Lendavi- 
Lendva dve dvojezični usmeritvi: ekonomska in pedagoška. V 
šolskem letu 1981/82 bo glede na analizo kadrovskih potreb v 
občini in glede na prostorske ter kadrovske možnosti organi- 
zirana najprej pedagoška usmeritev. 

Zavod SRS za šolstvo je predložil koncept dvojezične peda- 
goške usmeritve Strokovnemu svetu SRS za vzgojo in izobra- 
ževanje. Strokovne službe že pripravljajo prilagoditve pred- 
metnikov in učnih načrtov. 

Celotno področje vzgoje in izobraževanja - od skupnosti 
otroškega varstva in izobraževalnih skupnosti prek nadzorno- 
svetovalrie službe do razvojno proučevalne službe - stalno 
skrbi za izboljšanje kvalitete vzgoje in izobraževanja in za 
izboljšanje pogojev, v katerih se vzgajajo in izobražujejo pri- 
padniki italijanske narodnosti, da bi na ta način pridobili več 
učencev za vpis v šole z italijanskim jezikom. Povečanje otrok, 
vključenih v vzgojno-varstvene organizacije (indeks 162), daje 
realne možnosti za to, da se bo v naslednjih letih vpisalov 
osnovne šole z italijanskim jezikom večje število učencev. Že 
v letu 1980/81 se je negativni trend vpisa ustavil. Opaziti je 
rahel porast števila otrok, ki obiskujejo osnovno šolo z itali- 
janskim jezikom. 

S sredstvi iz občinskih samoprispevkov, iz sredstev občin in 
s 50% udeležbo proračuna SRS so bile od leta 1977 do leta 
1980 izvršena prenovitvena dela in zgrajeni prizidki v VVO 
Petišovci-Peteshšza, VVO Prosenjakovci-Pšrtosfalva in VVO 
Lucija-Lucia, OŠ Izola-lsola, OŠ Bertoki-Bertocchi, OŠ Ho- 
doš-Hodos in OŠ Genterovci-Gonterhšza ter zgrajene nove 
stavbe za VVO Dobrovnik-Dobronak, VVO Dolga vas-Hosszu- 
falu, VVO Lendava-Lendva. Najpomembnejša investicija v teh 
letih pa je bila izgradnja centralne dvojezične osnovne šole v 
Prosenjakovcih-Partosfalva. 

Za investicije v vzgojno-izobraževalne objekte je bilo iz 
sredstev proračuna SRS od 1977 do 1980 zagotovljenih 
44.178.740 din. Z dograditvijo teh prostorov so se pogoji za 
vzgojno-izobraževalno delo bistveno izboljšali. 

Navedeni podatki in ocene kažejo, da je velika večina za- 
stavljenih nalog s področja narodnostnega in dvojezičnega 
šolstva dosledno uresničena. 

6. NARODNOSTNA KULTURA 
Kulturno življenje obeh narodnosti je bilo zelo uspešno. V 

samoupravnem sporazumu o temeljih plana Kulturne skupno- 
sti Slovenije za obdobje, 1878-1980 je v 9. členu zapisano, da 
bo Kulturna skupnost Slovenije zagotavljala razvoj kulturne 
dejavnosti italijanske in madžarske narodnosti tako, da bo 
pospeševala dejavnost kulturno-prosvetnih organizacij, gle- 
dališka in glasbena gostovanja, likovne razstave ter knjiž- 
nično (odkup knjig v materinem jeziku) in založniško dejav- 
nost, še posebej izdajo izvirnih del ustvarjalcev obeh naro- 
dnosti. 

Za uresničevanje nalog, ki jih ima Kulturna skupnost Slove- 
nije glede narodnosti, skrbi poseben odbor za kulturni razvoj 
narodnosti v SRS, ki spremlja in proučuje kulturno dejavnost 
pripadnikov narodnosti in obravnava predloge in program 
skupnih nalog na tem področju. Oblikuje predloge za Izvršni 
odbor in Skupščino KSS ter spremlja uresničevanje dogovor- 
jenega. Programi kulturne dejavnosti narodnosti se oblikujejo 
na podlagi predlogov, ki jih KSS posredujejo občinske kul- 

turne Skupnosti po poprejšnji razpravi v svojih organih. O teh 
predlogih se občinske kulturne skupnosti dogovarjajo s SIS 
za prosveto in kulturo pripadnikov italijanske oziroma mad- 
žarske narodnosti. V zadnjih dveh leti je prišlo do pomemb- 
nega premika v sodelovanju med OKS in SIS za prosveto in 
kulturo narodnosti. KSS ne prejema predlogov za program 
več neposredno od SIS za narodnosti, temveč dobiva pred- 
loge, ki so usklajeni v okviru OKS. Premalo je le še medseboj- 
nega sodelovanja med občinami (to velja le za obalne), ko gre 
za zadeve, ki so skupnega pomena za celotno območje, kjer 
živijo pripadniki italijanske narodnosti. Glede programov na- 
rodnosti velja ocena, da so se v preteklih letih vzpostavile 
osnove za redno in dovolj pestro kulturno življenje obeh 
narodnosti. Lep razvoj je v preteklem obdobju dosegla knjiž- 
nična dejavnost. V območju, kjer živijo pripadniki madžarske 
narodnosti, so bile urejene knjižnice v naslednjih krajih: Do- 
brovnik - Dobronak, Genterovci - Gonterhaza, Gaberje - 
Gyertyanos, Dolina - Volgyifaln, Hodoš - Hodoš, Domanjševci 
- Domonkos a, Prosenjakovci - Partosfalva. V vseh treh obči- 
nah, kjer živijo pripadniki italijanske narodnosti, so bile usta- 
novljene klubske knjižnice za pripadnike italijanske narodno- 
sti. Poleg osnovne dejavnosti se v knjižnicah uveljavljajo tudi 
druge: literarni večeri, ure pravljic, razstave, predavanja,.sre- 
čanja z literati itd. Tudi založniška dejavnost narodnosti je 
razmeroma pestra. Pri dejavnosti kulturnih skupin je v zad- 
njem času opaziti stalnejše oblike dela, zlasti pri tistih, ki so 
strokovno vodene. Med predlogi za program KSS v letu 1981 
so tudi predlogi za sistematično izobraževanje kadrov, kar je 
Odbor za kulturni razvoj narodnosti podprl in vključil v osnu- 
tek programa. 

Poleg sredstev, ki so bila odobrena v okviru Odbora za 
narodnosti, je treba upoštevati tudi sredstva, ki sta jih občini 
Lendava - Lendva in Murska Sobota dobivali tudi kot manj 
razviti območji, pri čemer so bili deležni pomoči tudi kraji, 
naseljeni.s pripadniki madžarske narodnosti. 

V sredstvih za naložbe so bila prednostno upoštevana tudi 
narodnostno mešana območja. Tudi Odbor za knjigo in Od- 
bor za stike s tujino sta večkrat upoštevala potrebe za naro- 
dnosti v SRS. "TJ 

Večina nalog, katere so nalagala stališča, iz leta 1977 glede 
kulturnega življenja obeh narodnosti, je bila uresničena. 

Nekatera vprašanja sofinanciranja gradenj in adaptacij kul- 
turnih domov za pripadnike narodnosti pa so še odprta. KSS 
je prispevala znatna sredstva za izgradnjo kulturnega doma v 
Dobrovniku - Dobronak, ni pa uspela zbrati sredstev za grad- 
njo kulturnega doma v Lendavi - Lendva. 

Gradnja kulturnega doma v Izoli - Isola, ki je bila načrto- 
vana za leto 1980 in kasneje za leto 1981, je bila odložena 
zaradi zakona o začasni prepovedi razpolaganja z družbenimi 
sredstvi za financiranje negospodarskih in neproizvodnih in- 
vesticij v letu 1980-1981. Obnova kulturnega doma v Piranu - 
Pirano je predvidena v letih 1983-1984. 

7. SREDSTVA OBVEŠČANJA 
Informiranje pripadnikov narodnosti je zadovoljivo. Pripa- 

dniki narodnosti'so informirani o svojih narodnostnih proble- 
mih, o celotni družbeni problematiki in o odnosih, v katerih 
sodelujejo kot samoupravljalci. Manj so informirani o kon- 
kretnih vprašanjih svoje delovne sredine, zlasti o tistih, pri 
katerih sodelujejo kot samoupravljalci in pripadniki narodno- 
sti hkrati. [ 

V pred dnevi podpisanem sporazumu TV Koper - Capodi- 
stria in TV Zagreb se odpirajo nove možnosti za informiranje 
italijanske narodnosti kot celote, ne glede na republiške meje, 
in to v vseh pogledih, vključujoč pri tem predvsem tudi infor- 
macijo o družbenopolitičnem in kulturnem življenju obeh 
regij, v katerih živijo pripadniki narodnosti. Sporazum na tej 
osnovi omogoča, da se italijanska narodnost kot celota vklju- 
čuje in razvija kot subjekt v odnosih in sodelovanju med 
obema republikama, zlasti na področju kulture, informiranja 
in njenega odpiranja v vse smeri, vključno s sosednjo Repu- 
bliko Italijo. 

Sporazum izrecno ugotavlja, da medsebojnega sodelovanja 
in vključevanja pripadnikov narodnosti v procesu informira- 
nja ni mogoče uresničiti, če se ne zagotovi vidnost koprskega 
televizijskega signala v vsem območju, kjer živijo pripadniki 
italijanske narodnosti. V ta namen se obe strani zavezujeta, da 
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bosta z obstoječimi in dodatnimi tehničnimi sredstvi zagoto- 
vili sprejemanje koprskega TV signala za pripadnike italijan- 
ske narodnosti v območju obeh republik. 

Medtem ko je informiranje pripadnikov narodnosti, v celoti 
vzeto, doseglo lepe rezultate, pa še vedno ne moremo biti 
zadovoljni z informiranjem večinskega naroda o življenju in 
problemih italijanske in tudi madžarske narodnosti. Vsa sred- 
stva obveščanja v republiki niso dolžna samo informirati; pač 
pa se tudi zavzemati, da se razvije sožitje, z ustvarjanjem 
vsestranskih pogojev, zlasti v delegatskem sistemu, in klime 
dvojezičnosti, da bi pravice italijanske in madžarske narodno- 
sti in njihov položaj dobili zares trdne osnove tudi v zavesti in 
prizadevanjih celotne družbe. 

Še vedno je kvalitetnejša obveščenost za italijansko naro- 
dnost, ki je poleg navedenih domačih sredstev deležna tudi 
vsestranskega informiranja s strani informativnih sredstev 
Republike Italije. 

Slabši je položaj informiranja na področju občin Murska 
Sobota in Lendava - Lendva. Madžarska narodnost lahko 
sprejema oba domača televizijska programa, vse tri radijske 
programe in radijski program Radia Murska Sobota v madžar- 
skem in slovenskem jeziku. Tudi sprejem radijskih signalov iz 
LR Madžarske na srednjem valu je dokaj kvaliteten, medtem 
ko sprejem TV signalov iz LR Madžarske ni zadovoljiv. 

Televizijska informacija, ki jo pripadniki madžarske naro- 
dnosti trenutno imajo, je oddaja Hidak - Mostovi, ki je na 
sporedu TV Ljubljana vsakih štirinajst dni, traja pa le petnajst 
minut. Povzetki informacij TV studia Novi Sad na drugi TV 
mreži so sicer vsakodnevni, nikakor pa ne odmevni med 
pripadniki madžarske narodnosti, saj te informacije niso 
odraz njihovih problemov,ker ne vključujejo delovanja in 
življenja madžarske narodnosti v Sloveniji. 

Med posebne pravice pripadnikov narodnosti sodi nedvo- 
mno tudi tak sistem informiranja, ki bo v materinem jeziku 
posredoval dogajanja tudi iz življenja matičnega naroda. RTV 
Ljubljana je sprejela obveznost, da poskrbi za postavitev 
takega TV pretvornika, ki bo v prvi fazi omogočil sprejemanje 
madžarskega televizijskega programa vsaj za del pripadnikov 
madžarske narodnosti v okolici Lendave - Lendva (kjer pro- 
grama ne vidijo), medtem ko bi proti koncu srednjeročnega 
obdobja poiskali dolgoročnejše rešitve za vse pripadnike 
madžarske narodnosti. Ta naloga je pred realizacijo in bo TV 
pretvornik za sprejem madžarskega programa zgrajen do 
konca leta. 

Narodnostni tisk: za italijansko narodnost dnevnik La voce 
del popolo, štirinajstdnevnik Panorama, revije in periodični 
listi, ki izhajajo pri skupni založbi Edit, za madžarsko naro- 
dnost pa domači tednik Nćpiljsšg in revije, ki izhajajo v 
Vojvodini, zadovoljivo opravljajo svoje poslanstvo. 

Še ve.dno pa se ne uresničuje dosledno zahteva INOOK 
centrov po dvojezičnem komuniciranju in delovanju delega- 
tov narodnosti v njihovem materinem jeziku. 

8. Problematika narodnostnega razvoja v 
prostoru 

Narodnostno mešana območja, ki so poseljena z italijansko 
in madžarsko narodnostjo, so se družbenoekonomsko razvi- 
jala ustrezno razvoju celotne republike. Tako se je naro- 
dnostno mešano območje obalnega območja v preteklem 
srednjeročnem obdobju še naprej urbaniziralo, predvsem pod 
vplivom stopnjevane industrializacije in razvoja turizma. Na- 
rodnostno mešano območje v Prekmurju pa se je pod vplivom 
postopne industrializacije iztrgalo nizki stopnji agrarne nera- 
zvitosti. 

Opisani družbeni razvoj narodnostno mešanih območij Slo- 
venije je zagotavljal ohranjanje identitete obeh narodnosti 
ustrezno stopnji družbenoekonomskega in tehnološkega ra- 
zvoja obeh obmejnih območij, kjer živita narodnosti. 

Razvoj, ki je predviden s programom srednjeročnega ra- 
zvoja 1981-1985 tako za celotno Slovenijo kQt za obe naro- 
dnostno mešani območji, bo potrebno strokovno in znan- 
stveno analizirati, da bomo dobili odgovor na vprašanje, kako 
se bodo kazali učinki predvidenega srednjeročnega razvoja v 
demografskem razvoju, v razvoju socialne strukture, načinu 
poselitve znotraj narodnostno mešanega območja in pri varo- 
vanju vseh značilnosti obeh narodnosti. Tak nemoteni razvoj, 
ki varuje značilnosti obeh narodnosti, lahko zagotavljamo le s 

trajnim kritičnim spremljanjem družbenega razvoja s social- 
nega, ekonomskega in prostorskega vidika v samem srednje- 
ročnem razvoju. Kljub nekaterim dosežkom je naloga iz »Sta- 
lišč 77«, ki nalaga skrb za razvojne možnosti obeh narodnosti, 
še nadalje prioritetna in aktualna. 

9. Kadrovski problemi narodnosti 
Nenadomestljiva je vloga ustreznih kadrov narodnosti, saj 

brez njih ni možno zagotavljati vsestranskega razvoja obeh 
narodnosti. Na tem področju je bilo v teh letih veliko storje- 
nega, predvsem s skupnimi močmi in prizadevanji narodnost- 
nih šol pri vzgoji in usposabljanju bodočih narodnostnih 
kadrov, Republiškega komiteja za vzgojo in izobraževanje, pa 
tudi SIS za prosveto in kulturo narodnosti. Kljub temu pa bo 
morala biti skrb za narodnostne kadre prioritetna naloga vseh 
dejavnikov tudi v prihodnje. 

Materialno pomoč študentom - pripadnikom narodnosti 
zagotavljajo v skladu z družbenim dogovorom o štipendiranju 
v SRS skupnosti za zaposlovanje v občinah. Študentje dobi- 
vajo tudi kadrovske štipendije od OZD na Obali in v Pomurju 
ter od občinskih zdravstvenih skupnosti, skupnosti otroškega 
varstva in izobraževalnih skupnosti. Kot pripadniki narodnosti 
imajo ob enakih študijskih in materialnih pogojih prednost pri 
sprejemu v študentske domove. 

Po meddržavnemu prograu med SFRJ in LR Madžarsko 
dobiva štipendijo za študij na Madžarskem vsako leto 12 
študentov, madžarske narodnosti. Pripadnikov italijanske na- 
rodnosti, ki študirajo na visokih šolah v Italiji, je nekaj desetin. 
Točnega števila doslej ni bilo mogoče ugotoviti. 

Po podatkih Centra za razvoj univerze se lahko ugotovi, da 
se je vpis absolventov srednjih šol z italijanskim jezikom na 
višje in visoke šole v SRS precej povečal. Nekaj študentov, ki 
so se vpisali v te šole po letu 1974, je že diplomiralo (na 
filozofski fakulteti, na VSTK, na PA), precej jih študira v višjih 
letnikih. Od študentov, ki so se vpisali v šolskem letu 1978/79 
na univerzo, jih približno 42% redno izpolnjuje študijske po- 
goje, kar pomeni, da so enako uspešni kot absolventi drugih 
srednjih šol. 

V šolskem letu 1980/81 se je na visoke šole v SRS vpisalo 48 
absolventov srednjih šol z italijanskim jezikom, od tega 17, ki 
so končali srednjo šolo v letu 1980; za madžarsko narodnost 
pa ni točnih podatkov. 

10. Vloga znanosti glede razvoja narodnosti 
»Stališča 77« so v 10. točki naložila ustreznim institucijam, 

predvsem Inštitutu za narodnostna vprašanja v Ljubljani in 
Raziskovalni skupnosti Slovenije, nadaljevanje znanstvene in 
raziskovalne dejavnosti za potrebe narodnosti. 

Inštitut za narodnostna vprašanja je začel in deloma izdelal 
nekaj dolgoročnih raziskovalnih nalog, kot sta »Problemi 
slovensko-madžarske dvojezičnosti v Prekmurju« (ki teče od 
leta 1976) in »Italijanska in madžarska narodnost v SR Slove- 
niji« (ki teče od leta 1980). Izdelanih je bilo 14 ekspertiz in 
analiz, ki obravnavajo probleme narodnosti. Delavci Inštituta 
za narodnosti so sodelovali na sejah Komisije za narodnosti 
Skupščine SR Slovenije in drugih pristojnih teles, ki se ukvar- 
jajo z narodnostno politiko v SR Sloveniji, ukvarjali so se z 
dokumentacijo, spremljanjem časopisov in periodičnega ti- 
ska, sodelovali pri pripravi publikacij Inštituta za narodnostna 
vprašanja in aktivno sodelovali na nekaterih znanstvenih sre- 
čanjih. Nekateri sodelavci so sodelovali v pripravljalnih fazah 
zakonov (na primer pri zakonu o narodnostnem in dvojezič- 
nem šolstvu) in pri zakonu o popisu prebivalstva. 

Inštitut za sociologijo pri Univerzi Edvarda Kardelja v Ljub- 
ljani izvaja v sodelovanju s Centrom za zgodovinska razisko- 
vanja v Rovinju raziskavo »Motivacija in stališča do učenja in 
rabe materinega jezika in jezika družbene sredine med mla- 
dino srednjih šol z italijanskim učnim jezikom«. Raziskava 
ima namen osvetliti psihološko determinanto procesov uče- 
nja ter jezikovne rabe v individualnem intragrupnem sporazu- 
mevanju, prispevati k razumevanju razvojnih procesov moti- 
vacije in stališč do materinega jezika in jezika družbene sre- 
dine v okviru družbenopolitičnih odnosov pripadnikov itali- 
janske narodnosti in prispevati k uresničevanju enakopravno- 
sti in k usmerjanju sistema varstva italijanske narodnosti. 

Raziskovalci Inštituta za narodnostna vprašanja bodo z 
raziskovalci Inštituta za filozofijo in sociologijo in z razisko- 
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valci Inštituta za geogratijo Filozofske fakultete Univerze 
Edvarda Kadelja sodelovali pri znanstvenem raziskovanju in 
ustvarjanju sodobnega koncepta dvojezičnosti in pri organi- 
zaciji posveta o dvojezičnosti, ki bo v jeseni leta 1981 v 
Ljubljani. 

Inštitut za geografijo Univerze Edvarda Kadelja je vsako leto 
organiziral v narodnostno mešanem območju Prekmurja v 
okviru gibanja »Znanost mladim« mladinski raziskovalni ta- 
bor, ki s pomočjo anketiranja prebivalstva spremlja učinke 
dvojezične šole pri uveljavljanju funkcionalne dvojezičnosti. 
Rezultate dela uporabljajo ustrezni organi pri vsakokratnem 
urejanju socialnih in ekonomskih problemov narodnostno 
mešanih območij. Rezultati tega dela so tudi služili pri obliko- 
vanju idejnopolitrtne zasnove za dvojezične šole usmerje- 
nega izobraževanja. 

Čenter za zgodovinska raziskovanja je s sedežem v Rovinju 
ustanovila Italijanska Unija za Istro in Reko, ukvarja pa se z 
znanstveno-raziskovalno dejavnostjo, ki zadeva splošno zgo- 
dovino, s poudarkom na zgodovini regije, delavskega gibanja 
in N08, etnologijo, folkloro ter lingvistiko in dlalektologijo. 
Raziskave so usmerjene na delo in življenje avtohtono nase- 
ljenih pripadnikov italijanske narodnosti na področju obeh 
republik. 

V okviru Raziskovalne skupnosti Slovenije se je oblikoval 
usmerjeni raziskovalni program in ustanovil programski svet, 
ki bo usmerjal raziskovalno delo z vidikov narodnostne pro- 
blematike. V zvezi s tem se postavlja kot aktualno vprašanje 
koordinacije raziskovalnega dela, ki je sedaj razdeljeno na 
različne programske sklope v okviru RSS. 

Raziskovalna skupnost Slovenije je financirala vsa razisko- 
valna dela in mladinske raziskovalne tabore Inštituta za naro- 
dnostna vprašanja, Inštituta za sociologijo in Inštituta za geo- 
grafijo Univerze Edvarda Kardelja v Ljubljani. 

11. STIKI NARODNOSTI Z MATIČNIMA 
NARODOMA 

Zaradi pospeševanja kulturnega in jezikovnega razvoja na- 
rodnosti SR Slovenija posebej podpira razvoj stikov med 
italijansko in madžarsko narodnostjo ter njunima matičnima 
narodoma. 

Tudi Skupščina SR Slovenije je aprila 1977 ob sprejetju 
stališč, sklepov iri priporočil podčrtala pomembnost politike 
razvijanja dobrih sosedskih odnosov in odprtih meja, vse- 
stranskega sodelovanja s sosednjima državama, ki sta državi 
matičnega naroda italijanske in madžarske narodnosti, zlasti 
v obmejnih območjih Obale in Pomurja, ter vlogo narodnosti v 
teh procesih. 

Na področju sodelovanja z matičnima narodoma so že 
doseženi pomembni rezultati. Predvsem se na ta način obe 
narodnosti izražata tudi kot subjekta mednarodnega delova- 
nja SFRJ in SR Slovenije. 

Narodnosti sta po določilih ustave enakopravni s sloven- 
skim narodom, kar se tiče njunega družbenega položaja v 
celotnem sistemu samoupravnih pravic in dolžnosti, kakor 
tudi glede skrbi za lastne posebne pravice in interese, kamor 
spada tudi pravica do povezovanja in stikov z instuticijami in 
organi njunih matičnih narodov. Pri tem je izjemnega pomena 
odgovornost in skrb večinskega naroda, ki mora omogočati in 
olajševati samopotrditev narodnosti v odnosih z matičnim 
narodom. Na drugi strani pa narodnosti z lastno aktivnostjo 
razvijata in ohranjata stike z matičnima narodoma v Republiki 
Italiji in Ljudski republiki Madžarski, kar je hkrati njun prispe- 
vek k ohranitvi in utrditvi njunega vsestranskega razvoja in 
samobitnosti. Stiki in vse oblike sodelovanja prispevajo tudi k 
sožitju in prijateljstvu, k večjemu medsebojnemu poznavanju 
in zaupanju, k vse boljšim sosedskim odnosom in h krepitvi 
miru. 

V dolgoletni praksi so se uveljavile pestre, bogate in razno- 
like oblike stikov. Izvajajo se prek treh osnovnih vidikov, 
politično-manifestativnih, jezikovno-izobrazbenih in kultur- 
nih oblik kontaktiranja. Najpogosteje se sodelovanje uveljav- 
lja poleg že naštetih oblik na šolskoprosvetnih, kulturnih, 
sindikalnih in športnih področjih ob sodelovanju borcev in 
mladine, v stikih mest, občin in obmejnih krajev, tovarn in šol, 
v osebnih stikih prek sredstev obveščanja. V okvir sodelova- 
nja spada tudi izmenjava učbenikov, knjig za knjižnice in- 
šolskih primomočkov, pa tudi stalna gostovanja gledališč iz 

Republike Italije in LR Madžarske v naših krajih (Teatro sta- 
bile iz Trsta, Deryne szinhšz iz Budimpešte, pevski zbori, 
folklorne skupine idr.). 

Naštete oblike sodelovanja in množica drugih označujejo 
plodno sodelovanje italijanske in madžarske narodnosti z 
matičnima narodoma in hkrati spodoujajo bogatitev tega so- 
delovanja kot enega od pogojev kulturnega in jezikovnega 
razvoja narodnosti ter dobrih sosedskih odnosov. 

Večina nalog iz »Stališč 77« se torej uresničuje. Še vedno 
pa se ne upošteva dovolj vključevanje pripadnikov italijanske 
oziroma madžarske narodnosti v razne delegacije na zvezni 
ali republiški ravni. 

12. FINANCIRANJE POSEBNIH PRAVIC 
NARODNOSTI 

Proračun SR Slovenije zagotavlja sredstva za dejavnost 
občinskih upravnih in drugih organov ter republiških orga- 
nov, ki delujejo v dvojezičnem območju (sredstva za dvoje- 
zično delovanje), funkcionalna sredstva za samoupravne inte- 
resne skupnosti pripadnikov italijanske in madžarske naro- 
dnosti ter sredstev za politično informativno dejavnost (časo- 
pis pripadnikov madžarske narodnosti Nepujsšg in oddaje 
Radia Murska Sobota v madžarskem jeziku). Drugi del prora- 
čunskih sredstev pa je namenjen skupnemu financiranju de- 
javnosti časopisno-založniškega podjetja EDIT, Italijanske 
drame in Italijanske Unije, ki imajo vsi sedež na Reki. Dejav- 
nost teh institucij italijanske narodnosti spremlja posebna 
komisija izvršnih svetov SR Slovenije in SR Hrvatske. 

Vsem drugim dejavnostim, ki so življenjskega pomena za 
uresničevanje posebnih, ustavno in statutarno zagotavljenih 
pravic obeh narodnosti, se zagotavlja potrebna pomoč iz 
virov Izobraževalne skupnosti Slovenije, Skupnosti otroškega 
varstva Slovenije, Kulturne skupnosti Slovenije, Raziskovalne 
skupnosti, Komiteja za vzgojo in izobraževanje ter telesno 
kulturo, Zavoda SRS za šolstvo in drugih ustanov, katerih 
dejavnost je vezana tudi na probleme pripadnikov narodnosti. 

V preteklih letih je bilo docela uveljavljeno načelo, da je 
dejavnosti pripadnikov narodnosti potrebno priznati višjo po- 
rabo kot večinskemu narodu, ker je le tako mogoče ne samo 
ohranjati temveč tudi razvijati posebne pravice, ki omogočajo 
neoviran razvoj in enakopraven položaj obeh narodnosti. 
Širša družbena skupnost je uveljavila tak odnos do financira- 
nja potreb narodnosti, saj je bila v zadnjih letih uveljavljena 22 
do 33-odstotna letna rast sredstev, ki so bila zagotovljena v 
republiškem proračunu. 

Financiranje narodnosti zadovoljuje vrsto dejavnosti, ki so 
posredno ali neposredno vezane na njihove pripadnike, če- 
prav, vsaj kar zadeva proračun, niso sistemske narave. Obve- 
ljalo je načelo, da so obveznosti SR Slovenije, ki se pokrivajo 
z republiškim proračunom, sistemsko naravnane, ko gre za 
pripadnike narodnosti, čeprav se enake dejavnosti za pripa- 
dnike večinskega naroda ne financirajo na ta način (tisk, 
Italijanska drama). 

III. Zaključne ugotovitve 
Predloženo poročilo o uresničevanju stališč, priporočil in 

sklepov Skupščine SR Slovenije glede uresničevanja pdseb- 
nih pravic italijanske in madžarske narodnosti in njunih pripa- 
dnikov v Socialistični republiki Sloveniji prikazuje stanje na 
področju uresničevanja narodnostne politike. V zadnjih štirih 
letih je bi! dan na vseh področjih dela in življenja obeh 
narodnosti pomemben prispevek k izboljšanju položaja pripa- 
dnikov narodnosti, poglabljanju sožitja in enakopravnosti 
Slovencev, Italijanov in Madžarov v naši republiki. 

Podatki in ugotovitve potrjujejo kontinuiteto izvajanja poli- 
tike uresničevanja pravic narodnosti in skrb SR Slovenije za 
narodnostni značaj, položaj, pravice in razvojne možnosti 
obeh narodnosti. Delovni ljudje in občani SR Slovenije zago- 
tavljajo enakopravnost, sožitje in uresničujejo svoje ustavne 
naloge do italijanske in madžarske narodnosti; pripadniki 
narodnosti pa so subjekt in dejavnik sožitja s slovenskim 
narodom, pa tudi dobrih sosedskih odnosov in sodelovanja z 
Republiko Italijo in Ljudsko republiko Madžarsko kot drža- 
vama matičnih narodov. 

Ob teh pozitivnih ugotovitvah pa spremlja uresničevanje 
narodnostne enakopravnosti še veliko slabosti, nedoslednosti 
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in nepripravljenosti, da opredeljene obveznosti uresničujemo 
v vsakodnevni praksi. Široka javna razprava o poročilu je 
priložnost, da kritično in samokritično ocenimo dosežke in 
slabosti v vseh sredinah, v narodnostnomešanih območjihter 
v prihodnje ,še dosledneje uresničujemo narodnostno poli- 
tiko. 

Doslej doseženo obvezuje vse dejavnike in spodbuja k še 
boljšim rezultatom na področju narodnostne enakopravnosti, 
sožitja in vsestranskega razvoja narodnosti, za kar so največje 
jamstvo naš politični sistem socialističnega samoupravljanja 
in dosedanji rezultati narodnostne enakopravnosti. 

POVZETEK 
Analize o izvajanju sistema financiranja 
splošnih družbenih potreb v 
družbenopolitičnih skupnostih z vidika 
gibanja sredstev in razporeditve sredstev 
splošne porabe v obdobju 1376 do 1980 

1. Namen analize je ugotoviti, v kolikšni meri so uveljav- 
ljene spremembe v razvoju sistema financiranja splošnih 
družbenih potreb v družbenopolitičnih skupnostih v ob- 
dobju od 1976 do 1980, kakšne so ugotovljene nepravilno- 
sti pri izvajanju sistemskega zakona, ugotoviti gibanje in 
strukturo sredstev ter njihovo razporeditev za financiranje 
splošnih družbenih potreb v republiki in občinah ter oce- 
niti, če je potrebno spremeniti sedanji sistem financiranja 
splošnih družbenih potreb v družbenopolitičnih skupno- 
stih v celoti ali v posameznih določbah zakona. 

2. Podrobno so navedena načela, na katerih temelji 
sistem financiranja splošnih družbenih potreb v družbe- 
nopolitičnih skupnostih v naši republiki in ki so vsebovana 
v zvezni in republiški ustavi, v zakonu o združenem delu 
ter enotno v vseh sistemskih zakonih republik in avtono- 
mnih pokrajin.. 

3 Ugotovljene nepravilnosti pri izvajanju zakona o fi- 
nanciranju splošnih družbenih potreb v družbenopolitič- 
nih skupnostih so v srednjeročnem obdobju 1976 do 1980 
naslednje: 

a) Ponovno vključevanje financiranja nalog s področja 
samoupravnih interesnih skupnosti družbenih dejavnosti 
in materialne proizvodnje v proračune občin. 

» Z ustanavljanjem samoupravnih interesnih skupnosti za 
posamezna področja, so bile prenešene naloge in sred- 
stva iz splošne porabe v financiranje v okviru teh skupno- 
sti. Ponovno vnašanje financiranja te porabe v proračune 
občin, zlasti v zadnjih letih obravnavanega srednjeroč- 
nega obdobja, pomenijo rešitve, ki niso v skladu z ustavo 
in zakoni. Potrebno bi bilo ponovno preveriti vsebino 
nalog, ki se financirajo iz proračunov družbenopolitičnih 
skupnosti in dosledno izločiti vso porabo, ki je ni možno 
šteti med splošne družbene potrebe. 

V posameznih primerih je nekoliko težje natančno opre- 
deliti naloge, ki jih po svoji vsebini ne bi mogli šteti med 
splošne družbene potrebe, v vsakem primeru pa je takšna 
delitev vsebine nalog med skupno in splošno porabo 
možna glede na to, ali je za navedeno področje ustanov- 
ljena samoupravna interesna skupnost ali ni. 

Po zakonu o financiranju splošnih družbenih potreb v 

družbenopolitičnih skupnostih se zagotavljajo v proraču- 
nih sredstva le za financiranje splošnih družbenih potreb, 
za skupno porabo pa se zagotavljajo sredstva v skladu z 
ustavo in zakoni po načelu svobodne menjave dela. 

b) Ustvarjanje sorazmerno visokih proračunskih pre- 
sežkov, ki se razporejajo z zaključnim računom proračuna 
V nekaterih družbenopolitičnih skupnostih so se pojavljali 
sorazmerno visoki presežki proračunskih sredstev, ki so 
bili po preteku leta razporejeni z zaključnim računom 
proračuna. Takšno razporejanje visokih zneskov prora- 
čunskih viškov ni pravilno, saj gre v tem primeru za po- 
rabo, ki je naknadno sprejeta za preteklo proračunsko leto 
mimo namenov in zneskov, planiranih v proračunu druž- 
benopolitične skupnosti za navedeno leto. 

Proračuni družbenopolitičnih skupnosti praviloma ko- 
nec leta ne bi smeli izkazovati primanjkljajev ali presežkov, 
če naj bo dosledno spoštovano načelo proračunskega 
ravnovesja. Zakon določa več obveznosti, s katerimi lahko 
izvršni svet ohranja proračunsko ravnovesje. Če izvršni 
svet med letom ugotovi bistvena odstopanja v dotoku 
proračunskih prihodkov, je dolžan skupščini že med letom 
predložiti v sprejem spremembo proračuna družbenopoli- 
tične skupnosit. Pri tako predpisanem izvrševanju prora- 
čunov so konec leta proračunski primanjkljaji ali presežki, 
izkazani v zaključnem računu proračuna, lahko le manj- 
šega obsega in nastopijo kot netočna ocena prihodkov 
proračunov. Ker so spremembe, proračunov obravnavane 
na skupščini običajno v mesecu decembru, ko je znana 
realizacija proračunskih prihodkov že za enajst mesecev 
leta, so lahko planirana sredstva do konca leta ocenjena 
dovolj natančno. 

Zakonsko določbo o tem, da skupščina družbenopoli- 
tične skupnosti odloča o načinu kritja proračunskega pri- 
manjkljaja ali o razporeditvi proračunskega presežka z 
zaključnim računom proračuna, ni. potrebno spremeniti, 
pač pa je treba dosledno izvajati določbe zakona, ki omo- 
gočajo sprotno in pravočasno zagotaljanje proračunskega 
ravnovesja, da v zaključnih računih proračunov presežkov 
ali primanjkljajev ni ali so neznatni. 

c) Nedosledno izvajanje ukrepov ekonomske politike za 
oblikovanje sredstev za splošno porabo v odvisnosti od 
gospodarskih gibanj 

Sprejete usmeritve za omejevanje sredstev za splošno 
porabo v občinah, ki so se financirale same, niso dale 
učinkovitih rezultatov. Financiranje splošne porabe je 
imelo v teh občinah pretežno namen zagotoviti dovolj 
sredstev za zadovoljitev potreb na območju občine v odvi- 
snosti od presoje teh potreb v okviru danih možnosti, manj 
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pa v odvisnosti od dosežene stopnje' rasti družbenega 
proizvoda. 

Ni bile dovolj ali sploh ni bilo povezave med planiranjem 
gospodarskega razvoja občine in planiranjem splošne po- 
rabe kot dela porabe v njej. Splošna poraba je tekla še 
vedno ločeno od gospodarskih gibanj. Ukrepi ekonomske 
politike so se na tem področju premalo odražali. 

Visoka rast proračunskih sredstev v ekonomsko moč- 
nejših občinah, ob neenotnem izvajanju dogovora o 
enotni davčni politiki, odliv znatnega dela sredstev v po- 
dročju izven splošne porabe ter višina proračunskih pre- 
sežkov je potrdila ugotovitev, da so bili proračunski viri 
občin (v večini občin, ki se financirajo same) za potrebe 
čiste splošne porabe previsoki. 

Zaradi neenakomerne razporeditve davčnih virov med 
posameznimi občinami glede na potrebe na področju 
splošne porabe ter gibanj proračunskih sredstev v odvi- 
snosti od dosežene stopnje rasti družbenega proizvoda v 
posamezni občini, se v nekaterih družbenopolitičnih 
skupnostih objektivno pojavljajo presežki proračunskih 
sredstev. Ker se prihodki za splošno porabo v občinah 
direktno ne oblikujejo iz dohodka TOZD, temveč le posre- 
dno v obliki davkov iz osebnega dohodka in prometnih 
davkov, ni možno direktno vračanje proračunskih presež- 
kov gospodarstvu. Zato je bilo v sistemu financiranja 
splošne porabe predlagano posredno vračanje sredstev 
gospodarstvu za namene gospodarskih intervencij. Pri 
tem vračanju proračunskih presežkov gospodarstvu pa je 
bilo treba upoštevati, da občine avtonomno odločajo o 
načinu vračanja proračunskih presežkov gospodarstvu, 
usmerjajo viške na tista področja, kjer se na podlagi verifi- 
ciranih programov in planov občine samoupravno združu- 
jejo sredstva iz združenega dela. Tako se proračunski viški 
posredno vračajo gospodarstvu, ker se zmanjšuje pritisk 
na organizacije združenega dela za namensko združeva- 
nje sredstev. Pogoj pa je, da so nastali proračunski viški 
sredstev iz dogovorjenih virov za splošno porabo ob izva- 
janju dogovora občin o enotni davčni politiki. 

d) Kršitve temeljnih proračunskih načel ter previsoko 
planirana sredstva tekoče proračunske rezerve. 

Z odlokom o proračunu nekatere družbenopolitične 
skupnosti mimo proračuna odstopajo svojim organom 
prihodke, ki jih ti organi dosežejo s svojo dejavnostjo. S 
tem je kršeno načelo o bruto proračunu. 

Načelo, da se vsi prihodki proračuna uporabljajo za vse 
proračunske prihodke ne dopušča, da ima posamezni vir v 
proračunu v naprej določen namen. V proračunih občin je 
odstopljeno od tega načela pri nekaterih taksah, kjer je s 
predpisi že v naprej določen namen uporabe. V tem pri- 
meru ne gre toliko za kršitev proračunskega načela kot za 
prehodno reševanje problemov, ki bodo v tem srednjeroč- 
nem obdobju reševani na ustreznejši način. 

Odstopanja pri planiranju tekoče proračunske rezerve 
so bila v občinah prisotna, vendar ta problem ni posebno 
pereč, saj tudi zneski previsoko planiranih sredstev niso 
veliki. 

4. Sistem dopolnilnega financiranja občin 
Glede na občutljivost problema različne razvitosti občin 

v SR Sloveniji je posebnega pomena način izenačevanja 
ravni splošne porabe ob ugotavljanju lastnega davčnega 
potenciala posameznega območja. Z novim sistemom do- 
polnilnega financiranja občin, ki je bil uveljavljen v tem 
srednjeročnem obdobju, je bil dan poudarek ugotavljanju 
nalog na področju splošne porabe, ki jih je v vsaki občini 
potrebno izvršiti in ki jih je možno zagotoviti v okviru, ki ga 
določa za področje splošne porabe resolucija za posa- 
mezno leto. Pri tem je tudi pomembno vprašanje, kakšna 
je tista najbolj nujna splošna poraba, ki mora biti zagotov- 
ljena v vsaki občini, da bi bili dani osnovni pogoji za 
izvajanje nalog na področju splošnih družbenih potreb. Z 
novim sistemom financiranja je bil problem rešen tako, da 
je bil v največji možni meri obseg splošne porabe oprede- 
ljen z družbenimi dogovori, samoupravnimi sporazumi in 
letnimi programi nalog, ki so veljali za vse občine v SR 
Slovenji. 

Od 39 dopolnjevanih občin v letu 1976 je bilo v letu 1980 
polnjevanih občin 22. Tako je bila spoštovana resolucijska 
usmeritev, da se bo število dopolnjevanih občin v tem 
srednjeročnem obdobju postopoma zmanjševalo. 

Ocenjujemo, da je bil sistem dopolnilnega financiranja 
od leta 1976 do 1980 ustrezen, saj so bila enotna merila in 
kriteriji za določitev obsega porabe na posameznih po- 
dročjih splošne porabe ugotovljena tako, da niso izhajala 
iz dosežene ravni posamezne vrste porabe v občini, tem- 
več iz ugotovljenih potreb posameznega področja za izva- 
janje nalog, ki jih delovni ljudje in občani morajo izvrševati 
v občini. 

