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Predsedstvo SR Slovenije je aprila 1984 obvestilo
Skupščino SR Slovenije, občinske skupščine in
skupščine posebnih družbenopolitičnih skupnosti o
svojem delu od maja 1982 do aprila 1984. Ob izteku
mandatnega obdobja svoje poročilo dopolnjuje z
ugotovitvami, ocenami in usmeritvami, ki jih je sprejelo v zadnjih dveh letih. V tem času so se v glavnih
obrisih nadaljevala družbenoekonomska gibanja in
družbenopolitični procesi iz obdobja, ki ga zajema
prejšnje poročilo. Celotna družba, vsi njeni organizmi, predvsem pa delovni ljudje, so se še nadalje
spopadali s težko gospodarsko krizo in pri tem
uspeli zaustaviti nekatera negativna gospodarska
gibanja. Doseženi so bili začetni uspehi pri spreminjanju materialnih odnosov. Vendar pa majhna
gospodarska rast in nezadostno povečanje izvoza
nista omogočala zmanjšanja zunanje zadolženosti,
modernizacije in prestrukturiranja gospodarstva in
dviga osebnega in družbenega standarda. Visoka
inflacija je onemogočala stabilnejše gospodarjenje.
Položaj delavcev in vloga samoupravnega odločanja se nista okrepila, nasprotno, krepile so se, in
marsikje tudi uveljavile, težnje po etatističnem
obvladovanju gospodarske krize.
V takšnih razmerah je Predsedstvo republike v
skladu s svojo ustavno pristojnostjo, da obravnava
temeljna politična vprašanja iz pristojnosti Skupščine SR Slovenije, skušalo s svojim delom prispevati predvsem k reševanju bistvenih vprašanj družbenoekonomskega razvoja, dograjevanja gospodarskega in političnega sistema in usklajevanja
temeljnih skupnih interesov socialističnih republik
in socialističnih avtonomnih pokrajin v federaciji.
Poročilo Predsedstva SR Slovenije vsebuje tudi
opis njegove aktivnosti v preteklih dveh letih, kakor
tudi ocene temeljnih političnih vprašanj in stališč
ter mnenj, ki jih je v zvezi z njimi v obravnavanem
obdobju predložilo Skupščini SR Slovenije in njenemu Izvršnemu svetu ter drugim organom in organizacijam v republiki, pa tudi Predsedstvu SFRJ.

Pri obravnavanju nalog gospodarskega in družbenega razvoja se je Predsedstvo zavzemalo za
hitrejše prilagajanje ekonomske in razvojne politike
zahtevam dolgoročnega programa gospodarske
stabilizacije. Zavzemalo se je torej za hitrejše in
doslednejše uveljavljanje tržnih zakonitosti, za
večjo vlogo kakovostnih dejavnikov v razvoju
našega gospodarstva in za večjo vlogo dela in znanja pri načrtovanju razvoja. Zahtevalo je opustitev
prakse socializacije dolgov in podpiranja slabega
gospodarjenja. Zagovarjalo le stališče, da je pri razvojnih odločitvah treba izhajati iz čimbolj racionalnih bilančnih projekcij razpoložljivega dohodka. S
svojimi usmeritvami je podprlo hitrejše uveljavljanje
samoupravnega združevanja dela in sredstev pri
snovanju programov za skupno proizvodnjo in izvoz
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in pri pospeševanju razvoja gospodarsko manj razvitih delov Jugoslavije. Ob vsem tem je opozarjalo
tudi na probleme socialnoekonomske varnosti
delavcev in delovnih ljudi in zahtevalo, da se
dosledneje uresničuje socialna politika v zaostrenih
gospodarskih razmerah.
Ves čas pripravljanja in usklajevanja številnih
zakonov o gospodarskem sistemu se je Predsedstvo zavzemalo za take rešitve, ki bi okrepile ali vsaj
ohranile doseženi položaj in vlogo delavca v združenem delu. Pri dograjevanju sistema družbenega planiranja in sprejemanju srednjeročnih razvojnih
načrtov SFRJ in SRS je kritično presojalo poskuse
ponovnega uveljavljanja prevladujoče vloge države
pri družbenem planiranju na škodo delavcev. Za
uveljavljanje ustavnega položaja delavcev in združenega dela seje zavzemalo tudi pri pripravah nove
zakonodaje o deviznem poslovanju in gospodarskem sodelovanju s tujino ter bančnem in kreditnem sistemu. Opozarjalo je, da brez ustreznih spodbud ne bomo dosegli večjega izvoza in da je treba
zadržati ustavno vlogo združenega dela v bančnem
sistemu.
Čim doslednejše uveljavljanje temeljev političnega sistema socialističnega samoupravljanja je
Predsedstvo podpiralo tudi v razpravah med pripravljanjem kritične analize delovanja tega sistema.
Zavzemalo se je za odpravljanje pomanjkljivosti pri
delovanju sistema in za povečanje njegove učinkovitosti, vendar tako, da se pri tem ohranijo z ustavo
določeni temelji sistema, predvsem ustavne
določbe, ki zagotavljajo enakopraven položaj narodov in narodnosti v federativni ureditvi. Predsedstvo
se je na tem področju zavzemalo tudi za hitrejše
razvijanje sistema svobodne menjave dela in racionalizacijo delovanja in organiziranosti samoupravnih interesnih skupnosti, večjo učinkovitost dela
uprave in pravosodja, neodvisnost pri delu sodišč in
učinkovito varovanje človekovega okolja.
Doseženo stanje in vprašanja razvoja v kulturi, pri
vzgoji in izobraževanju, v zdravstvu in na drugih
področjih družbenega življenja, je Predsedstvo
obravnavalo in p/esojalo v povezavi z omenjenimi
po njegovem mnenju temeljnimi vprašanji. Vidike
gospodarske stabilizacije in utrjevanja samoupravnih odnosov je upoštevalo tudi pri obravnavi vprašanj na področjih ljudske obrambe, varstva ustavne
ureditve in mednarodnih odnosov, na katerih ima
po ustavi neposredno odgovornost za stanje in razvoj. Obravnavalo je doktrinarne in sistemske rešitve
na področju splošne ljudske obrambe, stanje
obrambnih priprav gospodarstva in drugih dejavnosti, uveljavljanje družbene samozaščite in razvoj
teritorialne obrambe. Podobno velja tudi za njegovo
delo pri presojanju varnostno političnih razmer v SR
Sloveniji, odnosov s sosednjimi državami, položaja
slovenske narodne skupnosti v zamejstvu in pri
obravnavanju drugih vprašanj iz njegove pristojnosti.
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I.
KRATEK ORIS SPLOŠNIH ZNAČILNOSTI
DRUŽBENOEKONOMSKIH IN POLITIČNIH
RAZMER TER DELOVANJA PREDSEDSTVA
1. V obravnavanem obdobju je Jugoslavija razvijala svojo
zunanjepolitično aktivnost v zaostrenih mednarodnih odnosih. V tem času smo bili priča nadaljnji eskalaciji in zaostrovanju mednarodnih razmer in okrepljenim poskusom blokov za
prevladujoč vpliv v mednarodnih odnosih. Socialistična federativna republika Jugoslavija si je kot neuvrščena in neodvisna socialistična država vztrajno prizadevala za krepitev
gibanja neuvrščenih, za dobre odnose s sosednimi državami
in deželami in za mir in sožitje med narodi. S tako svojo
politiko je ohranila svoj ugled neuvrščene in neodvisne države.
V mednarodnih gospodarskih odnosih se zaostrujejo
nasprotja med Severom in Jugom, med razvitimi in nerazvitimi in med državami dolžnicami in državami upnicami. Ti
odnosi so se v zadnjih dveh letih tako zaostrili, da so resno
ogrožali mednarodno gospodarsko sodelovanje. V takih razmerah si je Jugoslavija skupaj z drugimi državami v razvoju
prizadevala za take mednarodne gospodarske odnose, ki
bodo sloneli na novih temeljih in v katerih bodo vprašanja
razvoja manj razvitih in vprašanja vračanja dolgov zadevale
vse države, razvite in države v razvoju.
Predsedstvo SR Slovenije je v skladu s svojo pristojnostjo
sodelovalo pri oblikovanju strategije zunanje politike Jugoslavije, zlasti pa si je prizadevalo za razvoj in ohranitev dobrega
sosedskega sodelovanja. Tako sodelovanje je v političnem in
gospodarskem interesu SFR Jugoslavije in SR Slovenije in
omogoča uresničevanje ustavne obveznosti SR Slovenije do
naše narodne skupnosti v zamejstvu in do Slovencev v tujini.
2. Vsi deli političnega sistema in delovni ljudje v temeljnih in
drugih organizacijah združenega dela ter v drugih samoupravnih organizacijah in skupnostih so v preteklih dveh letih
okrepili prizadevanja za uresničitev dolgoročnega programa
gospodarske stabilizacije. Pri tem so bile aktivnosti organiziranih socialističnih subjektivnih sil usmerjene ne le k pritegnitvi delovnih ljudi in občanov, ampak tudi k razjasnjevanju
idejnopolitičnih vprašanj in dilem, ki so se odpirale ob stabilizacijskih prizadevanjih.
Uresničitev prve faze dolgoročnega programa gospodarske
stabilizacije smo si zastavili kot nalogo, ki bi jo bilo treba
opraviti pred novim srednjeročnim planskim obdobjem. S
spremembami gospodarskega sistema, gospodarske in razvojne politike z upoštevanjem ekonomskih zakonitosti in trga,
s produktivno izrabo vseh proizvodnih zmogljivosti, aktiviranjem ustvarjalnih sil delovnih ljudi, usmeritvijo v konvertibilni
izvoz ipd. naj bi ublažili ali odpravili vzroke kriznih razmer, v
katere smo zašli v osemdesetih letih. Ustvarili naj bi trdnejše
temelje za materialni in družbeni razvoj, za rast dohodka in s
tem kakovostnejše zadovoljevanje osebnih in skupnih potreb
delovnih ljudi in občanov.
Pri spreminjanju materialnih odnosov, ki jih določa dolgo1
ročni program, smo dosegli le začetne uspehe. Kljub nakopičenim nesorazmerjem, visoki zunanji in notranji zadolženosti
in nezadostni akumulaciji smo uspeli ohraniti gospodarsko
rast. Konvertibilni izvoz smo povečali, tako da smo.z deviznim
prilivom izpolnjevali dospele nereprogramirane obveznosti
do tujine in uvažali najnujnejše surovine, opreme pa smo
uvozili manj, kot je potrebujemo. Prizadevanja za s&niranje
organizacij združenega dela, ki so več let poslovale z velikimi
izgubami, so dala začetne rezultate. Nismo pa uspeli odpraviti
neskladij v materialnem razvoju, saj so posledice neugodnih
gospodarskih gibanj v preteklih letih in slabosti v tekočem
gospodarjenju vplivale na to, da je bila rast družbenega proizvoda manjša, kot smo načrtovali. To pa je neposredno vplivalo na upočasnitev razvoja proizvajalnih sil oziroma onemogočalo načrtovano modernizacijo in prestrukturiranje gospodarstva. Vplivalo je tudi na zniževanje ravni osebnega in
družbenega standarda delavcev in delovnih ljudi.
Delovna storilnost v industriji je pod vplivom majhne rasti
proizvodnje stagnirala. Zmanjšal se je tudi obseg naložb, kar
ogroža posodabljanje sredstev za proizvodnjo in uvajanje
nove proizvodnje, medtem ko visoka dotrajanost opreme
narekuje večje investiranje v zamenjavo in vzdrževanje zmogljivosti ter rekonstrukcijo in modernizacijo s sodobno tehnologijo, ki jo zahteva izvoz na konvertibilno tržišče.
