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ZBORA ZDRUŽENEGA DELA 
SKUPŠČINE SR SLOVENIJE 
26. september 1984 

Dnevni red seje Zbora združenega dela, ki je sklicana za 
sredo, 26. septembra 1984, je razširjen z obravnavo: 

- osnutka zakona o posebnih pogojih za opravljanje 
zunanjetrgovinskega prometa v carinskih conah (ESA 539). 

SKLIC SEJE ZBORA ZDRUŽENEGA 
DELA IN SEJE ZBORA OBČIN 
SKUPŠČINE SR SLOVENIJE 
10. oktober 1984 

Seji Zbora združenega dela in Zbora občin sta sklicani za 
sredo, 10. oktobra 1984. 

Zbor združenega dela in Zbor občin bosta obravnavala: 

- osnutek odloka o temeljnih smernicah družbenoeko- 
nomskega razvoja in okvirih ekonomske politike Juqoslaviie 
za obdobje 1986-1990 (ESA 537); 

- osnutek zakona o sistemu družbene kontrole cen (ESA 
541); 

- predlog zakona o ratifikaciji mednarodne konvencije 
zoper jemanje talcev (ESA 544). 

Zbor združenega dela bo obravnaval tudi: 

- osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
vlaganju sredstev tujih oseb v domače organizacije združe- 
nega dela (ESA 542). 

Oba zbora imata na dnevnem redu sej it: 

- volitve in imenovanja 
- pobude, predloge in vprašanja delegatov. 

URESNIČEVANJE 

družbene preobrazbe državne uprave 

(ESA-543) 

OSNUTEK ZAKONA 

o spremembah in dopolnitvah zakona o 

sanitarni inšpekciji (ESA-466) 



URESNIČEVANJE 

družbene preobrazbe državne uprave 

(ESA-543) 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 14. seji 
dne 27. 7. 1984 obravnaval gradivo: 
- URESNIČEVANJE DRUŽBENE PREOBRAZBE DRŽAVNE 
UPRAVE, 
ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi 217. člena 
poslovnika Skupščine SR Slovenije. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na podlagi 85. člena 
poslovnika Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije in na 
podlagi 215. in 216. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije 

določil, da bodo kot njegovi predstavniki pri delu skupščin- 
skih delovnih teles sodelovali: 

- Kristina KOBAL, članica Izvršnega sveta in republiška 
sekretarka za pravosodje in upravo, 

- Jernej VRHUNEC, namestnik republiške sekretarke za 
pravosodje in upravo, 

- Miha VVOHINZ, republiški svetovalec v Republiškem sek- 
retariatu za pravosodje in upravo. 

POVZETEK 
Skupščina SR Slovenije je ob obravnavi sprememb in 

dopolnitev zakona o sistemu državne uprave in o Izvršnem 
svetu Skupščine SR Slovenije ter o republiških upravnih 
organih in zakona o organizaciji in delovnem področju 
republiških upravnih organov in republiških organizacij 
ter samostojnih strokovnih služb Izvršnega sveta v 
februarju 1982 naložila Izvršnemu svetu Skupščine SR 
Slovenije, naj ponovno oceni delo upravnih in izvršilnih 
organov z vidika uresničevanja državnih in samoupravnih 
funkcij družbenopolitičnih skupnosti in s tem povezanega 
procesa podružbljanja uprave, uresničevanja odgovorno- 
sti in samostojnosti teh organov ter razvoja družbenoeko- 
nomskih odnosov v upravnih organih. Informacija, ki je 
bila predložena delegatom v skupščini SR Slovenije sku- 
paj s predlogi zakonskih sprememb, je namreč že opozo- 
rila na nekatere uspehe, pa tudi na probleme, ki so se v 
preteklem obdobju pokazali pri uresničevanju zakonskih 
rešitev. 

Uresničevanje ciljev družbene preobrazbe državne 
uprave je zato v tem gradivu ocenjeno predvsem z vidika 
delovanja izvršilnih in upravnih organov pri izvrševanju 
njihovih, z ustavo in zakoni opredeljenih funkcij in ure- 
sničevanju razmerij do drugih družbenih dejavnikov. Ana- 
liza je torej usmerjena le v delovanje nekaterih institucij 
političnega sistema, to je izvršilnih organov skupščine 
družbenopolitičnih skupnosti in upravnih organov, med- 
tem ko posebna gradiva (ki so bila že v razpravi aH pa se 
šele pripravljajo) obravnavajo problematiko delegatskega 
sistema in racionalizacijo dela skupščin družbenopolitič- 
nih skupnosti, spremembe predpisov z vidika racionaliza- 
cije administrativno-strokovnih opravil organizacijah 
združenega dela in drugih samoupravnih organizacijah in 
skupnostih ter v državnih organih, kakor tudi problema- 
tiko političnega sistema v najširšem smislu. 

Glede Izvrševanja funkcij izvršnih svetov občinskih 
skupščin je utemeljena ocena, da so se uveljavili kot zelo 
aktivni organi, ki se ukvarjajo z vsemi pomembnejšimi 
dogajanji in ključnimi razvojnimi vprašanji v družbenopoli- 
tični skupnosti. Ob vrsti pomembnih vprašanj pa še vedno 
preveč pogosto opravljajo tudi naloge izvedbene narave 
ali dnevne tekoče naloge, ki bi marsikdaj sodile med 
naloge upravnih organov in ki ovirajo sistematično delo 
izvršnih svetov, zlasti pri spremljanju izvrševanja sprejetih 
odločitev in ukrepov ter njihovih učinkov. 

Izvršni sveti se v nekoliko manjši meri posvečajo dosled- 
nemu izvajanju sprejetih odločitev in njihovih učinkov, 
bodisi da gre za odločitve, sprejete v skupščinah, ali za 
ukrepe iz njihove pristojnosti. Tudi zaradi strokovno 
prešibko zasedenih upravnih organov in strokovnih služb 
je izvršnim svetom dokaj otežkočeno izvajanje njihovih 
nalog, tako pri spremljanju stanja v občini, kakor tudi pri 

neposrednem ukrepanju za zagotovitev pogojev za poslo- 
vanje organizacij združenega dela ter za življenje in delo 
delovnih ljudi in občanov. Čeprav se je okrepil vpliv izvrš- 
nih svetov na delovanje upravnih organov in se izvršni 
sveti v večji meri posvečajo funkciji usmerjanja in usklaje- 
vanja dela upravnih organov, pri tem prihaja tudi do 
nasprotujočih učinkov. Ob povečanem nadzorstvu izvrš- 
nih svetov nad delom upravnih organov, le-ti odgovornost 
za izvajanje, še bolj pa za predlaganje ukrepov uresniču- 
jejo le do izvršnega sveta, medtem ko v odnosih do skup- 
ščine in drugih dejavnikov v družbenopolitični skupnosti 
praviloma ne nastopajo samostojno. 

Sedanje zaostrene gospodarske in družbene razmere 
vplivajo na delo Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije 
in na izvrševanje njegovih nalog in odgovornosti, vključno 
z delom republiških upravnih organov. V teh razmerah je 
zaradi uveljavljanja odgovornosti Izvršnega sveta za stanje 
na vseh področjih družbenega življenja nujno hitro, učin- 
kovito in odgovorno ukrepanje Izvršnega sveta, kakor tudi 
upravnih organov bodisi kot predlagateljev ali kot izvrše- 
valcev politike, zakonov in drugih predpisov. Zaradi teh 
okoliščin je bilo manj možnosti, da bi se obsežneje in 
uspešneje izvajala temeljna delovna usmeritev Izvršnega 
sveta, da prispeva k dograjevanju družbenoekonomskih in 
drugih samoupravnih odnosov ter drugih delov in elemen- 
tov političnega sistema socialističnega samoupravljanja. 
Kljub temu pa je Izvršni svet krepil svojo povezanost in 
sodelovanje z družbenopolitičnimi organizacijami, 
samoupravnimi organizacijami in skupnostmi ter z dru- 
gimi ustvarjalnimi socialističnimi silami. 

Izvršni svet je tudi tekoče prilagajal svojo organiziranost 
ter načine in metode dela spremenjenim razmeram in 
zahtevam po doslednem izvajanju politike, določene v 
Skupščini SR Slovenije ter stališčem, predlogom in pobu- 
dam Predsedstva SR Slovenije, ki se nanašajo na reše- 
vanje temeljnih vprašanj v okviru tako določene politike. 
Kljub tem prizadevanjem Izvršnega sveta in njegovi 
temeljni usmeritvi, da s svojim delom omogoča in zago- 
tavlja uresničevanje samoupravnega položaja delovnih 
ljudi in občanov, pa se je zlasti v zadnjem času povečal 
obseg intervencijskih in drugih administrativnih posegov, 
pretežno zaradi nujnosti sprotnega odzivanja na ukrepe 
ekonomske politike zveznih organov. 

Ob sicer enotni sistemski opredelitvi funkcij upravnih 
organov je obseg in vrsta nalog, ki jih upravni organi 
opravljajo v okviru posameznih funkcij, pogojen že z 
ustavnim položajem družbenopolitičnih skupnosti. Tako 
so določene funkcije po obsegu močneje izražene v repu- 
bliških, druge pa v občinskih upravnih organih. 

Spremljanje stanja še posebej pa analiziranje pojavov 
in gibanj ter njihovih vzrokov in posledic še ni ustrezno niti 
dovolj celovito in ne temelji na enotni metodologiji, zato 
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tudi ne daje dovolj učinkov. Upravni organi zato tudi niso 
dovolj aktivni pobudniki za reševanje problemov. 

V celokupnem obsegu nalog upravnih organov je deiež 
normativnih nalog še vedno znaten. Po eni strani na to 
vplivajo aktualna družbena dogajanja, ki v določeni meri 
zahtevajo spremembe v predpisih in temeljitejše oziroma 
pogostejše ocene stanja na določenih področjih zaradi 
izvajanja politike gospodarske stabilizacije. Po drugi 
strani pa so pogoste spremembe v predpisih tudi posle- 
dica dejstva, da niso bili dovolj proučeni njihovi učinki ali 
posledice. V pripravo predlogov predpisov pa še vedno 
niso v zadostni meri vključene znanstvene institucije in 
druge družbene sile, strokovna usposobljenost upravnih 
organov pa za te po vsebini najbolj zahtevne naloge še 
vedno ni ustrezna. Gledano v celoti, so se upravni organi 
osredotočili na pripravo oziroma na izdajanje številnih 
predpisov, medtem ko je vprašanje njihovega izvrševanja 
pogosto podrejeno. 

Upravni organi se tudi izogibajo prevzemanju samo- 
stojne odgovornosti za predloge, ukrepe in odločitve. 
Pogosto so tudi tedaj, kadar upravičeno ukrepajo za 
izvrševanje zakonov in drugih predpisov in bi morali biti 
deležni najširše družbene podpore, podvrženi kritikam in 
očitkom birokratizma. Taki pojavi so najbolj značilni v 
primerih, ko splošni družbeni interesi, izraženi v predpisih, 
nasprotujejo posamičnim oziroma lokalnih interesom, 
upravni organ pa ravna v skladu z zakonom. 

Temeljni vzrok za nezadovoljivo stanje je po eni strani 
premajhno obvladovanje stanja na področju, za katerega 
je upravni organ ustanovljen, po drugi strani pa tudi na 
splošno premajhna strokovna usposobljenost delavcev v 
upravnih organih za opravljanje najbolj zahtevnih nalog. 
Tako stanje pa upravičeno pogojuje ocene o nezadovoljivi 
samostojnosti in odgovornosti upravnih organov oziroma 
o preobremenjenosti izvršnih svetov z nalogami, ki so 
izključno ali pretežno strokovne narave. 

Kljub temu, da predstavlja odločanje o upravnih stva- 
reh eno najpomembnejših upravnih funkcij, kjer prihaja 
do najbolj neposrednih stikov upravnega organa s stran- 
kami, ki zagotavljanje upravne varnosti ocenjujejo tudi po 
načinu reševanja upravnih zadev, pa kvaliteta dela še ni 
zadovoljiva. Vloge strank se ne rešujejo v zakonitih rokih, 
odločbn, sklepi in drugi upravni akti so vsebinsko 
pomanjkljivi, strankam ni vselej zagotovljena možnost 
sodelovanja v upravnem postopku; upravni organi izda- 
jajo razna potrdila, čeprav za to nimajo opore v zakonu, 
hkrati pa zahtevajo, da si stranke same preskrbijo podatke 
o dejstvih (potrdila itd.), o katerih vodijo uradne evidence 
drugi organi, organizacije ali skupnosti, čeprav bi moral to 
storiti upravni organ sam. Niso redki primeri togega in 
hkrati počasnega reševanja zadev, ki pa so za občane in 
delovne ljudi velikega pomena. Takšno ravnanje je potem 
v javnosti upravičeno ocenjeno kot birokratsko, kot primer 
neživljenjskega reševanja problemov ali oblastniškega na- 
stopanja. 

Eden od temeljnih ciljev družbene preobrazbe uprave je 
uresničevanje širšega družbenega vpliva na delovanje 
izvršnih svetov in upravnih organov. Pri izvrševanju svojih 
funkcij se ti organi že v večji meri povezujejo z drugimi 
dejavniki družbenopolitičnega sistema v različnih oblikah 
medsebojnega sodelovanja, pa tudi v družbenih svetih kot 
organiziranih oblikah uresničevanja družbenega vpliva in 
demokratične izmenjave ter usklajevanja mnenj pri pri- 
pravi in izvrševanju družbenih odločitev. Družbeni sveti so 
bili v zadnjih letih ustanovljeni v večini občin. Republiški 
družbeni sveti pa delujejo že daljši čas in dajejo ob obrav- 
navi ključnih vprašanj določanja politike in priprave zako- 
nov s svojimi stališči, pobudami in mnenji usmeritve tudi 
za delovanje Izvršnega sveta in republiških upravnih orga- 
nov na posameznih področjih. Uveljavljena je praksa, da 
Izvršni svet (redkeje pa republiški upravni organi) ob pri- 
pravi sistemskih zakonov in drugih aktov predloži ustrez- 
nim družbenim svetom sistemska vprašanja tako, da so 
mu stališča in mnenja družbenih svetov opora pri nadalj- 
njem delu. 

K podružbljanju upravnega delovanja nesporno prispe- 
vajo tudi komiteji kot oblika upravnih organov, ki temelji 
na načelih kolektivnega dela in odgovornosti pri izvrše- 
vanju upravnih funkcij. Komiteji so v republiški upravi 
uveljavljeni že od leta 1974, v občinah pa so sorazmerno 
nova organizacijska oblika, saj so bili ustanovljeni 
večinoma šele v preteklih štirih letih. Kljub temu, da se 
komiteji tudi v občinah postopoma uveljavljajo, pa se v 
njihovem delu kažejo enaki problemi, ki so bili značilni za 
začetno obdobje delovanja republiških komitejev (zasto- 
panje ožjih interesov, osebna mnenja itd.) 

Sestava in aktivnost članov na sejah nekaterih republiš- 
kih komitejev je dobra in člani praviloma izražajo stališča 
organov in organizacij, ki so jih delegirali, v drugih komite- 
jih pa aktivnost članov še ni ustrezna, saj se nekateri 
udeležujejo sej zelo malokrat, prav tako pa še vse preveč 
zastopajo le svoje osebno stališče. Na sejah republiških 
komitejev pogosto sodelujejo tudi predstavniki družbeno- 
političnih prganizacij in drugih organizacij ter strokovnih 
institucij z določenega področja, ki niso člani komiteja. To 
sodelovanje je koristno in uspešno zlasti pravi obravnavah 
posebnih tem, značilnih za določeno področje, ter pri 
oblikovanju stališč. Republiški komiteji svojo vlogo ure- 
sničujejo zlasti pri usklajevanju posamičnih interesov in 
stališč raznih dejavnikov na ustreznem področju. Repu- 
bliški komiteji so na tak način tudi celoviteje seznanjeni s 
stanjem in pojavi na svojem področju. 

Med najpomembnejša razmerja sodijo razmerja izvrš- 
nih svetov in upravnih organov do skupščine družbeno- 
politične skupnosti, ki se uresničujejo zlasti s poročanjem 
izvršnih svetov o izvrševanju politike, zakonov in drugih 
predpisov ter splošnih aktov oziroma odlokov občinskih 
skupščin, predvsem pa o stanju in razvoju v družbenopoli- 
tični skupnosti. 

Še vedno so premalo razvita razmerja med upravnimi 
organi in skupščino oziroma njenimi zbori in delovnimi 
telesi, saj upravni organi praviloma ne nastopajo v skup- 
ščini s svojimi poročili in gradivi samostojno, niti tedaj, 
kadar gre za zadeve njihove pristojnosti. V teh razmerjih 
so izvršni sveti kot koordinatorji dela uprave skoraj v celoti 
prevzeli nase vse obveznosti do skupščine in s tem tudi 
odgovornost zanje, tako da upravni organi neposredno le 
redko odgovarjajo za svoje delo pred skupščino. 
Večinoma pa tudi skupščine svoje zahteve naslavljajo na 
izvršne svete in le redko neposredno na upravne organe in 
druge možne predlagatelje. V veliki večini občin je še 
vedno izvršni svet izključni predlagatelj gradiv in ukrepov, 
čeprav nekaj več pobud prihaja tudi od samoupravnih 
interesnih skupnosti, manj pa iz organizacij združenega 
dela. Tako stanje je v določeni meri tudi posledica pre- 
majhne iniciativnosti delegatskih struktur. 

Razmerja republiškega izvršnega sveta do Skupščine 
SR Slovenije se uresničujejo V skladu z njunim, z ustavo in 
zakoni opredeljenim položajem. Izvršni svet poroča Sku- 
pščini SR Slovenije o vseh vprašanjih, kadar je to dolo- 
čeno z zakoni, drugimi predpisi in splošnimi akti, na 
posebno zahtevo Skupščine ali kadar sam meni, da je to 
potrebno. Z namenom, da bi bile rešitve in gradiva, ki so 
predložena skupščini, čimbolj prilagojena potrebam dele- 
gatskega sistema, je Izvršni svet ob upoštevanju ocen, ki 
so bile v zvezi s tem dane v Skupščini, z navodili podrob- 
neje določil tudi način in postopke za pripravo gradiv. Pri 
izvajanju svoje funkcije Izvršni svet v največji možni meri 
upošteva delegatske pobude in predloge, kar velja še 
zlasti za pripravo sprememb in dopolnitev zakonov in 
drugih predpisov, ter pripravo in predlaganje konkretnih 
odločitev na področju tekoče gospodarske politike. 

Ocena o medsebojnem sodelovanju občinskih uprav- 
nih organov so dokaj različne. V večini občin upravni 
organi sodelujejo med seboj, se pri svojem delu dopolnju- 
jejo, skupno rešujejo nekatera vprašanja s svojega delov- 
nega področja, si izmenjujejo podatke in obvestila ter 
oblikujejo skupne delovne skupine. 

Medsebojna razmerja republiških upravnih organov se 
uresničujejo s sodelovanjem v komitejih, še bolj pa prihaja 
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do izraza v skupnih delovnih skupinah, v skupnih akcijah, 
i ni izmenjavi mnenj in izkušenj ter pri dajanju mnenj k 
predpisom in drugim gradivom, ki jih pripravljajo posa- 
mezni republiški upravni organi. Izkušnje iz dosedanjega 
dela kažejo, da to sodelovanje ni enako na vseh področjih 
in o vseh vprašanjih, tako po obsegu kot po pogostosti in 
kvaliteti. 

Sodelovanje republiških z občinskimi upravnimi organi 
se je v primerjavi s preteklim obdobjem sicer izboljšalo, 
vendar še vedno ni zadovoljivo. Republiški upravni organi 
nimajo celovitega pregleda nad stanjem, usposobljenostjo 
in organizacijo ustreznih upravnih organov v občinah, 
čeprav je to ena od temeljnih nalog pri izvrševanju njihove 
odgovornosti za stanje na določenem področju. Sodelo- 
vanje je najboljše na tistih področjih, kjer gre za zadeve 
splošnega pomeng za republiko in kjer imajo republiški 
upravni organi še posebne pravice in dolžnosti do občin- 
skih upravnih organov (ljudska obramba, inšpekcije, 
notranje, geodetske in davčne zadeve itd.). Na večini 
področij družbenih dejavnosti so se oblike sodelovanja 

I okrepile ob uveljavljanju novih sistemskih rešitev. Na 
področju materialne proizvodnje ima večina republiških 
upravnih organov tesnejše in pogostejše stike z občin- 
skimi organi v inšpekcijskih zadevah ter v zvezi z reševa- 
njem zadev v upravnem postopku. Vendar občinski 
upravni organi zlasti pogrešajo enotna strokovna stališča 
in rešitve za prakso, ki bi lahko prispevala k poenostavit- 
vam postopkov in vplivale na večjo učinkovitost in racio- 
nalizacijo dela občinskih upravnih organov. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije nadaljuje z že uve- 
ljavljeno prakso delovnih srečanj s predstavniki posamez- 

I nih družbenopolitičnih skupnosti, zlasti pa delovnih 
sestankov s predsedniki izvršnih svetov skupščin občin in 
skupščin posebnih družbenopolitičnih skupnosti. Učinko- 
vito obliko sodelovanja predstavljajo tudi delovna sre- 
čanja predstavnikov Izvršnega sveta s predstavniki posa- 
mezne družbenopolitične skupnosti in organizacij združe- 
nega dela, ki so namenjeni reševanju specifične in 
aktualne problematike in medsebojnemu informiranju. 

Med specifična razmerja sodijo razmerja Izvršnega 
sveta Skupščine SR Slovenije in republiških upravnih 
organov in organizacij z Zveznim izvršnim svetom, zvez- 

j nimi upravnimi organi in organizacijami, ki se uresniču- 
jejo zelo intenzivno in v različnih oblikah. V preteklih letih 
je bilo zlasti delo medrepubliških komitejev pogosto izpo- 

| stavljeno kritikam. Sedaj se je stanje izboljšalo, vendar še 
prihaja do težav, ki so predvsem posledica dejstva, da 

< gradiva predhodno niso strokovno usklajena. 
Izvršni svet veliko pozornost posveča mednarodnim 

odnosom in aktivno sodeluje pri izvajanju enotne zunanje 
politike. Zlasti se vključuje v razširitev sodelovanja z neu- 

| vrščenimi in drugimi državami v razvoju. Na področju 
mednarodnega sodelovanja so zlasti razviti intenzivni stiki 
z obmejnimi deželami sosednih držav Italije, Avstrije in 
Madžarske, ki so osredotočeni na obiske in srečanja pred- 
stavnikov Izvršnega sveta in deželnih vlad. Predmet tega 
sodelovanja so predvsem vprašanja v zvezi z nadaljnjim 
medsebojnim gospodarskim, kulturnim, prosvetnih ter 
znanstveno-tehničnim sodelovanjem. Med trajne oblike 
sodi tudi sodelovanje v okviru delovne skupnosti vzhodno 
alpskega območja Alpe-Jadran, ki vsebuje tudi strokovno 
sodelovanje pri uresničevanju skupnih nalog. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije pri svojem delu 
posveča posebno pozornost sodelovanju z družbenopoli- 
tičnimi organizacijami na ravni republike. To se odraža v 
dajanju informacij, pojasnil, mnenj Izvršnega sveta ter 
upoštevanju pobud, predlogov, pripomb in stališč, ki so jih 
dale družbenopolitične organizacije v zvezi z reševanjem 
vprašanj na posameznih področjih. Še posebej se to sode- 

Ilovanje v praktičnem pogledu kaže z vključevanjem pred- 
stavnikov Izvršnega sveta v delo svetov, komisij, odborov 
in delovnih skupin družbenopolitičnih organizacij na ravni 

t republike. 
Sodelovanje republiških in občinskih upravnih organov 

z družbenopolitičnimi organizacijami je dobro in omo- 

goča usklajeno aktivnost in medsebojno obveščanje. 
Upravni organi pripravljajo tudi gradiva, ki se obravnavajo 
v družbenopolitičnih organizacijah. Predstavniki republiš- 
kih upravnih organov sodelujejo tudi v delu delovnih teles 
in organov družbenopolitičnih organizacij. 

Upravni organi razen v komitejih sodelujejo s 
samoupravnimi interesnimi skupnostmi in njihovimi stro- 
kovnimi službami s svojega področja tudi neposredno. V 
splošnem je sodelovanje s samoupravnimi interesnimi 
skupnostmi in njihovimi strokovnimi službami zadovoljivo 
pri sprotni izmenjavi informacij in oblikovanju skupnih 
stališč. Sodelovanje se odvija tudi z udeležbo predstavni- 
kov upravnih organov v delu organov samoupravnih inte- 
resnih skupnosti. Na nekaterih področjih (npr. zdravst- 
veno in socialno varstvo, vzgoja in izobraževanje, kultura) 
so na republiški ravni doseženi določeni premiki s/ smeri 
racionalnejše delitve nalog. Zakonske usmeritve, ki odpi- 
rajo možnosti za racionalnejše organiziranje dela, ki naj 
prepreči podvajanje nalog v upravnih organih in strokov- 
nih službah samoupravnih interesnih skupnosti, pa še 
vedno niso v celoti uresničene. 

Izvršni sveti in upravni organi pri uresničevanju svojih 
funkcij sodelujejo tudi z drugimi družbenimi dejavniki. Za 
izvršne svete in upravne organe v občinah so poleg sode- 
lovanja z gospodarskimi zbornicami značilni dokaj pogo- 
sti stiki z organizacijami združenega dela in krajevnimi 
skupnostmi, ki se odvijajo v obliki posvetov ali obiskov, 
čeprav je takih neposrednih stikov še vedno premalo. 
Vendar pa gre pri teh oblikah sodelovanja predvsem za 
sodelovanje na ravni poslovodnih oziroma izvršilnih orga- 
nov, v manjši meri pa za stalne stike s samoupravnimi 
organi. 

V zaostrenih pogojih gospodarjenja je izvršni svet Skup- 
ščine SR Slovenije ob sodelovanju Gospodarske zbornice 
Slovenije razvil prožne oblike neposrednega povezovanja 
s posameznimi organizacijami združenega dela in ustrez- 
nimi združenji. Pri neposrednem sodelovanju so zlasti 
pomembni pogosti stiki z organizacijami združenega dela, 
ki se odvijajo v obliki sestankov in obiskov, na katerih se 
obravnavajo in izmenjujejo mnenja in stališča o aktualnih 
vprašanjih gospodarske politike, ki so skupnega pomena. 

Sodelovanje s strokovnimi in znanstvenimi instituci- 
jami, ki bi lahko prispevalo k boljšemu delu upravnih 
organov in uporabi znanstvenih dosežkov v njihovem 
delu, ni dovolj razvito. V večini primerov gre le za naročila 
posameznih elaboratov, projektov in drugih gradiv. V 
posameznih upravnih organih, zlasti republiških, sicer 
sodelujejo v delu komitejev ali v občasnih delovnih skupi- 
nah posamezni znanstveni delavci in drugi strokovnjaki, 
vendar pa je vključevanje takih zunanjih sodelavcev v delo 
upravnih organov še vedno bolj izjema kot pravilo. Med 
drugim ovirajo take metode dela tudi omejene materialne 
možnosti. 

Sestava izvršnih svetov občinskih skupščin, za katero 
je bila v prvem obdobju njihovega delovanja značilna zelo 
velika raznolikost (zlasti glede števila članov izvršnega 
sveta, ki vodijo upravne organe, in glede števila neprofe- 
sionalnih članov), je sedaj bolj enotna. Vendar pa v vseh 
občinah še vedno ni upoštevano načelo o nezdružljivosti 
poslovodnih in izvršilnih funkcij s članstvom v izvršnem 
svetu. 

Glede organizacije upravnih organov v občinah in 
posebnih družbenopolitičnih skupnostih se stanje v zad- 
njih dveh letih ni bistveno izboljšalo. Kljub zakonskim 
usmeritvam za racionalnejše organizacijske rešitve ter 
ustreznim priporočilom Skupščine SR Slovenije, njenega 
izvršnega sveta in republiških upravnih organov, je za 
občinsko upravo še vedno značilna velika razdrobljenost, 
in je v večini občin 7 do 8 upravnih organov. 

Tudi medobčinski upravni organi so ustanovljeni le za 
področje geodetskih zadev in za opravljanje inšpekcij- 
skega nadzorstva, vendar ne za vse občine. Organiziranih 
je le 9 medobčinskih geodetskih uprav za 29 občin in 14 
medobčinskih inšpekcijskih organov, ki v celoti opravljajo 
naloge za 52 občin (deloma pa še za 6 občin), v 13 občinah 
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pa so organizirani občinski inšpekcijski organi. Zasnova 
organiziranosti inšpekcij kljub prizadevanjem torej ni ure- 
sničena v celoti. 

Čeprav je sedanja organizacija republiške uprave na 
večini področij ustrezna, pa je potrebno še nadalje iskati 
možnosti za racionalnejše organizacijske rešitve. Pri tem 
gre predvsem za izločanje vseh strokovnih in drugih 
nalog, ki ne sodijo v okvir upravnih funkcij, pa tudi za 
združevanje nalog na sorodnih področjih. Za realizacijo 
teh usmeritev so bili že storjeni nekateri ukrepi oziroma 
nakazane možnosti za zmanjšanje obsega nalog v okviru 
republiške uprave. V okviru nadaljnje aktivnosti je nujna 
predvsem opredelitev, katere od nalog, ki jih opravljajo 
republiški upravni organi in republiške organizacije, je 
potrebno še naprej opravljati v okviru državne uprave, 
katere naloge, ki so družbi sicer potrebne, pa je mogoče 
zagotoviti v okviru drugih institucij. Pri tem je v sodelo- 
vanju z vsemi zainteresiranimi dejavniki potrebna tudi 
vsebinska ocena učinkov možnih rešitev, saj bi šele taka 
analiza omogočila presojo organiziranosti republiške 
uprave. Možni bi bili še nekateri drugi organizacijski 
posegi (npr. združevanje republiških inšpektoratov, kon- 
centracija nalog na področju družbenega planiranja). 

Samoupravno so delavci organizirani v delovnih skup- 
nostih posameznega upravnega organa, v nekaterih obči- 
nah pa tudi v enotni delovni skupnosti, ker ocenjujejo, da 
zakonska ureditev ni ustrezna. Samoupravna organizira- 
nost delovnih skupnosti je le posledica organizacije 
upravnih organov, saj je zvezni zakon uveljavil načelo: en 
upravni organ - ena delovna skupnost. Pri tem kot izjemo 
dopušča, da se delavci upravnega organa samoupravno 
organizirajo v dveh aH več delovnih skupnostih, ne omo- 
goča pa, da bi delavci več manjših upravnih organov 
oblikovali skupno oziroma enotno delovno skupnost. 

Pobude in predlogi za ustreznejšo ureditev samoupravne 
organiziranosti delovnih skupnosti upravnih organov so 
bili večkrat poslani pristojnim zveznim organom. Zakon 
naj bi omogočal delavcem upravnih organov iste družbe- 
nopolitične skupnosti, v katerih zaradi majhnega obsega 
nalog upravnega organa dela le manjše število delavcev, 
ki se zato ne morejo racionalno samoupravno organizirati, 
da s samoupravnim sporazumom oblikujejo eno delovno 
skupnost. 

Sistem dohodkovnih odnosov v upravi, ki temelji na 
primerni uporabi načel svobodne menjave dela, se v 
praksi še ni uveljavil. Večina delovnih skupnosti, ne glede 
na sprejete samoupravne akte pridobiva dohodek glede 
na število delavcev, ne pa y odvisnosti od izvršitve progra- 
mov dela. Osebni dohodki delavcev v republiški upravi 
zaostajajo za ravnijo osebnih dohodkov primerljivih kate- 
gorij delavcev v OZD. Največje razlike, do 30%, so pri 
osebnih dohodkih delavcev z visoko strokovno izobrazbo. 
Enake ugotovitve veljajo tudi za občinske upravne organe. 
Po posameznih občinah pa poleg tega obstajajo velike 
razlike (celo do 50%) med osebnimi dohodki za istovrstna 
dela oziroma za naloge enake zahtevnosti. 

V občinskih upravnih organih je bilo 1/1-1983 skupno 
7.784 delavcev, 1/1-1984 pa 7.714 delavcev, to je 70 ozi- 
roma 1% manj. Ti podatki torej kažejo, da se je v letu 1983 
prvič po letu 1975 število delavcev v občinski upravi 
zmanjšalo. Pri tem pa je le 12% delavcev z visoko in 22% 
delavcev z višjo strokovno izobrazbo. 

V skladu z usmeritvami, ki jih je Izvršni svet Skupščine 
SR Slovenije sprejel že v letu 1981, se je število zaposle- 
nih v republiški upravi do 1/4-1984 v primerjavi s stanjem 
31/12-1981 zmanjšalo skupaj za 157 delavcev oziroma za 
7,9%, v primerjavi s stanjem 1/1-1981 pa za 210 delavcev 
ali za 10,3%. 

UVOD 
Skupščina SR Slovenije je ob obravnavi sprememb in 

dopolnitev zakona o sistemu državne uprave in o Izvršnem 
svetu Skupščine SR Slovenije ter o republiških upravnih orga- 
nih in zakona o organizaciji in delovnem področju republiških 
upravnih organov in republiških organizacij ter samostojnih 
strokovnih služb Izvršnega sveta v februarju 1982 naložila 
Izvršnemu svetu Skupščine SR Slovenije, naj ponovno oceni 
delo upravnih in izvršilnih organov z vidika uresničevanja 
državnih in samoupravnih funkcij družbenopolitičnih skupno- 
sti in s tem povezanega procesa podružbljanja uprave, ure- 
sničevanja odgovornosti in samostojnosti teh organov ter 
razvoja družbenoekonomskih odnosov v upravnih organih. 
Informacija, ki je bila predložena delegatom v Skupščini SR 
Slovenije skupaj s predlogi zakonskih sprememb, je namreč 
že opozorila na nekatere uspehe, pa tudi na probleme, ki so 
se v preteklem obdobju pokazali pri uresničevanju zakonskih 
rešitev. 

Cilji družbene preobrazbe uprave izhajajo iz političnih opre- 
delitev, po katerih je vloga države in njenih organov »bistven 
pogoj za razvoj samoupravne socialistične družbe in jo je zato 
treba zagotoviti tudi z našim političnim sistemom«.1 Zato 
temeljne opredelitve o vlogi, položaju in funkcijah izvršilnih in 
upravnih organov vsebujeta že Ustava SFRJ in Ustava SR 
Slovenije, podrobnejše določbe pa sistemska zakona o 
državni upravi,2 ki sta bila sprejeta po obsežnih razpravah v 
vseh zainteresiranih strukturah, zlasti pa v zveznem in repu- 
bliškem svetu za vprašanja družbene ureditve. Zakonska ure- 
ditev izhaja iz temeljnega cilja, po katerem morajo organi 
državne uprave s svojim delovanjem prispevati k uresniče- 
vanju samoupravnih ekonomskih odnosov in odločujoče 
vloge delovnega človeka in občana v procesu odločanja o 
družbenih zadevah, pri izvrševanju svojih nalog pa v mejah 
pooblastil nastopati samostojno in prevzemati odgovornost 
za svoje ravnanje. 

Hkrati zakoni nalagajo organom državne uprave tako rav- 
nanje in načine delovanja, ki omogočajo vključevanje vseh 
dejavnikov političnega sistema v izvrševanje funkcij državne 
uprave. Pogoj za uresničevanje teh ciljev pa je usposobitev 

organov državne uprave za učinkovito in ustvarjalno delo. 
Uresničevanje ciljev družbene preobrazbe državne uprave 

je zato potrebno ocenjevati predvsem z vidika delovanja 
izvršilnih in upravnih organov pri izvrševanju njihovih, z 
ustavo in zakoni opredeljenih funkcij in uresničevanju razme- 
rij do drugih družbenih dejavnikov. 

Namen predloženega gradiva je oceniti premike v prilaga- 
janju organov državne uprave njihovi vlogi in položaju v 
političnem sistemu, njihovo učinkovitost in dejansko uspo- 
sobljenost za izvrševanje ustavnih funkcij ter določiti smeri za 
nadaljnje delovanje. To je še posebej potrebno v sedanjem 
obdobju, ko program gospodarske stabilizacije od vseh druž- 
benih dejavnikov terja bolj učinkovito in racionalno ravnanje. 
S teh vidikov gradivo obravnava izvrševanje funkcij izvršnih* 
svetov in upravnih organov, uresničevanje širšega družbe- 
nega vpliva na delo teh organov, uresničevanje njihovih raz- 
merij do drugih družbenih dejavnikov, organiziranost in 
kadrovsko usposobljenost ter družbenoekonomski položaj 
delavcev v delovnih skupnostih upravnih organov. 

Gradivo je torej usmerjeno le na delovanje nekaterih institu- 
cij političnega sistema, to je izvršilnih organov skupščin druž- 
benopolitičnih skupnosti in upravnih organov, medtem ko 
posebne analize (ki so bile že v razpravi ali pa se šele priprav- 
ljajo) obravnavajo problematiko delegatskega sistema in 
racionalizacijo dela skupščin družbenopolitičnih skupnosti, 
kakor tudi problematiko političnega sistema v najširšem smi- 
slu. V pripravi pa je tudi analiza republiških predpisov z vidika 
možnosti poenostavitve in zmanjšanja administrativno-stro- 
kovnih opravil v organizacijah združenega dela in drugih 
samoupravnih organizacijah in skupnostih ter v državnih or- 
ganih. 

Ugotovitve in ocene temeljijo na prispevkih izvršnih svetov 
in upravnih organov3 ter na ugotovitvah iz poročil o delu 
izvršnih svetov in upravnih organov nekaterih občin in poseb- 
nih družbenopolitičnih skupnosti. V bistvu enake ocene izha- 
jajo tudi iz gradiva »Vloga in položaj izvršnega sveta v dele- 
gatskem skupščinskem sistemu v občini«, ki ga je pripravila 
posebna delovna skupina v okviru Skupnosti slovenskih 
občin, kakor tudi iz ugotovitev, stališč in usmeritev, ki jih je 
spreiel Republiški družbeni svet za vprašanja organizacije in 
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delovanja administrativno strokovnih služb ob obravnavi ana- 
lize »Organizacija in delovanje administrativno strokovnih 
služb v SR Sloveniji«. 

Ugotovitve in ocene, ki se nanašajo na delovanje izvršnih 
svetov in upravnih organov v občinah, so bile podlaga za 
razprave na posvetih, ki jih je v sodelovanju z medobčinskimi 
sveti SZDL organizirala Republiška konferenca SZDL, 
vprašanja v zvezi s položajem, vlogo in funkcijami izvršnih 
svetov pa so bila obravnavana tudi v okviru sekcije za politični 
sistem Marksističnega centra CK ZKS. 

I. POGLAVITNI VIDIKI URESNIČEVANJA 
PREOBRAZBE DRŽAVNE UPRAVE 

Družbena preobrazba državne uprave kot trajen proces, ki 
se je začel s sprejemom ustav, intenziviral pa s sprejemom 
sistemskih zakonov o državni upravi, je usmerjena predvsem 
v tak razvoj uprave na vseh ravneh, ki naj omogoči 
učinkovitejše in boljše opravljanje njenih funkcij, krepitev 
njene odgovornosti do delegatskih skupščin in do celotne 
družbe, kakor tudi njeno odprtost za vplive in pobude vseh 
organiziranih družbenih dejavnikov. 

Preobrazba uprave ni izdvojen proces, saj na upravo 
pomembno vplivajo odnosi in način dela vseh drugih institucij 
in subjektov v političnem sistemu. Delo organov državne 
uprave se odraža v celotnem družbenem dogajanju, saj s 
svojim delovanjem vpliva na uveljavljanje pravic, interesov in 
obveznosti samoupravnih organizacij in skupnosti ter posa- 
meznikov. 

V procesu podružbljanja državnih funkcij organi državne 
uprave svoje delo postopoma že prilagajajo družbenim zahte- 
vam, tako da so kljub določenim zaostajanjem, zlasti v delu 
izvršnih svetov in upravnih organov doseženi opazni premiki. 
Predvsem izstopa delovanje izvršnih svetov kot izvršilnih 
organov skupščin družbenopolitičnih skupnosti, ki zlasti v 
sedanjih zapletenih gospodarskih razmerah z ukrepi, pobu- 
dami, predlogi in aktivnostmi organizacijske in koordinacij- 
ske narave uresničujejo svojo odgovornost za stanje y druž- 
benopolitični skupnosti, za^predlaganje in izvrševanje spre- 
jete politike, zakonov in drugih predpisov ter v te aktivnosti 
vključujejo tudi upravne organe, kot tudi druge nosilce pravic 
in odgovornosti. 

Vloga izvršnih svetov in upravnih organov je v sedanjem 
položaju izredno zahtevna. Pri predlaganju omejitvenih ukre- 
pov na različnih področjih življenja in dela delovnih ljudi in 
občanov morajo skrbeti, da so ti ukrepi omejeni na najnujnej- 
še posege v družbenoekonomske odnose in da ne hromijo 
samoupravnega urejanja teh odnosov na sploh, temveč da 
tudi v težjih pogojih gospodarjenja omogočajo uveljavljanje 
temeljnega ustavnega položaja delovnega človeka in občana, 
da v združenem delu odloča o svojem delu in o pogojih in 
rezultatih svojega dela. Po drugi strani pa morajo organi 
državne uprave tudi z ukrepi državne prisile zagotavljati ure- 
sničevanje skupnih in splošnih družbenih interesov in skrbeti 
za normalno družbeno reprodukcijo, kadar to narekujejo raz- 
mere. 