5. Značilnosti financiranja splošnih družbenih potreb iz 
republiškega proračuna. 

S tem zakonom je enotno opredeljen sistem financiranja 
in finančnega poslovanja za vse družbenopolitične skup- 
nosti. Ob proučitvi virov republiškega proračuna po posa- 
meznih letih lahko ugotovimo, da je bilo mogoče v prete- 
klem srednjeročnem planskem obdobju z obstoječimi viri 
prihodkov in sprejetimi davčnimi stopnjami v celoti pokri- 
vati obveznosti republiškega proračuna. Izjema je le leto 
1976, v katerem je bilo zaradi izredno visokega izpada 
prihodkov potrebno za izkazani primanjkljaj v prihodkih 
nad izvršenimi odhodki uporabiti sredstva rezerve SR Slo- 
venije. V ostalih letih izvajanja srednjeročnega planskega 
obdobja pa so se izkazani viški v celoti prenesli med 
prihodke naslednjega leta za pokritje obveznosti, ki so 
izhajali iz prenosov prejšnjega leta, za obveznosti za ka- 
tere sredstva niso bila zagotovljena s proračunom teko- 
čega leta, ter za obveznosti, ki ob sestavi proračuna za 
tekoče leto še niso bile znane. 

V skladu s pripombami, predlogi in stališči delovnih 
teles skupščine in zbora, ki so bile sprejete ob obravnavi 
zaključnega računa proračuna SR Slovenije za leto 1979 
že vključuje zakon o proračunu SR Slovenije za leto 1981 
določilo, po katerem se več doseženi prihodki proračuna 
SR Slovenije za leto 1980 v celoti prenesejo med prihodke 
neto proračuna za leto 1981. Tako je v okviru proračuna 
SR Slovenije že vgrajen instrumentarij, s katerim je one- 
mogočena uporaba ustvarjenih presežkov med letom in je 
predviden njihov prenos kot. akontacija prihodkov za na- 
slednje leto. 

Izjemo predstavlja v letu 1980 doseženi presežek davka 
iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela v višini 
42,9 mio din, ki naj bi se po predlogu zakona o zaključnem 
računu proračuna SR Slovenije v skladu s sprejetimi 
sklepi Skupščine SR Slovenije ob obravnavi informacije o 
gospodarskih gibanjih v SR Sloveniji v prvih dveh mesecih 
leta 1981 in predlogov ukrepov za uresničevanje resolucije 
o družbenoekonomski politiki in razvoju v SR Sioveniji 
prenesel in dodelil Samoupravnemu skladu za intervencije 
v kmetijstvu in porabi hrane za kompenzacije za zaščito 
življenskega standarda. 

6. 1. UGOTOVITVE 
a) Sistem splošne porabe v SR Sloveniji temelji na 

ustavnih določbah in na proračunskih načelih, ki so enaka 
v vseh republikah in avtonomnih pokrajinah ter na medse- 
bojnih dogovorih republik in pokrajin o usklajevanju 
osnov davčne politike in davčnega sistema. 

b) Ugotovljene nepravilnosti pri oblikovanju sredstev za 
splošno porabo in pri razporejanju teh sredstev niso po- 
sledica pomanjkljivosti dosedanjega sistema, temveč ne- 
pravilnega izvajanja zakonskih določil in ustavnih oprede- 
litev. 

Ponovno vključevanje financiranja nalog s področja sa- 
moupravnih interesnih skupnosti družbenih dejavnosti in 
materialne proizvodnje v proračune občin ni skladno z 
zakonom o financiranju splošnih družbenih potreb v druž- 
benopolitičnih skupnostih. Po tem zakonu se zagotavljajo 
v proračunih družbenopolitičnih skupnosti sredstva le za 
financiranje splošne porabe, za skupno porabo pa se 
zagotavljajo sredstva v skladu z ustavo in zakoni po načelu 
svobodne menjave dela. 
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c) Sedanji davčni sistem omogoča v posameznih eko- 
nomsko močnejših občinah oblikovanje prevelikih prora- 
čunskih sredstev glede na naloge na področju splošne 
porabe v teh občinah in glede na ukrepe tekoče gospodar- 
ske politike, zato so prisotna razmišljanja o drugačni Raz- 
poreditvi tistih davčnih virov med občinami in republiko, ki 
v največji meri povzročajo nesorazmerja pri zagotavljanju 
sredstev za financiranje splošnih družbenih potreb med 
posameznimi občinami. To so zlasti lahko posebni občin- 
ski davki od prometa proizvodov in od plačil za storitve, 
manj pa davki ki iz osebnega dohodka delavcev, Ki se 
plačujejo po domicilnem principu. 

2. SKLEPI 
a) Zakon o financiranju splošnih družbenih potreb v 

družbenopolitičnih skupnostih se ne spremeni. 
b) Iz proračunov družbenopolitičnih skupnosti je po- 

trebno v letu 1982 poskušati prenesti financiranje nalog, ki 
ne sodijo na področje splošne porabe, na ustrezne sa- 
moupravne interesne skupnosti. 

Služba družbenega knjigovodstva poroča Izvršnemu 

svetu Skupščine SR Slovenije, v katerih družbenopolitič- 
nih skupnostih ta sklep ni bil izveden. 

c) Potrebno je zmanjšati obseg sredstev za financiranje 
splošnih družbenih potreb v posameznih občinah, kjer je v 
obravnavanem srednjeročnem obdobju opazno financira- 
nje nalog s področja samoupravnih interesnih skupnosti iz 
davčnih virov in s preporazdelitvijo teh virov približati 
obseg sredstev za splošno porabo obsegu nalog za zado- 
voljevanje splošnih družbenih potreb v posamezni občini. 

Med možnostmi za preporazdelitev davčnih virov med 
občinami in republiko je tudi rešitev, da se z dogovorom o 
usklajevanju davčne politike za leto 1982 zniža stopnja 
posebnega občinskega davka od prometa proizvodov in 
od plačil za storitve od sedanjih 3% na 2%. Za isti odstotek 
povečana stopnja republiškega davka od prometa proi- 
zvodov in storitev od sedanjih 8,5% na 9,5% bi lahko 
zagotovila v republiškem proračunu za leto 1982 del po- 
trebnih sredstev za izvedbo programa nalog na področju 
intervencij v kmetijstvu in porabi hrane. 

Posledica preporazdelitve davčnih virov med občinami 
in republiko pa bi bilo tudi ponovno povečano število 
dopolnjevanih občin za leto 1982. 

I. UVOD 
Proces spreminjanja sistema financiranja splošne porabe v 

državi in v naši republiki se je pričel močneje uveljavljati z 
novo ustavo leta 1974 in z zakonom o združenem delu. To 
obdobje je značilno po vsebinskih spremembah v sistemu 
financiranja splošnih in skupnih družbenih potreb, ko so se 
izločale naloge za financiranje skupnih potreb iz proračunov 
družbenopolitičnih skupnosti in se prenašale na samou- 
pravne interesne skupnosti, kjer so bili na podlagi svobodne 
menjave dela oblikovani novi viri za financiranje teh potreb v 
obliki prispevkov. Za financiranje splošnih družbenih potreb 
pa sc se zagotavljala sredstva iz davkov, taks in drugih dav- 
ščin. V tem obdobju je bil izveden tudi proces preoblikovanja 
skladov družbenopolitičnih skupnosti v samoupravne sklade 
in skupnosti ter proces usklajevanja zadovoljevanja splošnih 
družbenih potreb v družbenopolitičnih skupnostih s samou- 
pravnim značajem in načinom odločanja. To so nove oblike 
vpliva združenega dela, ki jih daje delegatski sistem na odlo- 
čanje o zadovoljevanju splošnih družbenih potreb v družbe- 
nopolitičnih skupnostih. 

Namen te analize je: 
- ugotoviti, v kolikšni meri so uveljavljene spremembe v 

razvoju sistema financiranja splošnih družbenih potreb v 
družbenopolitičnih skupnostih na podlagi sprejetih načel, s 
katerimi so postavljeni temelji za urejanje tega področja v 
ustavi in v zakonu o financiranju splošnih družbenih potreb v 
družbenopolitičnih skupnostih, 

- ugotoviti nepravilnosti v izvajanju sistemskega zakona in 
predvideti potrebne ukrepe, ki so potrebni za ureditev tega 
področja, 

- ugotoviti gibanje in strukturo sredstev za financiranje 
splošnih družbenih potreb v republiki in v občinah ter razpo- 
reditev teh sredstev po glavnih namenih proračunske porabe 
v obdobju od leta 1976 do leta 1980, 

- oceniti, če je potrebno spremeniti sedanji sistem financi- 
ranja splošnih družbenih potreb v družbenopolitičnih skup- 
nostih v celoti ali v posameznih določbah zakona, ki ureja to 
področje. 

II. NAČELA,NA KATERIH TEMELJI SISTEM 
FINANCIRANJA SPLOŠNIH DRUŽBENIH 
POTREB V DRUŽBENOPOLITIČNIH 
SKUPNOSTIH 

Zakon o financiranju splošnih družbenih potreb v družbe- 
nopolitičnih skupnostih je bil sprejet leta 1974 (Uradni list 
SRS, št. 39/74 - v nadaljnjem besedilu: zakon) po sprejemu 
nove ustave in pred uveljavitvijo zakona o združenem delu. V 
letu 1978 je bil zakon dopolnjen (Uradni list SRS, št. 4/78), 
vendar ta dopolnitev ni v ničemer spremenila sistema financi- 
ranja splošne porabe, ki je bil uveljavljen leta 1974. 

Določbe zakona temeljijo na določbah zvezne in republiške 
ustave in vsebujejo naslednja osnovna načela: 

- Načelo samostojnosti družbenopolitičnih skupnosti (3. 
člen zakona) je v tem, da te skupnosti same ugotavljajo svoje 
potrebe in zanje zagotavljajo sredstva. Navedeno načelo, ki 
velja za vse družbenopolitične skupnosti v naši republiki, 
izhaja iz zadnjega odstavka 118. člena zvezne in zadnjega 
odstavka 109. člena republiške ustave, ki določa, da »družbe- 
nopolitične skupnosti samostojno določajo višino davkov, 
taks in drugih davščin, ki so v skladu z zakonom njihov 
dohodek, ter z njimi samostojno razpolagajo«. Le federacija 
razpolaga z relativno majhnimi lastnimi prihodki in se njeno 
financiranje izvaja s finančno udeležbo republik (kotizacijo). 
To obveznost SR Slovenije določa tudi 6. člen zakona. 

Ustavne pravice republike (112. člen republiške ustave,), da 
v posebnih situacijah omejuje višino davčnih stopenj, zača- 
sno omeji trošenje prihodkov družbenopolitičnih skupnosti 
aii naloži obveznosti, da ustvarjajo rezervna sredstva ter pred- 
piše način razpolaganja s presežnimi proračunskimi prihodki 
družbenopolitične skupnosti (5. člen zakona) bistveno ne 
omejuje finančne suverenosti občin. 

- Načelo, da za zadovoljevanje splošnih družbenih potreb, 
ki se uresničujejo v občini in v republiki in se financirajo iz 
proračunov družbenopolitičnih skupnosti delovni ljudje in 
občani plačujejo davke, takse in druge davščine. Pri tem 
sorazmerno več prispeva tisti, ki dosega večji dohodek. Tudi 
to je določba 195. člena zvezne in 109. člena republiške 
ustave. 

- Načelo, da sistem in vrste davkov, taks in drugih davščin 
določa republika z zakonom, občine pa uvajajo svoje pri- 
hodke v tem okviru in določajo njihovo višino. Federacija 
predpisuje sistem obdavčevanja proizvodov in storitev v pro- 
metu ter sistem carin in taks. To so določbe 264. člena zvezne 
ustave. V 265. členu zvezne ustave pa je sprejeto načelo, da 
republike in avtonomni pokrajini sodelujejo na področju 
davčne politike in z medrepubliškimi dogovori usklajujejo 
osnove davčne politike in davčni sistem, če to zahteva zago- 
tovitev enotnosti in stabilnosti jugoslovanskega trga. 

- Načelo zaščite reproduktivne sposobnosti gospodarstva 
pri zagotavljanju sredstev za splošne, z ustavo določene druž- 
bene potrebe, je vsebovano v 33. členu zvezne in 35. členu 
republiške ustave. Četrti člen zakona povzema ustavne do- 
ločbe in zavezuje družbenopolitične skupnosti, da morajo 
obveznosti organizacij združenega dela za financiranje sploš- 
nih družbenih potreb usklajevati z zmožnostjo gospodarstva, 
da lahko v skladu z doseženo stopnjo produktivnosti celot- 
nega družbenega dela zagotovi zadovoljevanje osebnih in 
skupnih potreb delavcev t6r potreb razširjene reprodukcije. 

To določilo je skladno tudi z zadnjim odstavkom 112. člena 
zakona o združenem delu. 

- Načelo proračunske enotnosti, po katerem se vsi prora- 
čunski prihodki izkazujejo v proračunu, kot edinem aktu za 
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financiranje splošne porabe v družbenopolitični skupnosti, na 
podlagi 56. člena zakona. 

- Načelo bruto proračuna, ki zahteva, da se Vsi prihodki, ki 
pripadajo družbenopolitični skupnosti, izkazujejo v njenem 
proračunu. Zato je v 19. členu zakona izrecno določeno, da so 
tudi prihodku, ki jih organi družbenopolitičnih skupnosti do- 
sežejo s svojo dejavnostjo, prihodek njenega proračuna. 

- Načelo proračunskega ravnovesja predpisuje 23. člen 
zakona, ki izrecno določa, da mora biti proračun družbenopo- 
litične skupnosti uravnovešen. 

- Načelo proračunskega leta je predpisano v 23. členu 
zakona, ki določa, da se proračun sprejme za eno koledarsko 
leto in velja za leto, za katero je sprejet. Za izvedbo tega 
načela je predpisan tudi način financiranja, če proračun ni 
pravočasno sprejet (začasno financiranje 26. člen zakona). 

Navedena načela, ki jih vsebujejo zvezna in republiška 
ustava in zakoni, ki urejajo to področje, so temelj, na katerem 
je zgrajen sistem financiranja splošnih družbenih potreb v 
družbenopolitičnih skupnostih v naši republiki. 

iS!, VERI IN VRSTE PRORAČUNSKIH 
PRIHODKOV DRUŽBENOPOLITIČNIH 
SKUPNOSTI 

V 9. členu zakona so taksativno našteti prihodki po virih, ki 
pripadajo občinam in v 10. členu zakona prihodka po virih, ki 
pripadajo republiki za financiranje splošnih družbenih potreb. 
Med njimi je davek iz osebnega dohodka delavcev'edini vir, ki 
je hkrati z določenim odstotkom vir sredstev za financiranje 
splošne porabe v občinah in v republiki. Ta davek se plačuje 
po stopnji 0,5% za občinske proračune in po stopnji 1% za 
republiški proračun. 

Značilnosti takšne delitve posameznih virov in vrst prihod- 
kov splošne porabe med občinami in republiko je v tem, da so 
v republiki pretežno zastopani viri z večjim finančnim učin- 
kom, medtem ko so proračunski viri občine pretežno z manj- 
šim finančnim učinkom bolj vezani na obdavčevanje osebnih 
dohodkov, dohodka občanov in premoženja. Občinskih virov 
je po številu več kot republiških, v glavnem so v celoti prepu- 
ščeni občinam tisti proračunski viri, na katere lahko občine 
vplivajo z delom svojih uprav za družbene prihodke. Slaba 
stran takšnega sistema delitve virov pa je v tem, da je težko 
razporediti posamezne proračunske vire tako, da bi s tem 
zagotovili tudi ustrezno pokrivanje odhodkov splošne porabe, 
ki izvirajo iz nalog posameznih družbenopolitičnih skupnosti. 
To je zlasti opazno pri razporeditvi proračunskih virov med 
posameznimi občinami. 

Republika odstopa občinam prihodke od sodnih taks, de- 
narnih kazni ter del davka od skupnega dohodka občanov. Z 
zakonom, s katerim te prihodke odstopa občinam, lahko tudi 
določi, za kakšne namene in pod katerimi pogoji daje nave- 
dena sredstva. Takšno odstopanje ureja 11. člen zakona. 

V zakonu je tudi postavljeno načelo, da zaradi izenačevanja 
pogojev gospodarjenja in skladnega obremenjevanja delov- 
nih ljudi in občanov usklajujejo občine med seboj temeljne 
elemente davčne politike. Občine v SR Sloveniji vsako leto 
sklepajo dogovor o izvajanju davčne politike. 

Izvirni prihodki splošne porabe v SR Sloveniji v letih od 
1976 do 1980 so razvidni iz naslednje tabele: 

v mio dinarjev 

Viri proračunov 
DPS 

Leto 
1978 1979 

v mio dinarjev 
Indeks SkupajStfuktura 

1980 80/76 
Temeljni 
prometni 
davek 
Ostali 
izvirni 
prihodki 
republike 
Republika 
Občine 

5.486 6.732 8.237 10.730 13.521 246 44.706 

2.689 3.680 5.356 
8.184 10.412 13.593 
2.072 2.299 3.259 

6.490 
17.220 
4.458 

7.103 
20.624 

5.602 
263 25.327 29 
252 70.033 80 
270 17.690 20 

SKUPAJ 10.256 12.711 16.852 21.678 26.226 256 87.723 100 

Izvirni prihodki splošne porabe po posameznih virih, ki so 
navedeni v tabeli so naslednji: 

Viri proračunov 
DPS 

1979 1980 Indeks Skupaj struk- 
80/76 tura 

Davki iz OD 
in na dohodek 
Prometni davki, 
davki na premoženje 
in na dohodke 
od premoženja 7.891 
Drugi viri 
proračunov 679 
SKUPAJ, 10.256 

1.696 2.165 6.125 363 

9.921 12.152 16.181 19.5^7 248 65.692 
625 

12.711 
736 

16.852 
538 

21.678 
554 

26.226 256 
3.132 3 

87.723 100 

Izvirni prihodki republike predstavljajo 80% skupnih dose- 
ženih prihodkov splošne porabe v SR Sloveniji v obdobju od 
leta 1976 od 1980. Med izvirnimi prihodki republiškega prora- 
čuna je tudi temeljni prometni davek, ki predstavlja v strukturi 
skupnih prihodkov splošne porabe več kot polovico sredstev 
v SR Sloveniji, ki pa ga republika skoraj v celoti usmerja za 
financiranje proračuna federacije. Izvirni prihodki republi- 
škega proračuna so se v srednjeročnem obdobju, če primer- 
jamo zadnje leto srednjeročnega obdobja z letom 1976, pove- 
čali 2,5 krat in prihodki proračunov občin 2,7 krat. 

Primerjano po posameznih virih sredstev splošne porabe v 
tem obdobju so se največ povečali davki iz osebnega do- 
hodka in sicer za 3,6 krat. To je razumljivo, saj je bil v tem 
srednjeročnem obdobju uveden nov 1,5% davek iz osebnega 
dohodka delavcev, ki je po posebni stopnji 1 % prihodek 
republiškega proračuna, po stopnji 0,5% pa prihodek prora- 
čunov občin. Prometni davki in davki na premoženje in na 
dohodke od premoženja so se povečali 2,5-krat. medtem ko 
so se drugi prihodki sredstev za splošno porabo zmanjšali za 
20%. Med temi prihodki so upoštevane takse, prihodki po 
posebnih predpisih, prihodki upravnih organov in drugi pri- 
hodki, ki pa v skupnih doseženih prihodkih za splošno porabo 
v srednjeročnem obdobju od leta 1976 do 1980 predstavljajo 
zanemarljiv delež. 

Če izvzamemo iz obravnave v letu 1978 novo uvedeni davek 
iz osebnega dohodka delavcev po stopnji 1,5%, so se davki iz 
osebnega dohodka in na dohodek povečali 2,6-krat. Največje 
je povečanje davkov iz osebnega dohodka od samostojnega 
opravljanja intelektualnih storitev (indeks povečanja je 591), 
ki pa v masi sredstev iz teh virov ni pomemben. Na drugem 
mestu je povečanje davka iz dohodka temeljnih organizacij 
združenega dela, ki se je povečal 3,5-krat in na tretjem mestu 
povečanje davka iz osebnega dohodka od samostojnega 
opravljanja obrtnih in drugih gospodarskih dejavnosti (indeks 
povečanja 324). 

Na 2.5-kratno povečanje prometnih davkov, ki v skupini 
prometnih davkov in davkov na premoženje in na dohodke od 
premoženja predstavljajo več kot-90% doseženih sredstev, so 
vplivale poleg povečanih cen tudi povečane stopnje temelj- 
nega prometnega davka in povečane stopnje posebnega re- 
publiškega davka v letu 1977 od 7% na 8.5% (indeks poveča- 
nja tega vira v letu 1977 je bil 160), vendar se je v občinah za 
isti odstotek zmanjšala stopnja posebnega občinskega pro- 
metnega davka. Z izjemo prometnih davkov od alkoholnih 
pijač se v tem srednjeročnem obdobju druge stopnje promet- 
nih davkov v občinah niso spreminjale. 

Poleg navedenih izvirnih prihodkov pa so republika in ob- 
čine uporabljale za splošno porabo v posameznem letu tudi 
kredite, sproščena sredstva, dopolnilna sredstva in prenesena 
sredstva iz preteklega leta, kar je predstavljalo v srednjeroč- 
nem obdobju 2% doseženih izvirnih prihodkov za splošno 
porabo v SR Sloveniji. 

IV. GLAVNI NAMENI RAZPOREDITVE 
SREDSTEV ZA SPLOŠNO PORABO 

Zakon določa, da se sredstva republiškega proračuna upo- 
rabljajo za financiranje republiških organov in oranizacij, za 
pomoč manj razvitim območjem v republiki, za zaščito borcev 
ter vojaških vojnih invalidov, za investicije na področju druž- 
benih dejavnosti za italijanske in madžarske narodnosti, za 
sofinanciranje federacije ter za druge obveznosti republike, ki 
jih posebej določa zakon. 

Za razliko od sistemskih rešitev v drugih republikah je v 17. 
členu zakona določeno, da se sredstva republiškega prora- 
čuna lahko uporabijo izjemoma tudi za gospodarske in druge 
investicije, določene z zakonom, če se na samoupravni osnovi 
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ne more zagotoviti uresničevanje nekaterih osnovnih družbe- 
nih potreb. 

Sredstva proračunov občin se po 18. členu zakona uporab- 
ljajo za financiranje organov občine in za financiranje drugih 
družbenih potreb, določenih z zakonom ali odlokom občinske 
skupščine, po 19. členu zakona pa tudi za financiranje dolo- 
čenih nalog v krajevnih skupnostih. 

Odhodki splošne porabe so se v srednjeročnem obdobju 
(primerjano leto 1980 z letom 1976) povečali 2,5-krat. Ra- 
zmerja med odhodki republike, deležem za zvezni proračun in 
odhodki občin so za primerjano obdobje naslednja: 

v mio dinarjih 
Družbenopolitična Leto Struk. Leto Struk- Indeks 
skupnost 1976 tura 1930 tura 80/76 
Sofinanciranje 
pror. federacije 5.486 52 13.522 52 '246 
Republiški proračun 2.921 28 7.248 28 248 
Občinski proračuni 2.128 20 5.391 20 253 
SKUPAJ 10.535 100 26.161 100 248 
Presežki pro- 
računov občin 423 

26.584 

Iz navedenih podatkov izhaja, da so bila razmerja v porabi 
med občinami in republiko ter obveznostjo republike do fede- 
racije v tem srednjeročnem obdobju dokaj enaka in da je tudi 
globalni porast odhodkov za vse navedene proračunske na- 
mene skoraj enak. Znotraj tega globala pa so se odražali 
premiki s prenašanjem nalog in sredstev, s prevzemanjem 
novih nalog na posameznih področjih splošne porabe in 
podobno. 

Dejavnost organov družbenopolitičnih skupnosti predstav- 
lja v skupnem globalu odhodkov splošne porabe v republiki in 
v občinah največji delež, saj znaša v srednjeročnem obdobju 
od leta 1976 da leta 1980 ta delež 51%. Pri tem je odstotek 
tega proračunskega namena v republiškem proračunu manjši 
kot v občinah, saj znaša v republiki 48% vseh odhodkov, v 
občini pa 57% veh odhodkov splošne porabe. 

V tem srednjeročnem obdobju je bila v letu 1978 izvedena 
reorganizacija pravosodnega sistema, s katero so bile zmanj- 
šane obveznosti republike za financiranje sodišč in povečane 
obveznosti proračunov občin za te namene. S prenosom 
nalog na občine so se poleg dejavnosti organov družbenopo- 
litičnih skupnosti v občinah povečali tudi odhodki za nego- 
spodarske investicije, ki so bile potrebne za izvedbo te reor- 
ganizacije pravosodnega sistema. Prenešena sredstva od so- 
dnih taks in denarnih kazni iz republike na občine niso v celoti 
pokrila povečanih obveznosti občin na tem področju. 

V letu 1979 je bil uveljavljen nov sistemski zakon o državni 
upravi, na novo so bile oblikovane INDOK službe, večje na- 
loge so prevzemale kadrovske službe, spremembe pa so na- 
stajale tudi v okviru drugih upravnih področij. Vse to se je 
poleg normalne rasti stroškov odražalo v potrebnih večjih 
sredstvih za dejavnost organov družbenopolitičnih skupnosti. 
Tako so se odhodki za te namene v republiki (primerjano leto 
1980 z letom 1976) povečali 2,2 krat in v občinah 2,4 krat. 

Ob koncu leta 1976 je bil sprejet zakon o ljudski obrambi, ki 
je z novo vsebino tudi na drug način opredelil obveznosti 
subjektov pri financiranju potreb na tem področju. Tako so v 
letu 1977 v proračunih občin na novo izkazane obveznosti za 
dejavnost ljudske obrambe v višini 156 mio dinarjev in v letu 
1980 293 mio dinarjev. Indeks povečanja v tako primerjanem 
obdobju znaša 188. V letu 1977 so občine prevzele tudi 
financiranje teritorialne obrambe. Za te namene je v letu 1976 
v celoti zagotavljal sredstva republiški proračun. Tudi v letu 
1979 je opazen v občinskih proračunih nekoliko večji porast 
sredstev za dejavnost ljudske obrambe, vzrok zanj pa je izve- 
dena reorganizacija pokrajin od prvotnih sedem na sedanjih 
trinajst. 

Financiranje dejavnosti družbenopolitičnih organizacij v 
letu 1980 v primerjavi z leto 1976 je zahtevalo za 146% večja 
sredstva v republiki in_za 135% v občinah. Medtem, ko se v 
strukturi skupnih odhodkov delež odhodkov za dejavnost 
družbenopolitičnih organizacij v republiki ni spremenil, se je v 

občinah v letu 1980 nekoliko zmanjšal, na kar je delno vplival 
prenos financiranja društev iz splošne v skupno porabo. 

Negospodarske investicije so v tem srednjeročnem ob- 
dobju predstavljale 10% vse porabe proračunov družbenopo- 
litičnih skupnosti in ta odstotek je v strukturi odhodkov enak v 
republiki in v občinah. V letu 1980 glede na leto 1976 so se v 
republiki povečala sredstva za negospodarske investicije 3,2 
krat in v občinah 2,3 krat. Indeksi povečanj odhodkov za 
negospodarske investicije, kjer so vključene tudi anuitete za 
odplačilo kreditov, so po posameznih letih naslednji.: 

Proračuni Indeksi po posameznih letih 
DPS 77/76 78/77 79/78 80/79 80/76 
Republika 110 146 154 130 321 
Občine 96 205 128 92 234 

Vzrok za ugotovljeni indeks povečanj sredstev za negospo- 
darske investicije v občinah v letu 1978 in 1979 glede na 
preteklo leto so poleg že navedenih povečanih potreb na 
področju pravsodja tudi izjemna proračunska sredstva za 
odpravljanje posledic elementarnih nesreč v Posočju. 

Glavni proračunski nameni za področje kulture, vzgoje in 
izobraževanja, znanstvene dejavnosti, sociale in zdravstva so 
s prenosom financiranja nalog iz proračunov na interesne 
skupnosti družbenih dejavnsti v strukturi skupnih proračun- 
skih odhodkov bistveno manjši od preteklega srednjeročnega 
obdobja in znašajo v letih 1976 do 1980 le 11%. 

Po uveljavitvi zakona v letu 1974 so se iz splošne porabe 
sočasno z ustanavljanjem samoupravnih interesnih skupnosti 
za posamezna področja družbenih dejavnosti prenašale na- 
loge in sredstva iz proračunskih družbenopolitičnih skupnosti 
na te samoupravne interesne skupnosti. Z vstopom v obrav- 
navano srednjeročno obdobje so bile v občinah evidentirane 
vse takratne obveznosti proračunov za družbene dejavnosti in 
prenešene na interesne skupnosti tako, da so se zmanšali 
davki kot vir proračunov in povečali prispevki kot vir samou- 
pravnih interesnih skupnosti in sicer za evidentirani obseg 
prenešenih nalog. 

V glavnem proračunskem namenu zdravstveno varstvo in 
socialno skrbstvo je v proračunih izkazana tudi obveznost za 
financiranje pravic borcev, pokojnin in varstvenih dodatkv 
kmetov borcev zavarovanih v starostnem zavarovanju kmetov, 
obveznosti občin do starostnega zavarovanja kmetov in po- 
dobno. V obravnavanem srednjeročnem obdobju so bile ob- 
veznosti občin do starostnega zavarovanja kmetov prenešene 
na samoupravno interesno skupnost, vendar so se na drugi 
strani povečale obveznosti občin za financiranje pravic bor- 
cev. 

V letu 1977 je bil sprejet družbeni dogovor o skupnih 
osnovah in merilih za podeljevanje priznavalnin udeležencem 
NOV in drugih vojn, katere urejajo občinske skupščine s 
svojimi predpisi. V letu 1976 je bilo po evidenci Republiškega 
komiteja za borce in vojaške invalide 8.263 upravičencev za 
občinske priznavalnine, po odlokih o proračunih občin za leto 
1976 so bila zanje zagotovljena sredstva v višini 39.435 mio 
dinarjev. V letu 1980 so za pravice borcev po družbenem 
dogovoru v občinah zagotovljena sredstva v višini 280.640 
mio dinarjev. Povečanje potrebnih sredstev za te namene so v 
občinah v tem srednjeročnem obdobju obravnavali priori- 
tetno. 

Tako se v tem delu splošne porabe prenos obveznosti za 
starostno zavarovanje kmetov na samoupravno interesno 
skupnost v tem srednjeročnem obdobju ni pojavil kot zmanj- 
šanje dela porabe, temveč so zaradi povečanih obveznosti za 
pravice borcev indeksi porasta v letu 1980 glede na leto 1976 v 
republiki 287 in občinah 436. 

Podobno je pri glavnem proračunskem namenu komunalna 
dejavnost, kjer je kljub prenosom nalog kolektivne komu- 
nalne porabe na samoupravne interesne skupnosti obseg 
splošne porabe v letu 1980 enak letu 1976 (indeks je 100). V 
letu 1978 se je slce zmanjšala poraba v tem proračunskem 
namenu za 30%, vendar pa je bil med letom 1978 sprejet 
odlok o uvedbi obveznih priprav prostorskih planov v SR 
Sloveniji, ki je naložil občinam nove obveznosti, te pa se po 
proračunski klasifikaciji izkazujejo v glavnem proračunskem 
namenu komunalna dejavnost. Dejavnost urbanizma in geo- 
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dezije se je z navedenim odlokom povečala tako, da se je 
obseg porabe ponovno zvišal na raven leta 1976. 

Z ustavno preobrazbo krajevnih skupnosti in z njihovim 
prostorskim preoblikovanjem so se v proračunih občin v letu 
1980 glede na leto 1976 povečala sredstva za dejavnost kra- 
jevnih skupnosti za 121%. Tudi pri financiranju te porabe je 
potrebno upoštevati, da se je s prenosom financiranja nalog 
za področje komunalne dejavnosti iz splošne porabe na 
ustrezno interesno skupnost obveznost proračunđv občin za 
financiranje krajevnih skupnosti zmanjšala. Ne glede na te 
prenose pa so se odhodki za dejavnost krajevnih skupnosti v 
globalu povečali v zvezi z izvajanjem delegatskega sistema, 
nalog na področju ljudske ob'ambe in drugih nalog s po- 
dročja splošne porabe. S to korekcijo je indeks porasta po- 
rabe za dejavnost krajevnih skupnosti realno večji od navede- 
nega. 

Gospodarske investicije in intervencije v gospodarstvu so v 
strukturi proračunskih odhodkov v obdobju od leta 1976 do 
1980 v republiki in v občinah na drugem mestu in predstav- 
ljajo 12% celotne splošne porabe. V republiškem proračunu 
je indeks povečanja za te namene (primerjano leto 1980 z 
letom 1976) znašal 211 in v občinah 921. 

Vlaganja sredstev v rezervni sklad proračuna družbenopoli- 
tične skupnosti, planirana sredstva tekoče proračunske re- 
zerve in obveznosti iz preteklih let so v skupnih odhodkih 
proračunov družbenopolitičnih skupnosti oblikovana po do- 
ločilih zakona in so v strukturi skupnih odhodkov manj po- 
membna. 

V. UGOTOVLJENE NEPRAVILNOSTI PRI 
IZVAJANJU ZAKONA 

V srednjeročnem obdobju od leta 1976 od 1980 so bile 
ugotovljene zlasti naslednje napravilnosti pri izvajanju za- 
kona: 

- ponovno vključevanje financiranja nalog s področja sa- 
moupravnih interesnih skupnosti družbenih dejavnosti in ma- 
terialne proizvodnje v proračune občin, 

- ustvarjanje sorazmerno visokih proračunskih presežkov, 
ki se razporejajo z zaključnim računom proračuna, 

- nedosledno izvajanje ukrepov ekonomske politike za 
oblikovanje sredstev za splošno porabo v odvisnosti od go- 
spodarskih gibanj, kršitve temeljnih proračunskih načel ter 
previsoko planirana sredstva tekoče proračunske rezerve. 

1. Ponovno vključevanje financiranja nalog s 
področja skupne porabe v proračune občin 

V zadnjih letih obravnavanega srednjeročnega obdobja je 
opaziti ponovno financiranje nalogi ki po svoji vsebini spa- 
dajo na področje samoupravnih interesnih skupnosti družbe- 
nih dejavnosti in materialne proizvodnje iz proračunskih sred- 
stev občin. V letu 1980 je znašal obseg splošne porabe v 
občinah za te namene 263 mio dinarjev. Takšne rešitve niso v 
skladu z ustavo in zakoni. V proračunih družbenopolitičnih 
skupnosti se zagotavljajo pa zakonu sredstva za financiranje 
splošnih družbenih potreb, za skupno porabo pa se zagotav- 
ljajo sredstva v skladu z ustavo in zakoni po načelih svobodne 
menjave dela. 

Potrebno bi bilo ponovno preveriti vsebino nalog, ki se 
financirajo iz proračunov družbenopolitičnih skupnosti in do- 
sledno izločiti vso porabo, ki je ni možno šteti med splošne 
družbene potrebe. 

V posameznih primerih je nekoliko težje natančno oprede- 
liti naloge, ki jih po svoji vsebini ne bi mogli šteti med splošne 
družbene potrebe, v vsakem primeru pa je takšna delitev 
vsebine nalog med skupno in splošno porabo možna glede na 
to, ali je za navedeno področje ustanovljena samoupravna 
interesna skupnost ali ni. So pa tudi primeri, ko posebni 
zakoni določajo, daje potrebno posamezne naloge financirati 
iz proračunov občin, čeprav so za ta namen ustanovljene 
samoupravne interesne skupnosti. Tako zakon o naravni in 
kulturni dediščini (Uradni list SRS, št. 1/81) predpisuje prora- 
čunom občin financiranje stroškov za vodenje registra spo- 
menikov in znamenitosti ter evidence arhivskega gradiva in 
izvajanje drugih upravnih nalog, ki jih v skladu s tem zakonom 
opravljajo strokovne organizacije kot javno pooblastilo, poleg 
tega pa tudi financiranje nadomestil za škodo oziroma za 

ukrepe, ki jih predpisuje zakon, ko družbenopolitična skup- 
nost oziroma njen organ s svojim aktom razglasi spomenik ali 
znamenitost. V srednjeročnem obdobju od 1976 do 1980 se iz 
proračunov občin niso financirale navedene naloge in je s 
tega vidika to za občine nova obveznost na področju splošne 
porabe. 

V predpisih občin je opaziti tudi posredno vnašanje financi- 
ranja nalog s področja interesnih skupnosti. Tako je na primer 
ob elementarni nezgodi najel rezervni sklad proračuna občine 
posojilo za popravilo cest, ki so bile poškodovane ob popla- 
vah. Za najeto posojilo pa ni prevzela anuitetnih obveznosti 
komunalna interesna skupnost, temveč proračun občine. 
Takšnih obveznosti, ki ne pomenijo splošne porabe, po na- 
šem mnenju ne bi mogli vključevati v proračunsko porabo 
občin. 

2. Ustvarjanje sorazmerno visokih 
proračunskih presežkov, ki se razporejajo z 
zaključnim računom proračuna 

V nekaterih družbenopolitičnih skupnostih so se v tem 
srednjeročnem obdobju pojavljali sorazmerno visoki presežki 
proračunskih sredstev, ki so bili po preteku leta razporejeni z 
zaključnim računom proračuna. Takšno razporejanje visokih 
zneskov proračunskih presežkov ni pravilno, saj gre v tem 
primeru za porabo, ki je naknadno sprejeta za preteklo prora- 
čunsko leto mimo namenov in zneskov, planiranih v prora- 
čunu družbenopolitične skupnosti za navedeno leto. 

Proračun in zaključni račun proračuna sprejme skupščina 
družbenopolitične skupnosti na predlog njenega izvršnega 
sveta, ki je po določilih zakona odgovoren tudi za izvrševanje 
proračuna med letom, s tem pa tudi za ohranitev proračun- 
skega ravnovesja. 

Zakon predvideva več možnosti za ohranitev proračun- 
skega ravnovesja: 

- med letom, če prihodki proračuna neenakomerno prite- 
kajo, se lahko uporabljajo sredstva rezervnega sklada prora- 
čuna, ki pa morajo biti vrnjena do konca leta, 

- izvrši svet lahko zaradi neenakomernega dotoka sredstev 
začasno zmanjša planirana sredstva za posamezne namene, 
vendar največ za 10%, ali pa začasno zadrži uporabo sredstev 
za posebne namene. 

- proračuni družbenopolitičnih skupnosti praviloma konec 
leta ne bi smeli izkazovati primanjkljajev ali presežkov, če naj 
bo dosledno spoštovano načelo proračunskega ravnovesja. 
Če izvršni svet med letom ugotovi bistvena odstopanja v 
dotoku proračunskih prihodkov, je dolžan skupščini že med 
letom predložiti v obravnavo in sprejem spremembo prora- 
čuna družbenopolitične skupnosti. Pri tem se ne šteje, da ima 
proračun družbenopolitične skupnosti primanjkljaj, če druž- 
benopolitična skupnost za financiranje določenih potreb 
uporabi sredstva kreditov ali posojil. Vendar zakon izrecno 
določa (47. člen), da ni možno zadolževanje družbenopolitič- 
nih skupnosti za financiranje redne dejavnosti organov in za 
druge tekoče potrebe, temveč le za financiranje posameznih 
nalog, kadar je to z zakonom ali odlokom skupščine predvi- 
deno kot obveznost družbenopolitične skupnosti (na primer 
investicije). 
- za nepredvidene ali za premalo predvidene odhodke pro- 

računa lahko 'izvršni svet po določilih zakona med letom 
uporabi sredstva tekoče proračunske rezerve. Vendar zakon 
določa, da ta rezerva ne sme presegati 1% v proračunu 
predvidenih odhodkov, da ne bi brez proračunske obravnave 
na skupščini uporabljali več sredstev, kot bi to opravičeval 
namen postavke tekoča proračunska rezerva. 

- pri tako predpisanem izvrševanju proračunov so konec 
leta proračunski primanjkljaji ali presežki, izkazani v zaključ- 
nem računu proračuna, lahko le manjšega obsega in nasto- 
pijo le kot netočna ocena prihodkov proračunov. Ker so 
spremembe proračunov obravnavane na skupščini običajno v 
mesecu decembru, ko je znana realizacija proračunskih pri- 
hodkov že za 11 mesecev, so lahko planirana sredstva do 
konca leta ocenjena dovolj natančno. 

- po preteku leta, za katerega je bil sprejet proračun, 
sprejme družbenopolitična skupnost zaključni račun prora- 
čuna. 

Takrat ugotovi znesek presežka ali primanjkljaja (35. člen 
zakona) in odloči o razporeditvi proračunskega presežka ozi- 
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roma načinu kritja proračunskega primanjkljaja. Za kritje pro- 
računskega primanjkljaja lahko po dolpčilih zakona uporabi 
sredstva rezervnega sklada proračuna (3. točka 39. člena 
zakona), vendar pod pogojem, da od naslednjega -leta do- 
datne izloča v sklad poleg rednega še najmanj 1% svojih 
skupnih proračunskih prihodkov vse dotlej, dokler iz poseb- 
nega izločanje ne nadomesti zneska, s katerim je bil krit 
proračunski primanjkljaj. 

Zakonsko določbo o tem, da skupščina družbenopolitične 
skupnosti odloča o načinu kritja proračunskega primanjkljaja 
ali o razporeditvi proračunskega presežka z zaključnim raču- 
nom proračuna, ni potrebno spremeniti, pač pa je treba do- 
sledno izvajati določbe zakona, ki omogočajo sprotno in 
pravočasno zagotavljanje proračunskega ravnovesja, da v 
zaključnih računih proračunov presežkov ali primanjkljajev ni 
ali so neznatni. 

Viški proračunskih sredstev, ki so nastali zaradi previsoke 
rasti sredstev za splošno porabo glede na rast družbenega 
proizvoda in so planirani kot oblika vračanja sredstev gospo- 
darstvu ali izločitev sredstev na posebno partijo žiro računa 
proračuna občine s točno opredeljenim namenom porabe, po 
zakonu \ne štejejo za neplanirani proračunski višek ali pri- 
manjkljaj, ki bi ga bilo potrebno deliti ali pokrivati z zaključ- 
nim računom proračuna. 

V prihodnje je potrebno v vseh družbenopolitičnih skupno- 
stih med letom zagotoviti proračunsko ravnovesje tako, da se 
v primeru previsoke rasti proračunskih sredstev v primerjavi s 
sprejetim planom prihodkov, zmanjšajo proračunski viri ali pa 
se sprejme rebalans proračuna z dodatno opredelitvijo prora- 
čunskih namenov v tem letu. 