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Na dosežene rezultate in težnje v gospodarskih gibanjih so
v preteklih dveh letih močno vplivale tudi zaostrene mednarodne gospodarske razmere in novi razvojni tokovi v svetu.
Zaradi svetovne gospodarske recesije in dolžniške krize ter
krepitve ekonomskega protekcionizma države v razvoju in
države z visoko zadolženostjo niso mogle uveljaviti potrebnega notranjega prestrukturiranja proizvodnje in porabe.
Prepočasno prilagajanje gospodarskega sistema, ekonomske in razvojne politike zahtevam dolgoročnega programa
gospodarske stabilizacije je eden ključnih vzrokov zaostrenih
gospodarskih razmer. Spremembe v gospodarskem sistemu
so bile zaradi različnih pogosto protislovnih interesov in zahtev republik in pokrajin, idejnih kolebanj, poizkusov uveljavljanja etatističnih in skupinsko lastniških pritiskov ipd. izvedene počasneje, kot smo načrtovali. Prav tako pa nujnih
sprememb sistema nismo uspeli izpeljati sočasno, večinoma
smo jih končali šele na prehodu v novo srednjeročno plansko
obdobje.
3. Zaostrena gospodarska gibanja oziroma stagnacija na
nekaterih področjih gospodarskega razvoja so povzročila
zaostrovanje tudi na drugih področjih, predvsem pri razvoju
samoupravnega odločanja. Z gospodarskimi težavami so se
krepile težnje oziroma zahteve po močnejši vlogi države pri
delitvi družbenega proizvoda in krepile so se zahteve po
zmanjšanju vloge delavca pri odločanju o razpolaganju z
ustvarjenim dohodkom.
Takšno stanje je učinkovalo tudi na politični sistem v celoti,
zlasti na delovanje delegatskega sistema, na delovanje svobodne menjave dela, skupščinskega sistema in političnega
sistema v federaciji in na odnose med republikami in pokrajinama. V praksi je prihajalo do spopadanja med ustavnimi
rešitvami, ki temeljijo na samoupravljanju delavcev, in prakticističnimi rešitvami, ki temeljijo na urejanju družbenih zadev v
imenu delavcev. Krepile so se težnje po etatističnem obvladovanju ekonomske krize ter po centraliziranem upravljanju
družbene reprodukcije. Bilo je mnogo nejasnosti in dilem v
zvezi z nadaljnjimi smermi razvoja političnega sistema. Uresničevanje dolgoročnega programa gospodarske stabilizacije
je pokazalo, da je treba hitreje uveljavljati institute političnega
sistema, zlasti odločilno vlogo in položaj samoupravno združenega dela v vseh oblikah združevanja dela in sredstev.
V razpravah o delovanju političnega sistema so se pojavile
znatne razlike pri pojasnjevanju pojma in narave jugoslovanske federacije. Na to vprašanje je odgovorila kritična analiza
delovanja političnega sistema socialističnega samoupravljanja, ki je potrdila odgovornost republik in pokrajin za lasten
razvoj in za razvoj Jugoslavije kot celote.
V poizkusih razvrednotenja veljavnega političnega sistema
se je ponekod pojavljala trditev, da je z ustavo opredeljen
politični sistem kriv za zaostrovanje družbenoekonomskih
odnosov in da je sistem sporazumevanja in dogovarjanja kot
temeljne metode za uresničevanje skupnih interesov v federaciji neučinkovit. Več je bilo zahtev naj delegatske skupščine
pomembna vprašanja rešujejo v skrajšanih postopkih. Povečala pa se je tudi neposredna interventna vloga državnih
organov pri urejanju odnosov v družbeni reprodukciji. V zaostrenih gospodarskih in političnih razmerah so bile pri dogovarjanju republik in pokrajin za skupen razvoj v federaciji
pogosto težave zaradi prevelikih razlik v stališčih posameznih
republik in pokrajin. Čeprav je postopek usklajevanja in spo- '
razumevanja često težak in dolgotrajen, omogoča demokratično in samoupravno urejanje odnosov v nasprotju s centralističnim urejanjem, ki nujno zaostruje mednacionalne odnose.
Medrepubliško dogovarjanje pa mora kot sicer vsako dogovarjanje in sporazumevanje sloneti na interesih združenega
dela kot nosilca gospodarjenja z družbenim proizvodom, ki
ga ustvarja, in na spoštovanju posamičnega interesa kot delu
skupnega interesa.
4. Predsedstvo si je v opisanih družbenoekonomskih razmerah prizadevalo čim bolj zavzeto sodelovati pri razreševanju temeljnih vprašanj, ne da bi pri tem posegalo v pristojnosti
drugih republiških, državnih in političnih organov ter samoupravnih organov in skupnosti. Taka naravnanost Predsedstra
se je še posebej pokazala pri njegovem spremljanju in vključevanju v razprave o najbolj perečih vprašanjih dogovarjanja
v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFRJ.
Vprašanja iz svoje pristojnosti je obravnavalo po načelu
stalnega zasedanja na svojih rednih in korespondenčnih
sejah in na sejah svojih delovnih teles. Pri tem je utrjevalo že v
poročevalec

prejšnjem obdobju uveljavljeno načelo kolektivnega dela in
odločalo na podlagi usklajenih stališč svojih članov. Predsedstvo je na svojih sejah delovalo v ustavno določeni sestavi. Pri
čemer sta bila na seje vedno vabljena tudi predsednika
Skupščine SR Slovenije in njenega Izvršnega sveta. Pri preostalih oblikah svojega dela, na razgovorih članov, pri širših
informativnih sestankih in na sejah svojih teles pa je Predsedstvo z vabljenjem predstavnikov drugih organov in organizacij
skušalo zagotoviti kar najbolj široko izmenjavo mnenj in stališč o obravnavanih vprašanjih.
Druge, že ustaljene organizacijske oblike svojega dela poleg sej - je Predsedstvo ohranjalo, kolikor je bilo potrebno
za uresničevanje svojih nalog. Delo svetov, komisij in strokovne službe so se tako potrdili kot primerne oblike in metode
pri organiziranju dela Predsedstva. Pri obravnavanju vprašanj
splošne politike se je kot politično posvetovalno telo SR
Slovenije še nadalje uveljavljal Svet republike.
Med oblikami dela Predsedstva je treba omeniti tudi družbenopolitično delovanje njegovih članov, ki so v skladu s
svojimi interesnimi področji spremljali dogajanja in sodelovali
pri delu družbenopolitičnih organizacij in državnih organov.
Da bi pri svojem delu lahko izhajali iz realnih razmer, potreb in
možnosti, so imeli vrsto neposrednih stikov z organizacijami
združenega dela in občinami.
Predsedstvo je nadaljevalo s svojim ustaljenim načinom
obveščanja Skupščine SR Slovenije, njenega Izvršnega sveta
in, kadar je bilo to potrebno, tudi organov družbenopolitičnih
organizacij in Gospodarske zbornice Slovenije o svojem delu,
pobudah in predlogh.
Poleg tega je v nekaj primerih sprejeta stališča o pomembnejših vprašanjih sporočilo organom in organizacijam, pristojnim za njihovo uresničevanje. Pri uveljavljanju načela
javnosti dela Predsedstva se je utrdila praksa, da sejam prisostvujejo novinarji, ki so javnost večinoma ustrezno obveščali
o delu in mnenjih Predsedstva.
Svoje delovanje je Predsedstvo stalno usklajevalo z delom
Skupščine SR Slovenije in drugih organov in organizacij.
Upoštevalo je njihove pobude pri oblikovanju svojih programov, pri čemer je treba opozoriti, da so bili ti zaradi tekočega
odzivanja Predsedstva na težke družbenoekonomske razmere
in aktualno družbenopolitično dogajanje še bolj orientacijski
kot v prejšnjih obdobjih.
K uspešnemu usklajevaju dela Predsedstva s Centralnim
komitejem Zveze komunistov Slovenije in Republiško konferenco SZDL Slovenije je prispevalo sodelovanje njunih predsednikov, ki sta po položaju člana Predsedstva. Predsedstvo
je imelo skupne sestanke s sodniki Ustavnega sodišča SR
Slovenije in funkcionarji Skupščine SR Slovenije. Pri sprejemanju ocene politično varnostnih razmer sta Predsedstvo
republike in predsedstvo Centralnega komiteja ZKS sklicala
skupno sejo.
Predsedstvo je sodelovalo pri delu republiških družbenih
svetov za vprašanja družbene ureditve, za mednarodne
odnose ter za gospodarski razvoj in ekonomsko politiko.
Ugotavljalo je, da še ni v celoti uresničena njihova ustavna
vloga oziroma da se ti sveti le delno uveljavljajo kot oblika
organizirane demokratične izmenjave mnenj o načelnih političnih vprašanjih. Njihova stališča in predlogi so imeli sicer
pomembno vlogo pri oblikovanju aktov, stališč in ocen Predsedstva, predsedniki svetov so bili tudi večkrat povabljeni na
seje Predsedstva.
Za premagovanje skupnih problemov v Jugoslaviji in za
uresničevanje ustavnih pravic in obveznosti republike pri oblikovanju in izvajanju enotne politike federacije je bilo
pomembno sodelovanje Predsedstva SR Slovenije s Predsedstvom SFRJ. Predsednik in člani Predsedstva so sodelovali na
razširjenih sejah Predsedstva SFRJ in na sejah njegovega
Sveta za ljudsko obrambo. Predsedstvi in njuna telesa in
službe so intenzivno izmenjavali informacije, gradiva, mnenja
in izkušnje. Pri razvijanju odnosov s Predsedstvom SFR Jugoslavije je Predsedstvo SR Slovenije dosledno upoštevalo
ustavni položaj republike v federaciji in iz tega izvirajoč položaj obeh predsedstev. Kot novost pri odnosih in sodelovanju
med obema predsedstvoma je treba tudi omeniti, da se je
Predsedstvo SR Slovenije v nekaj primerih odločilo, da s
svojim pismom opozori Predsedstvo SFR Jugoslavije na
nekatera bistvena in pereča vprašanja pri uresničevanju
dogovorjene politike v federaciji.
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URESNIČEVANJE NALOG GOSPODARSKEGA IN
DRUŽBENEGA RAZVOJA
Predsedstvo Socialistične republike Slovenije je ob obrav- •
navi temeljnih vprašanj ma'terialnega in družbenega razvoja
osrednjo pozornost namenilo oblikovanju dolgoročnih in
srednjeročnih planskih dokumentov Slovenije in Jugoslavije,
oblikovanju ekonomske in razvojne politike in dograjevanju
gospodarskega sistema ter usklajevanju interesov SR Slovenije
in drugih republik in avtonomnih pokrajin v federaciji. Predsedstvo je s tem v zvezi sprejemalo svoja stališča, oblikovalo
mnenja in dajalo pobude za reševanje obravnavanih vprašanj.
1. V obsežni aktivnosti v preteklih dveh letih pri dograjevanju gospodarskega sistema se je Predsedstvo zavzemalo za
takšne spremembe oziroma dopolnitve, ki bodo uveljavljale
ustavni položaj delavcev v temelj nih organizacijah združenega
dela in celoti odnosov v združenem delu, položaj občine,
republike, pokrajin in federacije. Zavzemalo se je, da se na teh
izhodiščih Skupščina SR Slovenije, njen Izvršni svet in delegacija v Zboru republik in pokrajin ustvarjalno vključijo v
pripravo strokovnih podlag kakor tudi v proces usklajevanja
stališč v Skupščini SFRJ in da so razprave o predlogih posameznih rešitev strpne in konstruktivne, ker je le tako mogoče
uskladiti pogosto različne in protislovne interese republik in
pokrajin. Menilo pa je, da ni mogoče sprejemati odločitev, ki
objektivne ne prispevajo k utrjevanju gospodarstva in razvoja
socialističnega samoupravljanja. Tudi že sprejete zakonske
rešitve in zlasti vse izvedbene akte je treba preverjati na
podlagi njihovih učinkov ter tiste, ki ne odpravljajo dosedanjih zastojev v razvoju sistema socialističnega samoupravljanja, popraviti ali dopolniti.