Vsi družbeni subjekti, ki bi glede na svoje pravice in dolžno- 
sti morali samostojno ukrepati, se namreč vselej ne vključu- 
jejo v skupna prizadevanja in ne sprejemajo odločitev ter ne 
izpolnjujejo obveznosti, ki jim gredo v okviru njihovih pravic 
in dolžnosti. Zato morajo izvršni sveti in upravni organi v 
skladu s svojo odgovornostjo za stanje v sedanjih razmerah 
pogosteje z ukrepi, za katere so sicer pooblaščeni, posegati v 
tista razmerja v družbeni reprodukciji ali urejati odnose, ki bi 
se sicer morali urejati po samoupravni poti v okviru 
samoupravnih organizacij in skupnosti; s tem pa se izpostav- 
ljajo tudi očitkom o pretiranem administrativnem urejanju 
zadev. 

Ob pozitivnih premikih, ki se kažejo v tem, da upravni 
organi, ki pripravljajo določene ukrepe ali predpise, svoja 
stališča preverjajo z drugimi zainteresiranimi organi, organi- 
zacijami in skupnostmi, se pri izvrševanju funkcij upravnih 
organov vendar še vedno kaže, da ti organi še niso postali 
dovolj aktivni pobudniki za reševanje družbenih problemov. 
Ob kršitvah predpisov ali sprejete politike raje posegajo po 
ukrepih oblastnega značaja, kot da bi s strokovno argumenti- 
ranimi predlogi pravočasno opozarjali in preprečevali nasta- 
nek negativnih pojavov ter spodbujali aktivnost samoupravno 

organiziranega združenega dela. Temeljni vzrok za nezado- 
voljivo stanje pri izvrševanju funkcij upravnih organov je po 
eni strani premajhno obvladovanje stanja na področju, za 
katerega je upravni organ ustanovljen, po drugi strani pa tudi 
na splošno premajhna strokovna usposobljenost delavcev v 
upravnih organih za opravljanje teh najbolj zahtevnih nalog. 

Pri uresničevanju razmerij do drugih družbenih subjektov, 
pri katerih prihaja do izraza odgovornost izvršnih svetov in 
upravnih organov za celotno njihovo delovanje, po drugi 
strani pa njihova odprtost za pobude in vplive organiziranih 
političnih dejavnikov, samoupravnih subjektov in ustvarjalnih 
sil družbe nasploh, je dosežen napredek. Vsa razmerja se 
sicer še ne uresničujejo z enako intenzivnostjo in v enakem 
obsegu: tako organi državne uprave še ne posvečajo vselej 
zadostne pozornosti pobudam, predlogom in mnenjem 
zainteresiranih družbenih subjektov, vendar pa tudi drugi 
nosilci pravic in dolžnosti v družbi v odnosu do državne 
uprave ne razvijajo ustreznih iniciativ in se ne odzivajo v 
zadostni meri na pobude in predloge izvršnih svetov in uprav- 
nih organov. 

V delu izvršnih svetov se čedalje bolj uveljavlja kolektivno 
delo, ob poudarjeni osebni odgovornosti pa se krepi tudi 
kolektivna odgovornost, ki se najbolj uveljavlja v razmerjih do 
skupščin družbenopolitičnih skupnosti. 

Odgovornost upravnih organov, zlasti na ravni občin je 
manj izražena, saj ti le redko najstopajo samostojno v skup- 
ščinah in pred drugimi družbenimi subjekti tako, da se nji- 
hova ustavna vloga ter samostojnost in odgovornost pogosto 
prekriva z odgovornostjo izvršnih svetov. Upravni organi se 
izogibajo prevzemanju samostojne odgovornosti za predloge, 
ukrepe in odločitve, deloma zato, ker so večkrat tudi tedaj, 
kadar upravičeno ukrepajo za izvrševanje zakonov in drugih 
predpisov in bi morali biti deležni najširše družbene podpore, 
podvrženi kritikam in očitkom birokratizma. Taki pojavi so 
najbolj značilni v primerih, ko splošni družbeni interesi, izra- 
ženi v predpisih, nasprotujejo posamičnim oziroma lokalnim 
interesom. 

Izvršni sveti in upravni organi so svoje delo že v večji meri 
prilagodili vsebini in načinu odločanja v delegatskem sku- 
pščinskem sistemu. To velja tako za pripravo gradiva, kot 
tudi za način nastopanja v skupščini in za pomoč delegacijam 
in delegatom pri izvrševanju njihove funkcije. Vendar pa v 
vsebinskem pogledu izvršni sveti in upravni organi nasplošno 
še vedno premalo upoštevajo delegatske pobude in predloge, 
v gradivih, ki jih pripravljajo pa le redko ponudijo več različnih 
možnosti z nakazanimi posledicami in učinki, kar bi delegaci- 
jam in delegatom omogočilo, da se odločijo za najustreznejšo 
rešitev. 

Uresničevanje družbenega vpliva na delovanje državne 
uprave je povezano tudi z uveljavljanjem družbenih svetov kot 
institucionalizirane oblike demokratične konzultacije, izmen- 
jave in usklajevanja mnenj najodgovornejših družbenih dejav- 
nikov političnega sistema. Stališča in mnenja, sprejeta v druž- 
benih svetih dajejo izvršnim svetom in upravnim organom 
oporo za njihovo delo in hkrati omogočajo, da ti organi že v 
predhodnih fazah soočijo svoje predloge in poglede z drugimi 
udeleženci v delu družbenih svetov. K večjemu podružbljanju 
upravnega delovanja prispevajo tudi komiteji kot oblike kole- 
gijskih upravnih organov, ki so se uveljavili na republiški in 
občinski ravni, pa tudi sprotne povezave in izmenjave mnenj 
izvršnih svetov in upravnih organov z zainteresiranimi družbe- 
nopolitičnimi organizacijami, organizacijami združenega dela 
in drugimi samoupravnimi organizacijami in skupnostmi. 

Ob uveljavljanju novih organizacijskih oblik, kot so komi- 
teji, ki prispevajo k večji usklajenosti delovanja vseh subjek- 
tov na določenem področju pa se zlasti v občinah kaže preve- 
lika razdrobljenost v organizaciji uprave. Neustrezna organizi- 
ranost predstavlja tudi oviro za večjo učinkovitost dela in 
boljšo izkoriščenost strokovnega znanja delavcev, ki že sicer 
ne ustreza vse bolj zahtevnim nalogam. Sorazmerno neugo- 
den materialni položaj delavcev v upravi zavira hitrejše spre- 
membe v smeri izboljšanja kadrovske sestave, ki je pogoj za 
kvalitetnejše delo, manjše materialne možnosti pa vplivajo 
tudi na počasnejšo modernizacijo opreme. 

Doseženo stopnjo prilagajanja državne uprave družbenim 
potrebam odraža predvsem stanje pri izvrševanju posameznih 
funkcij izvršnih svetov in upravnih organov ter uresničevanje 
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njihovih razmerij do drugih družbenih subjektov, zato so v 
nadaljevanju podrobneje obravnavana ta vprašanja. 

II. IZVRŠEVANJE FUNKCIJ IZVRŠNIH SVETOV 
IN UPRAVNIH ORGANOV 

Vsebino posameznih funkcij izvršnih svetov in upravnih 
organov kot dejavnikov, ki v političnem sistemu opravljajo 
funkcije državne uprave, ter njihova pooblastila oziroma pra- 
vice in dolžnosti zaradi enotnosti opredeljuje zvezni zakon, ki 
s tem daje enotno podlago za delovanje državne uprave na 
vseh ravneh. Zato republiški zakon o sistemu državne uprave 
ne vsebuje nadaljnjih podrobnejših določb o funkcijah teh 
organov, statuti občin pa praviloma povzemajo zakonske 
določbe s tem, da v okviru posameznih funkcij bolj ali manj 
konkretno navajajo pristojnosti oziroma naloge izvršnih sve- 
tov in upravnih organov. 

Funkcije izvršnih svetov 
1. 

V primerjavi s preteklim obdobjem4 je stanje pri izvrše- 
vanju funkcij izvršnih svetov Občinskih skupščin nekoliko 
boljše. Izvršni sveti uresničujejo zlasti svojo funkcijo odgovor- 
nosti za stanje v družbenopolitični skupnosti, izvajanje poli- 
tike in za izvrševanje zakonov z bolj intenzivnim spremljanjem 
stanja in problematike na vseh področjih, z dajanjem pobud 
in predlogov oziroma z neposrednim ukrepanjem. 

V zadnjem obdobju so se izvršni sveti občinskih skupščin 
zlasti intenzivno ukvarjali z nalogami pri izvajanju gospodar- 
ske stabilizacije ter spremljanjem razmer v gospodarstvu in 
družbenih dejavnostih. Za izvajanje sprejete politike in zako- 
nov so izvršni sveti sprejemali ukrepe v lastni pristojnosti, 
vzpodbujali in opozarjali organizacije združenega dela in 
druge samoupravne organizacije in skupnosti, obravnavali 
pobude drugih subjektov in predlagali skupščinam ustrezne 
ukrepe. 

V primerjavi s prvim mandatnim obdobjem, pa tudi s stan- 
jem neposredno po sprejemu sistemskih zakonov o državni 
upravi, ko so izvršni sveti občinskih skupščin svojo funkcijo 
usmerjanja in usklajevanja dela upravnih organov v večji ali 
manjši meri prepuščali posameznim članom izvršnega sveta, 
se je stanje pri izvrševanju te funkcije izboljšalo. Izvršni sveti 
večinoma sprejemajo načelna stališča in usmeritve za delo 
občinskih upravnih organov glede izvajanja politike in izvrše- 
vanja predpisov, usklajujejo programe dela upravnih organov 
in spremljajo njihovo izvrševanje z obravnavanjem letnih in 
občasnih poročil. Upravni organi upoštevajo smernice in 
načelna stališča izvršnih svetov in praviloma niso uporabili 
možnosti, ki jim jo daje zakon, da bi zahtevali ponoven 
preizkus smernic ali načelnih stališč5. Izvršni sveti v okviru 
možnosti skrbijo za materialne pogoje za delo upravnih orga- 
nov, za uvajanje smotrnejših metod dela in sodobnejših tehni- 
čnih sredstev, prednost pa dajejo ukrepom, ki ne zahtevajo 
posebnih vlaganj (npr. varčevanje in racionalnejša organiza- 
cija dela.). 

Glede izvrševanja funkcij izvršnih svetov občinskih sku- 
pščin je utemeljena ocena, da so se uveljavili kot zelo aktivni 
organi, ki se ukvarjajo z vsemi pomembnejšimi dogajanji in 
ključnimi vprašanji v družbenopolitični skupnosti. O vrsti 
pomembnih vprašanj pa še vedno preveč pogosto opravljajo 
tudi naloge izvedbene narave ali dnevne tekoče naloge, ki bi 
marsikdaj sodile med naloge upravnih organov in ki ovirajo 
sistematično delo izvršnih svetov, zlasti pri spremljanju 
izvrševanja sprejetih odločitev in ukrepov ter njihovih 
učinkov. 

Po obsegu in vsebini je najmočneje zastopana funkcija 
spremljanja stanja in z njo povezana odgovornost za stanje v 
občini, ki izhaja iz položaja izvršnega sveta kot izvršilnega 
organa skupščine družbenopolitične skupnosti. Ob tem, ko 
sistemske opredelitve položaja in vloge izvršnih svetov vseka- 
kor niso sporne, v praksi vendarle prihaja do različnih pojmo- 
vanj; največkrat gre za nepravilno interpretacijo odgovornosti 
za stanje v družbenopolitični skupnosti, ki se jo tolmači 
ekstenzivno, kot da so izvršni sveti edini nosilci odgovornosti 
in zato neomejeno odgovorni za vsa dogajanja v družbenopo- 
litični skupnosti. Izvršjni sveti so po ustavi sicer odgovorni za 
stanje v družbenopolitični skupnosti, vendar le v okviru svojih 
pravic in dolžnosti oziroma pooblastil. Zato je potrebno pri 
presoji odgovornosti izvršnega sveta upoštevati tudi pravice 

in dolžnosti drugih organov družbenopolitične skupnosti ter 
dejstvo, da se pomemben del politike oblikuje in izvaja na 
samoupravnem področju (v SIS in drugih samoupravnih orga- 
nizacijah in skupnostih). Pristojnosti oziroma pooblastila 
izvršnih svetov za neposredno poseganje v razmerja v druž- 
beni reprodukciji so dokaj omejene, kar izhaja iz njihovega 
ustavnega položaja kot izvršilnega organa skupščine. Sistem- 
ska ureditev, ki temelji na izhodišču, da samoupravno zdru- 
ženo delo v različnih oblikah združevanja dela in sredstev 
obvladuje in samoupravno ureja večino družbenoekonomskih 
odnosov, namreč predvideva posege organov družbenopoliti- 
čnih skupnosti le kot izjemo v situacijah, ki so v ustavi in 
sistemskih zakonih določene, predvidene ali vsaj nakazane. 
Zato v primerih, ko izvršni sveti občinskih skupščin niso 
pooblaščeni za podrobnejše urejanje zadev, lahko nastopajo 
le z aktivnostmi organizacijskega in koordinacijskega zna- 
čaja, z vzpodbujanjem samoupravnega sporazumevanja in 
dogovarjanja in s predlaganjem ustreznih ukrepov pristojnim 
organom in v teh okvirih uresničujejo svojo odgovornost za 
izvajanje politike in zakonov. Odgovornost za izvajanje poli- 
tike v sedanjih razmerah torej zahteva večjo aktivnost izvršnih 
svetov, pa tudi upravnih organov za predlaganje ustreznih 
rešitev, vendar pa tudi večjo aktivnost in odzivnost -drugih 
subjektov političnega sistema. 

Izvršni sveti občinskih skupščin se v nekoliko manjši meri 
posvečajo doslednemu izvajanju sprejetih odločitev in njiho- 
vim učinkom, bodisi da gre za odločitve, sprejete v skupšči- 
nah, ali za ukrepe iz njihove pristojnosti. Tudi zaradi stro- 
kovno prešibko zasedenih upravnih organov in strokovnih 
služb je izvršnim svetom dokaj otežkočeno izvajanje njihovih 
nalog, tako pri spremljanju stanja v občini, kakor tudi pri 
neposrednem ukrepanju za zagotovitev pogojev za poslo- 
vanje organizacij združenega dela ter za življenje in delo 
delovnih ljudi in občanov. 

Čeprav se je okrepil vpliv izvršnih svetov na delovanje 
občinskih upravnih organov in se izvršni sveti v večji meri 
posvečajo funkciji usmerjanja in usklajevanja dela upravnih 
organov, pri tem prihaja tudi do nasprotujočih učinkov. Ob 
povečanem nadzorstvu izvršnih svetov nad delom upravnih 
organov le-ti odgovornost za izvajanje, še bolj pa za predla- 
ganje ukrepov uresničujejo le do izvršnega sveta, medtem ko 
v odnosih do občinske skupščine in drugih dejavnikov v 
občini praviloma ne nastopajo samostojno. 

2. 

Funkcijo in položaj Izvršnega sveta Skupščine SR Slove- 
nije kot izvršilnega organa republiške skupščine v družbeni 
ureditvi republike in v okviru njenih pravic in dolžnosti v 
osnovi opredeljuje njegova odgovornost za stanje na vseh 
področjih družbenega življenja, za izvajanje politike in izvrše- 
vanje zakonov in drugih splošnih aktov Skupščine SR Slove- 
nije in za delo republiških upravnih organov v okviru usmer- 
janja in usklajevanja njihovega dela in nadzorstva nad njim. 

Sedanje zaostrene gospodarske in družbene razmere vpli- 
vajo na delo Izvršnega sveta in na izvrševanje njegovih nalog 
in odgovornosti, vključno z delom republiških upravnih orga- 
nov. V teh razmerah je zaradi uveljavljanja odgovornosti Izvrš- 
nega sveta za stanje na vseh področjih družbenega življenja 
nujno hitro, učinkovito in odgovorno ukrepanje Izvršnega 
sveta, kakor tudi upravnih organov bodisi kot predlagateljev 
ali kot izvrševalcev politike, zakonov in drugih predpisov. 

Izvršni svet je krepil svojo povezanost in sodelovanje z 
družbenopolitičnimi organizacijami, samoupravnimi organi- 
zacijami in skupnostmi ter z drugimi ustvarjalnimi socialisti- 
čnimi silami. Tesna naslonitev na delegatski skupščinski 
sistem kot oblikovalca politike je prispevala k temu, da se je v 
skladu z razmerami inteziviral proces hitrega in sprotnega 
oblikovanja politike, več je ustvarjalnih kritičnih prispevkov, 
širša je delegatska in celotna samoupravna odzivnost na 
pobude in predloge Izvršnega sveta. V celoti teh odnosov se 
tudi krepijo nekatere oblike široke družbene kontrole njego- 
vega dela. 

Izvršni svet je tudi tekoče prilagajal svojo organiziranost ter 
načine in metode dela spremenjenim razmeram ter zahtevam 
po doslednemu izvajanju politike, določene v Skupščini SR 
Slovenije ter stališčem, predlogom in pobudam Predsedstva 
SR Slovenije, ki se nanašajo na reševanje temeljnih vprašanj v 
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okviru tako določene politike. Kljub tem prizadevanjem Izvrš- 
nega sveta in njegovi temeljni usmeritvi, da s svojim delom 
omogoča in zagotavlja uresničevanje samoupravnega polo- 
žaja delovnih ljudi in občanov, pa se je zlasti v zadnjem času 
povečal obseg intervencijskih in drugih administrativnih 
posegov, vendar pretežno zaradi nujnosti sprotnega odzi- 
vanja na ukrepe ekonomske politike zveznih organov. 

Preseganje teh razmer terja predvsem popolno odprtost 
Izvršnega sveta in njegovo kontinuirano in intenživno sodelo- 
vanje z vsemi ustvarjalnimi socialističnimi družbenimi silami, 
zlasti pri zagotavljanju kvalitetnega, strokovnega in utemelje- 
nega obveščanja in oblikovanja novih odnosov zlasti na druž- 
benoekonomskem področju, na podlagi dolgoročnega pro- 
grama gospodarske stabilizacije ter aktov, sprejetih zaradi 
njegovega postopnega izvajanja. 

Izvršni svet je v preteklem obdobju na lastno pobudo, zah- 
tevo Skupščine SR Slovenije oziroma v skladu z njenim delov- 
nim programom poročal o uresničevanju letnih resolucij, o 
izvajanju politike ter o izvajanju zakonov, drugih predpisov in 
usmeritev na različnih področjih. Izvršni svet posebno pozor- 
nost posveča stališčem in sklepom, ki jih sprejema Skupščina 
ob obravnavi problematike na posameznem področju in jih 
ustrezno upošteva pri pripravi in izvajanju svojih aktivnosti. 

Pri pripravi gradiv, predvsem analiz, poročil in informacij, 
ob katerih so bile v razpravah o delegatskem sistemu izražene 
kritike, so sicer doseženi določeni premiki, ne glede na to pa 
je tudi v prihodnje potrebno posebno pozornost posvečati 
načinu poročanja oziroma si prizadevati, da bodo gradiva 
čimbolj problemsko usmerjena in s tem jedrnata in jezikovno 
razumljivejša. 

Izvršni svet je velik del svojih aktivnosti posvetil dograje- 
vanju in dopolnjevanju pravnega sistema oziroma njegovi 
zaokrožitvi. Tako je predlagal rešitve, ki pomenijo sistemsko 
kodifikacijo posameznih področij, s čimer so odpravljene 
številne pravne praznine in nejasnosti. Izvršni svet si pri pri- 
pravljanju in predlaganju zakonskih rešitev prizadeva za 
čimbolj restriktiven pristop glede tega, katera družbena raz- 
merja in vprašanja so takšnega družbenega pomena, da jih je 
potrebno urejati z zakoni ter vzpodbuja urejanje družbenih 
odnosov po samoupravni poti. Kljub temu pa se na področju 
zakonodajne aktivnosti še vedno pojavljajo določene težnje 
za pretirano normiranje posameznih vprašanj. 

Sedanja aktivnost Izvršnega sveta na zakonodajnem 
področju je osredotočena na dopolnjevanje oziroma novela- 
cijo nekaterih zakonskih predpisov z ozirom na dosežen raz- 
voj družbenoekonomskih in samoupravnih odnosov. 
Posebno pozornost pa Izvršni svet posveča tudi izpeljavi vseh 
tistih rešitev, ki so potrebne za izvajanje načrta uresničevanja 
dolgoročnega programa gospodarske stabilizacije. Pri pri- 
pravi predpisov Izvršni svet posebej kritično ocenjuje tudi 
posledice predlaganih rešitev glede obsega administrativno 
strokovnih opravil in finančnih sredstev, potrebnih za izvedbo 
predpisa. 

Funkcije upravnih organov 
Ob sicer enotni sistemski opredelitvi funkcij upravnih orga- 

nov sta obseg in vrsta nalog, ki jih upravni organi opravljajo v 
okviru posameznih funkcij, pogojena že z ustavnim položa- 
jem družbenopolitičnih skupnosti. Tako so določene funkcije 
po obsegu močneje izražene v republiških, druge pa v občin- 
skih upravnih organih. 

Odgovornost za stanje in spremljanje stanja na področju, 
za katerega je upravni organ ustanovljen, je najbolj komplek- 
sna funkcija upravnih organov. Pri izvrševanju te funkcije se 
na določen način prepletajo in združujejo vse druge funkcije 
in izraža specifični položaj upravnega organa kot aktivnega 
dejavnika v družbenopolitičnem sistemu. Pri izvrševanju te 
funkcije tako republiški, kot občinski upravni organi s poro- 
čili, analizami in drugimi gradivi seznanjajo skupščine in 
njihove izvršne svete o stanju in pojavih na določenih podro- 
čjih. V zadnjih letih se zlasti priprava letnih oziroma komplek- 
snejših analiz, poročil in drugih analitičnih gradiv pripravlja v 
skladu s programi dela skupščin. Še vedno pa upravni organi 
pretežni del gradiv, ki se nanašajo na tekočo problematiko, 
pripravljajo le na zahtevo izvršnih svetov ali skupščin, manjši 
del pa na lastno pobudo. 

Spremljanje stanja, še posebej pa analiziranje pojavov in 

gibanj ter njihovih vzrokov in posledic še ni ustrezno niti 
dovolj celovito, kar ima negativne posledice za izvrševanje 
vseh funkcij upravnih organov. Spremljanje stanja tudi ne 
temelji na enotni metodologiji. Tako občinski, kot republiški 
upravni organi spremljajo stanje na svojem področju na pod- 
lagi podatkov, ki so na razpolago v okviru obstoječega infor- 
macijskega sistema, z lastnimi evidencami, anketami in na 
podobne načine, pa tudi v neposrednih stikih z organizaci- 
jami združenega dela in samoupravnimi interesnimi skup- 
nostmi, občinski upravni organi pa tudi s krajevnimi skup- 
nostmi. Upravni organi sicer uporabljajo podatke, ki jih zbi- 
rajo in obdelujejo informacijske službe, vendar pa na podlagi 
teh podatkov zaradi neustreznih ali neusklajenih metodologij 
za zbiranje in obdelavo podatkov ne morejo vselej prikazati 
problemov, značilnih za posamezno področje, ali dovolj 
poglobljeno analizirati stanja, zato pogosto tudi sami zbirajo 
podobne podatke. Nekatera področja (npr. na področju razi- 
skovalne dejavnosti) pa sploh niso zadovoljivo informacijsko 
pokrita. Po drugi strani pa upravni organi, ki pri spremljanju 
stanja zbirajo podatke in informacije, pomembne tudi za 
spremljanje, planiranje in usmerjanje družbenega razvoja ter 
za delo in razvoj dejavnosti organizacij združenega dela in 
drugih samoupravnih organizacij in skupnosti, teh podatkov 
ne posredujejo vselej zainteresiranim organizacijam in skup- 
nostim. Stanje se bo lahko bistveno izboljšalo, ko bo v celoti 
uresničen zakon o družbenem sistemu informiranja, zlasti 
glede skupnih osnov družbenega sistema informiranja 
(enotne metodologije, standardi, katalogi podatkov). Bolj 
racionalen in sistematičen pristop k obdelavi podatkov in 
informacij o stanju in pojavih na posameznem področju bo ob 
uporabi sodobne informacijske tehnologije lahko zagotavljal 
učinkovitejše spremljanje stanja in pojavov, s tem pa ustvarjal 
tudi možnosti za hitrejše ukrepanje za izvajanje sprejete poli- 
tike in za izvrševanje zakonov, pa tudi za uresničevanje odgo- 
vornosti za stanje na posameznih področjih. 

Pri pripravi predpisov ter predlogov in pobud oziroma 
ukrepov si upravni organi v večji meri pridobivajo mnenja in 
stališča drugih zainteresiranih organov in organizacij, druž- 
benopolitičnih organizacij, gospodarskih zbornic, drugih 
upravnih organov in drugih družbenih dejavnikov. Na 
področju družbenih dejavnosti ukrepe in predloge priprav- 
ljajo tudi skupno s strokovnimi službami samoupravnih inte- 
resnih skupnosti. Republiški upravni organi pa si mnenja 
pridobivajo tudi pri obravnavi vprašanj z ustreznimi občin- 
skimi upravnimi organi. 

Narava odločitev in ukrepov, ki jih v lastni pristojnosti 
sprejemajo upravni organi, je različna glede na raven in pri- 
stojnosti oziroma pravno ureditev na posameznem področju. 
Pri republiških upravnih organih gre največkrat za izvršilne 
predpise, pri občinskih pa za odločanje o posamičnih stvareh. 
Tako republiški kot občinski upravni organi pa neposredno ali 
prek drugih organov in organizacij dajejo pobude in stro- 
kovna mnenja za ureditev posameznih vprašanj, za sklepanje 
družbenih dogovorov in samoupravnih sporazumov ali spro- 
žajo ustrezne akcije. 

V celokupnem obsegu nalog upravnih organov je delež 
normativnih nalog še vedno znaten. Po eni strani na to vpli- 
vajo aktualna družbena dogajanja, ki v določeni meri zahte- 
vajo spremembe v predpisih in temeljitejše oziroma pogostej- 
še ocene stanja na določenih področjih zaradi izvajanja poli- 
tike gospodarske stabilizacije. Po drugi strani pa so pogoste 
spremembe v predpisih tudi posledica dejstva, da niso bili 
predhodno dovolj proučeni njihovi učinki ali posledice ali pa v 
začetnih fazah niso bili dovolj jasno opredeljeni cilji in smeri 
glede tistih vprašanj, ki so predmet zakonskega urejanja. Še 
vedno pa predlogi za sprejem ali spremembo predpisov niso 
docela prilagojeni potrebam delegatskega odločanja, saj 
predlagatelji le redko ponudijo več variantnih rešitev ali mož- 
nosti za urejanje temeljnih vprašanj. V pripravo predlogov 
predpisov pa še vedno niso v zadostni meri vključene znanst- 
vene institucije in druge družbene sile, strokovna usposoblje- 
nost upravnih organov pa za te, po vsebini najbolj zahtevne 
naloge, še vedno ni ustrezna. 

Pri pripravi predpisov republiških upravnih organov prevla- 
dujejo zlasti predpisi, ki jih pripravljajo za Skupščino SR 
Slovenije. Na tistih področjih, kjer so že sprejeti sistemski 
zakoni, pa je največ izvršilnih predpisov, ki jih izdajajo ti 
organi sami. V delu občinskih upravnih organov priprava 
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predpisov in splošnih aktov ne izstopa, le na nekaterih podro- 
čjih dosega večji obseg (npr. družbeno planiranje, komunalno 
gospodarstvo). Pri tem v vseh občinah ni uveljavljena praksa 
predhodne priprave posebnih analiz stanja. Republiški 
upravni organi pred pripravo predpisov praviloma izdelajo 
posebno analizo stanja ali pa je ocena stanja sestavni del 
predloga za izdajo zakona. 

Ob tem, ko se je v celoti gledano uprava osredotočila na 
izdajanje številnih predpisov oziroma na njihovo pripravo, 
ostaja vprašanje njihovega izvrševanja pogosto podrejeno. 
Hkrati pa so v praksi še vedno preveč prisotni primeri, ko je 
samoupravno urejanje družbenoekonomskih in drugih 
samoupravnih odnosov s samoupravnimi splošnimi akti zapo- 
stavljeno. Zakoni in drugi predpisi prepodrobno urejajo dolo- 
čena vprašanja oziroma družbene odnose, tako da je nasta- 
janje in izpopolnjevanje samoupravnega prava kot samo- 
stojne oblike urejanja medsebojnih odnosov oteženo. Zlasti 
na gospodarskih področjih številni interventni zakoni in drugi 
predpisi zmanjšujejo možnosti za urejanje odnosov s 
samoupravnimi splošnimi akti. 
2. 

Po ustavi in zakonih mora vsaka družbenopolitična skup- 
nost zagotavljati učinkovito, pravočasno, stalno in strokovno 
izvrševanje inšpekcijskega nadzorstva na svojem območju 
in za vsa inšpekcijska področja. Vendar pa inšpekcijsko nad- 
zorstvo na posameznih področjih v precejšnjem številu občin 
še vedno ni zagotovljeno. To velja predvsem za tiste inšpek- 
cije, kjer gre za opravljanje strokovno zahtevnejših nalog ali 
za tiste inšpekcije, ki so šele v zadnjem obdobju prešle v 
občinsko pristojnost (urbanistična, gradbena, vodnogospo- 
darska, elektroenergetska in inšpekcija parnih kotlov, neka- 
tere prometne inšpekcije), čeprav tudi na drugih inšpekcijskih 
področjih nadzorstvo ni zagotovljeno v ustreznem obsegu in 
kvaliteti. Na splošno je stanje boljše v tistih občinah in na 
tistih področjih, na katerih zagotavljajo inšpekcijsko nad- 
zorstvo iz občinske pristojnosti večji medobčinski organi. 

Inšpekcijsko nadzorstvo iz občinske pristojnosti opravlja 
skupno 512 delavcev, po kriterijih6 republiških inšpektoratov 
pa bi jih bilo ob sedanji organiziranosti za normalno opravl- 
janje nadzorstva potrebno 760. Z združevanjem inšpekcijskih 
služb v večje medobčinske organe, ki bi z racionalnejšo 
organizacijo dela ter specializacijo inšpektorjev zagotavljali 
tudi učinkovitejše delo, pa bi se vsaj na nekaterih inšpekcij- 
skih področjih število inšpektorjev lahko zmanjšalo. Delež 
drugih delavcev (administrativnih, pomožnih itd.) v inšpekcij- 
skih organih je sorazmerno majhen (93 delavcev). 

Zaradi značaja dela povzročajo inšpekcijskim organom pre- 
cejšnje težave omejena sredstva za materialne stroške (zlasti 
za prevoze, za nabavo ali popravilo tehničnih sredstev in 
avtomobilov, za nujne intervencije in analize odvzetih vzor- 
cev) tako, da je že okrnjen obseg in kvaliteta nadzora. Proble- 
matika financiranja se iz leta v leto zaostruje in inšpekcijski 
organi ne morejo v celoti zagotoviti opravljanja vseh nalog. 
Materialni stroški pri inšpekcijskih organih namreč predstavl- 
jajo pomemben izdatek (okoli 80% dela na terenu), njihova 
rast pa je višja od dovoljenega povečanja proračunskih sred- 
stev. Zato je v letu 1984 sicer dana prednost zagotavljanju 
sredstev za delo medobčinskih inšpekcijskih organov, vendar 
v pogojih limitirane splošne porabe ni mogoče bistveno izbol- 
jšati materialnega položaja inšpekcij. 

Problemi kadrovske in materialne narave so značilni tudi za 
republiške inšpekcije, čeprav v manjši meri kot za občinske. 
Število republiških inšpektorjev7 je določeno v skladu z obse- 
gom nalog iz republiške pristojnosti; ker pa morajo republiški 
inšpektorji neposredno ukrepati v nujnih primerih, ko nad- 
zorstvo na občinski ravni ni zagotovoljeno, je ovirano njihovo 
redno delo, saj je zasedba le 82%. 

Za učinkovito opravljanje inšpekcijskega nadzorstva je 
posebej pomembno, da so inšpektorji kot delavci s posebnimi 
pooblastili in odgovornostmi pri opravljanju nadzorstva nad 
izvrševanjem predpisov samostojni in neodvisni od različnih 
subjektivnih vplivov. Zlasti delavci nekaterih inšpekcij (kmetij- 
ske, gradbene, urbanistične, tržne itd.) na občinski ravni so 
bolj izpostavljeni vplivom lokalnih dejavnikov, kar zmanjšuje 
učinkovitost njihovih ukrepov pri varovanju zakonitosti. 
Zaradi tega obstajajo pri inšpektorjih tudi pomisleki glede 
reelekcije. V medobčinskih inšpekcijskih organih je samostoj- 
nost inšpektorjev zagotovljena v večji meri, medtem ko na 

republiški ravni doslej ni bilo primerov kršitve samostojnosti 
inšpektorjev. 

V zvezi z delovanjem inšpekcij se odpira tudi vprašanje 
racionalnejše delitve pristojnosti med občinskimi in repu- 
bliškimi organi na istem področju, pa tudi med različnimi 
inšpekcijskimi področji. Iz ocen republiških inšpekcijskih 
organov izhaja, da so na večini inšpekcijskih področij 
potrebne spremembe glede razmejitve oziroma natančnejše 
določitve pristojnosti inšpekcijskih organov. Pri tem se večina 
tudi zavzema za nadaljevanje prenosa pristojnosti na občin- 
ske inšpekcijske organe tako, da bi republiški inšpektorji na 
prvi stopnji opravljali nadzorstvo nad objekti in napravami 
regionalnega ali republiškega pomena oziroma v strokovno 
najzahtevnejših zadevah, vse ostale naloge pa bi na prvi 
stopnji opravljale občinske inšpekcije. 

Možnost iz 333. člena ustave SR Slovenije, po kateri se z 
zakonom lahko določi, da republiški upravni organi nepo- 
sredno opravljajo inšpekcijo na celotnem območju SR Slove- 
nije, je doslej uporabljena le za dve inšpekciji (inšpekcija za 
jedrsko varnost in rudarska inšpekcija), čeprav bi jo zaradi 
smotrnejšega in bolj učinkovitega opravljanja inšpekcijskih 
nalog bilo mogoče uveljaviti tudi za nekatera druga področja. 
Taka rešitev bi bila bolj racionalna zlasti v primerih, ko je 
obseg nalog posamezne inšpekcije v občini ali celo v med- 
občinskem inšpekcijskem organu manjši, ko so objekti, 
naprave ali dejavnosti nesorazmerno razporejeni, ko značaj 
nadzorstva ne pogojuje stalne prisotnosti inšpektorja, ker se 
praviloma opravlja v daljših, vnaprej določenih časovnih raz- 
makih, ali ko je za opravljanje nadzorstva potrebna visoka 
stopnja strokovne usposobljenosti in specialna znanja, pa 
tudi oprema. 

Pristojnosti posameznih inšpekcij pa je treba proučiti tudi z 
vidika obsega nadzorstva tako, da bi inšpekcijski organi nad- 
zorovali samo izvrševanje tistih določb zakonov oziroma dru- 
gih predpisov, ki jih glede na njihov pomen mora nadzorovati 
državni organ, sicer pa je potrebno okrepiti interno kontrolo v 
organizacijah združenega dela. 

Nujna pa je tudi bolj smotrna delitev pristojnosti med inš- 
pekcijami na različnih področjih. Vsebino oziroma predmet 
inšpekcijskega nadzorstva in inšpekcijo, ki ga opravlja, 
izrecno določajo zvezni in republiški predpisi, ki urejajo posa- 
mezna področja. Ti materialni predpisi med seboj niso vselej 
usklajeni, tako da se v praksi dogaja, da isti proizvod, objekt, 
napravo, storitev ali delovanje organizacije združenega dela 
oziroma drugih subjektov nadzorujejo inšpektorji z različnih 
področij, čeprav s strokovnega vidika taka delitev pristojnosti 
ni vselej potrebna. Teh nesmotrnosti ni mogoče odpraviti 
zgolj z organizacijskimi posegi, temveč le z usklajenimi spre- 
membami materialnih predpisov. 
3. 

Pri odločanju o upravnih stvareh, kjer upravni organi z 
neposredno uporabo zakonov in drugih predpisov odločajo o 
pravicah in pravnih koristih pa tudi o obveznostih delovnih 
ljudi in občanov, organizacij združenega dela in drugih 
samoupravnih organizacij in skupnosti, so v zadnjih dveh 
letih doseženi nekateri premiki. Iz podatkov občinskih uprav- 
nih organov (kjer je obseg tovrstnin nalog največji, saj zakone 
praviloma izvršujejo občinski upravni organi) za leto 1983 v 
primerjavi z letom 1982 izhaja, da ob 17% porastu števila 
zadev, ki se v upravnem postopku rešujejo na zahtevo strank, 
ostaja sicer odstotek rešenih zadev enak (97%);8 pri tem pa se 
je povečal delež zadev, ki so bile rešene v predpisanem roku, 
zmanjšal pa delež tistih zadev, ki so bile rešene po izteku z 
zakonom določenega roka. 

Kljub temu, da predstavlja odločanje o upravnih stvareh 
eno najpomembnejših upravnih funkcij, kjer prihaja do naj- 
bolj neposrednih stikov upravnega organa s strankami, ki 
zagotavljanje pravne varnosti ocenjujejo tudi po načinu reše- 
vanja upravnih zadev, pa kvaliteta dela še ni zadovoljiva. 
Vloge strank se ne rešujejo v zakonitih rokih, odločbe, sklepi 
in drugi upravni akti so vsebinsko pomanjkljivi, strankam ni 
vselej zagotovljena možnost sodelovanja v upravnem 
postopku; upravni organi izdajajo razna potrdila, čeprav za to 
nimajo podlage v zakonu, hkrati pa zahtevajo, da si stranke 
same priskrbijo podatke o dejstvih (potrdila itd.), o katerih 
vodijo uradne evidence drugi organi, organizacije ali skupno- 
sti, čeprav bi moral to storiti upravni organ sam. Niso redki 
primeri togega in hkrati počasnega reševanja zadev, ki pa so 
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za občane in delovne ljudi velikega pomena. Takšno ravnanje 
je potem v javnosti upravičeno ocenjeno kot birokratsko, kot 
primer neživljenjskega reševanja problemov ali oblastniškega 
nastopanja. 

Tako stanje je v pretežni meri rezultat neustrezne strokovne 
usposobljenosti delavcev, saj postopke vodijo delavci, ki ne 
izpolnjujejo pogojev glede strokovne izobrazbe (nimajo pred- 
pisene šolske izobrazbe, strokovnega izpita, niti preizkusa 
strokovne usposobljenosti za dejanja v upravnem postopku), 
kar se nesporno odraža v slabi kvaliteti, pa tudi v številu 
rešenih zadev. To pa povzroča dodatno delo in stroške za 
organe, stranke in druge udeležence v postopkih. 

Na območjih, kjer živijo pripadniki italijanske ali madžarske 
narodnosti, je tudi pri reševanju upravnih stvari določena 
enakopravna uporaba jezikov narodnosti. Na teh območjih (v 
občinah Koper, Izola, Piran, Murska Sobota in Lendava) 
upravni delavci, ki poslujejo s strankami, obvladujejo jezik 
narodnosti tako, da so sposobni ustni del postopka voditi v 
jeziku narodnosti ter oblikovati zapisnike, dopise in druge 
akte v postopku; odločbe in drugi akti, s katerimi se konča 
postopek, pa so praviloma izdani v slovenskem jeziku. 
Popolno obvladovanje italijanskega ali madžarskega pogo- 
vornega jezika namreč zadošča za vodenje postopkov, za 
izdelavo zahtevnejših upravnih aktov pa je potrebno tudi 
dobro poznavanje upravno pravne terminologije jezika narod- 
nosti. Pravice narodnosti do uporabe njihovega jezika v 
poslovanju upravnih organov se torej le nepopolno uresniču- 
jejo, res pa se večina pripadnikov narodnosti v upravnih 
postopkih dosledno tudi ne poslužuje te svoje pravice (npr. 
vloge in pritožbe so vložene v slovenskem jeziku). 

Vsi upravni organi doslej še niso uspeli organizirati svojega 
dela tako, da bi delovni ljudje in občani, organizacije združe- 
nega dela, druge pravne osebe in druge stranke lahko učinko- 
vito uresničevale svoje pravice, koristi in izvrševale svoje 
obveznosti v upravnem postopku (npr. dislociranost poslov- 
nih zgradb ali poslovnih prostorov, neustrezna razporeditev 
prostorov za sprejem strank, slaba, nefunkcionalna oprema 
poslovnih prostorov, pomanjkanje birotehničnih sredstev). 

Sprejemno informacijskih pisarn nekatere občine sploh 
niso ustanovile ali pa te ne opravljajo vseh nalog, ki bi jih 
morale, tako da delovni ljudje in občani ter druge stranke 
nimajo možnosti dobiti ustrezno strokovno pomoč. 

Prav zaradi pomena funkcije odločanja o upravnih stvareh 
je z zakonom o sistemu državne uprave naloženo upravnim 
organom, pristojnim za občo upravo, da zagotovijo nad- 
zorstvo nad uporabo predpisov o upravnem postopku. Pose- 
bej kaže opozoriti na pravico in dolžnosti teh organov, da 
nadzorujejo, ali se izvajajo sklepi skupščine in njenega izvrš- 
nega sveta o ukrepih za izboljšanje dela upravnih organov pri 
odločanju o upravnih stvareh. Upravni organi, pristojni za 
občo upravo, zagotavljajo upravnim organom in organizaci- 
jam ter njihovim delavcem tudi strokovno pomoč pri strokov- 
nem usposabljanju za opravljanje teh nalog in jim pomagajo 
pri organizaciji in racionalizaciji dela pri reševanju teh zadev. 