~3. Nedosledno izvajanje ukrepov 
ekonomske politike za oblikovanje sredstev za 
splošno porabo v odvisnoti od gospodarskih 
gibanj 

Za srednjeročno obdobje od 1976 do 1980 je bilo predvi- 
deno, da bo rast sredstev za splošno porabo zaostajala za 
rastjo družbenega proizvoda. V letu 1976 je bila resolucijska 
omejitev rasti sredstev za splošno porabo izvedena z dogovo- 
rom med občinami, kjer je bila limitirana rast proračunskih 
odhodkov po kriteriju porabe na prebivalca. 

V letu 1977 je bila sprejeta temeljna usmeritev, da bodo 
sredstva za zadovoljevanje osebnih, skupnih in splošnih po- 
treb rastla v prvih dveh letih počasneje od rasti družbenega 
proizvoda in da se mora v primeru prekomerne rasti ostalih 
oblik porabe v občini znižati splošna poraba. Ta zahteva je 
bila le delno izpeljana, ker splošna poraba kot najmanjša od 
navedenih oblik porabe ni mogla v celoti nositi posledic 
previsoke rasti osebne in skupne porabe. Zavod SRS za 
družbeno planiranje je izdelal metodologijo, po kateri je 
služba družbenega knjigovodstva četrtletno ugotavljala giba- 
nje vseh oblik porabe v primerjavi z doseženim družbenim 
proizvodom. Po teh podatkih se je družbeni proizvod v letu 
1977 nominalno povečal za 25% v primerjavi s preteklim 
letom, vse oblike porabe (osebna, skupna in splošna) pa so za 
3% zaostajale za rastjo družbenega proizvoda, pri tem so 
sredstva za splošno porabo porasla za 23%. Podatki kažejo, 
da je bila globalno v letu 1977 rast vseh oblik porabe skladna z 
rastjo družbenega proizvoda, vendar pa so v posameznih 
občinah naraščala sredstva za splošno porabo hitreje od 
resolucijskih usmeritev. 

Zaradi novih nalog na področju splošne porabe v letu 1978 
je bila sprejeta usmeritev, da bodo sredstva za splošno po- 
rabo v tem letu naraščala skladno z rastjo družbenega proi- 
zvoda. Po metodologiji je služba družbenega knjigovodstva 
ugotovila 25% rast družbenega proizvoda v letu 1978 glede na 
preteklo leto, rast vseh oblik porabe pa je bila za 4% previ- 
soka. Stopnja rasti osebne porabe je znašala 27%, skupne 
porabe 30% in splošne porabe 32%. 

V občinah, ki niso prejemale dopolnilnih sredstev in repu- 
bliškega proračuna, je bilo v letu 1978 doseženih 338 mio 
dinarjev več sredstev, kot bi jih bilo možno doseči v odvisnosti 
od dosežene stopnje rasti družbenega proizvoda. Ker se pri- 
hodki za splošno porabo v občinah direktno ne oblikujejo iz 
dohodka organizacij združenega dela, temveč le posredno v 
obliki davkov iz osebnega dohodka in prometnih davkov, ni 
možno direktno vračanje proračunskih presežkov gospodar- 

stvu. Zato je bilo v sistemu financiranja splošne porabe pred- 
lagano posredno vračanje sredstev gospodarstvu za namene 
gospodarskih intervencij. Pri tem vračanju proračunskih pre- 
sežkov gospodarstvu pa je bilo potrebno upoštevati, da: 

- občine avtonomno odločajo o načinu vračanja proračun- 
skih presežkov gospodarstvu, 

- usmerjajo viške na tista področja, kjer se na podlagi 
verificiranih programov in planov občine samoupravno zdru- 
žujejo sredstva iz združenega dela. Tako se proračunski viški 
posredno vračajo gospodarstvu, ker se zmanjšuje pritisk na 
organizacije združenega dela za namensko združevanje sred- 
stev, 

- doseženi proračunski viški sredstev izvirajo iz dogovorje- 
nih virov za splošno porabo ob izvajanju dogovora občin o 
enotni davčni politiki. 

Tudi v letu 1979 so enako kot v preteklem letu sredstva za 
splošno porabo v občinah naraščala hitreje od rasti družbe- 
nega proizvoda. Sprejeti ukrepi o omejevanju rasti sredstev za 
splošno porabo v občinah, ki so bili sprejeti tako v določilih 
resolucije kot v izhodiščih za financiranje splošne porabe v 
občinah v letih 1978 in 1979, so bili v občinah različno izva- 
jani. V celoti pa veljajo naslednje ugotovitve: 

- sprejete usmeritve za omejevanje sredstev za splošno 
porabo v občinah, ki so se financirale same, niso dale učinko- 
vitih rezultatov. Financiranje splošne porabe je imelo v teh 
občinah pretežno namen zagotoviti dovolj sredstev za zado- 
voljitev potreb v okviru danih možnosti, manj pa v odvisnosti 
od dosežene stopnje rasti družbenega proizvoda, 

- ni bilo dovolj ali sploh ni bilo povezave med planiranjem 
gospodarskega razvoja občine in planiranjem splošne porabe 
kot dela porabe v njej. Splošna poraba je tekla še vedno 
ločeno od gospodarskih gibanj. Ukrepi ekonomske politike so 
se na tem področju premalo odražali. 

- visoka rast proračunskih sredstev v ekonomsko močnej- 
ših občinah, ob neenotnem izvajanju dogovora o enotni 
davčni politiki, odliv znatnega dela sredstev v področja izven 
splošne porabe ter višina proračunskih presežkov je potrdila 
ugotovitev, da so bili proračunski viri občin (v večini občin, ki 
se financirajo same) za potrebe čiste splošne porabe previ- 
soki. 

Zaradi zaostrene gospodarske situacije v preteklem letu je 
bilo v zvezni resoluciji za leto 1980 določeno, da smejo sred- 
stva za splošno porabo narasti največ za 16% glede na prete- 
klo leto. Ker pa z izvajanjem enotne davčne politike ni možno 
razporediti proračunskih sredstev tako, da bi bili skladni s 
potrebami na področju splošne porabe, je bilo že z zvezno 
resolucijo določeno, da se izvirni prihodki splošne porabe, 
doseženi nad 16% limitom lahko uporabijo za financiranje 
blagovnih rezerv in kompenzacij. Z družbenim dogovorom o 
ukrepih za omejevanje spiošne porabe v občinah v letu 1980 
je bilo dogovorjeno, da se izvirni prihodki doseženi nad 16% 
limitom v občinah izločijo iz žiro računa proračuna na po- 
sebno partijo, porabo sredstev posebne partije pa je kontroli- 
rala služba družbenega knjigovodstva v okviru določil dogo- 
vora in zvezne resolucije. 

4. Kršitve temeljnih proračunskih načel ter 
previsoke planirana sredstva tekoče 
proračunske rezerve 

Z odlokom o proračunu nekatere družbenopolitične skup- 
nosti mimo proračuna odstopajo svojim organom prihodke, ki 
jih ti organi dosežejo s svojo dejavnostjo. Skupno s službo 
družbenega knjigovodstva, ki po določilih zakona kontrolira 
njegovo izvajanje, je republiški sektretariat za finance v tem 
srednjeročnem obdobju vztrajal na doslednem izvajanju na- 
čela o bruto proračunu in služba družbenega knjigovodstva 
takšne določbe v občinskih odlokih ni izvajala oziroma jih je 
preprečevala. 

Načelo, da se vsi prihodki proračuna uporabljajo za vse 
proračunske odhodke ne dopušča, da ima posamezni vir v 
proračunu vnaprej določen namen. V proračunih občin je 
odstopljeno od tega načela pri taksah na promet parkljarjev in 
kopitarjev in v letu 1981 pri turističnih taksah, kjer je s pred- 
pisi že vnaprej določen namen porabe. V tem primeru ne gre 
toliko za kršitev proračunskega načela kot za prehodno reše- 
vanje problemov, ki bodo v tem srednjeročnem obdobju reše- 
vani na ustreznejši način. Tako na primer turistična taksa v 
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bodoče ne bo več proračunski prihodek občin, temveč bo kot 
pristojbina vir sredstev za dejavnost turizma. 

Odstopanja pri planiranju tekoče proračunske rezerve so 
bila v tem srednjeročnem obdobju v občinah prisotna, vendar 
ta problem ni posebno pereč. V letu 1980 so bila le v 5 
proračunih občin planirana večja sredstva tekoče proračun- 
ske rezerve kot jo predpisuje zakon, vendar so zneski previ- 
soko planiranih sredstev sorazmerno majhni. 

Vi. SISTEM DOPOLNILNEGA FINANCIRANJA 
OBČIN 

Zaradi neenakomerne razporeditve proračunskih virov med 
posameznimi občinami se pri zagotavljanju sredstev za zado- 
voljevanje splošnih družbenih potreb v posameznih družbe- 
nopolitičnih skupnostih nujno pojavljajo presežki ali pri- 
manjkljaji proračunskih sredstev glede na potrebe, ki se po- 
javljajo na področju splošne porabe v teh občinah. 

Zakon v členih od 12 do 15 določa način zagotavljanja 
dopolnilnih sredstev občinam. Predpisano je, da mora občina 
svoje proračunske prihodke uporabiti predvsem za financira- 
nje organov in družbenopolitičnih organizacij ter za druge 
naloge, določene z zakonom. 

Če občina s svojimi prihodki, ki morajo biti v skladu z 
možnostmi gospodarstva, delovnih ljudi in občanov, ne more 
zagotoviti zadostnih sredstev za izpolnjevanje nalog na po- 
dročju splošne porabe v obsegu, kot je to potrebno glede na 
gospodarsko, socialno in geografsko strukturo občine, si je 
zagotovilo dopolnilna sredstva iz republiškega proračuna. 
Merila, po katerih se ugotavlja, katerim občinam pripadajo 
dopolnilna sredstva in v kakšni višini, se določijo s posebnim 
zakonom. 

Ob koncu leta 1976 je bil spremenjen sistem dopolnilnega* 
financiranja občin. V letu 1976 je prejemalo dopolnilna sred- 
stva 65% vseh občin v SR Sloveniji. V tem letu je na podlagi 
medobčinskega dogovora o splošni porabi občin v SR Slove- 
niji 21 občin prispevalo del svojih proračunskih sredstev za 
izravnavanje splošne porabe v ostalih 38 občinah. Za izravna- 
vanje porabe je bil uporabljen kriterij splošne porabe na 
prebivalca. 

V letu 1977 je bil spremenjen sistem horizontalne razpore- 
ditve proračunskih sredstev na podlagi dogovora med obči- 
nami in je prevzel obveznost dopolnilnega financiranja občin 
republiški proračun. V ta namen je bila izvedena tudi preraz- 
poreditev virov med občinami tako, da se je zmanjšala stopnja 
občinskega prometnega davka za 1% in se je za isti odstotek 
povečala stopnja posebnega.republiškega davka od prometa 
proizvodov in storitev. 

Glede na občutljivost problema različne razvitosti občin v 
SR Sloveniji je posebnega pomena način izenačevanja ravni 
splošne porabe ob ugotavljanju lastnega davčnega poten- 
ciala posameznega območja. Z novim sistemom dopolnilnega 
financiranja občin je bil dan poudarek ugotavljanju nalog na 
področju splošne porabe, ki jih je v vsaki občini potrebno 
izvršiti in ki jih je možno zagotoviti v okviru, ki ga določa za 
področje splošne porabe resolucija za posamezno leto ozi- 
roma za vse srednjeročno obdobje. Pri tem je tudi pomembno 
vprašanje, kakšna je tista najbolj nujna splošna poraba, ki 
mora biti zagotovljena v vsaki občini, da bi bili dani osnovni 
pogoji za izvajanje nalog na področju splošnih družbenih 
potreb. Z novim sistemom dopolnilnega financiranja je bil 
naveden problem rešen tako, da je bil v največji možni meri 
obseg splošne porabe opredeljen z družbenimi dogovori, 
samoupravnimi sporazumi in z letnimi programi nalog, ki so 
veljali za vse občine v SR Sloveniji. 

Obseg splošne porabe za dejavnost državnih organov je bil 
opredeljen na podlagi družbenega dogovora o enotnih osno- 
vah in merilih za oblikovanje sredstev za delo državnih orga- 
nov in dohodka delovnih skupnosti teh organov v SR Slove- 
niji, v njegovem okviru pa je za dopolnjevane občine opredelil 
obseg potrebnih sredstev za te namene Republiški sekretariat 
za pravosodje, upravo in proračun. 

Za priznavalnine borcem NOV in kmetom borcem NOV je 
opredelil obseg potrebnih sredstev Republiški komite za 
borce na podlagi družbenega dogovora o skupnih osnovah in 
merilih za podeljevanje priznavalnin udeležencem NOV in 
drugih vojn, katere urejajo občinske skupščine s svojimi pred- 
pisi. 

Republiški sekretariat za ljudsko obrambo je ugotavljal 
obseg potrebnih sredstev za dejavnost ljudske obrambe po 
merilih glede na programe ljudske obrambe na podlagi sred- 
njeročnega plana in zakona o ljudski obrambi. 

Za ostala področja splošne porabe so izdelali merila in 
kriterije Republiški komite za tržišče in splošne gospodarske 
zadeve za oblikovanje občinskih blagovnih rezerv, Republiški 
komite za varstvo okolja in urejanje prostora za dejavnost na 
področju urbanizma, prostorskega planiranja in geodezije, za 
dejavnost družbenopolitičnih organizacij pa je bil obseg po- 
rabe ovrednoten in opredeljen v okviru občinskih konferenc 
SZDL. 

Le za manjši del splošne porabe, kjer niso bila izdelana 
enotna merila in kriteriji,je bilo uporabljeno indeksiranje izvr- 
šene porabe v pretekelem letu (izvajanje delegatskega si- 
stema v občini in v krajevni skupnosti, pospeševanje kmetija 
stva, investicije) ali so bile priznane obveznosti v dejansko 
potrebni višini (sredstva tekoče proračunske rezerve -in re- 
zervnega sklada proračuna po določilih zakona, odplačilo 
anuitet in višina prenešenih obveznosti iz preteklega leta po 
podatkih iz zaključnega računa, odstopljeni prihodki v dejan- 
sko doseženi višini itd.). Tako določen obseg porabe je pred- 
stavljal v letu 1979 le približno 15% skupnih dohodkov prora- 
čunov občin. 

Z enotnimi merili in kriteriji opredeljeni obseg splošne po- 
rabe ob upoštevanju resolucijskih usmeritev in na eni strani 
lastnih možnosti za realizacijo sredstev iz naslova davkov, 
taks in drugih davščin ter na drugi strani spodbujanega inte- 
resa občin za doseganje lastnih virov sredstev, se je število 
dopolnjevanih občin avtomatično vendar ne skokovito zniže- 
valo, kar pove nslednji podatek: 

Leto Število dopolnjevanih Odstotek dopolnjevanih 
občin občin od vseh občin v 

SR Sloveniji 
1976 39 65 
1977 38 63 
1978 25 42 
1979 23 38 
1980 22 37 

Ocenjujemo, da je bil sistem dopolnilnega financiranja v 
tem srednjeročnem obdobju ustrezen, saj so bila enotna 

merila in kriteriji za določitev obsega porabe na posameznih 
področjih splošne porabe določena tako,da niso izhajala iz 
dosežene ravni posamezne vrste porabe v občini, temveč iz 

ugotovljenih potreb posameznega področja za izvajanje 
nalog, ki jih delovni ljudje in občani morajo izvrševati v občini 

Iz podatkov pa tudi izhaja, da je bilo spoštovano določilo o 
srednjeročnem planu, da se bo štvilo dopolnjevanih občin v 

obdobju 1976 do 1980 postopno zmanjševalo. 

VII. ZNAČILNOSTI FINANCIRANJA SPLOŠNIH 
DRUŽBENIH POTREB IZ REPUBLIŠKEGA 
PRORAČUNA 

1. Obveznost SR Slovenije za financiranje 
proračuna federacije 

Za financiranje splošnih družbenih potreb in nalog, ki jih po 
ustavi SFRJ financira federacija, zagotavlja SR Slovenija del 
svojih prihodkov, ki so določeni z zveznimi zakoni. V prete- 
klem obdobju izvajanja srednjeročnega plana SR Slovenije je 
SR Slovenija težko izpolnjevala obveznost do prispevka pro- 
računu federacije, saj jo je v posameznih letih tega planskega 
obdobja poravnala s precejšnjimi zamudami, čeprav bi jo 
morala izpolnjevati v zakonsko določenem roku, to je do 31.1. 
naslednjega leta. Razlog za nepravočasno izpolnjevanje te 
obveznosti je predvsem zaradi nezadostnega dotoka temelj- 
nega davka od prometa proizvodov, s katerim se pokriva ta 
obveznost. V posameznih letih je SR Slovenija izpolnjevala to 
obveznost takole: 
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Leto Obveznost 

v mio din 

Datum poravnave 

celotne obveznosti 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 

5.340,6 
6.290.5 
3.548,0 
4.636,2 
6.370.6 

24. 2. 1977 
11. 3. 1978 

7. 2. 1979 
30. 1. 1980 
23. 1. 1981 

V letih 1976 in 1977 je bil ves temeljni davek od prometa 
proizvodov uporabljen za financiranje obveznosti do federa- 
cije. V letu 1978 pa je prišlo do sistemske spremembe v skladu 
z zakonom o financiranju federacije, po katerem se v republi- 
škem proračunu združuje le še 50% davka iz naslova temelj- 
nega davka od prometa proizvodov, ker preostali 50% del 
predstavlja izvirni prihodek federacije. Zato predstavlja zne- 
sek, ki se zagotavlja federaciji preko republiškega proračuna 
del nepokrite razlike med izvirnimi prihodki in celotnimi skup- 
nimi odhodki federacije, ki odpade na SR Slovenijo. 

Prispevek SR Slovenije za pokrivnaje splošnih družbenih 
potreb federacije v letu 1981 znaša 10.664,7 mio din in se je v 
primerjavi z letom 1980 povečal za 67,4%. Do tako visokega 
porasta prispevka federaciji je prišlo zaradi spremembe v virih 
sredstev za, pokrivanje njenih potreb, saj so bile na začetku 
letošnjega leta povečane stopnje temeljnega prometnega 
davka od prometa proizvodov in storitev. 

2. Viri sredstev za splošne družbene potrebe 
SR Slovenije 

S tem zakonom je tudi enotno opredeljen sistem financira- 
nja in finančnega poslovanja za vse družbenopolitične skup- 
nosti, posebne rešitve za občine oziroma za republiko pa so 
predvidene tam, kjer je to glede na njihov položaj oziroma 
njihove funkcije nujno potrebno. Tako se je pri opredelitvi 
virov v zakonu dosledno izvedla njihova delitev na občine in 
republiko. Pripadnost davka posameznim družbenopolitičnim 
skupnostim po ustavi tudi pomeni njeno pravico, da samo- 
stojno odloča o uvedbi davka in določa davčno politiko v 
pristojnosti tiste družbenopolitične skupnosti, ki ji davek pri- 
pada. 

Glede virov republiškega proračuna lahko ugotovimo, daje 
bil v tem obdobju, konkretno v letu 1978, uveden nov vir, to je 
republiški davek iz osebnega dohodka za pokritje novih na- 
log, ki jih je SR Slovenija prevzela v letu 1978 iz naslova 
republiških premij, regresov in kompenzacij za nekatere pre- 
hrambene in kmetijske proizvode. Ta nov vir je bii uveden s 
spremembo zakona o financiranju splošnih družbenih potreb 
v družbenopolitičnih skupnostih (Uradni list SRS, št. 4/78). 
Ostali viri republiškega proračuna pa so ostali isti, spre- 
memba je nastala v letu 1979 le pri iaksah, ki jih republika 
odstopa občinam in kar tudi že omogočajo določila 11. člena 
tega zakona. 

Ob proučitvi virov neto republiškega proračuna po posa- 
meznih letih lahko ugotovimo, da je bilo v preteklem srednje- 
ročnem planskem obdobju z obstoječimi viri prihodkov in 
sprejetimi davčnimi stopnjami še mogoče pokrivati obvezno- 
sti republiškega proračuna. Izjema je le leto 1976, v katerem je 
zaradi velikega izpada v prilivu prihodkov, to je v višini 574,2 
mio din, bilo nujno zaključiti proračunsko leto tako, da se je 
za že izvršene nepokrite in neodložljive izdatke v skupni višini 
42.8 mio din predvsem iz nasiova izplačil osebnih dohodkov, 
benificiranih pokojnin, obveznosti do borčevskih pokojnin ter 
za odplačilo anuitet, uporabilo sredstva rezerve SR Slovenije. 
Preostali znesek obveznosti v višini 531,4 mio din pa pred- 
stavlja nerealizirane obveznosti, saj so bili prihodki na nivoju 
neto republiškega proračuna realizirani le v višini 92,4%. 

Sredstva rezerve, ki so se uporabila za kritje proračunskega 
primanjkljaja so se v skladu z 42. členom zakona o financira- 
nju splošnih družbenih potreb v družbenopolitičnih skupno- 
stih nadomestila z izločanjem sredstev od prihodkov SR Slo- 
venije za ieto 1977 na ta način, da se je v sredstva rezerv poleg 
rednega 1% odvajanja od priliva prihodkov dodatno odvajalo 
še 1% od skupnih prihodkov vse dotlej, dokler se iz sredstev 
dodatnega izločanja ni nadomestil znesek, s katerim se je v 
celoti pokril primanjkljaj proračunskih odhodkov SR Slove- 
nije v zaključnem računu proračuna za leto 1976. 

V ostalih letih izvajanja srednjeročnega planskega obdobja 
so se izkazani višji po zaključnih računih v celoti prenesli med 
prihodke naslednjega leta za pokritje obveznosti, ki so izha- 
jale iz prenosov prfejšnjega leta, za obveznosti za katere sred- 
stva niso bila zagotovljena s proračunom tekočega leta ter za 
obveznosti, ki ob sestavi proračuna za tekoče leto še niso bile 
znane. 

Realizacija prihodkov in odhodkov republiškega neto pro- 
računa po posameznih letih izvajanja srednjeročnega plan- 
skega obdobja izkazuje naslednje stanje; 

v rTiio din 
leto prihodki odhodki presežek pri manj- 

kljaj 

1976 
1977 
1978 
1979 
1980 

. 2.944,9 
3.482.2 
5.440,9 
6.763,8 
7.657.3 

2.987.7 
3.453.8 
5.167.5 
6.204.6 
7.509,4 

28,4 
273,4 
559,2 
147,9 

42,8 

Iz tabele je razvidno, da je največji presežek izkazan v letu 
1979 in je posledica nižje izvršenih odhodkov na ravni SR 
Slovenije za 3,9% oziroma za 248,5 mio din nižje realiziranih 
od planiranih in je predvsem odraz doslednega preverjanja 
upravičenosti vseh proračunskih zahtevkov. Preostala razlika 
v višini 310,7 mio din pa je posledica višje realiziranih prihod- 
kov iz naslova 4 glavnih virov neto republiškega proračuna, to 
je davka iz dohodka TOZD, davka iz osebnega dohodka, 
davka iz osebnega dohodka delavcev po posebni stopnji ter 
posebnega republiškega davka od prometa proizvodov in od 
plačil za storitve. 

V okviru celotnega presežka predstavlja presežek davka iz 
dohodka TOZD le 62,2 mio din, ki pa se je v skladu z zakonom 
o določitvi stopenj, odbitnih postavk in oiajšav za republiški 
davek iz dohodka TOZD prenesel kot akontacija v davčno 
vsoto v naslednje leto. To pa pomeni, daje planirani presežek 
davka iz dohodka TOZD iz preteklega leta že vključen v 
planirani osnovi za naslednje leto. Presežki ostalih treh virov 
pa so posledica različnih vzrokov. Davek iz osebnega do- 
hodka je hitreje naraščal zaradi višja rasti osebnih dohodkov, 
davek iz osebnega dohodka delavcev po posebni stopnji je 
presežen zlasti zaradi prepoča uveljavljenih sprememb do- 
ločb zakona o delovnih razmerjih in zakona o pokojninskem 
zavarovanju. Realizacija posebnega republiškega davka od 
prometa proizvodov in od plačil za storitve je rezultat večje 
prodaje blaga in storitev, kot je bila načrtovana. 

Presežek prihodkov nad odhodki v letu 1980, ki je izkazan v 
predlogu zakona o zaključnem računu o izvršitvi proračuna 
SR Slovenije za leto 1980 že v nižjem znesku, to je v višini 
147,9 mio din, je že posledica uveljavljenih davčnih ukrepov 
zlasti iz naslova novosprejetih davčnih olajšav za izvozno 
usmerjene temeljne organizacije združenega dela. Prav tako 
so se v letu 1980 že dosledno uveljavile spremembe zakona o 
delovnih razmerjih in zakona o pokojninskem zavarovanju, 
saj je davek iz osebnega dohodka delavcev po posebni strop- 
nji v letu 1980 za 58,3% mio din nižje realiziran kot je bil 
predviden s proračunom. 

Med glavnimi viri republiškega proračuna izkazujeta višjo 
realizacijo le še davek iz osebnega dohodka in posebni repu- 
bliški davek od prometa proizvodov in od plačil za storitve. 

V skladu s pripombami, predlogi in stališči delovnih teles 
skupščine in zbora, ki soTjile sprejete ob obravnavi zaključ- 
nega računa proračuna SR Slovenije za leto 1979 vključuje 
zakon o proračunu SR Slovenije za leto 1981 določilo, po 
'katerem se več doseženi prihodki proračuna SR Slovenije za 
leto 1980 v celoti prenesejo med prihodke neto proračuna za 
leto 1981. 

Tako je v okviru proračuna SR Sloveniježe vgrajen instru- 
mentarij, s katerim je onemogočena uporaba ustvarjenih pre- 
sežkov msd letom in je predviden njihov prenos kot akonta- 
cija prihodkov za naslednje leto. 

Izjemo predstavlja v letu 1980 doseženi presežek davka iz 
dohodka temeljnih organizacij združenega de a v višini 42,9 
mio din, ki naj bi se po predlogu zakona o zaključnem računu 
proračuna SR Slovenije v skladu s sprejetimi sklepi Skup- 
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ščine SR Slovenije ob obravnavi informacije o gospodarskih 
gibanjih v SR Sloveniji v prvih dveh mesecih leta 1981- in 
predlogov ukrepov za uresničevanje resolucije o družbenoe- 
konomski politiki in razvoju v SR Sloveniji prenesel in dodelil 
Samoupravnemu skladu za intervencije v kmetijstvu in porabi 
hrane za kompenziranje cen kruha, olja, moke, sladkorja, 
mesa in mleka. 

3. Razporeditev sredstev za splošne družbene 
potrebe v SR Sloveniji 

V posameznih letih so v republiškem proračunu vključene 
le tiste obveznosti SR Slovenije, ki izhajajo iz ustave, zakonov, 
dogovorov in odlokov. Tako so se v vsakoletnem zakonu o 
proračunu zagotavljala sredstva predvsem za financiranje. 
- dejavnosti organov družbenopolitičnih skupnosti, 
- dejavnosti družbenopolitičnih organizacij in društev, 
- negospodarskih investicij, 
- znanstvene dejavnosti, 
- kulturnoprosvetne dejavnosti, 
- varstva borcev NOV in socialnega varstva, 
- dopolnilnih sredstev občinam, 
- intervencij v gospodarstvo, 
- tekoče proračunske rezerve, 
- sredstev rezerve SRS, 
- obveznosti SR Slovenije do izvenproračunske bilance 

federacije iz prejšnjih let ter 
- obveznost SR Slovenije do prispevka proračunu federa- 

cije. 
Za negospodarske investicije so se v preteklem srednjeroč- 

nem obdobju sredstva zagotavljala le na podlagi zakonov, 
odlokov in družbenih dogovorov, ki jih je sprejela Skupščina 
SR Slovenije. Izvršni svet je lahko le spremenil višino sredstev 
za posamezne namene ter razpolagal s sredstvi za nove odlo- 
čitve in s sredstvi za investicijsko vzdrževanje zgradb in 
opreme. V tem obdobju se še tudi ni obračunavala obvezna 
minimalna amortizacija, saj je bila odložena in so se posa- 
meznim organom zagotavljala le sredstva za najnujnejša vzdr- 
ževalna dela in opremo. Ker pa je bila v Skupščini SR Slove- 
nije ob obravnavi posameznih obveznosti iz področja investi- 
cij poudarjena zahteva, da bi bilo potrebno pristopiti h kom- 
pleksnemu reševanju tako prostorske problematike, kot 
opreme za republiške organe je bil v letu 1978 sprejet »Zakon 
o investicijskih vlaganjih SR Slovenije v graditev objektov in 
nabavo opreme v obdobju od leta 1978-1982« (Uradni list 
SRS, št. 17/78), ki kompleksno ureja financiranje vseh novih 
obveznosti s področja negospodarskih investicij za republi- 
ške upravne in pravosodne organe ter kazensko poboljše- 
valne zavode. V ietu 1980 so bile naložbe v negospodarske 
investicije omejene z zveznim zakonom zaradi česar je izvršni 
svet med letom sprejel sklepe o spremembi dinamike izgrad- 
nje objektov, po katerih so imele prioriteto investicijske na- 
ložbe, ki so izvzete iz zveznega zakona o omejitvi negospo- 
darskih investicij, to so predvsem objekti za potrebe ljudske 
obrambe in objekti, za katere je investitor Republiški sekreta- 
riat za notranje zadeve. 

V skladu z ^stavo, ki opredeljuje vsebino republiškega 
proračuna je vključena v sistemski zakon o financiranju 
splošnih družbenih potreb v družbenopolitičnih skupnostih 
tudi obveznost republike za investicije na področju družbenih 
dejavnosti za potrebe italijanske in madžarske narodnosti in 
katero obveznost opredeljuje tudi »Zakon o vzgojno-izobra- 
ževalnih organizacijah z italijanskim oziroma madžarskim je- 
zikom in o dvojezičnih vzgojno-izobraževalnih organizacijah 
v SR Sloveniji«, na podlagi katerega SR Slovenija zagotavlja 
50 % udeležbo pri investicijskih naložbah v vzgojno-varstvene 
in vzgojno-izobraževalne organizacije na dvojezičnem ob- 
močju SR Slovenije. 

Novi srednjeročni plan za obdobje 1981-1985 mora biti v 
celoti podrejen politiki ekonomske stabilizacije, zato se nego- 
spodarske investicije v letu 1981 izvajajo zelo racionalno in s 
skrajno selektivnim pristopom, kar potrjujejo tudi viri prihod- 
kov republiškega proračuna v letu 1981. V tem letu so se v 
skladu s sklepom izvršnega sveta znižala zagotavljena sred- 
stva za negospodarske investicije v znesku 134 mio din in se 
namenila za kompenzacije prehrambenih artiklov za zaščito 
življenskega standarda. 

Zakon o financiranju splošnih družbenih potreb v družbe- 
nopolitičnih skupnostih tudi ureja zagotavljanje namenskih 
dopolnilnih sredstev občinam v skladu z nalogami republike 
pri uveljavljanju izenačevanja splošnih pogojev za delo in 
življenje delovnih ljudi in občanov. Prav tako določa, da se 
merila po katerih se ugotavlja, katerim občinam pripadajo 
namenska sredstva in v kakšni višini, določijo s posebnim 
zakonom. V ta namen so v republiškem proračunu vsako leto 
vključena določila, po katerih se občinam, ki s svojimi pri- 
hodki ne morejo zagotoviti izvajanja nalog na področju sploš- 
nih družbenih potreb zagotavljajo iz republiškega proračuna 
namenska dopolnilna sredstva le za točno določene namene, 
ki jih opredeljujejo določila zakona. 

Nadalje zakon o financiranju splošnih družbenih potreb 
tudi omogoča uporabo sredstev republiškega proračuna za 
gospodarske in druge investicije, kar pa je predvideno le kot 
izjemna možnost v primerih, če se sredstva za uresničevanje 
nekaterih osnovnih družbenih potreb ne morejo zagotoviti na 
samoupravni osnovi. Tako je SR Slovenija iz področja inter- 
vencij v gospodarstvu prevzela nekatere nove obveznosti, ki 
so dodatno bremenile republiški proračun. V letu 1977 sta bili 
v skladu z družbenim planom SR Slovenije vključeni novi 
obveznosti in sicer: 

- pospeševanje uvajanja proizvodnje sladkorne pese in 
- premije za ulov rib. 
V letu 1977 je SR Slovenija prevzela na podlagi dogovora »o 

osnovah družbenega plana Jugoslavije za razvoj agroindu- 
strijskega kompleksa za obdobje 1976-60« in »Dogovora o 
prevzemu rizika v zvezi s tečajnimi razlikami pri posojilu 
MBOR za splošno jugoslovanski kmetijski projekt »obveznost 
kurzni riziko pri kreditih MBOR«. V tem letu so bile v skladu z 
zakonom o republiških blagovnih rezervah vključene tudi 
obveznosti do blagovnih rezerv. 

Na podlagi »Dogovora o osnovah družbenega plana Jugo- 
slavije za razvoj agroindustrijskega kompleksa za obdobje 
1976-1980« so bila v letu 1978 v republiški proračun vklju- 
čene povsem nove obveznosti, to je kompenzacije - republi- 
ške in zvezne. Na podlagi zakona o intervencijah v kmetijstvu 
in-porabi hrane so se v letu 1979 na novo v republiški prora- 
čun vključile obveznosti za premiranje privezovanja telet ter 
regres za umetna gnojila. 

V letu 1979 in 1980 pa je SR Slovenija na podlagi zakona o 
Rudniku živega srebra Idrija zagotavljala dotacijo Rudniku. 

Za novo sprejete in druge obveznosti na nivoju republike je 
bil v republiškem proračunu za leto 1978 uveden nov vir, to je 
davek iz osebnega dohodka. V 10. členu zakona so taksativno 
našteti prihodki po virih, ki pripadajo republiki za financiranje 
splošnih družbenih potreb, vendar za vire v zakonu ni oprede- 
ljena njihova namenska uporaba. Zato se s skupnimi prihodki 
pokrivajo sprejete obveznosti republiškega proračuna. Tako 
lahko ugotovimo, da so se s sredstvi 1% davka iz osebnega 
dohodka pokrivale he le obveznosti do intervencij v gospo- 
darstvo, temveč tudi druge obveznosti, ki so bile povečane, to 
je zlasti razširjene obveznosti do borcev NOV in še nekatere 
druge nove obveznosti na podlagi medrepubliških dogovo- 
rov, ki jih je sprejela Skupščina SR Slovenije. 

V preteklem srednjeročnem planskem obdobju od leta 
1976-1980 je SR Slovenija v republiškem proračunu še izje- 
moma zagotavljala določena sredstva za financiranje nekate- 
rih obveznosti iz področja samoupravnih interesnih skupnosti 
družbenih dejavnosti, tako imenovane skupne porabe. V no- 
vem srednjeročnem planskem obdobju od leta 1981-1985 pa 
naj bi se te obveznosti iz splošne porabe v celoti vključile v 
programe ustreznih samoupravnih interesnih skupnosti iz 
področja raziskovanja, izobraževanja, kulture telesne kulture, 
otroškega varstva in pokojninsko-invalidskega zavarovanja. 

Vendar se v republiškem proračunu v letu 1981 v zelo 
majhnem obsegu še izjemoma zagotavljajo sredstva za posa- 
mezne namene, za katere samoupravne interesne skupnosti 
iz področja družbenih dejavnosti niso uspele zagotoviti sred- 
stva na podlagi svobodne menjave dela. 

Prav tako je Izvršni svet za zmanjšanje splošne porabe na 
nivoju republike izdelal nova merila in kriterije za financiranje 
splošne porabe v tistih občinah, katerim se dopolnilna sred- 
stva zagotavljajo iz republiškega proračuna. Po teh merilih 
naj bi se v novem srednjeročnem planskem obdobju posto- 
poma zmanjšalo število dopolnjevanih občin. 

Iz analize republiških proračunov po posameznih letih, ka- 

32 poročevalec 



kor tudi zaključnih računov o izvršitvi proračuna SR Slovenije 
lahko ugotovimo, da je bila splošna poraba v republiki dosle- 
dno usklajena z resolucijo o politiki izvajanja družbenega 
plana, po kateri je bila za vsako leto točno opredeljena rast 
splošne porabe. 

Značilno za obveznosti na nivoju republike, za katere se 
sredstva zagotavljajo v republiškem.proračunu za leto 1981 so 
naslednje: 

- 56% vseh sredstev se zagotavlja na podlagi, letnih pro- 
gramov dela in se določa v odvisnosti od sprejetih obveznosti 
in nalog, ki jih imajo posamezni nosilci sredstev. Pretežni del 
teh sredstev se nanaša na financiranje organov in organizacij 
družbenopolitičnih skupnosti, 

- 13% vseh obveznosti se zagotavlja na podlagi pravnih 
predpisov v fiksnem znesku. Med te obveznosti sodijo nego- 
spodarske Investicije in sredstva za financiranje zveznih ob- 
veznosti prenesenih na republike in avtonomni pokrajini, 

- 15% vseh obveznosti v strukturi neto republiškega prora- 
čuna se zagotavlja za varstvo borcev NOV in socialno varstvo 
na podlagi zakonov, 

- 16% v strukturi celotnih obveznosti republiškega prora- 
čuna predstavljajo obveznosti, ki se določajo s srednjeročnim 
planom razvoja in ukrepi tekoče gospodarske politike, opre- 
deljene z letno resolucijo. Pretežni del teh sredstev se nanaša 
na intervencije v gospodarstvo. 

Obveznosti SR Slovenije do prispevka proračuna federacije 
znaša v strukturi celotnega proračuna za leto 1981 že 55%. 
Ker je ta obveznost v zvezni resoluciji za leto 1981 izvzeta iz 
omejitev, je tako tudi celoten obseg republiškega proračuna 
usklajen z obema resolucijama. 

Ob tako zastavljeni politiki splošne porabe na nivoju repu- 
blike znaša obseg neto republiškega proračuna za leto 1981 
8.414,6 mio din ali le za 12% več kot v letu 1980, kar pa 
pomeni 46,7% počasnejšo rast od rasti dohodka. V mesecu 
marcu pa je izvršni svet v svoji pristojnosti še znižal obseg 
proračuna za 150 mio din in je ta sredstva dodelil Samouprav- 
nemu skladu za intervencije v kmetijstvu in porabi hrane za 
financiranje kompenzacij za zaščito življenjskega standarda 
ljudi. Če pa upoštevamo, da je v okviru republiškega prora- 
čuna v letu 1981 vključena tudi nova obveznost za financira- 
nje popisa prebivalstva, kateri stroški za 2% zvišujejo obvez- 
nost neto proračuna SR Slovenije za leto 1981 v primerjavi z 
letom 1980, predstavlja dejanska nominalna rast neto republi- 
škega proračuna samo 8% več kot v letu 1980. 

Realna rast republiškega proračuna pa zaradi visoke infla- 
cije in devalvacije dinarja v letu 1980 očitno pada. 

4. Izvajanje določb zakona o zaključnem 
računu proračuna, tekoči proračunski rezervi 
in rezervnem skladu v proračunu SR Slovenije 
ter drugih zakonskih določb. 

Skupščina SR Slovenije je v preteklem srednjeročnem plan- 
skem obdobju sprejemala vsako leto zakon o zaključnem letu 
proračuna SR Slovenije brez pripomb. Pripombe je dal zbor 
združenega dela Skupščine SR Slovenije le na zaključni ra- 
čun proračuna SR Slovenije za leto 1979 predvsem zaradi 
izkazanega presežka. 

V skladu z določili zakona se v proračunu SR Slovenije 
oblikujejo sredstva tekoče proračunske rezerve, o kateri v 
skladu z zakonskimi pooblastili odloča Izvršni svet Skupščine 
SR Slovenije. Predvsem se iz teh sredstev med letom pokrijejo 
najnujnejše obveznosti, za katere v proračunu niso bila zago- 
tovljena sredstva ali pa niso bila zagotovljena v zadostnem 
obsegu. 

Nadalje zakon o financiranju splošnih družbenih potreb v 
družbenopolitičnih skupnostih vključuje določila o oblikova- 
nju obvezne rezerve proračuna, ki izhajajo iz načel poseb- 
nega zveznega zakona o sredstvih rezerv (Uradni list SFRJ, št. 
26/72) in določa, da so družbenopolitične skupnosti dolžne v 
sredstva rezerve izločati najmanj 1% skupnih letnih prihod- 
kov, ki jim pripadajo po zakonu. Takšna obveznost pa traja 
najmanj, dokler njihova sredstva ne dosežejo najmanj 10% 
povprečnega letnega zneska skupnih prihodkov v zadnjih 
treh letih. S temi določili pa je opredeljena le najnižja raven 
sredstev rezerv, ob kateri preneha obveznost nadaljnjega 
izločanja in kar istočasno pomeni, da lahko vsaka družbeno- 
političnega skupnost oblikuje sredstva rezerve na višji ravni. 

O uporabi sredstev rezerve, katere namene opredeljuje 39. 
člen tega zakona, pa je v skladu s pooblastili prepuščeno 
družbenopolitičnim skupnostim, da same v proračunu za 
vsako leto opredelijo znesek do določene višine v posamez- 
nem primeru, vendar samo za namene iz 1. točke 39. člena 
tega zakona. V republiškem proračunu je za leto 1981 ta 
znesek določen do višine 5 mio din, ker se je izkazalo, da 
znesek, ki je bil do višine 3 mio din ni bil zadosten gledano z 
vidika čimhitrejšega ukrepanja za sanacijo škode, ki je rezul- 
tat izrednih okoliščin kot so: poplave, suše, požar, potres in 
druge naravne nesreče. Na podlagi večletnih izkušenj lahko 
ugotovimo, da bo ta znesek v prihodnjih letih potrebno še 
povečati. 