Pri dograjevanju gospodarskega sistema
je Predsedstvo posebno pozornost namenjalo rešitvam na
področju družbenega planiranja, gospodarskih odnosov s
tujino ter denarnega in posojilnega sistema.
Obravnavo sistemskih vprašanj družbenega planiranja je
Predsedstvo povezovalo s pripravo srednjeročnih in planskih
dokumentov za obdobje 1986-1990. Pri opredeljevanju svojih
stališč je izhajalo iz ustavne opredelitve pravice in odgovornosti rj^ublik in pokrajin za lasten razvoj in za razvoj Jugoslavije
kot celote ter iz neodtujljive pravice delovnih ljudi in občanov
v temeljnih in drugih organizacijah združenega dela, v krajevnih skupnostih in drugih samoupravnih organizacijah in
skupnostih, da samostojno planirajo in medsebojno usklajujejo plane. Bistvo uveljavljanja takšne vloge delovnih ljudi in
občanov je samoupravno sporazumevanje in družbeno dogovarjanje kot temeljna sestavina družbenega plana. Zato se je
Predsedstvo zavzemalo, da temeljni nosilci planiranja samoupravno uskladijo svoje interese v različnih oblikah samoupravnega organiziranja ter da s sporazumi in dogovori o
temeljih planov prevzamejo materialne in druge obveznosti za
njihovo uresničevanje.
Tudi družbeni plan Jugoslavije mora temeljiti na dogovoru
delovnih ljudi, organizacij združenega dela, samoupravnih
interesnih skupnosti in drugih samoupravnih organizacij in
skupnosti ter na dogovoru socialističnih republik in socialističnih avtonomnih pokrajin. Izhajati je treba iz načela, da ima
vsaka organizacija združenega dela, občina, socialistična
republika in socialistična avtonomna pokrajina pravicosin
odgovornost, da se razvija v skladu z rezultati lastnega dela in
hkrati izpolnjuje v planih opredeljene skupne obveznosti. Pri
tem je treba upoštevati družbeno naravo dohodka in načelo
socialistične solidarnosti in vzajemnosti med delovnimi
ljudmi, med narodi, republikami in pokrajinama. Pri sporazumevanju in dogovarjanju o skupnih nalogah in medsebojnih
materialnih obveznostih je treba izhajati iz usklajenih bilanc
potreb in razpoložljivega dohodka. Izdelati jih je treba v vseh
organizacijah združenega dela in družbenopolitičnih skupnostih, in to na enotnih strokovnih izhodiščih.
Predsedstvo je tudi poudarjalo, da mora celoten gospodarski sistem, ne le sistem družbenega planiranja, prispevati k
razvijanju občin, republik, pokrajin in federacije v samoupravne skupnosti združenih proizvajalcev, v organ oblasti in
samoupravljanja delavskega razreda in vseh delovnih ljudi.
Zato je treba pospeševati samoupravno povezovanje delavcev
v organizacijah združenega dela v vsej državi, povezovanje na
znanstvenem, kulturnem in drugih področjih življenja in dela.
Na teh osnovah bodo tudi družbeni plani, še zlasti plan
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federacije, bistveno boljši in se uveljavili kot sredstvo samoupravne integracije združenega dela in vseh delovnih ljudi in
občanov, kot sredstvo za reproduciranje socialističnih samoupravnih in družbenoekonomskih odnosov.
Pri usklajevanju stališč o zakonodaji pri gospodarskih
odnosih s tujino se je Predsedstvo zavzemalo za rešitve, ki
bodo spodbujale delavce v organizacijah združenega dela, da
se hitreje vključujejo v mednarodno menjavo, zlasti večji izvoz
na konvertibilno področje in, da se v tem cilju dohodkovno
povezujejo.Delavci v organizacijah združenega dela, ki so
neposredno ali v dohodkovnih povezavah ustvarili devizni
priliv, morajo biti subjekt gospodarjenja z deviznimi sredstvi.
Poudarjeno je bilo, da morajo tisti, ki se zadolžujejo v tujini,
sami ali na osnovi dohodkovnega povezovanja z drugimi organizacijami združenega dela zagotoviti devizna in dinarska
sredstva za vračilo dolgov. Zato ne smemo pristajati na predloge, ki bi tudi v bodočem sistemu omogočili socializacijo
nastalih obveznosti z vsemi negativnimi posledicami na
odnose v družbeni reprodukciji.
Predsedstvo se je zavzemalo za ustvarjanje realnih razmer
za delovanje deviznega trga in da se dinar uveljavi kot edino
plačilno sredstvo v državi.
Med pripravo sprememb predpisov, ki urejajo denarni,
posojilni in bančni sistem, se je Predsedstvo zavzemalo za
takšne rešitve, ki bodo omogočale, da delavci v organizacijah
združenega dela odločajo o sredstvih družbene reprodukcije.
Zlasti je treba spremeniti vlogo Narodne banke Jugoslavije in
odpraviti avtonomno ustvarjanje denarnega kapitala, ki je
zunaj nadzora združenega dela. Prenehati je treba s prakso,
da se s politiko primarne emisije za t. i. selektivne namene z
njenim prevelikim obsegom in usmerjanjem na veliko število
namenov poslovne banke spreminjajo v podaljšano roko
narodnih bank in da se tako vnaprej določa uporaba večine
sredstev, ki so jih delavci organizacij združenega dela združili
v poslovnih bankah. Politiko konverzije posojil, odstopanja
sredstev in drugih ukrepov, ki naj omogočijo prilagajanje
organizacij združenega dela stabilizacijskim merilom gospodarjenja, je nujno treba snovati na ekonomskih merilih, ne pa,
da prevladuje predvsem panožno in teritorialno načelo, ki
objektivno pomeni obsežno prelivanje dohodka brez vnaprej
opredeljenih obveznosti porabnikov sredstev. Vse našteto so
bistveni pogoji za povečevanje učinkovitosti gospodarjenja in
odpravo nekaterih bistvenih vzrokov inflacije.
2. Predsedstvo je ob obravnavah planskih dokumentov in
tekočih gospodarskih gibanj podprlo prizadevanja Izvršnega
sveta Skupščine SR Slovenije za oblikovanje gospodarske
politike, ki temelji in hkrati sprošča uveljavljanje ekonomskih
zakonitosti in trga ob usmerjevalni vlogi samoupravnega in
družbenega plana. Ta politika mora gospodarsko motivirati
delavce v organizacijah združenega dela za povečevanje proizvodnje in izvoza, boljše izkoriščanje proizvodnih zmogljivosti, za uvajanje sodobne tehnologije in organizacije proizvodnje ter poslovanja, za vlaganje v razvojno in raziskovalno delo
in izobraževanje. Skratka, podpreti mora delovne kolektive, ki
so se že ali se lahko potrdijo na tujih in domačem trgu. Na
drugi strani pa prisiliti delavce v organizacijah združenega
dela, ki slabi gospodarijo, da spremenijo svoje ravnanje, preusmerijo proizvodnjo ali jo ukinejo. Gospodarska politika in
njeni ukrepi morajo širiti možnosti za krepitev reprodukcijske
sposobnosti organizacij združenega dela. Na eni strani gre za
ustrezno politiko delitve dohodka, na drugi pa za uveljavljanje
zahteve, da morajo delavci v organizacijah združenega dela z
učinkovitim gospodarjenjem z družbenimi sredstvi zagotavljali financiranje tekoče proizvodnje in razvoja, likvidnost svojih organizacij združenega dela in bank. Samo pod temi
pogoji bo mogoče opustiti prakso socializacij dinarskih in
deviznih dolgov ter podpiranje slabega gospodarjenja.
Gospodarska politika in njeni ukrepi ter celoten gospodarski
sistem morajo zagotavljali razmere, da delavci v temeljni in
delovni organizaciji upravljajo s celoto dohodka in še posebej
z akumulacijo, da ohranjajo in razširjajo družbena sredstva,
da sleherni delavec in njegova organizacija združenega dela
deli gospodarsko usodo svojega dela in rezultatov gospodarjenja, da odgovarja za odločitve, sprejete o tekočem gospodarjenju in razvoju. Dati morajo trdnejšo oporo samoupravnemu dohodkovnemu povezovanju organizacij združenega
dela v vsej državi in združevanju dela in sredstev za pridobivanje skupnega prihodka in dohodka.
Predsedstvo je menilo, da zaradi nakopičenih materialnih
problemov in zaostrenega ekonomskega in socialnega polo6

žaja delovnih ljudi in občanov ne smemo popuščati pritiskom
po spreminjanju socialističnega samoupravnega družbenoekonomskega sistema in odlaganju uresničevanja ključnih
nalog dolgoročnega programa gospodarske stabilizacije.
Zatekanje k etatistično birokratskim rešitvam bi ekonomska in
politična vprašanja še bolj zapletlo, rešilo pa jih le malo.
Bistveno pa je, da bi to zaviralo uveljavljanje socialističnega
samoupravljanja. Zato je Predsedstvo skrbno obravnavalo
predloge nalog gospodarske in razvojne politike, še posebej
tistih, ki zadevajo ustvarjanje razmer za postopno prilagajanje
organizacij združenega dela in celotnih družbenopolitičnih
skupnosti stabilizacijskim zahtevam gospodarjenja. Opozarjalo je, da je pri teh odločitvah treba izhajati iz bilančnih
projekcij razpoložljivega dohodka in celovitega pogleda v
probleme in možnosti razvoja posameznih organizacij združenega dela in gospodarskih panog, občin ter socialističnih
republik in socialističnih avtonomnih pokrajin. Le na ta način
bo mogoče hkrati in celovito razreševati skupna vprašanja ob
upoštevanju dejanskih materialnih možnosti. Pri tem je
bistveno, da delavci v organizacijah združenega dela z usklajevanjem interesov v reprodukcijskih povezavah, z združevanjem dela in sredstev, prenosom znanja in drugimi oblikami
sodelovanja na osnovi gospodarskih interesov skupno razrešujejo tekoča in razvojna vprašanja posameznih organizacij
združenega dela. Združeno delo bo le s takim sodelovanjem
lahko pripravilo take proizvodne programe, ki bodo imeli
perspektivo in bodo te organizacije združenega dela čim prej
usposobili za vključevanje v mednarodno menjavo.
Predsedstvo je namenjalo posebno pozornost uresničevanju politike pospeševanja razvoja gospodarsko manj razvitih socialističnih republik in socialistične avtonomne pokrajine Kosovo. Zavzemalo se je za pospešitev procesa samoupravnega združevanja dela in sredstev organizacij združenega dela iz SR Slovenije in združenega dela manj razvitih
republik in pokrajine Kosovo ter za uveljavljanje dohodkovnih
odnosov pri tem povezovanju.