Kljub temu, da bi z opravljanjem upravnega nadzora v 
smislu zakona lahko bistveno izboljšali delo pri reševanju 
upravnih zadev, pa tako nadzorstvo v večini občin še ni 
zagotovljeno. V nekaterih občinah skušajo organizirati 
upravni organi nadzor za več občin skupaj, kar bi bila v 
sedanjih razmerah najbolj racionalna rešitev. Glede na tako 
stanje v občinah mora Republiški sekretariat za pravosodje in 
upravo zaenkrat še vedno neposredno opravljati instruktažno 
nadzorstvene preglede tudi v občinah ter v samoupravnih 
interesnih skupnostih družbenih dejavnikov (s področja 
socialnega varstva).9 

Opravljanje posameznih upravnih nalog iz pristojnosti 
upravnih organov se z zakonom ali z odlokom občinske 
skupščine kot Javno pooblastilo lahko prenese tudi na orga- 
nizacije združenega dela, druge samoupravne organizacije in 
skupnosti, družbene organizacije in društva. Na območju SR 
Slovenije opravljajo pooblaščene organizacije predvsem 
naloge na področju urbanizma, geodezije, socialnega 
skrbstva, 'spomeniškega varstva, šolstva, stanovanjskega 
gospodarstva in notranjih zadev. 

V posameznih občinah nimajo celovitega vpogleda nad 
opravljanjem upravnih in strokovnih nalog, ki jih na podlagi 
javnega pooblastila opravljajo pooblaščene organizacije in 
skupnosti na njihovem območju, ker nad njihovim delom ne 

izvajajo stalnega neposrednega nadzora. Ob celovitejši ana- 
lizi predpisov je zato potrebno z vidika smotrnosti in učinkovi- 
tosti proučiti tudi določila o javnih pooblastilih tako, da bi se 
javna pooblastila poverjala le v primerih, ko je to glede na vse 
okoliščine in pogoje družbeno smotrno in se na ta način 
lahko zagotovi bolj učinkovito in neposredno uresničevanje 
določenih pravic in pravnih interesov ter izvrševanje obvezno- 
sti. Zagotoviti pa je potrebno tudi stalno nadzorstvo nad 
opravljanjem nalog, ki so bile s samoupravnim organizacijam 
in skupnostim poverjene kot javna pooblastila. 

Sedanja evidenca o zadevah v upravnem postopku, ki jo 
upravni organi vodijo po zveznem predpisu,'0 ne omogoča 
celovitega spremljanja stanja pri odločanju o upravnih stva- 
reh. Zato je Republiški sekretariat za pravosodje in upravo v 
tem smislu že v letu 1982 predlagal dopolnitev navedenega 
zveznega predpisa; v spremembah in dopolnitvah zakona o 
splošnem upravnem postopku je že predvideno izrecno poo- 
blastilo Zveznemu izvršnemu svetu in pristojnim republiškim 
oziroma pokrajinskim organom glede predpisovanja evidenc 
o zadevah v upravnem postopku in načina njihovega vodenja, 
tako da bo mogoče zagotoviti popolnejši pregled nad reše- 
vanjem upravnih zadev. 

4. 

Z ukrepi za izboljšanje deta občinskih upravnih organov so 
se ukvarjali predvsem izvršni sveti občinskih skupščin. Ti 
ukrepi so se nanašali predvsem na kadrovsko politiko, štipen- 
diranje, strokovno in družbenopolitično usposabljanje, ome- 
jevanje zaposlovanja administrativnih delavcev ob hkratni 
krepitvi strokvonega dela, nabavo tehničnih sredstev, boljšo 
organizacijo poslovanja s strankami, racionalizacijo uprav- 
nega poslovanja, uvajanja elektronske obdelave podatkov ter 
na funkcionalnejšo ureditev poslovnih prostorov. Ob omeje- 
nih finančnih sredstvih pa vseh zastavljenih programov ni 
mogoče izpeljati. 

V zvezi z odločanjem o upravnih stvareh so izvršni sveti na 
podlagi letnih poročil o delu upravnih organov dali le-tem 
smernice za delo, po katerih morajo upravni organi skrbeti za 
ažurnost pri reševanju upravnih zadev, za večjo kvaliteto pri 
delu in za varovanje zakonitosti ter organizirati delo tako, da 
bodo občani in druge stranke s čim manjšo časovno zamudo 
uveljavili svoje pravice in pravne koristi. Izvšrni sveti so spre- 
jeli tudi ukrepe v zvezi z delovnim časom in uradnimi urami,11 

izpopolnili so delo sprejemno informacijskih pisarn, ki delajo 
ves delovni čas in vse delovne dni; uvedli »šalterske« službe, 
kjer je to prostorsko možno; stranke iz oddaljenejših krajev ali 
v nujnih primerih sprejemajo upravni organi tudi izven urad- 
nih ur, po potrebi so uvedeni uradni dnevi na sedežih krajev- 
nih skupnosti in večjih organizacij združenega dela, kjer se 
opravljajo tudi razne akcije, ki zajemajo večje število občanov 
(bencinski boni, osebne izkaznice itd.). 

V zvezi s pogoji za delo republiških upravnih organov so 
nekatere izboljšave prispevale k funkcionalnosti prostorov in 
s tem k zagotavljanju boljših delovnih pogojev. Vzporedno z 
reševanjem prostorskih problemov je bila dopolnjena tudi 
pisarniška oprema in nižja ter srednja mehanizacija, ki je bila 
nabavljena po enotno določenih merilih. Uvedba amortizacije 
pomeni sicer določen napredek pri bolj sistematičnem 
obnavljanju sredstev za delo, čeprav sedaj predpisana stopnja 
ne zadošča za sprotno obnovo sredstev za delo organov. 

Nadaljujejo se aktivnosti za ustreznejšo organizacijo, pove- 
zavo in okrepitev strokovnega dela pri razvijanju boljše in 
racionalnejše organizacije dela in z uporabo sodobnejše teh- 
nologije in opreme, vključno z avtomatizacijo postopkov in 
opravil, ki omogoča večjo učinkovitost dela, boljši izkoristek 
delovnega časa in strokovnega znanja delavcev ter s tem tudi 
zmanjšanje števila delavcev. V republiški upravi so že vzpo- 
stavljeni nekateri pomembnejši informacijski sistemi (poleg 
statističnega še informacijski sistemi na področju hidormete- 
orologije, ekonomskih odnosov s tujino, geodetskih zadev, 
notranjih zadev, spremljanja kadrov, mednarodnega znanst- 
venega, tehničnega, prosvetnega in kulturnega sodelovanja). 
V posameznih republiških upravnih organih in organizacijah 
ter v skupnih službah je uvedena avtomatska obdelava podat- 
kov in informacij. Tudi v Izvršnem svetu Skupščine SR Slove- 
nije je sodobna oprema za avtomatsko obdelavo podatkov že 
prispevala k posodabljanju dela. 
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V skladu z usmeritvijo za koncentracijo, tistih splošnih ozi- 
roma pomožnih opravil za republiške upravne organe, ki jih je 
glede na opremljenost in prostorske pogoje možno racional- 
neje organizirati v skupnih službah, so bile organizirane take 
službe pri Sekretariatu Izvršnega sveta, Republiškem sekreta- 
riatu za pravosodje in upravo ter Republiškem komiteju za 
industrijo in gradbeništvo. Skupne službe zagotavljajo izva- 
janje finančno računovodskih opravil, skupnih opravil pri delu 
z dokumentacijo, tehnična in pomožna opravila ter strokovne 
naloge na področju avtomatske obdelave podatkov, stano- 
vanjskih zadev in družbenega standarda. Te službe opravljajo 
naloge za vse republiške upravne organe, republiške organi- 
zacije in strokovne službe Izvršnega sveta, razen za tiste, ki jih 
zaradi prostorske oddaljenosti ali specifične dejavnosti ni bilo 
mogoče zajeti. Z organizacijo skupnih služb se je izboljšala 
kvaliteta storitev, bolj racionalno je izkoriščena obstoječa 
oprema, zmanjšalo pa se je tudi število delavcev, ki opravljajo 
administrativno tehnične in pomožne naloge. 

Uresničevanje družbenega vpliva 
Eden od temeljnih ciljev družbene preobrazbe uprave je 

uresničevanje širšega družbenega vpliva na delovanje izvrš- 
nih svetov in upravnih organov. Pri izvrševanju svojih funkcij 
se ti organi že v večji meri povezujejo z drugimi dejavniki 
družbenopolitičnega sistema v različnih oblikah meseboj- 
nega sodelovanja, pa tudi v družbenih svetih kot organizira- 
nih oblikah uresničevanja družbenega vpliva in demokratične 
izmenjave ter usklajevanja mnenj pri pripravi in izvrševanju 
družbenih odločitev. 
1. 

Družbeni sveti so ustanovljeni v večini občin. Število občin- 
skih družbenih svetov se giblje od ena do tri in so ustanovljeni 
predvsem za področje družbenoekonomskega razvoja in pla- 
niranja, za področje družbenopolitičnega sistema in 
samoupravljanja ter za področje urbanizma in varstva 
okolja. 2 V nekaterih občinah so ustanovljeni družbeni sveti za 
posamezna upravna področja oziroma za posamezne 
upravne organe, vendar nekateri delujejo šele kratek čas. 
Družbeni sveti v občinah redkeje obravnavajo vprašanja, ki so 
v neposredni zvezi z delom upravnih organov,13 temveč se ta 
vprašanja kot vzporedna pojavljajo ob obravnavi širše proble- 
matike iz delovnega področja upravnih organov. Družbeni 
sveti so ob tem bolj ali manj kritično ocenili delo upravnih 
organov in sprejeli usmeritve in stališča za racionalnejšo 
organizacijo in delo. Praviloma so ta stališča upoštevana. 

Republiški družbeni sveti, ki delujejo že dalj časa, dajejo ob 
obravnavi ključnih vprašanj določanja politike in priprave 
zakonov s svojimi stališči, pobudami in mnenji usmeritve tudi 
za delovanje Izvršnega sveta in republiških upravnih organov 
na posameznih področjih. Uveljavljena je praksa, da Izvršni 
svet (redkeje pa republiški upravni organi) ob pripravi sistem- 
skih zakonov in drugih aktov predloži ustreznim družbenim 
svetom sistemska vprašanja, tako da so mu stališča in mnenja 
družbenih svetov opora pri nadaljnjem delu. Izvršni svet 
tvorno sodeluje v delu republiških družbenih svetov, kadar je 
potrebno usklajevanje in poenotenje mnenj in stališč o bistve- 
nih vprašanjih razvoja družbenoekonomskih in družbenopoli- 
tičnih odnosov. Kot udeleženec v delu republiških družbenih 
svetov Izvršni svet daje pobude za obravnavo in uskladitev 
odprtih sistemskih vprašanj glede določanja in izvajanja poli- 
tike ter pripravljanja in izvrševanja zakonov in drugih predpi- 
sov. V delu republiških družbenih svetov Izvršni svet sodeluje 
tudi s stališči in mnenji do predvidenih rešitev ali odprtih 
vprašanj. 

Republiški upravni družbeni svet za področje izvrševanja 
kazenskih sankcij se je konstituiral in začel z delom šele v letu 
1983, družbeni svet za Republiško upravo za družbene pri- 
hodke pa v začetku tega leta, zato še ni mogoče oceniti 
njunega vpliva na izvrševanje upravnih funkcij na teh po- 
dročjih. 
2. 

K podružbljanju upravnega delovanja nesporno prispevajo 
tudi komiteji kot oblika upravnih organov, ki temelji na nače- 
lih kolektivnega dela in odgovornosti pri izvrševanju upravnih 
funkcij. Komiteji so v republiški upravi uveljavljeni že od leta 
1974, v občinah pa so sorazmerno nova organizacijska oblika, 
saj so bili ustanovljeni večinoma šele v preteklih štirih letih. 

Kljub temu, da se komiteji tudi v občinah postopoma uveljav- 
ljajo, pa se v njihovem delu kažejo enaki problemi, ki so bili 
značilni za začetno obdobje delovanja republiških komitejev 
(zastopanje ožjih interesov, osebna mnenja itd.). 

Število članov komitejev v občinah se giblje od 5 do 19, 
večina komitejev pa ima med 9 in 15 članov. Najpogosteje so 
vanje vključeni predstavniki organizacij združenega dela ter 
samoupravnih interesnih skupnosti, predstavniki medobčin- 
skih gospodarskih zbornic ter različnih drugih samoupravnih 
organizacij in skupnosti. V komitejih sodelujejo tudi občinski 
upravni organi oziroma upravne organizacije, določeno šte- 
vilo članov komiteja pa imenuje izvršni svet. V komitejih, 
ustanovljenih v posebnih družbenopolitičnih skupnostih 
(mesti Maribor in Ljubljana ter Obalna skupnost Koper), so 
zastopane tudi občine prek ustreznih občinskih upravnih 
organov ali izvršnih svetov. Kljub temu, da je bilo ob sprejemu 
zakona o sistemu državne uprave v Skupščini SR Slovenije 
izrecno sprejeto stališče (30. člen zakona), da družbenopoliti- 
čnih organizacij glede na njihovo vlogo in odgovornost v 
družbenopolitičnem sistemu ni primerno vključevati v 
odločanje v komitejih kot upravnih organih, so v nekaterih 
občinah v komitejih zastopane tudi družbenopolitične organi- 
zacije. 

Ne glede na pomanjkljivosti se je v večini občin z delovan- 
jem komitejev uveljavil širši družbeni vpliv na odločitve, ki jih 
sprejemajo ti upravni organi. Tudi aktivnost članov pri delu 
komitejev se postopoma izboljšuje, čeprav v nekaterih obči- 
nah predstavniki iz združenega dela in samoupravnih intere- 
snih skupnosti še vedno premalo sodelujejo pri delu komite- 
jev in prepogosto zastopajo le interes ožje sredine, ki jih je 
delegirala. 

V republiških komitejih, ki delujejo že dalj časa, se je kole- 
gijski način obravnavanja vprašanj in sprejemanja odločitev 
že ustalil. V komitejih je doseženo celovitejše obravnavanje 
problematike, k čemur prispeva delegatska zastopanost 
samoupravnih interesnih skupnosti ter sodelovanje članov 
komiteja, ki izhajajo z raznih področij združenega dela ter iz 
različnih republiških upravnih organov. Republiški komiteji 
svojo vlogo uresničujejo zlasti pri usklajevanju posamičnih 
interesov in stališč raznih dejavnikov ter omogočajo njihovo 
usklajeno aktivnost. Republiški komiteji so na tak način tudi 
celoviteje seznanjeni s stanjem in pojavi na svojem področju. 

Sestava republiških komitejev je z vidika zastopanosti vseh 
dejavnikov, ki naj bi po naravi svojega dela sodelovali v delu 
komiteja, ustrezna. V komiteje so vključeni tudi delegati 
samoupravnih interesnih skupnosti z ustreznega področja. V 
nekaterih republiških komitejih so to predsedniki skupščin 
samoupravnih interesnih skupnosti, v drugih pa drugi dele- 
gati teh skupnosti. Čeprav je v sistemski ureditvi oblika kole- 
gijskega upravnega organa predvidena prav za tista področja, 
na katerih je zaradi narave nalog potrebno zagotoviti pove- 
zavo in usklajeno opravljanje upravnih zadev ter stalno in 
organizirano sodelovanje in usklajevanje dela s samouprav- 
nimi interesnimi skupnostmi in drugimi samoupravnimi orga- 
nizacijami in skupnostmi, se v nekaterih samoupravnih intere- 
snih skupnostih (zlasti družbenih dejavnosti, kjer skupščine 
samoupravnih interesnih skupnosti enakopravno odločajo z 
zbori skupščin družbenopolitičnih skupnosti) pojavljajo 
pomisleki, ali je prav, da predstavniki, zlasti pa predsedniki 
skupščin takih samoupravnih interesnih skupnosti sodelujejo 
v delu upravnega organa, ki poleg tega celo nadzoruje zako- 
nitost dela samoupravnih interesnih skupnosti na svojem 
področju. 

Udeležba in aktivnost članov komiteja na sejah nekaterih 
komitejev je dobra in člani praviloma izražajo stališča orga- 
nov in organizacij, ki so jih delegirali, v drugih komitejih pa 
aktivnost članov še ni ustrezna, saj se nekateri udeležujejo sej 
zelo malokrat, pravtako pa delegati samoupravnih organizacij 
in skupnosti še vse preveč izražajo le svoje osebno stališče. 
Na sejah republiških komitejev pogosto sodelujejo tudi pred- 
stavniki družbenopolitičnih organizacij in drugih organizacij 
ter strokovnih institucij z določenega področja, ki niso člani 
komiteja. To sodelovanje je koristno in uspešno zlasti pri 
obravnavah posebnih tem, značilnih za določeno področje, 
ter pri oblikovanju stališč. 
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III. RAZMERJA IZVRŠNIH SVETOV 
IN UPRAVNIH ORGANOV 

Doseženo stopnjo prilagojenosti sistemskim zakonom in 
vključevanje upravnih organov v vsa družbena dogajanja na 
področjih, za katera so ustanovljeni, je mogoče oceniti tudi 
skozi uresničevanje njihovih medsebojnih razmerij in razmerij 
do drugih družbenih dejavnikov. 
1. 

Med najpomembnejša razmerja sodijo razmerja izvršnih 
svetov in upravnih organov do skupščine družbenopolitične 
skupnosti. Ta razmerja se uresničujejo zlasti s poročanjem 
izvršnih svetov d1 izvrševanju politike, zakonov in drugih pred- 
pisov ter splošnih aktov oziroma odlokov občinskih skupščin, 
predvsem pa o stanju in razvoju v družbenopolitični skupnosti 
ter o svojem delu in o delu upravnih organov. Izvršni sveti 
občinskih skupščin poročajo skupščini enkrat do dvakrat pa 
tudi večkrat letno o stanju in pojavih v občini. Pripravljajo pa 
tudi letna poročila o izvajanju politike na posameznem po- 
dročju. 

Še vedno so premalo razvita razmerja med občinskimi 
upravnimi organi in skupščino oziroma njenimi zbori in delov- 
nimi telesi. V teh razmerjih so izvršni sveti kot koordinatorji 
dela uprave skoraj v celoti prevzeli nase vse obveznosti do 
občinske skupščine in s tem tudi odgovornost zanje, tako da 
upravni organi neposredno le redko odgovarjajo za svoje delo 
pred skupščino. Res pa je, da večinoma tudi skupščine svoje 
zahteve naslavljajo na izvršne svete in le redko neposredno na 
upravne organe in druge možne predlagatelje. V veliki večini 
občin je še vedno izvršni svet izključni predlagatelj gradiv in 
ukrepov, čeprav nekaj več pobud prihaja tudi od samouprav- 
nih interesnih skupnosti, manj pa iz organizacij združenega 
dela. Tako stanje je v določeni meri tudi posledica premajhne 
iniciativnosti delegatskih struktur, saj je v občinah takih dele- 
gatskih pobud, ki bi bile usmerjene v širšo družbeno proble- 
matiko, nasplošno še vedno premalo in se iudi nadzorstvena 
funkcija skupščine nad delom izvršilnih in upravnih organov 
ne uresničuje v zadostni meri. 

Zato je razumljivo, da je vpliv izvršnih svetov in s tem 
posredno upravnih organov na odločitve v občinskih skupšči- 
nah dokaj močan in da so praviloma sprejeti njihovi predlogi. 
Tega dejstva samega po sebi sicer ni mogoče ocenjevati 
negativno, če so predlogi dejanski odraz potreb in stanja v 
posamezni družbenopolitični skupnosti in predstavljajo inte- 
rese samoupravno organiziranih struktur, usklajene v dele- 
gatskem sistemu. Glede na dominantno vlogo izvršnih svetov 
v procesu skupščinskega odločanja pa se pojavljajo tudi 
ocene, da izvršni sveti v praksi presegajo vlogo izvršilnih 
organov občinskih skupščin in da v določeni meri delujejo 
bolj kot samostojni organi občin. 

Tudi na delegatska vprašanja odgovarjajo na sejah občin- 
skih skupščin praviloma predstavniki izvršnega sveta, pri 
čemer se že uveljavlja praksa dajanja odgovorov neposredno 
na seji. V nekaterih občinah pa že odgovarjajo na delegatska 
vprašanja tudi predstavniki samoupravnih interesnih skupno- 
sti in drugih samoupravnih organizacij in skupnosti, če se 
vprašanja nanašajo na problematiko iz njihovega delovnega 
področja. Izvršni sveti in upravni organi pri svojem delu še 
vedno premalo upoštevajo pobude in predloge delegatov. 

Izvršni sveti občinskih skupščin in upravni organi zagotav- 
ljajo pomoč delegacijam pri njihovem delu. Nudijo jim stro- 
kovno pomoč pri obravnavi gradiv, dajejo dodatna pojasnila, 
v posameznih primerih pa se udeležujejo tudi sej delegacij 
zaradi pojasnjevanja posameznih gradiv. 
V občinskih skupščinah v zadnjem obdobju ni bilo postav- 
ljeno vprašanje zaupnice izvršnemu svetu, praviloma pa dele- 
gati ne zahtevajo obravnave posameznih političnih vprašanj v 
zvezi z delpm izvršnega sveta. Prav tako ni bil v nobeni občini 
sprožen formalni postopek za oceno dela izvršnega sveta. 

Določen napredek je bil dosežen pri programiranju dela. 
Programi dela občinske skupščine in izvršnega sveta so razen 
v posameznih primerih rokovno in vsebinsko usklajeni. Kljub 
temu pa pri izvrševanju programov še prihaja do zamud. 

Razmerja republiškega izvršnega sveta do Skuščine SR 
Slovenije se uresničujejo v skladu z njunim, z ustavo in 
zakoni opredeljenim položajem. Izvršni svet poroča Skupščini 
SR Slovenije o vseh vprašnjih, kadar je to določeno z zakoni, 
drugimi predpisi in splošnimi akti, na zahtevo Skupščine ali 

kadar sam meni, da je to potrebno. Z namenom, da bi bile 
rešitve in gradiva, ki so predložena Skupščini, čimbolj prila- 
gojena potrebam delegatskega sistema, je Izvršni svet ob 
upoštevanju cen, ki so bile v zvezi s tem dane v Skupščini, z 
navodili podrobneje določil način in postopke za pripravo 
gradiv tako, da se odpravijo že znane pomanjkljivosti (preob- 
sežna in preveč strokovno pripravljena gradiva) in zagotovijo 
vsebinsko kvalitetna in razumljiva gradiva. 

Pri izvajanju svoje funkcije Izvršni svet v največji možni meri 
upošteva delegatske pobude in predloge, kar velja še zlasti za 
pripravo sprememb in dopolnitev zakonov in drugih predpi- 
sov ter pripravo in predlaganje konkretnih odločitev na 
področju tekoče gospodarske politike. Vendar pa bo 
potrebno delo v zvezi z analizirnajem delegatskih pobud in 
predlogov še izpopolniti. 

Izvršni svet posveča vso pozornost obravnavi vprašanj dele- 
gatov oziroma delegacij in si prizadeva v okviru možnosti 
celovito odgovoriti na postavljeno vprašanje. Glede na to, da 
je za večino odgovorov na postavljena vprašanja potrebno 
zbrati podatke ali opraviti predhodna proučevanja, kljub pri- 
zadevanjem pogosto ni mogoče že na isti seji dati odgovora 
na postavljena vprašanja delegatov in delegacij. Tudi sodelo- 
vanje republiškega izvršnega sveta pri delu zborov in delovnih 
teles Skupščine in zborov se je v zadnjem času izboljšalo. 

Pri programiranju dela je zlasti glede časovne in vsebinske 
usklajenosti in povezanosti, programov dela Izvršnega sveta 
in Skupščine dosežen napredek, čeprav so še nekatere 
pomanjkljivosti, ki se kažejo v časovnih zaostankih in vsebin- 
ski nedodelanosti gradiv oziroma posameznih rešitev. Vsebin- 
sko in časovno usklajevanje programov dela Izvršnega sveta 
in Skupščine SR Slovenije ter drugih subjektov v republiki, 
dejansko poteka že od prvih zasnov in predlogov za pripravo 
programa k uresničevanju letnih programov dela ter usklaje- 
nem vključevanju vseh dejavnikov v njihovo uresničevanje pa 
prispevajo tudi trimesečni periodični delovni načrti. Glede na 
odprtost letnega programa dela je možno v periodične 
delovne načrte vključevati tudi pobude za obravnavo najak- 
tualnejših vprašanj, ki jih je potrebno glede na oceno razmer v 
republiki tekoče obravnavati v Skupščini SR Slovenije. 

Za razmerja republiških upravnih organov do Skupščine SR 
Slovenije veljajo v bistvu enake ocene kot za občinske, čeprav 
kot predstavniki republiškega izvršnega sveta praviloma v 
Skupščini nastopajo funkcionarji iz tistih organov, ki so pri- 
pravljali gradiva. Republiški upravni organi pa bolj nepo- 
sredno sodelujejo z delovnimi telesi Skupščine in zborov, 
zlasti tedaj, kadar gre za specifično problematiko področij, ki 
sodijo v pristojnost posameznih skupščinskih delovnih teles. 
Kot koristno se je pokazalo tudi, da delovna telesa Skupščine 
in zborov večkrat obravnavajo gradiva oziroma posamezna 
vprašanja, ki sicer niso uvrščena v dnevne rede skupščinskih 
zborov, so pa pomembna za izvajanje politike in za izvrše- 
vanje drugih funkcij republiškega izvršnega sveta in upravnih 
organov. 
2. 

Razmerja upravnih organov do izvršnih svetov so v vse- 
binskem pogledu obravnavana v II. poglavju pri funkciji izvrš- 
nega sveta, ki se nanaša na usklajevanje in usmerjanje"dela 
upravnih organov, saj se ta razmerja izražajo prav skozi to 
funkcijo. 
3. 

Ocene o medsebojnem sodelovanju občinskih upravnih 
organov so dokaj različne. V večini občin upravni organi 
sodelujejo med seboj, se pri svojem delu dopolnjujejo, 
skupno rešujejo nekatera vprašanja s svojega delovnega 
področja, ter si izmenjujejo podatke in obvestila. Občasne ali 
stalne oblike sodelovanja vseh ali le nekaterih funkcionarjev, 
ki vodijo občinske upravne organe, v vprašanjih, ki so skup- 
nega pomena za te organe, prispevajo k racionalnejšemu 
delu. 

Medsebojna razmerja republiških upravnih organov se ure- 
sničujejo s sodelovanjem v komitejih, še bolj pa prihajajo do 
izraza v skupnih delovnih skupinah, v skupnih akcijah, pri 
izmenjavi mnenj in izkušenj ter pri dajanju mnenj predpisom 
in drugim gradivom. Izkušnje iz dosedanjega deu ažejo, da 
to sodelovanje ni enako na vseh področjih in o vsen vprašan- 
jih, tako po obsegu kot po pogostosti in kvaliteti. Seveda pa je 
pri tem potrebno upoštevati, da oblike in načine sodelovanja 
med posameznimi republiškimi upravnimi organi pogojujejo 
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stične točke med delovnimi področji posameznih republiških 
upravnih organov in povezanost nalog oziroma obseg 
vprašanj, ki so zanje skupnega pomena. 

4. 

Sodelovanje republiških z občinskimi upravnimi organi se 
je v primerjavi s preteklim obdobjem sicer izboljšalo, vendar 
še vedno ni zadovoljivo. Republiški upravni organi nimajo 
celovitega pregleda nad stanjem, usposobljenostjo in organi- 
zacijo ustreznih upravnih organov v občinah, čeprav je to ena 
od temeljnih nalog pri izvrševanju njihove odgovornosti za 
stanje na določenem področju. Sodelovanje je najboljše na 
tistih področjih, kjer gre za zadeve splošnega pomena za 
republiko in kjer imajo republiški upravni organi še posebne 
pravice in dolžnosti do občinskih upravnih organov (ljudska 
obramba, inšpekcije, geodetske in davčne zadeve ter notranje 
zadeve itd.). Na večini področij družbenih dejavnosti so se 
oblike sodelovanja okrepile ob uveljavljanju novih sistemskih 
rešitev. Na področjih materialne proizvodnje ima večina repu- 
bliških upravnih organov tesnejše in pogostejše stike z občin- 
skimi organi v inšpekcijskih zadevah ter v zvezi z reševanjem 
zadev v upravnem postopku. Sodelovanje republiških in 
občinskih upravnih organov poteka v različnih oblikah. Ven- 
dar občinski upravni organi zlasti pogrešajo enotna strokovna 
stališča in rešitve za prakso, ki bi lahko prispevale k poenosta- 
vitvam postopkov in vplivale na večjo učinkovitost in raciona- 
lizacijo dela občinskih upravnih organov, kakor tudi izmen- 
jave izkušenj v obliki stalnih instruktažnih posvetov in drugih 
oblik strokovne pomoči, zato bo potrebno tako delo v repu- 
bliških upravnih organih okrepiti. 

Pri uresničevanju razmerij med Izvršnim svetom' Sku- 
pščine SR Slovenije in izvršnimi sveti občinskih skupščin in 
skupščin posebnih družbenopolitičnih skupnosti je glede 
načinov izmenjave mnenj in stališč ter glede pogostosti delov- 
nih stikov dosežen napredek. Delovna srečanja z vsemi, pa 
tudi s posameznimi izvršnimi sveti občinskih skupščin so 
postala ustaljena oblika sodelovanja in dogovarjanja o reše- 
vanju skupnih vprašanj v republiki, ki krepi tudi medobčinsko 
sodelovanje. Sedanje zaostrene gospodarske razmere 
namreč terjajo večje vključevanje občin kot temeljnih družbe- 
nopolitičnih skupnosti v oblikovanje in izvajanje politike širših 
družbenopolitičnih skupnosti, ob hkratni samostojni odgo- 
vornosti ustreznih organov v občinah za dosledno izvrševanje 
skupno dogovorjenih rešitev. Predlogi in pobude izvršnih 
svetov skupščin občin za ureditev posameznih odprtih 
vprašanj se obravnavajo tudi v delovnih telesih Izvršnega 
sveta Skupščine SR Slovenije. Učinkovito obliko sodelovanja 
predstavljajo tudi delovna srečanja predstavnikov Izvršnega 
sveta s predstavniki posamezne družbenopolitične skupnosti 
in organizacij združenega dela, ki so namenjena reševanju 
specifične in aktualne problematike in medsebojnemu infor- 
miranju. 

5. 

Med specifična razmerja sodijo razmerja Izvršnega sveta 
Skupščine SR Slovenije in republiških upravnih organov in 
republiških organizacij z Zveznim izvršnim svetom, zveznimi 
upravnimi organi in organizacijami, ki se uresničujejo zelo 
intenzivno. Pri tem gre za sodelovanje v Koordinacijski komi- 
siji Zveznega izvršnega sveta, za seje Zveznega izvršnega 
sveta s predsedniki izvršnih svetov skupščin republik in pok- 
rajin ter za sodelovanje predstavnikov Izvršnega sveta Skup- 
ščine SR Slovenije na sejah Zveznega izvršnega sveta. 
Posebno obliko, v kateri se uresničujejo razmerja, predstavlja 
tudi sodelovanje Zveznega izvršnega sveta z izvršnimi sveti 
skupščin republik in pokrajin pri določanju osnutkov in pred- 
logov zveznih zakonov in drugih predpisov in splošnih aktov, 
o katerih odloča Zbor republik in pokrajin Skupščine SFRJ na 
podlagi soglasja skupščin SR in SAP, in sodelovanje v medre- 
publiških komitejih pri izdajanju izvršilnih predpisov in drugih 
splošnih aktov, ki jih sprejema Zvezni izvršni svet na podlagi 
soglasja pristojnih republiških in pokrajinskih organov. 

V preteklih letih je bilo delo in zlasti pristojnosti medrepu- 
bliških komitejev večkrat izpostavljeno kritikam, češ da se na 
njihovih sejah ne odvija le sodelovanje pri oblikovanju predlo-: 
gov zakonov in drugih splošnih aktov, ampak se hkrati že' 

dejansko usklajujejo stališča republik in avtonomnih pokrajin. 
Čeprav se je na splošno stanje izboljšalo, pa je vendar zaradi 
vloge medrepubliških komitejev in značaja zadev, o katerih se 
v tej obliki odvija sodelovanje in usklajevanje, potrebno vztra- 
jati, da se o temeljnih sistemskih vprašanjih, zlasti ekonomske 
politike, opredeljujejo skupščine in da se stališča republik in 
pokrajin dejansko usklajujejo le v Skupščini SFRJ. Tako bo 
tudi Izvršni svet v medrepubliških komitejih pri pripravi zako- 
nov in drugih splošnih aktov iz zvezne pristojnosti lahko 
uveljavljal predloge, ki bodo odražali opredelitve, izobliko- 
vane v republiški skupščini. 

Sodelovanje Zveznega izvršnega sveta z izvršnimi sveti 
skupščin republik in avtonomnih pokrajin v zveznih komitejih 
predstavlja nadomestilo za sodelovanje izvršnih svetov pri 
oblikovanju predlogov zakonov v medrepubliških komitejih, 
če je izvršni svet pooblastil določenega člana, da lahko v 
njegovem imenu daje mnenja in predloge. Ta oblika sodelo-. 
vanja je $ praksi redka, tudi zato, ker vloga zveznih komitejev 
v tem smislu ni dovolj natanko opredeljena. Njihova naloga bi 
morala biti predvsem priprava in obravnava osnutkov zako- 
nov in drugih splošnih aktov s strokovnega vidika. 

Za sodelovanje in usklajevanje dela v zvezi z nalogami 
skupnega pomena na tistih področjih gospodarstva in druž- 
benih dejavnosti, kjer niso ustanovljeni zvezni upravni organi 
oziroma organizacije, so republiški in pokrajinski izvršni sveti 
in Zvezni izvršni svet z dogovorom ustanovili skupne organe 
(telesa). Tako že od leta 1982 delujejo štirje koordinacijski 
odbori,14 njihovega vpliva pa v praksi še ni čutiti v zadostni 
meri. 

Posebna oblika sodelovanja Izvršnega sveta Skupščine 
SR Slovenije z izvršnimi sveti drugih republik in avtonomnih 
pokrajin so tudi izmenična srečanja in razgovori delegacij 
izvršnih svetov na ravni predsednikov ali podpredsednikov 
izvršnih svetov ter članov izvršnih svetov, na ravni resornih 
organov, sodelovanje v posebej oblikovanih delovnih skupi- 
nah itd. Glavna naloga teh oblik sodelovanja, ki so se razvile 
zlasti v zadnjih treh letih, je spodbujati sodelovanje družbenih 
subjektov na vseh področjih družbenega življenja, v ospredju 
pa je zlasti povezovanje združenega dela v celotnem jugoslo- 
vanskem prostoru. 

Razmerja med republiškimi in zveznimi upravnimi organi se 
uresničujejo v različnih oblikah medsebojnega sodelovanja, 
zlasti z izmenjavo gradiv, s pošiljanjem osnutkov predpisov in 
drugih aktov v mnenje ter s strokovnimi sestanki. Ti stiki so 
dokaj pogosti, vendar pa v vsebinskem pogledu še vedno ne 
prispevajo dovolj k usklajevanju rešitev, ki imajo pomen za 
posamezne republike oziroma pokrajine. Sodelovanje je bolj 
uspešno pri pripravi zakonov in drugih predpisov ter dogovo- 
rov, manj pa pri ukrepih tekoče ekonomske politike in pri 
izvrševanju zveznih zakonov. Zvezne zakone, druge predpise 
in splošne akte namreč praviloma izvršujejo organi v republi- 
kah in avtonomnih pokrajinah, pri čemer republiški in pokra- 
jinski organi izdajajo tudi predpise za izvrševanje zveznih 
zakonov, drugih predpisov in splošnih aktov, za katerih 
izvrševanje so odgovorni. Pri izvrševanju zveznih zakonov in 
drugih zveznih predpisov v republikah in avtonomnih pokraji- 
nah obstajajo številne pomanjkljivosti; vzroki za to so tako na 
strani republiških, kot tudi zveznih organov. Vrsta nejasnih, 
nekonsistentnih in neprimernih zveznih zakonov in drugih 
predpisov je bila sprejeta po hitrem postopku brez temeljite 
ocene stanja, analize vzrokov za morebitna odstopanja od 
veljavnih predpisov in brez ocene predlaganih rešitev, zato 
nastajajo težave pri njihovem izvrševanju. Izvajanje zveznih 
zakonov otežkoča tudi dejstvo, da pristojni zvezni organi in 
organizacije ne izdajo ustreznih podzakonskih aktov. Zvezni 
upravni organi v praksi le izjemoma uporabljajo inštitute 
oziroma ukrepe, ki bi jim omogočili večji vpliv na izvrševanje 
zveznih zakonov (npr. obvezna navodila, opravljanje inšpek- 
cijskega nadzorstva, opozorila republiškim izvršnim svetom), 
vendar pa tudi republiški upravni organi vselej ne ravnajo v 
skladu s svojimi ustavnimi in zakonskimi obveznostmi glede 
poročanja zveznim organom o izvrševanju zveznih zakonov in 
drugih predpisov, pa tudi glede izdaje izvršilnih predpisov k 
zveznim zakonom. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije posveča veliko pozor- 
nost mednarodnim odnosom in aktivno sodeluje pri izvajanju 
enotne zunanje politike. Tako se uspešno vključuje v razširi- 
tev in poglobitev sodelovanja z neuvrščenimi in drugimi drža- 
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vami v razvoju. Poleg rednih aktivnih priprav na bilateralne 
stike in na posamezne multilateralrne konference so bili pri- 
pravljeni tudi programi nalog in ukrepov za uresničevanje 
obveznosti, ki izhajajo iz dokumentov, sprejetih na takih kon- 
ferencah. 

Izvršni svet posveča posebno pozornost specializiranim 
agencijam OZN in mednarodnim organizacijam, predvsem pa 
organiziranosti sodelovanja, opredeljevanju vsebinskih osnov 
za sodelovanje ter uporabi možnosti za mednarodne stike pri 
informacijah in projektih. V ta namen je Izvršni svet februarja 
1982 imenoval pet komisij za sodelovanje s specializiranimi 
agencijami OZN na področju kmetijstva in prehrane (FAO), 
zdravstva (WHO), dela (ILO), pomoči otrokom (UNICEF), kul- 
ture, znanosti in izobraževanja (UNESCO), poleg že ustanov- 
ljene komisije za jedrsko energijo. 

Na področju mednarodnega sodelovanja so zlasti intenzivni 
stiki z obmejnimi deželami sosednjih držav Italije, Avstrije in 
Madžarske, ki so osredotočeni na obiske in srečanja pred- 
stavnikov Izvršnega sveta in deželnih vlad. Predmet tega 
sodelovanja so predvsem vprašanja v zvezi z nadaljnjim med- 
sebojnim gospodarskim, kulturnim, prosvetnim ter znanst- 
veno-tehničnim sodelovanjem. 

Med trajne oblike sodi tudi sodelovanje v okviru Delovne 
skupnosti vzhodno alpskega območja Aipe-Jadran, ki vsebuje 
tudi strokovno sodelovanje pri uresničevanju skupnih nalog. 

7. 

Pri svojem delu Izvršni svet uspešno sodeluje in usklajuje 
svoje aktivnosti s Predsedstvom SR Slovenije. V skladu s 
svojo funkcijo poroča Predsedstvu SR Slovenije na lastno 
pobudo ali na njegovo zahtevo in predlaga razpravo o posa- 
meznih aktualnih vprašanjih iz svoje pristojnosti, predvsem v 
zvezi s temeljnimi vprašanji in dilemami nadaljnjega družbe- 
noekonomskega in družbenopolitičnega razvoja in uresniče- 
vanjem programa gospodarske stabilizacije. Stališča, pobude 
in predloge, ki jih Predsedstvo SR Slovenije oblikuje ob 
obravnavi posamezne problematike, Izvršni svet upošteva pri 
svojih aktivnostih in ukrepih. Izvršni svet se vključuje v pro- 
gramiranje dela Predsedstva SR Slovenije in si prizadeva za 
kvalitetno in pravočasno pripravo gradiv, ki izhajajo iz njego- 
vega programa dela. Predstavniki Izvršnega sveta se redno 
udeležujejo sej Predsedstva SR Slovenije in drugih sestankov 
in posvetov ter aktivno sodelujejo pri obravnavi posameznih 
vprašanj. 

8. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije pri svojem delu 
posveča posebno pozornost sodelovanju z družbenopoliti- 
čnimi organizacijami na ravni republike. To se odraža v 
dajanju informacij, pojasnil, mnenj Izvršnega sveta ter upošte- 
vanju pobud, predlogov, pripomb in stališč, ki so jih dale 
družbenopolitične organizacije v zvezi z reševanjem vprašanj 
na posameznih področjih. Še posebej se to sodelovanje v 
praktičnem pogledu kaže z vključevanjem predstavnikov 
Izvršnega sveta v delo svetov, komisij, odborov in delovnih 
skupin družbenopolitičnih organizacij na ravni republike. 

Sodelovanje republiških in občinskih upravnih organov z 
družbenopolitičnimi organizacijami omogoča uzsklajeno 
aktivnost in medsebojno obveščanje. Upravni organi priprav- 
ljajo tudi gradiva, ki se obravnavajo v družbenopolitičnih 
organizacijah. Predstavniki republiških upravnih organov 
redno sodelujejo v delu delovnih teles in organov družbeno- 
političnih organizacij, obveščajo jih o vseh vprašanjih, ki so 
pomembna za uresničevanje njihove vloge, oziroma jim na 
njihovo zahtevo dajejo podatke, pojasnila in mnenja; obrav- 
navajo tudi pobude, predloge in pripombe, ki so se izobliko-, 
vale v razpravah v družbenopolitičnih organizacijah. Zlasti v 
občinah izvršni sveti in družbenopolitične organizacije (sindi- 
kat in SZDL) organizirajo tudi skupne akcije. 

9. 