Glede zadolževanja družbenopolitičnih skupnosti lahko 
ugotovimo, da v republiškem proračunu v obdobju izvajanja 
tega zakona nismo najemali kreditov, ker v analiziranem ob- 
dobju tudi ni bilo takih potreb, ki jih opredeljuje zakon. 

V 7. poglavju zakona o financiranju splošnih družbenih 
potreb v družbenopolitičnih skupnostih je opredeljen prora- 
čunski nadzor, kjer so dane precejšnje kompetence skupščini 
družbenopolitične skupnosti. V skladu s temi pooblastili smo 
v zakonu o proračunu SR Slovenije za leto 1981 vnesli tudi 
kazenske določbe, po katerih se z denarno kaznijo kaznujejo 
odgovorne osebe organov, in sicer: 

- za nenamensko porabo sredstev republiškega prora- 
čuna, 

- če nima urejenega finačnega knjigovodstva, 
- če v določenem roku ne vrnejo neporabljenih sredstev za 

posebne namene, 
- če v določenem roku ne vrnejo neopravičeno prejetih 

akontacij na račun dopolnilnih sredstev občinam, 
- če v določenem roku ne predložijo ppročila o realizaciji 

programa dela in 
- če ne predložijo v predpisanem roku finančnega načrta 

in zaključnega računa organa. 

1. UGOTOVITVE 
a) Sistem splošne porabe v SR Sloveniji temelji na ustavnih 

določbah in na proračunskih načelih, ki so enaka v vseh 
republikah in avtonomnih pokrajinah ter na medsebojnih do- 
govorih republik in pokrajin o uklajevanju osnov davčne poli- 
tike in davčnega sistema. 

b) Ugotovljene nepravilnosti pri oblikovanju sredstev za 
splošno porabo in pri razporejanju teh sredstev niso posle- 
dica pomanjkljivosti dosedanjega sistema, temveč nepravil- 
nega izvajanja zakonskih določil in ustavnih opredelitev. 

Ponovno vključevanje financiranja nalog s področja sa- 
moupravnih interesnih skupnosti družbenih dejavnosti in ma- 
terialne proizvodnje v proračune občin ni skladno z zakonom 
o financiranju splošnih družbenih potreb v družbenopolitič- 
nih skupnostih. Po tem zakonu se zagotavljajo v proračunih 
družbenopolitičnih skupnosti sredstva le za financiranje 
splošne porabe, za skupno porabo pa se zagotavljajo sredstva 
v skladu z ustavo in zakoni po načelu svobodne menjave dela. 

c) Sedanji davčni sistem omogoča v posameznih ekonom- 
sko močnejših oblikovanje prevelikih proračunskih sredstev 
glede na naloge na področju splošne porabe v teh občinah in 
glede na ukrepe tekoče gospodarske politike, zato so pri- 
sotna razmišljanja o drugačni razporeditvi tistih davčnih virov 
med občinami in republiko, ki v največji meri povzročajo 
nesorazmerja pri zagotavljanju sredstev za financiranje sploš- 
nih družbenih potreb med posameznimi občinami. To so 
zlasti lahko posebni občinski davki od prometa proizvodov In 
od plačil za storitve, manj pa davki iz osebnega dohodka 
delavcev, ki se plačujejo po domicilnem principu. 

2. SKLEPI 
a) Zakon o financiranju splošnih družbenih potreb v druž- 

benopolitičnih skupnosti se ne spremeni. 
b) Iz proračunov družbenopolitičnih skupnosti je potrebno 

v letu 1982 poskušati prenesti financiranje nalog, ki ne sodijo 
na področje splošne porabe, na ustrezne samoupravne inte- 
resne skupnosti. 

Služba družbenega knjigovodstva poroča Izvršnemu svetu 
Skupščine SR Slovenije, v katerih družbenopolitičnih skup- 
nostih ta sklep ni bil izveden. 
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ci Potrebno je zmanjšati obseg sredstev za financiranje 
splošnih družbenih potreb v posameznih občinah, kjer je v 
obravnavanem srednjeročnem obdobju.opazno financiranje 
nalog s področja samoupravnih interesnih skupnosti iz davč- 
nih virov in s preporazdelitvijo teh virov približati obseg sred- 
stev za splošno porabo obsegu nalog za zadovoljevanje 
splošnih družbenih potreb v posamezni občini. 

Med možnostmi za preporazdelitev davčnih virov med obči- 
nami in republiko je tudi rešitev, da se z dogovorom o usklaje- 
vanju davčne politike za leto 1982 zniža stopnja posebnega 

občinskega davka od prometa proizvodov in od plačil za 
storitve od sedanjih 3% na 2%. Za isti odstotek povečana 
stopnja republiškega davka od prometa proizvodov in storitev 
od sedanjih 8,5% na 9,5% bi lahko zagotovila v republiškem 
proračunu za leto 1982 del potrebnih sredstev za izvedbo 
programa nalog na področju intervencij v kmetijstvu in porabi 
hrane. 

Posledica preporazdelitve davčnih virov med občinami in 
republiko pa bi bilo tudi ponovno povečano število dopolnje- 
vanih občin za leto 1982. 

POVZETEK 
Informacije o uresničevanju zakona 
o pravni pomoči 

Informacija obravnava stanje zagotavljanja pravne po- 
moči delovnim ljudem in občanom ter prikazuje, kako se v 
praksi uresničuje zakon o pravni pomoči, ki ga je Skup- 
ščina SR Slovenije sprejela 18. julija 1979. 

I. 
Najodgovornejša vloga in naloga v zvezi z zagotavlja- 

nje&i pravne pomoči je dana občini, kateri je z zakonom 
naložena skrb, da zagotovi sama ali skupno z drugimi 
občinami pravno pomoč na svojem območju. Aktivnost 
občin na področju pravne pomoči se po sprejemu zakona 
ni bistveno spremenila. V posameznih občinah še delujejo 
službe pravne pomoči, ustanovljene z odloki občinskih 
skupščin, ki pa so z zakonom o pravni pomoči izgubile 
svoj status, saj zakon pojem službe pravne pomoči opre- 
deljuje v povsem drugačni obliki. V zvezi z uresničevanjem 
novega zakona o pravni pomoči so posamezne občine 
začele z reševanjem nalog s področja pravne pomoči. 
Tako so nekatere občine opravile analizo in oceno zago- 
tavljanja pravne pomoči v občini, sistemizirale dela in 
naloge pravne pomoči v okviru upravnega organa, vklju- 
čile zagotavljanje pravne pomoči v dogovore o temeljih 
plana občine, dajale pobude za organiziranje pravne po- 
moči delavcem v organizacijah združenega dela, vključile 
štipendiranje pravnikov v plane potreb po kadrih in si tudi 
prizadevale za ustanovitev služb pravne pomoči. 

Pregled stanja kaže, da bo razvoj pravne pomoči v večini 
občin potekal postopno, v skladu s kadrovskimi in mate- 
rialnimi možnostmi. Pri tem bi se morale občine v večji 
meri povezovati z občinskimi sveti Zveze sindikatov Slove- 
nije, s samoupravnimi interesnimi skupnostmi in drugimi 
samoupravnimi organizacijami v občini, z organizacijami 
združenega dela, ki nimajo možnosti same organizirati 
ustrezne službe pravne pomoči, in skupaj z vsemi zagoto- 
viti pogoje za hitrejše uresničevanje zakona o pravni po- 
moči. Občine bi morale biti predvsem pobudnik in koordi- 
nator ustanavljanja in razvijanja vseh oblik pravne pomoči 
v občini in se povezovati z organizacijami združenega 
dela, krajevnimi skupnostmi, samoupravnimi interesnimi 
skupnostmi in drugimi samoupravnimi organizacijami in 
skupnostmi, družbenopolitičnimi in drugimi družbenimi 
organizacijami v občini, ki so po zakonu, tako kot občina, 
dolžne skrbeti za zagotavljanje pravne pomoči. 

Kljub določenim prizadevanjem občin, organizacij zdru- 
ženega dela, sindikatov in drugih družbenopolitičnih or- 
ganizacij, je splošna ocena, da poteka uresničevanje za- 
kona o pravni pomoči prepočasi, in da razvoj pravne 
pomoči zaostaja za družbenimi potrebami na tem po- 

dročju. Boljše zagotavljanje pravne pomoči bi bilo mo- 
goče doseči le ob večjem prizadevanju vseh odgovornih 
subjektov. 

II. 
Neposredno po sprejemu zakona so se v prizadevanja 

za njegovo uresničitev vključili tudi organi in organizacije 
na ravni republike. Tako sta Gospodarska zbornica Slove- 
nije in Republiški sekretariat za pravosodje, upravo in 
proračun organizirala posvetovanje o notranjih arbitržah 
in pravni pomoči. Republiška konferenca SZDL in Repu- 
bliški sekretariat za pravosodje, upravo in proračun sta 
organizirala v juniju in juliju 1980 regijska posvetovanja o 
samoupravnem sodstvu in pravni pomoči. 

Republiški sekretariat za pravosodje, upravo in prora- 
čun je vse izvršne svete občinskih skupščin pismeno opo- 
zoril na pomembnost zakonskih rešitev in na konkretne 
naloge, ki jih ima občina v obdobju uveljavljanja novega 
zakona, ter dsjal tudi strokovno pomoč v zvezi s konkret- 
nimi vprašanji organiziranja pravne pomoči v posameznih 
občinah in organizacijah združenega dela, kakor tudi so- 
deloval z Odvetniško zbornico Slovenije. 

III. 
Temeljna značilnost nove zakonske ureditve pravne po- 

moči je, da se zagotavlja z organiziranimi oblikami, kot so: 
službe pravne pomoči, delovne skupnosti odvetnikov in 
odvetniki, ki opravljajo odvetniško dejavnost z osebnim 
delom kot poklic (odvetniki posamezniki). 

Službe pravne pomoči so povsem nove oblike organizi- 
ranja pravne pomoči, ki se lahko v skladu z zakonom o 
združenem delu organizirajo kot delovne organizacije ali 
dulovne skupnosti. Doslej je oblikovana le ena služba 
pravne pomoči kot delovna skupnost, in sicer pri sestav- 
ljeni organizaciji združenega dela ABC Pomurka. Ta 
služba pravne pomoči opravlja dejanja in opravila pravne 
pomoči za združene organizacije in za sestavljeno organi- 
zacijo združenega dela. Pravno pomoč pa daje tudi delav- 
cem združenih organizacij in združenim kmetom v zadru- 
gah, ki so članice sestavljene organizacije združenega 
dela, v primeru uveljavljanja pravic, pridobljenih na pod- 
lagi dela. Čeprav so v večini večjih delovnih organizacijah 
in sestavljenih organizacijah združenega dela podani ka- 
drovski pogcji za oblikovanje služb pravne pomoči kot 
posebnih delovnih skupnosti, do oblikovanja takšnih 
služb ni prišlo, predvsem zaradi nerazumevanja pomena 
in funkcije pravne pomoči v združenem delu. Službe 
pravne, pomoči v organizacijah združnega dela bi bile 
pomemben dejavnik pri uveljavljanju zakonitosti v združe- 
nem delu in s tem pri nadaljnjem razvoju sistema pravne 
pomoči. 

V skladu z zakonom o pravni pomoči pa ni ustanovljena 
nobena služba pravne pomoči kot delovna organizacija. 

INFORMACIJA 

o uresničevanju zakona o pravni pomoči 

(ESA 732) 
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Nekatere občine iščejo rešitve v ustanovitvi službe pravne 
pomoči kot delovne organizacije (Izola, Koper, Piran in 
Sežana skupaj z občinskimi sveti ZSS, pa tudi Domžale in 
Celje). 

Prav tako ni bila ustanovljena v skladu z novim zakonom 
o pravni pomoči še nobena delovna skupnost odvetnikov, 
čeprav je tako obliko združevanja dela predvideval že 
prejšnji zakon o odvetništvu in drugi pravni pomoči. Po- 
giavni razlogi, da ne prihaja do združevanja dela odvetni- 
kov, so predvsem neustrezni ekonomski pogoji. 

Delovne skupnosti odvetnikov imajo status delovnih or- 
ganizacij in mora njihovo poslovanje potekati tako, kot 
vsake delovne organizacije v združenem delu, kar v pri- 
merjavi s poslovanjem odvetnika posameznika pomeni 
znatno večje stroške poslovanja. Združevanje dela odvet- 
nikov bi pomenilo napredek pri razvijanju sistema pravne 
pomoči; omogočilo bi večjo strokovnost dela odvetnikov, 
delitev dela in s tem specializacijo odvetnikov, kakor tudi 
razbremenitev odvetnika, da sam opravlja razna admini- 
strativna opravila. Zato bo potrebno temu vprašanju na- 
meniti več pozornosti in predvideti ukrepe, s katerimi bi 
spodbudili združevanje dela odvetnikov v delovne skup- 
nosti. 

Odvetniki, ki opravljajo odvetniško dejavnost z oseb- 
nim delom kot poklic (odvetnik; posamezniki), so pre- 
težna in skoraj edina organizirana oblika pravne pomoči. 
V SR Sloveniji opravlja odvetniško dejavnost 241 odvetni- 
kov (na dan 1/1-1981). Število odvetnikov se bistveno ne 
spreminja in ostaja več ali manj nespremenjeno že nekaj 
let. Odvetniki, posamezniki imajo svoj sedež predvsem v 
večjih krajih, v 13 občinah pa sploh ni odvetnika, od tega 
celo v štirih občinah, v katerih je sedež enote temeljnega 
sodišča (Šentjur pri Celju, Ormož, Idrija in Ilirska Bistrica). 
Odvetniki posamezniki dajejo pravno pomoč v zadevah, za 
katere so pristojna redna sodišča, in se le redkeje pojav- 
ljajo kot zastopniki v postopku pred sodišči združenega 
dela. Potrebe po storitvah pravne pomoči po odvetnikih 
posameznikih so precejšnje, zlasti zunaj večjih centrov. 
Predvsem bi bilo potrebno zagotoviti, da bi imel svoj sedež 
odvetnik posameznik v vseh krajih, v katerih je sedež 
enote temeljnega sodišča. Med vzroki, da se diplomirani 
pravniki redko odločajo za samostojno opravljanje odvet- 
niške dejavnosti, so na prvem mestu materialni razlogi, 
kakor tudi dejstvo, da družbenoekonomski položaj odvet- 
nikov posameznikov še ni izenačen z družbenoekonom- 
skim položajem delavcev v združenem delu. 

IV. 
Poleg organiziranih oblik pravne pomoči, se pravna 

pomoč zagotavlja tudi na druge načine, in jo dajejo orga- 
nizacije združenega dela, samoupravne interesne skupno- 
sti, sodišča, upravni in drugi državni organi. 

Organizacije združenega dela, delovne skupnosti, sa- 
moupravne interesne skupnosti in druge samoupravne 
organizacije in skupnosti so dolžne zagotoviti delavcem 
in delovnim ljudem brezplačno dajanje pravnih nasvetov 
in sestavljanje vlog, ko ti pred organi teh organizacij in 
skupnosti uveljavljajo svoje na podlagi dela pridobljene 
pravice (tako imenovana minimalna pravna pomoč). Zago- 
tavljanje te vrste pravne pomoči bi lahko ocenili kot zado- 
voljivo le v večjih organizacijah združenega dela, v katerih 
so zaposleni pravniki in diplomirani pravniki, ki poleg 
drugih pravnih del in opravil dajejo pravno pomoč tudi 
delavcem. Še vedno pa je slabo stanje zagotavljanja 
pravne pomoči v manjših organizacijah združenega dela, v 
organizacijah združenega dela na področju družbenih de- 
javnosti, v samoupravnih interesnih skupnostih in drugih 
samoupravnih organizacijah in skupnostih. 

Med družbenopolitičnimi organizacijami ima na po- 
dročju pravne pomoči delavcem najpomembnejšo vlogo 
Zveza sindikatov Slovenije. V občinah so občinski sveti 
ZSS pomembni nosilci pravne pomoči na področju varstva 
samoupravnih in drugih iz dela pridobljenih pravic. Orga- 
nizirane imajo tako imenovane službe pravne pomoči ali 
pravne posvetovalnice, v katerih praviloma dajejo pravno 
pomoč na podlagi pogodbe o delu odvetniki posamezniki, 
sodniki rednih sodišč ali sodišč združenega dela ter diplo- 

mirani pravniki, zaposleni v organizacijah združenega 
dela. Le trije občinski sveti ZSS (v Mariboru, Kopru in Novi 
Gorici) imajo delavca za dajanje pravne pomoči v rednem 
delovnem razmšrju. Tudi služba pravne pomoči pri Repu- 
bliškem svetu ZSS ni organizirana kot služba pravne po- 
močr v skladu z zakonom o pravni pomoči. Pravna pomoč 
teh služb pravne pomoči obsega predvsem dajanje prav- 
nih nasvetov in sestavljanje vlog, medtem ko zastopanje 
delavca v postopku pred pristojnimi organi v organizaci- 
jah združenega dela ali pred sodišči združenega dela 
omogočajo le nekateri občinski sveti ZSS. Sodišča zdru- 
ženega dela pa zlasti opozarjajo na potrebe delavcev po 
celoviti pravni pomoči tudi z zastopanjem delavca v po- 
stopkih pred pristojnimi organi. Razvoj samoupravnega 
sodstva, varstva delavčevih pravic znotraj same organiza- 
cije združenega dela in zahteve po čim večjem prepreče- 
vanju spornih razmerij zahtevajo, da sindikat pravni po- 
moči nameni večjo pozornost. Pomembni nosilci pravne 
pomoči v občini so tudi redna sodišča, sodišča združe- 
nega deia in družbeni pravobranilci samoupravljanja. 

Redna sodišča in sodišča združenega dela dajejo 
pravno pomoč v skladu s procesnimi predpisi in svojimi 
poslovniki, ki podrobneje urejajo dajanje pravne pomoči 
po sodiščih. Obseg pravne pomoči, ki jo dajejo temeljna 
sodišča po svojih enotah je izredno velik, saj pride po- 
prečno na posamezno enoto po pravno pomoč nad tisoč 
občanov letno. Temeljna sodišča dajejo pravno pomoč 
predvsem v zadevah iz svoje pristojnosti; pogosti pa so 
primeri, ko se občani obračajo na sodišče tudi v zadevah 
iz pristojnosti drugih organov. Sodišča združenega dela 
prav tako dajejo pravno pomoč v zadevah iz svoje pristoj- 
nosti. Po pravno pomoč na sodišča združenega dela se 
obračajo tako fizične kot pravne osebe. Obseg pravne 
pomoči posameznih sodišč združenega dela je prav tako 
precejšen (oa 500 do 1000 zadev letno), kar je povezano z 
nezadovoljivim stanjem zagotavljanja pravne pomoči v 
zadevah iz njihove pristojnosti. Družbeni pravobranilci 
samoupravljanja dajejo pravno pomoč predvsem glede 
pridobivanja in delitve dohodka, delitve osebnih dohod- 
kov in sredstev skupne porabe, stanovanjskih razmerij, 
delovnih razmerij in kršitev družbene lastnine. 

Glede na nezadovoljivo stanje pri zagotavljanju pravne 
pomoči v drugih oblikah, so sodišča preobremenjena z 
dajanjem pravne pomoči, kar nedvomno vpliva na izvrše- 
vanje njihovih osnovnih funkcij. 

Upravni organi v vseh občinah dajejo pravno pomoč 
delovnim ljudem in občanom v vseh zadevah, ki spadajo v 
upravno pristojnost. Pri tem imajo posamezne občine ka- 
drovske težave, ker še primanjkuje diplomiranih pravnikov 
in to v določeni meri vsekakor vpliva na obseg in kvaliteto 
pravne pomoči po občinskih upravnih organih. 

V najtesnejši zvezi z nadaljnjim razvojem sistema pravne 
pomoči je tudi vprašanje zastopanja samoupravnih intere- 
snih skupnosti s področja vzgoje in izobraževanja, razi- 
skovalne dejavnosti, kulture, zdravstva in socialnega var- 
stva ter vseh organizacij, ki imajo v teh skupnostih položaj 
izvajalca po 31/12-1981, ko preneha veljati začasno poo- 
blastilo za zastopanje navedenih subjektov po javnih pra- 
vobranilstvih. Glede na nezadovoljivo stanje pravne po- 
moči obstaja potreba po nadaljnjem zastopanju navede- 
nih subjektov, vendar podaljševanje pooblastila za zasto- 
panje ne bi smelo zavirati ustanavljanje služb pravne po- 
moči, ki bi bile sposobne prevzeti pravno pomoč za te 
subjekte. 

V skladu z zakonom o skupnih osnovah svobodne me- 
njave dela poteka tudi urejanje novih družbenoekonom- 
skih odnosov na področju pravne pomoči. Družbeni dogo- 
vor o merilih za vrednotenje storitev pravne pomoči bo 
predvidoma sklenjen konec maja tega leta, in bo z njego- 
vim sprejemom dosežen pomemben napredek pri vredno- 
tenju storitev pravne pomoči. 

Tudi Odvetniška zbornica Slovenije bo kmalu sprejela 
nov statut in se tako organizirala v skladu z zakonom o 
pravni pomoči. 

Urejanje vprašanj v zvezi s specializacijo odvetnikov 
poteka v okviru Posebne izobraževalne skupnosti za druž- 
boslovje v skladu z zakonom o usmerjenem izobraževanju. 
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UVOD 
Pri zagotavljanju varstva ustavnosti in zakonitosti ter za 

varstvo samoupravnih in drugih pravic in dolžnosti delovnih 
ljudi in občanov ima pravna pomoč velik pomen. Zato z 
ustavno preobrazbo pravosodnega sistema poteka tudi preo- 
brazba pravne pomoči. Resolucija VIII. kongresa 2KS je ob 
zahtevi po hitrejši preobrazbi pravosodnega sistema postavila 
tudi zahtevo po preobrazbi in razvijanju sistema pravne po- 
moči kot sestavine pravosodnega sistema in kot dejavnosti, ki 
prispeva k učinkovitejšemu varstvu ustavnosti in zakonitosti 
in k večji zagotovitvi ustavne pravice do pravnega varstva. V 
skladu z ustavnimi temelji in cilji nadaljnjega razvoja celot- 
nega družbenopolitičnega in ekonomskega sistema je bil 
pripravljen zakon o pravni pomoči, ki ga je Skupščina SR 
Slovenije sprejela 18. julija 1979 (zaradi pogoste navedbe tega 
zakona, je v nadaljnjem besedilu poimenovan le z zakonom). 

Namen informacije* je prikazati stanje in problematiko ra- 
zvijanja sistema pravne pomoči, določenega z zakonom. In- 
formacija prikazuje stanje zagotavljanja pravne pomoči, kako 
se v praksi uresničuje na novo sprejeti zakon ter kakšna 
vprašanja in problemi se pojavljajo ob njegovem uresničeva- 
nju. Priporočila in sklepi, sprejeti na podlagi te informacije naj 
bi bili spodbuda in temelj za nadaljnje uresničevanje zakona 
in njegovih ciljev vsem subjektom, ki so dolžni skrbeti za 
razvijanje sistema pravne pomoči, sprejetega v zakonu. Tako 
bi morala biti pravna pomoč organizirana družbena dejav- 
nost, ki bi prispevala k znatni meri k razvoju pravnega si- 
stema, h krepitvi zakonitosti in uspešnejši in popolnejši stro- 
kovni pravni pomoči pri uresničevanju pravic in interesov 
delovnih ljudi in občanov. Zakon je pravno pomoč kot dejav- 
nost posebnega družbenega pomena vključil v sistem združe- 
nega dela in svobodne menjave dela, v sistem samouprav- 
nega urejanja. 

I. 
Najodgovornejša vloga in naloga je v zvezi z zagotavljanjem 

pravne pomoči dana občini kot temeljni družbenopolitični 
skupnosti, kateri je z zakonom naložena skrb, da zagotovi 
sama alt skupno z drugimi občinami pravne pomoč na svo- 
jem območju. Zato je zakon izrecno zavezal občine, da dajejo 
pobude za organiziranje in ustanavljanje služb pravne pomoči 
in delovnih skupnosti odvetnikov, zagotavljajo pogoje in da- 
jejo pobude za opravljanje odvetniške dejavnosti samostojno 
kot poklic, skrbijo za potrebne kadre in zagotavljajo mate- 
rialne in druge pogoje. 

Aktivnost občine na področju pravne pomoči se po spre- 
jemu zakona ni bistveno spremenila. V skladu s prejšnjim 
zakonom o odvetništvu in drugi pravni pomoči v nekaterih 
občinah še delujejo službe pravne pomoči, ki so jih ustanovile 
občinske skupščine (12). Delovale so, oziroma še delujejo 
tako, da so sklenjene pogodbe o dajanju pravne pomoči s 
samostojnimi odvetniki ali z drugimi diplomiranimi pravniki v 
občini. Te službe pravne pomoči dajejo pravno pomoč v 
sporih o preživljanju, stanovajskih in delovnih sporih, v zade- 
vah socialnega zavarovanja, v sporih zaradi ugotavljanja oče- 
tovstva, motenja posesti in drugih podobnih zadevah. So- 
cialno ogroženim občanom dajejo pravno pomoč brezplačno 
in se ta dela financirajo iz občinskih proračunov. Po razpolož- 
ljivih podatkih take službe še delujejo (za občino Radovljica, 
Slovenj Gradec, Slovenske Konjice, Šmarje pri Jelšah, Žalec, 
Hrastnik, Zagorje ob Savi, Lenart, Šentjur pri Celju, Ribnica). 
Navedene »službe pravne pomoči« pa dajejo pravno pomoč le 
v omejenem obsegu, in sicer obsega pravna pomoč dajanje 
pravnih nasvetov in sestavljanje vlog in listin o pravnih poslih 
in razmerjih. • 

Z novim zakonom so navedene službe pravne pomoči izgu- 
bile svoj status, saj zakon pojem službe pravne pomoči opre- 
deljuje v drugačni obliki. Posamezne občine so hotele orgni- 
zacijo teh služb uskladiti z zakonom in sicer tako, da bi 
delovale kot strokovne ali druge službe v upravi. Vendar taka 
rešitev ni v skladu z zakonom, kakor tudi ne zakonoma, ki 
urejata sistem državne uprave. Če občinska skupščina usta- 
novi posebno strokovno službo pravne pomoči, lahko ta 
služba opravlja le pravna opravila za potrebe upravnih orga- 
nov, skupščine in izvršnega sveta ter drugih organov družbe- 
nopolitične skupnosti, kakor tudi za samoupravne interesne 
skupnosti in družbenopolitične organizacije. 

Iz poročil izvršnih svetov občinskih skupščin je razvidno, da 
so posamezne občine začele z reševanjem nalog s področja 
pravne pomoči. Nekatere občine so že opravile analizo o 
zagotavljanju pravne pomoči v občini (Domžale, Moste-Polje, 
Litija, Hrastnik, Vrhnika, Krško, Brežice, Tolmin, Radovljica, 
Tržič, Murska Sobota), večina drugih občin take analize še 
pripravlja. Zaskrbljujoče pa je stališče posameznih občin, ki 
so brez poglobljene in celovite analize že ocenile, da je 
zagotavljanje pravne pomoči v občini zadovoljivo in da v 
bodoče ne nameravajo storiti kakšnih ukrepov za njen razvoj 
(Ormož, Slovenj Gradec, Ptuj, Žalec, Ribnica). 

V posameznih občinah so tudi ocenili, da dosedanja oblika 
dajanja pravne pomoči ni več ustrezna. Ta pravna pomoč bi 
morala postati celovitejša, kar pomeni, da bi se morala dajati z 
vsemi dejanji in opravili pravne pomoči, tudi z zastopanjem 
pred sodišči. Pokazalo se je, da je sprejemljiva rešitev v stalni 
zaposlitvi delavca na delih in nalogah pravne pomoči, tudi z 
zastopanjem pred sodišči. Pokazalo se je, da je sprejemljiva 
rešitev v stalni zaposlitvi delavca na delih in nalogah pravne 
pomoči v okviru občinskih upravnih organov ali strokovnih 
služb izvršnih svetov, če seveda ni pogojev za ustanovitev 
službe pravne pomoči. Tako je storila tudi občina Jesenice, ki 
je sistemizirala dela in naloge pravne pomoči ter zaposlila 
diplomiranega pravnika s pravosodnim izpitom s tem, da naj 
bi bila to le rešitev za prehodno obdobje, dokler ne bodo 
podani pogoji za ustanovitev službe pravne pomoči kot de- 
lovne organizacije. 

Delovanje organov občine je bilo v smislu uresničevanja 
zakona usmerjeno predvsem v naslednje aktivnosti: 

- v ugotavljanje in oceno stanja zagotavljanja pravne po- 
moči na območju občine, • 

- v sistemiziranje del in nalog pravne pomoči za delavce, 
delovne ljudi in občane v okviru upravnega organa, pristoj- 
nega za občo upravo, skupne zadeve ali družbene dejavnosti 
oziroma v organiziranje posebne službe pravne pomoči zno- 
traj tega organa kot notranje organizacijske enote (Murska 
Sobota, Ravne na Koroškem, Mozirje), 

- v vključitev zagotavljanja pravne pomoči v dogovore o 
temeljih plana občine za srednjeročno obdobje (Slovenska 
Bistrica, Novo mesto, Litija, mesto Ljubljana), 

- v dajanje pobud za organiziranje pravne pomoči delav- 
cem v organizacijah združenega dela, 

- v prizadevanja za ustanovitev službe pravne pomoči kot 
delovne organizacije (občina Izola, Koper, Piran in Sežana so 
že sprejele odločitev o ustanovitvi, vendar do realizacije še ni 
prišlo, Domžale, Celje in Velenje), 

- v vključitev štipendiranja pravnikov v plane potreb po 
kadrih, 

- v zagotavljanje poslovnih prostorov za odvetnike posa- 
meznike (Šentjur pri Celju, Tolmin). 

Opisano stanje kaže, da bo 'razvoj pravne pomoči v večini 
občin potekal postopno v skladu s kadrovskimi in material- 
nimi možnostmi in razvojem družbenih odnosov nasploh. Pri 
tem bi se morale občine v večji meri povezovati z občinskimi 
sveti zveze sindikatov, s samoupravnimi interesnimi skup- 
nostmi in drugimi samoupravnimi organizacijami v občini, z 
organizacijami združenega dela, ki nimajo možnosti same 
organizirati ustrezne pravne službe in skupaj z vsemi zagoto- 
viti pogoje za ustanovitev službe pravne pomoči kot delovne 
organizacije. Občina mora biti predvsem pobudnik in koordi- 
nator ustanavljanja in razvijanja vseh oblik pravne pomoči v 
občini. Le če občina s takšnim delovanjem ne bi uspela, naj bi 
sama organizirala in zagotovila zadostno pravno pomoč na 
svojem območju. Zlasti bi bilo potrebno povezovanje med 
posameznimi občinami, saj bi služba pravne pomoči lahko 
pokrivala tudi potrebe po pravni pomoči dveh ali tudi več 
občin. Z ustanovitvijo služb pravne pomoči bi se dosegla 
določena stopnja podružbljanja te dejavnosti, ki jo je zakon 
opredelil kot dejavnost posebnega družbenega pomena, in ki 
se sedaj pretežno opravlja z osebnim delom samostojno kot 
poklic. 

Čeprav je zakon določil občino kot temeljno nosilko odgo- 
vornosti za razvoj pravne pomoči, pa so dolžne skrbeti za 

* Informacija Je sestavljena na podlagi poročil 41. izvršnih svetov občinskih 
skupščin, vseh temeljnih sodišč z enotami in 5*. sodišč združenega dela. 
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pravno pomoč tudi organizacije združenega dela, krajevne 
skupnosti, samoupravne interesne skupnosti in druge samou- 
pravne organizacije in skupnosti, družbenopolitične in druge 
družbene organizacije. 

II. 
Neposredno po sprejemu zakona so se v prizadevanja za 

njegovo uresničitev vključili tudi organi in organizacije na 
ravni republike. 

Tako sta Gospodarska zbornica Slovenije in Republiški 
sekretariat za pravosodje, upravo in proračun organizirala 
posvetovanje o notranjih arbitražah in pravni pomoči, name- 
njeno predvsem strokovnim delavcem iz združenega dela. 
Prav tako sta Republiška konferenca SZDL in Republiški 
sekretariat za pravosodje, upravo in proračun organizirala v 
juniju in juliju 1980 regijska posvetovanja o samoupravnem 
sodstvu in pravni pomoči, na katerih so poleg vseh zainteresi- 
ranih dejavnikov v občinah sodelovali tudi predstavniki ob- 
močnih zborov odvetni'kov. Na teh posvetovanjih so bile dane 
prve ocene stanja zagotavljanja pravne pomoči v občini ter 
izmenjana stališča, mnenja in predlogi. 

Republiški sekretariat za pravosodje, upravo in proračun je 
vse izvršne svete občinskih skupščin in skupščin posebnih 
družbenopolitičnih skupnosti pismeno opozoril na pomemb- 
nost zakonskih rešitev in na konkretne naloge, ki jih ima 
občina v tem obdobju uveljavljanja novega zakona. Zlasti je 
bila poudarjena potreba po analiziranju stanja zagotavljanja 
pravne pomoči v občini in obravnavanju problematike na 
sejah skupščin, vključitev razvoja pravne pomoči v srednje- 
ročne plane občin, krepitev kadrov, zagotavljanje poslovnih 
prostorov in spodbujanje pravne pomoči v organizacijah 
združenega dela. V zvezi s tem je predviden tudi razgovor s 
predsedniki izvršnih svetov občinskih skupščin in skupščin 
posebnih družbenopolitičnih skupnosti o tej problematiki. 

Republiški sekretariat za pravosodje, upravo in proračun je 
dajal tudi strokovno pomoč v zvezi s konkretnimi vprašanji 
organiziranja pravne pomoči v posameznih občinah in orga- 
nizacijah združenega dela ter sodeloval z Odvetniško zbor- > 
nico Slovenije predvsem v zvezi z izdelavo družbenega dogo- 
vora o merilih za vrednotenje storitev pravne pomoči ter v 
drugih zadevah v zvezi z izvrševanjem zakona. 

III. 
Temeljna značilnost nove zakonske ureditve tega področja 

je, da se pravna pomoč zagotavlja z organiziranimi oblikami, 
kot so: službe pravne pomoči, delovne skupnosti odvetnikov 
in odvetniki, ki opravljajo odvetniško dejavnost z osebnim 
delom samostojno kot poklic (odvetniki posamezniki), in na 
druge načine, ki jih določa zakon. 

1. Službe pravne pomoči 
Službe pravne pomoči so povsem nove oblike organiziranja 

pravne pomoči, ki jih prejšnji zakon o odvetništvu in drugi 
pravni pomoči ni poznal. Te službe pravne pomoči se lahko v 
skladu z zakonom o združenem delu organizirajo kot delovne 
skupnosti ali kot delovne organizacije in imajo v osnovi enak 
položaj kot organizacije združenega dela na področju druž- 
benih dejavnosti. 

Služba pravne pomoči kot delovna skupnost se lahko obli- 
kuje v delovni organizaciji s temeljnimi organizacijami zdru- 
ženega dela, v sestavljeni organizaciji združenega dela ali v 
kakšni drugi obliki združevanja organizacij združenega dela 
(poslovne skupnosti, samoupravne interesne skupnosti mate- 
rialne proizvodnje, samoupravne interesne skupnosti na po- 
dročju družbenih dejavnosti, banke, skupnosti za zavarovanje 
premoženja in oseb, skupnosti za medsebojno plansko sode- 
lovanje). 

Kadar se služba pravne pomoči ustanovi kot delovna orga- 
nizacija, se v aktu o ustanovitvi določijo tudi pogoji, pod 
katerimi se daje pravna pomoč, obseg brezplačne pravne 
pomoči, pravice in obveznosti ustanovitelja in morebitna 
omejitev dajanja pravne pomoči na določena pravna po- 
dročja. Če je ustanoviteljica takšne službe pravne pomoči 
družbenopolitična skupnost, pa lahko v aktu o ustanovitvi 
določi tudi, da služba pravne pomoči ne sme spremeniti brez 
njenega soglasja dejavnosti, sedeža, pogojev za dajanje 
pravne pomoči in da je potrebno njeno soglasje k imenovanju 

poslovodnega organa. Zaradi uresničevanja posebnega druž- 
benega interesa soodločajo v organih upravljanja take službe 
pravne pomoči delegati družbene skupnosti. 

Doslej je oblikovana le ena služba pravne pomoči kot de- 
lovna skupnost, in sicer pri sestavljeni organizaciji združe- 
nega dela ABC Pomurka, nastala pa je iz pravne službe, ki je 
delovala znotraj delovne skupnosti skupnih služb. Odnose 
med službo pravne pomoči in združenimi organizacijami 
ureja samoupravni sporazum o medsebojnih pravicah, obvez- 
nostih in odgovornostih Službe pravne pomoči SOZD ABC 
Pomurka in združenih organizacij v sestavu SOZD ABC Po- 
murka. Služba v skladu s tem samoupravnim sporazumom 
opravlja svojo dejavnost za sestavljeno organizacijo in za 
združene organizacije z izvrševanjem vseh opravil in dejanj 
pravne pomoči, pravno pomoč pa dajejo tudi delavcem zdru- 
ženih organizacij in združenim kmetom v zadrugah, ki so 
članice SOZD. V službi pravne pomoči je sedem delavcev, od 
teh dva odvetnika. Njeno delovanje je usmerjeno predvsem v 
strokovno pomoč združenim organizacijam pri usklajevanju 
samoupravnih splošnih aktov z ustavo in zakoni. 

Služba pravne pomoči daje pravno pomoč tudi delavcem in 
članom temeljnih združenih organizacij predvsem v obliki 
pravnih nasvetov v primeru uveljavljanja pravic, pridobljenih 
na podlagi dela. Delavci se obračajo na službo tudi v drugih 
pravnih zadevah. Služba pravne pomoči v samoupravnem 
sporazumu o medsebojnih pravicah, obveznostih in odgovor- 
nostih ni omejila pravne pomoči le na uveljavljanje njihovih na 
podlagi dela pridobljenih pravic, ampak dopustila možnost 
dajanja pravne pomoči delavcem v vseh zadevah. 

V večini sestavljenih organizacij združenega dela in delov- 
nih organizacij z več temeljnimi organizacijami združenega 
dela so ustanovljene, v okviru delovnih skupnosti skupnih 
služb, t. im. pravne službe kot notranje organizacijske enote. 
Večina teh pravnih služb je tudi dobro kadrovsko zasedenih, 
saj je v nekaterih pravnih službah zaposlenih kar večje število 
diplomiranih pravnikov, ki izpolnjujejo tudi pogoje za pridobi- 
tev statusa odvetnika. Vzrokov za to, da organizacije združe- 
nega dela niso izkoristile možnosti za oblikovanje posebnih 
delovnih skupnosti - služb pravne pomoči, je več. Temeljni 
razlog je, da še ni prodrlo spoznanje o pomembnosti te 
dejavnosti v združenem delu in da se pravni pomoči kot tisti 
dejavnosti, ki naj prispeva k varstvu samoupravnega položaja 
delavca in družbene lastnine, namenja premalo pozornosti 
Oblikovanje služb pravne pomoči neopravičeno zavira boja- 
zen, da bo opravljanje del in opravil pravne pomoči v takem 
primeru morebiti dražje, da sam postopek oblikovanja službe 
pravne pomoči zahteva čas in tudi denar, kar spričo ekonom- 
ske stabilizacije ne bi bilo opravičljivo. 

Oblikovanje posebne delovne skupnosti pa ima vendar do- 
ločene prednosti pred opravljanjem opravii in dejanj pravne 
pomoči v okviru delovnih skupnosti skupnih služb. Predvsem 
se zagotavlja večja samostojnost in odgovornost pri delu in 
delavci, ki izpolnjujejo pogoje, dobijo status odvetnika, kar 
ima določene posledice pri zastopanju v postopkih pred sodi- 
šči in ustvarja zaupanje glede strokovnosti. Niso redki pri- 
meri, ko imajo organizacije združenega dela z večjim številom 
zaposlenih diplomiranih pravnikov, sklenjene pogodbe s sa- 
mostojnimi odvetniki za zastopanje pred sodišči z generalnim 
pooblastilom. Pri tem pa je treba poudariti, da dejavnost služb 
pravne pomoči ni moč poenostavljeno enačiti z administrativ- 
nimi opravili, ki se sicer opravljajo v delovnih skupnostih 
skupnih služb. Krepitev služb pravne pomoči prispeva k uve- 
ljavljanju zakonitosti in racionalnejšemu delu vseh organov v 
organizacijah združenega dela, s tem pa tudi k zmanjševanju 
nepotrebnih administrativnih opravil. 

Kmalu po sprejemu zakona je začela tudi Zavarovalna skup- 
nost Triglav iskati možnosti, da bi zavarovancem zagotovila 
specializirano pravno pomoč in to v času, ko še ni sprožen 
spor pred sodiščem. Zaenkrat za zavarovalno skupnost zaradi 
njene sedanje organiziranosti ne bi bila ustrezna oblika 
službe pravne pomoči, temveč naj bi bili organizirani posebni 
oddelki za svetovanje zavarovancem v okviru območnih skup- 
nosti. Te svetovalne službe bi postopoma lahko prerasle v 
službe pravne pomoči, kolikor bi se v praksi pokazalo, da so 
zavarovanci zainteresirani za pravno pomoč v okviru same 
zavarovalne skupnosti. 