V obdobju 1981-1984 so organizacije združenega dela iz
Slovenije sklenile z organizacijami združenega dela iz gospodarsko manj razvitih socialističnih republik in socialistične
avtonomne pokrajine Kosovo 160 sporazumov, od tega jih je
do sedaj realiziranih 55. Izkušnje kažejo, da so organizacije
združenega dela, v katerih so sredstva združena, uspešno
gospodarile. Doseženi rezultati pri združevanju dela in sredstev so spodbudni in dokazujejo, da daje ta pot trdnejše
osnove za hitrejši gospodarski razvoj manj razvitih republik in
pokrajine Kosovo. Tak način zagotavljanja sredstev za pospeševanje razvoja manj razvitih republik in pokrajine Kosovo
prispeva tudi k razvoju razvitih republik in avtonomne pokrajine Vojvodine. Ta proces pa je treba pospešiti z dograjevanjem gospodarske in razvojne politike in ustvarjanjem razmer, da se delavci organizacij združenega dela reprodukcijsko povezujejo brez posredovanja državnih in političnih organov. Potrebna je tudi večja pobuda združenega dela iz tistih
okolij, kjer naj bi se sredstva sovlagala.
3. Ob obravnavi republiških in zveznih planskih dokumentov se je Predsedstvo zavzelo za odpiranje v svet in usposabljanje za uspešno vključevanje v mednarodno menjavo.
Menilo je, da je treba reševati strukturna neskladja, vlagati v
nove proizvodnje in dejavnosti, uvajati sodobno tehnologijo,
razviti sodobne organizacijske oblike in metode avtomatiziranih, računalniško vodenih in robotiziranih proizvodnih procesov.
Predsedstvo je spodbujalo snovanje programov za skupno
proizvodnjo in izvoz, in to na temelju ekonomskih interesov
reprodukcijsko povezanih organizacij združenega dela v vsej
državi ob uveljavljanju samoupravnega združevanja dela in
sredstev ter dohodkovnih odnosov. Gotovo je tudi, da je treba
skupne razvojne programe spodbujati z gospodarskimi
ukrepi in sredstvi. To velja zlasti za razvoj tistih dejavnosti, ki
spodbujajo splošen gospodarski razvoj in razvoj drugih
panog in dejavnosti. Ni pa možno sprejemati pobud za takšno
gospodarsko podporo skupnim razvojnim programom, ki bi
povzročili ustvarjanje bistveno neenakih razmer gospodarjenja organizacij združenega dela.
To bi lahko povzročilo izključevanje delovanja tržnih zakonitosti tako, da ne bi mogli ugotoviti, kdo uspešno gospodari.
Prav tako je menilo, da se mora gospodarstvo hitreje vključevati v programe mednarodnega tehnološkega razvoja. Le s
hitrejšim sprejemanjem novih znanj in s širšim vključevanjem
znanstvenih izsledkov v proizvodnjo bo mogoče zagotoviti
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večji dohodek in akumulacijo, potrebno za hitrejši razvoj in
boljše zadovoljevanje življenjskih potreb delovnih ljudi in
občanov. Zaradi tega moramo več vlagati v izobraževanje,
znanost in raziskovalno delo, zlasti na tistih področjih, ki
neposredneje prispevajo k uresničevanju razvojnih programov na prednostnih področjih.
Predsedstvo je menilo, da večletno realno upadanje osebnih dohodkov negativno vpliva na storilnost in s tem na
uresničevanje stabilizacijskih nalog. Menilo je, da je treba v
letnih planskih dokumentih družbenopolitičnih skupnosti in
organizacij združenega dela opredeliti rast osebnih dohodkov
skladno s povečanjem delovne storilnosti in gospodarnosti
poslovanja ob upoštevanju realne rasti dohodka in izvoza.
Hkrati pa je menilo, da moramo z volitveno politiko okrepiti
reprodukcijsko sposobnost združenega dela in s tem zagotoviti realne vire za pokrivanje materialnih neskladij v reprodukciji in za vlaganje v rekonstrukcije in nove proizvodnje. Vlaganj v družbene dejavnosti, ki so vse bolj odločujoč dejavnik
razvoja in ustvarjanja nove vrednosti, ne smemo jemati kot
neproduktivno porabo in nenehno zmanjševati njihovega
deleža pri porabi ustvarjenega in razpoložljivega družbenega
proizvoda. V mejah skupno dogovorjene globalne delitvene
politike je treba pospešiti uveljavljanje odnosov svobodne
menjave dela in tako opredeliti prednosti in selekcionirati
obstoječe programe.
4. V zadnjem času so se še nadalje zaostrovala vprašanja
socialno-ekonomske varnosti in socialne politike. Težke
gospodarske razmere, učinki inflacije in padec realnih osebnih dohodkov so prizadeli predvsem socialno-ekonomsko
varnost delavcev, ki živijo le od osebnega dohodka, nekaterih
skupin upokojencev in invalidov ter študentov in mladih
družin.
Samoupravne interesne skupnosti, ki delujejo na področju
socialno-ekonomske varnosti in širše socialne politike, so se
sicer odzivale na zaostrene situacije. Vendar pa problemi
socialnoekonomske varnosti v družbi niso bili obravnavani
kot sestavni in nepogrešljivi del produkcijskega odnosa, ki naj
bi v naši družbenoekonomski ureditvi med drugim zajemal
vse sestavine osebnega in družbenega standarda delavcev,
na podlagi solidarnosti in vzajemnosti pa tudi vseh občanov.
Samoupravne interesne skupnosti so večinoma reševale le
vprašanja nekaterih najbolj ogroženih skupin delavcev in
občanov. Kljub opisanim pomanjkljivostim smo doslej z
različnimi ukrepi vendarle obvladali socialno-ekonomske zaostritve, ki jih je prinašal padec osebnega in družbenega standarda.
Zaostrene gospodarske razmere, še posebej padec realnih
osebnih dohodkov oziroma dohodkov, v katerih se oblikujejo
sredstva za financiranje družbeno organizirane socialno ekonomske varnosti, so zmanjšale udeležbo sredstev za te
namene v družbenem proizvodu. Po drugi strani pa so prav ti
procesi širili krog delavcev in občanov, pri katerih je bilo
nujno posredovanje s temi sredstvi, da se prepreči prevelika
socialna diferenciacija. Ta protislovja ekonomskih možnosti
in socialnih potreb je bilo v zadnjih letih vedno težje razreševati.
Predsedstvo SR Slovenije je obravnavalo vsa ta vprašanja in
podprlo predloge in ukrepe Izvršnega sveta Skupščine SR
Slovenije za obvladovanje problematike socialno-ekonomske
varnosti najbolj ogroženih skupin občanov in delavcev in
vprašanj osebnega standarda delavcev v družbenih dejavnostih. Posebej je podprlo ukrepe, ki naj zaradi visoke inflacije
in čezmerne rasti življenjskih stroškov zagotovijo učinkovitejše delovanje sistemskih rešitev socialne in ekonomske varnosti. Hkrati pa je poudarjalo, da razrešitev teh vprašanj lahko
dolgoročno temelji le na rasti celotnega dohodka, torej na
uresničevanju stabilizacijskega programa v vseh njegovih
sestavinah. To je edino možna in realna pot za izboljšanje
ekonomskega in socialnega položaja vseh delovnih ljudi in
občanov.
Poleg raziskovalne dejavnosti so v zadnjih štirih letih od
vseh področij skupne porabe le sredstva za invalidsko-pokojninsko zavarovanje ohranila svojo udeležbo v družbenem
proizvodu na približno isti ravni. V letu 1985 smo namreč
bistveno zmanjšali zaostajanje pokojnin in invalidnin za rastjo
življenjskih stroškov in osebnih dohodkov. Še posebej se je
dvignila raven tako imenovanih zajamčenih pokojnin, ki so pri
polni delovni dobi celo presegle raven zajamčenih osebnih
dohodkov. Takšno usmeritev je v celoti podprlo tudi Predsedstvo SR Slovenije.
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Na preostalih področjih socialno-ekonomske politike je
treba omeniti probleme stanovanjske izgradnje, čeprav so se
deleži sredstev za ta namen v družbenem proizvodu v letu
1980-1985 zmanjševali le približno za toliko, kot pri družbenih
dejavnostih, se je izgradnja stanovanj v tem času skoraj prepolovila.
Pri obravnavanju socialno-ekonomske politike je Predsedstvo posebno skrb namenilo vprašanjem, ki zadevajo položaj
in perspektivo mlade generacije v naši družbi. Opozorilo je,
da je med ljudmi, ki iščejo delo, nesorazmerno veliko mladih,,
ki iščejo prvo zaposlitev. Iz tega je razvidno, da so nekatere
organizacije združenega dela zaprte za mlade šolane delavce
in da imajo v njih skupinsko lastniški odnos do zaposlovanja.
Po mnenju Predsedstva se najbolj zaostruje stanovanjsko
vprašanje mladih družin. Ocenilo je, da so razmere na tem
področju zelo kritične. Obravnavalo je tudi položaj študentov
ter njihove gmotne razmere, stroške bivanja v študentskih
domovih, subvencioniranje prehrane in valorizacijo štipendij.
Podprlo je vse rešitve in ukrepe, ki naj zagotovijo čim uspešnejše šolanje novih strokovnjakov in novih nosilcev družbenega razvoja. Ob tem pa je ugotavljalo, da zaradi objektivnih
in subjektivnih razlogov mlada generacija ni dovolj sodelovala pri razreševanju lastnih vprašanj. Kritično je ocenilo
prakso, po kateri se ukrepi na tem področju sprejemajo od
primera do primera ali pa zaradi izsiljevanj ob posameznih
zaostrenih situacijah.
5. Ob obravnavanju družbenoekonomskih odnosov in razvojnih problemov na posameznih področjih družbenih dejavnosti je Predsedstvo ugotavljalo, da se prepočasi uresničuje
ustavni koncept razvoja samoupravnih družbenoekonomskih
odnosov, ki temeljijo na svobodni menjavi dela. Druga skupna
značilnost, ki velja za vse družbene dejavnosti v preteklem
obdobju, je administrativno omejevanje porabe. Delitev sredstev med dejavnostmi in znotraj njih se je vse bolj približevala
proračunskemu načinu financiranja. Hkrati pa so se sredstva
krčila linearno brez selektivne odmere prednostnih in kakovostno pomembnejših nalog.
Zmanjšane materialne možnosti so zaostrile odnose tudi v
zdravstveni dejavnosti. Zdravstvo so še posebej pestile
težave pri uvozu opreme in potrošnega materiala, ki ga potrebuje ne le za raziskovalno dejavnost in razvoj, ampak tudi za
funkcioniranje medicinske tehnologije. Ne glede na vse to je
Predsedstvo zagovarjalo stališče, da je treba ohraniti doseženo medicinsko raven zdravstvenega varstva, ki nas uvršča
med razvite države, hkrati pa moramo zagotavljati dostopnost
tudi najbolj zahtevnih medicinskih storitev vsem delavcem in
občanom. V naši republiki je celotno prebivalstvo zajeto v
družbeno organizirane oblike zdravstvenega varstva. Zato
moramo po mnenju Predsedstva usmeriti prizadevanja v
povečanje kakovosti storitev. Še naprej je treba izboljševati
strokovnost delavcev in medicinsko tehnologijo ter širiti vse
oblike medicinske kulture. Uresničevanje teh ciljev in opredelitev lahko zagotovijo le programi zdravstvenega varstva, ki so
rezultat dogovarjanja uporabnikov in izvajalcev zdravstvenega varstva o njihovih potrebah in interesih. Takih programov še nimamo, oblike samoupravnega organiziranja na tem
področju so toge in formalne, sprejete odločitve pa so vse
prepogosto izraz lokalističnega videnja problemov zdravstvenega varstva.
Pri obravnavanju vprašanj s področja vzgoje in izobraževanja je Predsedstvo SR Slovenije podprlo dolgoročno strateško usmeritev, da je težiščna naloga preobrazbe celotnega
vzgojnoizobraževalnega sistema, od osnovne šole in srednjega do visokega šolstva, pripravljanje kadrov za 21. stoletja.