Upravni organi razen v komitejih sodelujejo s s samouprav- 
nimi interesnimi skupnostmi in njihovimi strokovnimi služ- 
bami s svojega področja tudi neposredno. V splošnem je 
sodelovanje s samoupravnimi interesnimi skupnostmi in nji- 
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hovimi strokovnimi službami zadovoljivo pri sprotni izmenjavi 
informacij in oblikovanju skupnih stališč. Sodelovanje se 
odvija tudi z udeležbo predstavnikov upravnih organov v delu 
organov samoupravnih interesnih skupnosti.15 Na nekaterih 
področjih (npr. zdravstvo in socialno varstvo, vzgoja in izobra- 
ževanje, kultura) so na republiški ravni doseženi določeni 
premiki v smeri racionalnejše delitve nalog. Zakonske usme- 
ritve, ki odpirajo možnosti za racionalnejše organiziranje 
dela, ki naj prepreči podvajanje nalog v upravnih organih in 
strokovnih službah samoupravnih interesnih skupnosti, pa š.e 
vedno niso v celoti uresničene. V občinah so oblikovane 
prednosti, medtem ko upravni organi le izjemoma opravljajo 
strokovne naloge za samoupravne interesne skupnosti. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije in republiški upravni 
organi sodelujejo s samoupravnimi interesnimi skupnostmi 
na ravni republike zlasti pri obravnavi vprašanj, ki so skup- 
nega pomena, pri planiranju razvoja ustrezne dejavnosti, pri 
zbiranju in uporabi informacij s posameznega področja, pri 
pripravi zakonov in drugih predpisov, kot tudi v zadevah, ki se 
nanašajo na izvrševanje zakonov, predpisov in drugih 
splošnih aktov. Sodelovanje s samopravnimi interesnimi 
skupnostmi poteka predvsem preko republiških komitejev pa 
tudi v drugih oblikah sodelovanja. Tako npr. odbori in druga 
delovna telesa Izvršnega sveta predstavnike teh skupnosti 
vabijo na svoje seje glede na obravnavano problematiko, 
oblikujejo skupne delovne skupine ali izmenjujejo stališča, 
mnenja ali podatke. Odnos republiških komitejev do 
samoupravnih interesnih skupnosti na ustreznem področju 
temelji na ustavni vlogi skupščin teh interesnih skupnosti, ki 
se vključujejo v enakopravno odločanje z zbori Skupščine SR 
Slovenije, po drugi strani pa izhaja iz vloge republiških uprav- 
nih organov, ki nadzorjujejo zakonitost dela samoupravnih 
interesnih skupnosti, kar vse zahteva njihovo tesno delovno 
povezanost. 
10. 

Izvršni sveti in upravni organi pri uresničevanju svojih funk- 
cij sodelujejo tudi z drugimi družbenimi dejavniki. Za izvršne 
svete in upravne organe v občinah so poleg sodelovanja z 
gospodarskimi zbornicami značilni dokaj pogosti stiki z orga- 
nizacijami združenega dela in krajevnimi skupnostmi, čeprav 
je takih neposrednih stikov še vedno premalo. Vendar pa gre 
pri teh oblikah sodelovanja predvsem za sodelovanje na ravni 
poslovodnih oziroma izvršilnih organov, v manjši meri pa za 
stalne stike s samoupravnimi organi tako, da so prisotne tudi 
ocene v neformalnem povezovanju vodilnih struktur v občini 
pri reševanju bistvenih vprašanj. 

V zaostrenih pogojih gospodarjenja je Izvršni svet Sku- 
pščine SR Slovenije ob sodelovanju Gospodarske zbornice 
Slovenije razvil prožne oblike neposrednega povezovanja s 
posameznimi organizacijami združenega dela in ustreznimi 
združenji. Pri tem so zlasti pomembni pogosti stiki z organiza- 
cijami združenega dela, ki se nanašajo na aktualna vprašanja 
gospodarske politike. 

Pri uresničevanju tekoče gospodarske politike Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije namenja posebno pozornost sprem- 
ljanju izvozno-uvoznih gibanj v SR Sloveniji, pri čemer v 
sodelovanju s Samoupravno interesno skupnostjo za eko- 
nomske odnose s tujino in s predstavniki večjih izvoznih 
organizacij združenega dela v skladu s svojimi pristojnostmi 
spremlja uresničevanje proizvodnih in izvoznih planov in 
sprejema ustrezne ukrepe za večji konvertibilni devizni priliv 
oziroma jih predlaga in se zavzema za njihov sprejem v 
zveznih organih. 

Za reševanje nekaterih ključnih vprašanj v zvezi s pripravo 
koncepta dolgoročne sanacije organizacij združenega dela, 
ki poslujejo z izgubo, Izvršni svet Skupščine SR Slovenije z 
Gospodarsko zbornico Slovenije, Samoupravno interesno 
skupnostjo za ekonomske odnose s tujino in drugimi dejav- 
niki organizira vrsto aktivnosti. Poleg rednega spremljanja 
poslovanja večjih organizacij združenega dela, ki izkazujejo 
izgubo oziroma motnje v poslovanju, organizira tudi vrsto 
razgovorov o gospodarskem položaju v drugih organizacijah 
združenega dela, ki pri svojem delovanju dosegajo dobre 
poslovne rezultate. 

V sodelovanju z izvršnimi sveti drugih republik in pokrajin si 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije prizadeva za okrepitev 
povezav organizacij združenega dela na enotnem jugoslovan- 
skem prostoru, zlasti z namenom povečevanja konvertibil- 
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nega deviznega priliva. Izvršni svet spodbuja organizacije 
združenega dela, da se v okviru gospodarskih zbornic dogo- 
varjajo o investicijskih aktivnostih, da se doseže skladnejši 
regionalni razvoj v manj razvitih območjih SR Slovenije, v 
drugih republikah in pokrajinah, še zlasti pa v gospodarsko 
manj razvitih republikah in SAP Kosovo. 

Pri uresničevanju svojih nalog je Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije razvil uspešne oblike in načine sodelovanja tudi z 
drugimi organi in družbenimi dejavniki v republiki in izven nje 
in si prizadeva na ta način zagotoviti čimkvalitetnejše stro- 
kovne in politične podlage za delegatsko odločanje in infor- 
miranje. 

Sodelovanje s strokovnimi in znanstvenimi institucijami, ki 
bi lahko prispevalo k boljšemu delu upravnih organov in 
uporabi znanstvenih dosežkov v njihovem delu, ni dovolj 
razvito. V večini primerov gre le za naročila posameznih 
elaboratov, projektov in drugih gradiv. V posameznih uprav- 
nih organih, zlasti republiških, sicer sodelujejo v delu komite- 
jev ali v občasnih delovnih skupinah posamezni znanstveni 
delavci in drugi strokovnjaki, vendar pa je vključevanje takih 
zunanjih sodelavcev v delo upravnih organov še vedno bolj 
izjema kot pravilo. Med drugim ovirajo take metode dela tudi 
omejene materialne možnosti. 

IV. ORGANIZACIJA IN DELO IZVRŠNIH SVETOV 
IN UPRAVNIH ORGANOV 

Izvršni sveti 
Zakonske določbe o organizaciji dela in sestavi izvršnih 

svetov so dokaj skope. Zvezni zakon določa le, da izvršni svet 
sestavljajo predsednik in določeno število članov, ki jih voli 
skupščina družbenopolitične skupnosti, ter da so funkcio- 
narji, ki vodijo upravne organe, praviloma člani izvršnega 
sveta. Hkrati tudi določa nezdružljivost drugih funkcij s 
članstvom v izvršnem svetu, pri čemer kot nezdružljive 
izrecno navaja izvršilne in poslovodne funkcije. Z republiškim 
zakonom pa je nadalje določeno, da se funkcionarji, ki vodijo 
sekretariate in komiteje, imenujejo samo izmed članov izvrš- 
nega sveta. Podrobnejše določbe glede sestave (v nekaterih 
primerih pa tudi glede števila članov) izvršnih svetov občin- 
skih skupščin in njihovih pravicah in dolžnostih vsebujejo 
statuti občin, za Izvršni svet Skupščine SR Slovenije pa repu- 
bliški zakon. 
1. 

Sestava izvršnih svetov občinskih skupščin za katero je 
bila v prvem obdobju njihovega delovanja značilna zelo velika 
raznolikost (zlasti glede števila članov izvršnega sveta, ki 
vodijo upravne organe, in glede števila neprofesionalnih 
članov), je sedaj bolj enotna, čeprav še obstajajo razlike med 
posameznimi občinami. V nekaterih občinah vodijo člani 
izvršnega sveta vse upravne organe, v drugih pa samo neka- 
tere (predvsem sekretariate in komiteje).16 

V primerjavi s prejšnjimi mandatnimi obdobji je sedaj pri 
sestavi izvršnih svetov občinskih skupščin praviloma upošte- 
vana določba zveznega zakona o temeljih sistema državne 
uprave (25. člen), po kateri člani izvršnega sveta ne morejo 
biti osebe, katerih funkcija v organizaciji združenega dela ali 
drugi samoupravni organizaciji in skupnosti ali družbenopoli- 
tični organizaciji ni združljiva s funkcijo člana izvršnega sveta. 
To načelo še vedno ni bilo v celoti upoštevano v tistih obči- 
nah, kjer zaradi kadrovskih problemov ni bilo mogoče zagoto- 
viti ustrezne strukture. 

V dosedanji praksi delovanja so se oblikovale in izpopolnje- 
vale tudi metode in načini dela, he glede na dejstvo, da 
nekateri izvršni sveti občinskih skupščin še nimajo svojih 
poslovnikov. Za predhodno obravnavo vprašanj iz svoje pri- 
stojnosti in za izvajanje posameznih nalog imajo izvršni sveti 
občinskih skupščin stalna in občasna delovna telesa.17 

Sprejeti so bili številni ukrepi za boljše delo: izboljšala se je 
organizacija ter metode in način dela, kakor tudi obveščanje 
javnosti o delu izvršnih svetov, uveljavlja pa se boljše progra- 
miranje ter večja delitev dela med člani izvršnega sveta, 
tesnejše pa je postalo tudi povezovanje z združenim delom pri 
izvajanju skupnih akcij. Kljub temu pa metode dela še vedno 
niso docela prilagojene zahtevam delegatskega sistema, ki 
terja vključevanje delegatskih struktur že v pripravo predlo- 
gov odločitev. Za učinkovitejše delo izvršnih svetov bi bilo 
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potrebno v še večji meri uveljaviti kolektivno delo, odločanje 
in odgovornost za sprejete odločitve ob hkratni osebni odgo- 
vornosti vseh članov Izvršnega sveta. Izvršni sveti bi se morali 
razbremeniti strokovno izvršilnih nalog in ob tem vztrajati na 
samostojnem delu in odgovornosti upravnih organov za 
naloge iz njihove pristojnosti. 
2. 

Sestava, organizacija in metode deia v Izvršnem svetu 
Skupščine SR Slovenije omogočajo celovito obravnavo 
vprašanj, tako da se ob delitvi dela lahko uveljavlja kolektivno 
odločanje in odgovornost, kakor tudi osebna odgovornost 
članov Izvršnega sveta kot funkcionarjev, ki vodijo republiške 
upravne organe za posamezna področja. Uveljavljanje 
metode dela omogočajo Izvršnemu svetu, da je tekoče sez- 
nanjen o bistvenih problemih, stanju in pojavih na posamez- 
nih področjh, tako da po potrebi takoj podvzame ustrezne 
aktivnosti oziroma sprejme potrebne ukrepe. 

Učinkovitejše in kvalitetnejše delo je Izvršni svet zagotovil z 
racionalnejšo organizacijo stalnih delovnih teles in z natan- 
čnejšo opredelitvijo njihovih delovnih področij. S tem je 
odpravljeno sočasno obravnavanje istih zadev v več delovnih 
telesih in dana možnost, da člani delovnih teles bolj aktivno in 
celoviteje obravnavajo problematiko na posameznih po- 
dročjih. 

Kljub določenim rezultatom, ki so bili doseženi pri uresniče- 
vanju vloge delovnih teles, se še vedno pojavljajo pomanjklji- 
vosti, predvsem glede priprave kvalitetnih gradiv, spoštovanja 
poslovniških rokov in medsebojne usklajenosti posameznih 
rešitev, ki se pripravljajo v ozkih krogih strokovnih delavcev 
posameznih republiških upravnih organov in tako ni zagotov- 
ljeno širše sodelovanje zainteresiranih subjektov in obliko- 
vanje usklajenih rešitev. Takšna naravnanost pri pripravi reši- 
tev otežuje delo delovnih teles in ovira učinkovitejše uresniče- 
vanje njihove vloge. Tako se pogosto dogaja, da delovna 
telesa in Izvršni svet odložijo obravnavo posameznih gradiv 
na seji in jih vrnejo v ponovno proučitev in usklajevanje. 
Učinkovitejše delo na sejah delovnih teles in Izvršnega sveta 
ovirajo tudi nepopolna gradiva zlasti tematskega značaja, ki 
nimajo jasno opredeljenega namena in ne vsebujejo konkret- 
nih predlogov sklepov, ki naj jih sprejme Izvršni svet. 

Za usklajevanje dela v Izvršnem svetu, tekoče usklajevanje 
dela republiških upravnih organov ter za organiziranje ustrez- 
nega sodelovanja z organi, organizacijami in skupnostmi v 
republiki, organu drugih republik in avtonomnih pokrajin ter z 
zveznimi organi ima Izvršni svet Koordinacijsko komisijo. V 
okviru svojih nalog Koordinacijska komisija obravnava tudi 
pomembnejša vprašanja na posameznih področjih in oblikuje 
načelne usmeritve za njihovo reševanje. 

Izvršni svet zagotavlja javnost svojega dela s tem, da daje 
uradna obvestila o obravnavani problematiki, informacije 
tisku in drugim sredstvom javnega obveščanja, organizira 
tiskovne konference in delovne razgovore ter zagotavlja pri- 
sotnost akreditiranim predstavnikom sredstev javnega 
obveščanja na sejah Izvršnega sveta. 

Upravni organi 
1. 

Glede organizacije upravnih organov v občinah in poseb- 
nih družbenopolitičnih skupnostih se stanje v zadnjih dveh 
letih ni bistven«? izboljšalo. Kljub zakonskim usmeritvam za 
reacionalnejše organizacijske rešitve in večjo koncentracijo 
upravnih organov ter ustreznim priporočilom Skupščine SR 
Slovenije in njenega izvršnega sveta pa tudi opozorilom repu 
bliških upravnih organov je za občinsko upravo še vedno 
značilna velika razdrobljenost. V večini občin in posebnih 
družbenopolitičnih skupnostih je 7 do 8 upravnih organov - 
najmanjše število upravnih organov imajo v Obalni skupnosti 
Koper (4), največ pa v mestih Maribor in Ljubljana (17). (Pri 
loga 1) 

Pri novi organizaciji upravnih organov po zakonih o 
sistemu državne uprave so se v občinah odločili za organizi- 
ranje precejšnjega števila komitejev kot kolegijskih upravnih 
organov (razen v občini Metlika). Največ občin ima komite za 
družbeno planiranje, in sicer samo za to področje ali v razli- 
čnih kombinacijah z drugimi upravnimi področji (gospo- 
darstvo, družbenoekonomski razvoj, urejanje prostora). 

Med individualno vodenimi upravnimi organi prevladujejo 
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oddelki (ki se ustanovijo, kadar gre za manjši obseg upravnih 
nalog na določenem področju). 

V občini Zagorje in v mariborskih občinah je ustanovljen 
skupen občinski sekretariat za vsa tista upravna področja, za 
katera ni potrebno po posebnih zakonih ustanoviti samo- 
stojne upravne organe. 

Medobčinski upravni organi so ustanovljeni le za področje 
geodetskih zadev in za opravljanje inšpekcijskega nad- 
zorstva, vendar ne za vse občine. Organiziranih je le 9 med- 
občinskih geodetskih uprav za 29 občin. Koncept medobčin- 
skih inšpekcijskih organov je uveljavil že zakon o inšpekcijah 
iz leta 1974. Neposredno za tem se je začela aktivnost za 
ustanavljanje medobčinskih inšpekcijskih organov, praviloma 
za območje regije. Doslej je ustanovljenih 14 medobčinskih 
inšpekcijskih organov, ki v celoti opravljajo naloge za 52 
občin (deloma pa še za 6 občin), v 13 občinah pa so organizi- 
rani občinski inšpekcijski organi. Prvotna zasnova organizira- 
nosti inšpekcij, ki je bila pripravljena na podlagi izhodišč, ki 
so jih dali republiški inšpektorati, kljub prizadevanjem torej ni 
uresničena v celoti. 

Organiziranost inšpekcij v medobčinskih organih je dokaj 
različna. V večini primerov zagotavljajo medobčinski organi 
opravljanje nalog na vseh inšpekcijskih področjih in za večje 
število občin in tu lahko pridejo do izraza prednosti skupnega 
organa. V nekaterih medobčinskih organih pa so povezane le 
inšpekcije dveh ali treh občin s tem, da ne zagotavljajo oprav- 
ljanja nalog vseh inšpekcij. V teh primerih si občine oprav- 
ljanje inšpekcijskega nadzorstva na posameznih področjih 
(elektroenergetska, cestna, gozdarska itd.) zagotavljajo v 
dogovoru z drugimi inšpekcijskimi organi ali pa nadzorstvo 
sploh ni zagotovljeno. 

Kljub številnim pobudam in konkretnim predlogom še 
vedno ni prišlo do medobčinske organiziranosti inšpekcij v 
osmih občinah celjske regije (Celje, Laško, Slovenske Kon- 
jice, Šentjur, Šmarje, Velenje, Mozirje, Žalec), prav tako pa ni 
racionalno, da so nekatere občine ljubljanske regije (Dom- 
žale, Litija, Grosuplje, Kamnik) in Sežana za večino inšpekcij- 
skih področij organizirale lastne inšpektorate. Med temeljnimi 
razlogi, ki ovirajo uveljavljanje koncepta medobčinskih uprav- 
nih organov, so predvsem problemi finančne narave. Ob oce- 
nah, da so medobčinske službe dražje, pa niso upoštevane 
prednosti, kot so racionalnejše in strokovno kvalitetnejše 
delo, samostojnost pri odločanju itd. 

V 41 občinah je 319 krajevnih uradov, največ v občini Ptuj 
(24) in Mariboru (31). Krajevni uradi opravljajo določene 
zadeve z delovnega področja posameznih občinskih upravnih 
organov. Krajevni uradi v 18 občinah skladno z določbo 49. 
člena republiškega zakona o sistemu državne uprave opravl- 
jajo nekatere naloge tudi za krajevno skupnost, kjer imajo 
sedež, vendar večinoma nimajo formalno sklenjenega spora- 
zuma med krajevno skupnostjo in upravnim organom. V 24 
občinah krajevni uradi niso ustanovljeni, ker zaradi manjše 
oddaljenosti od sedeža občine za to ni potrebe. 

Občinski upravni organi praviloma ne opravljajo strokovnih 
nalog za samoupravne interesne skupnosti. Le uprave za 
družbene prihodke po posebnem zakonu pobirajo prispevke 
za samoupravne interesne skupnosti ob občanov, ki samo- 
stojno opravljajo gospodarsko ali negospodarsko dejavnost, 
ustrezni upravni organi pa opravljajo tudi nekatere naloge v 
zvezi s pridobivanjem in urejanjem stavbnega zemljišča in 
naloge za kmetijsko zemljiško skupnost. 

Glede na takšno stanje bi morale občine v skladu z zako- 
nom o sistemu državne uprave uveljaviti smotrnejše organiza- 
cijske rešitve, zlasti z ustanavljanjem enotnih občinskih sekre- 
tariatov oziroma z združevanjem več sorodnih upravnih 
področij v enem organu, z oblikovanjem skupnih medobčin- 
skih upravnih organov in s skupnimi strokovnimi službami, ki 
bi opravljale skupne strokovne in pomožne naloge za vse 
upravne, pa tudi za druge državne organe. 
2. 

Organizacija republiške uprave, ki je bila spremenjena v 
letu 1982, je izhajala predvsem iz aktualnosti nalog v tem 
obdobju, samoupravne organiziranosti na posameznih 
področjih, kakor tudi iz izkušenj dotedanjega dela Izvršnega 
sveta in republiških upravnih organov. Zato so bile uveljav- 
ljene nekatere drugačne organizacijske oblike in povezave ter 
dan ustrezen poudarek opravljanju specializiranih strokovnih 
nalog, ki so pogoj za izvrševanje funkcij državne uprave. 

16 

Tako sedaj na sedemnajstih upravnih področjih iz pristoj- 
nosti republike delujejo republiški komiteji in so štirje repu- 
bliški sekretariati ostali le na področjih, kjer so državne funk- 
cije še vedno dokaj izražene in kjer družbene odnose pre- 
težno urejajo organi družbenopolitičnih skupnosti. 

V skladu s sistemskimi rešitvami, ki so odprle možnosti za 
smotrnejšo delitev strokovnega dela med upravnimi organi, 
upravnimi organizacijami ter strokovnimi službami 
samoupravnih interesnih skupnosti, je organiziranih 7 repu- 
bliških organizacij. Na delovanje teh organizacij so poleg 
rešitev v zakonih o sistemu državne uprave in organizacij- 
skem zakonu pomembno vplivali tudi zakoni, ki urejajo posa- 
mezna področja in v vsebinskem smislu podrobneje oprede- 
ljujejo tudi pravice in dolžnosti republiških organizacij. Za 
razliko od upravnih organov gre pri republiških organizacijah 
za opravljanje specializiranih strokovnih nalog, ki zahtevajo 
uporabo strokovno- tehničnih in znanstvenih metod dela ali 
pa za opravljanje drugih strokovnih zadev, ki so pomembne 
za uresničevanje funkcij državne uprave in nalog drugih orga- 
nov družbenopolitičnih skupnosti. Glede na to so naloge iz 
prve skupine značilne zlasti za Hidrometeorološki zavod SR 
Slovenije in Seizmološki zavod SR Slovenije, za Zavod SR 
Slovenije za varstvo naravne in kulturne dediščine ter za Arhiv 
SR Slovenije, naloge iz druge skupine pa za Zavod SR Slove- 
nije za družbeno planiranje, Zavod SR Slovenije za statistiko 
in Zavod SR Slovenije za mednarodno znanstveno, tehnično, 
prosvetno in kulturno sodelovanje. 

Pri republiških organizacijah je torej v ospredju strokovni 
vidik in obveznost, da že po samem zakonu zagotovijo oprav- 
ljanje strokovnih nalog s svojega delovnega področja tudi za 
samoupravne interesne skupnosti ter družbenopolitične in 
družbene organizacije. Vendar se v vseh republiških organi- 
zacijah ta usmeritev še ne uresničuje v enaki meri. Najbolj se 
je tak način dela uveljavil v republiških organizacijah, ki so že 
prej opravljale določene strokovne naloge tudi za druge sub- 
jekte.18 

Podobna usmeritev je bila uveljavljena tudi za samostojne 
strokovne službe Izvršnega sveta (Protokol, Sekretariat IS za 
kadrovska vprašanja), ki razen za Izvršni svet in republiške 
upravne organe opravljajo nekatere naloge tudi za druge 
organe v republiki ter za družbenopolitične organizacije. 

Čeprav je sedanja organizacija republiške uprave na večini 
področij ustrezna, pa je potrebno še nadalje iskati možnosti 
za racionalnejše organizacijske rešitve, kar narekujejo tudi 
naloge, opredeljene z načrtom uresničevanja dolgoročnega 
programa gospodarske stabilizacije v SR Sloveniji. Pri tem 
gre predvsem za izločanje vseh tistih nalog, ki ne sodijo v 
okvir upravnih funkcij, pa tudi za združevanje nalog na sorod- 
nih področjih. Za realizacijo teh usmeritev so bili že storjeni 
nekateri ukrepi oziroma nakazane možnosti za zmanjšanje 
obsega nalog v okviru republiške uprave. 

Tako je bila v letu 1982 iz Zavoda SR Slovenije za varstvo 
naravne in kulturne dediščine izločena restavratorska dejav- 
nost in je bil s posebnim zakonom ustanovljen Restavratorski 
center kot organizacija združenega dela. Glede Protokola kot 
samostojne strokovne službe Izvršnega sveta, kjer večje šte- 
vilo delavcev opravlja naloge, ki jih ni mogoče šteti med 
upravne (saj gre predvsem za dela v zvezi z oskrbo in vzdrže- 
vanjem protokolarnih objektov in pripadajočih zemljišč), so 
prav tako že realizirane oziroma predlagane nekatere rešitve. 
Celoten kompleks Vile Bled je bil dan v najem turistično 
gostinskim organizacijam združenega dela na Bledu, za grad 
Brdo pa je nakazana možnost, da bi ga razglasili za zgodovin- 
ski spomenik. Za druge objekte, ki ne bi več služili za protoko- 
larne namene, še niso oblikovani konkretni predlogi in bodo 
rešitve zanje pripravljene postopoma v skladu z možnostmi za 
prenos na druge uporabnike.19 

Pri republiških organizacijah, ki opravljajo pretežno specia- 
lizirane strokovne naloge, ki so opredeljene v zakonih za 
posamezna področja, pa je stanje drugačno. Režim, ki velja za 
republiške uprave organe, nekatere teh organizacij že ovira v 
njihovem strokovnem razvoju. Pri tem gre predvsem za način 
zagotavljanja sredstev, saj v pogojih omejene splošne porabe 
ni mogoče sredstev za materialne izdatke, ki pri republiških 
organizacijah predstavljajo znaten delež, zagotavljati v 
obsegu, ki bi bil potreben za normalno delovanje. Isto velja 
tudi za investicije in za raven osebnih dohodkov. V sistemu je 
za te organizacije sicer predvidena možnost pridobivanja 
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lastnih prihodkov, ki pa predstavljajo relativno majhen del 
celotnih sredstev, ta pa je prav tako omejen z limitiranjem 
prihodkov republiškega proračuna. Tudi omejitveni ukrepi pri 
zaposlovanju, določanju sistemizacij itd. imajo negativen 
vpliv na strokovni razvoj nekaterih republiških organizacij. 
Zato se zlasti za tiste republiške organizacije, pri katerih je 
delež tipičnih upravnih nalog manjši, proučujejo možnosti za 
njihovo preoblikovanje v organizacije združenega dela. Kot 
organizacije združenega dela pa bi imele večje možnosti za 
pridobivanje prihodka s prodajo storitev, s prispevki nepo- 
srednih uporabnikov ter iz drugih virov, ukvarjale pa bi se 
lahko tudi z raziskovalno dejavnostjo, ki je kot upravne orga- 
nizacije ne morejo razvijati. Nadzorstvo, ki je potrebno glede 
na pomen dejavnosti, je mogoče zagotoviti v okviru pooblastil 
iz 51. člena Ustave SR Slovenije s tem, da se določi način 
uresničevanja posebnega družbenega interesa v delu teh 
organizacij združenega dela. Pri opravljanju nalog, ki bi se 
tem organizacijam poverile kot javna pooblastila, pa bi imele 
enake dolžnosti kot upravni organi in bi bile za njihovo oprav- 
ljanje odgovorne Skupščini SR Slovenije in Izvršnemu svetu. 

Po predhodnih ocenah bi te možnosti prišle v poštev zlasti 
za Seizmološki zavod SR Slovenije in za Hidrometeorološki 
zavod SR Slovenije, pa tudi za Zavod SR Slovenije za varstvo 
naravne in kulturne dediščine ter za Arhiv SR Slovenije. Ven- 
dar pa bi zgolj z organizacijskimi posegi oziroma s spre- 
membo statusa teh organizacij lahko nastale škodljive posle- 
dice za dejavnosti na posameznih področjih. V sedanjih druž- 
benoekonomskih pogojih je omejena tudi skupna poraba, iz 
katere bi se moral zagotavljati del sredstev za navedene 
dejavnosti, tako da ne zadošča za kritje vseh potreb, kar se 
kaže tudi v materialnem položaju regionalnih zavodov za 
spomeniško varstvo in arhivov, ki že delujejo kot organizacije 
združenega dela. 

Zato je v okviru nadaljnje aktivnosti v tej smeri potrebna 
predvsem temeljita analiza nalog v predpisih, ki urejajo posa- 
mezna področja in ki določajo tudi naloge, ki jih morajo na 
ustreznem področju opravljati republiške organizacije. Nujna 
je opredelitev, katere od teh nalog je potrebno še naprej 
opravljati v okviru državne uprave, katere druge naloge, ki so 
družbi sicer potrebne, pa je mogoče zagotoviti v okviru drugih 
institucij. Pri tem je v sodelovanju z vsemi zainteresiranimi 
dejavniki potrebna tudi vsebinska ocena učinkov možnih reši- 
tev, saj bi šele taka analiza omogočila presojo organiziranosti 
republiških organizacij. 

Ker sedanja sredstva republiškim upravnim organizacijam 
ne omogočajo, da v enakem obsegu zagotavljajo izvrševanje 
vseh nalog, bi bilo potrebno za posamezna področja takoj 
sprejeti večletne programe, v katerih bi bile opredeljene prio- 
ritetne naloge in sredstva, potrebna za njihovo izvrševanje. Pri 
tem bi bilo potrebno v večji meri izkoristiti možnosti pridobi- 
vanja lastnih sredstev in njihove uporabe za izvrševanje nalog 
navedenih republiških organizacij. 

Spremembe v zvezi z nalogami in statusom republiških 
organizacij, ki bi jih uveljavili v zakonih, ki urejajo posamezna 
področja, bodo podlaga za spremembe zakona o organizaciji 
in delovnem področju republiških upravnih organov, repu- 
bliških organizacij in samostojnih strokovnih služb Izvršnega 
sveta skupščine SR Slovenije. V tem zakonu bi lahko sočasno 
uveljavili še nekatere druge spremembe. 

V sedanji organizaciji namreč na področju družbenega pla- 
niranja obstajata republiški komite kot upravni organ, ki 
opravlja predvsem koordinativno funkcijo in republiška orga- 
nizacija, ki opravlja strokovne naloge v zvezi s planiranjem in 
torej deluje kot strokovna planska služba republike kot udele- 
ženca v procesu družbenega planiranja. Glede na to, da se 
pretežni del nalog na področju družbenega planiranja 
opravlja v republiški organizaciji, bi bilo možno ukiniti repu- 
bliški komite za družbeno planiranje, del njegovih nalog zago- 
toviti v zavodu, operativno koordinacijo dela pa v ustreznem 
delovnem telesu Izvršnega sveta. 

Predvsem pa se odpira vprašanje racionalnejše in učinkovi- 
tejše organizacije inšpekcijskega nadzorstva iz republike pri- 
stojnosti, ki se opravlja v 12 inšpektoratih, na nekaterih 
področjih pa se inšpekcijske naloge zaradi manjšega obsega 
opravljajo v povezavi z drugimi nalogami v ustreznem resor- 
nem organu. V večini inšpektoratov dela sorazmerno majhno 
število delavcev (4 do 5) obstoj tako majhnih organov pa ni 
racionalen. Zato bi bilo mogoče ukiniti republiške inšpekto- 
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rate kot organe v sestavi matičnih upravnih organov in tudi 
inšpekcijske naloge vključiti v resorni upravni organ, razen 
izjemoma, če večji obseg nalog opravičuje obstoj republiš- 
kega inšpektorata. 

Takšna rešitev bi bila po vsebini najbolj skladna z ustavno 
opredelitvijo funkcij upravnih organov in je za nekatere inš- 
pekcije že sedaj uveljavljena (ribiška in lovska inšpekcija v 
Republiškem komiteju za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano; 
veterinarska inšpekcija v republiški veterinarski upravi, neka- 
tere inšpekcijske naloge v Luški kapitaniji). V celoti je taka 
organizacija uveljavljena v nekaterih drugih republikah (v SR 
Bosni in Hercegovini že od leta 1979, v SR Črni gori pa je 
predlog v tem smislu v obravnavi). 

S to rešitvijo bi bila zagotovljena boljša povezanost inšpek- 
cijskega nadzorstva z drugimi funkcijami upravnega organa 
ter lažje uveljavljanje odgovornosti republiškega upravnega 
organa za stanje na določenem področju in za opravljanje 
vseh njegovih funkcij. Na samostojen položaj inšpektorja ter 
na način opravljanja nalog taka rešitev ne bi vplivala, temveč 
bi omogočala inšpektorjem boljše poznavanje problematike 
celotnega področja, resornemu organu pa tekoče sezna- 
njanje s problemi, ki v praksi nastajajo pri izvrševanju zako- 
nov in drugih predpisov. Potrebno pa bi bilo zagotoviti 
ustrezno medresorsko sodelovanje, predvsem pri operativnih 
nalogah, ki terjajo sodelovanje več inšpekcij. 

Obstoji sicer tudi druga možnost tako, da bi vse inšpekcije 
združili v enotnem inšpekcijskem organu. V tem primeru bi 
bilo možno v večji meri koordinirati delo inšpekcij z različnih 
področij, sočasno izpeljati različne skupne akcije in tekoče 
spremljati vse pojave in kršitve predpisov na različnih področ- 
jih. Vendar bi bila v tem primeru oslabljena povezava med 
inšpekcijskim nadzorstvom in drugimi funkcijami resornih 
organov, ki že sedaj ni zadovoljiva. 

V. URESNIČEVANJE SAMOUPRAVNIH PRAVIC, 
OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI TER 
DRUŽBENOEKONOMSKI POLOŽAJ DELAVCEV 

Samoupravna organiziranost 
V večini občin so delavci v skladu z zakonom organizirani v 

delovni skupnosti posameznega upravnega organa, v nekate- 
rih občinah pa so delavci vseh upravnih organov še organizi- 
rani v enotni delovni skupnosti. Vendar tudi v tistih občinah, 
kjer so delovne skupnosti oblikovane v smislu 140. člena 
zakona o temeljih sistema državne uprave, ocenjujejo, da te 
rešitve za delovne skupnosti občinskih upravnih organov (v 
katerih dela od 7 do 15 delavcev) niso ustrezne. 

Samoupravna organiziranost delovnih skupnosti je namreč 
le posledica organizacije upravnih organov, saj je zvezni 
zakon uveljavil načelo: en upravni organ - ena delovna skup- 
nost. Pri tem kot izjemo dopušča, da se delavci upravnega 
organa samoupravno organizirajo v dveh ali več delovnih 
skupnostih, ne omogoča pa, da bi delavci več manjših uprav- 
nih organov oblikovali skupno oziroma enotno delovno skup- 
nost. 

V praksi se je zato pojavila vrsta problemov. Razdrobljena 
organiziranost upravnih organov in s tem njihovih delovnih 
skupnosti namreč terja večji obseg dela v finančno računo- 
vodski službi, to pa povzroča zahtevo po dodatnem zaposlo- 
vanju. Prav zato v nekaterih občinah delavci upravnih orga- 
nov kljub drugačni organiziranosti upravnih organov še 
vedno uresničujejo samoupravne pravice kot enotna delovna 
skupnost. V zvezi s tem je bila že v letu 1982 predlagana 
preučitev določbe tretjega odstavka 140. člena zakona o 
temeljih sistema državne uprave in o Zveznem izvršnem svetu 
ter zveznih upravnih organih. Predlog so podprli tudi delegati 
v zborih Skupščine SR Slovenije ob obravnavi zakona o 
spremembah in dopolnitvah zakona o sistemu državne uprave 
in o Izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije ter o republiških 
upravnih organih na sejah 24. 2. 1982. 

Pobude in predlogi za ustreznejšo ureditev samoupravne 
organiziranosti delovnih skupnosti upravnih organov so bili v 
tem času večkrat poslani Zveznemu sekretariatu za pravo- 
sodje in organizacijo zvezne uprave, v juliju 1983 pa je Izvršni 
svet Skupščine SR Slovenije med drugimi pobudami za spre- 
membo zveznega zakona o temeljih sistema državne uprave 
še posebej predlagal spremembo 140. člena. Zakon naj bi 
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omogočil delavcem upravnih organov iste družbenopolitične 
skupnosti, v katerih zaradi majhnega obsega nalog uprav- 
nega organa dela le manjše število delavcev, ki se zato ne 
morejo racionalno samoupravno organizirati, da s 
samoupravnim sporazumom oblikujejo eno delovno skup- 
nost. 

Pri tem je Izvršni svet Skupščine SR Slovenije posebej 
opozoril tudi na problematiko finančno računovodskega dela, 
ki temelji predvsem na zveznih predpisih. 

Navedeni predlogi so deloma upoštevani v osnutku spre- 
memb zakona o temeljih sistema državne uprave, tiste, ki 
niso, pa bo potrebno uveljaviti še v nadaljnjem postopku.20 

Delovne skupnosti upravnih organov so sprejele statute in 
druge temeljne akte delovne skupnosti. V posameznih obči- 
nah in republiških upravnih organih so delovne skupnosti 
sprejele tudi nekatere druge samoupravne splošne akte (o 
štipendiranju, izobraževanju, disciplinski odgovornosti, reše- 
vanju stanovanjskih vprašanj in drugi porabi sredstev skupne 
porabe). 

Delovne skupnosti majhnih upravnih organov in strokovnih 
služb so le v nekaj primerih uporabile možnost, ki jo predvi- 
deva zakon, in sklenile samoupravni sporazum z izvršnim 
svetom skupščine družbenopolitične skupnosti. S tem 
samoupravnim sporazumom so urejena vsa tista vprašanja, ki 
bi jih sicer morali delavci urejati s svojimi samoupravnimi 
splošnimi akti, sprejetimi po postopku, ki ga določa zakon. To 
možnost sta uporabili tudi dve delovni skupnosti republiških 
upravnih organov.21 

V vseh delovnih skupnostih občinskih in republiških uprav- 
nih organov, ki imajo več kot 30 delavcev, je oblikovan kot 
organ samoupravljanja svet delovne skupnosti, ki je izvoljen 
po delegatskem principu. Samoupravno kontrolo uresniču- 
jejo delavci neposredno, po svetu delovne skupnosti in po 
komisiji za samoupravno kontrolo, ki so jo v večini organov 
ustanovili, vendar v vseh primerih še ni aktivna. 

Med delovnimi skupnostmi upravnih organov iste družbe- 
nopolitične skupnosti je dokaj dobro razvito sodelovanje pri 
urejanju vprašanj, ki so zanje skupnega pomena. V večini 
občin so se delavci delovnih skupnosti upravnih organov 
dogovorili o skupnem urejanju vprašanj v zvezi z delovnimi 
razmerji, disciplinsko odgovornostjo delavcev, delitvijo sred- 
stev skupne porabe, družbenim standardom, reševanjem sta- 
novanjske problematike, izobraževanjem ipd. V republiških 
upravnih organih pa se uspešno razvija zlasti sodelovanje pri 
počitniški dejavnosti in pri reševanju stanovanjske problema- 
tike na podlagi skupnih planov in programov. 

Obveščanje delavcev o vprašanjih, ki so pomembna za 
uresničevanje njihovih samoupravnih pravic in za njihov druž- 
benoekonomski položaj, je v večini delovnih skupnosti ure- 
jeno in utečeno. V delovnih skupnostih občinskih upravnih 
organov poteka obveščanje predvsem prek gradiv za seje 
samoupravnih organov, na sestankih delovnih ali sindikalnih 
skupin, na zborih delavcev, prek okrožnic in obvestil, ogla- 
snih desk in podobno. V nekaterih občinah izdajajo tudi 
interna glasila. Podobno je stanje tudi v delovnih skupnostih 
republiških upravnih organov, kjer interna glasila redno izha- 
jajo le v večjih delovnih skupnostih, v nekaterih manjših pa 
pripravljajo občasne izdaje internih glasil. 

Po zakonu ima funkcionar, ki vodi upravni organ, pravico 
zadržati izvršitev samoupravnega splošnega akta ali posami- 
čnega akta delovne skupnosti, če oceni, da ni v skladu z 
ustavo, zakonom ali drugimi predpisi, ali če oceni, da je s 
takim aktom ogroženo pravočasno in uspešno izvrševanje 
funkcij upravnega organa in utegnejo zaradi tega nastati 
škodljive posledice. Do take formalne intervencije pri ure- 
sničevanju samoupravnih pravic je prišlo v preteklem 
obdobju le v štirih primerih, in sicer zaradi neupoštevanja 
postopka in kriterijev za pridobitev stanovanj, v disciplinski 
zadevi in pri delitvi osebnih dohodkov. 

Družbenoekonomski položaj delavcev 
1. 

Sistem dohodkovnin odnosov v smislu zakona se v praksi 
še ni uveljavil. Zakon o sistemu državne uprave namreč 
določa, da delovne skupnosti upravnih organov pridobivajo 
dohodek primerno načelom svobodne menjave dela, pri tem 
pa podlago za pridobivanje sredstev za delo upravnega 

organa in s tem tudi dohodka delovne skupnosti predstavlja 
ovrednoteni program dela upravnega organa. Odnosi v zvezi s 
pridobivanjem in razporejanjem dohodka delovne skupnosti 
se urejajo z dvema aktoma, in sicer z družbenim dogovorom 
in samoupravnim sporazumom. 

Družbeni dogovor, ki so ga sklenile občinske skupščine, 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, Gospodarska zbornica in 
Republiški odbor sindikata delavcev družbenih in državnih 
organov, določa skupne osnove za urejanje odnosov v zvezi z 
dohodkom. Po družbenem dogovoru se pri vrednotenju pro- 
gramov dela upošteva število delovnih ur po posameznih 
skupinah zahtevnosti del in nalog, potrebnih za izvršitev pro- 
gramiranih del in nalog, ter višina povprečnih osebnih dohod- 
kov za posamezno skupino zahtevnosti del in nalog; ta je 
določena glede na raven in gibanje osebnih dohodkov delav- 
cev v organizacijah združenega dela, ki opravljajo dela in 
naloge enake zahtevnosti ob približno enakih pogojih dela in 
odgovornosti za opravljeno delo. Sredstva, ki jih delavci pri- 
dobivajo kot dohodek delovne skupnosti, se oblikujejo tudi v 
odvisnosti od obsega sredstev, ki se v družbenopolitičnih 
skapnostih namenijo za splošne družbene potrebe. 