V skladu z novim zakonom pa ni ustanovljena nobena 
služba pravne pomoči kot delovna organizacija. Nekatere 
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občine iščejo rešitve v ustanovitvi službe pravne pomoči kot 
delovne organizacije (Izola, Koper, Piran in Sežana skupaj z 
občinskimi sveti Zveze sindikatov Slovenije, pa tudi Domžale 
in Celje) 

/ 'I" 
2. DeEovne skupnosti odvetnikov 

Obliko združevanja dela odvetnikov v delovne skupnosti 
odvetnikov je predvideval že prejšnji zakon, novi zakbn je le 
uskladil njihovo samoupravno organiziranost in poslovanje z 
zakonom o združenem de!u. Za ustanovitev delovne skupno- 
sti odvetnikov je potrebno, da združijo delo najmanj trije 
odvetniki, vpisani v imenik odvetnikov, in da so zagotovljeni 
poslovni prostori in drugi materialni pogoji za opravljanje 
odvetniške dejavnosti. Sredstva za ustanovitev in začetek dela 
lahko zagotovijo tudi družbenopolitične skupnosti, organiza- 
cije združenega dela, samoupravne interesne skupnosti ter 
druge samoupravne organizacije in skupnosti. Delovne skup- 
nosti odvetnikov imajo V osnovi enak položaj kot organizacije 
združenega dela na področju družbenih dejavnosti. 

V skladu z novim zakonom ni bila ustanovljena še nobena 
delovna skupnost odvetnikov. Kot delovna skupnost odvetni- 
kov se šteje Pravna pisarna pri Gospodarski zbornici Slove- 
nije, ki dejansko deluje kot delovna skupnost odvetnikov, 
čeprav z vidika organiziranosti to ni. Pravno pisarno pri Go- 
spodarski zbornici Slovenije ja ustanovila leta 1956 takratna 
Trgovinska zbornica Slovenije in je do leta 1972 delovala kot 
zavod. Organ upravlja-tja je bil svet pravne pisarne, v katerem 
so bili predstavniki ustanovitelja - zbornice, sodišč in drugih 
organov. Leta 1972, po sprejemu republiškega zakona o 
odvetništvu in drugi pravni pomoči, se je Pravna pisarna 
preoblikovala v skladu z njim kot siužba pravne pomoči s 
statusom delovne organizacije in kot taka deluje še danes. 
Odvetniki so s Pravno pisarilo v pogodbenem razmerju, kot je 
predvideval prejšnji zakon, saj bi sicer izgubili status odvet- 
nika in s tem možnost zastopanja strank. Z Gospodarsko 
zbornico Slover.'le kot usfancvtsljico Pravna pisarna ni več 
formalno povezana in deiuje kot samostojna delovna organi- 
zacija na področju družbenih dejavnosti. Svoje organizirano- 
sti še ni uskladila z novim zakonom, ki določa, da v organih 
upravljanja take služba zaradi uresničevanja posebnega druž- 
benega interesa soodločajo delegatj ustanoviteljev in uporab- 
nikov ter organov družbenopolitične skupnosti in družbeno- 
političnih organizacij. Glede na opisano stanje, bodo delavci 
Pravne pisarne morali uskladili svojo organiziranost z novim 
zakonom in se odločiti tudi za eno izmed možnih organizacij- 
skih oblik (služba pravne pomoči ali delovna skupnost odvet- 
nikov). 

Za oceno vzrokov, zakaj ne prihaja do združevanja dela 
odvetnikov v delovne skupnosti, so podatki in izkušnje Pravne 
pisarne pri Gospodarski zbornici Slovenije koristni. Kot prvo 
je treba poudariti dejstvo, da imajo delovne skupnosti odvet- 
nikov status delovnih organizacij in mora njihovo poslovanje 
potekati tako kot vsake delovne organizacije. V primerjavi s 
poslovanjem odvetnika posameznika pomeni to veliko več 
računovodskega, knjigovodskega in administrativnega dela, 
kar se izraža v znatno večjih' stroških poslovanja. Cena stori- 
tev pravne pomoči pa je enaka ne glede na organizacijsko 
obliko izvajalca. Tako morajo odvetniki in delavci v delovnih 
skupnostih odvetnikov ustvariti neprimerno večji dohodek 
(odvetnik v Pravni pisarni pri GZS mora ustvariti najmanj 
1.550.000 din celotnega prihodka letno), kar pomeni izredno 
intenzivno delo.v primerjavi z odvetniki posamezniki (ki ustva- 
rijo povprečno 400.000 do 500.000 din celotnega prihodka 
letno). 

Odvetniki in delavci Pravne pisarne pridobivajo namreč 
dohodek izključno s plačili za opravljanje posamičnih storitev 
pravne pomoči. Kljub prizadevanjem, da bi medsebojne 
odnose z nekaterimi organizacijami združenega dela uredili 
na podlagi svobodna menjave dela, niso uspeli niti v enem 
primeru. Odvetniki posamezniki torej niso ne materialno in ne 
delovno stimulirani za združevanje svojega dela, saj vedo, da 
bodo morali več delati in več ustvariti, njihov osebni dohodek 
pa bo enak ali celo manjši. Enaki zaključki so navedeni tudi v 
zvezni analizi o*stanjii in aktualnih problemih odvetništva in 
drugih oblik pravne pomoči, ki je bila lani obravnavana v 
Zvezni-skupščini. V njej je ugotovljeno, da prihodki, ki jih 
odvetnik ustvari s pravno pomočjo s svojim neposrednim 

delom, ne zadostujejo še za kritje vseh stroškov poslovanja. 
Nujno je, da zagotavljajo dohodek tudi administrativno-stro- 
kovni delavci z opravljanjem enostavnih pravnih poslov brez 
neposredne udeležbe odvetnikov (plačilni nalogi, izvršilni 
predlogi in podobno). Uspešno delovanje Prve beograjske 
delovne skupnosti se zagotavlja prav z množičnim opravlja- 
njem poslov, ki jih skoraj v celoti opravlja administrativno 
tehnično osebje - je ugotovljeno v navedeni analizi. Ker je 
takšnih poslov vedno manj, so odvetnikom zaupana le zahtev- 
nejša opravila in dejanja pravne pomoči, ki jih morajo opraviti 
pretežno s svojim osebnim delom. Da odvetniki posamezniki 
niso stimulirani za združevanje, potrjuje tudi dejstvo, da ima 
precej odvetnikov t. im. skupne pisarne, v katerih združujejo 
opravljanje administrativnih, knjigovodskih in drugih del, do 
združevanja dela odvetnikov v delovne skupnosti odvetnikov 
pa ne pride. 

Združevanje dela odvetnikov bi nedvomno pomenilo napre- 
dek pri razvijanju sistema pravne pomoči v smislu novega 
zakona, ki nalaga pravni pomoči pomembne naloge pri var- 
stvu ustavnosti in zakonitosti. Združevanje bi omogočilo 
večjo strokovnost, delitev dela, razbremenitev administrativ- 
nih opravii In specializacijo odvetnikov. Zato bo potrebno v 
bodoče temu vprašanju nameniti več pozornosti in predvideti 
ukrepe, s katerimi bi spodbudili združevanje v delovne skup- 
nosti odvetnikov. Brez pomoči družbene skupnosti proces 
združevanja ne bo stekel. 

3. Odvetniki posamezniki 
Odvetniki, ki opravljajo odvetniško dejavnost z osebnim 

delom samostojno kot poklic, so pretežna in skoraj edina 
organizirana oblika pravne pomoči. 

V SR Sloveniji opravlja odvetniško dejavnost samostojno 
kot poklic 241 odvetnikov (po podatkih Odvetniške zbornice 
Slovenije na dan 1/1-1981). Največ odvetnikov ima svoj sedež 
v. večjih krajih, praviloma v tistih, kjer imajo svoj sedež tudi 
sodišča. Tako je na območju Ljubljane 97 odvetnikov, Mari- 
bora 29, Celja 13, Kopra 10, Ruja 8, Kranja, Murske Sobote in 
Novega mesta 7, Nove Gorice 5 in Brežic 4 odvetniki. V petih 
občinah delajo po 3 odvetniki, v 11 občinah po 2 odvetnika in 
v 17 občinah po eden odvetnik. 

Število odvetnikov se bistveno ne spreminja in ostaja več ali 
manj nespremenjeno že nekaj let. Leta 1973 je bilo 237 odvet- 
nikov, leta 1978-245 odvetnikov in v letu 1980-241 odvetni- 
kov. Leta 1978 je bilo v Ljubljani 105 odvetnikov, osem odvet- 
nikov več kot letos. V zadnjem času lahko opazimo določen 
premik v smeri povečanja števila odvetnikov zunaj večjih 
centrov. Tako ima kratek čas svoj sedež odvetnik v Prevaljah 
in v Radaljah ob Dravi, enemu odvetniku se je pridruži! še 
drugi v Gornji Radgoni, Lendavi, Ljutomeru in Portorožu. V 13 
občinah ni odvetnika (Laško, Mozirje, Šentjur pri Celju, Tržič, 
Ormož, Idrija, Ilirska Bistrica, Metlika, Litija, Ribnica, Cer- 
knica, Logatec, Hrastnik ob Savi) od tega celo v štirih obči- 
nah, v katerih je sedež enote temeljnega sodišča (Šentjur pri 
Celju, Ormož, Idrija in ilirska Bistrica). 

Nekateri odvetniki dajejo pravno pomoč tudi zunaj svojega 
sedeža. Tako v občini Idrija dajeta pravno pomoč enkrat 
tedensko dva odvetnika s sedežem v Ljubljani, v občini Tol- 
min odvetnik s sedežem v Novi Gorici, v občini Ilirska Bistrica 
odvetnik s sedežem v Kopru, v Postojni odvetnik iz Ljubljane, 
na Rakeku odvetnik iz Kopra in v Ribnici in Litiji odvetnik iz 
Ljubljane. 

Čeprav odvetniki pokrivajo s svojo dejavnostjo večino ob- 
čin, so vendar potrebe po odvetniški dejavnosti veliko večje. 
Vsa sodišča poročajo, da so odvetniki zelo obremenjeni z 
delom, kar močno ovira ažurnost dela sodišč samih in pov- 
zroča daljše trajanje sodnih postopkov. Tako na primer na 
vseh sedežih enot Temeljnega sodišča v Murski Soboti zasto- 
pajo stranke celo odvetniki iz Ljubljane in Zagreba. Tudi 
odvetniki iz območja Temeljnega sodišča v Kopru so obreme- 
njeni in večkrat ne morejo prevzeti zastopanja stranke, ampak 
ji le sestavijo vlogo ali dajo samo pravni nasvet. 

Samostojni odvetniki dajejo pravno porrjoč predvsem v 
zadevah, za katere so pristojna redna sodišča. Iz poročil 
sodišč združenega dela je razvidno, da se odvetnik redkeje 
pojavljajo kot zastopniki v postopku pred sodišči združenega 
dela in to najpogosteje v odškodninskih zadevah (nesreče pri 
delu), ter da je pravna pomoč V sporih in zadevah iz pristojno- 
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sti sodišč združenega dela izredno nezadovoljiva. Delavci 
pogosto prihajajo na sodišče brez zastopnika, kar jim daje 
občutek neenakopravnosti glede na nasprotno stranko, ki je 
praviloma pravna oseba in zastopana po strokovnjaku. 

Iz opisanega stanja je razvidno, da so potrebe po storitvah 
pravne pomoči po odvetnikih posameznikih še precejšnje, 
zlasti zunaj večjih centrov. Predvsem bi bilo treba zagotoviti, 
da bi imel svoj sedež odvetnik v vseh krajih, v katerih je sedež 
enote temeljnega sodišča. Glede na potrebe po zagotavljanju 
pravne pomoči bi bilo potrebno, da bi se število odvetnikov 
posameznikov povečalo. 

Med vzroki, da se diplomirani pravniki le redko odločajo za 
samostojno opravljanje odvetniške dejavnosti, so na prvem 
mestu materialni razlogi. Za začetek dela odvetnika posamez- 
nika so namreč potrebna znatna finančna sredstva in ustre- 
zen poslovnj prostor. Odvetnik začetnik šele po dveh ali treh 
letih dela ustvari takšen dohodek, da si lahko zagotovi ustre- 
zen osebni dohodek in krije vse stroške poslovanja. Zelo 
težko si odvetniki pridobijo ustrezne poslovne prostore, saj 
nastopajo pri pridobivanju poslovnih prostorov v konkurenci 
z organizacijami združenega dela. Le v občinah, kjer je pravna 
pomoč očitno deficitarna, občina posebej zagotavlja po- 
slovne prostore za odvetnika. 

Odvetniki posamezniki imajo v načelu enak družbenoeko- 
nomski položaj in v osnovi enake pravice in obveznosti, kot jih 
imajo delavci v organizacijah združenega dela. Zaradi uresni- 
čitve tega ustavnega načela je bil že leta 1975 sklenjen druž- 
beni dogovor o merilih in načinu za ugotavljanje osebnih 
dohodkov občanov, ki z osebnim delom opravljajo kmetijske, 
obrtne ali druge gospodarske dejavnosti, intelektualne ali 
negospodarske .storitve, ki ga je podpisala tudi Odvetniška 
zbornica Slovenije. S tem dogovorom je enotno za celotno 
republiko urejeno ugotavljanje dohodka iz odvetniške dejav- 
nosti oziroma osebnega dohodka, od katerega se odmerjajo 
davki in prispevki. Podlaga za ugotavljanje višine osebnih 
dohodkov so povprečni osebni dohodki sodnikov višjih so- 
dišč v letu, za katero se odmerja davek, z možnostjo znižanja 
davčne osnove zaradi usposabljanja pripravnikov in časa 
opravljanja odvetniške dejavnosti. 

V skladu z navedenim družbenim dogovorom je ugotovljeni 
osebni dohodek odvetnika, oziroma presežek nad neobdavč- 
ljivim delom dohodka osnova, od katere mora odvetnik posa- 
meznik plačati v skladu z zakonom o davkih občanov, davek iz 
samostojnega opravljanja intelektualnih storitev in tudi repu- 
bliški davek iz skupnega dohodka občanov. Osebni dohodek 
po tem družbenem dogovoru naj bi bil osnova za obračunava- 
nje in plačevanje prispevkov za financiranje samoupravnih 
interesnih skupnosti. Rezultati teh prizadevanj se uresniču- 
jejo v letošnjem letu. Zakon o obračunavanju in plačevanju 
prispevkov za zadovoljevanje skupnih potreb na področju 

' družbenih dejavnosti tudi za delovne ljudi, ki opravljajo po- 
klicno dejavnost, določa kot osnovo za obračunavanje in 
plačevanje prispevkov dohodek, dosežen s samostojnim 
opravljanjem dejavnosti, oziroma osebni dohodek. V skladu z 
navedemim zakonom je bla v mesecu aprilu letos sklenjena 
nova pogodba med Odvetniško zbornico Slovenije in Skup- 
nostjo pokojninskega in invalidskega zavarovanja SRS, z ve- 
ljavnostjo od 1. januarja 1981. S plačevanjem prispevkov od 
dohodka oziroma osebnega dohodka bodo pravice odvetni- 
kov, ki izhajajo iz dela izenačene s pravicami, ki jih imajo 
delavci v združenem delu. Na področju izenačevanja družbe- 
noekonomskega položaja delovnih ljudi z delavci je tako 
dosežen pomemben napredek. 

IV. 
Poleg organiziranih oblik pravne pomoči, se pravna pomoč 

zagotavlja tudi na druge načine, ki jo dajejo posamezni dejav- 
niki, kot so organizacije združenega dela, samoupravne inte- 
resne skupnosti, sodišča, upravni in drugi državni organi v 
skladu s posebnostmi svojega družbenega položaja in vloge. 

1. Pravna pomoč v organizacijah združenega 
dela, samoupravnih interesnih skupnostih in 
drugih samoupravnih organizacijah in 
skupnostih. 

Organizacije združenega dela, delovne skupnost;, samou- 
pravne interesne skupnosti in druge samoupravne organiza- 

cije in skupnosti so dolžne zagotoviti delavcem in delovnim 
ljudem brezplačno dajanje pravnih nasvetov in sestavljanje 
vlog, ko ti pred organi teh organizacij in skupnosti uveljavljajo 
svoje na podlagi dela pridobljene pravice. 

Zagotavljanje te, tako imenovane minimalne pravne pomoči 
je odvisno predvsem od kadrovskih možnosti posamezne 
organizacije združenega dela ali druge samoupravne organi- 
zacije in skupnosti. Številne organizacije združenega dela in 
druge samoupravne organizacije in skupnosti nimajo zapo- 
slenih delavcev, ki bi bili strokovno usposobljeni dajati pravno 
pomoč. Zato posamezne občine opozarjajo na pomanjkanje 
kadrov s pravno izobrazbo v združenem delu in ne vidijo 
možnosti za izboljšanje stanja pravne pomoči, dokler se ka- 
drovsko stanje ne bo izboljšalo. Tako na primer v organizaci- 
jah združenega dela v občini Hrastnik ni zaposlenega niti 
enega diplomiranega pravnika, v občini Vrhnika je na 4.000 
zaposlenih delavcev le 7 pravnikov, na območju občin, ki jih 
pokriva Temeljno sodišče v Novem mestu pa prevladujejo 
kadri s pravno ali upravno-pravno izobrazbo prve stopnje. 

Zagotavljanje tovrstne pravne pomoči delavcem in delov- 
nim ljudem bi lahko ocenili kot zadovoljivo samo v večjih 
organizacijah združenega dela, ki zaposlujejo pravnike in 
diplomirane pravnike, strokovno sposobne dajati pravno po- 
moč. Delavci, zaposleni na delih in nalogah pravnega značaja, 
dajejo pravno pomoč delavcem poleg drugih del in opravil, ki 
jih opravljajo za temeljne organizacije združenega dela ozi- 
roma delovne organizacije. V vseh večjih organizacijah zdru- 
ženega dela se delavci obračajo na pravne službe in iščejo 
pravno pomoč ter je interes po pravni pomoči v združenem 
delu prisoten. 

Povsem drugačno pa je stanje zagotavljanja pravne pomoči 
v manjših delovnih organizacijah, ki nimajo ustreznih strokov- 
nih delavcev in zato nimajo možnosti zagotoviti delavcem niti 
minimalne pravne pomoči. Delavci teh organizacij združe- 
nega dela dobijo pravno pomoč pri občinskih sindikalnih 
svetih in zelo pogosto pri družbenem pravobranilcu samou- 
pravljanja. So pa tudi primeri, ko je organizacija združenega 
dela zagotovila pravno pomoč svojim delavcem na podlagi 
pogodbe z odvetnikom posameznikom. Iz anket, ki so jih 
opravile posamezne občine v organizacijah združenega dela, 
je razvidno, da je večina manjših delovnih organizacij izrazila 
mnenje, da bi bilo smotrno in ekonomsko bolj utemeljeno 
organizirati službo pravne pomoči v občini, ki bi poleg druge 
pravne pomoči na podlagi zakona, zagotavljala pravno po- 
moč tudi delavcem manjših delovnih organizacij, ki nimajo 
možnosti, da bi svojim delavcem zagotovile minimalno 
pravno pomoč same. 

V zakonu je dana možnost, da organizacije združenega dela 
in druge samoupravne organizacije in skupnosti v skladu s 
svojimi samoupravnimi akti zagotovijo tudi celovito pravno 
pomoč, torej z vsemi "dejanji in opravili pravne pomoči. Ta 
možnost dosedaj v praksi še ni izkoriščena. Kot razloge ozi- 
roma pomisleke zoper tako obliko zagotavljanja pravne po- 
moči organizacije združenega dela navajajo, da je nezdruž- 
ljivo , da bi pravnik v delovni organizaciji na eni strani zasto- 
pal interese delovne organizacije, na drugi strani pa dajal 
pravno pomoč delavcu, ki je v sporu s to delovno organiza- 
cijo. Menijo, da bi bilo primerneje, če bi bile službe pravne 
pomoči bolj neodvisne od poslovodnih in samoupravnih or- 
ganov in se zavzemajo za organiziranje pravne pomoči za 
delavce zunaj njihovih delovnih organizacij. Posamezne ob- 
čine pa so tudi opozorile, da je vprašljivo zagotavljanje pravne 
pomoči delavcem v dislociranih temeljnih organizacijah zdru- 
ženega dela. Tudi tedaj, kadar imajo delovne organizacije 
organizirano službo pravne pomoči, ostajajo delavci v disloci- 
ranih temeljnih organizacijah združenega dela zaradi nedo- 
segljivosti brez pravne pomoči. V enakem položaju so tudi 
delavci poslovnih enot. Vsem tem delavcem, kljub ustrezni 
pravni službi v matični delovni organizaciji, je pravna pomoč 
težje dosegljiva, saj je zvezana z odsotnostjo z dela in potova- 
njem, in se je zato tudi. delavci ne poslužujejo. Iz poročil so 
tudi razvidni poskusi povezovanja določenih subjektov pri 
dajanju pravne pomoči na določenem območju. Tako posa- 
mezne organizacije združenega dela, ki imajo ustrezno ka- 
drovsko zasedbo že dajejo pravno pomoč tudi delavcem dru- 
gih organizacij združenega dela (Laško, Litija), ki pravne 
pomoči nimajo organizirane. 

Kot posebno obliko pravne pomoči je treba omeniti tudi 
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primere, ko se daje pravna pomoč preko internih glasil orga- 
nizacij združenega dela. 

Posebej je treba poudariti slabo stanje zagotavljanja pravne 
pomoči v organizacijah združenega dela na področju družbe- 
nih dejavnosti, v samoupravnih interesnih skupnostih in dru- 
gih samoupravnih organizacijah in skupnostih v občinah. 
Strokovne službe samoupravnih interesnih skupnosti, drugih 
samoupravnih organizacij in skupnosti v občinah dajejo 
pravno pomoč delovnim ljudem in občanom predvsem v po- 
sameznih zadevah iz svojega delovnega področja. Delovni 
ljudje in občani se obračajo po pravno pomoč predvsem v 
zadevah s področja invalidskega in pokojninskega-zavarova- 
nja, zdravstvenega zavarovanja, socialnega varstva in zapo- 
slovanja. 

2. Pravna pomoč, ki jo zagotavljajo 
družbenopolitične in druge družbene 
organizacije ter društva* 

Med družbenopolitičnimi organizacijami ima na področju 
zagotavljanja pravne pomoči delavcem najpomembnejšo 
vlogo Zveza sindikatov Slovenije. Pravna pomoč, ki jo dajejo 
občinski sveti Zveze sindikatov Slovenije, je postala sestavni 
del njihovega delovanja in se je delavci v veliki meri poslužu- 
jejo. 

V občinah so občinski sveti Zveze sindikatov Slovenije 
pomembni nosilci pravne pomoči na področju varstva samou- 
pravnih in drugih iz dela pridoljenih pravic. Organizirane 
imajo t. im. službe pravne pomoči ali pravne posvetovalnice v 
skladu s prejšnjim zakonom o odvetništvu in drugi pravni 
pomoči. 

Delovanje teh služb pravne pomoči je organizirano na ra- 
zlične načine. V večini služb dajejo pravno pomoč na podlagi 
pogodbe o delu odvetniki posamezniki, sodniki rednih sodišč 
ali sodišč združenega dela in diplomirani pravniki, zaposleni v 
organizacijah združenega dela. Le trije občinski sveti ZSS 
imajo delavca za dajanje pravne pomoči v rednem delovnem 
razmerju (Maribor, Koper in Nova Gorica). Tudi služba pravne 
pomoči pri Republiškem svetu ZSS je organizirana tako, da 
delajo v njej trije odvetniki posamezniki na podlagi pogodbe o 
delu, čeprav v celoti opravljajo svoje vsakodnevno delo v 
okviru službe. Obstajajo torej vsi pogoji za ustanovitev službe 
pravne pomoči v skladu z zakonom, vendar do te uskladitve 
še ni prišlo. 

Službe pravne pomoči pri občinskih svetih ZSS dajejo 
pravno pomoč predvsem delavcem pri uresničevanju varstva 
njihovih pravic (95%) in le redkeje samoupravnim organom in 
osnovni organizaciji sindikata v organizaciji združenega dela, 
v kateri je sporno razmerje nastalo. Največ zahtev za varstvo 
pravic je podanih s področja razporejanja delavcev k določe- 
nim delom in nalogam, delitve osebnih dohodkov in uveljav- 
ljanja drugih denarnih zahtevkov, s področja stanovanjskih 
zadev, odškodninskih zadev zaradi nesreč pri delu, disciplin- 
skih postopkov, prenehanja delovnega razmerja, pokojnin- 
skega in invalidskega zavarovanja ter v zadevah s področja 
delovnih razmerij pri zasebnikih. Pravna pomoč teh služb 
obsega predvsem dajanje nasvetov in sestavljanje vlog, med- 
tem ko zastopanje delavca v postopku pred pristojnimi organi, 
v organizacijah združenega dela ali pred sodišči združenega 
dela omogočajo le nekateri občinski sveti. Sodišča združe- 
nega dela zlasti opozarjajo na potrebe delavcev po celoviti 
pravni pomoči, z vsemi pravnimi opravili, torej tudi z zastopa- 
njem delavca v postopkih pred pristojnimi organi. Prav tako 
službe pravne pomoči zelo redko sodelujejo s strokovnimi 
nasveti pri sestavi samoupravnih splošnih aktov organizacij 
združenega dela. Vzrok za nastanek spornih razmerij so na- 
mreč zelo pogosto prav pomanjkljivo izdelani ali celo nezako- 
niti samoupravni splošni akti. 

Zakon o združenem delu daje delavu pravico zahtevati 
varstvo pravic pri samoupravnih organih, pri sodiščih združe- 
nega dela in pri drugih sodiščih, kakor tudi pri drugih pristoj- 
nih organih. V teh postopkih je dana sindikatu pomembna 
naloga. Tako lahko sindikat zastopa delavca pri uveljavljanju 
njegove pravice; pristojni organ v temeljni organizaciji, ki 
odloča o delavčevi zahtevi, mora pred odločitvijo zahtevati 
mnenje sindikata. Sindikat lahko začne tudi sam postopek za 
varstvo samoupravne pravice, če delavec sam ne začne po- 
stopka ali pa varstvo odkloni. Varstvo svoie pravice naj bi torej 

delavec praviloma dosegel že v svoji organizaciji združenega 
dela, s tem da jo uveljavlja pri pristojnem organu. Spori bi se 
morali razreševati na samoupraven način med subjekti, med 
katerimi so sporna razmerja tudi nastala. Tako varstvo sa- 
moupravnih pravic delavcev je tudi temeljno izhodišče pro- 
cesa družbene preobrazbe pravosodnega sistema. 

Razvoj samoupravnega sodstva, varstva delavčevih pravic 
znotraj, same organizacije združenega dela in zahteve po 
Čimvečjem preprečevanju spornih razmerij zahtevajo, da sin- 
dikat pravni pomoči nameni večjo pozornost. Ustrezna pravna 
pomoč takoj ob nastanku spornega razmerja bi prispevala k 
hitrejšemu in kvalitetnejšemu reševanju spornih razmerij in 
hkrati preprečila, da taka sporna razmerja ne bi prerasla v 
resnejše konflikte. Dosedanji način organiziranja pravne po- 
moči pri občinskih svetih ZSS ne daje možnosti za izboljšanje 
stanja. Opravljanje dejanj in opravil pravne pomoči na podlagi 
pogodb o delu ne more zagotoviti zadovoljivo opravljanje 
tako zahtevnih in odgovornih nalog, ki so dane v pristojnost 
sindikata. Dosedanja organizacija služb pravne pomoči pri 
občinskih svetih ZSS ni v skladu z zakonom, ki službo pravne 
pomoči opredeljuje v povsem drugačni obliki. Pravno pomoč 
lahko daje odvetnik le v organiziranih oblikah pravne pomoči, 
izjemoma pa lahko daje celovito pravno pomoč (tudi zastopa- 
nje) tudi delavec, ki izpolnjuje pogoje, ki so sicer določeni za 
odvetnika. Tako lahko delavec, ki sicer nima statusa odvet- 
nika, daje celovito pravno pomoč. 

Zakon o pravni pomoči daje torej široke možnosti organizi- 
ranja pravne pomoči delavcem v sami organizaciji združe- 
nega dela, v občini in krajevni skupnosti, kakor tudi pri druž- 
benopolitičnih organizacijah in drugih samoupravnih organi- 
zacijah in skupnostih, kar bi bilo potrebno izkoristiti in v 
skladu s potrebami in možnostmi vsake posamezne občine 
ter s povezovanjem vseh odgovornih subjektov med seoj, najti 
ustrezno organizacijsko obliko. 

3. Pravna pomoč po sredstvih javnega 
obveščanja 

Zakon je uredil tudi dajanje pravnih nasvetov po sredstvih 
javnega obveščanja. Določil je, da morajo biti pravni nasveti 
strokovno pravilni in da so organizacije in skupnosti odgo- 
vorne za škodo, povzročeno z nepravilnim pravnim nasvetom 
in s tem dal pravno podlago tej dejavnosti, katero so opravljali 
že pred sprejemom zakona številni izdajatelji časopisov in 
revij. Obseg pravne pomoči, ki se daje po sredstvih javnega 
obveščanja, je kar precejšen in se občani te oblike radi poslu- 
žujejo. Poleg dnevnih časopisov dajejo pravne nasvete tudi 
strokovne revije z raznih področij. 

Pravna pomoč, ki se daje v obliki pravnih nasvetov po 
sredstvih javnega obveščanja, je na primerni strokovni ravni 
in bi jo bilo potrebno razvijati tudi z vidika splošne pravne 
razgledanosti širšega kroga ljudi. 

4. Pravna pomoč, ki jo dajejo sodišča, 
upravni in drugi državni organi in organizacije 
z javnimi pooblastili 

Pravno pomoč dajejo tudi sodišča, upravni in drugi državni 
organi in organizacije z javnimi pooblastili in sicerz brezplač- 
nimi pravnimi nasveti, z drugimi opravili in dejanji pa v skladu 
s posebnimi predpisi. 

Redna sodišča in sodišča združenega dela so poleg 
odvetnikov posameznikov poglavitni nosilci pravne pomoči v 
občinah in pokrivajo v znatni meri potrebe po pravni pomoči. 
Sodišča dajejo pravno pomoč v skladu s procesnimi predpisi 
(zakon o kazenskem postopku, zakon o pravdnem postopku) 
in svojimi poslovniki, ki podrobneje urejajo dajanje pravne 
pomoči po sodiščih. 

Redna sodišča v skladu s sodnim poslovnikom dajejo 
pravno pomoč v obsegu, ki ga določajo procesni zakoni, 
sestavljajo pogodbe, za katere je predpisana sodna oblika in 
zapisujejo sodne poravnave. Poleg tega morajo sodišča dajati 
pravno pomoč tudi v drugih zadevah socialno ogroženim 

'Posamezni podatki so glede delovanja občinskih svetov ZSS na področju 
pravne pomoči povzeti tudi iz delovnega gradiva, ki so ga pripravili v Republi- 
škem svetu ZSS. 
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občanom, za katere je očitno, da ne bi zmogli stroškov za 
pravno pomoč pri odvetniku ali drugi službi pravne pomoči, 
ali pa če na območju sodišča ni organizirana kakšna služba 
pravne pomoči. 

Temeljna sodišča dajejo pravno pomoč na sedežih svojih 
enot v obsegu, kot ga določa sodni poslovnik. Posamezna 
sodišča oziroma enote so prilagodile uradne ure za pravno 
pomoč uradnim uram občinskih upravnih organov. Zato bi 
bilo potrebno, da to storijo vsa sodišča, oziroma da se za vse 
upravne in državne organe v občini enotno določijo uradne 
ure za pravno pomoč. Posamezne enote temeljnih sodišč 
dajejo pravno pomoč tudi zunaj svojih sedežev. Temeljno 
sodišče v Novem mestu je že v letu 1980 dalo pobudo vsem 
občinskim skupščinam s svojega območja, da naj ugotovijo 
potrebe za dajanje pravne pomoči zunaj sedežev enot in sedaj 
daje pravno pomoč v 7 krajevnih skupnostih oziroma krajih 
zunaj sedeža enct. Pravno pomoč na sodišču išče izredno 
veliko občanov. Po oceni pride poprečno na posameznđ 
enoto po pravno pomoč nad 1000 občanov letno. Pogosti pa 
so primeri, ko iščejo pravno pomoč občani pri rednem sodi- 
šču tudi v zadevah iz pristojnosti drugih organov, npr.: v 
invalidsko pokojninskih, gradbenih in razlastitvenih zadevah, 
v zadevah s področja delovnih razmerij in upravnih sporih. 

Obveznost sodišč, da dajejo pravno pomoč socialno ogro- 
ženim občanom, zahteva povezovanje sodišč z organi social- 
nega skrbstva, ki imajo na svojem območju pregled nad temi 
občani. Vendar se je doslej povezala z občinsko skupnostjo 
socialnega skrbstva (na Vrhniki in Logatcu) le enota Temelj- 
nega sodišča v Ljubljani na Vrhniki. Center za socialno delo v 
Kranju pa je sam prevzel skrb za zagotovitev pravne pomoči 
socilano ogroženim občanom v določenih zadevah in sicer 
tako, da je sklenil ustrezno pogodbo z dvema odvetnikoma. 

Temeljna sodišča si prizadevajo za izboljšanje stanja zago- 
tavljanja pravne pomoči na svojem območju in se tudi aktivno 
vključujejo v ta prizadevanja, saj je za delo posameznega 
sodišča pomembno, kakšno je stanje zagotavljanja pravne 
pomoči. Glede na nezadovoljivo stanje pri zagotavljanju 
pravne pomoči v drugih oblikah, so sodišča preobremenjena 
z dajanjem pravne pomoči, kar jih ovira pri izvrševanju njiho- 
vih osnovnih funkcij. 

Sodišča združenega dsia so prav tako kot redna sodišča in 
v enakem obsegu zavezana dajati pravno pomoč v vseh zade- 
vah s svoje pristojnosti. Za razliko od rednih sodišč, vsa 
sodišča združenega dela nimajo določenih uradnih ur in 
dajejo pravno pomoč vsak delovni dan v celotnem delovnem 
času. Po pravno pomoč se obračajo tako pravne kot fizične 
osebe. Obseg pravne pomoči, ki jo dajejo posamezna sodišča 
združenega dela je dokaj velik (od 500 do 1000 zadev letno). 

Sodišča združenega dela opozarjajo, da je stanje zagotav- 
ljanja pravne pomoči v zadevah iz njihove pristojnosti zelo 
slabo. Posamezna sodišča ocenjujejo to pravno pomoč tudi 
kot nekvalitetno, tako da ne prispeva k hitrejšemu postopku in 
k rešitvi spornega razmerja. Ob vsakoletnih poročilih tudi 
sodišča združenega dela opozarjajo občinske skupščine na 
problematiko pravne pomoči v postopkih pred sodišči zdru- 
ženega dela. Poleg tega so posamezna sodišča združenega 
dela s problematikč seznanila tudi druge subjekte v občinah. 

Pri dajanju pravne pomoči v občinah so se uveljavili tudi 
družbeni pravobranilci samoupravljanja. Praviloma vsi druž- 
beni pravobranilci samoupravljanja dajejo pravno pomoč v 
obliki pravnih nasvetov tako fizičnim kot pravnim osebam in 
imajo v ta namen tudi določene uradne ure. Zelo pogosto 
dajejo pravno pomoč tudi zunaj svojega sedeža. Družbeni 
pravobranilci samoupravljanja dajejo pravno pomoč predv- 
sem glede pridobivanja in delitve dohodka, delitve osebnih 
dohodkov, deiitve sredstev skupne porabe, stanovanjskih ra- 
zmerij, delovnih razmerij in kršitev družbene lastnine. 

Tudi upravni in drugi državni organi in organizacije z 
javnimi poobiastaši morajo dajati pravno pomoč z brezplač- 
nimi pravnimi nasveti, z drugimi opravili in dejanji pa v skladu 
s posebnimi predpisi. Upravni organi v vseh občinah dajejo 
pravno pomoč delovnim ljudem in občanom v vseh zadevah, 
ki spadajo v upravno pristojnost. Enako je stanje tudi pri 
republiških upravnih organih. Iz poročil izvršnih svetov občin- 
skih skupščin v zvezi s to pravno pomočjo ni zaslediti kakšnih 
posebnosti, posamezne občine le poročajo o slabi kadrovski 
zasedbi v upravnih organih, v katerih zlasti primanjkuje diplo- 

miranih pravnikov, kar v določeni meri vpliva na obseg in 
kvaliteto pravne pomoči po občinskih upravnih organih. 

Nosilci pravne pomoči v občini, kakor tudi v republiki, so 
tudi javna pravobranilstva, katerih pristojnost in delovanje 
ureja zakon o javnem pravobranilstvu iz leta 1976. Ta zakon 
pooblašča javne pravobranilce, da zastopajo družbenopoli- 
tične skupnosti, njene organe, organizacije in sklade, ki so 
pravne osebe, ter krajevne skupnosti pred sodišči in drugimi 
organi glede njihovih premoženjskih pravic in koristi ter izvr- 
šujejo druge pravice in dolžnosti, določene z zakonom. Javna 
pravobranilstva kot samostojni organi družbenopolitičnih 
skupnosti so na podlagi zakona pooblaščeni za dajanje 
pravne pomoči z določenega pravnega področja družbeno- 
političnim skupnostim, državnim organom ter krajevnim 
skupnostim. Javna pravobranilstva pa iahko zastopajo po 
pooblastilu tudi samoupravne interesne skupnosti s področja 
vzgoje in izobraževanja, raziskovalne dejavnosti, kulture, 
zdravstva in socialnega varstva ter vse organizacije, ki imajo v 
teh skupnostih položaj izvajalca. To začasno pooblastilo za 
zastopanje je bilo dano v zakonu zato, ker bi si samoupravne 
interesne skupnosti s področja družbenih dejavnosti, ki so del 
skupščinskega sistema in organizacije, ki imajo v teh skupno- 
stih status izvajalca, zaradi nezadovoljivega stanja pravne 
pomoči v občinah, težko zagotovile ustrezno pravno zastopa- 
nje pred sodišči in drugimi državnimi organi. V zvezi s tem se 
pojavljajo v občinah pobude, da bi tudi v bodoče javna pravo- 
branilstva lahko zastopala navedene subjekte. Ta problema- 
tika je podrobneje prikazana v poročilu o delu javnih pravo- 
branilstev v SR Sloveniji za leto 1980. 

Iz te informacije izhaja, da občinski javni pravobranilci 
poročajo o zaskrbljenosti samoupravnih interesnih skupnosti 
s področja družbenih dejavnosti in njihovih izvajalcev, kdo jih 
bo zastopal v bodoče, oziroma jim dajal pravno pomoč glede 
na to, da v občinah še niso ustanovljene službe pravne po- 
moči, sami pa nimajo možnosti, da bi organizirali lastne 
službe pravne pomoči znotraj svojih organizacij. Večina pri- 
zadetih subjektov izraža interes po nadaljnjem zastopanju 
tudi zato, ker so javna pravobranilstva strokovno najbolj 
usposobljena za to dejavnost. Pri tem poudarjajo, da bodo po 
31. 12. 1981 brez učinkovite pravne pomoči ostale šole in 
druge izobraževalne organizacije, vrtci, zdravstveni domovi in 
druge organizacije. Iz statističnih podatkov izhaja, da so javna 
pravobranilstva navedene samoupravne interesne skupnosti 
in njihove izvajalce zastopala v 25% vseh pravdnih zadev, ki 
so jih javna pravobranilstva obravnavala v tekočem letu. Pri 
tem pa je treba poudariti, da formalno zastopanje po poobla- 
stilu v pravdah pred sodišči predstavlja le manjši dei nalog, ki 
so jih opraviia javna pravobranilstva. Javna pravobranilstva 
navedenim subjektom predvsem dajajo pravno pomoč pri 
razreševanju premoženjsko pravnih, pa tudi drugih družbeno 
ekonomskih in samoupravnih razmerij, kar je največkrat pri- 
pomoglo, da je bil spor rešen brez pravde. 

Potrebe po pravnem zastopanju in ustrezni specializirani 
pravni pomoči po javnih pravobranilstvih v zadnjem času 
nakazujejo tudi druge samoupravne interesne skupnosti, ki 
opravljajo dejavnosti posebnega družbenega pomena, in si- 
cer: kmetijske zemljiške skupnosti, stanovanjske skupnosti, 
stavbno zemljiške skupnosti in komunalne skupnosti. Kot 
razlog navajajo, da so javna pravobranilstva tisti organ, ki so 
najbolj specializirana za pravni režim in pravni promet z 
nepremičninami, v občinah pa ni organiziranih siužb pravne 
pomoči, ki bi bile sposobne dajati tako pravno pomoč. 

Reševanje tega vprašanja je v najtesnejši zvezi z razvojem 
pravne pomoči in z uresničevanjem usmeritev in ciljev, spre- 
jetih v zakonu. Za dosego teh ciljev bi se morali združiti vsi 
tisti subjekti v občini, ki imajo interes in potrebe po pravni 
pomoči in se dogovoriti o načinu in oblikah zagotavljanja 
pravne pomoči. 

V. 
Urejanje novih družbenoekonomskih odnosov na področju 

pravne pomoči v skladu z zakonom o skupnih osnovah svobo- 
dne menjave dela je pogojevalo spremembo dosedanjega 
»nagrajevanja« odvetnikov za njihovo delo na podlagi tarife. 
Zakon določa načelo, da delavci v službah pravne pomoči in 
odvetniki posamezniki pridobivajo dohodek s svobodno me- 
njavo dela v skladu z zakonom o skupnih osnovah svobodne 
menjave dela. Merila za vrednotenje storitev pravne pomoči in 
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ugotavljanje cene oziroma povračila za storitve pa se določijo 
enotno za vso republiko z družbenim dogovorom, ki ga skle- 
nejo Izvršni svet Skupščine SRS, združenja pravne pomoči in 
občinske skupščine. Družbeni dogovor o osnovah in merilih 
za vrednotenje storitev pravne pomoči sta pripravljala Odvet- 
niška zbornica Slovenije in Republiški sekretariat za pravoso- 
dje, upravno in proračun in bo predvidoma sklenjen do konca 
maja tega leta. Družbeni dogovor pomeni na področju vre- 
dnotenja storitev pravne pomoči pomemben napredek. Nje- 
gov namen je zagotoviti delavcem na področju pravne po- 
moči enak družbenoekonomski položaj, kot ga imajo delavci 
v organizacijah združenega dela. Osnove in merila, dogovor- 
jena z družbenim dogovorom omogočajo takšno vrednotenje 
storitev pravne pomoči, ki bo izraz vloženega dela in znanja in 
predstavljajo osnovo za sporazumevanje o ceni oziroma po- 
vračilu v svobodni menjavi dela in za oblikovanje tarife za 
storitve pravne pomoči, ki se bo uporabljala v vseh primerih, 
ko se bodo storitve pravne pomoči plačevale zunaj svobodne 
menjave dela. Odvetniška zbornica pripravlja tudi gradivo za 
izdelavo tarife za storitve pravne pomoči. 