To so kadri, ki se ne bodo sposobni zgolj prilagajati novim
tehnološkim in informacijskim sistemom, ampak jih bodo tudi
ustvarjalno sooblikovali. Ob spoznanju, da so naše razvojne
perspektive v znanju, visoki tehnologiji in kakovostnem delu
kot najpomembnejših dejavnikih za rast družbenega proizvoda in s tem tudi družbenega napredka, je nujna usmeritev,
da bo v prihodnje treba dodeliti vzgojnoizobraževalnim dejavnostim več sredstev, čeprav je treba tudi znotraj tega
področja nenehno iskati možnosti za nadaljnje racionalizacije.
Ker je preobrazba visokega šolstva pomemben člen pri
dograjevanju celotnega sistema reforme vzgoje in izobraževanja, je Predsedstvo na svoji seji namenilo posebno pozornost
nekaterim aktualnim vprašanjem uresničevanja visokošolske
preobrazbe v naši republiki. Ugodno je ocenilo njen dosedanji
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potek in rezultate, saj sta univerzi uspeli uskladiti nove vzgojnoizobraževalne programe in opraviti vse tiste naloge, ki so
bile za to fazo reforme najpomembnejše. Niso pa še dovolj
okrepile integrativne funkcije univerze, da bi kot skupnost
višjih in visokih šol pritegnila svoje članice za opravljanje
skupnih nalog. Zelo spodbudno je, da pri tem ne gre zgolj za
spremenjen odnos družbe do visokega šolstva, ampak tudi za
obraten proces, za večjo odzivnost in zavzetost delavcev v
visokem šolstvu do procesov samoupravne družbene preobrazbe in do sprminjanja družbene prakse. Napačno bi bilo
zoževati preobrazbo le na reformo vzgojnoizobraževalnih in
raziskovanih programov, saj pomeni celovit in trajen družbeni
proces spreminjanja družbenoekonomskih odnosov na tem
področju. Univerzi se morata zavzemati za kakovostno rast
svojih temeljnih dejavnosti - vzgojnoizobraževalne in raziskovalne, pa tudi za učinkovitejše uporabljanje vsega razpoložljivega znanja v družbeni praksi.
Med slabostmi, ki spremljajo sicer uspešne začetke preobrazbe našega visokega šolstva, so predvsem tiste, ki jih
določajo vse bolj omejeni gmotni pogoji, kot tudi tiste, ki
izvirajo iz razdrobljenih, prenatrpanih programov, premajhnega deleža podiplomskega izobraževanja in znanstveno raziskovalne dejavnosti, kadrovskih problemov, ekstenzivnosti
študija ipd.
Da bi lahko sledili znanstveno tehnološki revoluciji v svetu,
je treba pospešeno uveljavljati načela stalnosti izobraževanja,
tako da bi bil lahko vsakdo usposobljen za nenehno sprejemanje novih znanj in njihovo ustvarjalno uporabo v družbeni
praksi. Zato moramo razviti sodobno zasnovo stalnega izobraževanja in ga hitreje uvajati v šolske oblike. Večjo skrb za
učinkovitejše podiplomsko izobraževanje pa bi morali posvetiti tudi raznim neformalnim oblikam stalnega izobraževanja
že zaposlenih strokovnjakov. Takšen fleksibilen izobraževalni
sistem naj bi se sproti prilagajal razvojnim potrebam in novostim v posameznih strokah. Navedene usmeritve pa bomo
lahko dosegli s celovitejšim izvajanjem kadrovsko izobraževalnih funkcij v organizacijah združenega dela ter z ustreznejšim družbenoekonomskim vrednotenjem znanja. Nujna bi bila
tudi hitrejša kadrovska reprodukcija v visokem šolstvu s pritokom mlajših, kakovostnih in ustvarjalnih delavcev. Intenzivnejši bi moral biti tudi dvosmerni pretok med univerzo in
združenim delom.
Predsedstvo se je zavzelo za učinkovitejše podružbljanje
vzgojnoizobrževalne dejavnosti ob prevzemanju večje odgovorosti okolja za uspešen razvoj na vseh ravneh te dejavnosti
- od osnovne šole do visokega šolstva. Podružbljanje pa po
drugi strani pomeni tudi večje odpiranje in vključevanje izobraževanja v razreševanje perečih družbenih vprašanj ter
iskanje perspektiv in dolgoročnih razvojnih usmeritev.
Pri spremljanju in obravnavanju vprašanj o kulturnem življenju in kulturni politiki je Predsedstvo SR Slovenije temeljilo
v spoznanju, da je kultura organska sestavina človekovega
družbenega življenja, s katero bogati svojo osebnost in svoje
človeško bistvo, obenem pa je nepograšljiva integralna sestavina gospodarske in družbene reprodukcije sleherne nacionalne skupnosti. V srednjeročne in dolgoročne planske in
druge pomembne razvojne dokumente smo zapisali, da je
kultura gibalo napredka, saj je uresničevanje razvojnih ciljev
naše družbe neločljivo povezano z razvojem kutlure v najširšem pomenu.
V zadnjem času so se okrepila prizadevanja za dograjevanje
in poglabljanje tistih bistvenih načel kulturne politike, ki bi
morala v prvi vrsti prispevati k razvoju kulturnih dejavnosti in
kulture v najširšem pomenu te besede. To so prizadevanja za
uveljavitev kulturne mnogosrediščnosti, ki naj zagotavlja
hkraten in skladen razvoj kulturnih dejavnosti v celotnem
slovenskem kulturnem prostoru ob čedalje večji dostopnosti
kulturnih dobrin vsem delovnim ljudem in občanom ter enakopravnih možnosti za sleherno resnično ustvarjalnost. Uresničevanje načela o policentričnem kulturnem razvoju pa ne bi
smelo biti v neskladju s čedalje bolj perečo zahtevo po hitrejši
rasti osrednjih nacionalnih kulturnih ustanov, pa tudi matičnih ustanov kot strokovnih nosilk področij. Ob navedenih
pozitivnih spremembah je treba ugotoviti, da je bilo v tem
času premalo storjeno za delovno, programsko strokovno in
kadrovsko povezovanje ter sodelovanje med kulturnimi dejavnostmi in med posameznimi kulturnimi institucijami znotraj
teh dejavnosti. Zastala so iskanja združujočih možnosti v
kulturi, skoraj nič ni bilo možno storiti za prestrukturiranje
kulturnih dejavnosti ipd.
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V sedanjih zaostrenih gmotnih razmerah se problematika
kulturnega življenja, kulturno umetniških dejavnosti in kulturnih ustvarjalcev oziroma delavcev v kulturi čedalje bolj zožuje
le na vprašanja materialne osnove razvoja. Že nekaj let trajajoče upadanje deleža za kulturo v družbnem proizvodu in s
tem realno zmanjševanje sredstev za kulturo ima vrsto negativnih družbenih posledic, prihaja pa tudi v nasprotje z ugotovljenim povečanim kulturnim interesom in potrebami naših
ljudi po ustvarjanju, doživljanju in spoznavanju kulturnih
vrednot. Bogato, razvejano kulturno življenje, ki se je sicer
ponekod v preteklih letih širilo preveč ekstenzivno, po eni
strani omejuje majhnost našega nacionalnega kulturnega
trga, po drugi pa bodo čedalje bolj skope gmotne možnosti
nujno povzročile krčenje tudi kakovostnih programov. Težaven materalni položaj ne prizanaša vrsti osnovnih kulturnih
dejavnosti, od knjige, gledališke in filmske dejavnosti, varovanje kulturne in naravne dediščine, pa do nekaterih osrednjih
nacionalnih kulturnih ustanov. Zelo zaostren je tudi družbenoekonomski položaj nekaterih delavcev v kulturi.
O navedenih in drugih konkretnih nerešenih vprašanjih
kulturnih dejavnosti in dilemah kulturne politike je Predsedstvo razpravljalo ali bilo o njih sproti obveščeno na delovnih
razgovorih ali drugih oblikah dela in v stalnem sodelovanju z
za kulturo odgovornimi dejavniki v družbenopolitičnih organizacijah in skupnostih, v samoupravnih interesnih skupnostih,
izvršilnih in upravnih organih in seveda tudi v neposrednih
stikih z delavci v kulturi. Posebna pozornost in skrb sta bili
posvečeni predvsem vprašanjem ob pripravi srednjeročnih in
dolgoročnih razvojnih načrtov za kulturo, programski, organizacijski in gmotni problematiki posameznih kulturnih dejavnosti in institucij, socialnim in drugim možnim posledicam
zaostrenih materialnih možnosti, v katerih se je znašla kultura, dograjevanju delegatskega odločanja in večji kultrunopolitični uveljavitvi kulturnih skupnosti, perečim vprašanjem
družbenoekonomskega položaja kulturnih delavcev, problematiki podcenjenosti avtorskega dela in avtorskih honorarjev,
kadrovski problematiki v kulturi ipd.
V tem času so potekale tudi aktivnosti, povezane s pripravljanjem in vodenjem 13. plenuma kulturnih delavcev OF slovenskega narod o skupnem slovenskem kulturnem prostoru.
Plenum je prispeval k utrditvi spoznanja o duhovni združenosti slovenske identitete in o razvoju slovenskega naroda kot
etnične celote, neglede na to kje žive njegovi pripadniki,
vendar celote v okviru politike miroljubnega sodelovanja,
dobrega sosedstva, odprtih meja in nevmešavanja v notranje
zadeve drugih. Skupni slovenski kuluturni prostor naj pomeni
oblikovanje ustvarjalnega kulturnega sožitja, ki presega
državne meje in razlike v politični ter svetovnonazorski opredelitvi. Pogoj za intenzivnejši kulturni pretok in za tesnejšo
povezanost naših zamejcev, izseljencev in zdomcev s kulturnim življenjem matičnega naroda pa je tudi odprtost slovenske kulture v SFR Jugoslavijo in v svet.
Predsedstvo SR Slovenije se je v razpravah o kulturi zavzelo
za zagotovitev boljših organizacijskih in materialnih možnosti
za njen nadaljnji razvoj, še zlasti na tistih kritičnih področjih,
kjer gmotne možnosti izrazito zaostajajo za potrebami razvejane institucionalne strukture ter naraščajočimi kulturnimi
interesi in potrebami naših ljudi. Pri prizadevanjih za preseganje Sedanje materialne, konceptualne in organizacijske krize
pa si je treba v prvi vrsti prizadevati za krepitev umetniške
ustvarjalnosti, za resnično umetniško kakovost in napredno
humanistično vsebino.
III.
RAZVOJ DRUŽBENOPOLITIČNEGA SISTEMA
SOCIALISTIČNEGA SAMOUPRAVLJANJA TER
VARSTVO IN URESNIČEVANJE USTAVNOSTI IN
ZAKONITOSTI TER VREDNOT ČLOVEKOVEGA
OKOLJA
1. V preteklem obdobju je prevladovalo delo pri pripravi
kritične analize delovanja političnega sistema socialističnega samoupravljanja. Politični sistem socialističnega samoupravljanja je eno tistih področij našega družbenopolitičnega
življenja, na katerem se s poglobljeno razpravo o njegovih
slabostih, spremembah in razvoju najizraziteje kažejo naše
notranjepolitične razmere in zaostritve. Razprave o političnem sistemu hkrati razkrivajo stanje politične zavesti družbe
poročevalec

!n protislovja našega razvoja. Politični sistem kot rezultat
uresničevanja programskih usmeritev organiziranih sil družbene zavesti je namreč izraz njihovih pogledov na cilje socialističnega razvoja, na enotno voljo narodov in narodnosti Jugoslavije za skupno življenje ter načine in sredstva njihovega
uresničevanja, ki se najizraziteje kažejo v temeljnih proizvodnih odnosih oziroma v stopnji uveljavljenosti socialističnega
proizvodnega odnosa, od česar je odvisen tudi nadaljnji razvoj socialistične revolucije.