Dohodkovni odnos med delovno skupnostjo in upravnim 
organom se vzpostavlja s samoupravnim sporazumom, ki ga 
skleneta delovna skupnost in upravni organ, udeleženca pa 
sta tudi izvršni svet skupščine družbenopolitične skupnosti in 
sindikat. S sklepanjem teh samoupravnih sporazumov 
delovne skupnosti upravnih organov kasnijo. 

Tudi večina tistih delovnih skupnosti, ki so že sklenile 
samoupravni sporazum še vedno pridobiva dohodek glede na 
število delavcev ne pa v odvisnosti od izvršitve programov 
dela. Eden izmed vzrokov za takšno stanje je prav gotovo tudi 
pomanjkanje normativov za posamezna dela. Resolucija o 
politiki izvajanja družbenega plana SR Slovenije v letu 1982 in 
resolucija o politiki družbenogospodarskega razvoja SR Slo- 
venije za leto 1983 sta zavezala upravne organe, da pripravijo 
normative za ugotavljanje potrebnega dela v državni upravi. 

f Že v letu 1982 se je zato v sodelovanju med občinskimi in 
republiškimi upravnimi organi pričela priprava strokovnih 
podlag za pripravo normativov za ugotavljanje potrebnega 
dela v upravnih organih, v praksi pa njihovi učinki še niso 
preizkušeni, zato jih bo potrebno izpolnjevati na podlagi 
izkušenj pri njihovi uporabi. 

Strokovne podlage kot enotno izhodišče lahko služijo tudi 
za pripravo in preverjanje obsega dela v programih večine 
upravnih organov. Da bi programi dela lahko predstavljali 
podlago za pridobivanje sredstev za delo organa in dohodka 
delovne skupnosti, morajo biti realni in konkretni, tako da je 
mogoče spremljati njihovo realizacijo, vsebovati morajo 
navedbo vseh nalog, ki jih bo upravni organ opravil v določe- 
nem letu, njihovo razvrstitev po vrstah in skupinah zahtevno- 
sti22, opredelitev časa za izvršitev posamezne naloge oziroma 
posameznih skupin ali vrst nalog ob upoštevanju strokovnih 
podlag za normative. Pri programiranju nalog morajo organi 
upoštevati tudi dejanske kadrovske možnosti za izvršitev pro- 
gramov dela. Republiški upravni organi so na podlagi enotnih 
izhodišč že začeli pripravljati programe dela, tako, da bi bilo 
mogoče čimprej priti na sistem pridobivanja dohodka v odvi- 
snosti od realizacije programov. 

2. 
Osnove in merila za delitev sredstev za osebne dohodke 

delavcev upravnih organov so opredeljene v samoupravnem 
splošnem aktu delovne skupnosti. Ti splošni akti morajo biti 
usklajeni s samoupravnim sporazumom o skupnih osnovah in 
merilih za delitev sredstev za osebne dohodke in skupno 
porabo (panožni samoupravni sporazum iz leta 1981), ki so ga 
sklenile delovne skupnosti zaradi poenotenja osnov in meril 
za delitev sredstev za osebne dohodke in skupno porabo. Ta 
samoupravni sporazum je namesto vrednotenja delovnih 
mest uveljavil vrednotenje del in nalog po njihovi zahtevnosti; 
hkrati je vzpostavil tudi taka delitvena razmerja, ki omogočajo 
boljše nagrajevanje delavcev, ki opravljajo najzahtevnejša 
dela in naloge. (Priloga 2). Vendar kljub valorizaciji osebni 
dohodki teh delavcev najbolj zaostajajo za osebnimi dohodki 
primerljivih kategorij delavcev v organizacijah združenega 
dela. 

Enake ugotovitve veljajo tudi za občinske upravne organe. 
Po posameznih občinah pa poleg tega obstajajo velike razlike 
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(celo do 50%) med osebnimi dohodki za istovrstna dela ozi- 
roma za naloge enake zahtevnosti. 

Zaostajanje v ravni osebnih dohodkov pa negativno vpliva 
tudi na kadrovsko sestavo občinskih in republiških upravnih 
organov, saj odhajajo boljši delavci, novih kadrov iz organiza- 
cij združenega dela pa ni mogoče pridobiti. 

Ob usklajevanju ravni osebnih dohodkov delavcev v uprav- 
nih organih in uveljavitvi ustreznejših razmerij med različnimi 
skupinami del in rialog pa je nujna tudi doslednejša delitev 
osebnih dohodkov po dejanskih rezultatih dela. Samoupravni 
splošni akti o delitvi sredstev za osebne dohodke sicer v 
večini primerov vsebujejo osnove in merila za določanje oseb- 
nih dohodkov delavcev v odvisnosti od količine in kvalitete 
opravljenega dela, vendar pa se v praksi osebni dohodki 
glede na ocenjeno količino in kvaliteto opravljenega dela 
spremninjajo le za nekaj odstotkov. Posledica tega je, da bolj 
kvalitetno in odgovorno delo ni dovolj stimulirano, tako da so 
razlike med osebnim dohodkom za dobro oziroma podpov- 
prečno delo sorazmerno majhne. Delavčeva uspešnost se 
ugotavlja predvsem na podlagi splošnih ocen, pri čemer se 
uporabljajo dokaj neizdelani kriteriji. Delavcev, ki delo opra- 
vijo v znatno večjem obsegu in kvaliteti, dejansko ni mogoče 
nagraditi sorazmerno z njihovim delovnim prispevkom, saj 
tega ne omogoča način zagotavljanja sredstev, ki je odvisen 
od števila delavcev, ne upošteva pa dejansko opravljenega 
dela. 

VI. KADRI 

Občinski upravni organi 
V občinskih upravnih organih in upravnih organih posebnih 

družbenopolitičnih skupnosti se je število delavcev v zadnjih 
osmih letih stalno povečevalo; medtem ko je bilo leta 1975 
zaposlenih skupno 6.263 delavcev, pa stanje 1/1-1984 kaže, da 
se je to število povečalo za 1.451 ali za 23,2%. Celo v obdobju 
od leta 1981, ko naj bi se rast zaposlovanja v državni upravi že 
zaustavila, se je število zaposlenih do leta 1983 povečalo v 
globalu za 221 ali za 2,9% (priloga 3). (23) 

Po podatkih za leto 1983 se je v 27 občinah število delavcev 
povečalo, v 29 občinah oziroma posebnih družbenopolitičnih 
skupnostih pa zmanjšalo; v 12 kobčinah oziroma posebnih 
družbenopolitičnih skupnostih je ostalo število delavcev 
nespremenjeno. Skupaj je bilo v občinskih upravnih organih 
1/1-1983 7.784 delavcev, 1/1-1984 pa 7.714 delavcev, to je 70 
delavcev oziroma 1% manj. Ti podatki torej kažejo, da se je v 
letu 1983 prvič po letu 1975 število delavcev v občinski upravi 
zmanjšalo. (Priloga 3) 

Število delavcev je zelo različno tudi v občinah, ki jih je 
glede na število prebivalcev, število organizacij združenega 
dela in drugih samoupravnih organizacij in skupnosti ter 
glede na površino mogoče med seboj primerjati. 

Tako npr. se število upravnih delavcev na 1000 prebivalcev 
v posameznih občinah giblje od 3,16 (Murska Sobota) do 5,78 
(Metlika). Celo v nekaterih občinah s približno enakim števi- 
lom prebivalcev so pri številu upravnih delavcev na 1000 
prebivalcev precejšnje razlike (Dravograd .3,89 - Logatec 
5,73; Kočevje 3,52 - Črnomelj 434; Grosuplje 3,79 — Brežice 
4,96) (priloga 4). Podobno sliko pokažejo tudi druge primer- 
jave: v občinah s približno enakim številom organizacij zdru- 
ženega dela (okoli 220) se število organizacij združenega dela 
na enega upravnega delavca giblje od 3,11 (Kočevje) do 2,03 
(Lendava), glede na površino pa odpade na enega upravnega 
delavca od 11,35 km2 (Kočevje) do 2,14 km2 (Brežice). 

Največ delavcev je zaposlenih v upravah za družbene pri- 
hodke, sledijo upravna področja notranjih zadev in ljudske 
obrambe ter inšpekcij in obče uprave. Od leta 1975 je bil 
poleg AOP služb porast števila delavcev relativno največji v 
strokovnih službah skupščin in izvršnih svetov (za 83%), na 
področju ljudske obrambe (42%) in v inšpekcijah (za 38%). Na 
ostalih področjih je bilo zaposlovanje novih delavcev manj 
intenzivno (priloga 6). » 

Po novih pravilnikih o sistemizaciji del in nalog je v uprav- 
nih organih občin in posebnih družbenopolitičnih skupnosti 
predvideno 8.601 delavce, kar ne glede na zmanjšanje zapo- 
slenih v letu 1983 kaže na tendence po nadaljnjem poveče- 
vanju in je v nasprotju s sprejetimi usmeritvami. Vzrok za to je 
delno v povečanju obsega nalog, predvsem pa v neustrezni 

organizaciji in metodah dela ter v neustrezni kadrovski struk- 
turi in usposobljenosti delavcev. 

V občinskih upravnih organih je 26% delavcev z manj kot 
štiriletno srednjo izobrazbo, 40% delavcev s triletno srednjo 
izobrazbo, 22% delavcev z višjo in le 12% delavcev, ki imajo 
visoko strokovno izobrazbo. Od delavcev z visoko izobrazbo 
(979) jih je 40% (386) na vodilnih mestih (predstojniki in 
vodilni delavci), 20% (199) jih dela v inšpekcijah, tako da na 
vseh drugih področjih dela le 40% (394) delavcev z visoko 
strokovno izobrazbo. Sistemizacije sicer kažejo na prizade- 
vanja za izboljšanje kadrovske strukture, saj je za 21% vseh 
del in nalog predvidena visoka, za 28% pa višja strokovna 
izobrazba. (Podrobnejši podatki o izobrazbeni sestavi po 
upravnih področjih so razvidni iz priloge 5). 

V občinskih upravnih organih najbolj primanjkuje strokovn- 
jakov z visoko strokovno izobrazbo pravne, ekonomske in 
gradbene smeri. Gre torej za najzahtevnejše strokovne naloge 
(analitične in normativne, odločanje v zahtevnejših upravnih 
stvareh, upravno nadzorstvo in podobno), kjer so poleg for- 
malne izobrazbe potrebna še dodatna znanja in ustrezne 
delovne izkušnje. 
Republiški upravni organi 

V skladu z usmeritvami in sklepi, ki jih je Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije sprejel v letu 1981, se je število 
zaposlenih v republiški upravi do 1/4-1984, v primerjavi s 
stanjem 31/12-1981 zmanjšalo skupaj za 157 delavcev ozi- 
roma za 7,9% (24). Glede na to, da se je število delavcev 
zmanjšalo že med letom 1981, in sicer za 53, znaša dosedaj 
doseženo skupno zmanjšanje 10,3%. 

Po vrstah organov je stanje naslednje: 

število delavcev zmanjšanje % 
31/12-81 1/4-84 

1. republiška 
sekretariata 181 
2. republiški komiteji 624 
3. drugi upravni organi 43 
4. repub. organizacije 784 
5. strokovne službe IS 352 

Skupaj 1.984 
Delavci, ki se ne 

vštevajo v obveznost 
zmanjševanja (25) 231 

173 
560 

44 
720 
330 

-8 
-64 
+1 

-64 
-22 

-4,4 
-10,3 
+2,3 
-8,2 
-6,3 

1.827 

219 

-157 

-12 

-7,9 

-5,2 
2.215 2.046 -169 -7,6 

Podrobnejši podatki po organih so razvidni iz priloge 7. 
Število delavcev se sicer še naprej zmanjšuje, vendar pa je 

glede na sprejete obveznosti trend zmanjševanja prepočasen. 
Dosedanje zmanjšanje števila delavcev je predvsem posledica 
fluktuacije in sistema odobravanja novih oziroma nadomest- 
nih zaposlitev, ne pa boljše organizacije dela in usposobljeno- 
sti delavcev. Zaradi organizacijskih sprememb je bilo dose- 
ženo določeno zmanjšanje samo v skupnih službah (za 22 
delavcev), vendar je potrebno z združevanjem teh služb še 
nadaljevati. Tudi aktivnost za izločitev nalog, ki po svoji naravi 
ne sodijo med zadeve državne uprave, še ni dala vidnih 
rezultatov, razen deino na področju varstva kulturne in 
naravne dediščine. 

Izobrazbena sestava delavcev v republiški upravi se bist- 
veno ni spremenila. Delež delavcev z visoko izobrazbo ozi- 
roma z delom pridobljeno delovno zmožnost (po sistemizaciji 
in zasedbi) je sicer ugoden, vendar pa je od tega precej 
mlajših delavcev, ki nimajo ustreznih delovnih izkušenj ozi- 
roma potrebnega znanja, saj v republiški upravi še ni uveljavl- 
jena praksa sistematičnega usposabljanja delavcev za najzah- 
tevnejša dela in naloge. 

Podatki o delavcih po sistemizaciji in zasedbi glede na 
stopnjo strokovne izobrazbe oziroma z delom pridobljene 
delovne zmožnosti po stanju 1/4-1984 so naslednji: 

visoka višja srednja-4 ostala skupaj 
- število delavcev 
po sistemizaciji 1.190 359 537 419 2.505 
- delež 47,5 14,3 21,5 16,7 100 
- število delavcev 
po zasedbi 1/4-84 932 274 398 442 2.046 
- delež 45,5 13,4 19,5 21,6 100 
- % zasedbe 78,3 76,3 74,1 105,5 81,7 
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Podrobnejši podatki po organih so razvidni iz priloge 8. - 
Fluktuacija je znatna, saj je v letu 1983 odšlo iz republiške 

uprave 257 delavcev, od tega 100 ali 39% z visoko strokovno 
izobrazbo. Poleg upokojitev so pri tej kategoriji delavcev 
glavni razlog fluktuacije neustrezni osebni dohodki. Ker iz 
republiške uprave odhajajo predvsem dobri delavci, ki opravl- 
jajo najzahtevnejša dela in naloge, novih ustrezno usposob- 
ljenih delavcev iz organizacij združenega dela pa zaradi znat- 
nega zaostajanja v ravni osebnih dohodkov ni mogoče prido- 
biti, prihaja že do negativne kadrovske selekcije. 

V novih pravilnikih o sistemizaciji del in nalog republiških 
upravnih organov, republiških organizacij in strokovnih služb 
Izvršnega sveta (26) je predvideno skupaj 2.505 izvajalcev del 
in nalog, od tega 254 s posebnimi pooblastili. Povečanje 
števila strokovnih delavcev pogojujejo predvsem naloge, ki jih 
nalagajo novi predpisi, oziroma sedanja nezadovoljiva 
zasedba del in nalog. Glede na realne materialne možnosti pa 
je tudi nove naloge treba zagotoviti z ustrezno organizacijo 
dela in prerazporeditvijo delavcev. Zato je Izvršni svet zavezal 
republiške upravne organe in republiške organizacije, da 
stalno preverjajo svoje akte o sistemizaciji, zlasti glede števila 
delavcev, ki opravljajo administrativna in druga spremljajoča 
oziroma pomožna dela in naloge. 

VII. ZAKLJUČNE UGOTOVITVE IN USMERITVE 
TER PREDLOGI UKREPOV 

» 

A. Bistvene ugotovitve 
Vsestranska usposobljenost organov, ki opravljajo zadeve 

državne uprave, je bistvenega pomena za učinkovitejše delo- 
vanje skupščinskega sistema, zasnovanega na delegatski 
osnovi ter za uresničevanje pravic, obveznosti in odgovorno- 
sti delovnih ljudi in občanov ter samoupravnih organizacij in 
skupnosti, posebej pa še za zagotavljanje ustavnosti in zako- 
nitosti. V to,smer so zato naravnani tudi ukrepi za družbeno 
preobrazbo državne uprave. 

Temeljni cilji preobrazbe državne uprave začrtani z ustavo, 
s sistemskimi zakoni o državni upravi in sprejetimi političnimi 
usmeritvami, ki se nanašajo na položaj, izvrševanje funkcij, 
organizacijo in kadrovsko usposobitev uprave, se postopoma 
uresničujejo, čeprav delovanje izvršnih svetov, še bolj pa 
upravnih organov še vedno ni v celoti prilagojeno družbenim 
potrebam in razmeram. 

- Ob pozitivnih premikih, ki kažejo, da so se izvršni sveti, v 
določeni meri pa tudi upravni organi, bolj usmerili v izvrše- 
vanje svojih tremeljnih funkcij spremljanja stanja in odgovor- 
nosti za stanje, pa vendar spremljanje stanja še vedno ni 
dovolj celovito in sistematično, predvsem pa se še niso uvelja- 
vile take oblike in načini dela, ki bi pravočasno in učinkovito 
preprečevali odstopanja od politike sprejete v skupščinah ter 
kršitve predpisov. Upravni organi namreč še vedno niso 
dovolj usposobljeni za opravljanje tistih funkcij, ki jih opstavl- 
jajo v vlogo aktivnega dejavnika, ki mora pravočasno in pra- 
vilno reagirati na vse pojve in dogajanja, obveščati izvršne 
svete, delegatske skupščine, družbenopolitične organizacije 
in druge dejavnike ter jim dajati strokovno pretehtane pred- 
loge. 

- Izvršni sveti se pojavljajo kot skoraj izključno predlaga- 
telji predpisov, splošnih aktov in ukrepov pred skupščinami, 
pa tudi pri drugih samoupravno organiziranih subjektih. Ker 
se samostojna vloga in odgovornost upravnih organov za 
stanje na področjih, za katera so ustanovljeni in za vse nji- 
hovo delo, premalo uveljavlja in se praviloma prekriva z odgo- 
vornostjo izvršnih svetov, so izvršni sveti zlasti na ravni občin, 
preobremenjeni z zadevami strokovno izvršilne narave, ki bi 
jih morali opraviti upravni organi, s tem pa nase prevzemajo 
tudi preveliko odgovornost. 

V sedanjih zaostrenih ekonomskih razmerah, ki trajajo hitro 
in odločno aktivnost za zagotovitev pogojev življenja in dela 
ter za normalno družbeno reprodukcijo, so zlasti, izvršni sveti 
primorani ukrepati tudi v zadevah, ki bi se morale urejati v 
samoupravnih interesnih skupnostih in drugih'samoupravno 
organiziranih strukturah, kar pogojuje nekatere pretirane kri- 
tične ocene o delovanju teh organov. 
- Pri izvrševanju sprejete politike, zakonov in drugih 

predpisov in splošnih aktov so še prisotne slabosti, nedosled- 

nosti in pomanjkljivosti, ki vplivajo na uveljavljanje pravic, 
pravnih koristi in obveznosti delovnih ljudi in občanov ter 
samoupravnih organizacij in skupnosti. Okrnjeno je tudi inš- 
pekcijsko nadzorstvo, prek katerega naj bi bilo zagotovljeno 
spoštovanje družbenih norm in splošnih družbenih interesov. 
To nadzorstvo še ni zagotovljeno na vseh območjih in inšpek- 
cijskih področjih, učinkovitost inšpekcij pa slabi tudi neza- 
dostna kadrovska zasedba in usposobljenost, pomanjkljiva 
tehnična opremljenost, pa tudi različni vplivi, ki krnijo samo- 
stojnost inšpektorjev pri opravljanju nadzorstva. 

- Pomanjkljivosti v delu državnih organov se le počasi 
odpravljajo, čeprav so zlasti izvršni sveti na občinski ravni v 
zadnjem obdobju bolj intenzivno, predvsem pa na ustreznejši 
način, izvrševali svojo funkcijo usmerjanja in usklajevanja 
dela upravnih organov. 

- V razmerjih med izvršnim svetom in upravnimi organi ter 
skupščino družbenopolitične skupnosti, v katerih bi se 
moralo uresničevati najširše družbeno nadzorstvo, so najsla- 
bše razvita razmerja med skupščino in upravnimi organi. 
Enaka ocena velja tudi za razmerje do drugih samoupravno 
organiziranih subjektov, čeprav se je v določeni meri že uvel- 
javila praksa pridobivanja mnenj in predlogov zaintreresiranih 
subjektov pri pripravi predpisov in predlogov ukrepov. Izvšrni 
sveti, zlasti pa upravni organi še niso v celoti prilagodili 
vsebine in načina svojega dela potrebam delegatskega od- 
ločanja. 
- Medsebojno sodelovanje upravnih organov je po obsegu 

dokaj razvito, vendar še ni dovolj kvalitetno. Sodelovanje s 
samoupravnimi interesnimi skupnostmi in njihovimi strokov- 
nimi službami se je izboljšalo pri usklajevanju dela, vendar se 
temeljna usmeritev za skupno opravljanje strokovnih nalog za 
upravne organe in samoupravne interesne skupnosti v praksi 
premalo uresničuje. Sodelovanje republiških upravnih orga- 
nov z občinskimi še vedno ni zadovoljivo; predvsem niso 
dovolj uveljavljene oblike sistematične strokovne pomoči, ki 
bi lahko prispevala k večji učinkovitosti dela občinskih uprav- 
nih organov. 

- Izvrševanje funkcij upravnih organov, pa tudi uresniče- 
vanje njihovih razmerij, je tesno povezano z organizacijo teh 
organov, ki mora omogočati učinkovito in smotrno izvrše- 
vanje tistih nalog, ki jih je družba poverila državni upravi. 

V organizaciji uprave so se že uveljavile nekatere nove 
oblike, zlasti kolegijski upravni organi, ki prispevajo k usklaje- 
vanju interesov in stališč različnih družbenih dejavnikov in k 
večjemu družbenemu vplivu na izvrševanje upravnih funkcij. 
Vendar pa organizacija uprave zlasti v občinah ni dovolj 
racionalna; majhni upravni organi za posamezna upravna 
področja, ki imajo le minimalno število delavcev, ne morejo 
zagotoviti učinkovitega opravljanja svojih funkcij, kvaliteta 
strokovnega dela pa je znatno manjša, kot bi lahko bila v 
širših organizacijskih povezavah, v katerih je mogoče uvelja- 
viti večjo specializacijo in tearnsko delo, s tem pa tudi boljšo 
izkoriščenost strokovnega znanja delavcev. 

Koncept medobčinskih organov in služb ni v celoti ure- 
sničen niti na tistih področjih, na katerih se je aktivnost za 
ustanovitev skupnih organov za več občin začela že pred leti 
(inšpekcijske in geodetske službe). Na drugih področjih, kjer 
bi take organizacijske povezave lahko prispevale k racional- 
nejšemu delu, pa se proces ustanavljanja medobčinskih orga- 
nov še ni začel. 

Organizacija republiške uprave je bila v zadnjih letih več- 
krat spremenjena in prilagojena potrebam in nalogam na 
posameznih področjih. Vendar pa obstoje nadaljnje možnosti 
za združevanje organov in organizacij na istih oziroma sorod- 
nih in medsebojno povezanih področjih ter za spremembe 
statusa ali delovnih področij republiških organizacij zaradi 
izločitve nalog, ki ne sodijo med zadeve državne uprave. 

- Na področju dohodkovnih odnosov državna uprava 
znatno zaostaja pri uveljavljanju zakonskih določb v praksi. 
Neustrezni osebni dohodki ovirajo izboljšanje kadrovske 
sestave, ki je temeljni pogoj za boljše in učinkovitejše delo 
upravnih organov. Na neustrezno strokovno usposobljenost 
delavcev pa vpliva tudi dejstvo, da se sistem stalnega in 
sistematičnega strokovnega izpopolnjevanja v praksi še ne 
uresničuje v celoti in zato tudi ne daje ustreznih rezultatov. 

- Število delavcev v upravnih organih se sicer postopoma 
zmanjšuje, vendar pa je obseg dela in s tem število delavcev v 
pretežni meri odvisno od nalog in postopkov, ki so določeni z 
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zakoni in drugimi predpisi in upravnim organom nalagajo 
različna opravila ter določajo način dela. Zaskrbljujoče pa je, 
da se hitreje zmanjšuje število delavcev, ki opravljajo naloge 
iz temeljne dejavnosti, znatno prepočasi pa število delavcev, 
ki opravljajo administrativna, tehnična in pomožna dela. 

B. Splošne usmeritve za nadaljnjo družbeno 
preobrazbo državne uprave 

Glede na ugotovitve o stanju pri uresničevanju družbene 
preobrazbe državne uprave so potrebni še nadajnji napori in 
ukrepi, ki naj pospešijo ta proces in zagotovijo tako delovanje 
državne uprave, ki bo ustrezalo sedanjim družbenoekonom- 
skim razmeram in prispevalo k razvoju družbenopolitičnega 
sistema, katerega del je tudi državna uprava. 

- Za uveljavitev položaja in s tem tudi odgovornosti orga- 
nov državne uprave za izvrševanje njihovih funkcij v smislu 
ustavnih opredelitev je nujna širša družbena akcija, ki mora 
zagotoviti, da bo delovanje teh organov podvrženo bolj nepo- 
srednemu vplivu in nadzorstvu delegatskih skupščin, da bodo 
svoje delo še bolj prilagodili potrebam delegatskega 
odločanja in da bodo v vsebinskem pogledu sledili pobudam 
in predlogom, oblikovanim v okviru delegatskega sistema. 

- Zlasti upravni organi se morajo vsestransko usposobiti 
za bolj celovito in sistematično spremljanje stanja, še posebej 
za spremljanje izvajanja politike in predpisov ter za pra- 
vočasno preprečevanje ovir, ki se pri tem pojavljajo, za večjo 
iniciativnost pri urejanju in reševanju družbenih vprašanj iz 
njihove pristojnosti ter za predlaganje najbolj optimalnih reši- 
tev. Nujno pa je, da tudi drugi družbeni subjekti, ki so nosilci 
določenih pravic in obveznosti, okrepijo svojo aktivnost in 
odzivnost na pobude in predloge organov državne uprave ter 
s tem prevzamejo svoj del odgovornosti za stanje na vseh 
področjih družbenega življenja. 

- V skladu z zakonskimi usmeritvami morajo upravni 
organi poglobiti neposredne stike z vsemi zainteresiranimi 
družbenimi subjekti. V razmerjih do samoupravnih interesnih 
skupnosti in njihovih strokovnih služb je treba uveljaviti racio- 
nalnejšo delitev strokovnega dela, v razmerjih republiških do 
občinskih upravnih organov, ki izvirajo iz njihove odgovorno- 
sti za stanje, uveljaviti sistematično strokovno pomoč, v večji 
meri pa zagotoviti vključevanje znanstvenih in strokovnih 
inštitucij v delo uprave. V medsebojnih razmerjih republiških 
upravnih organov je treba izpopolniti načine in metode sode- 
lovanja ter pospeševati izmenjavo izkušenj o metodologiji 
dela. t 

- Organizacijo upravnih organov na vseh ravneh je 
potrebno prilagoditi vrsti, obsegu in značaju nalog na posa- 
meznih področjih, pri tem pa uveljaviti smotrnejše organiza- 
cijske rešitve in povezave. 

- Poleg kadrovske krepitve v smeri izboljšanja strokovno- 
sti, za katero je pogoj tudi stimulativnejše nagrajevanje delav- 
cev, je za učinkovitejše delo upravnih organov potrebna tudi 
racionalizacija postopkov in zmanjšanje obsega administra- 
tivno tehničnih in pomožnih opravil, hitrejša rr\odernizacija 
dela in vzpostavitev medseboj povezanih informacijskih siste- 
mov, glede katerih državna uprava še vedno zaostaja. 

C. Ukrepi in naloge Izvršnega sveta 
Skupščine SR Slovenije in republiških 
upravnih organov 

I. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je v skladu s svojo 
odgovornostjo že sprejel nekatere ukrepe in usmeritve, kate- 
rih izvajanje je v teku, glede na ugotovitve o stanju pri preo- 
brazbi državne uprave pa bo sprejel nadaljnje ukrepe za 
boljšo usposobljenost in učinkovitejše delo državne uprave, 
in sicer: 

1.1. v zvezi s spremljanjem stanja bo republiške upravne 
organe še nadalje usmerjal v: 

- sistematično in bolj celovito spremljanje stanja na posa- 
meznih področjih in v predlaganje ukrepov, ki bodo prepreče- 
vali odstopanja od sprejete politike in kršitve zakonov, drugih 
predpisov in splošnih aktov, 

- bolj samostojno nastopanje v Skupščini SR Slovenije, 
zlasti pri poročanju o stanju, pa tudi pri predlaganju predpi- 
sov in drugih aktov ter ukrepov, ki po svoji naravi ne terjajo 
širšega usklajevanja v Izvršnem svetu, 

- večjo racionalnost pri zbiranju podatkov, potrebnih za 
spremljanje stanja; 

1.2. pri predlaganju politike, predpisov in ukrepov bo zave- 
zal republiške upravne organe, da: 

- izpopolnijo metode stalnega spremljanja in analiziranje 
delegatskih pobud in predlogov, 

- že v predhodnih fazah priprave predpisov in ukrepov 
zagotovijo usklajevanje, dogovarjanje in preverjanje različnih 
možnih rešitev z zainteresiranimi samoupravnimi subjekti, pa 
tudi z znanstvenimi in strokovnimi institucijami, 

- posebej ocenijo in utemeljijo določbe predpisov, s kate- 
rimi se nalagajo obveznosti glede zbiranja in posredovanja 
podatkov; 

1.3. zaradi večje učinkovitosti upravnih organov pri izvrše- 
vanju inšpekcijskega nadzorstva bo zavezal resorne repu- 
bliške upravne organe, da preverijo smotrnost delitve pristoj- 
nosti med republiškimi in občinskimi inšpekcijskimi organi na 
istih področjih in med posameznimi inšpekcijskimi področji 
ter ocenijo pristojnosti inšpekcij tudi z vidika obsega nad- 
zorstva na posameznih področjih in da v tem smislu predla- 
gajo spremembe predpisov, ki določajo naloge inšpekcijskih 
organov; 

1.4. izpopolnil bo oblike in metode sprotnega in popolne- 
jšega obveščanja javnosti o svojem delu in o delu republiških 
upravnih organov ter o sprejetih stališčih, aktivnostih in pro- 
blemih na posameznih področjih; 

2.1. v zvezi z izboljšanjem kadrovske strukture in usposob- 
ljenosti republiške uprave ob hkratnem zmanjšanju števila 
delavcev v skladu z načrtom uresničevanja dolgoročnega 
programa gospodarske stabilizacije v SR Sloveniji in usmerit- 
vami Republiškega družbenega sveta za vprašanja organiza- 
cije in delovanje administrativno-strokovnih služb bo zahte- 
val, da republiški upravni organi: 

- stalno preverjajo svoje akte o sistemizaciji del in nalog 
tako, da bodo prvenstveno zagotovili opravljanje strokovnih 
nalog iz temeljne dejavnosti; pri tem morajo najbolj zmanjšati 
število delavcev v spremljajočih in pomožnih dejavnostih, v 
temeljnih dejavnostih pa na tistih področjih, na katerih ure- 
sničevanje dolgoročnega programa gospodarske stabilizacije 
ne nalaga republiškim upravnim organom posebnih obvez- 
nosti, 

- uveljavljajo ustreznejše organizacijske povezave, 
delovne metode in postopke, 

- na podlagi enotnega programa zagotovijo čimbolj racio- 
nalno uporabo informacijske in druge tehnične opreme in s 
prenosom rutinskih opravil na moderna tehnična sredstva 
omogočijo večjo uveljavitev ustvarjalnega strokovnega dela, 

- v skladu z novimi akti o sistemizaciji del in nalog razpo- 
redijo delavce k tistim delom in nalogom, za katere izpolnju- 
jejo pogoje oziroma, ki najbolj ustrezajo njihovi strokovni 
usposobljenosti in da sprejemajo le delavce, katerih stro- 
kovna usposobljenost vsestransko ustreza zahtevnim nalo- 
gam, ki se opravljajo v republiški upravi, 

- da s programi izpopolnjevanja strokovne izobrazbe 
delavcev zavežejo vse delavce v teh organih, da si stalno in 
sistematično pridobivajo in izpopolnjujejo znanja, ki so jim 
potrebna za opravljanje njihovih nalog. 

2.2. proučil in ustrezno spremenil bo uredbo o splošnih 
načelih za notranjo organizacijo in sistemizacijo del in nalog 
ter o nomenklaturi enotnih nazivov za skupine istovrstnih del 
in nalog v republiških upravnih organih in republiških organi- 
zacijah v smeri večjega poenotenja opisov in nazivov del in 
nalog, ustreznejše določitve stopenj in skupin zahtevnosti del 
in nalog ter njihove uskladitve z Družbenim dogovorom o 
enotnih temeljih za klasifikacijo poklicev in strokovne izo- 
brazbe; 

2.3. zaradi hitrejšega in doslednejšega uveljavljanja takih 
odnosov pri pridobivanju sredstev za delo upravnih organov 
in dohodka delovnih skupnosti teh organov, ki bodo vzpodbu- 
jali boljše in učinkovitejše delo, bo: 

- ocenjeval izvrševanje nalog, opredeljenih v programih 
dela republiških upravnih organov, organizacij in strokovnih 
služb, in tako zagotovil, da bo dohodek delovnih skupnosti 
odvisen od rezultatov dela delavcev, 

- zahteval, da republiški upravni organi kot podlago za 
določanje obsega in zahtevnosti nalog pri programiranju in 
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ocenjevanju rezultatov dela uporabljajo normative in jih na 
podlagi izkušenj popolnjujejo, 

- pri zagotavljanju sredstev za osebne dohodke delavcev v 
okviru materialnih možnosti postopoma usklajeval raven 
osebnih dohodkov delavcev v republiški upravi z ravnijo oseb- 
nih dohodkov za primerljiva dela in naloge v organizacijah 
združenega dela, 

- glede na največje zaostajanje pri osebnih dohodkih 
delavcev, ki opravljajo najbolj zahtevna in odgovorna dela in 
naloge, pri katerih je tudi fluktuacija največja, dal prioriteto 
usklajevanju osebnih dohodkov te kategorije delavcev, 

- vztrajal, da funkcionarji, ki vodijo upravne organe, z 
ocenjevanjem rezultatov dela delovne skupnosti in posamez- 
nih delavcev in s tem z diferenciacijo pri delitvi osebnih 
dohodkov zagotovijo stimulativno nagrajevanje strokovno 
zahtevnejšega, bolj kvalitetnega in odgovornega dela; 

3.1. v zvezi z odpravljanjem nepotrebnih administrativnih 
opravil in racionalizacijo dela v združenem delu in državnih 
organih bo v skladu z ugotovitvami posebne analize predlagal 
spremembe zakonov in drugih predpisov v smeri poenosta- 
vitve in zmanjšanja obsega administrativno strokovnih 
opravil; 

4.1. v skladu z usmeritvijo za izločitev tistih nalog, ki po 
svoji naravi ne sodijo med zadeve državne uprave, bo ocenil 
katere od nalog, ki jih opravljajo republiške organizacije pri 
katerih prevladujejo specializirane strokovne naloge (npr. 
hidrometeorološka in seizmološka služba, varstvo naravne in 
kulturne dediščine ter arhivskega gradiva), se morajo zago- 
tavljati v okviru republiške uprave, za katere naloge pa je 
družbeno smotrno, da se poverijo drugim institucijam in v tem 
smislu predlagal spremembe predpisov' 

' Zato bodo: 
- republiški upravni organi, pristojni za ustrezna področja, 

v sodelovanju z vsemi zainteresiranimi dejavniki celovito ana- 
lizirali in vsestransko ocenili posledice oziroma učinke razli- 
čnih možnih organizacijskih rešitev; 

- republiške organizacije, ki žaradi omejenih materialnih 
in kadrovskih možnosti sedaj ne zagotavljajo opravljanja vseh 
nalog iz svojega delovnega področja, pripravile večletne pro- 
grame, v njih nakazale nujne naloge in jih finančno ovredno- 
tile tako, da bodo programi omogočili Izvršnemu svetu in 
drugim pristojnim organom, da se opredelijo o prednostnih 
nalogah na posameznih področjih in o zagotavljanju sredstev 
za njihovo izvrševanje; 

5.1. Izvršni svet bo s posebnim programom podrobneje 
razčlenil navedene naloge in opredelil smeri in način njiho- 
vega izvrševanja ter nosilce in roke. 

II. Na podlagi izkušenj iz dosedanjega dela bo Izvršni svet 
predlagal Skupščini SR Slovenije: 

1. spremembe in dopolnitve zakona o sistemu državne 
uprave in o Izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije ter o 
republiških upravnih organih, in sicer: 

- dopolnitev določb, ki se nanašajo na samoupravno orga- 
niziranje delavcev v majhnih upravnih organih v skladu s 
spremembami zveznega zakona o temeljih sistema državne 
uprave in o Zveznem izvršnem svetu ter zveznih upravnih 
organih in drugih s tem povezanih določb, 

- dopolnitev določb o razporejanju delavcev iz enega v d 
rug upravni organ iste družbenopolitične skupnosti v prime- 
rih, ko je to potrebno zaradi nemotenega opravljanja nalog 
upravnih organov s tem, da se v zakonu določijo tudi primeri 
in pogoji za razporejanje delavcev, 

- dopolnitev določb o razporeditvi vodilnega delavca in 
delavca s posebnimi pooblastili in odgovornostmi, ki po pre- 
teku časa, za katerega je bil imenovan, ni ponovno imenovan, 

- spremembo določb o imenovanju funkcionarjev, ki 
vodijo upravne organe in strokovne službe tako, da za pred- 
stojnike teh organizacij in služb, ki opravljajo pretežno stro- 
kovne naloge, ne bi bila predpisana rotacija, 

- spremembo nekaterih določb o deiovnih razmerjih 
zaradi uskladitve z zakonom o delovnih razmerjih; 

2. spremembe in dopolnitve zakona o organizaciji in delov- 
nem področju republiških upravnih organov in republiških 
organizacij ter samostojnih strokovnih služb Izvršnega sveta 
Skupščine SR Slovenije, in sicer: 

- v zvezi z izločitvijo nalog, ki po svoji naravi ne sodijo med 
zadeve državne uprave (odprava nekaterih republiških organi- 
zacij in sprememba opisov delovnih področij), 
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- v zvezi z vključitvijo inšpekcijskega nadzorstva v resorne 
republiške upravne organe (odprava republiških inšpektora- 
tov kot organov v sestavi), 

- v zvezi s koncentracijo nalog na istih ali sorodnih ozi- 
roma med seboj povezanih upravnih področjih - združitev 
nekaterih republiških upravnih organov in republiških organi- 
zacij. 

III. Izvršni svet bo ponovno priporočil izvršnim svetom 
občinskih skupščin in skupščin posebnih družbenopolitičnih 
skupnosti, da pripravijo celovite programe za usposobitev 
občinskih upravnih organov in upravnih organov posebnih 
družbenopolitičnih skupnosti za učinkovitejše delo in za 
zmanjšanje števila zaposlenih ter sprejmejo podobne ukrepe, 
kot se izvajajo v republiški upravi. 

Pri tem naj predvidijo: 
1. smotrnejše organizacijske rešitve, kot so: 
- povezovanje več sorodnih upravnih področij v enem 

upravnem organu, 
- ustanovitev enotnega občinskega sekretariata v tistih 

občinah, kjer je obseg nalog v vseh upravnih organih majhen, 
- ustanovitev skupnih medobčinskih upravnih organov, 

zlasti na področju inšpekcij in geodetskih služb, 
- oblikovanje skupnih služb, ki bi opravljale administra- 

tivne, računovodske, tehnične in druge pomožne naloge za 
upravne organe, za strokovne službe skupščin in izvršnih 
svetov, za druge državne organe, po sporazumu pa tudi za 
samoupravne interesne skupnosti ter družbenopolitične in 
družbene organizacije; 

2. usposobitev služb za nadzorstvo nad izvrševanjem pred- 
pisov o upravnem postopku in nad izvrševanjem javnih poo- 
blastil v organizacijah združenega dela in drugih samouprav- 
nih organizacijah in skupnostih; 

3. izločitev vseh tistih nalog, ki po svoji naravi ne sodijo 
med zadeve državne uprave, ter razmejitev nalog s strokov- 
nimi službami samoupravnih interesnih skupnosti s tem, da 
po sporazumu zagotovijo tudi skupno opravljanje istovrstnih 
strokovnih nalog za samoupravne interesne skupnosti in 
upravne organe: 

4. ukrepe, ki sledijo z načrtom za uresničevanje dolgoro- 
čnega programa gospodarske stabilizacije določeni usmeritvi 
za zmanjšanje števila delavcev, pri čemer se mora zmanjšati 
predvsem število delavcev, ki opravljajo administrativna in 
pomožna dela; 

5. uvajanje in izpopolnjevanje normativov v skladu s pri- 
pravljenimi strokovnimi podlagami za tipična dela in naloge 
upravnih organov; 

6. racionalizacijo in modernizacijo delovnih metod in 
postopkov ter uvajanje sodobnejših sredstev za delo. 