Ob pripravi družbenega dogovora se je pojavilo vprašanje 
združevanja v združenja pravne pomoči. V združenja pravne 
pomoči se obvezno združujejo vse organizirane oblike pravne 
pomoči - službe pravne pomoči, delovne skupnosti in odvet- 
niki posamezniki z območja ene ali več občin. V zakonu je bilo 
upoštevano, da v občinah ne bo takoj pogojev za ustanovitev 
služb pravne pomoči in je zato v prehodnih določbah dolo- 
čeno, da se na območju občin, kjer nI služb pravne pomoči, 
delovne skupnosti odvetnikov in odvetniki posamezniki ne 
združujejo v združenja pravne pomoči, ampak začasno oprav- 
ljajo naloge združenj območni zbori odvetnikov. Ker je doslej 
ustanovljena le ena služba pravne pomoči, bi formalno bili 
izpolnjeni pogoji za ustanovitev združenja pravne pomoči le v 
občini Murska Sobota. Območni zbori odvetnikov so organi- 
zirani tako, da pokrivajo območja, istih občin kot temeljna 
sodišča. Za uresničitev združevanja subjektov pravne pomoči 
v združenja bo potrebno izoblikovati določena stališča o tem, 
kakšni pogoji naj bodo podani, da bi bilo združevanje smo- 
trno in kdo naj bo pobudnik in organizator združevanja. 

Z zakonom ni bil spremenjen status in vloga Odvetniške 
zbornice Slovenije, ki je oblika samoupravnega organiziranja 
nosilcev pravne pomoči - odvetnikov; podrobneje pa so opre- 
deljene njene pristojnosti in razmejene od pristojnosti zdru- 
ženj pravne pomoči. Odvetniška zbornica Slovenije skrbi za 
izvrševanja določenih javnih pooblastil, kot: ugotavlja pogoje 
za opravljanje odvetniške dejavnosti, pogoje za opravljanje 
odvetniške dejavnosti odvetnika posameznika in odgovorno- 
sti odvetnikov za kršitev pri opravljanju odvetniške dejavnosti. 
Pri odločanju o vseh teh zadevah enakopravno sodelujejo 
predstavniki družbene skupnosti. Podrobneje določa organi- 
ziranje in naloge zbornice njen statut, katerega sprejme ve- 
čina delegatov v skupščini zbornice, k statutu pa daje so- 
glasje Skupščina SR Slovenije. Odvetniška zbornica Slovenije 
je v skladu z novim zakonom na redni letni skupščini dne 
27/6-1980 sprejela osnutek statuta, predlog statuta pa je v 
predhodni obravnavi pri Komisiji za pravosodje Skupščine SR 
Slovenije. Po sprejemu statuta se bo Odvetniška zbornica v 
skladu z njim tudi konstituirala in začela delovati v skladu z 
novim zakonom. 

H kvalitetnejšemu dajanju pravne pomoči naj bi prispevala 
tudi specializacija odvetnikov. Izkušnje kažejo, da posamez- 
nik ne more spremljati razvoja vseh pravnih področij, in da se 
v praksi odvetniki spontano opredeljujejo za delo na posa- 
meznih pravnih področjih. Zato zakon določa, da se odvetnik 
lahko specializira za posamezna pravna področja in da spe- 
cializacija obsega praktično in teoretično usposabljanje ter 
specialistični izpit. Odvetnik pa se lahko tudi samo omeji na 
dajanje pravne pomoči z določenega pravnega področja in 
'ahko odkloni pravno pomoč z drugih pravnih področij. S 
posebnim pravilnikom bodo določena pravna področja spe- 
cializacije, program in trajanje usposabljanja ter način oprav- 
ljanja specialističnega izpita. Republiški sekretariat za pravo- 
sodje, upravo in proračun in Pravna fakulteta v Ljubljani v 
okviru Posebne izobraževalne skupnosti za družboslovje že 
sodelujeta pri pripravi programov za izpopolnjevanje stro- 
kovne izobrazbe na področju prava, s čemer bo tudi dana 
možnost za specializacijo odvetnikov. Po tej poti bodo s 

pravilnikom lahko urejena vprašanja v zvezi s specializacijo 
odvetnikov v skladu z zakonom o usmerjenem izobraževanju. 

ZAKLJUČNE UGOTOVITVE IZVRŠNEGA SVETA 
SKUPŠČINE SR SLOVENIJE 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije ob obravnavanju infor- 
macije o uresničevanju zakona o pravni pomoči ugotavlja, da 
predstavlja zakon v praksi ustrezno podlago za uresničitev 
vseh družbenih ciljev na področju pravne pomoči. Dosedanja 
uporaba zakona o pravni pomoči je pokazala, da zakonske 
rešitve v celoti omogočajo njegovo uresničevanje v praksi, in 
da zakona ni potrebno spreminjati ali dopolnjevati. Nadaljnje 
uspešno uresničevanje družbene preobrazbe pravosodnega 
sistema je neposredno povezano z razvojem sistema pravne 
pomoči. Učinkovitost delovanja pravne pomoči zaostaja za 
družbenimi potrebami na tem področju in ne prispeva dovolj 
h krepitvi varstva ustavnosti in zakonitosti. Zato je treba tudi v 
prihodnje vztrajati na doslednem uresničevanju sistema 
pravne pomoči, kot ga določa zakon. 

Kljub določenim prizadevanjem občin, organizacij združe- 
nega dela, sindikatov in drugih družbenopolitičnih organiza- 
cij ter sodišč, poteka uresničevanje zakona prepočasi in bi 
bilo mogoče doseči več ob večjem prizadevanju vseh odgo- 
vornih subjektov. Stanje samoupravne organiziranosti izvajal- 
cev pravne pomoči je ostalo, z izjemo oblikovanja ene službe 
pravne pomoči, nespremenjeno predvsem zaradi nerazume- 
vanja pomena in funkcije pravne pomoči. Pomemben napre- 
dek je dosežen pri zagotavljanju pravne pomoči delavcem, ko 
ti pred organi organizacij združenega dela, drugih samou- 
pravnih organizacij in skupnosti uveljavljajo svoje na podlagi 
dela pridobljene pravica, zlasti v večjih organizacijah združe- 
nega dela. 

Na področju varstva samoupravnih in drugih iz dela pridob- 
ljenih pravic Imajo pomembno viogo in odgovornost sindikati. 
Z dosedanjim načinom organiziranja pravne pomoči delav- 
cem na področju varstva iz dela pridobljenih pravic sindikati 
niso uspeli ustrezno zadovoljiti vseh potreb delavcev in delov- 
nih ljudi po pravni pomoči. Sindikati bi lahko v večji meri 
izkoristili široke zakonske možnosti organiziranja pravne po- 
moči v samih organizacijah združenega dela, v krajevnih 
skupnostih, v samoupravnih organizacijah in skupnostih. 

Edina in pretežna organizirana oblika pravne pomoči so 
odvetniki, ki samostojno z osebnim delom opravljajo odvetni- 
ško dejavnost in pokrivajo s svojo dejavnostjo predvsem po- 
trebe po pravni pomoči v zadevah s pristojnosti rednih sodišč. 
Pomemben vzrok stanju, da ostala število odvetnikov posa- 
meznikov nespremenjeno, j® predvsem neizenačsn družbe- 
noekonomski položaj odvetnikov posameznikov v primerjavi z 
družbenoekonomskim položajem delavcev v združenem delu. 
Združevanje dela odvetnikov v delovne skupnosti odvetnikov 
sploh ni zaživelo, predvsem zato, ker-za njihovo delovanje 
niso ustvarjeni ustrezni ekonomski pogoji. Delovne skupnosti 
odvetnikov imajo v osnovi ekonomski položaj kot organizacije 
združenega dela in pomenijo stroški poslovanja občutno 
obremenitev dohodka delovne skupnosti. Poleg tega niso 
ustvarjeni tudi drugi materialni pogoji, predvsem primanjkuje 
poslovnih prostorov, tehnične oprema in podobno. 

Glede na nezadovoljivo zagotavljanje pravne pomoči sa- 
moupravnim interesnim skupnostim s področja vzgoje in izo- 
braževanja, raziskovalne dejavnosti, kulture, zdravstva in so- 
cialnega varstva ter vsem organizacijam, ki imajo v teh skup- 
nostih položaj izvajalca, ostaja odprto vprašanje zastopanja 
teh subjektov po 31/12 1980, ko preneha veljati zakonsko 
pooblastilo za zastopanje po javnih pravobranilstvih. 

Predlogi ukrepov: 
1. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije bo v skladu s svojimi 

pravicami in dolžnostmi spremljal razvoj pravne pomoči na 
vseh področjih ter dajal izvršnim svetom občinskih skupščin, 
Odvetniški zbornici Slovenije in Gospodarski zbornici SR 
Slovenije pobude za izboljšanje stanja.zagotavljanja pravne 
pomoči delavcem, delovnim ljudem in občanom. 

Skupščini SR Slovenije bo predlagal spremembo zakona o 
javnem pravobranilstvu v tem smislu, da se možnost zastopa- 
nja samoupravnih interesnih skupnosti s področja vzgoje in 
izobraževanja, raziskovalne dejavnosti, kulture, zdravstva in 
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izboljšanje stanja zagotavljanja pravne pomoči na področju 
varstva samoupravnih in drugih iz dela pridobljenih pravic 
delavcem in delovnim ljudem in v sodelovanju s Socialistično 
zvezo delovnega ljudstva, družbenimi pravobranilci samou- 
pravljanja in sodišči združenega dela spodbujal izboljševanje 
stanja na tem področju; 

- skupaj z Odvetniško zbornico Slovenije podrobneje ana- 
liziral vzroke, ki zavirajo združevanje dela odvetnikov v de- 
lovne skupnosti odvetnikov in družbenoekonomski položaj 
odvetnikov posameznikov ter na podlagi teh ugotovitev pred- 
lagal ukrepe, s katerimi se bodo ustvarili ugodnejši pogoji za 
združevanje dela odvetnikov In dosegla hitrejša izenačitev 
družbenoekonomskega položaja odvetnikov z družbenoeko- 
nomskim položajem delavcev v združenem delu., 

- v sodelovanju z Odvetniško zbornico Slovenije in Pravno 
fakulteto v Ljubljani, v okviru Posebne izobraževalne skupno- 
sti za družboslovje, urejal vprašanja v zvezi s specializacijo 
odvetnikov. 

socialnega varstva ter organizacij, ki imajo v teh skupnostih 
položaj izvajalca, podaljša, dokler ne bo ustanovljena služba 
pravne pomoči na območju posameznega javnega pravobra- 
nilstva, vendar pa najdalj za dve leti. 

2. Republiški sekretariat za pravosodje, upravo,in proračun 
bo v skladu s svojo pristojnostjo spremljal zagotavljanje 
pravne pomoči in nadaljnje uresničevanje zakona, zlasti pa 
bo: 

- dajal pobude in strokovne predloge za ustanovitev služb 
pravne pomoči v občinah; posebej pa bo, v sodelovanju z 
izvršnimi sveti občinskih skupščin in ustreznimi upravnimi 
organi, analiziral stanje zagotavljanja pravne pomoči v tistih 
občinah, v katerih je stanje najbolj pereče in predlagal ukrepe 
ter dajal strokovno pomoč pri iskanju ustreznih rešitev; 

- v sodelovanju z Gospodarsko zbornico Slovenije spod- 
bujal ustanavljanje služb pravne pomoči kot delovnih skupno- 
sti v organizacijah združenega dela; 

- Sodeloval z Zvezo sindikatov Slovenije v prizadevanju zđ 

Predlog odloka o 
investicijskih vlaganjih 
Socialistične republike 
Slovenije v graditev 
objektov In nabavo 
opreme v obdobju od 
leta 1981 do leta 19S5 

(ESA-631) 

Skupščina Socialistične re- 
publike Slovenije je na sejah 
Zbora združenega dela in Zbo- 
ra občin dne 25. marca 1981 
sprejela osnutek Zakona o in- 
vesticijskih vlaganjih Sociali- 
stične republike Slovenije v 
graditev objektov in nabavo 
opreme v obdobju od leta 1981 
do leta 1985 in naložila predla- 
gatelju, da pri pripravi predlo- 
ga zakona upošteva pripombe 
delovnih teles skupščine in 
zborov ter pripombe iz razpra- 
ve na sejah zborov. 

Predlagatelj je pri pripravi 
predloga zakona proučil vse 
pripombe in predloge iz raz- 
prave o osnutku zakona. Ugo- 
tovil je, da so delegati v zborih 
skupščine podprli temeljno 
usmeritev v zmanjšanje vla- 
ganj v negospodarske investi- 
cije, ki se financirajo iz prora- 
čuna SR Slovenije. Predlaga- 
telj ni mogel upoštevati tistih 
predlogov, ki bi pomenili širje- 
nje predlaganega programa 
investicij in s tem obsega sred- 
stev Zato se predlog zakona 
ne razlikuje od osnutka. 

Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije je v zvezi s pripom- 
bami skupine delegatov obči- 
ne Ljubljana Center v zboru 
občin ponovno proučil zlasti 
gradnjo novih objektov in me- 
ni, da so nove investicijske na- 
ložbe že zmanjšane na najnuj- 
nejše. Že v osnutku zakona je 
bil opuščen znaten del investi- 

cij na posameznih področjih 
tako, da so v predlaganem 
programu predvidene predv- 
sem investicije v tiste objekte, 
ki so že v gradnji in v katere so 
bila vložena znatna sredstva 
ter tiste investicije, ki jih glede 
ugotovljene družbene potrebe 
ni več mogoče odlagati. Razen 
investicijskih vlaganj v zvezi s 
specifičnimi nalogami SR Slo- 
venije na področju splošne 
ljudske obrambe in družbene 
samozaščite, pomenijo nove 
naložbe samo: gradnja skla- 
diščnih objektov za opremo za 
potrebe splošne ljudske 
obrambe in družbene samoza- 
ščite, adaptacija in izboljšanje 
funkcionalnosti nekaterih pro- 
storov Republiškega sekreta- 
riata za notranje zadeve in 
adaptacija prostorov Višje šole 
za notranje zadeve. Za te na- 
ložbe je v predlogu zakona na- 
menjen znesek 60,000.000 di- 
narjev ali samo 8.26% vseh 
predvidenih investicijskih vla- 
ganj. Navedene nove investici- 
je so nujno potrebne za izbolj- 
šanje delovnih pogojev orga- 
nov za notranje zadeve in za 
ureditev tistih objektov, ki za- 
gotavljajo zaščito že nabavlje- 
ne nove opreme. 

Komisija za pravosodje 
Skupščine SR Slovenije je me- 
nila, da je potrebno nadaljevati 
s posodobitvijo objektov kjer 
delujejo pravosodni organi ter 
vztrajati pri izvajanju že spreje- 

tega programa investicijskih 
vlaganj v kazensko poboljše- 
valne zavode, še posebej pa 
ponovno proučiti prioriteto 
gradnje kazensko poboljševal- 
nega zavoda za mladoletnike v 
Celju. Glede na splošno usme- 
ritev za zmanjšanje investicij in 
ob upoštevanju investicijskih 
vlaganj v letih 1978 do 1980 v 
graditev, adaptacije oziroma v 
priprave za gradnjo objektov 
za potrebe pravosodnih orga- 
nov in zavodov za izvrševanje 
kazenskih sankcij (sodni po- 
slopji v Mariboru in Kopru, Za- 
pori v Celju, Murski Soboti, 
Novi Gorici in Ljubljani, Ka- 
zensko poboljševalni dom Ig), 
predlagatelj tega predloga ni 
mogel upoštevati. Kljub temu, 
da prostori v Zaporih Celje, ki 
so namenjeni za izvrševanje 
kazni mladoletniškega zapora, 
niso ustrezni, glede na finanč- 
ne možnosti v tem srednjeroč- 
nem obdobju ni mogoče zago- 
toviti celotnih sredstev za 
gradnjo tega objekta, temveč 
le sredstva za izdelavo investi- 
cijsko tehnične dokumenta- 
cije. 
Skupina delegatov za zbor 
združenega dela 19. okoliša 
gospodarskega področja 
(Lendava, Murska Sobota) in 
delegat občine Lendava v zbo- 
ru občin so predlagali, naj se v 
predlog zakona vključi tudi iz- 
delava investicijsko tehnične 
dokumentacije in odkup zem- 
ljišča za novi kontrolni objekt 
na mednarodnem mejnem 
prehodu v Dolgi vasi ter iz- 
gradnja novega voznega pasu 
za tovorni promet. Ob vse- 
stranski ocenitvi kontrolnega 
objekta na mednarodnem mej- 
nem prehodu Dolga vas, ki je 
bil zgrajen leta 1966 kot provi- 
zorij, predlagatelj ugotavlja, da 
kontrolni objekt kljub po- 
manjkljivostim še vedno ustre- 
za svojemu namenu. Na tem 
prehodu je bilo v preteklem le- 
tu v potniškem prometu le 
451.000 prehodov z okoli 

120.000 osebnih vozil in 410 
tovornih vozil. V primerjavi z 
drugimi mednarodnimi preho- 
di na območju SR Slovenije je 
ta prehod med najmanj pro- 
metnimi, zato je mogoče grad- 
njo novega objekta preložiti v 
naslednje srednjeročno ob- 
dobje. 

Predlog delegata občine Lo- 
gatec v zboru občin, da se 
vključi v ta zakon tudi gradnja 
postaje milice v Logatcu, ni 
sprejemljiv. Po zakonu o no- 
tranjih zadevah je namreč ob- 
čina dolžna zagotavljati sred- 
stva za graditev in vzdrževanje 
delovnih prostorov postaj mili- 
ce s splošnim delovnim po- 
dročjem. 

Pripombo delegata občine 
Krško v zboru občin, da se poi- 
šče ustrezna rešitev za uredi- 
tev prostorov uprave za notra- 
nje zadeve v Krškem je predla- 
gatelj upošteval. Republiški 
sekretariat za notranje zadeve 
bo iz sredstev za pripravo do- 
kumentacije v letih 1981 do 
1982 financiral predhodna de- 
la in izdelavo tehnične doku- 
mentacije. 

Predlagatelj je proučil tudi 
pripombe odborov za finance 
zbora združenega dela in zbo- 
ra občin v zvezi z negospodar- 
skimi investicijami v občinah, 
ki prejemajo dopolnilna sred- 
stva iz republiškega proraču- 
na, in v zvezi z obremenitvijo 
republiškega proračuna v po- 
sameznih letih s sredstvi za 
realizacijo tega zakona. S 
predlaganim zakonom se za- 
gotavljajo samo sredstva za in- 
vesticijska vlaganja za potrebe 
republiških organov, zato v ta 
zakon ni mogoče vključevati 
investicij za potrebe občinskih 
organov. Občinam, ki imajo po 
merilih zakona o proračunu 
SR Slovenije pravico do do- 
polnilnih sredstev iz republi- 
škega proračuna, se lahko v 
okviru teh sredstev zagotovijo 
tudi sredstva za negospodar- 
ske investicije za potrebe dr- 
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žavnih organov. Glede na dru- 
go pripombo navedenih odbo- 
rov je potrebno poudariti, da je 
izvršni svet že ob pripravi 
osnutka zakona upošteval 
realne možnosti republiškega 
proračuna za zagotavljanje 
sredstev za izvršitev predvide- 

nih investicij v posameznih le- 
tih srednjeročnega obdobja. 
Izvršni svet pa ima po 6. členu 
predlaganega zakona tudi 
pooblastilo, da po potrebi 
spreminja dinamiko vlaganj 
sredstev v posameznih letih. 

V predlogu zakona, zaradi 

spremenjenih odnosov do in- 
vesticijskih vlaganj, niso vklju- 
čene nekatere investicije po 
programu organov za notranje 
zadeve in zavodov za izvrševa- 
nje kazenskih sankcij. Zato bo 
izvršni svet, ob upoštevanju 
obveznosti republiškega pro- 

računa, predlagal zagotavlja- 
nje dodatnih sredstev za tisto 
nujno potrebno opremo orga- 
nov za notranje zadeve in za- 
vodov za izvrševanje kazen- 
skih sankcij, ki še omogoča 
učinkovito opravljanje njihovih 
operativnih nalog. 

SSCLJC SKUPNEGA ZASEDANJA 
ZBOROV SKUPŠČINE 
SR SLOVENIJE 
10. junija 1981 

Zbor združenega dela in - osnutek resolucije Iti. 
Družbenopolitični zbor bosta kongresa samoupravljalcev 
na skupnem zasedanju, ki je Jugoslavije 
sklicano za sredo, 10. junija 
1981, obravnavala: 

SKLIC SEJ ZBOROV SKUPŠČINE 
SR SLOVENIJE 
24. jurnja 1981 

Zbor združenega dela, Zbor 
občin in Družbenopolitični 
zbor bodo na sejah, ki so skli- 
cane za sredo, 24. junija 1981, 
obravnavali: 

- predlog amandmajev k 
ustavi SFRJ (ESA 552); 
- predlog ustavnega zako- 

na za izvajanje amandmajev 
od I do VII k ustavi SFRJ (ESA 
552); 
- poročilo o uresničevanju 

stališč, priporočil in sklepov 
Skupščine SR Slovenije za 
uresničevanje posebnih pravic 
italijanske in madžarske naro- 
dnosti in njunih pripadinkov v 
Socialistični republiki Sloveni- 
ji (ESA 729); 

- predlog za izdajo zakona 
o uresničevanju posebnih pra- 
vic pripadnikov italijanske in 
madžarske narodnosti na po- 
dročju vzgoje in izobraževanja 
(ESA 720); 

- poročilo o pripravah za 

začetek izobraževanja po za- 
konu o usmerjenem izobraže- 
vanju v šolskem letu 1981/82 
(ESA 731); 

- uresničevanje zakona o 
pravni pomoči (ESA 732); 

- predlog za izdajo zakona 
o spremembah in dopolnitvah 
zakona o samoupravnih sodi- 
ščih, z osnutkom zakona (ESA 
740); 

- predlog za izdajo zakona 
o spremembi zakona o prekr- 
ških, z osnutkom zakona (ESA 
738); 

- periodični delovni načrt 
Zbora združenega dela, Zbora 
občin in Družbenopolitičnega 
zbora Skupščine SR Slovenije 
za III. trimesečje 1981. 

Zbor združenega dela in 
Zbor občin bosta obravnavala 
tudi: 

- predlog družbenega do- 
govora o zagotavljanju sred- 
stev za delo jugoslovanskega 

centra za teorijo in prakso sa- 
moupravljanja »Edvard Kar- 
delj« v Ljubljani za obdobje 
1981-1985; 

- samoupravni sporazum o 
ustanovitvi Skupnosti social- 
nega varstva Slovenije in sta- 
tut Skupnosti socialnega var- 
stva Slovenije; 

- samoupravni sporazum o 
ustanovitvi Skupnosti social- 
nega skrbstva Slovenije in sta- 

tut Skupnosti socialnega 
skrbstva Slovenije; 

- samoupravni sporazum o 
ustanovitvi Skupnosti otroške- 
ga varstva Slovenije in statut 
Skupnosti otroškega varstva 
Slovenije. 

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

PREGLED SEJE ZBORA 
ZDRUŽENEGA DELA SKUPŠČINE SR 
SLOVENIJE 
20. maja 1981 

Zbor združenega dela 
Skupščine SR Slovenije je na 
seji dne 20. maja 1981 sprejel: 

- preJlog zakona o Triglav- 
skem narodnem parku; 

- predlog zakona o varnosti 
na žičnicah in vlečnicah; 

- predlog za izdajo zakona 
o varnosti cestnega prometa; 

- predlog zakona o spre- 
membah in dopolnitvah zako- 
na o orožju; 

- predlog odloka o potrditvi 
zaključnega računa Narodne 
banke Slovenije za leto 1980; 

- predlog odloka o potrditvi 
finančnega načrta prihodkov 
in odhodkov Narodne banke 
Slovenije za leto 1981; 

- sklep o obravnavi zaključ- 
nega računa Narodne banke 
Jugoslavije za leto 1980; 

- sklep ob obravnavi fi- 
nančnega načrta Narodne 
banke Jugoslavije za leto 
1981; 

- osnutek sprememb in do- 
polnitev poslovnika Skupščine 
SR Slovenije. 

Zbor združenega dela je 
sprejel tudi predlog odloka o 
izvolitvi treh delegatov za III. 
kongres samoupravljalcev 
Jugoslavije; za delegate za 
III. kongres samoupravljalcev 
Jugoslavije so bili izvoljeni: 
Jože Globačnik, Milan Kučan, 
Emil Tomažič. 

Na seji zbora so razpravljali: 
Tone Poljšak, Cene Resman, Darko Marolt, Doroteja Stipanič, 
Miro Posega, Dušan Krečič, Feliks Šprogar, Jure Mlinar, Av- 
gust Punčuh, Ernest Zidanski, Rudi Nadiževec, Tone Janže- 
kovič, Ivan Antolašič, Boris Korbar, Rajko Novak, Franc Odla- 
zek, Anal Bole, Gabrijel Babnik. 

SMO PREJELI 

POPIS PREBIVALSTVA, 
GOSPODINJSTEV IN STANOVANJ 
1981 
V SFR Jugoslaviji je končan prvi del popisa prebivalstva, gospodinjstev 
in stanovanj, v katerem je 100.000 popisovalcev pod nadzorstvom 
10.000 inštruktorjev zbiralo podatke. Neposredno po končanem popi- 
sovanju so občinske popisne komisije in popisovalci izdelali prve 
podatke popisa. Ti obsegajo nekaj osnovnih podatkov o prebivalcih, 
gospodinjstvih in o živini. 

SFR JUGOSLAVIJA 

Sto tisoč popisovalcev je popisalo 22,352.162 prebivalcev Jugosla- 
vije, kar predstavlja v primerjavi z letom 1971 porast za 1,829.190 
prebivalcev oziroma 8,9%. Povečanje števila prebivalstva Jugosla- 
vije je rezultat naravnega prirasta prebivalstva, saj je število prise- 
ljenih oseb v Jugoslavijo neznatno. Pri tem pa so relativne razlike v 
povečanju števila prebivalstva v posameznih republikah oziroma 
pokrajinah ne le rezultat naravnega prirasta, ampak tudi medrepubli- 
ških migracij in v določeni meri tudi prerasta začasnega dela v tujini 
v trajno izselitev Iz Jugoslavije. 
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Tabela 1. 
Prebivalstvo po popisih po republikah in pokrajinah SFR Jugoslavije 

Prebivalci (tisoč) 
1953 1961 1971 

Porast (%) 
1981 81/71 

SFR Jugoslavija 
SR BiH 
SR Črna gora 
SR Hrvaška 
SR Makedonija 
SR Slovenija 
SR Srbija 

ožja Srbija 
SAP Kosovo 
SAP Vojvodina 

16,991 
2.847 

420 
3.936 
1.305 
1.504 
6.979 
4.464 

81S 
1.700 

18.549 
3.278 

472 
4.180 
1.406 
1.592 
7.642 
4.823 

964 
1.855 

20.523 
3.746 

530 
4.426 
1.647 
1.727 
8.447 
5.250 
1.244 
1.953 

22.352 
4.116 

583 
4.576 
1.914 
1.884 
9.279 
5.6S6 
1.585 
2.028 

8,9 
9.8 

10,0 
3,3 

16,2 
9,0 
9.9 
7,9 

27,4 
3,8 

Spremembe v številu gospodinjstev, ki jih je bilo zajetih 6,185.896, 
se gibljejo po pričakovanjih. Nadaljuje se povojna tendenca zmanj- 
ševanja poprečnega gospodinjstva. Najmanjše število članov ima_ 
poprečno gospodinjstvo v Vojvodini, največje pa na Kosovu, kjer" 
šteje skoraj sedem članov. 

Tabela 2. 
Število stanovanj in gospodinjstev ter poprečno število 
članov gospodinjstva ob popisu 

Stanovanja Gospodinj- Poprečno število 
za stalno stva (tisoč) članov gospodinjstva 

stanovanje 1981 
(tisoč) 1981 

1971 1981 
SFR Jugoslavija 
SRBiH 
SR Črna gora 
SR Hrvaška 
SR Makedonija 
SR Slovenija 
SR Srbija 

ožja Srbija 
SAP K03GVO 
SAP Vojvodina 

6.147 
1.021 

138 
1.332 

439 
585 

2.582 
1.689 

231 
6S1 

6.188 
1.032 

143 
1.418 

435 
595 

2.563 
1.655 

230 
677 

3,82 
4,41 
4.34 
3,43 
4,68 
3.35 
3,76 
3,63 
6,61 
3,18 

3.61 
4,00 
4,08 
3,23 
4.39 
3,17 
3.62 
3,42 
6,89 
3,00 

SR SLOVENIJA 
Prvi podatki popisa prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj povedo, 

da je imela SR Slovenija 1. aprila 1981 1.883.764 stalnih prebivalcev. 
Glede na to, da se je po 15. aprilu občinskim popisnim komisijam javilo 
še določeno število občanov, ki iz kakršnih koli razlogov niso bili 
popisani, in da je skrajni rok za popis začasno zaposlenih v tujini 
(zdomcev) 15. junij, bodo končni podatki gotovo pokazali nekaj večje 
število stalnega prebivalstva Slovenije. 

V primerjavi s popisom leta 1971 se je število prebivalstva SR 
Slovenije povečalo za 9%, kar je, če izvzamemo kratko obdobje med 
leti 1948 in 1953, najvišji poprečni letni porast števila prebivalstva na 
sedanjem ozemlju SR Slovenije, odkar so se pri nas pričeli popisi 
prebivalstva, to je od 1857. K temu porastu je z 2/3 prispeval naravni 
prirast (živorojeni-umrli) prebivalstva, ostalo pa selitveni prirast (prise- 
Ijeni-odseljeni). SR Slovenija je namreč že od leta 1957 izrazito po- 
dročje priseljevanja. V zadnjih desetih letih se je v SR Slovenijo 
priselilo 57.600 prebivalcev 

Tabela 3 
Primerjava prvih podatkov popisa prebivalstva, gospodinjstev in 
stanovanj SR Slovenije 1981 s popisom 1971 

1971 1981 
Indeks 
81/71 

Stalni prebivalci 1,727.137 1,883.764 109,1 
Gospodinjstva 515.531 594.581 115,3 
Stanovanja (vsa) 486.864 610.719 125,4 
Stan. za stalno stanovanje 480.667 583.267 121,4 
Zač. zaposl. v tujini (zdomci) 45.209 39 276 86,9 
štev. preb. (stalnih) na km2 85,3 93,0 109,0 
Popr. vel. gospodinjstva 3,4 3,2 94,1 

Povečanje števila prebivalstva pa seveda ni na vsem ozemlju SR 
Slovenije enakomerno; v glavnem se nadaljujejo trendi iz obdobja 
1961-1971. Največji porast prebivalstva opazujemo v osrednji Sloveniji 
(porast števila prebivalstva v občinah Lj. Bežigrad, Lj. Moste-Polje, Lj. 
Šiška, Lj. Vič-Rudnik, Domžale in Vrhnika predstavljajo 41 % celotnega 
prirasta Slovenije), medtem ko se v nekaterih gospodarsko slabše 
razvitih občinah nadaljuje upadanje števila prebivalstva. Najbolj izra- 
zito je v občini Tolmin, kjer je ne samo selitveni, temveč tudi že naravni 
prirast prebivalstva več kot 10 let negativen. Poseben primerja občina 
Ljubljana-Center, kjer se število prebivalcev (pa tudi stanovanj) zmanj- 
šuje zaradi rušenja ali preurejanja stanovanj za poslovne namene. 

Podobna gibanja opazujemo tudi pri gradnji stanovanj. Število vseh 
stanovanj se je v medpopisnem obdobju povečalo za 25%, tistih za 
stalno stanovanje pa za 21%. To pomeni, da število stanovanj raste 
hitreje kot število prebivalstva in da se stanovanjski pogoji prebivalstva 
vendarle izboljšujejo. Leta 1971 je v eni stanovanjski enoti živelo 
poprečno 3,6 prebivalcev, letos pa 3,2. S tem v zvezi je tudi zmanjševa- 
nje poprečne velikosti gospodinjstev (3,2 čiana). 

Ljubljana in Maribor ostajata največji slovenski mesti. Na njunem 
mestnem območju živi 20% vsega prebivalstva Slovenije. V Mariboru je 
bila poprečna letna stopja resti prebivalstva skoraj enaka slovenskemu 
poprečju, v Ljubljani pa je bila dvakrat večja. Tako je na mestnem 
območju Ljubljane živelo leta 1971 12% prebivalstva Slovenije, deset 
let kasneje pa 13%. Če med desetimi največjimi slovenskimi mesti 
izvzamemo Koper, Velenje in Novo mesto, ki so v medpopisnem 
obdobju znatno povečale svoje območje, se je število prebivalstva 
najbolj povečalo v Novi Gorici. 

Za mesta je zelo pomembno tudi števiio začasno prisotnih prebival- 
cev, to je tistih, ki v mestu sicer nimajo svojega stalnega prebivališča, 
pač pa v njem živijo zato, ker se šolajo (študentje in dijaki, ki stanujejo 
v domovih ali v tujih gospodinjstvih) ali delajo (delavci, ki žive v 
samskih domovih ali tujih gospodinjstvih). Podatki o teh začasno 
prisotnih prebivalcih mest so pomembni, ker prav tako kot stalni 
potrebujejo stanovanja, uporabljajo komunalne storitve itd. V desetih 
največjih slovenskih mestih predstavljajo začasno prisotni okrog 9% 
prebivalstva teh mest. Njihov delež je največji v Velenju in Novi Gorici, 
v absolutnem številu pa seveda prednjačita Ljubljana in Maribor. 

Tabela 4 
Stalni in začasni prebivalci desetih največjih slovenskih mest, 1981 
Mesto 

Ljubljana 
Maribor 
Celje 
Kranj 
Koper 
Velenje 
Jesenice 
Novo mesto 
Nova Gorica 
Trbovlje 

Prebivalci 
stalni 

253.061 
124.940 
39.579 
33.336 
23.683 
22.680 
19.519 
19.330 
19!326 
17.083 

začasni 
23.007 
9.918 
2.928 
2.417 
1.831 
2.631 
1.502 
1.516 
2.320 
1.013 

V popisu prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj je bila popisana 
tudi živina, ki je last gospodinjstev oziroma njihovih članov. Popisane 
so bile glavne vrste živine in njihove kategorije ter perutnina in čebelje 
družine. 

Po prvih podatkih so imela tista gospodinjstva, ki živijo v Sloveniji: 
4BD tisoč govedi; 364 tisoč prašičev; 19 tisoč konj; 25 tisoč ovac; 2,1 
Hiiljona perutnine. 

V primerjavi s podatki popisa 1971 je bilo več samo goveje živine, 
prašičev, konj in ovac pa je bilo manj. 
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Povečanje lastnega prispevka pri 

financiranju investicij 

® Dcfočen Je večji odstotek lastnega prispevka za financirani® posameznih investi- 
cij - za objekte in opremo za opravljanje družbenih dejavnosti (od SO na ©0 odstot- 
kov), objekte z® zdravstveno varstvo (od 30 na 40 odstotkov) in za opremo za katero 
so potrebne uvožene surovine (od 40 na 50 odstotkov) 
© Najnižji odstotek lastnega prispevka 15 odstotkov se bo uporabljal tudi pri investi- 
cijah za preusmeritev s porabe tekočin na trdna goriva tet" namestitev in hrano 
blagovnih rezerv. Prepisano j® obvezno zavarovanje lastnega prispevka investitorja 
za financiranje investicij in v primeru de kredit dajejo proizvodne In druge organiza- 
cije 

V Resoluciji za leto 1981 je 
določeno, da bo s predpisi do- 
ločeno povečanje lastnega pri- 
spevka za financiranje investi- 
cij, razen investicij, ki rabijo za 
preusmeritev s tekočih na 
trdna goriva in investicij za 
spravljanje in hrambo proizvo- 
dov blagovnih rezerv. 

Za izpolnitev omenjene na- 
loge ter za natančnejšo določi- 
tev in dopolnitev posameznih 
zakonskih rešitev je Zvezni 
izvršni svet določil in poslal 
Skupščini SFRJ v obravnavo 
predlog za izdajo zakona o 
spremembah . in dopolnitvah 
zakona o posebnih pogojih za 
investicijske kredite, z Osnut- 
kom zakona (AS 404). Sprejet- 
je tega zakona je v pristojnosti 
Zveznega zbora. 

Predložene spremembe in 
dopolnitve se v glavnem nana- 
šajo na del veljavnega Zakona, 
ki se nanašajo na kredite, ki jih 
dajejo proizvodne in druge or- 
ganizacije združenega dela in 
v delu, ki se nanaša na določi- 
tev višine lastnega prispevka 
investitorja k financiranju po- 
sameznih investicij. 

Besedilo predloženega za- 
konskega projekta je dopol- 
njeno s podatki o dosedanji 
uporabi Zakona. Rečeno je da 
podatki o Izplačilih za investi- 
cije za konec leta 1879, ko je 
bil Zakon sprejet, kažejo, da so 
bili doseženi pozitivni finančni 
rezultati. Celotna investicijska 
poraba izražena v nominalnih 
zneskih je v minulem letu 1980 

znašala za več kot dve odstot- 
kovni točki v primerjavi z letom 
1979. Če upoštevamo, da je 
porast cen medtem dosegel 30 
odstotkov, to praktično pome- 
ni, da je investicijska poraba 
realno zmanjšana za več kot 
32 odstotkov. 
Uporaba zakona je vplivala tu- 
di na spremembo strukture in- 
vesticijskih vlaganj izkreditnih 
bank in drugih virov. Povečan 
je prispevek lastnih sredstev, 
zmanjšan pa je prispevek kre- 
ditov. Povečano je tudi vlaga- 
nje v objekte materialne proi- 
zvodnje, zmanjšano pa v ob- 
jekte negospodarskih in ne- 
proizvodnih dejavnosti. 

Predlagane spremembe in 
dopolnitve Zakona med dru- 
gim celoviteje urejajo vpraša- 
nje kreditiranja objektov za 
ljudsko obrambo, družbeno 
samozaščito, javno in državno 
varnost. 

Določena je obveznost za- 
gotovitve lastnega prispevka 
investitorja za financiranje in- 
vesticij tudi takrat, kadar kre- 
dite za investicije dajejo proi- 
zvodne ali druge organizacije. 
Takšna obveznost je doslej ve- 
ljala le za kredite temeljnih in 
združenih bank. Na ta način se 
izenačujejo pogoji za vse kre- 
dite in garancije za investicije 
ne glede na to ali je kredit dala 
banka ali druga organizacija. 

Ena najpomembnejših no- 
vosti v Osnutku zakona je večji 
odstotek lastnega prispevka za 
financiranje posameznih inve- 

sticij: za objekte ih opremo za 
opravljanje družbenih dejav- 
nosti (od 50 na 60 odstotkov), 
objekte za zdravstveno varstvo 
(s 30 na 40 odstotkov) in za 
opremo, katere uporaba teme- 
lji na surovinah in drugih ma- 
terialih iz uvoza (s 40 na 50 
odstotkov). Prav tako se za 
gradbene objekte uporabnikov 
družbenih sredstev s področja 
gospodarstva lastni prispevek 
poveča s 30 na 40 odstotkov in 
za gradbene objekte za oprav- 
ljanje komunalnih dejavnosti 
od sedanjih 20 na 30 odstot- 
kov. 

Obenem se razširja uporaba 
najnižjega odstotka lastnega 
prispevka 15 odstotkov. Doslej 
je bil ta odstotek določen za 
gradbene objekte, ki se pretež- 
no (več kot 50 odstotkov) upo- 
rabljajo za namestitev in pre- 
hrano tujih turistov in za opre- 
mo, ki služi za proizvodnjo ali 
nuđenje storitev, ki so pretež- 
no namenjene za izvoz oziro- 
ma, ki prispevajo k substituciji 
uvoza. Zdaj je prispevek 15 od- 
stotkov predlagan tudi za go- 
stinske in turistične objekte, 
katerim je z zveznimi predpisi 
prepovedana ali omejena na- 
mestitev ali prehrana tujih turi- 
stov, za objekte in opremo, ki 
služijo za preusmritev s pora- 

be tekočin na trda goriva ter za 
objekte in opremo za hrambo 
blagovnih rezerv. 

Obveznosti lastnega pri- 
spevka so oproščeni objekti in 
oprema za ljudsko obrambo, 
družbeno samozaščito, javno 
in državno varnost. 

Eno od dopolnitev Zakona 
se zavzema za spodbujanje 
združevanja dela in sredstev 
za investicije, na podlagi kate- 
rih se pridobi pravica udeležbe 
v skupnem dogodku. Ta do- 
polnitev določa, da je za zago- 
tavljanje lastnega prispevka za 
pridobitev kredita za investici- 
je uporabljajo med drugim tudi 
sredstva, ki se zagotavljajo z 
združevanjem na podlagi sa- 
moupravnega sporazuma o 
združevanju dela in sredstev in 
s sredstvi na podlagi katerih je 
mogoče dobiti pravico udelež- 
be v skupnem dohodku. 

S tem v zvezi je določeno, da 
kreditov bank, ki so dani za 
spodbujanje razvoja manj ra- 
zvitih področij ali za hitrejši ra- 
zvoj posameznih dejavnosti, ni 
mogoče imeti za sredstva za 
lastni prispevek. Predložene 
so bile tudi nekatere spre- 
membe, ki so ali redakcijskega 
značaja ali pa zaradi usklaje- 
vanja posameznih določb s 
predloženimi spremembami 
(kazenske sankcije itd.). 