Pri obravnavi posameznih separatov kritične analize delovanja političnega sistema socialističnega samoupravljanja za
seje Republiškega in Zveznega družbenega sveta za vprašanja družbene ureditve je sodelovalo tudi Predsedstvo SR
■ Slovenije kot udeleženec pri delu Republiškega družbenega
sveta za vprašanja družbene ureditve. Skupaj s preostalimi
udeleženci pri delu omenjenega republiškega družbenega
sveta je sprejemalo konkretne ugotovitve in usmeritve za
uveljavljanje in razvoj političnega sistema, pri čemer je bilo
zavzeto enotno stališče, da ni treba spreminjati temeljnih
ustavnih načel. Tako stališče je tudi prispevalo k umirjanju
razprav in ustvarjalnejši analizi politične prakse in oblikovanju nadaljnjih razvojnih smeri političnega sistema. S tem se je
tudi pomirilo ozračje v posameznih okoljih, ki so pričakovala
večje spremembe političnega sistema, ki naj odrešujoče vplivajo na premostitev gospodarskih težav.
V razpravah o delovanju političnega sistema v SR Sloveniji
je Predsedstvo vztrajalo na tem, da ni treba čakati na dokončen sprejem sklepnega dokumenta o delovanju tega sistema,
temveč je treba sproti analizirati njegove posamezne dele in
takoj uveljavljati tiste spremembe, ki jih analize pokažejo kot
koristne in nujne in ki so v skladu s temeljno usmeritvijo
sklepnega dokumenta kritične analize. Tako so bile v SR
Sloveniji nekatere ugotovitve iz kritične analize upoštevane
pri dopolnitvi volilne zakonodaje in zakonodaje s področja
svobodne menjave dela. Takšna dejavnost je tudi v skladu s
stališčem, po katerem spremembe pri delovanju političnega
sistema socialističnega samoupravljanja niso odvisne samo
od normativnih dograditev političnega sistema, temveč tudi
od bistveno večje doslednosti pri njegovem izvajanju.
V razpravi o kritični analizi je Predsedstvo zavrnilo usmeritve, ki so v bistvu težile k odpravi temeljne organizacije
združenega dela. Sodilo je sicer, da si je treba prizadevati za
krepitev funkcije delovne organizacije v proizvodnem procesu, vendar tako da se temeljna organizacija združenega
dela ohrani kot temeljna oblika oziroma organizacija, v kateri
je edino mogoče uresničevati z ustavo opredeljen produkcijski odnos in odločati o združevanju dela in sredstev družbene
reprodukcije. Prav tako je zavračalo težnje po zmanjševanju
vloge republik in pokrajin ter spreminjanju strukture Skupščine SFRJ z ustanovitvijo zbora združenega dela. Vse te
rešitve bi po mnenju Predsedstva pomenile revizijo temeljev
političnega sistema in bi po nepotrebnem zaostrile razmere v
naši večnacionalni skupnosti.
Predsedstvo se je zavzemalo tudi, da se v razpravi o kritični
analizi opozori na vzroke težav in odmikov pri uveljavljanju
političnega sistema, hkrat pa predlagajo, kako naj se preprečijo negativni pojavi. Pri tem so poglavitna vprašanja, kako
uveljaviti temeljni samoupravni proizvodni odnos, kako zagotoviti prevladujoč položaj in oblast delavskega razreda in
odločanje delavcev o pogojih za pridobivanje in razporejanje
dohodka v organizaciji združelnega dela in v celotni družbeni
reprodukciji. Odgovoriti je treba na vprašanje, kako je možno
povečati učinkovitost sistema pri odločanju o tem, kako premagovati tekoče gospodarske in druge družbene težave.
Predsedstvo se je zavzemalo, da se razprava o kritični
analizi izkoristi za ustvarjanje večje aktivnosti za čim hitrejše
in doslednejše uveljavljanje temeljnih usmeritev političnega
sistema socialističnega samoupravljanja ter za potrditev
ustavne zasnove socialističnega samoupravnjanja kot trajne
vrednosti in kot temeljne usmeritve za nadaljnjo družbeno
aktivnost. Podprlo je zahteve, da se dosledno in popolno
izvajajo ustava, zakoni in drugi predpisi. Prav tako je podprlo
predloge za normativno dograditev političnega in pravnega
sistema. Menilo je, da ni treba spreminjati temeljnih ustavnih
načel, pač pa posamezna ustavna določila, da bi tako zagotovili večjo učinkovitost samoupravnega političnega sistema in
večjo racionalnost pri odločanju.
2. Dosedanja praksa je pokazala, da je treba dograditi
sistem svobodne menjave dela, zlasti v delu, ki ureja organiziranost in delovanje samoupravnih interesnih skupnosti.

Z ustavo določena zasnova svobodne menjave dela in
samoupravnih interesnih skupnosti predvideva kot trajni
usmeritvi podružbljanje in deetatizacijo celotnega položaja
zadovoljevanja skupnih potreb, vzpostavljanje neposrednih
povezav delavcev v družbenih dejavnostih z delavci v materialni proizvodnji na samoupravnih temeljih. Samoupravne
interesne skupnosti pa so ena izmed oblik za uresničitev
svobodne menjave dela.
I ako na Predsedstvu SR Slovenije kot tudi v drugih republiških organih in organizacijah je bilo ob razpravah o uresničevanju svobodne menjave dela izraženo enotno mnenje, da se
ustavna zasnova samoupravnih družbenoekonomskih odnosov, ki temeljijo na svobodni menjavi dela, prepočasi uresničuje. Vsebinski vzroki za to so zlasti nerazvitost samoupravnih družbenoekonomskih odnosov, nezadovoljivo uveljavljanje temeljne organizacije združenega dela in krajevne skupnosti kot subjektov svobodne menjave dela; prevelika intervencijska vloga države, nepresežene težnje po etatizaciji svobodne menjave dela ter pomanjkanje ustvarjalne izvedbe
ustavne zasnove svobodne menjave dela. Namesto svobodne
menjave dela še vedno prevladuje parafiskalno zagotavljanje
sredstev z njihovo koncentracijo v skladih ter razdelitvijo v
samoupravnih interesnih skupnostih. Pri tem prevladuje vpliv
strokovnih služb pri odločanju v skupščinah samoupravnih
interesnih skupnosti.
V svobodni menjavi dela in samoupravnih interesnih skupnostih se vse prepogosto podrobno urejajo razmerja s predpisi, kar zmanjšuje možnost za samoupravno urejanje teh
odnosov. Tudi ustavna določba, ki dopušča, da se posamezna
samoupravna interesna skupnost ustanovi z zakonom, se
uporablja preširoko.
Glede na takšno stanje se Predsedstvo zavzema, naj se
temeljito prouči sedanja sistemska ureditev tega področja in
oblikujejo rešitve, ki bi pripomogle k širšemu samoupravnemu razvoju svobodne menjave dela. Samoupravne interesne skupnosti morajo vsekakor poenostaviti in racionalizirati svojo organiziranost in postopke odločanja. Otresti se
morajo nepotrebnega formalizma in zagotoviti tako večjo in
takojšnjo odzivnost na odprta vprašanja. Treba jih je smotrno
organizirati ter prepustiti čimveč možnosti posameznim subjektom, da se neformalno združujejo in izvajajo svobodno
menjavo dela, kot ustreza njihovim in širšim družbenim interesom. Organizacije združenega dela, krajevne skupnosti,
samoupravne interesne skupnosti, družbenopolitične organizacije ter strokovne in znanstvene inštitucije naj z obravnavo
teh vprašanj ustvarjalno prispevajo k odpravljanju ovir ter
oblikovanju rešitev za uresničitev ustavno opredeljene svobodne menjave dela.
3. Uresničevanje in varstvo z ustavo in zakoni določenih
družbenoekonomskih in političnih odnosov sta nalogi vseh
družbenopolitičnih, gospodarskih in drugih dejavnikov naše
skupnosti, ki pa se po mnenju Predsedstva ne izpolnjujeta
zadovoljivo. To se kaže v kršitvah normativnih predpisov,
njihovem nedoslednem uveljavljanju, zmanjšani družbeni disciplini ter neustrezni pravni in politični zavesti pri izpolnjevanju normativnih in samoupravno dogovorjenih obveznosti. K
nedosledni uporabi državnega in samoupravnega prava na
posameznih področjih prispevajo tudi pojavi arbitriranja in
političnega vplivanja na uresničevanje predpisov, kar ogroža
stabilnost pravnega reda.
K utrjevanju ustavnosti in zakonitosti pa pomembno prispevajo tudi odločbe Ustavnega sodišča SR Slovenije ter njegova
obvestila Skupščini SR Slovenije o stanju in težavah pri uresničevanju ustavnosti in zakonitosti s predlogi za spremembe
in dopolnitve predpisov.
Z nekaterimi pomembnimi vprašanji uresničevanja ustavnosti in zakonitosti, s katerimi se pri opravljanju svojega dela
sooča Ustavno sodišče SR Slovenije, se je seznanilo tudi
Predsedstvo SR Slovenije v razgovoru s predstavniki Ustavnega sodišča SR Slovenije. Pri tem so bili poudarjeni konkretni primeri neustavnosti in nezakonitosti v predpisih o
zdravstvenem varstvu, urejanju prostora, gospodarjenju s
kmetijskimi zemljišči, varstvu okolja in javnem obveščanju.
V razgovoru je bila obravnavana vloga ustavnega sodstva v
našem družbenopolitičnem sistemu in poudarjeni njegova
samostojnost in neodvisnost pri odločanju o zadevah, ki so v
njegovi pristojnosti.
Posebej je bilo tudi poudarjeno, da Ustavno sodišče varuje
ustavnost in zakonitost v družbenopolitičnem sistemu, ne
more pa biti sredstvo za oblikovanje in izvajanje tekoče eko-
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nomske politike. Odklonjene so bile težnje, da bi republiška in
pokrajinska ustavna sodišča odločala na skupnih sejah, saj bi
to bilo v očitnem nasprotju z ustavno zasnovo, po kateri
odloča vsako ustavno sodišče v ustavnih sporih, ki spadajo v
njegovo pristojnost, samostojno in neodvisno.
Po ustavi so dolžni skrbeti za varstvo ustavnosti in zakonitosti poleg ustavnega sodišča in pravosodnih organov tudi
organi družbenopolitičnih skupnosti, organizacije združenega dela ter druge samoupravne organizacije in skupnosti
kot tudi nosilci samoupravnih, javnih in drugih družbenih
funkcij. Predsedstvo ugotavlja, da so omenjene oblike nadzorstva nad ustavnostjo in zakonitostjo v praksi še vedno
premalo poudarjene in da vsi organi tega nadzorstva ne
opravljajo dosledno in sistematično. Treba bo analizirati
vzroke za nezadovljivo aktivnost omenjenih dejavnikov ter
zagotoviti, da bodo dosledno izvajali varstvo ustavnosti in
zakonitosti, kar je tudi osnova za hitrejši razvoj socialističnega samoupravljanja in stabilnost v družbi.
4. Predsedstvo SR Slovenije in njegova Komisija za varstvo
ustavnosti in zakonitosti sta obravnavala tudi nekatera vprašanja s področja pravosodja, predvsem s stališča uresničevanja ustavne vloge pravosodnih organov.