OPOMBE POD ČRTO 

' Kardelj: Smeri razvoja političnega sistema socialističnega 
samoupravljanja 
2 Zakon o temeljih sistema državne uprave in o Zveznem 
izvršnem svetu in o zveznih upravnih organih (Uradni list 
SFRJ, št. 23/78, 21/82) 

Zakon o sistemu državne uprave in o Izvršnem svetu Sku- 
pščine SR Slovenije ter o republiških upravnih organih 
(Uradni list SRS, št. 24/79, 12/82) 
3 Ocene je poslalo 50 izvršnih svetov občinskih skupščin, 48 
občinskih upravnih organov, Sekretairat Izvršnega sveta Sku- 
pščine SR Slovenije in 36 republiških upravnih organov in 
republiških organizacij 
4 Informacija o uresničevanju zakona o sistemu državne 
uprave in o Izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije ter o 
republiških upravnih organih (Poročevalec št. 2 z dne 26/1- 
1982) 
5 Samo v občini Domžale je uprava za družbene prihodke 
zahtevala, da izvršni svet ponovno obravnava nekatere smer- 
nice s tega področja 
6 Kriteriji so določeni na podlagi značilnih pokazateljev za 
posamezno inšpekcijsko področje (npr. števila objektov in 
naprav, OZD, prebivalcev oziroma zaposlenih, velikosti 
območja) ter potrebne frekvence inšpekcijskih posegov 
7 skupno 89 inšpektorjev 

poročevalec 



8 Največji odstotek rešenih zadev so imeli upravni organi 
občin Izola, Velenje, Celje, Ilirska Bistrica, Škofja Loka, 
Zagorje, najmanjšega pa upravni organi občin Tržič, Kočevje, 
Žalec, Ljubljana Šiška, Črnomelj, Ljubljana Bežigrad, Ljub- 
ljana Vič-Rudnik 

Mesečno je opravljenih šest instruktažno inšpekcijskih pre- 
gledov s tem, da dvodnevni oziroma tridnevni pregled zajema 
vse upravne organe v posamezni občini 
10 Navodilo o vodenju evidence o upravnem postopku 
(Uradni list SFRJ, št. 53/67) 
" Ugotovitev večine občinskih upravnih organov je, da zače- 
tek dela po 7. uri strankam ne ustreza. Skoraj vse občine 
imajo na svojih območjih tudi kmetijsko prebivalstvo, ki je 
zainteresirano, da svoje zadeve opravi čimbolj zgodaj. Prav 
tako ugotavljajo, da se stranke popoldanskih uradnih ur 
poslužujejo v mnogo manjšem obsegu kot jutranjih oziroma 
dopoldanskih. Občina Žalec navaja primer, da je v letu 1982 v 
dopoldanskih uradnih urah (med 7. in 11. uro) prišlo 16.593 
oseb, v ostalem času pa 5.900 oseb, kar je razmerje 74:26. Vsi 
občinski upravni organi so si enotni, da večkratne spre- 
membe delovnega časa negativno vplivajo na učinek dela 
upravnih organov in povzročajo nezadovoljstvo občanov. 
'2 V občini Murska Sobota imajo občinska družbena sveta 
tudi za mednarodne odnose in sodelovanje ter za kmetijstvo, 
kot za to občino značilni področji 
13 Problematika uresničevanja zakonov o državni upravi, 
delovni čas upravnih organov, izvrševanje inšpekcijskih 
nalog, organizacija upravnih organov, poročila o delu uprav- 
nih organov 
u Koordinacijski odbor za turizem, Koordinacijski odbor za 
znansot in tehnologijo, izobraževanje in kulturo ter telesno 
kulturo, Koordinacijski odbor za premoženjsko pravna raz- 
merja, Koordinacijski odbor za človekovo okolje, prostorsko 
ureditev ter stanovanjske in komunalne zadeve 

1s Npr. ta praksa se je pokazala kot uspešna in tvorna zlasti 
pri delu Republiškega komiteja za kulturo in Kulturne skup- 
nosti Slovenije ter Republiškega komiteja za vzgojo in izobra- 

ževanje ter telesno kulturo in izobraževalne skupnosti Slove- 
nije 
16 Število članov izvršnih svetov občinskih skupščin se giblje 
od 7 (Logatec) do 15 (Kranj). V veliki večini občin imajo izvršni 
sveti 11 oziroma 13 članov. Razlikuje se tudi število neprofe- 
sionalnih članov v posameznih občinah, in sicer od dveh 
(Cerknica, Zagorje) do 12 neprofesionalnih članov (Šmarje). V 
občinah Novo mesto in Logatec ter v mestu Maribor v sestavi 
izvršnega sveta ni neprofesionalnih članov 
'7 Največ izvršnih svetov ima 6 do 8 stalnih delovnih teles 
18 Zavod SRS za mednarodno znanstveno, tehnično, pro- 
svetno in kulturno sodelovanje, Hidrometeorološki zavod 
SRS, Arhiv SRS 
19 O tej problematiki je bila Skupščini SR Slovenije predlo- 
žena posebna informacija 
20 Izvršni svet je o svojem stališču in pripombah že obvestil 
delegate iz SR Slovenije v Zveznem zboru Skupščine SFRJ. 
21 Komisija SRS za odnose z verskimi skupnostmi, Urad za 
narodnosti 
22 Te skupine so že določene z Dogovorom o skupnih osno- 
vah za usklajeno urejanje splošnih načel za notranjo organi- 
zacijo in sistemizacijo del in nalog ter o nomenklaturi enotnih 
nazivov za skupine istovrstnih del in nalog v upravnih organih 
in upravnih organizacijah (Uradni list SRS, št. 12/82) 
23 V precejšnji meri je na to vplivala reorganizacija upravnih 
organov v občinah in mestu Maribor: v upravnih organih 
prejšnje občine Maribor je bilo ob koncu leta 1981 skupaj 537 
delavcev, v upravnih organih in službah občin in mesta Mari- 
bor pa je bilo 1/1-1983 713 delavcev, 1/1-1984 pa že 728, tako 
da znaša povečanje 191 delavcev ali 35,6% 
24 Podatki ne zajemajo deiavcev v Republiškem sekretariatu 
za notranje zadeve, Republiškem sekretariatu za ljudsko 
obrambo in kazensko poboljševalnih zavodih 
25 Inšpektorji in drugi delavci s posebnimi pooblastili in odgo- 
vornostmi 
26 Izvršni svet še ni dal soglasja k šestim pravilnikom, ki so še 
v postopku predvsem zaradi predvidenega povečanja števila 
delavcev 

PRILOGA 1 
PRB3LED ŠTEVILA IN VRSTE UPRAVNIH ORGANOV, ORGANIZACIJ IN STROKOVNIH SLUŽB TER ŠTEVILA DELAVCEV 

V OBČINAH IN POSEBNIH DRUŽBENOPOLITIČNIH SKUENOSTI (1.1.1984) 

OBČINA 

Komitej i Sekretariati 

H- -i p |1 
£■8 flS1 35 Si 

Oddelki Uprave Upr.orgm .Strokovne službe 

23 24 25 26 

Skupio 
število 
organov 
in služb 

~2T T 5 S T—S—5—TO—TT T2 T3—14 15 16 17 18 13 

1. Ajdovščina 
2. Brežice 
3. Celje 
4. Cerknica 
5. črnarelj 
6. Danžale 
7. Dravograd 
8. Gor. 

Radgona 
9. Grosuplje 

10.Hrastnik 

11. Idrija 
12. Ilir. 

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

12 

13 

3 
15 

14 
13 

11 

9 
10 

14 
5 

11 

10 15 
16 

22 9 24 
32,5 25 

13 12 31 

10 

18 

18 
25 

9 
19 

9 

20 
13,5 
30,5 
27 

18 33 
45 
40 

14 

19 

9 
11 

12 
11 

5 

6 6 
9 

13 13 
11 7 

14 

50 
15 
19,5 

10,5 

15,5 
23 
15,5 

15 

17 

20 

22 

15 7 
29 11 
38,5 21+ 27 
12 6 
16 10+ 
40 12 16 

6 22+ 

16 
20 

7 

13 
12 
19 
19 
8 

29 

28 13 

12 5 16+ 

8 

9 
8 7 
8+ 9+ 

34 17+ 
26 8 
20 
12 
18 9 

54+ 
21 + 

9 

13 
10 
19 

5 

4 
7 
2 

1 
14 

20 
7 
8 
6 

11 

42 
7 

7 
12 

8 
6 

11 
6 

10 
6 

8 
7 
8 
8 
9 
8 
13 
10 
7 
6 
8 

poročevalec 23 



1 ž 3 4 S 6 7 6 3 1Ć 11 12 13 14 iS 16 17 16 19 26 21 22 23 24 25 26 27 

12 

23. Litija 9 
24. Ljubljana 

Bežigrad 13 
25. Ljubljana 

Center 
26. Ljubljana 

Moste-ftije 11 
27. Ljubljana 

Šiška 
28k Ljubljana 

Vič-Rudnik 
29. Ljutaner 11 
30. Logatec 
31. Maribor 

Pesnica 
32. Maribor 

Pobrežje 
33.Maribor 

Rotcrvž 
34. Maribor 

Suše 
35w Maribor 

, Tabor 
36. Maribor 

Tezno 
37. Metlika 
38. Mozirje 
39 .Murska 

Sobota 
40. Nova 

Gorica 

18 

7 

10 14 

10 

18 16 

12 12 

14 

10 

10 

16 

11 

18 

23 

12 

16 

20 15 

30 17 

36 

27 

9 

54 

50 

14 

58 

42*5 

10 

12 
3 

12++ 

15++ 

15++ 

14+'+ 

16++ 

14++ 
5 

14 #5 

18 
5 

5 14 
123 

12 

39 

29 

39 

54 

40 
16 

9 

11 
16 

39 

29 

5 

14 

18 

7 

38+ 

34+ 13 

3 

10 

7 

6 

13 

6 
10 

7 

10 

32 

6 

7 30 

2 28 

9 

8 

10 

9 

8 

11 
7 
7 

11 

41. NOvo 
mesto+++ 10 

42. Ormož 
43.Piran 16 
44. Postojna 6 
45. Ptuj 19 
46. Radlje 

ob Dravi 
47. Radovljica 
48. tevne na 

Koroškem 11 
49. Ribnica 
50. Sevnica 

12 

13 
10 

11 
7,5 

13 

18 

7 
12 

19 

24,5 
12 

29 15 59 

16 11 

17 

12 

18 

8 22,1 

24 

39 20 56 

12 

8 
21 

8 12 

34 
13 
15 
14 
38 

12 
23 

13 
12 
14,5 

25 
7 

10 
18 

33+ 

16+ 
22+ 

7,5 

9 
3 

11 
12 

7 

5 
7 

5 
2 

12,5 

9 
8 
6 
9 

10 

6 
7 

8 
6 
6 

51. Sežana 7 15 9 28 7 17 9 6 5 9 
52. Slov. 

Gradec 8 19 12 7 14 14,5+ 5 7 
53. Slov. 

Bistrica 7 14 11 22 6 22 6 12 8 
54. Slov. 

Kcnjice 7 9 6 16,5 5,5 16,5 7 7,5 6 9 
55. Šentjur 4 6 7 11 18 6 7 2 17 9 
56. Skof ja 

Loka 16 43 8 10 22 8 6 
57. Snarje 7 4 6 19,5 8 24 24 12 7 3 10 
58. Holmin 12 12 7 16,5 7 15 9 4,5 8 
59. Trbovlje 11 7 9 21 8 12 9 15+ 13 9 
60. Trebnje 10 11 6 17 16 6 10 7 

61. Tržič 85 66 14 8 4 7 
62. Velenje 23 ^5 14,S 12 37 26,5 12 11,5 7,5 9 
63. Vrhnika 12 14 i 6 7 12 6 6 7 
64. Zagorje 11 \ 38++ 12 3 
65. Žalec 9 13 10 31 11 34 11 12 9 9 
6^'Ljubljana 3 3 *6 3/20S/25128 74 30 32+ 133+ 18 16 8 17 67. Mesto 

Maribor 4 29 15 40 8 85 59 64 42 94+ 31+ 66+ 23 24 8 50 16 
68. Cbalna 

skupnost 
Koper 16 19+ 24+ 3 

SKUPAJ 
ORGANOV 33 31 22 25 5 19 24 25 3 11 36 36 27 10 2 60 45 27 2 3 2 55 5 7 5 520 

+ medobčinski upravni 
++ skupni sekretariati 

+++ Novo mesto, stanje 1/7-1983 

24 poročevalec 



PRILOGA ^ 

TOČKOVNE VRI.iJNOSTI IN RELATIVNA RAZMERJA MED POSAMEZNIMI SKUPINAMI 
ZAHTEVNOSTI DEl, IN NALOG 

"kupina zahtevnosti 

1 

Sedanje vrednosti 

relativna 
razmerja 

število 
točk   

Uskladitev z gospodarstvom 
Vrednosti po panožnem sam.spor. 
relativna število 
razmerja točk i ncieks 

5 : 3 

I. Dela in naloge, za opravljanje katerih se 
zahteva osnovnošolska izobrazba (npr. sna- 
žilke .kurir ji) 

;r. Dela in naloge, za opravljanje katerih se 
zahteva program za usposabljanje oziroma 
skrajšan program srednjega izobraževanja 
(npr. kurjači, hišniki, razmnoževalci) 

|l. Dela in naloge, za opravljanje katerih se 
zahteva'dve letni program srednjega izobra- 
ževanja (npr. administrativni manipulanti, 
nat'akarski in kuharski pomočniki) 

•V. Dela in naloge, za opravljanje katerih se 
zahteva triletni program srednjega izobra- 
ževanja (npr. strojepisci, monterji, uprav- 
ljalci naprav, šoferji) 

V. Dela in naloge, za opravljanje katerih se 
zahteva štiriletni program srednjega izobra- 
ževanja in šest mesecev do 2 let delovnih 
izkušenj (npr. upravni tehniki - tajnice, 
stenodaktilografi, arhivarji, knjigovodje, 
blagajniki, tehniki, programerji, sodelavci) 

VI/1 Dela in naloge, za opravljanje katerih se 
zahteva program za pridobitev višje strokov- 
ne izobrazbe in 9 mesecev delovnih izkušenj 
(npr. upravni referenti, strokovni sodelavci 
finančni sodelavci, debatni stenografi) 

VI/2 Dela i'n naloge, za opravljanje katerih se 
zahteva program za pridobitev višje strokov- 
ne izobrazbe in program za usposabljanje oz. 
za izpopolnjevanje in tri leta delovnih iz- 
kušenj (inšpektorji, analitiki, programerji, 
finančni referenti) 

VII/1 Dela in naloge, za opravljanje katerih se 
zahteva program za pridobitev visoke strokov- 
ne izobrazbe in eno do treh let delovnih iz- 
kušenj (npr. upravni referenti, strokovni so- 
delavci, svetovalci, analitiki) 

VII/2 Dela in naloge, za opravljanje katerih se 
zahteva program za pridobitev visoke strokov- 
ne izobrazbe in program za usposabljanje oz. 
izpopolnjevanje ter pet let delovnih izkušenj 
(npr. inšpektorji, samostojni svetovalci) 

1,00 220 

1,09 240 

1,23 270 

1,36 300 

1,55-1,64 340-360 

1,95 430 

1,00 227 

1,10 250 

1,30 295 

1,60 363 

103 

104 

109 

121 

1,90 431 127-120 

2,05 

2,14 

2,55 

450 

470 

560 

2,20 • 499 

2,50 568 

2,90 

3,20 

658 

726 

116 

126 

140 

130 

poročevalec 
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PRIIOGA 3 
ŠIEVIIfl DELAVCEV V OBČINSKIH UPRAVNIH ORONIH, 

UPRA\MIH ORGANIZACIJAH IN STROKOVNIH SLUŽBAH (1977 - 1984) 

Zap. 
št. 

Cbčina oziroma 
DPS 

število delavasv 
1577 T9BT 1/1-1983 ' 1/1-1984 1581/ 

1977 
1/1-1984 
1977 - 

Indeksi 
1/1-1984 
1981 

1/1-1984 
1983 

8 
1. Ajdovščina 
2. Brežice 
3. Celje 
4. Cerknica 
5. Črnomelj 
6. Dcmžale 
7. Dravograd 
8. Gornja Radgona 
9. Grosuplje 

10. Hrastnik 
11. Idrija 
12. Ilirska Bistrica 
13. Izola 
14. Jesenice 
15. Kamnik 
16. Kočevje 
17. Koper 
18. Kranj 
19. Krško 
20. Laško 
21. Lenart 
22. Lendava 
23. Litija 
24. L j.-Bežigrad 
25. L j.-Center 
26. Lj .-Moste-Polje 
27. L j.-Šiška 
28. Lj.-Vič-Rudnik 
29. Ljutomer 
30. Logatec 
31. Maribor Pesnica 
32. Maribor Pcbrežje 
3-_ Maribor Rotovž 
34. Maribor Ruše 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 
47. 
48. 
49. 
50. 
51. 
52. 
53. 
54. 
55. 
56. 
57. 
58. 
59. 
60. 
61. 
62. 
63. 
64. 
65. 
66. 
67. 
68. 

Maribor Tabor 
Maribor Ttezno 
Metlika 
Mozirje 
Murska Scbota 
Nova Gorica 
Novo mesto * 
Ormož 
Piran 
Postojna 
Ptuj 
Radlje cb Dravi 
Radovljica 
Ravne na Koroškem 
Ribnica 
Sevni«$a 
Sežana 
Slovenj Gradec 
Slovenska Bistrica 
Slovenske Konjice 
Šentjur 
Škofja Loka 
Šmarje 
Tolmin 
Trbovlje 
Trebnje 
Tržič 
Velenje 
Vrhnika 
Zagorje 
Žalec 
Mesto Ljubljana 
Cbalna skupnost Koper 
Mesto Maribor 
SKUPAJ 

84 
100 
227 

60 
62 

147 
51 
76 
81 
39 
87,5 
65 
56 

100 
102 

66 
151 
235 
121 
76 
62 
98,5 
68,5 

125 
152 
117 
171 
151 

74 
33 

31 
73 

181 
234 
203 

71 
68 
80 

237 
60 

118 
69 
51 
67 

110 
73 

100 
77 
68 

112 
115 

90 
94 
67 
60 

131 
55 
66 

125 
433 

70 
547 

94 
117 
287 
65 
74 

176 
52 
73 

105 
46 
86 
71 
56 
97 
98 
72 

113 
268 
136 
76 
59 
99 
77 

110 
159 
137 
197 
184 

78 
39 

40 
78 

233 
258 
233 

71 
81 

108 
241 
61 

115 
94 
50 
73 

113 
80 

107 
84 
83 
81 

122 
90 

106 
78 
51 

158 
59 
58 

149 
515 

55 
537 

6.975,5 7.563 

83 
116 
278,5 

68 
76 

166 
51 
72 
98 
44,5 

"87 
77 
56 
94,5 

103 
72 

149 
311 
134 
77 
59 

101 
71 

140 
151 
127 
202 
181 

80 
47 
12 
11 
14 
10 
14 
14 
44 
77 

235 
258 
226 

72 
79 

109 
238 

58 
109,1 

87 
49 

' /4,3 
110 

83 
97,5 
78,3 
81 

108 
115 
91,5 

102 
74 
49 

162 
64 
66 

148 
496 

57 
638 

86 
118 
288 

65 
73,5 

167 
48,5 
76,5 
98 
44,5 
83 
77 
56,5 

104,5 
105 

72 
150 
311 
141 
76 
57 
97 
71 

135 
143 
128 
190 
173 

80 
46 
12 
15 
15 
14 ■ 
16 
14 
41 
79 

226 
242,5 
224 

72 
76 

105 
238 

62 
106 
89,5 
50 
69 

103 
79,5 

100 
81 
78 

107 
114 

84 
104 

76 
51 

149,5 
63 
61 

139 
496 

59 
642 

7.783,2 

111,9 
117,0 
126,4 
108.3 
119.4 
119,7 
102,0 
96,1 

129,6 
117,9 
98,3 

109,2 
100.0 " 
97.0 
96.1 

109.1 
74,8 

114, Q 
112.4 
100.0 
95.2 

100.5 
112,4 
88,0 

104.6 
117.1 
115.2 
121,9 
105,4 
118,2 

129,0 
106,8 
128,0 
110.3 
114,8 
100.0 
119.1 
135,0 
101,7 
101,7 
97.5 

136.2 
98,0 

109,0 
102.7 
109,6 
107.0 
109.1 
122,1 
72,3 

106.1 
100,0 
112.8 
116.4 
85,0 

120,6 
107.3 
87,9 

119.2 
118.9 
78.6 
98,2 

102.4 
118,0 
126,9 
108,3 
118.5 
113.6 
95,1 

100,6 
121.0 
114.1 
94,8 

n-,5 
10-0,0 
104,5 
102,9 
109,1 
99,3 

132.3 
116.5 
100,0 
91,9 
98,5 

103.6 
108.0 
94,1 

109.4 
111.1 
114,6 
108,1 
149,4 

132,3 
108.2 
124,9 
103.6 
110.3 
101.4 
111.8 
131.3 
100.4 
103.3 
89,8 

129.7 
98.0 

103.0 
93,6 

108.9 
100 
105,2 
114,7 
95,5 
99.1 
93.3 

110,6 
113.4 
85,0 

114.1 
114.5 
92.4 

111.2 
114,5 
84,3 

117,4 
7.714 108,4 

91,5 
100,8 
100.3 
100.0 
99,3 
94,9 
93.2 

104.8 
93.3 
96,7 
96,5 

108.4 
100.9 
107,7 
107.1 
100,0 
132,7 
116,0 
103,7 
100,0 
96,6 
98,0 
92,2 

122,7 
89,9 
93,4 
96,4 
94,0 

102,6 
117,9 

102.5 
101,2 
97.0 
9.4,0 
96.1 

101,4 
93,8 
97.2 
98,8 

101.6 
92,2 
95,2 

100.0 
94,5 
91.2 
99.4 
93.5 
96,4 
94.0 

132.1 
93,4 
93.3 
98.1 
97.4 

100 
94.6 

106,8 
105.2 
93,3 
96,3 

107,2 
119,6 

110,6 102,0 

103.6 
101.7 
103,4 
95.6 
96.7 

100,6 
95,1 

106,3 
100,0 
100,0 
95,4 

100,0 
100,9 
110.6 
101,9 
100,0 
100.7 
100,0 
105.2 
98,7 
46.6 
96.0 

100,0 
96,4 
94.7 

100.8 
94.1 
95,6 

100,0 
97,9 

100.0 
136.4 
107.1 
140,0 
114.3 
100,0 
93.2 

102.6 
96,2 
94.0 
99.1 

100,0 
96.2 
96.3 

100,0 
106.9 
97.2 

102,9 
102,0 
92,9 
93,6 
95.8 

-.102,6 
103.2 
96.3 
99,1 
99,1 
91.8 

102.0 
102.7 
104.1 
92.3 
98.4 
92,4 
93.9 

100 
103.5 
100.6 
99,1 

* Novo mesto stanje 1/7-1983 
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PREGLED ŠTEVILA DELAVCEV V UPRAVNIH ORGANIH OBČIN IN POSEBNIH DRUŽBENOPOLITIČNIH SKUPtPSTI (stanje 1.1.1984) 

Cfočina 
Število 
delavcev 
1.1.1984 

*) ts&vo mesto - stanje 1.7.1983 

poročevalec 

Cd tega v rredob- Odpade delavcev Korigi- 
Slnskih pravnih na posamezno ob- rano 
organih  čino  skupno 
Inšpekcije geodetska Inšpekcije geodetska število 

služba služba delavcev 

Število Število 
prebival- upravnih 
cev delavcev Oporbe 

na looo 
prebival- 
cev • 

—5 $ lo 

1. Ajdovščina 86 
2. Brežice 118 
3. Celje 288 
4. Cerknica 65 
5. Črncmelj 73,5 
6. Domžale 167 
7. Dravograd 48,5 
8. Gor. Radgona 76,5 
9. Grosuplje 98 

10. Hrastnik 44,5 
11. Idrija 83 
12. Ilir.Bistrica 77 
13. Izola 56,5 
14. Jesenice lo4,5 
15. Kamnik lo5 
16. Kočevje 72 
17. Koper 15o 
18. Kranj 311 
19. Krško 142 
20. laško 7 6 
21. Lenart 56 
22; Lendava 97 
23. Litija 71 
24. Lj. Bežigrad 135 
25. Lj. Center 143 
26. Lj.Moste-Polje 128 
27. Lj.Šiška 19o 
28. Lj. Vič-Rudnik 17.3 
29. Ljutcmer 8o 
30. Logatec 46 
31. Mrb.Pesnica 12 
32. Mrb.Pobrežie 15 
33. Mrb.Rotovž 15 
34. Mrb.Ruše 14 
35. Mrb.Tabor 16 
36. Mrb.Tezno 14 
37. Metlika 41 
38. ffozirje 79 
39. Murska Sobota 226 
40. ttova Gorica 242,5 
41 Novo mesto* 224 
42. Ormož 72 
43. Piran 7 6 
44. Postojna lo5 
45. Ptuj 238 
46. Radlje cfo Dravi 62 
47. Radovljica lo6 
48. Ravne na Kar. 89,5 
49. Ribnica 5o 
50. Sevnica 69 
51. Sežana lo3 
52. Slov. Gradec 79,5 
53. Slov.Bistrica loo 
54. Slov.Konjice 81 
55. Šentjur 78 
56. Škofja Loka lo7 
57. Šmarje 114 
58. Tolmin 84 
59. Trbovlje lo4 
60. Trebnje 76 
61. Tržič 51 
62. Velenje 149,5 
63. Vrhnika 63 
64. Zagorje 61 
65. Žalec 139 
66. Mesto Ljubljana 496 
67. Mesto Maribor 642 
68. Cbal.sk. Koper 59 

SKUPAJ 7714 

21 

lo 

22 

s,eo 16 

54 
21 

8 

17 

38 
34 
33 

16 
22 

14,5 

15 

133 
66 
24 

32 
31 
17 

5o3 159,5 

4,5 
6 

2,5 
6 

3 
6 
5 
4 

lo 

5,5 
14 
19 

5 
3,5 

19 
19 
17 

5,5 
6 
6,5 

16,5 
5,5 

lo 
8 
3,5 
5 

6 
lo 

11 

8 
6 
6 
4 

6,5 
6 

133 
51 

5o3 

15 

7,5 

3 

5 
lo 
16,5 

2,5 

5,5 

3 

3 

o,5 

32 
31 

159,5 

93 
126 
282 
69,5 
77 

167 
32 
82,5 
98 
49,5 
73 
82 
63,5 

114,5 
lo5 
65,5 

174 
275,5 
129 

82 
61 

lo5 
71 

135 
143 
128 
19o 
173 

85 
49,5 
12 
15 
15 
14 
16 
14 
47,5 
79 

207 
227,5 
208 
77,5 
86 
95,5 

232,5 
73 

116 
97,5 
56,5 
74 

lo3 
77 

llo 
81 
78 

118 
114 

92 
89 
82 
55,5 

149,5 
69,5 
71 

139 
496 
627 

18 

7714 

22.461 
25.42o 
63.966 
14.816 
17.74o 
4o.7o4 

8.223 
21.285 
25.841 
ll.o77 
17.270 
15.194 
12.792 
31.028 
26.788 
18.628 
43.695 
68,o65 
28.455 
18.9o2 
16.897 
27,o69 
17.879 
60.995 
33.341 
68.806 
85.271 
78.784 
19.o54 
8.646 

18.537 
3o.227 
33.773 
14.793 
53.7ol 
34.976 
8.219 

15.926 
65.6o3 
58.1ol 
56.868 
18.o39 
16.227 
2o.173 
68.71o 
17.2o3 
32.734 
26.931 
12.383 
18.955 
23.87o 
19.860 
32.567 
20.943 
19,ol2 
35.920 
31.425 
21.180 
18.925 
17.177 
14.216 
39.398 
18.253 
16.543 
37.128 

327.197 
186.oo7 
72.714 

1.937.588 

4,14 
4,96 
4,41 
4,69 
4,34 
4,lo 
3,89 

3,79 
4,47 
4,23 
5,4o 
4,96 
3,69 
3,92 
3.52 
3,98 
4,o5 
4.53 
4,34 
3,61 

,97 
,21 

4,29 
1,86 
2,23 
2,2o 
4,46 
5,73 
o, 64 
o,5o 
o,44 
o,95 
o,3o 
o,4o 
5,78 

,96 
16 
92 
66 

,3o 
,3o 
,73 

4, 
3, 
3, 
3, 
4, 
5, 
4, 
3.38 
4,24 
3,54 
3.62 
4,56 
3,9o 
4,32 
3,88 
3.39 
3,87 
4,lo 
3,29 
3.63 
4,34 
4,7o 
4,77 
3,9o 
3.80 
3.81 
4,29 
3,74 
1,52 
3,37 
o,25 

3,98 
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Priloga 6 

ŠTEVILO DELAVCEV V OBČINSKIH UPRAVNIH ORGANIH, UPRAVNIH ORGANIZACIJAH IN 
STROKOVNIH SLUŽBAH PO PODROČJIH 

Število delavcev Struktira Indeks 

strokovna2podroćja i^T l3»7 1981 HM 1984 1984 1984:197? 

1.Službe za družbene 1.131 1.240 1.259 1.278 1.283 16,6 113,4 
prihodke 

2.Notranje zadeve 632 708 745 764 752 9,7 119,0 

3.Ljudska obramba 466 • 5^4 647 688 661 8,6 141,8 

4.Inšpekcije 471 551 699 665 648 8,4 137,6 

5.Obča uprava ^72 490 520 604 532 6,9 112,7 

6.Pomožno tehnične 625 556 504 571 589 7,6 94,2 
službe 

7.Geodetska služba 350 404 480 485 487 6,3 139,1 

8.Strokovne službe .fl_ . 
skupščine in IS 259 421 448 464 475 6,2 183,4 

9.Urbanizem,gradbeni- -i on n 
štvo stan. in komunal. 326 339 408 432 414 5, 127, 
z adev6 

1„.Finance 563 288 385 387 388 5,0 106,9 ♦ 

ll.Eružbenojlanirsnje _■ ^ ^ J?0 „ ^ 188>7„ 

434 416 265 288 279 3,6 64,3 + 

273 272 284 261 271 3,5 99,3 

* 213 142 134 133 118 1,5 55,4 

statistika 

12.Gospodarstvo 

13.Krajevni uradi 

14.Družbene službe 

invalidov°rCeV ^ - 12" 143 120 125 1,6 100,8 ♦ ♦ 

16.A0F 53 50 91 HO 113 1,5 213,2 

17.Kadrovska služba 86 124 112 109 105 1,4 122,1 

18 službi6"3110 Pr8Vna 106 104 106 98 110 1,4 103,8 

19.1ND0K centri - 16 31 24 22 0,3 137,5 

Skupaj 6.263 6.975 7.563 7.?8* 7-?l* 100 123,2 

Opomba: 

+ V podatkih za leto 1975 je področje planiranja in statistike zajeto v 
Dodročiu gospodarstva oziroma financ.Zaradi nove organizacije upravnih 
organov je v letu 1981 prišlo v primerjavi z letom 1977 še do prerazpo- 
reditve delavcev s področja gospodarstva v področje financ in družbene- 
ga planiranja. 

+ + Podatki za leto 1984 so primerjani s številom delavcev leta ^7'/.Delav- 
ri p ^odročna varstva borcev m uvalidov so bili leta 1975 zajeti delno 
"pod?oS$u d^uIKnih služb oziroma financ, prvi IBDOK centri, pa so bili 
ustanovljeni leta 1977« 

   ;  2« 
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PRILOGA 7 

ŠTEVILO IZVAJM£EV PO SISTEMIZACEJI DEL IN NALOG TER ŠTEVILO ZAPOSIENIH 
V REPUBLIŠKIH ^UPRAVNIH ^ ORGANIH, REPUBLIŠKIH ORGANIZACIJAH IN STROKOVNIH 

SLUŽBAH IZVRŠNEGA SVETA SKUPŠČINE SR SLOVENIJE 

Organi - organizacije službe 

Sistemi- Število Zmanjša- Odstotek" 
zacija del delavoev* nje, po- zasedbe 
in nalog 31/12 1/4 večanje 1/4-1984 
1/4-1984 1981 1984 (H—) po novi 

sistemi- 
    •  ; zaci j i 

~2 3 g "v 1  

A) Republiški sekretariati 

1. Republiški sekretariat za 
finance 

2. Republiški sekretariat za 

pravosodje in upravo 

- strokovne službe 

- skupne službe 

36 31 32 + 1 88,9 

67 (-4)**" 72 (-6) 63 (-4) - 9 

105 84 82 - 2 

SKUPAJ 

B) Republiški komiteji 

1. Republiški komite za delo 

■ l.a Republiški inšpektorat za 
delo 

2. Republiški komite za druž- 
beno planiranje 

3. Republiški komite za in- 
formiranje 

4. Republiški komite za za- 
konodajo 

5. Ržpubiški komite za medna- 
rodno sodelovanje 

5.a Republiški inšpekto- 
rat za ekonomske odro- 
se s tujino 

6. Republiški komite za var- 
stvo okolja in urejanje 
prostora 

30 28 25 

33 

28 

14 

40 

20 

57 (-1) 57 

47 45 

94.0 

78.1 

208 (-4) 187 (-6) 177 (-4) - 10 85,1 

- 3 83,3 

23 (-17) 22 (-14) 21 (-15)- 1 91,3 

- 8 66,6 

29 - 11 87,9 

19 - 1 67,8 

49 (-) - 8 86,0 

43 - 2 91,5 

30 
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6.a Republiški urganistični ^ _ . , , , 7c n 
inšpektorat 4 (-3) 2 (2-2) 3 (-2) + 1 75,0 

6.b Republiški vodnogospodar- ^ „ n 

ski inšpektorat 4 (-3) 2 (-2) 3 (-2) +1 75,0 

7. Fepubliški komite za energe- 
tiko « 11 11 * 78'6 

7'agftorfti ener^tSkita" 13 (-11) 10 (-8, 10 -(-8. - 76,9 

7'b ^ftorS1 rUdarSkl 6 (-5) 6 (-5, 5 (-4) - 1 83,3 

8. Republiški komite za industri- 
jo in gradbeništvo 

- strokovne službe 26 (rl) 19 21 (-1) i 2 80,8 

- skupne službe 34 39 32 7 94,1 

2,-1, 2 (-1) 2 (-1, - 100 

9. Republiški komite za tržišče *** . 
in splošne gospodarske zadeve 27 15 

9.a Zavod SR Slovenije za + 5 89,0 
rezerve 

9"b gSftSf ^ ln~ 12 (-12, 11 (-10, 10 (-10, - 1 83,3 

10. Republiški komite za turizem 
. , . .  q 4 3 — 1 bU ,U 
m gostinstvo -> * J 

11. Republiški komite za kmetij-*** 
stvo in prehrano 31 32 31 

11.a Republiška veterinarska 
uprava 5 (-4, 2 (-1) 4 (-3, + 2 80 

11 .b Republiški kmetijski in- ^ ^ .nn 

špektorat 3 (-3) 3 (-3) 3 (-3) - 100 

11.c Republiški gozdni in- 
špektorat _ - 

12. Republiški komite za promet 
in zveze 26 21 15 - 6 57,7 

12.a Luška kapitanija Koper 32 (-7) 24 (-14, 27 (-4) + 3 84,4 

12.b Republiški prometni i cm i 
inšpektorat 17 (-15, 17 (-15, 16 (-14) - 1 94,1 

poročevalec ^ 



13. Republiški komite za boroe in 
vojaške invalide 17 14 16 + 2 94,1 

14. Republiški komite za zdravstve- 
no in socialno varstvo 25 29 22 - 7 88 0 

14.a Republiški sanitarni in- 
špektorat 15 (-11) 15 (-12) 14 (-10) - 1 93,3 

15. Republiški komite za vzgojo in 
izobraževanje ter telesno kul- 

tu*0 28 24 22 - 2 78,6 
15.a Zavod SR Slovenije za šol- 

stvo 220(-146)228(-131) 199(-129) -29 90,5 

16. Republiški komite za kulturo 9 10 9 - 1 100 

17. Republški komite za razisko- 
valno dejavnost in tehnologi- 

7 8 7 - 1 100 

SKUPAJ 891(-239)842(-218) 766 (-206) -76 86,0 

C) Drugi republiški izravni organi 

1. Republiška geodetska uprava 25 22 22 - 88,0 

2. Republiška uprava za družbene 
prihodke 32 (-6) 25 (-7) 22 (-4) - 3 68,8 

3. Komisija SR Slovenije za od- 
nose z verskimi skupnostmi 4 (-1) 3 5 (-1) + 2 125,0 

SKUPAJ 61 (-7) 50 (-7) 49 (-5) - 1 80,3 

Č) Republiške organizacije 

1. Zavod SR Slovenije za družbe-*** 
no planiranje 135 98 94 - 4 69,6 

2. Zavod SR Slovenije za statis-*** 

428 (-3) 405 363 (-3) -42 84,8 

3. Zavod SR; Slovenije za mednarod- 
no znanstveno, tehnično, pros- 
vetno in kulturno sodelovanje 30 27 26 - 1 86,7 

4. Hidrometeorološki zavod SR **.* so, 
Slovenije 230 174 166 - 8 72,2 

5. Seizmološki zavod SR Slovenije 18 14 16 + 2 88,9 
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6. Zavod SR Slvoenije za varstvo 
naravne in kulturne dediščine 29 32 25 - 7 86,2 

7. Arhiv SR Slovenije 40 34 33 - 1 82,5 

SKUPAJ 910 (-3) 784 (-3) 723 (-3) ~ 61 79,5 

D) Samostojne službe Izvršnega sveta 

1. Sekretariat za kadrovska vpra- 
sanja 34 (-1) 36 31 (-1) - 5 91,2 

2. Protokol *** 240 162 163 + 1 67,9 

3. Urad za narodnosti 2 1 2 +1 100,0 

4. Sekretariat Izvršnega sveta 

- strokovne službe 104 104 84 - 20 80,8 

- skupne službe 

m 

55 49 51 + 2 92,7 

SKUPAJ 435 (-1) 352 331 < 1) 21 76,1 

REKAPITULACIJA 

A) Republiški sekretariati 208 (-4) 187 (-6) 177 (-4) - 10 85,1 

B) Republiški komiteji 89K-239) 842 (-218) 766 (-206) - 76 86,0 

C) Drugi republiški upi_avni organi 61 (-7) 50 (-7) 49 (-5) - 1 80,-3 

Č) Itepubliške organizacije 910 (-3) 784 723(-3) - 61 79,5 

D) Strokovne službe IS 435 (-1) 352 331 (-1) - 21 76,1 

SKUPAJ: 2505 (—254) 2215 (—231) 2D46 (—219) -169 81,/ 

OPOMBA: 

* V številu delavcev niso upoštevani funkcionarji, ki vodijo upravne organe 
in njihovi narrestniki ter pripravniki 

** V oklepaju je navedeno število delavcev, ki se ne vštevajo, v obveznost 
zmanjševanja 

*** K pravilnikom še ni dano soglasje Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije. 
Število zaposlenih v republiški upravi se je do aprila 1984 v primerjavi 
s stanjem 31/12-1981 zmanjšalo skupaj za 169 delavcev ali za7^6 %. Ker 
se v obveznost zmanjšanja ne vštevajo delavci, ki opravljajo inšpekcijski 
nadzor in drugi delavci s posebnimi pooblastili in odgovornostmi, teh je 
bilo 1/4-1984 skupaj 219 ali 12 nanj kot 31/12-1981, se je število delav-^ 
cev, ki se vštevajo v obveznost zmanjšanja, zmanjšalo za 157 (na 1827) ali 
za 7,9 %. 