Moooocooooeoosooooocoe&sososoaoooscoooeoo« 
O OSNUTEK ZAKOMA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH k 
X ZAKONA O POSEBNIH POGOJIH ZA INVESTICIJSKE S 
^ KREDITE - AS 404 

46 poročevalec 



Učinkovitejša zaščita dolgoročne 

ekonomske politike s carinsko tarifo  

© Predlagana Je popolna ukinitev carinskih kontingentov, specifična oprema, doslej 
vključena med te kontingente, pa je zajeta v postavkah Carinske tarife 
© Nesestavljeni in rezervni deli proizvodov, ki se uvažajo sukcesivno, se v Carinsko 
tarifo uvrščajo koi sestavni del, s čemer se poenostavlja carinski postopek 
@ Za izdelke s področji strojegradnje in elektro-strojegradnje se carina zmanjšuje 
za okoli 3 odstotke, ker Je stopnja zaščite teh proizvodov precej višja kot na drugih 
področjih 

Zvezni izvršni svet je poslal 
delegatom Zbora republik in 
pokrajin Skupščine SFRJ v 
obravnavo in sprejem Osnutek 
zakona o spremembah in do- 
polnitvah Zakona o carinski ta- 
rifi (AS 399), ker je ta Zbor pri- 
stojen za obravnavo omenje- 
nega zakonskega besedila. 

UKINITEV CARINSKIH 
KONTINGENTOV 

Najpomembnejša novost, ki 
jo predlaga Osnutek zakona, je 
ukinitev 2. člena Zakona o ca- 
rinski tarifi, ki sedaj predpisu- 
je, da se za blago, ki je v Carin- 
ski tarifi posebej omenjeno, 
lahko sprejmejo carinski kon- 
tingenti. S tem se za tekoče 
srenjeročno obdobje 
1981-1985 predlaga v carin- 
skem sistemu ukinitev instituta 
carinskih kontingentov. Pri 
tem pa je struktura specifične 
opreme, ki je bila zdaj zajeta v 
carinskih kontingentih, v me- 
jah možnosti, vključena v 
ustrezno število postavk Ca- 
rinske tarife (ki je sestavni del 
Zakona) s točno določeno zni- 
žano ravnijo carinskih stopenj 

Hkrati nova določila predla- 
gajo ustrezno znižanje carin- 
skih stopenj za izdelke stroje- 
gradnje in elektro-strojegrad- 
nje. 

Take spremembe, omenja 
obrazložitev Osnutka zakona, 
so v skladu s politiko ukinjanja 
carinskih beneficij, ki so se v 
minulih letih razširile s spreje- 
manjem vrste sklepov o carin- 
skih kontigentih. S tem pa so 
bile znižane carinske stopnje 
za uvoz specifične opreme za 
veliko število panog in gospo- 
darskih grupacij. 

Predlog, da bi ukinili carin- 
ske kontingente izhaja iz tega, 
da je dolgoročna politika ca- 
rinske zaščite opredeljena v 
Carinski tarifi, medtem ko ca- 
rinski kontingenti po svoji na- 
ravi sodijo med kratkoročne 
(do leta dni) intervencije glede 
na siceršnjo carinsko zaščito. 
Zaradi podaljševanja režima 

carinskih kontingentov za spe- 
cifično opremo iz leta v leto, so 
ti instituti postali svojstven ko- 
rektiv Carinske tarife kot in- 
strumenta dolgoročne zaščite. 
S tem je bila spremenjena dol- 
goročna carinska zaščita, ka- 
kršno opredeljuje Zakon, in si- 
cer samo na temelju vpliva ca- 
rine na potrošnika - uvoznika, 
čeprav je carina predvsem in- 
strument zaščite proizvajalcev. 

USKLAJEVANJE S 
PLANSKIMI 
NALOGAM? 

V dogovorih o temeljih Druž- 
benega plana Jugoslavije za 
obdobje 1981-1985 o politiki 
hitrejšega razvoja gospodar- 
sko manj razvitih republik in 
SAP Kosovo, o usklajevanju in 
usmerjanju tokov družbene re- 
produkcije in o politiki razvoja 
ekonomskih odnosov s tujino 
za omenjeno obdobje ni zapi- 
sano, da bodo pri njihovi reali- 
zaciji kot temelj carinske poli- 
tike uporabljeni tudi carinski 
kontingenti. Zaščitna politika 
pa mora biti instrument dolgo- 
ročne politike, ki jo določa 
Skupščina SFRJ in se tako zni- 
ževanje carinskih stopenj ne bi 
moglo izvajati kratkoročno - 
na leto dni. Skupščina SFRJ za 
najpomembnejši del celotne 
carinske zaščite, in sicer za 
opremo, predpisuje stopnje z 
Zakonom. Te pa se sploh ne 
uporabljajo, saj hkrati veljajo 
nižje stopnje, kakršne predvi- 
devajo carinski kontingenti. To 
pa pomeni, da za enako blago 
veljata dve carinski tarifi. 

Prej navedeni dogovori, pra- 
vi nadalje obrazložitev Osnut- 
ka, pooblaščajo in obvezujejo 
federacijo, da za vse vrste spe- 
cifične opreme, ki je ne proi- 
zvajajo organizacije v Jugosla- 
viji, zniža carinske stopnje v 
Carinski tarifi sami. Osnutek 
zakona to že upošteva, saj pre- 
dvideva manjše carinske stop- 
nje za izdelke strojegradnje in 
elektro-strojegradnje. Mimo 

tega pa z razčlenitvijo Carin- 
ske tarife s posebnimi postav- 
kami, ki zajemamo strukturo 
specifične opreme z znižanimi 
stopnjami (5,6 ali 7 odstotkov) 
dopolnjuje temeljno izhodišče. 

POENOSTAVITEV 
CARINSKEGA 
POSTOPKA 

Del Osnutka, ki razvršča bla- 
go po Carinski tarifi, vsebuje 
tudi določbe, ki bodo omogo- 
čile krajši carinski postopek. 
Osnutek namreč predlaga iz- 
popolnitev postopka carinje- 
nja nesestavljenih delov proi- 
zvodov, ki se sukcesivno uva- 
žajo razstavljeni, kakor tudi re- 
zervnih delov. V teh primerih 
bo mogoče proizvode, kot pre- 
dvideva nov člen, ki se sukce- 
sivno uvažajo, uvrstiti v Carin- 
sko tarifo kot sestavljene. 

Carinska tarifa vsebuje tri 
skupine sprememb. Najprej je 
ustrezno usklajena s spre- 
membami, ki so nastale v No- 
menklaturi Sveta za carinsko 
sodelovanje, ki je sicer osnova 
naše Carinske tarife. Skladno s 
tem so posamezni proizvodi iz 
ene tatifne številke uvrščeni 
pod drugo, popravljene so ne- 
katere jezikovne napake, ka- 
kor tudi dopolnjeno besedilo v 
vseh tistih primerih, ko je prak- 
sa izvajanja Carinske tarife 
opozorila na pomanjkljivosti. 

Carinska tarifa vsebuje tudi 
določeno število postavk iz 
doslej sprejetih sklepov o ca- 
rinskih kontingentih. Teh pozi- 
cij je razmeroma malo (43), saj 
se ne da vnesti namenskih po- 
zicij v Carinsko tarifo. Prav o 
teh namenskih pozicijah, pa so 
govorili carinski kontingenti. 

Za izdelke strojegradnje in 
elektro-strojegradnje je pred- 
lagano zmanjšanje carinskih 
obremenitev povprečno za 3 
odstotka, saj je sedaj stopnja 
zaščite za te proizvode precej 
večja kot za druge. To pa ne- 
gativno vpliva na panoge, ki so 
sicer veliki uvozniki strojev, 
aparatov, naprav, instrumen- 
tov in podobno. 

Predlagana sprememba Ca- 
rinske tarife, poudarja obra- 
zložitev, je del stabilizacijskih 
ukrepov, izvedenih sredi lan- 
skega leta, ko se je spremenil 
tečaj dinarja. Po ocenah so ti 
proizvodi, ki jih največ uvažata 
strojna industrija in elektro- 
strojegradnja, ob uvozu zelo 
obremenjeni. Zaradi tega je 
potrebno zmanjšati raven za- 
ščite, da bi omenjenima pano- 
gama zagotovili realnejše po- 
goje gospodarjenja. 

Zmanjšana raven carinske 
zaščite za uvoz omenjenih 
proizvodov ne bi smela nega- 
tivno vplivati na prihodke, ki se 
s carinami planirajo in ustvar- 
jajo, nadalje poudarja Osnu- 
tek. Proračuni kažejo, da se z 
omenjenim zmanjševanjem 
carinske stopnje ne bodo 
zmanjšala sredstva, plačana 
ob uvozu, tako da ta ukrep ne 
bo vplival na realizacijo prora- 
čunskih prihodkov, zbranih od 
carin. 

Potrebno pa je tudi upošte- 
vati, omenja na koncu obrazlo- 
žitev Osnutka zakona, da se 
tečaj dinarja, skladno z gibanji 
na mednarodnih borzah, stal- 
no spreminja in bodo te spre- 
membe vplivale tudi na pove- 
čanje osnov pri uvozu. To bo 
povzročilo povečanje prihod- 
kov od carin, čeprav bo carin- 
ska obremenitev dejansko 
manjša za tri odstotke. 

rcooosoocceocooocoQoeooQec:«eooec<»eoco9a. 

OSNUTEK ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH S 
ZAKONA O CARINSKI TARIFI - AS 393 « 
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Popolnejša usklajenost pristojnosti 

vojaških sodišč 

® S spremembami in dopolnitvami Zakona o vojaških sodiščih se usklajujejo do- 
ločbe Zakona, ki se nanašajo na pristojnost Vrhovnega komandanta oboroženih sil z 
ustavnimi določbami o pristojnosti Predsedstva SFRJ 
® Vojaška sodišča bodo sodila tudi civilne osebe v službi v oboroženih silah za 
kazniva dejanja pri službeni dolžnosti, v primerih koje druga civilna oseba sostorilec 
ali drugi udeleženec 

© Spreminja se in prilagaja praktičnim potrebam in možnostim sestava senata 
vojaškega sodišča prve stopnje 

Zvezni izvršni svet je poslaV/ 
obravnavo delegatom v Skup- 
ščini SFRJ Predlog za izdajo 
zakona o spremembah in do- 
polnitvah Zakona o vojaških 
sodiščih, z Osnutkom zakona 
(AS 401). S predloženimi spre- 
membami se, kot je poudarje- 
no v obrazložitvi, usklajujejo 
predvsem določbe Zakona, ki 
se nanašajo na pristojnost Vr- 
hovnega komandanta oboro- 
ženih sil z ustavnimi določba- 
mi o pristojnosti Predsedstva 
SFRJ. 

Druge spremembe in dopol- 
nitve Zakona se nanašajo v 
glavnem na organizacijo in 
pristojnost vojaških sodišč. V 
štiriletni praktični uporabi Za- 
kona o vojaških sodiščih (velja 
od 1. julija 1977) je bilo opaziti, 
da nekatera določila o organi- 
zaciji in pristojnosti vojaških 
sodišč otežujejo njihovo delo 
in je zato treba ta vprašanja 
drugače urediti. 

PRISTOJNOST 
PREDSEDSTVA SFRJ 

Osnutek zakona predlaga 
spremembo določbe po kateri 
so bila vojaška sodišča dolžna, 
da o uporabi zakona in o svo- 
jem delu obveščajo predsedni- 
ka SFRJ, kot vrhovnega ko- 
mandanta oboroženih sil 
SFRJ. Po novi določbi bi voja- 
ška sodišča prek zveznega se- 
kretarja za ljudsko obrambo 
obveščala Predsedstvo SFRJ 
kot najvišji organ vodstva in 
poveljevanja oboroženim si- 
lam SFRJ o uporabi zakonov 
in o svojem delu. 

Takšna rešitev se je pokaza- 
la zaradi tega, ker se je s pre- 
nehanjem funkcij predsednika 
republike pokazala potreba, 
da se določbe veljavnega za- 
kona, ki se nanašajo na pri- 
stojnost Vrhovnega koman1- 
danta oboroženih sil uskladijo 

z ustavnimi določili v pristoj- 
nosti Predsedstva SFRJ. 

S spremembami in dopolni- 
tvami Zakona o vojaških sodi- 
ščih je kot novost predvidena 
določena razširitev pristojno- 
sti vojaških sodišč, da sodijo 
ne le vojaške osebe, temveč 
tudi civilne v službi v oborože- 
nih silah za kazniva dejanja zo- 
per uradno dolžnost, ki jih sto- 
rijo skupaj s civilnimi osebami, 
civilna oseba pa se pojavlja kot 
sostorilec ali kot kakšen drug 
udeleženec. 

Nova določba se glasi, da če 
stori vojaška oseba ali civilna 
oseba v službi v oboroženih 
silah kaznivo dejanje zoper 
uradno dolžnost, civilna oseba 
pa je bila pri tem sostorilec ali 
drug udeleženec, sodi vojaško 
oziroma civilno osebo v službi 
v oboroženih silah vojaško so- 
dišče. 

SESTAVA SENATA 
VOJAŠKEGA SODIŠČA 

Novosti v Osnutku zakona 
so tudi določbe o sestavi sena- 
ta vojaškega sodišča prve 
stopnje. Veljavne določbe po 
katerih je moral en sodnik po- 
rotnik imeti enak čin ali razred 
kot obtoženi so povzročale te- 
žave pri sestavi senata teh so- 
dišč zaradi sprememb činov 
sodnikov porotnikov med 
mandatom, s tem pa je prihaja- 
lo tudi do deficitarnosti sodni- 
kov porotnikov nekaterih či- 
nov. Zaradi tega je predloženo, 
da naj bi bili senati vojaških 
sodišč prve stopnje sestavljeni 
tako, da v senatu en sodnik 
porotnik ne bi moral imeti ena- 
kega čina oziroma razreda kot 
obtoženec. Takšna fleksibil- 
nejša rešitev naj bi prispevala 
k učinkovitosti postopka pred 
vojaškimi sodišči. 

Predložena rešitev predvide- 
va, da kadar sodi vojaško sodi- 
šče prve stopnje v senatu v ka- 
zenskih stvareh vojakov, nižjih 
oficirjev in vojaških uslužben- 
cev XII. do VIII. razreda mora 
biti v senatu en sodnik porot- 
nik nižji oficir ali vojaški usluž- 
benec XII. do VIII. razreda; v 
kazenskih stvareh oficirjev, vo- 
jaških uslužbencev VII. do I. ra- 
zreda in civilnih oseb, so so- 
dniki porotniki ali vojaški 
uslužbenci VII. do I. razreda; v 
kazenskih stvareh civilnih 
oseb je en sodnik porotnik lah- 
ko tudi civilna oseba v službi v 
oboroženih silah. 

Po predlaganih spremem- 
bah zakona so sistematizirana 
določila o sestavi senata Vr- 
hovnega vojaškega sodišča in 
je predvideno, da bi v določe- 
nih primerih to sodišče odlo- 
čalo v senatu petih sodnikov. 
Takšno sodišče bi odločalo o 
pritožbi zoper tožbo s katero je 
senat Vrhovnega vojaškega 
sodišča spremenil sodbo voja- 
škega sodišča prve stopnje, po 
kateri je bil obtoženec opro- 
ščen obtožbe, in obtoženca 
spoznal za krivega ali o zahtevi 
za varstvo zakonitosti zoper 
sodbo vojaškega sodišča prve 
stopnje, ki je postala pravno- 
močna zato, ker ni bila vložena 
pritožba. 

Ta sprememba bi pogojila 
tudi spremembo drugega od- 
stavka - izpuščena bi bila po- 
seben senat in občna seja kot 
posebni obliki odločanja vr- 
hovnega vojaškega sodišča. 

Ena od novosti je tudi rešitev 
s katero se za sojenje civilnim 
osebam v službi v oboroženih 
silah določi krajevna pristoj- 
nost vojaških sodišč prve stop- 
nje tako kot za vojaške osebe. 
Tudi za sojenje civilnim ose- 
bam je krajevno pristojno voja- 
ško sodišče prve stopnje na 
področju katerega se nahaja 
vojaška enota, vojaška ustano- 
va ali državni organ, organiza- 
cija združenega dela ali druga 
organizacija kateri pripada ob- 
toženi ali v kateri dela. 

Prav tako je predloženo, da 
je za izbris sodbe vojaškega 
sodišča na prošnjo obsojenca 
krajevno pristojno vojaško so- 
dišče prve stopnje, na območ- 
ju katerega je stalno bivališče 
obsojenca. 

Poleg naštetih sprememb in 
dopolnitev je dopolnjena tudi 
določba o določitvi pripora zo- 
per civilno osebo za kazniva 
dejanja iz pristojnosti vojaških 
sodišč. Predvideno je, da ra- 
zen preiskovalnega sodnika 
vojaškega sodišča ta pripor 
pod določenimi pogoji lahko 
določijo tudi pooblaščene sta- 
rešine varnostnih organov 
oboroženih sil in vojaške poli- 
cije. 

Določeno je tudi pooblastilo 
za zveznega sekretarja za ljud- 
sko obrambo, da izda predpise 
tudi o povračilu stroškov ka- 
zenskega postopka pred voja- 
škimi sodišči, ker predpisov o 
stroških pred drugimi rednimi 
sodišči ni moč neposredno 
uporabljati 

^9coooso6ooeooooecoBoocooocc«sooc.so!50ccc^ 
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Glasilo Skupščine SFRJ je pomembna 

pridobitev delegatskega sistema 

9 Glasilo Skupščine SFRJ izhaja sedaj v 14 izdajah v jezikih jugoslovanskih narodov 
in albanščini, madžarščini, romunščini, slovaščini, rusinščini in turščini, v skupni 
nakladi 450.000 izvodov 
• Izhodiščna podlaga uredniškega koncepta je objavljanje informacij v funkciji 
odločanja 
@ Uredniški odbor ocenjuje, da je bila pri dosedanjem izdajanju temeljna uredniška 
zasnova in politika Glasila Skupščine SFRJ uspešno in dosledno izvedena 
® Informacije objavljene v Glasilu se še premalo uporabljajo v samoupravni dele- 
gatski bazi za razpravo in zavzemanje stališč in smernic za delo delegatov in 
delegacij 
® Proces izgrajevanja delegatskega informiranja je v najtesnejši povezavi z delova- 
njem in razvojem delegatskega sistema 

Uredniški odbor Glasila 
Skupščine SFRJ, ki je delegat- 
sko telo je pripravil Poročilo o 
uresničevanju uredniškfe poli- 
tike in izdajanju Glasila Skup- 
ščine SFRJ. Poročilo je bilo 
poslano v obravnavo delega- 
tom v obeh zborih Skupščine 
SFRJ. Pričakovati je, da bo 
razprava potekala tudi v skup- 
ščinah republik in pokrajin, saj 
Glasilo izhaja kot del skupne- 
ga glasila s temi skupščinami. 

Na začetku poročila je pou- 
darjeno, da je Skupščina SFRJ 
glede na ustavno obveznost, 
da s pravočasnim in popolnim 
obveščanjem omogoči delega- 
cijam v samoupravni osnovi 
sodelovanje pri odločanju o 
vprašanjih iz njene pristojno- 
sti, sprejela poseben odlok o 
načinu in organizaciji obve- 
ščanja delegacij, temeljnih sa- 
moupravnih organizacij in 
skupnosti in družbenopolitič- 
nih organizacij o vprašanjih iz 
pristojnosti Skupščine SFRJ. 
Odlok določa vprašanja o ka- 
terih se obveščajo delegacije, 
določa pa tudi, da v ta namen 
Skupščina SFRJ izdaja svoje 
redno glasilo za obveščanje 
delegacij o celotnem procesu 
odločanja v Skupščini SFRJ. 

DOSEDANJE 
IZDAJANJE GLASILA 

Glasilo Skupščine SFRJ 
izhaja že šest let. Prva številka 
je izšla aprila 1975, do konca 
marca 1981 pa je izšlo skupaj 
130 številk. Glasilo izhaja re- 
dno vsakih 14 dni, razen med 

poletnimi skupščinskimi počit- 
nicami. 

Na podlagi dogovora o izda- 
janju skupnega delegatskega 
glasila Skupščine SFRJ in 
skupščin republik in pokrajin 
Glasilo skupščine SFRJ izhaja 
sedaj v 14 izdajah, z različnimi 
imeni, v jezikih jugoslovanskih 
narodov in v albanščini, mad- 
žarščini, romunščini, slovan- 
ščini, rusinščini in turščini, v 
skupni nakladi 450.000 izvo- 
dov. 

Po oceni Uredniškega odbo- 
ra pomeni tak način izdajanja 
skupnega glasila izjemen do- 
sežek tudi s stališča uresniče- 
vanja ustavne koncepcije o 
enakopravnosti jezikov in pi- 
sav jugoslovanskih narodov, s 
čimer se v praksi uveljavlja in 
potrjuje njeno uveljavljanje. 
Tako je skupno glasilo na naj- 
boljši način v funkciji delegat- 

1 skega sistema, ker omogoča 
delegacijam v samoupravni 
osnovi, da so obveščene in 
vključene v proces odločanja o 
vprašanjih iz pristojnosti 
Skupščin SFRJ in skupščin re- 
publik in pokrajin. 

UREDNIŠKA POLITIKA 
IN ZASNOVA GLASILA 

Temeljna zasnova Glasila 
Skupščine SFRJ je določena 
in oblikovana v omenjenem 
Odloku. Iz določene zasnove 
izhaja, da je glavni namen Gla- 
sila Skupščine SFRJ obveščati 
delegacije v samoupravni 
osnovi o vseh vprašanjih, o ka- 
terih odloča Skupščina SFRJ, 
ter jim tako omogoča, da zav- 

Glasilo Skupščine SFRJ je 
tako po svoji zasnovi kot tudi v 
praksi izdajanja usmerjeno k 
temu, da pomeni samo eno 
obliko delegatskega obvešča- 
nja, nikakor pa ne edine in izk- 
ljučne oblike za občevanje 
Skupščine SFRJ z delegatsko 
osnovo. Dopolnjujejo ga tudi 
druge publikacije, ki jih izdaja 
Skupščina SFRJ in obveščanje 
o delu Skupščine, ki poteka 
prek javnih glasil. Uredniška 
zasnova upošteva tako celotno 
obveščanje delegatske osno- 
ve, pri čemer javna glasila pre- 
cej pripomorejo k obveščanju 
javnosti in delegatske osnove 
o sprotni dejavnosti Skupščine 
SFRJ in so posrednik povratne 
informacije iz delegatske 
osnove. 

Gledano v celoti Uredniški 
odbor ocenjuje, da so bili do 
sedaj doseženi pomembni 
uspeni pri graditvi in izboljša- 
nju zasnove Glasila Skupščine 
SFRJ in da je treba to pridobi- 
tev ohraniti in jo še naprej 
izboljševati v skladu z ustavni- 
mi obveznostmi in določili po- 
slovnika Skupščine SFRJ. 

VSEBINA GLASILA 
Vsi prikazi osnutkov zako- 

nov, predpisov in drugih aktov, 
stališč in sklepov delovnih te- 
les ter drugo analitično in in- 
formativno gradivo se objav- 
ljajo v Glasilu v skrajšani obli- 

zamejo svoja stališča in se 
vključijo v proces odločanja o 
teh vprašanjih. 

V skladu s tem je izhodišče 
uredniške zasnove Glasila 
Skupščine SFRJ objavljanje 
informacij v funkciji odločanja. 
Tako sta hkrati opredeljena tu- 
di vsebina glasila in način pri- 
kazovanja gradiva in obdelave 
informacij. Prikazi gradiva o 
katerem odloča Skupščina 
SFRJ ter celotni potek in pro- 
ces njihovega sprejemanja, od 
pobude do končnega sprejet- 
ja, pomenijo glavno vsebino 
Glasila. Poleg tega objavlja 
Glasilo tudi druge informacije 
in gradivo, ki imajo pomen za 
obravnavo in zavzemanje sta- 
lišč v delegacijah v samou- 
pravni osnovi. Med to gradivo 
štejemo analize in ocene o sta- 
nju in problemih na posamez- 
nih področjih družbenoeko- 
nomskega in družbenopolitič- 
nega življenja, poročila o ure- 
sničevanju določene politike 
ter o izvajanju zakonov, stali- 
šča in sklepe zborov in delov- 
nih teles in drugo. 

V Glasilu se v skladu z odlo- 
kom objavljajo tudi stališča in 
predlogi, ki jih Skupščini SFRJ 
pošiljajo skupščine republik in 
pokrajin, potem Zveza komu- 
nistov Jugoslavije, Socialistič- 
na zveza, Zveza sindikatov, 
Gospodarska zbornica Jugo- 
slavije in druge organizacije v 
federaciji. 
^ccoooeooosooooeoooooeooooocosoccococcco^ 
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ki. Pri tem se želi prikazati 
družbeno bistvene rešitve, ki 
so dane v tem gradivu, pravne 
in druge rešitve in formulacije 
pa so manj važne. 

V Glasilu se gradiva ne ob- 
javljajo integralno, razen v red- 
kih primerih (kot je na primer 
objava osnutka amandmajev k 
ustavi SFRJ z obrazložitvijo in 
podobno. Tudi tisto gradivo, ki 
je zaradi svojega pomena da- 
no v javno razpravo in se obja- 
vi integralno na kakšen druga- 
čen način, se objavlja v Glasilu 
v zgoščeni obliki, kot pomoč 
delegacijam v samoupravni 
osnovi pri obravnavi tega gra- 
diva in pri zavzemanju stališč. 

Po oceni Uredniškega odbo- 
ra ustreza vsebina Glasila zna- 
čaju in vsebini dela Skupščine 
SFRJ v posameznih obdobjih. 

V obdobju od konstituiranja 
Skupščine SFRJ drugega skli- 
ca, od maja 1978 do začetka 
marca 1981 je izšlo skupaj 60 
številk Glasila Skupščine 
SFRJ, v katerih je bilo objavlje- 
no 406 prispevkov (približno 
2,670 tipkanih strani besedila). 

Največ prostora v Glasilu so 
v tem obdobju zavzemala ana- 
litična gradiva, ocene, poroči- 
la, informacije in prikazi stanja 
na posameznih področjih, pa 
tudi stališča delovnih teles 
zborov Skupščine SFRJ o teh 
gradivih. Od skupaj 390 pri- 
spevkov v rednih številkah 
Glasila - če pa temu gradivu 
dodamo še prispevke iz rubri- 
ke »Izvajanje zakonov« in ne- 
katere druge - potem je bilo v 
Glasilu v tem obdc^bju posve- 
čeno 42 odstotkov prostora 
neposrednemu spremljanju 
uresničevanjai določene politi- 
ke, sprejetih zakonov ter poli- 
tične kontrole nad delom zvez- 
nih organov. 

V rubriki »Novi predpisi« je 
bilo v tem obdobju 127 pri- 
spevkov (vštevši tudi stališča 
delovnih teles o osnutkih ak- 
tov), toda samo na 590 straneh 
oziroma obsegle so 22,7 od- 
stotka prostora v Glasilu. V 
Glasilu so bili prikazani vsi 
osnutki zakonov, predpisov ali 
drugih aktov, o katerih je odlo- 
čala Skupščina SFRJ, razen ti- 
stih, ki so zaupni, in takih, v 
katerih gre za drobnejše for- 
malne spremembe in dopolni- 
tve sedanjih zakonov. Če do- 
damo temu tudi prikaze v ru- 
briki »Mednarodne pogodbe« 
(32 krajših prispevkov) je ob- 
segla zakonodajna dejavnost v 
Glasilu skupaj 25 odstotkov. 

Razvojna politika je v Glasilu 
eno najvažnejših področij ob- 
veščanja delegatske osnove. 
Uredniška politika Glasila 
izhaja iza tega, da so planski 
dokumenti in določanje ra- 
zvojne politike najbolj po- 

membni za vse delovne ljudi in 
občane in njihove organizacije 
in je tudi zato temu delu dejav- 
nosti v Skupščini SFRJ posve- 
čena tolikšna pozornost. Gla- 
silo najpopolneje spremlja po- 
tek in proces sprejemanja do- 
kumentov razvojne politike. 
Čeprav gre za sprejemanje do- 
kumentov samo v krajšem ob- 
dobju na koncu leta, je bilo v 
okviru rubrike »Razvojna poli- 
tika« objavljenih v tem obdob- 
ju 40 prispevkov (na 430 stra- 
neh besedila) oziroma 16,5 od- 
stotka prostora v Glasilu. 

Do pomembnih sprememb v 
vsebini Glasila Skupščine 
SFRJ je prišlo tudi glede prika- 
zovanja mnenj in stališč delov- 
nih teles v procesu obravnave 
gradiv, bodisi aktov, bodisi 
analitičnih drugih gradiv. V ok- 
viru rubrike »Izdelka skupščin- 
skih teles«, v kateri so objav- 
ljeni prispevki ki neposredno 
ne sodijo v nobeno izmed 
omenjenih rubrik je bilo objav- 
ljeno 36 prispevkov (354 strani 
besedila), kar je 13,6 odstotka 
prostora v Glasilu. V tej rubriki 
so redno objavljeni osnutki de- 
lovnih programov zborov, da 
bi se lahko delegatska baza 
vključevala v proces programi- 
ranja skupščinskega dela. De- 
lo skupščinskih teles je v Gla- 
silu tematsko prikazano, saj je 
treba objavljati informacije v 
funkciji odločanja, tako da je 
temu posvečeno dejansko ve- 
liko več prostora (25 odstot- 
kov). 

URESNIČEVANJE 
UREDNIŠKE ZASNOVE 

Uredniški odbor Glasila je v 
skladu s svojimi nalogami in 
obveznostmi redno spremljal, 
kako se uresničuje določena 
uredniška zasnova Glasila in 
koliko njegova vsebina ustreza 
vsebini dela Skupščine SFRJ v 
tem obdobju. Na podlagi tega 
ocenjujejo, da sta temeljna 
uredniška zasnova in politika 
Glasila Skupščine SFRJ v tem 
obdobju uspešno in dosledno 
izpeljani v praktičnem izdaja- 
nju Glasila v skladu z dejav- 
nostmi in vsebino dela v Skup- 
ščini SFRJ in možnostmi vtem 
pogledu. 

Uredniški odbor je ugotovil, 
da je bila dosežene zadovoljiva 
in odgovorna strokovna raven 
pri prikazovanju gradiv o kate- 
rih odloča Skupščina SFRJ. 
Hkrati pa so bili stil, jezik in 
jasnost prikazanih gradiv pri- 
lagojeni potrebam in zahtevam 
delegatske baze, čeprav bi si 
bilo treba po mnenju Uredni- 
škega odbora še nadalje priza- 
devati, da bi bila ta gradiva še 
boljša in razumljivejša ter čim 
dostopnejša delegacijam v ba- 

zi, kar ostaja trajna naloga pri 
izdajanju glasila. 

Uredniški odbor je ugotovil, 
da zaznamovanje številnih 
gradiv z različnimi oznakami 
zaupnosti onemogoča njihovo 
prikazovanje v Glasilu, zato pa 
pogosto ni pravih razlogov. 

Uredniški odbor je prav tako 
večkrat ugotovil, da se ne iz- 
polnjujejo obveznosti iz po- 
slovnika Skupščine SFRJ, da 
mora vsak predlagatelj poleg 
besedila, ki ga predloži v 
obravnavo in sprejemanje, po- 
slati tudi poseben povzetek 
prav zaradi obveščanja dele- 
gacij v samoupravni osnovi. 
Pomanjkanje pravih, vsebin- 
sko bogatih povzetkov zelo 
otežuje izdajanje Glasila. Ta 
problem bi bilo treba trajno re- 
šiti z ustreznimi poslovniškimi 
določbami, ki bi jih morali spo- 
štovati vsi, ki sodelujejo pri 
pripravi gradiv. 

Obveščanje delegacij v sa- 
moupravni osnovi o vseh vpra- 
šanjih, predvidenih v odloku, 
se za zdaj uresničujejo toliko, 
kolikor predlogi aktov in dru- 
gih gradiv, o katerih se odloča, 
vsebujejo vse potrebne ele- 
mente. Medtem ko lahko ugo- 
tovimo, da izpolnjujejo infor- 
macije v Glasilu vse pogoje 
glede prikazovanja ciljev in ra- 
zlogov, zaradi katerih se spre- 
jema določen akt, pa tudi gle- 
de temeljnih razmerij, ki jih 
ureja in glede osnovnih reši- 
tev, ki jih vsebuje, ne moremo 
reči, da zadovoljujejo v dru- 
gem vsebinskem pogledu. V 
informacijah namreč ni kazal- 
cev, kako delujejo predlagane 
rešitve na družbeni položaj in 
interese delovnih ljudi na po- 
sameznih področjih združene- 
ga dela, v krajevnih in samou- 
pravnih interesnih skupnostih 
ter na skupne in splošne druž- 
bene interese. Teh kazalcev in 
informacij, ki so lahko za dele- 
gacije v samoupravni osnovi 
bistvenega pomena, pa ni za- 
to, ker jih v glavnem niti ni v 
predlaganih besedilih. Po 
mnenju Uredniškega odbora je 
treba bistveno spremeniti 
odnos predlagateljev pri pred- 
laganju aktov Skupščine 
SFRJ. 

Temu v prid govori tudi dej- 
stvo, da v gradivih praviloma ni 
alternativ in različnih rešitev, 
kar ne omogoča dejavnejšega 
odnosa delegacij v.bazi in nji- 
hovega vključevanja v proces 
odločanja. Uredniški odbor je 
tudi ugotovil da v Glasilu ni 
prikazov začetnih pobud, kar 
je prav tako obveznost iz ome- 
njenega odloka. 

Težave v uredniški politiki 
povzroča tudi to, da ni mogoče 
stalno in redno načrtovati šte- 
vilk, ker se ne spoštujejo pre- 

dvideni roki za pripravo, do- 
stavo in obravnavo posamez- 
nih gradiv iz delovnih progra- 
mov zborov. Iz tega pa izhaja 
tudi druga težava - neenako- 
meren priliv gradiv za razpravo 
oziroma neenakomerna inten- 
zitetna dela skupščinskih teles 
v posameznih obdobjih. 

DOSTOPNOST ■ 
GLASILA 

Uredniški odbor je zelo po- 
zorno obravnaval vprašanje 
razpečevanja Glasila in njego- 
ve dostopnosti vsem delegaci- 
jam v bazi, saj so od tega odvi- 
sni tako njegova uporaba kot 
tudi dejanski učinki. V skladu z 
Dogovorom o izdajanju skup- 
nega glasila prejema vsaka de- 
legacija vsaj en izvod (brez- 
plačno). Praksa v republikah in 
pokrajinah je različna, zato 
vsaka delegacija glede na 
glavno obveznost prejema tudi 
po več izvodov. 

Glede razpečevanja in do- 
stopnosti glasila se je tudi do 
sedaj postavljalo vprašanje 
obveznosti temeljnih samou- 
pravnih organizacij in skupno- 
sti in družbenopolitičnih orga- 
nizacij, da zagotovijo svojim 
delegacijam materialne in dru- 
ge pogoje za delo, kamor spa- 
da tudi delegatsko glasilo. Po 
oceni uredniškega odbora je 
treba na vprašanje dostopno- 
sti Glasila gledati kot na oboje- 
stransko obveznost - tako 
skupščin kot njegovega izda- 
jatelja, kot tudi vseh samou- 
pravnih struktur, ki zagotavlja- 
jo pogoje za delo delegacij. 

V tem kontekstu je Uredniški 
odbor sprožil vprašanje naroč- 
nine na skupno glasilo, kar je 
primeren način, da se izpolni 
ta obveznost samoupravnih 
organizacij in skupnosti. Do- 
sedanje izkušnje glede uvaja- 
nja naročnine na skupno dele- 
gatsko glasilo niso povsem 
ugodne, čeprav je stanje v po- 
sameznih republikah in pokra- 
jinah zelo različno. Samo v SR 
Sloveniji in SR Makedoniji po- 
šiljajo skupno glasilo naročni- 
kom, v drugih republikah pa 
tega ni. 

UČENKI GLASILA 
V DELEGATSKI BAZI 

Eno vprašanj, ki je bilo med 
dosedanjim izdajanjem Glasila 
postavljeno pred Uredniški od- 
bor, se nanaša na njegove de- 
janske učinke v delegatski ba- 
zi. Podlaga za obravnavo teh 
učinkov je če so informacije iz 
Glasila predmet obravnav v 
delegacijah, v kolikšni meri so 
na dnevnih redih njihovih se- 
stankov, kakšna stališča so 
zavzele o tem, kakšna je bila 
usoda teh stališč in podobno 
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Skratka, koliko informacije, 
objavljene v Glasilu, prispeva- 
jo k vključevanju delegacij v 
proces odločanja o vprašanjih 
iz pristojnosti Skupščine 
SFRJ. 

Dosedanje izkušnje v tem ni- 
so popolnoma zadovoljive. Ra- 
ziskovanja so pokazala, da de- 
legatska baza ni sprejela Gla- 
sila Skupščine SFRJ v tem 
smislu, da bi bile v njem objav- 
ljene informacije podlaga za 
začetek razprave in zavzema- 
nje stališč. V glavnem ga upo- 
rabljajo ža obveščanje, tako 
kot druga sredstva javnega ob- 
veščanja, ne sprejemajo pa ga 
kot ustrezno gradivo za raz- 
pravo. 

Spoznanja iz dosedanje 
prakse kažejo, da le posamez- 
ne delegacije postavljajo infor- 
macije iz glasil na dnevne rede 
svojih sestankov, da razprav- 
ljajo o njih ter zavzemajo stali- 
šča in smernice za delo dele- 
gatov in delegacij. Včasih se v 
delegacijah pojavljajo mnenja, 
da niso poklicani, da razprav- 
ljajo o vprašanjih iz pristojno- 
sti Skupščine SFRJ, temveč, 
da segata njihova pristojnost 
in delovno področje samo do 
občinske skupščine. 

Po mnenju Uredniškega od- 
bora se je v dosedanji praksi 
jasno pokazalo, da je proce3 
razvijanja delegatskega obve- 
ščanja najtesneje povezan z 
delovanjem in razvojem dele- 
gatskega sistema. Kjer je dele- 
gatski sistem razvit, so tudi 
učinki uporabe delegatskih 
glasil veliko večji, in obratno, 
kjer tega ni, tudi glasila manj 
uporabljajo. Spremljati učinke 
glasil pomeni pravzaprav 
spremljati učinke delegatske- 
ga sistema. Zato tudi velja 
mnenje, da je raziskovanje 
učinkov glasil predvsem poli- 
tičnq in družbeno vprašanje, ki 
je neposredno povezano z de- 
lovanjem delegatskega siste- 
ma, manj pa je redakcijsko 
uredniško vprašanje. 

Uredniški odbor poudarja, 
da je usoda glasila odvisna tu- 
di od podedovanega načina 
obveščanja. Razen izdajanja 
delegatskih glasil do sedaj ni 
bilo veliko storjenega za celot-, 
no preobrazbo sištema obve- 
ščanja, ki bi bil v funkciji sa- 
moupravnega delegatskega si- 
stema odločanja. 

Uredniški odbor je kritično 
ocenil stanje glede uporabe in 
učinkov skupnega glasila v de- 
legatski bazi in na podlagi tega 
ugotovil, da so ti učinki veliko 
večji, kot je bilo ocenjeno in 
kot je znano delegatom. Do te- 
ga sklepa je prišel na podlagi 
izkušenj in spoznanj, ki so si 
jih v zadnjem času pridobili v 
posameznih republikah in po- 

krajinah, ko so organizirali po- 
govore z uporabniki glasil 

SODELOVANJE Z 
UREDNIŠKIMI ODBORI 
IN REDAKCIJAMI 
REPUBLIŠKIH IN 
POKRAJINSKIH 
GLASIL 

Sodelovanje z republiškimi 
in pokrajinskimi skupščinami 
pri izdaji skupnega glasila je 
bilo do sedaj dokaj uspešno in 
predstavlja eno najkonkretnej- 
ših in najuspešnejših oblik so- 
delovanja med skupščinami. 
Pri takšnem sodelovanju je 
Glasilo Skupščine SFRJ, kot 
del skupnega glasila, izhajalo 
redno in neovirano ob spošto- 
vanju vseh obveznosti, določe- 
nih v Dogovoru o izdajanju te- 
ga glasila. 

V tem pogledu je izredno 
pomembno sodelovanje z ure- 
dniškimi telesi in redakcijami 
republiških in pokrajinskih 
glasil. Na pobudo Uredniškega 
odbora Glasila Skupščine 
SFRJ je vpeljana praksa, da se 
najmanj enkrat na leto organi- 
zira izmenjava mnenj o izdaji 
glasila, uredniški politiki, 
zboljšanju in izpopolnjevanju 
vsebine, zlasti pa o učinkih 
skupnega glasila v delegatski 
bazi. Pri tem sodelujejo pred- 
sedniki uredniških teles, pred- 
sedniki komisij za informiranje 
in glavni uredniki glasil repu- 
bliških in pokrajinskih skup- 
ščin in Skupščine SFRJ. 

Uredniški odbor ocenjuje, 
da je bilo sodelovanje z repu- 
bliškimi in pokrajinskimi skup- 
ščinami pri izdaji skupnega 
glasila v celoti zelo uspešno in 
koristno in da ga je treba ne- 
nehno negovati in še naprej 
razvijati. Ker gre za novost pri 
obveščanju delegatske osnove 
ter za posebno obliko komuni- 
ciranja skupščin s to osnovo, 
ni naključje, da je to sodelova- 
nje dobilo takšne razsežnosti 
in da daje takšne sadove. 
Skupna prizadevanja, da bi to 
obliko skupščinske dejavnosti 
izboljšali, so najboljša pot za 
dosego tega cilja. 