Rednim sodiščem kot organom državne oblasti in samoupravnim sodiščem je po ustavi naloženo, da opravljajo sodno
funkcijo v enotnem sistemu oblasti in samoupravljanja delavskega razreda in vseh delovnih ljudi. Pri opravljanju sodne
funkcije je posebej pomembno dosledno uveljavljanje načela
neodvisnosti sodišč, ki pa je bilo v zadnjih letih zaradi neurejenega financiranja temeljnih pravosodnih organov ogroženo.
Občine so zaradi zaostrene politike rasti splošne porabe
vedno teže zagotavljale sredstva za delo temeljnih rednih
sodišč, temeljnih javnih tožilstev in sodišč združenega dela.
Neurejenemu financiranju pa so se pridružile še druge težave
pri delu pravosodja, kot so veliki zaostanki pri delu nekaterih
temeljnih sodišč, kopičenje več let starih zadev, kadrovska in
prostorska problematika in druge težave zaradi česar se omenjena ustavna vloge sodišč ne uresničuje povsem.
Predsedstvo je menilo, da je tako stanje temeljnih pravosodnih organov nevzdržno, in terjalo, naj Izvršni svet Skupščine SR Slovenije pripravi predlog za sprejem ukrepov, ki
bodo zagotavljali celovito in nemoteno financiranje temeljnih
pravosodnih organov.
Predsedstvo je tudi ugotovilo, da je prišlo v zadnjih letih do
zastoja pri ustanavljanju posebnih sodišč združenega dela ter
da se nezadovoljivo izvaja zakon o pravni pomoči. Vse navedeno kaže, da je družbena preobrazba pravosodja v zastoju,
kar terja pripravo analize stanja in sprejem ustreznih ukrepov
v Skupščini SR Slovenije.
Ob obravnavi informacije o izvajanju kazenske zakonodaje
v SR Sloveniji je Predsedstvo menilo, naj Izvršni svet Skupščine SR Slovenije pripravi za Skupščino SR Slovenije temeljito analizo vzrokov za naraščanje družbeno negativnih pojavov, ki vplivajo na povečanje gospodarske in mladoletniške
kriminalitete, prometnih deliktov in drugih družbi škodljivih
dejanj. Na podlagi takšne analize bo mogoče presoditi ustreznost kaznovalne politike v SR Sloveniji.
Predsedstvo ugotavlja, da so ustanovljeni sicer številni
organi v občinah in organizacijah združenega dela, ki pa so v
svoji družbenosamozaščitni vlogi oziroma v preventivnem
delovanju premalo aktivni, čeprav bi tudi njihovo delo lahko
pripomoglo k preprečevanju oziroma zmanjševanju števila
gospodarskega kriminala, številnih požarov, nesreč pri delu
in prometnih nesreč, kar zahteva številne človeške žrtve in
povzroča veliko materialno škodo. Zaradi često nezadovoljivega odnosa do dela, kar prav tako povzroča v naši družbi
veliko škodo, je Predsedstvo ocenilo, da organizacije združenega dela tudi s poostritvijo ukrepov zoper nedisciplino prispevajo k odpravi teh pojavov. Taka politika pa mora dobiti
tudi podporo v zakonodaji in pri odločanju sodišč združenega
dela.
V razpravi o smrtni kazni je Predsedstvo menilo, da je zaradi
sedanjega stanja odnosov na mednarodnem področju kakor
tudi glede na prisotnost težjih dejanj zoper življenje in telo,
potrebna še temeljita razprava o predlogu za ukinitev smrtne
kazni v jugoslovanski kazenski zakonodaji. Podprta pa je bila
usmeritev, da se smrtna kazen izreka le izjemoma za najhujše
oblike kaznivih dejanj iri le v izjemnih primerih tudi izvrši. Ob
predvideni novelizaciji Kazenskega zakona SFRJ je zato treba
predlagati take spremembe, ki bodo kar najbolj omejevale
izrek smetne kazni in bistveno zmanjšale tudi število kaznivih

dejanj, za katera je smrtna kazen predpisana kot alternativna
kazenska sankcija.
Prav tako je potrebno glede nekaterih predlogov za dekriminacijo 133. člena Kazenskega zakona SFRJ - sovražna
propaganda, ki se nanaša na t. i. »verbalno politične delikte«,
uveljaviti kazenski pregon storilcev teh kaznivih dejanj glede
na stanje varnostno političnih razmer in družbeno nevarnost
teh dejanj, pri čemer kaže čim bolj urejati stanje na tem
področju s političnimi sredstvi.
5. K hitrejšemu in učinkovitejšemu uveljavljanju pravic in
interesov delovnih ljudi in občanov precej prispeva kakovostno in učinkovito delo državne uprave. Temu področju je
bila namenjena pozornost ob obravnavi analize o uresničevanju družbene preobrazbe državne uprave in možnosti za racionalizacijo družbene režije. Pri organiziranosti in podružbljanju uprave so bile dosežene pomembne spremembe, vendar
je treba hitreje in dosledneje uresničevati posamezne zakonske določbe v zvezi z večjo racionalnostjo in učinkovitostjo
dela. Predvsem je treba redno spremljati in analizirati učinke
posameznih predpisov z vidika racionalnosti postopkov in
obsega administrativno-strokovnih opravil v upravnih in drugih organih ter samoupravnih organizacijah in skupnostih. V
tej zvezi je Predsedstvo opozorilo na pretirani normativizem
na vseh ravneh. Pogosto so brez zadostne predhodne proučitve posledic predlagani predpisi, ki se kasneje izkažejo kot
slabo proučeni in težko uresničljivi. Tako se pogosto posamezne zakonske določbe ne uresničujejo. Vsi ti pojavi kažejo,
da sta potrebni večja skrbnost in realnost pri pripravi posameznih predpisov, ki se še vse prevečkrat pripravljajo kabinetsko in neživljenjsko. Zvezni, republiški in pokrajinski zakoni
pogosto izražajo težnjo za popolnim urejanjem posameznih
področij, tako da zmanjšujejo možnost za dejansko podrobnejše in neposredno samoupravno urejanje gospodarskih in
samoupravnih odnosov. Državno pravo še vedno na veliko
odreja smer, razsežnosti in meje samoupravnemu pravu, ki
mu je zato pogosto prepuščeno, da ureja le obrobna vprašanja.
Splošno mnenje je, da se je obseg strokovnih, administrativnih in drugih pomožnih opravil ob tudi siceršnjem kopičenju normativnih predpisov in ob institucionalnem razraščenem administrativnem aparatu nesorazmerno in nepotrebno
povečal, kar terja nujno racionalizacijo. Zato si je treba prizadevati za ukinitev nepotrebnega režijskega dela ter priznavati
le družbeno potrebno in strokovno delo, ki vodi k boljšemu
gospodarjenju.
6. Vsestransko objektivno in pravočasno obveščanje delovnih ljudi in občanov ter odprtost virov informiranja je osnovni
pogoj za njihovo demokratično odločanje o pogojih in rezultatih dela v okviru sistema socialističnega samoupravljanja.
Vprašanjem javnega obveščanja je bila namenjena tudi razprava o temeljnih rešitvah zakona o javnem obveščanju. Pri
tem je Predsedstvo v celoti podprlo temeljno zakonsko zasnovo. Ugotovilo je, da zakonska ureditev javnega obveščanja
omogoča hitrejši proces podružbljanja in nadaljnjo preobrazbo sistema in sredstev javnega obveščanja. Ustrezno so
urejena tudi vprašanja v zvezi z ustanavljanjem in izdajanjem
posameznih sredstev javnega obveščanja, položaj, pravice in
dolžnosti novinarjev in urednikov ter način uresničevanja
ustavnih pravic do objave mnenj, obvestil, odgovorov in
popravkov ter preprečevanje zlorabe svobode obveščanja.
Posebej je poudarilo vlogo SZDL pri javnem obveščanju, pri
zagotavljanju in ustvarjanju možnosti za celovit vpliv delovnih
ljudi in občanov na samoupravno socialistično usmerjenost
celotnega javnega obveščanja na vseh ravneh naše družbe in
na opredeljevanju odgovornosti za uresničevanje svobode
obveščanja in pravice do obveščenosti. Ustanovitelji sredstev
javnega obveščanja morajo imeti vpliv na vsebinsko usmeritev sredstev obveščanja, kadrovsko sestavo njihovih uredništev in zagotavljanje materialne podlage za delo sredstev
javnega obveščanja.
7. Varstvo prostora in človekovega okolja je ustavna pravica in dolžnost delovnih ljudi in občanov, organizacij združenega dela, družbenopolitičnih skupnosti, krajevnih skupnosti
in drugih samoupravnih organizacij in skupnosti. Skrb za
prostor in okolje mora postati stvar osveščenosti vseh delovnih ljudi in občanov ter je zato treba tem vprašanjem posvetiti
več pozornosti tudi pri vzgoji in izobraževanju.
Predsedstvo je že predčasno sprejelo načelno stališče tudi
do gradnje hidroenergetskih in vodnogospodarskih objektov,
po katerem imajo prednost pri gradnji tisti vodnogospodarski
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objekti, ki ne poslabšujejo naravnega okolja. V skladu s tem
stališčem je bila zavrnjena možnost za gradnjo vodnogospodarskega in energetskega sistema Cerkniško jezero - Planinsko polje. Po mnenju Predsedstva taki in podobni posegi v
prostor tudi niso možni, ne da bi bile predhodno sprejete
odločitve v planskih dokumentih pristojnih družbenopolitičnih skupnosti. Tako stališče Predsedstva je prekinilo razprave
o tem vprašanju, ki so pred tem vnašale nemir med delovne
ljudi in občane.
IV.
MEDNARODNI ODNOSI
Predsedstvo SR Slovenije je glede na svoje z ustavo določene pristojnosti obravnavalo tudi nekatera vprašanja s
področja mednarodnih odnosov. Ob obravnavi teh vprašanj
na sejah Predsedstva, v pripravah na seje Republiškega družbenega sveta za mednarodno sodelovanje kot tudi ob drugih
aktivnostih predsednika in članov Predsedstva je izhajalo iz
načela enotne zunanje politike SFRJ. Ta politika je rezultat
interesov in dejavnosti vseh subjektov naše družbe. Zagotavljati mora takšne odnose s svetom, ki omogočajo odprtost in
medsebojno koristno sodelovanje. S svojim delovanjem na
tem področju si je Predsedstvo prizadevalo, da se republiški
organi in organizacije ter samoupravne interesne skupnosti
čimbolj aktivno vključijo v mednarodno dejavnost.
Predsedstvo je svojo dejavnost usmerjalo v ohranitev in
uresničevanje politike neuvrščanja na vseh področjih mednarodnih odnosov SFR Jugoslavije in SR Slovenije. Takšna
usmerjenost je še posebej pomembna ob zaostrenih mednarodnih gospodarskih in političnih razmerah, v času, ko se
interesi blokov uveljavljajo tako na globalni ravni kot v
odnosu do posameznih neuvrščenih in razvijajočih se držav.
Podpiralo je gospodarsko, znanstveno in kulturno povezovanje z neuvrščenimi državami, pri čemer je upoštevalo tudi
potrebe SR Slovenije in Jugoslavije, da razvija odnose na teh
področjih tako v Sredozemlju kakor tudi v Evropi.