PRHO® 8 
stanje 1.4.1984 

PREGLED 
ŠTEVIIA EEIAVCEV V REPUBLIŠKIH UPRAVNIH ORGANIH, REPCBLIŠKIH ORGANIZACIJAH IN STRCKOVNIH SLUŽBAH IZVR&JEGA SVETA SKUPŠČnC 
SR SIOVENIJE PO SISTEMIZACIJI IN EEJAISKI ZASECBI TER STOCKOVNI IZOBRAZBI (stanje 1.4.1984) 

Zap. 
št. Organ - organizacija Viscka Višja Srednja 4 Srednja 3 Srednja 2 Skrajšani Osnovna Skupaj 

program šola  
T 

s z 
~5—r 

s z 
i—r lo ti—ir ~T3 T3 13—16 17 

A. REPUBLIŠKI SKKKL'1!ARIATI: 

1. Republiški sekretariat za finance 23 2o 
2. Republiški sekretariat za pravo- 

sodje in upravo 
a) strokovne službe 51 
b) skupne službe 9 
SKUPAJ A 

47 
5 

9 
lo 

83 72 28 25 

17 
17 

2 
19 
13 

B. REPUBLIŠKI KCMITEJI; 
1. Republiški komite za delo 2o 

a) republiški inšpektorat za delo 19 
2. Republiški kanite za družbeno 

planiranje 6 
3. Republiški kanite za informiranje 23 
4. Republiški kanite za zakonodajo 19 
5. Republiški kanite za mednarodno 

sodelovanje 4o 35 
6. Republiški kanite za varstvo 

okolja in urejanje prostora 34 28 
a) republiški urbanistični 

inšpektorat 3 2 
b) republiški vodnogospodarski 

inšpektorat 3 2 
7. Republiški kanite za energetiko 11 9 

a) Republiški energetski inšpek- 
torat 11 8 

b) Republiški rudarski inšpektorat 5 4 
8. Republiški kanite za industrijo in 

gradbeništvo 
- strokovne službe 2o 
- skupne službe 1 
a) Republiški gradbeni inšpektorat 1 

9. Republiški kanite za tržišče in 
splošne gospodarske zadeve 19 
a) Zavod SRS za rezerve 7 
b) Republiški tržni inšpektorat 12 

10. Republiški kanite za turizem in 
gostinstvo 3 

11. Republiški kanite za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano 18 
a) Republiška veterinarska uprava 4 
b) Republiški kmetijski inšpektorat 3 

15 
1 

9 
6 

lo 

12. Republiški kanite za premet in zveze 19 

16 
4 
3 

11 
8 

14 

27 22 
37 32 

4 2 
2 7 
1 1 

2 2 3 4 
9 7 18 19 

1 - 

14 13 
1 1 

3 3 
31 31 

a) Laška kapitanija Koper 11 
b) Republiški prometni inšpektorat 15 

13. Republiški kanite za borce in vo- 
jaške invalide 9 9 

14. Republiški kanite za zdravstveno 
in socialno varstvo 15 13 
a) Republiški sanitarni inšpektorat lo 9 

15. Republiški kanite za vzgojo in izo- 
braževanje ter telesno kulturo 23 17 
a) Zavod SRS za šolstvo 173 153 

16. Republiški kanite za kulturo 8 6 
17. Republiški kanite za razisko- 

valno dejavnost in tehnologijo 6 6 11 
SKUPAJ B 571 469 65 62 129 121 

C. DRUGI REPUBLIŠKI UPRAVNI ORGANI: 
1. Republiška geodetska uprava 17 16 
2. Republiška uprava za družbene 

prihodke 28 19 
3. Kcmisija SRS za odnose z verskimi 

skupnostmi 3 4 
SKUPAJ C 48 39 

2 1 

3 3 

1 - 
6 4 

4 4 

1 - 

23 2o 
24 2o 

6 6 

28 25 

1 1 

4 3 

3 2 

2 2 
1 1 

4 4 

60 54 

1 1 

1 1 

1 - 
1 - 

3 3 

1 1 

1 1 

6 7 

1 - 

1 
1 1 

13 
13 

lo 
lo 

22 
22 

12 11 

25 

32 

4 
61 

36 

67 
18 lo5 

32 

63 
82 

18 2o8 177 

3o 
23 

9 
33 
28 

57 

47 

4 

4 
14 

13 
6 

25 
21 

6 
29 
19 

49 

43 

3 

3 
11 

lo 
5 

26 21 
12 12 34 32 

2 2 

1 1 27 16 
19 15 82 73 

12 lo 

2 31 
5 
3 

- 26 
32 
17 

17 

25 
15 

28 
8 22o 

9 

31 
4 
3 

15 
27 
16 

16 

22 
14 

22 
199 

9 

7 7 
48 42 891 766 

22 

22 

5 
49 
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"13 14 15 16 18 iT" 9 lo 11 li 

5. REPUBLIČKE ORGANIZACIJE: 

1. Zavod SRS za družbeno planiranje 
2. Zavod SRS za statistiko 
3. Zavod SRS za mednarodno, znan- 

stveno, tehnično in prosvetno 
kulturno sodelovanje 

4. Hidrometeorološki zavod SRS 
5. SeizmoloSki zavod SRS 
6. Zavod SRS za varstvo naravne in 

kulturne dediščine 
7. Arhiv SRS 

SKUPAJ C 

D. SAMOSTOJNE SLUŽBE IZVRŠNEGA SVETA: 

1. Sekretariat za kadrovska vpra- 
šanja 

2. Protokol 
3. Urad za narodnosti 
4. Sekretariat Izvršnega sveta 

a) strokovne službe 
b) skupne službe 
SKUPAJ D 

REKAPITUIACIJA: 
A. Republiški sekretariati 
B. Republiški komiteji 
C. Drugi republiški upravni organi 
Č. Republiške organizacije 
D. Strokovne službe Izvršnega sveta 

SKUPAJ 
Struktura 
Zasedenost 

93 56 17 6 16 17 
159 132 llo 97 82 72 

19 
81 
lo 

19 
18 

18 4 3 7 5 
43 44 15 79 56 

8 5 5 1 1 

14 
14 

41 
7 

399 285 194 135 193 161 

16 16 4 4 9 8 
24 12 25 9 117 33 
11 11 

31 
7 

2o 19 
16 15 

29 23 
18 16 

6 4 
26 21 

17 
1 

1 
1 

52 

89 67 66 48 173 8o 

83 72 28 25 37 32 
57 1 4 6 9 6 5 62 129 121 

48 39 6 4 5 4 
399 285 194 135 193 161 

89 67 6 6 48 173 8o 
119o 932 359 274 537 398 
17,5 45,5 14,3 13,4 21,5 19,5 

78,3 76,3 74,1 

19 
1 

1 
1 

47 

3 2 
56 69 

12 

71 

24 
6o 

1 
52 
71 

2o8 
8,3 

97,1 

9 

8o 

2o 
54 

1 
47 
8o 

2o2 
9,9 

1 4 
4 4 

- 2 

1 
4 3 
9 14 

9 28 

2 2 

11 3o 

1 - 
6 7 
1 1 
9 14 

11 3o 
28 52 

1,1 2,5 
185,7 

2 
45 

2 - 5 135 94 
36 2 1 428 363 

16 

5o 

1 
11 

13 
12 

5o 
U 

3o 26 
6 15 23o 166 
1 1 18 16 

- 1 
11 - 

1 13 
12 14 

10 22 
11 4S 

55 13 
12 14 

29 
4o 

25 
33 

55 13 26 91o 723 

1 34 31 
1 24o 163 

2 2 

lo4 
12 55 

84 
51 

14 435 331 

18 2o8 177 
42 891 766 
- 61 49 

26 91O 723 
14 435 331 

86 88 97 loo 25o5 2o46 
3,4 4,3 3,9 4,9 loo loo 

lo2,3 lo3,l 81,7 

A 
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OSNUTEK ZAKONA 

o spremembah in dopolnitvah zakona o 

sanitarni inšpekciji (ESA-466) 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 14. seji dne 27. 7. 
1984 določil besedilo: 

- OSNUTKA ZAKONA O SPREJEMANJU IN DOPOLNITVAH 
ZAKONA O SANITARNI INŠPEKCIJI. 

ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi prve alinee 210. 
člena, 261. in 262. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije. 

Izvršni set Skupščine SR Slovenije je na podlagi 85. člena 
poslovnika Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije in na 

podlagi 215. in 216. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije 
določil, da bodo kot njegovi predstavniki pri delu skupščin- 
skih delovnih teles sodelovali: 

- Borut MIKLAVČIČ, član Izvršnega sveta in predsednik 
Republiškega komiteja za zdravstveno in socialno varstvo, 

- dr. Dinko LESKOVŠEK, namestnik predsednika Repu- 
bliškega komiteja za zdravstveno in socialno varstvo, 

- dr. Vinko RAVNIKAR, glavni republiški sanitarni inš- 
pektor. 

Socialistična republika Slovenija, 
REPUBLIŠKI KOMITE ZA ZDRAVSTVENO IN 
SOCIALNO VARSTVO 

POVZETEK 
Spremembe in dopolnitve sedaj veljavnega zakona o 

sanitarni inšpekciji narekujejo predvsem družbeni ravzoj, 
razvoj tehnologije ter načeli decentralizacije in racionali- 
zacije. 

Po dosedanjem zakonu je Republiški sanitarni inšpekto- 
rat dajal poprejšnja soglasja za graditev in rekonstrukcijo 
vseh industrijskih objektov, kasneje pa so nadzor prevzeli 
občinski organi sanitarne inšpekcije. Republiški sanitarni 
inšpektorat naj bi v bodoče dajal soglasja ter vršil nadzor 

le nad nekaterimi industrijskimi panogami, ki predstavljajo 
povečano nevarnost za zdravje ljudi kakor tudi za zdravo 
okolje (barvasta in črna metalurgija, bazična kemična 
industrija, industrija cementa...). 

Organi sanitarne inšpekcije v bodoče ne bodo več dajali 
soglasij k lokacijskemu dovoljenju, v kolikor se objekt 
gradi v skladu s prostorskim izvedbenim aktom, poleg 
tega smo v osnutku zakona o spremembah in dopolnitvah 
določili objekte, za katere ni potrebno poprejšnje sani- 
tarno soglasje. 

Predlagatelj je pri izdelavi osnutka upošteval večino 
pripomb, mnenj in stališč, ki so bila izražena v skupščinski 
razpravi. 

Uzakonitev predlaganih sprememb in dopolnitev 
zakona o sanitarni inšpekciji ne bo zahtevala novih finan- 
čnih sredstev. 

1. člen 
V zakonu o sanitarni inšpekciji (Uradni list SRS. št. 8/73) se 

v prvem odstavku 3. člena črta beseda »zlasti«. 
V 1. točki prvega odstavka se črtajo besede »osnutki načr- 

tov za prostorsko urejanje ter nad«. 
Besedilo 8. točke prvega odstavka se spremeni tako, da se 

glasi: »higienskimi razmerami v naseljih, v proizvodnih objek- 
tih, šolah, domovih, vzgojno-varstvenih in socialnih zavodih, 
zavodih za usposabljanje zdravstvenih delovnih organizaci- 
jah, javnih lokalih, drugih javnih krajih in objektih, začasnih 
bivališčih ob naravnih nesrečah ter ob evakuaciji«. 

Besedilo 11. točke prvega odstavka se spremeni tako, da se 
glasi: »preprečevanjem škodljivih vplivov na zdravje in zdravo 
okolje, zlasti nad varstvom zraka pred onesnaževanjem, nad 
ropotom, nad odplakami in drugimi odpadnimi snovmi«. 

2. člen 
V tretjem odstavku 5. člena se besede »Republiški sekretar 

za zdravstvo in socialno varstvo« nadomesti z besedami »Za 
zdravstvo pristojni republiški upravni organ«. 

3. člen 
7. člen se spremeni tako. da se glasi: 
»Za sanitarnega inšpektorja se lahko imenuje zdravnik spe- 

cialist s področja preventivnih zdravstvenih dejavnosti, lahko 
pa tudi delavec z visoko ali višjo izobrazbo sanitarne smeri in 
ima opravljen strokovni ižpit in preizkus strokovne usposob- 
ljenosti za dejanja v upravnem postopku. 

Za opravljanje inšpekcijskih nalog na posameznem 
področju sanitarnega nadzorstva se lahko imenuje za sanitar- 
nega inšektorja tudi drug strokovnjak z visoko strokovno 
izobrazbo ustrezne smeri in ima opravljen strokovni izpit in 
preizkus strokovne usposobljenosti iz dejanja v upravnem 
postopku. 

4. člen 
10. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Republiški sanitarni inšpektorat opravlja sanitarno nad- 

zorstov nad: 
1. proizvodnjo in viri ionizirajočih sevanj in nad delom z 

njimi, 
2. proizvodnjo in prometom z zdravili, 
3. industrijsko proizvodnjo strupov in prometom z njimi na 

debelo, 
4. preprečevanjem in zatiranjem nalezljivih bolezni ob epi- 

demijah ali ob izrednih epidemioloških pojavih in naravnih 
nesrečah, ki utegnejo ogrožati območje dveh ali več občin, 

5. bolnišničnimi zdravstvenimi delovnimi organizacijami in 
naravnimi zdravilišči, 

6. viri pitne vode, varstvenimi pasovi pitne vode in objekti 
ter napravami in primarnimi cevovodi za preskrbo s pitno 
vodo, ki so namenjeni za oskrbo dveh ali več občin, 

7. industrijsko proizvodnjo sredstev za nego in olepševanje 
obraza in telesa, 

8. proizvodnjo v bazični kemični industriji, črni in barvasti 
metalurgiji, proizvodnjo motornih vozil, proizvodnjo cementa, 
stekla in usnja, industrijsko proizvodnjo azbestnih izdelkov, 
nad termoelektrarnami in toplarnami, 

9. odlagališči posebnih odpadkov, ki vsebujejo nevarne 
snovi, 

10. higienskimi razmerami in izvajanjem predpisov in ukre- 
pov za varstvo zdravja delavcev pri delu: 

- z viri ionizirajočih sevanj, 
- v proizvodnji in prometu z zdravili, 
- v industrijski proizvodnji strupov in prometu z njimi na 

debelo, 
- v industrijski proizvodnji sredstev za nego in olepševanje 

obraza in telesa, 
- v bazični kemični industriji, črni in barvasti metalurgiji, 

proizvodnji cementa, stekla in usnja, industrijski proizvodnji 
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azbestnih izdelkov, termoelektrarnah in toplarnah, 
Republiški sanitarni inšpektorat opravlja sanitarno nad- 

zorstvo tudi v drugih primerih, kadar je to določeno po poseb- 
nih predpisih«. 

V objektih za pripravo in delitev hrane v organizacijah 
združenega dela, ki opravljajo dejavnost iz točke 1, 2, 3, 7 in 8 
•opravlja sanitarni nadzor občinski organ sanitarne inšpekcije. 

11. člen se spremeni 

5. člen 
11. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Republiški sanitarni inšpektorat daje poprejšnje soglasje k 

odločbam o lokaciji, ter o gradbenem in uporabnem dovolj- 
enju za: 

- graditev in rekonstrukcijo objektov in naprav za proiz- 
včdnjo in uporabo jedrske energije, 

- graditev in rekonstrukcijo termoelektrarn in toplarn, 
- graditev in rekonstrukcijo industrijskih objektov, v kate- 

rih se opravlja produkcijski proces bazične kemične indu- 
strije, črne in barvaste metalurgije, proizvodnje motornih 
vozil, proizvodnje cementa, stekla in usnja, industrijske proiz- 
vodnje azbestnih izdelkov, proizvodnje sredstev za nego in 
olepševanje obraza in telesa, proizvodnje zdravil, 

- graditev in rekonstrukcijo objektov ter naprav in primar- 
nih cevovodov za preskrbo s pitno vodo, ki so namenjeni za 
oskrbo dveh ali več občin, 

- graditev in rekonstrukcijo objektov za izpuščanje in 
odvajanje odplak in drugih odpadnih snovi iz industrijskih 
objektov, ki so navedeni v prvi, drugi in tretji alinei tega 
odstavka in iz bolnišničnih zdravstvenih delovnih organizaci| 
in naravnih zdravilišč, 

- graditev in rekonstrukcijo bolnišničnih zdravstvenih 
delovnih organizacij, lekarn in naravnih zdravilišč, 

- graditev in rekonstrukcijo luk javnega prometa in javnih 
letališč za mednarodni zračni promet, 

- graditev in rekonstrukcijo avtocest in cest namenjenih 
za motorna vozila, 

- odlagališča posebnih odpadkov, ki vsebujejo nevarne 
snovi. 

Poprejšnje soglasje k odločbam o lokaciji ter o gradbenem 
in uporabnem dovoljenju za vse druge objekte daje občinski 
organ sanitarne inšpekcije. 

6. člen 
Za 11. členom se doda nov 11. a člen, ki se glasi: 
»Poprejšnje soglasje k lokacijskemu dovoljenju ni potrebno 

za posamezne objekte na območjih, ki se urejajo s prostor- 
skimi izvedbenimi načrti. 

Na območjih, ki se urejajo s prostorskimi ureditvenimi 
pogoji, se poprejšnje soglasje k lokacijskemu, gradbenemu in 
uporabnemu dovoljenju daje za vse objekte in druge posege v 
prostor, razen za graditev: 

- plinskega omrežja, razen merilnih razdelilnih postaj, 
- elektroenergetskega omrežja, razen transformatorskih 

postaj, 
- omrežje javne razsvetljave in prometne signalizacije, 
- telefonskega in telegrafskega omrežja, 

SKUPŠČINA SR SLOVENIJE 
IZVRŠNI SVET 

- naprav za vodenje in upravljanje železniškega prometa 
in elektrifikacijo železniških prog, 

- parovodnega omrežja, 
- radijskih in TV oddajnikov in relejnih radijskih in TV 

objektov. 

7. člen 
12. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Za zdravstvo pristojni republiški upravni organ predpiše v 

soglasju z republiškim upravnim organom, pristojnim za 
varstvo okolja in urejanje prostora, minimalne pogoje, ki jih 
morajo vsebovati prostorski izvedbeni akti z vidika varovanja 
zdravja prebivalstva. 

" 8. člen 
24. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Z denarjo kaznijo od 30.000 do 150.000 se kaznuje za 

prekršek pravna oseba oz. posameznik, ki samostojno 
opravlja dejavnost: 

1. če ne ravna po izvršljivi odločbi s katero je organ sani- 
tarne inšpekcije odredil izvršitev ukrepov, ki jih določa ta 
zakon ali kakšen drug predpis v roku, ki ga določi organ 
sanitarne inšpekcije (13. člen) 

2. Če pooblaščeni osebi organa sanitarne inšpekcije pre- 
preči opraviti naloge sanitarnega nadzorstva, ali jo pri tem 
ovira ali če ji noče dati potrebnih podatkov, pojasnil ali 
potrebnih predmetov (19. člen). 

Z denarno kaznijo od 10.000 do 30.000 se kaznuje tudi 
odgovorna oseba pravne osebe, ki stori dejanje iz prvega 
odstavka tega člena. 

Z denarno kaznijo od 5.000 do 30.000 se kaznuje za prekr- 
šek posameznik, ki stori dejanje iz prvega odstavka tega 
člena. 

9. člen 
Republiški komite za zdravstveno in socialno varstvo je 

dolžan predpisati minimalne pogoje iz 7. člena tega zakona 
najpozneje v šestih mesecih po uveljavitvi tega zakona. 

10. člen 
Do sprejema prostorskih izvedbenih aktov po določbah 

zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni 
list SRS, št. 18/84) se za ureditvene pogoje štejejo veljavni 
urbanistični redi, za prostorske izvedbene načrte pa veljavni 
zazidalni načrti. 

11. člen 
Z dnem uveljavitve tega zakona se prenehata uporabljati 8. 

in 9. člen zakona o spremembah in dopolnitvah posameznih 
določb nekaterih republiških zakonov v zvezi s postopkom za 
pridobitev lokacijskega dovoljenja (Uradni list SRS, št. 21/78). 

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

SRS. 

OBRAZLOŽITEV 

I. UVOD 

i ?ak°"° sanitarni inšpekciji (Ur. I. SRS. št. 8/73) je bil sprejet leta 1973. Izvajanje zakona je v času od leta 1973 do 1984 v 
praksi pokazalo in dokazalo, da so nekatera njegova določila 
preživeta in niso več v skladu z družbenim razvojem. Ta 
ugotovitev še posebno velja za zmanjševanje pristojnosti 
republiških upravnih organov in prenos njihovih pooblastil v 
temeljne družbenopolitične skupnosti. Skupščina SR Slove- 
nije je 20. 6. 1984 na ločenih sejah zborov sprejela predlog za 
izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o sani- 
tarni inšpekciji, ter naročila predlagatelju naj upošteva pri- 

pombe, stališča in mnenja delovnih teles zbora in skupščine 
iz razprave na sejah zborov. 

Predlagatelj pa je predloženi osnutek tudi pripravil v skladu 
s pripombami, mnenji in stališči, ki so bila dana v razpravi o 
predlogu za izdajo zakona. 

II. NAČELA IN CILJI 
Pri sestavi osnutka smo upoštevali družbeni razvoj, načelo 

decentralizacije (prenos pristojnosti z ravni republike), načelo 
racionalizacije poslovanja, razvoj tehnologije. 

40 poročevalec 



Izvajajoč iz teh načel in ciljev so v osnutku zakona 
naslednje poglavitne rešitve: 

1. zaradi racionalnosti pri izvajanju sanitarnega nadzorstva 
in principa decentralizacije so zadržane na ravhi republike 
samo tiste naloge, ki zahtevajo poglobljeno strokovno znanje 
in ki so pomembne za široko politično skupnost. 

2. opredelili smo primere, ki zanje ni potrebno poprejšnje 
sanitarno soglasje in 

3. uskladili določila osnutka z zakonom o urejanju prostora 
in zakonom o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Ur. 
I. SRS, št. 18/84). 

Gornje poglavitne rešitve se nanašajo predvsem na 3.. 10., 
II. in 12. člen zakona o sanitarni inšpekciji. 

Ostale spremembe in dopolnitve zakona se nanašajo le na 
strokovno izobrazbo sanitarnih inšpektorjev (7. člen) in po- 
oblastilo Republiškemu komiteju za zdravstveno in socialno 
varstvo, da v soglasju z Republiškim komitejem za varstvo 
okolja in urejanje prostora predpiše minimalne pogoje, ki 
morajo biti upoštevani pri pripravi prostorskih izvedbenih 
načrtov (12. člen). 

Konkretne rešitve: 
1. S 1. členom osnutka se spreminja 3. člen zakona, tako da 

se v 8. točki razširi sanitarni nadzor tudi nad higienskimi 
razmerami v proizvodnih objektih in na začasna mladinska in 
delavska naselja, začasna bivališča ob naravnih nesrečah in 
ob evakuaciji. 

2. V 3. členu osnutka so iz besedila 7. člena veljavnega 
zakona izložena določila, ki so že vsebovana v zakonu o 
sistemu državne uprave (Ur. I. SRS, št. 12 82). ter podana 
zahteva, da imajo sanitarni inšpektorji opravljen strokovni 
izpit in preizkus strokovne usposobljenosti za dejanja v uprav- 
nem postopku. 

3. Zaradi principa decentralizacije in predlogov, da naj na 
ravni republike ostajajo le tiste inšpekcijske naloge, ki zahte- 
vajo poglobljeno strokovno znanje in ki so pomembne za 
širšo družbenopolitično skupnost, je prišlo do prerazpore- 
ditve pristojnosti med organi občinske sanitarne inšpekcije in 
Republiškim sanitarnim inšpektoratom, ki so navedene v 4. 
členu osnutka. Pri tem smo izhajali iz izhodišča, da republiški 
organ SI praviloma nadzoruje vse tiste dejavnosti, objekte itd., 
za katere izdaja tudi - če so potrebna - poprejšnja soglasja k 
lokaciji, gradbenemu in uporabnemu dovoljenju. 

4. Na osnovi ugotovitev iz točke 3 je določeno tudi v 5. členu 
osnutka, v katerih primerih daje poprejšnja soglasja Repu- 
bliški sanitarni inšpektorat. 

5. Novo je določilo 6. člena, da ni potrebno izdati poprejš- 
njega soglasja k lokacijskemu dovoljenju za posamezne 
objekte, ki bodo zgrajeni v skladu s prostorskimi izvedbenimi 
načrti in določilo, za katere objekte sploh ni potrebno poprej- 
šnje soglasje, če se bodo ti objekti zgradili izven prostorskih 
izvedbenih načrtov. 

6. Da zagotovimo varovanje zdravja prebivalcev bo Repu- 
bliški komite za zdravstveno in socialno varstvo v soglasju z 
Republiškim komitejem za zdravstveno in socialno varstvo v 
soglasju z Republiškim komitejem za varstvo okolja in ure- 
janje prostora predpisal minimalne pogoje, ki jih morajo vse- 
bovati prostorski izvedbeni akti. Razlog za izdajo takega 
izvršilnega predpisa je v tem, ker bodo organi SI v bodoče le 
sodelovali pri pripravi prostorskih izvedbenih aktov, ne bodo 
pa več dajali na njih svojega mnenja. 

7. Kazenske določbe smo uskladili z zakonom o prekrških 
(Ur. I. SRS, št. 25/83). 

III. POSLEDICE PREDLAGANIH REŠITEV 
S predlaganimi rešitvami zagotovljena racionalizacija 

poslovanja in odprava nepotrebnih opravil, ki odvzemajo čas 
tako upravnim organom, še posebno pa strankam (poprejšnja 
soglasja). 

IV. FINANČNA SREDSTVA 
Za realizacijo določb sprememb in dopolnitev Zakona ne 

bodo potrebna nova finančna sredstva. Sredstva za delo in- 
špekcijskih služb se zagotavljajo iz proračunov družbenopoli- 
tičnih skupnosti. 

Nove materialne obveznosti za družbenopolitične skupno- 
sti ne bodo nastale, le dosedanja sredstva se bodo bolj racio- 
nalno uporabljala. 

V. UPOŠTEVANOST STALIŠČ, MNENJ 
IN PRIPOMB 

V osnutku smo upoštevali v glavnem vse pripombe, stališča 
in mnenja delegatov v skupščinskih telesih in sicer: 

K členu 1 
Delegati iz Lendave, Kopra, Nove Gorice, Gornje Radgone 

in Idrije so predlagali, da pod sanitarnim nadzorom še vedno 
ostanejo reke, jezera in obalno morje. To pripombo smo 
upoštevali tako, da ostaja 10. točka 3. člena nespremenjena. 

K členu 3 
Upoštevali smo predlog delegacije mesta Ljubljane v zboru 

združenega dela ter ne naštevamo posameznih profilov 
kadrov v organih SI. 

K členu 4 
Na predlog delegata iz Lendave je pristojnost nad termal- 

nimi kopališči prišla v občinsko. 
Na predlog delegata iz Nove Gorice je Republiški sanitarni 

inšpektorat ohranil nadzor nad prostori, kjer se pripravlja 
hrana v bolnišnicah in v naravnih zdraviliščih. 

K členu 5 
Upoštevali smo predlog delegata iz Idrije, tako da bo Repu- 

bliški sanitarni inšpektorat v bodoče dajal svoja soglasja za 
zgraditev in rekonstrukcijo luk javnega prometa in javnih 
letališč za mednarodni zračni promet. 

K členu 6 
Upoštevali smo predlog delegata iz Lendave, da morajo 

organi SI še vedno izdajati poprejšnja soglasja za hidromelio- 
racijska dela. Na predlog delegata iz Kopra in Nove Gorice se 
poprejšnje sanitarno soglasje ne bo dajalo le na tehnološki 
postopek. 

K členu 8 
Na predlog delegata iz Radovljice smo ponovno vključili 

kazenske sankcije. 
Niso bile upoštevane posamične pripombe k naslednjim 

členom: 

K členu 1 
Dikcija 11. točke 1. člena osnutka je ustreznejša, kot tista, ki 

jo predlaga delegat iz Gornje Radgone. Njegova pripomba, da 
ni jasen nadzor sanitarne inšpekcije nad odplakami in odpad- 
nimi snovmi je neutemeljena, saj organi sanitarne inšpekcije 
tako na nivoju občine kot republike vršijo ta nadzor, kot je 
tudi razvidno iz same vsebine zakona. 

K členu 3 
Menimo, da se s predlagano spremembo 7. člena (3. člen 

osnutka) ne znižuje raven strokovne izobrazbe sanitarnih 
inšpektorjev. Splošno določilo določa, ne glede na nivo in- 
špekcijskega organa, da je lahko sanitarni inšpektor zdravnik 
(specialist s področja preventivnih zdravstvenih dejavnosti), 
delavec z visoko ali višjo izobrazbo sanitarne smeri, za posa- 
mezna področja sanitarnega nadzorstva pa tudi drug stro- 
kovnjak z visoko izobrazbo ustrezne smeri. Izvršni svet, druž- 
benopolitične skupnosti, ki imenuje sanitarne inšpektorje 
lahko torej imenuje z ozirom na potrebe na njihovem 
področju raznolike profile. 

K členu 4 
Delegat iz Obalne skupnosti Koper je imel pripombo k 4. 

točki 4. člena, ki govori o delovanju organov sanitarne inšpek- 
cije pri preprečevanju in zatiranju nalezljivih bolezni Po nje- 
govem mnenju ni povsem jasno ali je ogroženost dveh občin 
edini kriterij za opredelitev pristojnosti Republiškega sanitar- 
nega inšpektorata. 

Ce gre za epidemične pojave nalezljivih bolezni, ki imajo 
endemični karakter lociran na manjšem prostoru, se nam zdi 
logično, da se s takimi pojavi ukvarjajo občinski organi sani- 
tarne inšpekcije, katerim republiški sanitarni inšpektorat 
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lahko nudi vso strokovno pomoč. V kolikor pa epidemija 
zavzame širše območje dveh ali več občin, te primere nadzo- 
ruje republiški sanitarni inšpektorat. V tej situaciji ne gre za 
lokaliziran endemični pojav, ampak za epidemijo, za katere 
preprečevanje in zatiranje je potrebno ukrepanje Republiš- 
kega sanitarnega inšpektorata. 

K členu S 
Pripomba delegata iz Šentjurja o neučinkovitosti občinskih 

organov sanitarne inšpekcije pri nadzorstvu nad odplakami in 
odpadnimi snovmi je neutemeljena, saj imajo občinski organi 
sanitarne inšpekcije pri tovrstnem nadzoru pravico se poslu- 
ževati strokovne pomoči Republiškega sanitarnega in- 
špektorata predvsem pa pooblaščenih organizacij združe- 
nega dela - kot izvedenca. 

K členu 6 
Pripomba delegata iz Obalne skupnosti Koper, ki predlaga, 

da se v 11. a členu doda nov odstavek, kjer se zahteva, da 
organ sanitarne inšpekcije, ki izdaja gradbena dovoljenja ne 
zahteva poprejšnjega sanitarnega soglasja za gradnjo indivi- 
dualnih stanovanjskih hiš je nerealna, ker organi sanitarne 
inšpekcije ne izdajajo gradbenih dovoljenj. 

Na pripombo delegata iz Nove Gorice češ, da v primerih, ko 
se ne izda poprejšnje soglasje k lokaciji ni potrebno tudi 
soglasje h gradbenemu in uporabnemu dovoljenju, se ne 
moremo pridružiti, ker lokacijsko soglasje ni potrebno le v 
primerih, ko so že sprejeti prostorski izvedbeni načrti. 

K členu 7 
Novi 7. člen je v skladu z zakonom o urejanju naselij in 

drugih posegih v prostor. Rok za sprejem izvršilnega predpisa 
je določen v 9. členu, zato je pripomba delegata iz Domžal 
neutemeljena. 

Določila zakona o sanitarni inšpekciji (Ur. I. 
SRS, št. 8/73) in zakona o spremembah in dopol- 
nitvah posameznih določb nekaterih republiških 
zakonov v zvezi s postopkom za pridobitev loka- 
cijskega dovoljenja (Ur. I. SRS, št. 21/78), ki se 
spreminjajo: 

1. Zakon o sanitarni inšpekciji: 
A. Členi ki se spreminjajo: 

3. člen 
Sanitarna inšpekcija obsega zlasti sanitarno nadzorstvo 

nad: 
1. osnutki načrtov za prostorsko urejanje ter nad lokacijo 

in graditvijo, oziroma rekonstrukcijo in uporabo objektov 
gospodarske in druge dejavnosti, stanovanjskih hiš in drugih 
stavb, pokopališč, objektov za preskrbo z vodo in objektov za 
odvajanje odplak ter drugih odpadnih snovi; 

2. preprečevanjem in zatiranjem nalezljivih in parazitarnih 
bolezni; 

3. izvajanjem predpisov in ukrepov za varstvo zdravja 
delavcev pri delu; 

4. proizvodnjo in prometom z živili in predmeti splošne 
rabe, ki so pod sanitarnim nadzorstvom; 

5. viri ionizirajočih sevanj; 
6. proizvodnjo in prometom z zdravili, razen nad 

izročanjem zdravil v promet; 
7. proizvodnjo in prometom s strupi; 
8. higienskimi razmerami v šolah, domovih, vzgojnovarst- 

venih in socialnih zavodih, zavodih za usposabljanje, zdravst- 
venih delovnih organizacijah, javnih lokalih, naseljih in drugih 
javnih krajih in objektih; 

9. objekti in sredstvi javnega prometa; 
10, vodami (tekočimi, izvirnimi, talnimi, stoječimi in vodami 

obalnega morja) in napravami za preskrbo s pitno vodo; 
11 preprečevanjem zdravju škodljivih vplivov na človekovo 

okolje, zlasti nad varstvom zraka pred onesnaževanjem, nad 
ropotom, nad odplakami in drugimi odpadnimni snovmi; 

12. osebami, zaposlenimi pri delih, kjer lahko s svojim 
zdravstvenim stanjem ogrožajo zdravje ljudi. 

5. člen 
Pri opravljanju sanitarne inšpekcije sodelujejo organi, pri- 

stojni za sanitarno inšpekcijo, z drugimi inšpekcijskimi 
organi, z organi družbenega nadzorstva, zlasti s službo 
notranje kontrole v organizacijah združenega dela, ki je pri- 
stojna za področje zdravstvenega varstva, kakor tudi z držav- 
nimi in drugimi organi, ki lahko prispevajo k smotrnejšemu in 
sistematičnemu izvajanju nadzorstvenih nalog. 

Organi sanitarne inšpekcije sodelujejo tudi z zdravstvenimi 
delovnimi organizacijami, zlasti še z zavodi za zdravstveno 
varstvo in komisijami ter skupnostmi za varstvo okolja; uskla- 
jujejo svoje delovne programe in preventivne zdravstvene 
akcije s programi zdravstvenega varstva. 

Republiški sekretar za zdravstvo in socialno varstvo predpi- 
še, o katerih vprašanjih iz prvega člena tega zakona morajo 
organi sanitarne inšpekcije obvezno sodelovati z zavodi za 
zdravstveno varstvo. . 

7. člen 
Za republiškega glavnega sanitarnega inšpektorja in repu- 

bliškega sanitarnega inšpektorja se lahko imenuje zdravnik 
specialist s področja preventivnih zdravstvenih dejavnosti, ali 
zdravnik, ki ima najmanj tri leta delovnih izkušenj v preven- 
tivni zdravstveni službi ali sanitarni inšpekciji in ima strokovni 
izpit. 

Za posamezne naloge sanitarnega nadzorstva se lahko ime- 
nuje za republiškega sanitarnega inšpšektorja tudi višji sani- 
tarni tehnik s strokovnim izpitom in najmanj 5 let delovnih 
izkušenj. 

Za občinskega sanitarnega inšpektorja se lahko imenuje 
zdravnik ali višji sanitarni tehnik s strokovnim izpitom. 

Za specialne naloge sanitarnega nadzorstva se lahko ime- 
nujejo za sanitarne inšpektorje tudi strokovnjaki, ki nimajo 
medicinske izobrazbe, imajo pa drugo visoko izobrazbo 
ustrezne smeri in so opravili strokovni izpit iz ustrezne stroke 
(sanitarni inženirji, veterinarji, farmacevti, sanitarni kemiki in 
drugi). 

10. člen 
Republiški sanitarni inšpektorat opravlja sanitarno nad- 

zorstvo nad: 
1. viri ionizirajočih sevanj in nad delom z njimi; 
2. proizvodnjo in prometom z zdravili; 
3. industrijsko proizvodnjo strupov in prometom z njimi na 

debelo; 
4. preprečevanjem in zatiranjem karantenskih bolezni in 

drugih nalezljivih bolezni ob epidemijah ali ob izrednih epide- 
mioloških pojavih in naravnih nesrečah, ki utegnejo ogrožati 
območje dveh ali več občin; 

5. bolnišničnimi zdravstvenimi delovnimi organizacijami, 
bolnišničnimi oddelki naravnih zdravilišč in termalnimi kopa- 
lišči, 

6. vodovodi, ki so napeljani čez območje dveh ali več 
občin; 

7. v drugih primerih, kadar je po posebnem zakonu sani- 
tarno nadzorstvo, v pristojnosti Republiškega sanitarnega 
inšpektorata. 

11. člen 
Republiški sanitarni inšpektorat daje poprejšnje soglasje k 

odločbam o lokaciji ter o gradbenem in uporabnem dovol- 
jenju: 

- zgraditev objektov in naprav za proizvodnjo in uporabo 
nuklearne energije; 

- zgraditev novih industrijskih objektov in dozidavo, nad- 
zidavo ter rekonstrukcijo obstoječih industrijskih objektov, v 
katerih se opravlja produkcijski proces, 

- nove objekte vodovodnega sistema ia dve ali več občin, 
- izpuščanje in odvajanje odplak in drugih odpadnih snovi 

iz naselij in industrijskih objektov in iz zdravstvenih delovnih 
organizacij, 

- zgraditev in rekonstrukcijo objektov zdravstvenih delov- 
nih organizacij in termalnih kopališč, 

- zgraditev in rekonstrukcijo objektov magistralnih in 
hitrih cest, železniškega, pomorskega in zračnega prometa, 
- zgraditev, rekonstrukcijo in razširitev pokopališč. 
Poprejšnje soglasje k odločbam o lokaciji ter o gradbenem 
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in uporabnem dovoljenju za vse druge objekte daje občinski 
organ sanitarne inšpekcije. 

12. člen 
Republiški sanitarni inšpektorat daje mnenje k osnutkom 
urbanističnih programov, urabanističnih načrtov ter zazidal- 
nih načrtov preden se ti osnutki javno razgrnejo po predpisih 
o urbanističnem planiranju. 

24. člen 
Z denarno kaznijo do 30.000 dinarjev se kaznuje za pre- 

kršek organizacija združenega dela, oziroma druga pravna 
oseba: 

1. Če ne ravna po izvršljivi odločbi, s katero je organ 
sanitarne inšpekcije odredil izvršitev ukrepov, ki jih določa ta 
zakon, ali kakšen drug predpis, v roku, ki ga določi organ 
sanitarne inšpekcije (13. člen); 

2. če se pooblaščeni osebi organa sanitarne inšpekcije 
prepreči opraviti naloge sanitarnega nadzorstva, ali jo pri tem 
ovira ali če ji noče dati potrebnih podatkov, pojasnil ali 
potrebnih predmetov (19. člen). 

Z denarno kaznijo do 3.000 dinarjev se kaznuje tudi odgo- 
vorna oseba organizacije združenega dela oziroma druge 
pravne osebe, ki štori dejanje iz prvega odstavka tega člena. 

Z denarno kaznijo do 500 dinarjev se kaznuje za prekršek 
fizična oseba, ki stori dejanje iz prvega odstavka tega člena 

27. člen 
Izvršilni predpisi, ki jih je po tem zakonu pooblaščen izdati 

republiški sekretar za zdravstvo in socialno varstvo, morajo 
biti izdani najpozneje v treh mesecih od dneva uveljavitve 
tega zakona. 

29. člen 
Ko začne veljati ta zakon, se preneha uporabljati na 

območju SR Slovenije temeljni zakon o sanitarni inšpekciji 
(Ur. I. SFRJ, št. 10/65), v skladu s 14. točko 13. člena ustav- 
nega zakona za izvedbo ustreznih amandmajev XXV do Lil k 
ustavi SR Slovenije (Ur. I. SRS, št. 51/71) in zakon o sanitarni 
inšpekciji v SR Sloveniji (Ur. I. SRS, št. 24/67). 

2. Zakon o spremembah in dopolnitvah posameznih 
določb nekaterih republiških zakonov v zvezi s postopkom za 
pridobitev lokacijskega dovoljenja (Ur. I. SRS, št. 21/78), ki se 
spreminjajo: 

8. člen 
Za drugim odstavkom 11. člena zakona o sanitarni inšpek- 

ciji (Ur. I. SRS št. 8/73) se dodata nova tretji in četrti odstavek, 
ki se glasita: 

»Poprejšnje soglasje k lokacijskemu dovoljenju po dolo- 
čbah prejšnjih odstavkov tega člena ni potrebno za gradnjo 
posameznih objektov po zazidalnih načrtih stanovanjskih 
naselij, če zazidalni načrti vsebujejo predpisane elemente 
zaščite zdravja človeka pred škodljivimi vplivi emisij in imisij 
ter hrupom in če je pristojni organ sanitarne inšpekcije k 
osnutku zazidalnega načrta dal pozitivno mnenje po 212. 
členu tega zakona«. 

Določbe prejšnjega odstavka se ne uporabljajo za vzgojno- 
varstvene ustanove, zdravstvene ustanove ter za proizvodne 
objekte, ki povzročajo zdravju škodljive emisije, imisije in 
hrup. 

9. člen 
12. člen zakona o sanitarni inšpekciji se spremeni tako, da 

se glasi: »Občinski oziroma medobčinski organ sanitarne 
inšpekcije sodeluje v pripravi osnutkov urbanističnega pro- 
grama, urbanističnih in zazidalnih načrtov ter daje nanjo 
mnenje, preden se ti osnutki javno razgrnejo po predpisih o 
urbanističnem planiranju«. 

SKLEPI, STALIŠČA IN PRIPOROČILA ZBOROV SKUPŠČINE SRS 

STALIŠČA 
Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije ob obravnavi predloga zakona 

o začasni prepovedi razpolaganja z družbenimi sredstvi za pridobitev določenih 
objektov v letu 1984 in 1985 

Družbenopolitični zbor Skupščine SR 
Slovenije je na seji dne 25. julija 1984 ob 
obravnavi predloga zakona o začasni 
prepovedi razpolaganja z družbenimi 
sredstvi za pridobitev določenih objek- 
tov v letu 1984 in 1985 na podlagi 72. 
člena poslovnika Skupščine SR Sloveni- 
je sprejel naslednja 

STALIŠČA 
1. Družbenopolitični zbor ugotavlja, 

da gibanja na področju negospodarske 
in neproizvodne investicijske porabe 
bistveno odstopajo od predvidenih okvi- 
rov, opredeljenih v resoluciji o politiki 
družbenoekonomskega razvoja in od te- 
meljnih ciljev družbenega plana ter 
usmeritev dolgoročnega programa go- 
spodarske stabilizacije. To je posledica 
nakopičenih in nerealiziranih programov 
ob prenehanju veljavnosti zveznega za- 
kona o začasni prepovedi uporabe druž- 
benih sredstev za financiranje negospo- 
darskih in neproizvodnih investicij, mar- 
sikje pa tudi prešibke naravnanosti h 

ključnim ciljem, ki izhajajo iz dolgoro- 
čnega programa gospodarske stabiliza- 
cije. Zato je v pogojih zelo zaostrene lik- 
vidnostne sposobnosti organizacij zdru- 
ženega dela in bank ter poslabšanega 
materialnega položaja delavcev v druž- 
benih dejavnostih nujna intervencija, ki 

Tokrat objavljamo stališča Družbe- 
nopolitičnega zbora Skupščine SR 
Slovenije ob obravnavi predloga za- 
kona o začasni prepovedi razpola- 
ganja z družbenimi sredstvi za prido- 
bitev določenih objektov v letu 1984 
in 1985, ki jih je zbor sprejel na seji 
25. julija 1984. 
Sklepe, ki jih je ob obravnavi teh 
stališč sprejel Družbenopolitični 
zbor Skupščine SR Slovenije na seji 
27. Julija 1984, pa smo objavili v Po- 
ročevalcu štev. 23/31. 7. 1984. 

bo preprečila še nadaljnja odstopanja od 
dogovorjene politike. Družbenopolitični 
zbor ocenjuje, da je potrebno ponovno 

preveriti v letošnjem letu že začete ne- 
proizvodne in negospodarske investicije 
in zaostriti odgovornost vseh nosilcev in- 
vesticijskega odločanja za odstopanje od 
z resolucijo sprejetih usmeritev in ure- 
sničevanja že sprejetih stališč Skupščine 
ter družbenopolitičnih organizacij. Zato 
Družbenopolitični zbor nalaga Izvršnemu 
svetu Skupščine SR Slovenije, da pripra- 
vi analizo neproizvodnih in negospodar- 
skih investicij in o tem poroča Skupščini. 
Družbenopolitični zbor opozarja, da bi 
morali cilje in namene, ki jih zasledujemo 
s predlaganim zakonom, doseči na pod- 
lagi samoupravnih odločitev delavcev, z 
ekonomskimi ukrepi in z ustrezno druž- 
benopolitično akcijo ter skladno z dolo- 
čili zakona o razširjeni reprodukciji in 
minulem delu. Ob tem meni, da je admi- 
nistrativne omejitve mogoče uvajati le, če 
se ključne resolucijske usmeritve ne ure- 
sničujejo. 