DELO UREDNIŠKEGA 
ODBORA 

Uredniški odbor Glasila 
Skupščine SFRJ je bi! imeno- 
van na sejah zborov 27. no- 
vembra 1978. Od svojega kon- 
stituiranja je imel Uredniški 
odbor do sredine marca 1981 
osem sej, na katerih je redno 
analiziral objavljene številke 
glasila in redakciji glasila dajal 
sugestije in napotke za nadalj- 
nje delo. 

Glede na to, da je treba ne- 

nehno izpopolnjevati določe- 
no zasnovo Glasila Skupščine 
SFRJ, izboljševati njegovo 
vsebino in način obdelave gra- 
diva ter čim bolj vsestransko 
določiti njegove učinke v dele- 
gatski osnovi, je Uredniški od- 
bor v tem obdobju deloval pri 
več akcijah na različnih po- 
dročjih. Tako je odbor v daljših 
razpravah in z zbiranjem spoz- 
nanj analiziral fiziognomijo, 
namen, značaj in izdajanje 
skupščinskih publikacij in nji- 
hova vzajemna razmerja. 

Odbor je podpiral in spod- 
bujal sodelovanje in izmenjavo 
mnenj z uredniškimi odbori 
glasil republiških in pokrajin- 
skih skupščin, zlasti glede do- 
stopnosti in razpečevanja 
skupnega glasila. Predstavniki 
uredniškega odbora so redno 
sodelovali na skupnih sestan- 
kih vseh izdajateljev glasil. 
Uredniški odbor je na sestan- 
kih obravnaval povzetke 
razprv, ocene in stališča s .teh 
posvetov. 

Uredniški odbor se je prav 
tako redno seznanjal z delov- 
nim sodelovanjem redakcije 
Glasila Skupščine SFRJ z re- 
publiškimi in pokrajinskim re- 
dakcijam glede vseh vprašanj 
priprave, izdajanja in razpeče- 
vanja Glasila. 

Ob obravnavi uresničevanja 
uredniške zasnove Glasila je 
Uredniški odbor pozitivno 
ocenil dosedanje delo redakci- 
je Glasila, pri tem pa je imel 
pred očmi način in značaj ob- 
delave informacij, stil in jezik, 
strnjenost in jasnost objavlje- 
nih prispevkov v Glasilu In iz- 
polnjevanje vseh drugih ob- 
veznosti pri redem izdajanju 
Glasila. Pri tem je Uredniški 
odbor upošteval zlasti to, da 
vse informacije in prikaze gra- 
diva v Glasilu pripravlja sama 
redakcija (zaradi že omenjenih 
predlagateljevlh slabih priprav 
povzetkov), vštevši tudi strnje- 
ne prikaze najbolj zapletenih 
in najobsežnejših besedil. 

SKLEPNE 
UGOTOVITVE 

Uredniški odbor je ocenil, da 
so bili pri dosedanjem izdaja- 
nju Glasila Skupščine SFRJ in 
uresničevanju njegove uredni- 
ške zasnove in politike dose- 
ženi pozitivni rezultati in kot 
stalno nalogo je določil nadalj- 
nja prizadevanja za izboljšanje 
in izpopolnjevanje Glasila. V 
tej zvezi poudarja Uredniški 
odbor usmeritve svoje nadalj- 
nje dejavnosti na tem področ- 
ju, pa tudi drugih subjektov, ki 
lahko prispevajo k izboljšanju 
te oblike delegatskega obve- 
ščanja. 

Nadaljnji razvoj delegatske- 

ga obveščanja, s tem pa tudi 
Glasila Skupščine SFRJ, je 
med drugim odvisen od razvo- 
ja celotnega družbenega siste- 
ma obveščanja, zaradi česar 
so prav v tej smeri potrebne 
določene akcije in prizadeva- 
nja, da ustvarimo vse razmere, 
ki so potrebne za to obliko ob- 
veščanja. Ko so začela izhajati 
delegatska glasila, smo raču- 
nali, da bodo lahko prerasla v 
sredstvo za delo delegacij le v 
okviru široko razvejanega in- 
formativnega sistema, v kar 
naj bi bi! vključeni tudi infor- 

macijsko-dokumentacijski 
centri v občinah, krajevnih 
skupnostih, večjih delovnih or- 
ganizacijah, vse to pa je še ve- 
dno v začetnih oblikah. 

- Če bi izdajanje delegat- 
skih glasil obravnavali v sklo- 
pu celotnega informativnega 
sistema, bi bilo tudi financira- 
nje skupnega glasila drugače 
postavljeno. Zagotovitev mate- 
rialnih pogojev za delo SZDL 
ni posvečala potrebe pozorno- 
sti Glasilu in sicer v tem smi- 
slu, da je to tudi njena oblika 
dela in da je treba nanj resno 
računati. 

- Dosledno je treba izvajati 
veljave poslovniške določbe in 
druge določbe o obveznosti 
predteigateliev aktov in drugih 
gradiv, ki jih dobiva Skupščina 
SFRJ, da pripravijo in pošljejo 
povzetke tega gradiva. To ob- 
veznost bi morali izpolnjevati 
ne le, ko gre za osnutke zako- 
nov in drugih aktov, temveč tu- 
di pri vseh planskih dokumen- 
tih, analitičnih gradivih, poro- 
čilih in informacijah. 

- Dolžnost delegatov in de- 
legacij v Skupščini SFRJ, da 
obvešajo delegacije v samou- 
pravni osnovi o svojem delu in 
procesu odločanja v Skupščini 
SFRJ, je mogoče uresničevati 
tudi z večjo zainteresiranostjo 
za usodo Glasila v delegatski 
osnovi, s spodbujanjem dele- 
gacij, da ga več uporabljajo, z 
ugotavljanjem in odpravlja- 
njem vzrokov za njegovo neza- 
dostno dostopnost ali upo- 
rabo. 

- Z aktivnostjo delegatov v 
svojem okolju, s koordinirano 
akcijo z izdajatelji skupnega 
glasiia v republikah in pokraji- 
nah in z organizirano akcijo na 
vseh ravneh delegatskega od- 
ločanja, si je treba prizadevati, 
da bo članom delegacij v sa- 
moupravni osnovi skupno gla- 
silo bolj dostopno. Zlasti je tre- 
ba ukreniti vse, kar je treba za 
uvedbo In razširitev naročanja 
na glasilo, samoupravne orga- 
nizacije in skupnosti ter druž- 
benopolitične organizacije pa 
naj bi to sprejele kot svojo ob- 
veznost pri zagotovitvi mate- 
rialnih pogojev za delo delega- 
cij. 
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Raziskovanje dejanskih 
učinkov Glasila v delegatski 
osnovi bo treba posvetiti vso 
pozornost, in sicer v dogovoru 
z republiškimi in pokrajinski- 
ma skupščinama oziroma nji- 
hovimi delovnimi telesi in služ- 
bami, ki so zadolžene za izda- 
janje skupnega glasila. Priza- 

devati si je treba, da bomo s 
temi raziskavami ne samo 
ugotavljali dejansko stanje, 
temveč tudi izboljšali delo v 
zvezi z izdajanjem glasila, 
izboljšali stike in povezave z 
delegatsko osnovo in po- 
dobno. 

- Sodelovanje z republiški- 
mi in pokrajinskima skupšči- 

nama pri izdajanju skupnega 
glasila, njegovo izboljšanje ter 
nadaljnji razvoj, je prav tako 
trajna naloga in obveznost. 
Zlasti je pomembno to, da s 
pogovori, posveti in drugimi 
podobnimi oblikami skupno 
spodbujamo prakso raznovrst- 
nih načinov raziskovanja učin- 

kov skupnega Glasila v dele- 
gatski osnovi. 

Na koncu Poročila je pred- 
log sklepov, ki naj bi jih spreje- 
la oba zbora Skupščine SFRJ. 
v posebni prilogi Poročila pa je 
podroben pregled načina izda- 
janja, naklade, distribucije in 
stroškov skupnega glasila po 
republikah in pokrajinah. 
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Izpolnjene obveznosti do gospodarsko 

manj razvitih republik in SAP Kosova 

@ Do konca decembra 1980 Je bilo v Sklad vplačano nad 24 milijard dinarjev, kar Je 
okrog 95 odstotkov načrtovanih sredstev 
© Sredstva Sklada ustvarjena z vplačilom obveznega posojila so bila uporabljena 
namensko v skladu s sprejetimi merili 
@ V okviru posebnih ukrepov federacije je bilo poleg rednih sredstev za SAP Kosovo 
izločeno še 2,4 milijarde dinarjev 
® Okrog SS odstotkov odobrenih sredstev je bilo usmerjeno v ©snovna sredstva za 
graditev industrijskih objektov 
© V letu 1980 je po osem organizacij združenega dela iz razvitih in manj razvitih 
republik in pokrajin združilo delo in sredstva, pri tem pa so angažirali tudi sredstva 
Sklada 

Uresničevanje obveznosti 
do Sklada federacije za kredi- 
tiranje hitrejšega sazvoja go- 
spodarsko manj razvitih repu- 
blik in avtonomnih pokrajin v 
letu 1980 se je odvijalo v za- 
htevnih pogojih. Razen tega, 
da so bile zamude pri izvrševa- 
nju zakonskih obveznosti, so 
nastale tudi velike raziike v do- 
govornjeni dinamiki vplačila, 
posojila združenega dela po- 
sameznim republikam in po- 
krajinam. 

To so samo nekatere ocene, 
ki jih vsebuje Zaključni račun 
Sklada federacije za kreditira- 
nje hitrejšega razvoja gospo- 
darsko manj razvitih republik 
in avtonomnih pokrajin v letu 
1980, ki je bil s Poročilom o 
poslovanju Sklada poslan 
Skupščini SFRJ v potrditev. 
Zaključni račun Sklada mora 
potrditi Zbor republik in po- 
krajin. 

PLANIRANA IN 
REALIZIRANA 
SREDSTVA 

Ena najpomembnejših ope- 
rativnih nalog Sklada je, kot je 
poudarjeno v besedilu, ki je bi- 
lo poslano z Zaključnim raču-^ 
nom, da kontinuirano spremlja 

vplačilo obveznega posojila 
oziroma, da sprejme ustrezne 
akcije in ukrepe za realizacijo 
obveznosti republik in pokra- 
jin. 

V finančnem načrtu za leto 
1980 je bilo planirano vplačilo 
25.432 milijona dinarjev, reali- 
zirano pa 24.084 milijona di- 
narjev. Na podlagi 11 meseč- 
nih akontacij za leto 1980 je 
bilo vplačano 18.769 milijona 
dinarjev. Obveznosti na podla- 
gi akontacije posojila za leto 
1979 so bile vplačane v znesku 
2.503 milijona dinarjev, obvez- 
nosti iz posojila iz prejšnjih let 
pa v znesku 2.781 milijona di- 
narjev. Obveznosti bank so 
vplačane v znesku 30,5 milijo- 
na dinarjev. 

Do konca leta 1980 so bile 
obveznosti do gospodarsko 
manj razvitih področij skoraj v 
celoti izpolnjene. Ali točneje v 
Sklad federacije je bilo vplača- 
no 94,7 odstotka sredstev. 

Glede na to, da je medtem 
zapadla v plačilo tudi dvanaj- 
sta akontacija za leto 1980, je 
bilo 1. januarja do 5. februarja 
1981 na tej podlagi vplačanih 
nadaljnjih 1.894,4 milijona di- 
narjev. Končni obračun za po- 
sojilo za leto 1980 bo opravljen 
konec leta 1981 na podlagi po- 

datkov o realiziranem družbe- 
nem proizvodu družbenega 
gospodarstva Jugoslavije za to 
leto. 

DELITEV SREDSTEV 
Sredstva Sklada, realizirana 

z vplačilom obveznega posoji- 
la so bila v obdobju od 1. ja- 
nuarja do 31. decembra 1980 
plasirana takole: od skupne 
vsote je bilo najprej za SAP 
Kosovo kot poseben ukrep fe- 
deracije izločeno 2.426 milijo- 
na dinarjev. Odstanek 21.444 
milijona dinarjev pa je bil raz- 
porejen tako, da je SR Bosna 
in Hercegovina dobila 7269 
milijona dinarjev, SR Črna go- 
ra 2577, SR Makedonija 5154 
in SAP Kosovo 6443 milijona 
dinarjev. V skladu z določeni- 
mi merili so bila sredstva na- 
mensko razporejena. 

V zaključnem računu je pou- 
darjeno, da so bila prizadeva- 
nja, da bo čas od dneva vplači- 
la sredstev posojila do njiho- 

vega neposrednega angažira- 
nja za financiranje razvojnih 
programov v manj razvitih ob- 
močjih čim krajši, kot tudi, da 
bodo razlike, ki nastajajo zara- 
di različnih pogojev vpisa in 
plasmaja sredstev, čim 
manjše. 

Krediti iz sredstev Sklada so 
biii odobreni bankam gospo- 
darsko manj razvitim republi- 
kam s povprečnim vračiinim 
rokom 14 let in z obrestno me- 
ro 4,1 odstotka na leto, SAP 
Kosovu pa s povprečnim vra- 
čiinim rokom 17 let in 6 mese- 
cev ter z obrestno mero 3 od- 
stotke na leto. 

VRAČANJE POSOJILA 
Vračanje posojila poteka v 

glavnem normalno, od organi- 
zacij združenega dela pa je 
odvisno, koliko bodo od sku- 
paj zapadlih sredstev pravoča- 
sno izterjale. Obveznosti na 
podlagi kreditov se iz leta v 
leto povečujejo, kar bo terjalo 
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od manj razvitih republik in 
SAP Kosova posebne material- 
ne napore za njihovo porav- 
navo. 

Od skupnega zneska, ki je 
zapadel v plačilo (11.726 mili- 
jona dinarjev) so organizacije 
združenega dela izterjale do 
konca leta 1980 - 95,3 odstot- 
ka sredstev. 

Zaključno z 31. decembrom 
je Sklad iz določenih virov na- 
kazal oziroma prenesel Naro- 
dni banki Jugoslavije 11.285 
milijona dinarjev ali 96,2 od- 
stotka od skupnih obveznosti. 
Največji del preostalih obvez- 
nosti na tej podlagi naj bi bil 
poravnan do konca januarja 
tega leta iz proračuha federa- 
cije in iz proračunov republik 
in pokrajin - za prevzete ob- 
veznosti SAP Kosova znašajo 
99,2 milijona dinarjev. 

Največji dei odobrenih kre- 

ditov v letu 1980 (okrog dve 
tretjini) je bil angažiran za na- 
mene, ki so določeni v družbe- 
nem planu Jugoslavije za ob- 
dobje od leta 1976 do 1980 in v 
družbenih planih gospodarsko 
manj razvitih republik in SAP 
Kosova. 

V letu 1980 je bilo povpreč- 
no približno 95 odstotkov odo- 
brenih kreditov usmerjeno v 
osnovna sredstva in sicer v 
pretežni meri za graditev novih 
objektov (80 odstotkov). V 
vseh gospodarsko manj razvi- 
tih področjih je naravnanost k 
usmerjanju sredstev Sklada v 
graditev industrijskih objek- 
tov, predvsem v bazičnih pa- 
nogah (energetika in osnovne 
kovine). 

Stalna sredstva Sklada so 
imela pomembno vlogo pri 
spodbujanju hitrejšega razvoja 
gospodarsko manj razvitih re- 
publik in SAP Kosova. Po ob- 

segu in kakovosti so bila ta 
sredstva najpomembnejši do- 
polnilni vir akumulacije za 
izvajanje dogovorjene politike 
razvoja. Njihov delež v predra- 
čunski vrednosti investicij je 
konec leta 1980 znašal 19 od- 
stotkov v SR Bosni in Herce- 
govini do 63,6 odstotka v SAP 
Kosovu. Skorajda ni objekta v 
gospodarsko manj razvitih re-- 
publikah in SAP Kosovu, pri 
financiranju katerega niso so- 
delovala sredstva Sklada. 

SPODBUJANJE 
ZDRUŽEVANJA DELA 
IN SREDSTEV 

Izpolnjujoč svojo zakonsko 
obveznost je Sklad v letu 1980, 
kot je poudarjeno v Poslovnem 
poročilu o delu Sklada, pose- 
bej spodbujal združevanje de- 
la in sredstev. Veliki napori so 
bili vloženi pri iskanju in evi- 
dentiranju razvojnih progra- 

mov, ki so predvideni za zdru- 
ževanje dela in sredstev na re- 
laciji razviti-gospodarsko manj 
razviti, z nameno, da se orga- 
nizi. a in spodbuja samouprav- 
no povezovanje organizacij 
združenega dela, ki imajo 
skupne razvojne interese v 
procesu združevanja v okviru 
posameznih, reprodukcijskih 
celot. 

Osem organizacij združene- 
ga dela iz razvitih in manj ra- 
zvitih republik in avtonomnih 
pokrajin'je leta 1980 združilo 
delo in sredstva, pri tem pa so 
angažirale tudi sredstva Skla- 
da. Deset organizacij združe- 
nega dela je pred sklenitvijo 
sporazuma, registriranih pa je 
približno 70 pobud za samou- 
pravno povezovanje in združe- 
vanje. Dosedanji rezultati so v 
primerjavi z letom 1979 več kot 
opogumljajoči, je poudarjeno 
v Poslovnem poročilu o delu 
Sklada. 

Na železnici je potrebno zagotoviti 

stabilne pogoje gospodarjenja 

• Zapleteni problemi v železniškem prometu v znatni meri izhajajo iz njihovih 
specifičnosti kot velikega tehnično-tehnološkega transportnega sistema, ki deluje 
po načelih integralnosti zagotavljanja prevoznih storitev 
& Planska predvidevanja o razvoju železnice se v minulem petletnem obdobju niso 
uresničila, ker ni bilo čvrstih virov financiranja, ker je na razvoj vplivala inflacija, prav 
tako pa tudi subjektivne slabosti 
© V potniškem kopenskem prometu znaša delež železnice samo 10 odstotkov 
0 Od skupaj 9.380 kilometrov prog je samo na 11 odstotkov dovoljena hitrost med 
100 in 120 kilometri na uro 

Skupnost jugoslovanskih 
železnic je poslala Skupščini 
SFRJ Analizo o stanju in pro- 
blemih v železniškem prometu 
s predlogi ukrepov za njihovo 
rešitev in usposobitev železni- 
ce za ustrezno sodelovanje pri 
izvajanju stabilizacijske poli- 
tike. 

Ta Analiza najprej razlaga 
družbenoekonomske odnose v 
železniškem prometu, nato 
govori o položaju železnice na 
transportnem tržišču in o nje- 
nih zmogljivostih. Posebej je 
omenjeno, kakšen.je položaj 
infrastrukturnih objektov in 
prevoznih zmogljivosti. Prav 
tako so razloženi ekonomski 
položaj in pogoji gospodarje- 
nja v železniškem prometu ter 
problemi razvoja železnice. 

Analiza poudarja, da je pro- 
ces samoupravnega organizi- 
ranja v železniškem prometu 

izpeljan po Ustavi SFRJ in po 
določbah Zakona o združe- 
nem delu. Interesni skupnosti 
nista ustanovljeni le v SR Črnj 
gori in SAP Kosovo, kar otežu- 
je učinkovito izvajanje akcij za 
razvijanje železniške mreže. 

Dosedanje izkušnje so poka- 
zale, da imajo samoupravne 
interesne skupnosti še premaj- 
hen vpliv na sprejemanje po- 
membnih odločitev kot so na 
primer politika cen, razvojni 
programi, sredstva za razširje- 
no reprodukcijo in druga bi- 
stvena vprašanja družbenoe- 
konomskega položaja združe- 
nega dela na J Ž. 

Analiza opozarja na zaplete- 
ne probleme v železniškem 
prometu, ki se odražajo na 
vsem področju gospodarske 
dejavnosti. Zapletenost teh 
problemov v precejšnji meri 
izhaja iz specifičnosti železni- 

ce kot velikega tehnično-te- 
hnološkega transportnega si- 
stema, ki deluje na načelih in- 
tegralnosti zagotavljanja pre- 
voznih storitev in kjer stroški 
sredstev in delovne sile absor- 
birajo velik del družbenega 
proizvoda, kar se ne dogaja v 
drugih panogah gospodarstva. 
V celotnih sredstvih gospodar- 
stva znaša delež železniškega 
prometa približno 11 odstot- 
kov, v družbenem proizvodu 
2,5 odstotka, v celotnem pri- 
hodku le približno 1,9 odstotka 
in v dohodku okoli 2 odstotka. 

Vse do leta 1960 je imel že- 
lezniški promet vodilno vlogo 
na transportnem tržišču pri 

prevozu blaga in potnikov 
Njegov delež v celotnem ko- 
penskem prevozu je znašal 
okoli 70 odstotkov. Pozneje, 
posebej po gospodarski refor- 
mi leta 1965, je prišlo do spre- 
memb, ko je bila izpeljana pre- 
razporeditev transportnega 
dela med železnico in javnim 
cestnim prometom. 

Delež železnice v številu pre- 
peljanih potnikov se je od 53 
odstotkov, kolikor je znašal le- 
ta 1965, zmanjšal leta 1979 na 
vsega 10 odstotkov, medtem 
ko se je delež cestnega prome- 
ta v enakem obdobju povečal 
od 45 na 90 odstotkov. 

Položaj železnice na tran- 
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športnem tržišču se, kljub 
sprejetim ukrepom in dejavno- 
sti ter določenim rezultatom, 
ni bistveno izboljšal. Predvsem 
so neugodna gibanja na po- 
dročju prevoza potnikov, po- 
sebej v mednarodnem prome- 
tu, in sicer zaradi slabe kako- 
vosti prevoznih storitev ter za- 
radi premajhnih transportnih 
zmogljivosti. 

Razlogi za tako stanje so tu- 
di znotraj železniškega prome- 
ta, saj je nizka raven kakovosti 
prevoznih storitev, na to pa 
vplivajo tudi številne zamude 
vlakov. Leta 1980 so pri potni- 
ških vlakih znašale 4,4 minute, 
pri tovornih vlakih pa 18,99 mi- 
nut na 100 prevoženih kilome- 
trov. Nadalje se komercialne 
hitrosti vlakov, kljub precejš- 
njim vlaganjem v modernizaci- 
jo prog in opreme, v zadnjih 
dvajsetih letih niso bistveno 
spremenile. 

Stanje prevoznih 
zmogljivosti 

V JŽ so transportne zmoglji- 
vosti tehnično zaostale, pri- 
bližno 60 odstotno iztrošene in 
ne omogočajo nuđenja kom- 
pletnih in kakovostnih prevoz- 
nih storitev. 

Možnosti železnice za razvoj 
in modernizacijo, predvsem 
infrastrukturnih objektov, so 
zelo omejene zaradi pomanj- 
kanja finančnih sredstev in ne- 
rešenega vprašanja kreditira- 
nja proizvodnje domače 
opreme. 

V okviru celotnih sredstev JŽ 
jih okoli 70 odstotkov sestav- 
ljajo infrastrukturni objekti, 
približno 18 odstotkov prevoz- 
ne zmogljivosti, 12 odstotkov 
pa odpade na druga osnovna 
sredstva. 

Od skupne dolžine prog 
(9.381 kilometrov) jih je samo 
na 11 odstotkih dovoljena hi- 
trost od 100 do 120 kilometrov 
na uro. 

Od skupne mreže prog je 
elektrificiranih 34 odstotkov, 
na tem delu pa poteka okoli 50 
odstotkov vsega prometa. Na 
preostalem delu mreže promet 
v glavnem poteka z diesel vle- 
ko, ponekod pa še uporabljajo 
parne lokomotive. 

Na transportno sposobnost 
železnice ter na hitrejši in 
učinkovitejši pretok prometa, 
posebej na posameznih frek- 
ventnih smereh (Jesenice- 
-Djevdjelija, Zagreb-Reka), 
vpliva tudi majhno število dvo- 
tirnih prog, saj jih je v Jugosla- 
viji le okoli 9,4 odstotka celot- 
ne dolžine prog. 

Stanje varnostnih 
naprav ni zadovoljivo 

Analiza nadalje pravi, da ni 

zadovoljivo niti stanje sodob- 
nih signalno-varnostnih in te- 
lekomunikacijskih naprav, ki 
neposredno vplivajo na varen 
in točen promet, kakor tudi na 
transportne zmožnosti postaj 
in prog. To se negativno odra- 
ža na varnost prometa. Med 
1.217 postajami jih je s temi 
napravami opremljenih le 569 
oziroma 47 odstotkov, ob tem 
pa na magistralnih smereh nji- 
hov delež dosega le okoli 38 
odstotkov. 

Podobno se zelo počasi ra- 
zvija tudi sistem daljinskega 
upravljanja prometa (teleko- 
mande), ki je uveden le na 7 
odstotkih mreže JŽ, precej pa 
kasni tudi vgrajevanje avto- 
stop naprav, ki so vgrajene le v 
okoli 400 lokomotiv in na pri- 
bližno 3000 kilometrih prog. 

Jugoslovanske železnice 
imajo 1.444 lokomotiv (428 
električnih, 757 diesel in 259 
parnih), 409 električnih in die- 
sel motornih vozil ter »šinobu- 
sov« za prevoz potnikov. Na 
električno vleko na celotni 
mreži JŽ odpade 54 odstotkov 
prometa, na diesel 39 in na 
parno vleko 7 odstotkov. 

Te zmogljivosti pa niso ena- 
komerno razdeljene, kar se 
posebej pozna pri železniško- 
transportnih podjetjih Novi 
Sad, Priština in Titograd. 

Premajhno je število potni- 
ških vagonov, ki so tudi zasta- 
reli. Od skupnega števila jih je 
starih 16 odstotkov do 10 let, 
63 odstotkov od 10 do 12 let, 
21 odstotkov pa več kot 20 let. 
Neustrezna je tudi struktura 
»šinobusov«, ki so tudi že 80 
odstotno odpisani in tehnično 
povsem zastareli. 

Podobno ni zadovoljivo sta- 
nje tovornega parka, saj ne 
more zadostiti potrebam go- 
spodarstva. Manjkajo vagoni 
za posebne namene, več kot 
tretjina razpoložljivega tovor- 
nega parka pa ne ustreza za- 
htevam sodobnega gospodar- 
stva in prometa. 

Pri izkoriščanju tovornih va- 
gonov so velike težave z imo- 
bilizacijo, tako da je dnevno iz 
prometa izkijučenih več kot 10 
odstotkov ali 5000 tovornih va- 
gonov, čeprav bi se moralo to 
število v normalnih pogojih gi- 
bati okrog 5 odstotkov. 

Zaradi tega često naše že- 
leznice uporabljajo tuje vago- 
ne in zanje plačujejo znatno 
nadomestilo. Samo leto 1979 
je negativi saldo plačil teh 
stroškov dosegel 745 milijonov 
dinarjev, lani pa je bil ta zne- 
sek še precej večji. Po drugi 
strani proizvodne zmogljivosti 
domače tirne industrije lani 
več kot 50 odstotno niso bile 
izkoriščene. 

Ekonomski položaj 
, železnice 

Za ekonomski položaj želez- 
nice je značilno dolgoletno 
poslovanje z izgubami, zadol- 
ženost, nizka reprodukcijska 
in akumulacijska sposobnost 
ter zaostajanje pri razvoju, kar 
vse je posledica premajhnega 
obsega prevoza, nerešenih po- 
gojev gospodarjenja in v dolo- 
čeni meri tudi vpliva subjektiv- 
nih slabosti znotraj železnice. 

Delež prevoza potnikov se 
stalno zmanjšuje, medtem ko 
se je prevoz blaga, ob občasni 
stagnaciji ter poslabšanju 
strukture, med leti 1976 in 
1980 povečeval povprečno za 
4,6 odstotka. Kljub temu pa so 
taka gibanja precej pod plan- 
skimi predvidevanji. 

Ta gibanja in nizke cene pre- 
voza so odločilno vplivale na 
poslovne rezultate železniških 
transportnih organizacij in na 
njihovo ekonomsko sposob- 
nost. V obdobju od 1976 do 
1979 je celotni prihodek na že- 
leznici porastel za 35 odstot- 
kov, medtem ko je na področju 
prometa znašal okoli 100 od-' 
stotkov več, v celotnem go- 
spodarstvu pa je bila stopnja 
rasti še večja. 

Kljub hitrejši rasti tržnih cen 
reprodukcijskega materiala in 
storitev, ki jih uporablja želez- 
nica, je vendar JŽ ustvarila viš- 
jo stopnjo ekonomije sredstev. 
Rast porabljenih sredstev je 
znašala v omenjenem obdobju 
na železnici okoli 64 odstot- 
kov, v prometu 79, v industriji 
in rudarstvu 86, v vsem gospo- 
darstvu pa okoli 94 odstotkov. 

Z ekonomičnejšo porabo 
sredstev pa ni bilo mogoče na- 
domestiti zaostajanja rasti do- 
hodka, in sicer zaradi neu- 
strezne rasti transportnih in 
drugih prihodkov. Tako je do- 
hodek v železniškem prometu 
od leta 1976 do 1979 narasel 
za 117 odstotkov, v vsem go- 
spodarstvu pa je ta rast znaša- 
la 144 odstotkov. Kompenzaci- 
ja družbenopolitičnih skupno- 
sti je leta 1980 znašala okoli 25 
odstotkov dohodka železnice. 

Skoraj vse železniško-tran- 
sportne organizacije še naprej 
beležijo izgube, ki so leta 1979 
znašale 743 milijonov dinarjev, 
v devetih mesecih lani pa že 
1.046 milijonov dinarjev. 

Amortizacija je leta 1979, v 
primerjavi z letom 1976, nara- 
sla za okoli 50 odstotkov kot 
rezultat valorizacije in aktivira- 
nja novih sredstev, kar je pozi- 
tivno, saj je temeljni vir finan- 
ciranja razvoja. 

V omenjenem obdobju so 
bistveno naraščali stroški in- 
vesticijskega vzdrževanja - za 
približno 64 odstotkov, kar po- 

leg učinkov inflacije, opozarja 
na veliko dotrajanost opreme 
in na njeno neredno vzdrževa- 
nje. 

Pri razporejanju čistega do- 
hodka je značilno, da gre več 
kot 95 odstotkov sredstev za 
osebne dohodke in da v večini 
železniško-transportnih orga- 
nizacij ni drugega razporeja- 
nja. Sicer pa so čisti osebni 
dohodki na železnici znašali 
leta 1979 za 61 odstotkov več 
kot leta 1976, v industriji in go- 
spodarstvu so bili za 67 od- 
stotkov večji, na področju pro- 
meta pa za 72 odstotkov. 

Zaradi nizkih osebnih do- 
hodkov in predvsem zaradi ne- 
pravočasnega reševanja vpra- 
šanj družbenega standarda je 
prišlo do velike fluktuacije 
kvalificirane delovne sile. To je 
negativno vplivalo na moder- 
nizacijo in uporabo sodobne 
tehnologije, kakor tudi na ra- 
zvoj samoupravnih odnosov 
na železnici. 
POGOJI 
GOSPODARJENJA 

Za reševanje vprašanj eko- 
nomskega položaja železnice 
je bil sprejet Družbeni dogovor 
o ekonomskih in drugih ukre- 
pih, ki naj bi železnici zagoto- 
vili normalne pogoje gospo- 
darjenja. Izhodiščni temelji 
omenjenega dogovora so pre- 
dvidevali, naj bi na enoten na- 
čin uredili pogoje gospodarje- 
nja v vseh železniško-tran- 
sportnih organizacijah. Toda, 
republike in pokrajini oziroma 
samoupravne interesne skup- 
nosti različno pristopajo k 
izvajanju dogovorjenih ukre- 
pov in na primer različno kom- 
penzirajo del stroškov repro- 
dukcije (del cen). 

Zaradi počasnega usklajeva- 
nja cen prevozov na železnici z 
rastjo reprodukcijskih stro- 
škov, poudarja Analiza, kom- 
penzacija nenehno narašča in 
je njen delež v skupnih prihod- 
kih znašal lani že 25 odstotkov, 
leta 1976 pa le 11 odstotkov. 

Poseben problem je nereše- 
no vprašanje položaja železni- 
ce v deviznem sistemu. Vse do 
marca leta 1980 je namreč JŽ 
kupovala devize za poravnavo 
svojih obveznosti. S preneha- 
njem delovanja deviznega trži- 
šča pa je prišlo do težav, kar 
direktno vpliva na možnosti 
poravnavanja obveznosti za 
tuje kredite, kakor tudi na na- 
bavo rezervnih delov 

POLOŽAJ 
ŽELEZNIŠKEGA 
PROMETA V 
PRIMARNI DELITVI 

Analiza spominja, da so ce- 
ne prevoza potnikov in blaga 
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pod neposredno družbeno 
kontrolo (za cene prevoza bla- 
ga je pristojna federacija, za 
potniški promet pa republike 
in pokrajini). To povzroča pro- 
bleme v primarni delitvi in vpli- 
va na ekonomski položaj to 
prometne panoge. 

V okviru rasti cen prevoza v 
železniškem prometu - 13,3 
odstotka, so cene prevoza bla- 
ga v tem obdobju naraščala 
povprečno letno za 12,6 od- 
stotka ali za 20 odstotkov manj 
od rasti cen industrijskih proi- 

zvodov oziroma 27 odstotkov 
manj od rasti cen prometnih in 
PTT storitev. 

Cene proizvoda v potniškem 
prometu so povprečno letno 
naraščale za 16 odstotkov ali 
za 6 odstotkov manj v primer- 
javi s povprečno rastjo cen 
storitev v celoti. Prihodki od 
potniškega prometa so znašali 
petino celotnih prihodkov od 
prevoza v železniškem pro- 
metu. 

Analiza tudi opozarja, da ni- 
so uresničeni dogovorjeni in- 

teresi in cilji razvoja železnice. 
Tako se je stopnja rasti obsega 
prevoza v potniškem prometu, 
čeprav je v zadnjih letih prišlo 
do njegovega povečanja, v ce- 
loti ne uresničuje skladno z 
načrtovanji, saj znaša minus 
0,4 odstotka namesto 1,5 od- 
stotka, kakor je bilo planirano. 

Kar zadeva investicijska vla- 
ganja so bila za realizacijo 
programa razvoja železnice 
vložena znatna sredstva in nje- 
gova finančna izpolnitev dose- 
ga okoli 100 odstotkov po te- 

kočih cenah. Vendar so fizični 
kazalci precej manj ugodni. 
Analiza kot primer navaja in- 
frastrukturo ter vlečna in voz- 
na siedstva, kjer je plan izpol- 
njen le polovično. 

Veliki problemi so tudi z 
zaostajanjem razvoja integral- 
nega transporta in moderniza- 
cije blagovnih operacij kot 
predpogojev za smotrnejše iz- 
koriščanje zmogljivosti, po- 
speševanjem prevoza in 
zmanjšanjem eksploatacijskih 
stroškov 

Odgovornejši odnos zveznih organov in 

organizacij do družbenega premoženja. 

© Lani se Je, v primerjavi' z letom 1379 poveča! obseg Zveznega javnega pravobra- 
nilstva 
@ Prs zastopanju federacije pred sodišči in drugimi organi je Zvezno javno pravobra- 
nilstvo dobil© 484, izgubilo pa le 66 sporov 
© Mnoga organizacije združenega dela ne prijavljajo sporov s tujimi partnerji, v 
katerih s© tožene stranke 

Zvezno javno pravobranil- 
stvo je v letu 1980 povečalo 
obseg dela v primerjavi z letom 
poprej, in sicer tako po številu 
zadev kot po njihovi zahtevno- 
sti in vrednosti. Leta 1379 je 
Zvezno javno pravobranilstvo 
obravnavalo 3.352 zadev, lani 
pa 4,012. Vrednost sporov je 
bila za 50 odstotkov večja kot 
leta 1979 in je znašala 15 mili- 
jard dinarjev. Lani je bilo zak- 
ljučenih 2.5S0 primerov aii za 
16,6 odstotka več kot leto po- 
prej. 

Te podatke prinaša Poročilo 
o delu Zveznega javnega pra- 
vobranilstva v letu 1980, posla- 
no v obravnavo Skupščini 
SFRJ. 

Ena temeljnih nalog Zvezne- 
ga javnega pravobranilstva je, 
da zastopa federacijo pred so- 
dišči in drugimi organi v drža- 
vi. Lani je bilo med 1.360 spori, 
vodenimi v imenu federacije, 
končanih 597. Javno pravobra- 
nilstvo je dobilo 484 pravd, 
sporazumno jih je bilo rešenih 
47, izgubilo pa je le 65 sporov. 
V primerjavi z letom 1979 je 
naraslo število dobljenih 
pravd. To je v glavnem rezultat 
strokovnejše obdelave prime- 
rov in temeljitejšega pristopa k 
obravnavi posamezne zadeve, 
kakor tudi prizadevanj, da 
Zvezno javno pravobranilstvo 
zagotovi sodišču dokaze o bi- 
stvenih dejstvih in predloži 
pravne argumente. Hkrati je to 
rezultat odgovornejšega 

odnosa zveznih organov in or- 
ganizacij do sredstev, ki jih 
uporabljajo. 

Lani je Zvezno javno pravo- 
branilstvo obdelovalo 793 za- 
dev kot zakoniti zastopnik 
pred sodišči in drugimi organi 
v tujini, ko je zastopalo pravice 
in interese federacije ali, po 
pooblastilu, pravice in interese 
drugih družbenopolitičnih 
skupnosti. Največji del teh za- 
dev izhaja iz obveznosti tujih 
letalskih družb do Zvezne 
uprave za kontrolo letenja za- 
radi piačila opravljenih stori- 
tev. V mnogih primerih je 
Zvezno javno pravobranilstvo 
uspelo doseči plačilo terjatve s 
pomočjo opomina. 

DAJANJE PRAVNIH 
MNENJ 
„ Zvezno javno pravobranil- 
stvo je v prizadevanjih za pre- 
ventivno delovanje lani name- 
nilo posebno pozornost daja- 
nju ustnih in pismenih pravnih 
mnenj na pogodbe in druge 
pravne posle. Tako je zveznim 
organom in organizacijam lani 
posredovalo 287 pismenih 
pravnih mnenj. Dalo pa je tudi 
več pismenih mnenj o premo- 
ženjskopravnih vprašanjih. 

Zvezni organi in organizaci- 
je so najpogosteje zahtevali 
mnenja pred sklenitvijo po- 
godb, da bi se izognili škodlji- 
vim posledicam zaradi slabo 
sestavljene pogodba. 

Lani je Zvezno javno pravo- 
branilstvo posredovalo zvez-. 
nim organom večje število pi- 
smenih in ustnih mnenj glsde 
njihovih pravnih razmerij s tu- 
jimi subjekti, posebej je taka 
mnenja dajalo Zveznemu se- 
kretariatu za zunanje zadeve. 
Pravna mnenja pa je dajalo tu- 
di organizacijam združenega 
dela, ki poslujejo s tujimi fizič- 
nimi in pravnimi osebami. 

KRŠITEV 
POGODBENIH 
OBVEZNOSTI 

Poročilo namenja precej po- 
zornosti pojavom in proble- 
mom, ki jih je zabeležilo Zvez- 
no javno pravobranilstvo pri 
svojem lanskem deiu. To velja 
predvsem za spore zaradi na- 
domestila škode in drugih ter- 
jatev, spore pred sodišči zdru- 
ženega dela, za trajanje so- 
dnega postopka in nuđenje 
pravne pomoči organizacijam 
v sporih s tujim subjektom. 

Lani je bilo, kakor pravi Po- 
ročilo, nekaj sporov zaradi po- 
vrnitve nastale škode, v katerih 
je bila federacija tožnik aii to- 
žena stranka. Do kršitve po- 
godbenih obveznosti je prišlo 
v pogodbah, v katerih se kot 

pogodbene stranke pojavljajo 
Zvezna direkcija za rezerve in- 
dustrijskih izdelkov in r.jeni 
skladiščniki glede skladišče- 
nja, hranjenja in obnavljanja 
zalog blaga za posebne na- 
mene. 

Mimo sporov družbenih 
pravnih oseb, so bili tudi spori, 
ki so jih sprožili državljani pro- 
ti SFRJ. Ti spori so zadevali 
nezakonito delo zveznih orga- 
nov, posebej carinskih. 

V strukturi sporov pred sodi- 
šči združenega dela so najpo- 
gosteje zastopani spori s po- 
dročja delitve sredstev za 
osebne dohodke, delitve sta- 
novanj, spori glede sklenitve 
delovnega razmerja oziroma 
glade premeščanja na druga 
dela in naloge oziroma glede 
prenehanja delovnega ra- 
zmerja. 

Naše organizacije so lani 
prijavile Zveznemu javnemu 
pravobranilstvu 959 sporov s 
tujimi državljani in tujimi prav- 
nimi osebami. V 560 primerih 
so tožile naše organizacije. 

Kijub večjemu številu prijav- 
ljenih sporov, opozarja Poroči- 
lo, organizacije še vedno ne 
prijavljajo vsah sporov, v kate- 
rih se pojavljajo kot tožena 
stranka. Za te spore Zvezno 
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javno pravobranilstvo zve šele, 
ko mu to sporoči Arbitražno 
sodišče Mednarodne trgovin- 
ske zbornice v Parizu. Poročilo 
omenja nekaj sporov naših or- 
ganizacij s tujimi partnerji, ki 
najpogosteje nastanejo zaradi 

slabo sklenjenih in nepreciz- 
nih pogodb. 

Na koncu Poročilo opozarja, 
da je Zvezno javno pravobra- 
nilstvo lani uspešno sodelova- 
lo z zveznimi organi in organi- 

zacijami, posebej z Zvezno ca- 
rinsko upravo, Zvezno direkci- 
jo za rezerve industrijskih iz- 
delkov, z zveznimi sekretariati 
za pravosodje, zunanje zade- 
ve, zunanjo trgovino in notra- 

nje zadeve. 
To sodelovanje je prispevalo 

k preprečevanju negativnih 
posledic neustrezne uporabe 
upravljanja in razpolaganja s 
sredstvi federacije. 
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