Družbenopolitični zbor sprejema pred- 
loženi zakon, ne v smislu nadomeščanja 
samoupravnih odločitev in družbenopoli- 
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tične akcije z administrativnimi ukrepi, 
ampak samo kot začasen in prehoden 
ukrep, ki lahko velja samo določen, čim- 
krajši čas, v katerem je treba pripraviti 
tako normativno podlago in ustrezno 
družbenopolitično akcijo, da bi lahko po 
prehodnem obdobju na sistemski način 
in brez poseganja v samoupravne pravi- 
ce uresničili cilje, dogovorjene v resolu- 
ciji in drugih usmeritvah. Ob tem pa bi 
morali izhaiati iz načela, da se morajo 

tudi odločitve o negospodarskih in ne- 
proizvodnih investicijah sprejemati z ne- 
posrednim osebnim izjavljanjem delav- 
cev temeljnih organizacij združenega de- 
la, ki za te namene združujejo sredstva 
oziroma v odnosih svobodne menjave 
dela skupaj z delavci v neproizvodnih in 
negospodarskih dejavnostih odločajo o 
razširjeni reprodukciji v teh dejavnostih. 
Družbenopolitični zbor meni, da zakon 
lahko velja le do konca leta 1984, za 

katerega ugotavljamo, da se resolucijska 
razmerja na področju negospodarskih in 
neproizvodnih investicij ne uresničujejo. 

2. Družbenopolitični zbor meni, da bi 
veljalo opozoriti ustrezne organe repu- 
blik, avtonomnih pokrajin in federacije o 
nujnosti odločne akcije prbti prehitremu 
širjenju in neustrezni strukturi negospo- 
darskih investicij, da bi se resolucijski 
dogovori uresničevali v celotnem jugo- 
slovanskem prostoru. 

IZ RAZPRAV V TELESIH SKUPŠČIN SIS 

STALIŠČA IN SKLEPI 
Skupščine Skupnosti socialnega varstva Slovenije ob obravnavi osnutka zakona o 
spremembah in dopolnitvah zakona o vojaških invalidih in osnutka zakona o 
spremembah in dopolnitvah zakona o civilnih invalidih vojne z dopolnitvijo k 
obrazložitvi obeh osnutkov 

Skupščina Skupnosti socialnega 
varstva Slovenije je po predhodnem do- 
govoru na seji predsedstva skupščine 
SRS na svoji 10. seji dne 19. julija 1984. 
leta obravnavala osnutek zakona o 
spremembah in dopolnitvah zakona o 
vojaških invalidih ter osnutek zakona o 
spremembah in dopolnitvah zakona o 
civilnih invalidih vojne z dopolnitvijo k 
obrazložitvi obeh osnutkov. Skupščina 
je sprejela tale stališča in sklepe: 

1. Osnutek zakona o 
spremembah in dopolnitvah 
zakona o vojaških invalidih 

SKLEP: 
Skupščina Skupnosti socialnega varst- 

va Slovenije je na 10. seji 19. julija 1984. 
leta obravnavala osnutek zakona o spre- 
membah in dopolnitvah zakona o vo- 
jaških invalidih z dopolnitvami k obrazlo- 
žitvi osnutka zakona. Skupščina osnutek 
skupaj z dopolnitvami obrazložitve spre- 
jema, ker ugotavlja, da so v njem upošte- 
vane dosedanje razprave in usmeritve v 
organih in skupščini v smeri uresniče- 
vanja dogovorjene socialne politike tudi 
na področju socialnega varstva vojaških 
invalidov. Skupščina predlaga, naj se v 
predlog zakona vgradi naslednja stališča 
in predloge. 

Upoštevaje mnenje pristojnih delovnih 
teles skupščine ter usklajevanje mnenj v 
družbenopolitičnih organizacijah sku- 
pščina predlaga, naj se v dohodek za 
upravičenost do invalidskega dodatka ne 
všteva invalidnina, v ustrezno višjem od- 
stotku pa naj se vštevajo drugi dohodki 
upravičenca in družinskih članov ter ce- 
loten katastrski dohodek. 

Predlog naj bo pripravljen tako, da bo 
zakon zagotavljal upravičencem ustrez- 
no raven socialne varnosti in jim druge 
vrste denarnih pomoči ne bodo po- 
trebne. 

Skupščina podpira tudi rešitev, naj se 
črta določba o regresu oz. denarni po- 
moči težjim invalidom za nakup motorne- 
ga vozila, kar naj nadomesti ustrezen do- 
govor z Ljubljansko banko za zagotovitev 
ugodnejših kreditnih pogojev. 

Skupščina pooblašča Jožeta Božiča in 
koordinacijski odbor za borce za more- 
bitno usklajevanje stališč do osnutka za- 
kona. 

Skupščina poziva koordinacijske od- 
bore v občinah, da posebno skrb name- 
nijo podružbljanju in širši družbeni skrbi 
za vojaške vojne invalide. 

2. Osnutek zakona o 
spremembah in dopolnitvah 
zakona o civilnih invalidih 
vojne 

SKLEP: 
Skupščina Skupnosti socialnega varst- 

va Slovenije je na 10. seji 19. julija 1984. 
leta obravnavala osnutek zakona o spre- 
membah in dopolnitvah zakona o civilnih 
invalidih vojne. Skupščina ugotavlja, da 
stališča in predlogi, dani pri obravnavi 
osnutka zakona o spremembah in dopol- 
nitvah zakona o vojaških invalidih, smi- 
selno veljajo tudi za ta osnutek. 

Skupščina predlaga, naj v predlog za- 
kona predlagatelj vključi diferencirano 
pravico do dodatka za postrežbo in tujo 
pomoč, tako da bo I. skupina civilnih 
invalidov vojne, ki ta dodatek prejema že 
po veljavnem zakonu, razdeljena v dve 
skupini. Najtežji civilni invalidi vojne I. 
skupine naj bi prejemali ustrezen odsto- 
tek dodatka vojaških invalidov I. stopnje, 
ostali civilni invalidi I. skupine pa ustre- 
zen odstotek dodatka vojaških invalidov 
II. stopnje. 

Skupščina pooblašča Jožeta Božiča in 
koordinacijski odbor za borce za more- 
bitno usklajevanje osnutka zakona. 

Skupščina poziva tudi koordinacijske 
odbore pri občinskih skupnostih social- 
nega varstva, naj posebno skrbno 
spremljajo problematiko civilnih invali- 
dov vojne, zlasti najtežjih, in jim v okviru 
meril, sprejetih v skupnostih in na podla- 
gi stvarnih socialnih razmer zagotovijo 
ustrezno družbeno pomoč. 

ZBOR ZDRUŽENEGA DELA - 11. 7. 1984 

- Razlogi za krčenje obsega obmejne 
menjave 

Skupina delegatov Skupšči- 
ne občine Piran za Zbor občin 
Skupščine SR Slovenije je na 

seji dne 9/2-1984 obravnavala 
delegatsko vprašanje, ki ga je 
postavil zbor krajevnih skup- 

nosti Skupščine občine Piran 
na seji dne 30/1-1984. Skupina 
delegatov je mnenja, da je 
vprašanje primerno, zato se 
ga posreduje prek delegata 
na prvo sejo Zbora občin Sku- 
pščine SR Slovenije, ki bo dne 
20/2-1984. 

Delegatsko vprašanje je v 
prilogi. 

Na seji zbora krajevnih 
skupnosti dne 30/1-1984 je de- 
legacija krajevne skupnosti 
Portorož zastavila naslednje 
delegatsko vprašanje: 

»Na skupni seji vseh treh 
zborov republiške skupščine 
dne 25. januarja 1984 je pod- 
predsednik izvršnega sveta 
Dušan Šinigoj navedel, da je 
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blagovna menjava po meddr- 
žavnih sporazumih o obmej- 
nem gospodarskem sodelo- 
vanju omejena do višine 15 
odstotkov skupne menjave s 
posamezno državo. Ker je ob- 
seg maloobmejnega prometa 
med Jugoslavijo in Italijo do- 
segel 30% celotne blagovne 
menjave med obema dežela- 
ma, to pomeni, da bo močno 
zmanjšan obseg obmejne 
menjave z Italijo. Ker pod- 
predsednik Dušan Šinigoj ni 
navedel razlogov za tako 
krčenje obsega obmejne 
menjave, prosimo za odgo- 
vor, kaj je narekovalo tak uk- 
rep in ali ni to v nasprotju z 
našo politiko odpiranja in ši- 
ritve blagovne menjave.« 

Če pa je podpredsednik Ši- 
nigoj v poročilu navedel le 
stališče zveznega organa, 
prosimo, da se to delegatsko 
vprašanje posreduje pristoj- 
nemu zveznemu organu. 

Zbor krajevnih skupnosti je 
sklenil posredovati to 
vprašanje Zboru občin sku- 
pščine SR Slovenije prek sku- 
pine delegatov skupščine 
občine Piran ter hkrati z njim 
seznaniti skupino delegatov 
skupščine obalne skupnosti 
Koper za zbor občin skupšči- 
ne SR Slovenije. 

Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije je na vprašanje po- 
sredoval naslednji pisni od- 
govor: 

Določilo, da sme obmejna 
blagovna menjava, ki poteka 
na podlagi sklenjenih meddr- 
žavnih sporazumov znašati le 
15% celotne blagovne menja- 
ve s posamezno državo je 
sprejela Skupščina socialisti- 
čne federativne republike Ju- 
goslavije, ob določitvi odloka 
o skupni devizni politiki Jugo- 
slavije v letu 1984, decembra 
1983. Na ta odlok je dala sogla- 
sje tudi skupščina Socialisti- 
čne republike Slovenije, oziro- 
ma njeni delegati v Zboru re- 
publik in pokrajin. 

Omenjeni ukrep je bil sprejet 
zaradi tega, ker so posli bla- 
govne menjave, ki se odvijajo v 
razmerju 1:1 v vsej Jugoslaviji 
izjemno porasli, in so že ogro- 
žali odplačevanje fiksnih in ga- 
rantiranih obveznosti do tuji- 
ne, ter zbiranje deviz za skup- 
ne in splošne potrebe, med ka- 
terimi je na primer najbolj kriti- 
čno vprašanje uvoza energet- 
skih surovin. 

Skupščina SFRJ je tako za 
leto 1984 omejila obseg kom- 
penzacijskih poslov z razvitimi 
zahodnimi državami na 10% 
od blagovne menjave s tem 
področjem, obmejno blagovno 
menjavo, pa kot že rečeno na 
15% s posamezno državo. 

Čeprav je tudi obmejna bla- 

govna menjava začela hitreje 
naraščati, ko so se razmere v 
zunanji likvidnosti Jugoslavije 
pričele zaostrovati, po podat- 
kih na primer je leta 1979 
znašala 4,5% od menjave z Ita- 
lijo leta 1984 pa kakor ugotav- 
ljajo tudi delegati že blizu 30%, 
Izvršni svet skupščine Sociali- 
stične republike Slovenije me- 
ni, da zaradi njenih specifično- 
sti te oblike menjave vendarle 
ne bi smeli omejevati. 

Sprejemljiva bi bila njena 
kontrolirana rast, in sicer 
skladno z rastjo konvertibilne- 
ga izvoza. Takšne predloge 
smo v lanskem letu že nekajk- 
rat predlagali, vendar za zdaj 
niso bili sprejeti. 

Skupščina Slovenije je pro- 
blematiko, ki se nanaša na ob- 
mejno gospodarsko sodelo- 
vanje podrobno obravnavala 
že letos aprila, ko smo imeli na 
dnevnem redu analizo obmej- 
nega gospodarskega sodelo- 
vanja s sosednjimi državami. 
Tedaj je bil sprejet sklep, da je 
omejevanje obmejnega gospo- 
darskega sodelovanja lahko le 
začasen ukrep za leto 1984. 

V konkretni izpeljavi le- 
tošnjih določil skupne devizne 
politike je prišlo pri obmejnem 
gospodarskem sodelovanju v 
juniju resnično do zastojev, za- 
radi uveljavitve posebnega od- 
loka, ki ga je za podrobnejšo 
določitev izvoznih in uvoznih 
možnosti po odloku o skupni 
devizni politiki sprejel Zvezni 
izvršni svet. 

Praksa je bila namreč takš- 
na, da v prvih 4 mesecih prakti- 
čno ni bilo omejitev, menjava 
je naraščala hitreje kot je bilo 
predvideno v odloku o skupni 
devizni politiki, dogovora or- 
ganizacij združenega dela, ki 
je bil napravljen v Sloveniji in 
Hrvatski, zvezni upravni organi 
niso sankcionirali in zato ni ro- 
dil sadov, nakar je Zvezni izvrš- 
ni svet sprejel poseben odlok. 

Na intervenco republiškega 
komiteja za mednarodno so- 
delovanje je bil 2astoj delno 
omiljen, saj je bila takoj 
sproščena brezcarinska bla- 
govna menjava. V usklajevanju 
v Gospodarski zbornici Jugo- 
slavije je bil medtem že pri- 
pravljen in operacionaliziran 
tudi končni predlog izpeljave 
tega odloka, tako da v praksi 
pri realizaciji 15% ne bi smelo 
več priti do zastojev. 

Povedati pa je treba, da je 
kvota 15% praktično že izko- 
riščena, zato obstajajo le še 
možnosti, da obmejna blagov- 
na menjava za organizacije 
združenega dela ne poteka več 
v razmerju 1:1. Organizacije 
združenega dela bodo morale 
del uvoznih možnosti izločati 
za uvoz za skupne družbene 

potrebe. Ta del, ki je trenutno 
najbolj aktualen, dogovarjamo 
skupno z zveznim sekretaria- 
tom za zunanjo trgovino in 
upamo, da ga bomo v najkraj- 
šem času tudi uspeli razrešiti. 
To bi pomenilo da generalno 
proti Italiji ne bi prišlo do za- 
stojev menjave, kar bo za naše 
organizacije združenega dela 
pomenilo, da v 100-odstotni 
vrednosti izvoza ne bodo več 

mogle uvažati blaga. Predlaga- 
mo, in trudimo se, da bi bila ta 
vrednost podobna kot pri kom- 
penzacijskih poslih, kar pome- 
ni, da bi bilo treba približno 
30% vrednosti izvoza namen- 
sko izdvajati za uvoz, ki ga bi 
opredelili pristojni organi, 70% 
bi pa še vedno ostajalo za po- 
trebe organizacij združenega 
dela, katerih blago je bilo izvo- 
ženo. 

ZBOR ZDRUŽENEGA DELA - 25. 7.1984 

- Zakaj težave s cementom? 

Delegatsko vprašanje sku- 
pine delegatov za Zbor zdru- 
ženega dela za področje go- 
spodarstva Skupščine SR 
Slovenije občine Radlje ob 
Dravi: 

Zbor združenega dela sku- 
pščine občine Dravograd je 
na svoji seji dne 29. 6. 1984 
obravnaval vprašanje, ki ga je 
zastavila delegacija KOGRAD 
Dravograd. 

Ker delegacija ni mogla do- 
biti ustreznega odgovora po- 
rabnikov na občinski skupšči- 
ni in ker je vprašanje aktualno 
za širši krog, ga posredujemo 
tudi Zboru združenega dela 
skupščine SR Slovenije. Vse- 
bina je naslednja: 

SGP KOGRAD potrebuje za 
svoje potrebe letno 12.000 ton 
cementa za kar ima sklenjene 
ustrezne pogodbe s Cemen- 
tarno Trbovlje, direktno po- 
godbo prek grosističnih trgov- 
skih podjetij in s Cementarno 
Anhovo. 

SGP Kograd je pred leti tudi 
vlagal v razvoj Cementarne 
Anhovo prek trgovskih grosi- 
stičnih organizacij, ki so bile 
nosilci združevanja sredstev. 

Danes pa je situacija takš- 
na, da Kograd dobiva za svoje 
potrebe mesečno samo cca 
25% svojih potreb. 

Zaradi neredne preskrbe s 
cementom smo bili prisiljeni 
ustaviti tovarno strešnikov 
TRAJANKA, ki stoji že 20 dni. 
Dnevna proizvodnja v Trajan- 
ki znaša 24.000 komadov 
strešnikov. Delavce smo po- 
slali na dopust, ko se bodo pa 
vrnili ne vemo kam te delavce 
razporediti. 

Situacija oskrbe s cemen- 
tom se slabša iz tedna v te- 
den. Meseca marca in aprila 
smo lahko še nekako delali, 
ker smo si ustvarili zaloge 
prek zime. V mesecu juniju pa 
je oskrba padla na vsega 10 
ton dnevno, mi pa dnevno po- 
trebujemo za normalno proiz- 
vodnjo 80 ton cementa. 

Zaradi slabe preskrbe s ce- 
mentom premikamo delavce 
iz enega gradbišča na drugo. 

pošiljamo delavce na prisilne 
dopuste, čeprav zato zamuja- 
mo pogodbene roke, izgublja- 
mo na storilnosti, trpi organi- 
zacija proizvodnje, mehaniza- 
cija se neracionalno upo- 
rablja. 

Vse to se bo odražalo na 
poslovnem uspehu delovne 
organizacije in OD delavcev. 

Moramo pripomniti, da so 
delavci zaradi nastalega 
stanja skrajno nezadovoljni in 
se resno bojimo izbruhov ne- 
zadovoljstva. 

Postavlja se vprašanje kje 
je smotrnost, da ta isti ce- 
ment, ki ga izvažamo v Avstri- 
jo, naši občani prek maloob- 
mejnega prometa ponovno 
uvažajo v Jugoslavijo, po veli- 
ko višjih cenah kot pa ta ce- 
ment izvozimo. 

Želimo tudi vedeti kako se 
deli cement, saj nekateri mo- 
ramo v celoti ukiniti proiz- 
vodnjo, drugi pa vendar imajo 
cement in proizvodnja teče. 

Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije je posredoval na- 
slednji pisni odgovor: 

Za leto 1984 je z bilanco 
predvidena poraba 1,280.000 
ton cementa. 

Cementarna Anhovo je naj- 
pomembnejši preskrbovalec 
porabnikov cementa, saj do- 
bavlja na slovensko tržišče čez 
polovico potrebnega cementa. 
Ostali del potrebnega cementa 
dobavlja Cementarna Trbovlje 
ter cementarne iz sosednje re- 
publike Hrvaške (Umag, Pula, 
Podsused). 

Vzroki za pomanjkanje ce- 
menta so: 

a) Cementarna Trbovlje je 
zaradi pomanjkanja mazuta le- 
tos bila prisiljena podaljšati re- 
mont za 42 dni. Zaradi tega so 
letni plan proizvodnje od 
450.000 ton zmanjšali na 
415.000 ton cementa. Indeks 
proizvodnje v juniju 1984 v pri- 
merjavi z junijem 1983 je bil 67. 
Izvozili so 2.835 ton cementa. 
Vse to je vplivalo na zmanjšan- 
je dobave cementa na sloven- 
sko tržišče. 
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b) V cementarni Salonit v 
Anhovem v proizvodnji cemen- 
ta ni bilo zastojev in so v I. 
polletju proizvedli 493.617 ton 
cementa, kar je za 9% več kot 
lani ob istem času. V tem ob- 
dobju so izvozili 140.152 ton, 
kar je 70% letne planirane ko- 
ličine namenjene izvozu. Tako 
je pospešeni izvoz cementa 
vplival na oskrbo domačega 
tržišča. Pri tem v Salonitu 
poudarjajo, če želijo sploh 
proizvajati cement, morajo le- 
tega izvažati in pridobivati po- 
trebna devizna sredstva, ker je 
njihova tehnologija proizvod- 
nje in varno obratovanje v novi 
cementarni vezano na uvoz re- 
zervnih delov, predvsem s kon- 
vertibilnega področja. 

c) Praksa iz prejšnjih let je 
bila, da sta cementarni Umag 
in Pula-Koromačno dobavljali 
Sloveniji v I. polletju delež ce- 
menta, ki je predviden v bilanci 
letno 130.000 ton. V preteklih 
mesecih so dobavili zmanjša- 
ne količine cementa v Sloveni- 
jo, le eno tretjino običajnih ko- 
ličin v tem času. Vzroki za ta- 
kšno stanje so v pomanjkanju 

mazuta in povečanju izvoza iz 
teh cementarn. Ob koncu maja 
so popolnoma ustavile dobavo 
cementa gradbenim organiza- 
cijam v Sloveniji. Zmanjšana je 
bila tudi dobava iz cementarne 
Podsused. 

Ob nastali situaciji je bilo 
sklicanih več sestankov z na- 
menom, da se problem oskrbe 
s cementom razreši. Dogovor- 
jeno je bilo, da se zmanjša iz- 
voz cementa. O terri so dne 19. 
7. 1984 razpravljali delegati 
podpisnic Samoupravnega 
sporazuma o združevanju dela 
in sredstev za proizvodnjo ce- 
menta v novi cementarni v An- 
hovem in se dogovorili za 
skupno zagotavljanje deviz za 
nemoteno proizvodnjo in oskr- 
bo s cementom. Sovlagatelji 
bodo za vse dobave cementa 
od julija do novembra zagoto- 
vili 1 milijon dolarjev deviznih 
sredstev. 

Z združevanjem deviznih 
sredstev ne bo potreben nujni 
izvoz cementa in se bo stanje 
glede oskrbe s cementom na- 
slednje mesece v Sloveniji iz- 
boljšalo. 

Kako preprečiti zviševanje cen? 

Skupina delegatov iz obči- 
ne Domžale za Zbor združe- 
nega dela Skupščine SR Slo- 
venije je postavila naslednje 
delegatsko vprašanje: 

Glede na vsesplošni pojav 
sklepanja različnih sa- 
moupravnih sporazumov, ki 
pomenijo predvsem nelegal- 
no zviševanje cen sprašuje- 
mo, kaj so pristojni, zlasti inš- 
pekcijski organi in družbeni 
pravobranilec samouprav- 
ljanja SR Slovenije storili, da 
omenjeno zviševanje cen pre- 
prečijo. 

Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije je posredoval na- 
slednji pisni odgovor: 

Pri kontroli poslovanja pro- 
izvajalnih organizacij združe- 
nega dela so republiški tržni 
inšpektorji v zadnjih letih več- 
krat ugotovili, da imajo te or- 
ganizacije s kupci svojih proiz- 
vodov sklenjene samoupravne 
sporazume, s katerimi se tako 
ali drugače urejajo tudi 
vprašanja cen. V primerih, ko 
je šlo za formalno preimeno- 
vanje pogodbe glede spre- 
membe cen oziroma pokrivan- 

ja razlik v cenah v samouprav- 
ni sporazum, je Republiški 
tržni inšpektorat ukrepal v 
skladu z zakonskimi pooblasti- 
li, tako da je preprečil nadalj- 
nje tovrstne kršitve predpisov 
s področja cen. Med sa- 
moupravnimi sporazumi, 
sklenjenimi po določbah zako- 
na o združenem delu, pa so bili 
po mnenju inšpektorata tudi 
taki, ki niso bili v skladu s temi 
določbami, zato so bili ti spo- 
razumi dani v oceno družbe- 
nim pravobranilcem sa- 
moupravljanja. 

Družbeni pravobranilci sa- 
moupravljanja v SR Sloveniji 
že več let spremljajo sa- 
moupravno sporazumevanje, s 
katerim se zvišujejo cene suro- 
vin in reprodukcijskih materia- 
lov. Tako so n. pr. v začetku 
leta 1983 preverili samouprav- 
ne sporazume v nekaterih or- 
ganizacijah združenega dela v 
SR Sloveniji in ugotovili, da so 
še naprej pogostni pojavi zlo- 
rabe samoupravnega sporazu- 
mevanja za nezakonito po- 
višanje cen. V organizacijah 
združenega dela mimo veljav- 
nih cen oblikujejo višje cene 
ne s samoupravnimi sporazu- 
mi o cenah, ampak z raznimi 
drugimi samoupravnimi spora- 
zumi (o skupnih vlaganjih, o 
pokrivanju izgub, o združevan- 
ju sredstev za razvoj itd.). 

Družbeni pravobranilci sa- 
moupravljanja ugotavljajo, da 
bi za učinkovito preprečevanje 
spornega sporazumevanja in 
za ukrepanje bila potrebna do- 
govorjena, enotna in sočasna 
aktivnost vseh za to pristojnih 
družbenih subjektov od obči- 
ne do federacije. S tfem želijo 
opozoriti na obseg in posledi- 
ce tovrstnega samoupravnega 
sporazumevanja, ki ga ni mo- 
goče odpravljati s posamični- 
mi postopki, ker bi s tem pri 

posameznih organizacijah 
združenega dela z ugotavlja- 
njem ničnosti teh samouprav- 
nih sporazumov povzročili ve- 
like motnje pri njihovem poslo- 
vanju in prekinitev reproduk- 
cijskih povezav pri dobavi re- 
produkcijskih materialov in su- 
rovin ter prometu pomembne- 
jših proizvodov. Sicer pa 
ugotavljajo, da doslej s strani 
organizacij združenega dela in 
drugih ni bilo danih pobud, v 
katerih bi zahtevali ugotavljan- 
je ničnosti posameznih tovrst- 
nih sporazumov oziroma od- 
pravo le-teh. 

Iz pojasnil Republiškega 
tržnega inšpektorata in Druž- 
benega pravobranilca sa- 
moupravljanja SR Slovenije to- 
rej izhaja, da povečevanja cen 
s samoupravnimi sporazumi v 
razmerah, ko vlada na trgu iz- 
razito nesorazmerje med po- 
nudbo in povpraševanjem, ni 
mogoče preprečiti le z ukre- 
panjem organov tržne inšpek- 
cije in družbenih pravobranil- 
cev samoupravljanja. Postop- 
ke za odpravljanje nesprejem- 
ljivih oblik samoupravnega 
sporazumevanja morajo orga- 
nizacije združenega dela 
pričeti v gospodarskih zborni- 
cah, ki so mesto dogovarjanja 
in samoupravnega sporazu- 
mevanja organizacij združene- 
ga dela. S samoupravnimi spo- 
razumi se mora zagotoviti ure- 
janje skupnega poslovanja ter 
ustvarjanje skupnega prihod- 
ka in prevzemanje skupnega 
rizika. 

V Gospodarski zbornici Slo- 
venije in splošnih združenjih 
že potekajo aktivnosti za ugo- 
tovitev stanja na tem področju 
in priprava predlogov za ukre- 
panje v smeri odpravljanja tak- 
šnih negativnih pojavov pri 
urejanju cenovnih '^odnosov 
med OZD. 
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POBUDE DELEGATOV - POBUDE DELEGATOV - 

MNENJE 
O DELEGATSKI POBUDI SKUPŠČINE 
OBČINE DOMŽALE 

Delegati skupščine občine Domžale so na Zboru združe- 
nega dela dali pobudo, da se organizacijam združenega dela, 
ki so izvozniki na konvertibilno tržišče omogoči, da del deviz- 
nih sredstev s katerimi razpolagajo porabijo za nakup investi- 
cijske opreme, ki je ni mogoče kupiti na domačem trgu, kar bi 
pomenilo precejšnjo spodbudo v prizadevanjih za povečanje 
izvoza. " 

V zvezi z navedeno pobudo daje Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije naslednje mnenje: 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je ob obravnavi analiz o 
izvozno-uvoznih gibanjih v posameznem obdobju večkrat 
obravnaval tudi problematiko iztrošenosti oz. odpisanosti 
opreme v gospodarstvu SR Slovenije. Tako je tudi ob obrav- 
navi analize uvoza opreme v SR Sloveniji v letu 1983 in v 
prvem četrtletju 1984, maja 1984 ponovno ugotovil, da si 
slovensko gospodarstvo prizadeva, da bi v danih pogojih 
doseglo čimboljše izvozne rezultate, vendar zelo visoka 
stopnja iztrošenosti obstoječe opreme in nezmožnost nabave 
nove, ta njihova prizadevanja zavira ali celo onemogoča. Uvoz 
opreme namreč tudi v letošnjem letu ureja restriktiven odlok 
Zveznega izvršnega sveta. Tako OZD, brez soglasja pristojnih 
zveznih organov niti za proizvodnjo namenjeno izvozu na 
konvertibilno področje ne morejo uvoziti najnujnejše opreme. 
Prosto razpolaganje z delom deviznega priliva v okviru druž- 
beno priznanih reprodukcijskih potreb, tudi za uvoz opreme, 
bi OZD stimuliralo za večji izvoz, obenem pa bi bistveno 
olajšalo tudi modernizacijo obstoječe proizvodnje namenjene 
izvozu na konvertibilno področje. 

V skladu z navedenim Izvršni svet Skupščine SR Slovenije v 
celoti podpira pobudo delegatov, da se izvoznikom na kon- 
vertibilno področje omogoči, da del deviznih sredstev, s kate- 
rimi razpolagajo porabijo za nakup investicijske opreme. V 
tem smislu je Republiški komite za mednarodno sodelovanje 
junija 1984 posredoval Zveznemu sekretairatu za zunanjo 
trgovino konkreten predlog za spremembo odloka Zveznega 
izvršnega sveta, po katerem bi se omogočilo OZD, da 10% 
deviz, ki jih zadržijo v okviru družbeno priznanih reprodukcij- 
skih potreb lahko uporabijo za uvoz opreme namenjene proiz- 
vodnji za izvoz na konvertibilno področje, brez posebnega 
soglasja po odloku Zveznega izvršnega sveta. Na navedeni 
problem je Izvršni svet Skupščine SR Slovenije te dni 
ponovno pismeno opozoril Zvezni izvršni svet. 

MNENJE 
O POBUDI SKUPINE DELEGATOV ZA 
GOSPODARSKO PODROČJE - 
DOMŽALE ZA ZBOR ZDRUŽENEGA 
DELA GLEDE PROUČITVE ZAKONA O 
OBRAČUNAVANJU IN PLAČEVANJU 
PRISPEVKOV ZA ZADOVOLJEVANJE 
SKUPNIH POTREB NA PODROČJU 
DRUŽBENIH DEJAVNOSTI 

Skupina delegatov z gospodarskega področja občine Dom- 
žale za Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije je 
podala naslednjo pobudo: 

»Skupščina občine Domžale je že v letu 1983 podala 
pobudo za proučitev zakona o obračunavanju in plačevanju 
prispevkov za zadovoljevanje skupnih potreb na področju 
družbenih dejavnosti, vendar še ni dobila zadovoljivega odgo- 

vora oziroma se zadeva še ni spremenila. Zato ponovno 
podaja pobudo, da naj se prouči zakon o obračunavanju in 
plačevanju prispevkov za zadovoljevanje skupnih potreb na 
področju družbene dejavnosti (Uradni list SRS, št. 23/84), saj 
pri izvajanju omenjenega zakona prihaja do težav pri objavah 
sprememb prispevnih stopenj. Po veljavnem zakonu traja čas 
od objave stopenj do njihove uveljavitve 15 dni. Odločitev o 
uveljavitvi novih prispevnih stopenj je v pristojnosti repu- 
bliške uprave za družbene prihodke in ne občinskih intere- 
snih skupnosti. Poleg tega je veljavnost prispevnih stopenj 
odvisna še od dneva izida Uradnega lista, ki pa ni stalen in se 
spreminja glede na potrebe republiških organov in organiza- 
cije dela v tiskarni. Tako prihaja do situacij, da zaradi dina- 
mike izplačil sredstev za osebne dohodke za isto obdobje v 
posameznih organizacijah združenega dela obračunavajo pri- 
spevke po različnih prispevnih stopnjah, kar povzroča neza- 
dovoljstvo v združenem delu. 

Poleg navedenih problemov prihaja v občini Domžale 
zaradi takšnega načina objavljanja splošnih aktov občinske 
skupščine (odlok o prispevnih stopnjah) v nasprotje s statu- 
tom občine Domžale, ki določa, da je uradno glasilo občine 
Uradni vestnik občine Domžale, kar je skladno s tretjim 
odstavkom 257. člena Ustave SR Slovenije, ki določa, da se 
občinski predpisi in splošni akti občinskih organov objavljajo 
v uradnem glasilu, ki ga določi občinski statut. Podobno 
imajo način objavljanja splošnih aktov urejen tudi v večini 
slovenskih občin.« 

V zvezi s podano pobudo skupine delegatov za gospodar- 
sko področje - Domžale za Zbor združenega dela Skupščine 
SR Slovenije, posredujemo naslednje mnenje: 

Skupina delegatov za gospodarsko področje občine Dom- 
žale za Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije je v 
novembru 1983 posredovala enako pobudo za spremembo 
zakona o obračunavanju in plačevanju prispevkov za zadovol- 
jevanje skupnih potreb na področju družbenih dejavnosti. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije predlagane pobude ni 
sprejel iz naslednjih razlogov: 

Z dopolnitvijo zakona o obračunavanju in plačevanju pri- 
spevkov za zadovoljevanje skupnih potreb na področju druž- 
benih dejavnosti (Uradni list SRS. št 23/83), je bilo določeno, 
da se stopnje prispevkov vselej objavljajo v Uradnem listu 
SRS in da se pričnejo uporabljati petnajsti dan po objavi v 
Uradnem listu SRS. V skladu z zakonskimi določbami, je za 
objavo pregleda stopenj zadolžena Republiška uprava za 
družbene prihodke. 

Navedena zakonska dopolnitev je bila sprejeta zaradi poe- 
nostavitve obračunavanja in plačevanja obveznosti za 
samoupravne interesne skupnosti družbenih dejavnosti. Za 
prispevke iz osebnih dohodkov, ki se plačujejo po domicil- 
nem načelu, je takšna rešitev izrecno predvidena tudi v 22. 
členu zveznega kolizijskega zakona. Stopnje teh prispevkov 
morajo poznati zavezanci za izplačilo osebnih dohodkov v 
vseh občinah v SR Sloveniji in tudi v ostalih republikah in 
pokrajinah in ne samo na območju občine, kjer je sedež 
samoupravne interesne skupnosti. Zato je po oceni Izvršnega 
sveta Skupščine SR Slovenije objava prispevnih stopenj v 
Uradnem listu SRS najustreznejša rešitev. Ta objava ne negira 
ustavne pravice občin, da občinske predpise in splošne akte 
občinskih organov objavljajo v uradnih glasilih, ki jih določajo 
občinski statuti. Objava višine stopenj v republiškem uradnem 
listu pomeni le najdostopnejšo informacijo o višini prispevnih 
stopenj za financiranje samoupravnih interesnih skupnosti 
družbenih dejavnosti, ki jih morajo poznati uporabniki druž- 
benih sredstev in občani, tako v občini, kjer je sedež 
samoupravne interesne skupnosti, kot v ostalih občinah v SR 
Sloveniji, drugih republikah in pokrajinah. 

Objava stopenj prispevkov v pregledu stopenj, ki ga objavlja 
Republiška uprava za družbene prihodke, tudi omogoča 
vključitev teh stopenj v zbirno stopnjo, ki izplačevalcem oseb- 
nih dohodkov omogoča lažje obračunavanje prispevkov tako, 
da zavezanci z enim vplačilnim nalogom za zbirno stopnjo 
nakažejo vse prispevke na prehoden račun za vplačevanje 
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zbirnih stopenj davkov in prispevkov (Uradni list SRS, št. 17/ 
84). Sprememba vsake stopnje, ki je vključena v zbirno 
stopnjo zahteva tudi spremembo zbirne stopnje, ki je objavl- 
jena v pregledu stopenj. 

Sprejetje sedaj in lani predlagane pobude skupine delega- 
tov bi pomenilo: 

1. vsi uporabniki družbenih sredstev in občani bi morali 
spremljati spremembe stopetoj v vseh občinskih glasilih, tako 
v svoji občini kot v ostalih občinah v SR Sloveniji in drugih SR 
in SAP. To bi nedvomno povzročalo dodatna administrativna 
tehnična opravila in dodatne stroške pri uporabnikih družbe- 
nih sredtev. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije ocenjuje, da 
tak pristop ni utemeljem; 

2. različen rok uveljavitve stopenj bi tudi onemogočil upo- 
rabo zbirnih stopenj in prehodnih računov za vplačevanje 
zbirnih stopenj davkov in prispevkov, ki pomenijo bistveno 
zmanjšanje administrativno tehničnih opravil pri obračuna- 
vanju in vplačevanju prispevkov. 

Nedvomno pa zahteva objava sklepa o višini stopenj pri- 
spevkov s strani samoupravnih interesnih skupnosti in objava 
stopnje v pregledu stopenj, ki ga objavlja Republiška uprava 
za družbene prihodke določeno dogovarjanje in sodelovanje 
med samoupravnimi interesnimi skupnostmi in Republiško 
upravo za družbene prihodke tako, da bo v praksi zagotovl- 
jena istočasno z objavo sklepa o uvedbi spremembe stopnje 
tudi objava te stopnje v pregledu stopenj. V nasprotnem 
primeru namreč prihaja do težav pri prilivu prihodkov 
samoupravnih interesnih skupnosti, ker morajo uporabniki 
družbenih sredstev - izplačevalci osebnih dohodkov upošte- 
vati le stopnje, skladno z zakonom, ki so objavljene v pregledu 
stopenj. 

Odločitev o uveljavitvi stopenj ni v pristojnosti Republiške 
uprave za družbene prihodke temveč je objava stopenj odvi- 
sna od dogovora občinske samoupravne interesne skupnosti 
z Republiško upravo za družbene prihodke in tehničnimi 
možnostmi objave v prvi naslednji številki Uradnega lista SRS. 

Za leto 1984 so bile prispevne stopnje objavljene že v triind- 
vajsetih številkah Uradnega lista SRS. Pri tem je bilo za 144 
primerov objavljenih 723 sprememb stopenj, trikrat je bil 
objavljen skupen (celoten) pregled stopenj, (Uradni list št. 39/ 
83, 8/84 in 18/84) in popravki napak v štirih uradnih listih za 
skupaj 14 primerov. 

Glede na obsežnost sprememb prispevnih stopenj; ki jih 
morajo spremljati uporabniki družbenih sredstev, ki so zave- 
zanci za plačilo prispevkov, je nedvomno potrebno, da se 
samoupravne interesne skupnosti družbenih dejavnosti z 
Republiško upravo za družbene prihodke dogovorijo o tem, 
kateri so realni roki za uveljavitev spremenjenih prispevnih 
stopenj. Pri tem je potrebno še upoštevati, da Republiška 
uprava za družbene prihodke potrebuje za pripravo objave 
(preračun, kontrola in prepis) najmanj dva dni (odvisno od 
obsega poslanih sprememb) in, da od oddaje sprememb v 
objavo, do izida uradnega lista poteče še nadaljnjih šest do 
sedem dni. V Republiški upravi za družbene prihodke ugotavl- 
jajo, da jo velik del občinskih samoupravnih interesnih skup- 
nosti obvešča o spremenjenih prispevnih stopnjah s teleksom 
zadnji dan pred oddajo spremenjenih prispevnih stopenj v 
tisk ali pa spremembe same objavljajo v svojih uradnih glasi- 
lih in jo o tej spremembi niti ne obvestijo. Da ne bi prihajalo do 
zastojev pri uveljavitvi stopenj, je potrebno, da samoupravne 
interesne skupnosti obvestijo Republiško upravo za družbene 
prihodke o sprejetih sklepih o spremembah stopenj vsaj 24 
dni pred želenim dnevom uveljavitve. Pri tem je upoštevan 
tudi 15-dnevni rok za uveljavitev spremenjenih stopenj. 

Objava stopenj v pregledu stopenj in 15-dnevni rok omo- 
gočata tudi racionalizacijo obračunavanja in vplačevanja pri- 
spevkov, to je uveljavitev zbirnih stopenj in prehodnih 
računov, ki za uporabnike družbenih sredstev predstavljata 
pomemben prihranek pri administrativno-tehničnih opravilih. 

Na podlagi navedenih utemeljitev Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije ocenjuje, da predlagana pobuda za spremembo 
zakona ni sprejemljiva. 

zdajala Skupščina SR Slovenije in Skupščina SFRJ • Uredniški odbor glasila Skupščine SR Slovenije: Silva Jereb (predsednica). Ilija Bregar. Marko Herman. Gojmir Komar. 
Marjan Kotar. Janez Kučan, Janez Lukač. Dušan Merhar, Gregor Moder, Vili Pšemčny. Boža Smagur, Vid Stempihar, Andrija Vlahović, Janez Zaje in Marjan Gogala - 
DLV<nnVUIedn'k Mar|an Gos«13 - Naslov uredništva Skupščina SR Slovenije, Ljubljana. Šubičeva 4, telefon (061) 217-123 • Uredniški odbor glasila Skupščine SFRJ Hanko Djukić (predsednik), dr Trajće Grujoski, Milibor Jovanović, Milenko Lojić, Janez Lukać, Slavica Marković, Zija Novobrdalija, Huso Radončič, Irena Uszodi. Boris 
btetenovski. Aleksandar Vujin, Zoran Miškovič in Teodor Olić - G'avni in odgovorni urednik Teodor Olič - Naslov uredništva: Skupščina SFRJ. Beograd, Trg Marksa i Engelsa 
J!0U) 334 149 • Tlsk ĆGP Delo Cena posameznega izvoda 5 oziroma 10 dinarjev - Letna naročnina 120 dinarjev - Žiro račun: Skupščina SR Slovenije, Liubliana >0100*46-50204 Naročninske zadeve telefon (061) 219-914 


	ZAČETNE STRANI
	URESNIČEVANJE družbene preobrazbe državne uprave (ESA-543)
	OSNUTEK ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o sanitarni inšpekciji (ESA-466)