Posebno pozornost je Predsedstvo SR Slovenije namenjalo
dobrim "odnosom s sosednjimi deželami, kar je pomembno
tako z vidika uresničevanja temeljnih izhodišč zunanje politike SFRJ kakor tudi z vidika uresničevanja pravic slovenske
narodne skupnosti v zamejstvu. Predsednik Predsedstva je v
zadnjih dve letih priredil novoletna sprejema za predstavnike
vseh organizacij zamejskih Slovencev. Ob teh priložnostih je
bila pojasnjena naša načelna usmeritev pri razreševanju vprašanj med matično domovino in slovenskimi manjšinami v
povezavi s sodelovanjem s sosednjimi državami. Poudarjena
je bila potreba po izboljševanju odnosov s sosednjimi državami, ki omogočajo uspešnejše premagovanje problemov
manjšin in uresničevanje njihovih mednarodnopravno priznanih pravic. Še posebej je bila ob tej in drugih priložnostih
izražena odločenost SR Slovenije, da se zavzema za odprte
meje, za razvoj gospodarskega in kulturnega sodelovanja na
obmejnih področjih in proti administrativnim oviram za
takšno sodelovanje. Samo takšna meja in odnosi ob njej, ki
temeljijo na recipročnosti interesov, lahko omogočajo izpolnitev ustavnih dolžnosti matične dežele do delov slovenskega
naroda v sosednjih deželah, brez vmešavanja v notranje
zadeve sosedov in brez teritorialnih zahtev. Predstavniki organizacij zamejskih Slovencev so Predsedstvo obširno seznanili
s svojim položajem in načrti za ohranitev in razvoj Slovencev v
sosednjih državah.
Predsedstvo je razpravljalo tudi o življenju in delu delavcev
na začasnem delu v tujini in izseljencev. Ugotavljalo je, kako
se izpolnjujejo ustavne obveznosti SR Slovenije do teh delov
slovenskega naroda, in sprožilo več pobud, ki naj pripomorejo k večji dejavnosti naše družbe na tem področju, še
posebej republiških organov in organizacij ter samoupravnih
skupnosti. Posebna pozornost je bila posvečena poglobitvi
stikov med SR Slovenijo in SFR Jugoslavijo ter delavci na
začasnem delu v tujini in izseljenci na področju kulturnega
sodelovanja, izboljšanja medsebojne obveščenosti, ohranjanja in razvoja pouka slovenskega jezika ipd. V tem smislu je
bila podprta zamisel o izdajanju posebne publikacije za izseljence v tujih jezikih. Še posebej se je Predsedstvo zavzelo za
sodelovanje s slovenskimi znanstveniki po svetu in za večje
gospodarsko sodelovanje tudi preko rojakov v različnih prekomorskih deželah.
Ob spremembah devizne zakonodaje je Predsedstvo sproporočevalec

žilo pobudo, da se v novem deviznem sistemu ohranijo možnosti za nadaljnje gospodarsko in drugo sodelovanje z našo
narodno skupnostjo v sosednjih deželah.
Predsednik in člani Predsedstva so ob obiskih veleposlanikov tujih držav in naših veleposlanikov, ki odhajajo v tujino,
pripomogli k boljši medsebojni obveščenosti in uresničevanju
konkretnih pobud za izboljšanje sodelovanja SR Slovenije in
SFR Jugoslavije s tujimi državami. Predsedstvo SR Slovenije
se je vključevalo tudi v programe obiskov tujih suverenov in
predsednikov vlad.
Predsedstvo je na sejah opravljalo svojo funkcijo pri kadrovanju na področju mednarodnih odnosov in oblikovalo konkretne predloge za šefe diplomatskih in konzularnih predstavništev iz SR Slovenije. Zavzelo se je za boljšo usklajenost
republiških dejavnikov na tem področju. Podprlo je prizadevanja za ustreznejšo, predvsem pa kakovostnejšo kadrovsko
sestavo zveznih organov, ki delujejo na mednarodnem
področju, pri čemer je še posebej poudarilo nujnost boljših
priprav kadrov, ki v te organe odhajajo iz SR Slovenije. Pri tem
je seveda še posebej treba zagotoviti kroženje kadrov iz
republike v federacijo in nazaj in zaštopanost kadrov iz SR
Slovenije še zlasti v deželah, kjer živijo naše manjšine oziroma
delavci ali izseljenci, ki izvirajo iz slovenskega etničnega
prostora.
V.
SPLOŠNA LJUDSKA OBRAMBA IN DRUŽBENA
SAMOZAŠČITA
V obravnavanem obdobju je bil dosežen napredek pri razvoju vseh sestavin splošne ljudske obrambe in družbene
samozaščite. Še nadalje so se izpopolnjevale in uveljavljale
doktrinarne in sistemske rešitve obrambno-samozaščitnega
organiziranja in delovanja, izboljšali so se usposobljenost
delovnih ljudi in občanov ter organiziranost in pripravljenost
družbenih subjektov za obrambo in samozaščito, kljub
neugodnim gospodarskim razmeram pa so se bolj ali manj
uspešno izvajali tudi prednostni programi za krepitev materialne podlage obrambnih priprav. Vse to je rezultat načrtne in
nepretrgane družbenopolitične, samoupravne in strokovne
aktivnosti delovnih ljudi in občanov v samoupravnih organizacijah in skupnostih, organih družbenopolitičnih skupnosti ter
v družbenopolitičnih in družbenih organizacijah.
Predsedstvo SR Slovenije je potrebno skrb namenjalo izpopolnjevanju doktrinarnih in sistemskih rešitev in razvijanju
obrambno-samozaščitnih priprav vseh družbenih subjektov v
skladu z njihovo družbeno vlogo, potrebami in možnostmi. Pri
usmerjanju obrambnih priprav in samozaščitnih aktivnosti je
posvečala posebno pozornost podružbljanju obrambnosamozaščitne funkcije, zagotavljanju usklajenega razvoja in
krepitvi vseh delov sistema splošne ljudske obrambe in družbene samozaščite, večji kakovosti priprav in učinkovitosti
obrambno-samozaščitnega sistema ter izvajanju prednostnih
priprav, ki prispevajo h krepitvi obrambno-samozaščitne pripravljenosti družbe in učinkovitejšemu izpolnjevanju nalog
gospodarske stabilizacije.
Predsedstvo si je prizadevalo, da bi se splošna ljudska
obramba in družbena samozaščita kot integralna funkcija
političnega sistema socialističnega samoupravljanja v vseh
samoupravnih organizacijah in skupnostih razvijala in uresničevala kot neodtujljiva pravica in dolžnost delovnih ljudi in
občanov, da pri samoupravnem odločanju o pogojih in rezultatih svojega dela odločajo tudi o obrambi, varnosti in zaščiti.
S poglabljanjem procesov podružbljanja splošne ljudske
obrambe in družbene samozaščite se je okrepila odgovornost
delovnih ljudi in občanov za stanje na tem področju, širile pa
so se tudi možnosti za razvijanje različnih oblik in vsebine
obrambnih priprav ter množičnega samozaščitnega delovanja. Vendar ob tem Predsedstvo ugotavlja, da so bili pri
krepitvi obrambne pripravljenosti doseženi neprimerno boljši
rezultati kot pri uresničevanju družbene samozaščite, čeprav
je problematika, zlasti glede varstva družbene lastnine in
premoženja, varstva okolja in varstva pred požari, zelo aktualna in pereča. Vsi, še posebno subjektivne sile, si morajo
bistveno bolj prizadevati za celovito uveljavljanje družbene
samozaščite pri varstvu in zaščiti vrednot političnega sistema
socialističnega samoupravljanja ter zagotavljanju varnosti
ljudi in premoženja.
Pri uresničevanju zasnove splošne ljudske obrambe in
11

družbene samozaščite se je tudi v minulem obdobju v skladu
z usmeritvami Predsedstva krepila predvsem vloga temeljnih
samoupravnih skupnosti.
Pri tem pa sta še vedno nezadovoljivi usklajevanje in povezovanje obrambnih priprav in samozaščitnih aktivnosti med
organizacijami, ki so povezane v reprodukcijske celote in v
velike sisteme ali pa se povezujejo za izvajanje dolgoročnih
programov družbenih in gospodarskih dejavnosti, posebej
pomembnih za obrambo in zaščito. Pr^v tako se temeljne
organizacije združenega dela pri načrtovanju in izvajanju
obrambno-samozaščitnih aktivnosti premalo povezujejo s
krajevnimi skupnostmi. Okrepiti bi se morali tudi vloga in
odgovornost samoupravnih interesnih skupnosti pri pospeševanju razvoja in krepitvi obrambnih priprav, zlasti v znanosti,
kulturi, zdravstvu, socialnem varstvu, stanovanjskem, komunalnem in vodnem gospodarstvu ter elektrogospodarstvu.
Predsedstvo ugotavlja, da so se s samoupravno in prostorsko preobrazbo krajevnih skupnosti, zlasti mestnih, izboljšale
možnosti tudi za uresničevanje njihovih ustavnih funkcij na
področju splošne ljudske obrambe in družbene samozaščite.
Ob naravnih in drugih nesrečah ter raznih praktičnih vajah
krajevne skupnosti, ki dejansko delujejo kot življenjske skupnosti delovnih ljudi in občanov, uspešno obvladujejo izjemne
razmere. V obrambno-samozaščitne aktivnosti bi bilo treba
prek ustreznih oblik dela krajevnih skupnosti, zlasti pa krajevnih organizacij SZDL, bolj dejavno vključiti tudi skupnosti
stanovalcev oziroma njihove organe.
Predsedstvo se je zavzemalo za večjo pomoč občinskih
organov in organizacij temeljnim samoupravnim organizacijam in skupnostim, predvsem krajevnim skupnostim pri izvajanju obrambnih priprav. Pri tem je poudarjalo, da je treba
bistveno poenostaviti obrambno načrtovanje, ki-je zdaj preobsežno in prezahtevno.
V preteklem obdobju sta se bistveno okrepili vloga in odgovornost občin kot temeljnih družbenopolitičnih in samoupravnih skupnosti pri ugotavljanju in uresničevanju skupnih
potreb in nalog splošne* ljudske obrambe in družbene samozaščite v občini. Okrepila se je tudi njihova soodgovornost za
uspešen in skladen razvoj celotnih obrambnih priprav v Sloveniji. To je tudi rezultat tesnejšega medobčinskega povezovanja in sodelovanja, ki ga na tem področju vse bolj uspešno
spodbuJSjo pokrajine.
Pokrajine so se po reorganizaciji leta 1980 uveljavile kot
oblike medobčinskega povezovanja in sodelovanja na
področju splošne ljudske obrambe in družbene samozaščite.
Predsedstvo bo tudi v prihodnje pri usmerjanju obrambnih
priprav pokrajin dosledno upoštevalo načelo, da občine v
pokrajini medsebojno sodelujejo na temelju prostovoljnosti in
solidarnosti in da za opravljanje zadev skupnega pomena in
za zadovoljevanje skupnih potreb na tem področju združujejo
potrebna sredstva ter uveljavljajo najracionalnejšo organizacijo. Pokrajinski odbori in njihovi izvršni sveti so se poleg
izvajanja lastnih obrambnih priprav ustrezno angažirali tudi
pri izvajanju nalog, ki so posebno pomembne za nadaljnji
razvoj priprav v pokrajinah in za krepitev skupne obrambne in
samozaščitne pripravljenosti naše družbe.
SR Slovenija se v skladu z interesi in svojo odgovornostjo
za skladen razvoj in krepitev obrambne pripravljenosti SFR
Jugoslavije poleg izvajanja priprav skupnega pomena vključuje tudi v razne oblike medrepubliškega sodelovanja na tem
področju, zlasti s sosednjo SR Hrvatsko. Predsedstvi SR Slovenije in SR Hrvatske sta temelje dolgoročnega sodelovanja
na tem področju določili 1984. leta s Smernicami za medsebojno usklajevanje in usmerjanje obrambnih priprav skupnega pomena med SR Slovenijo in SR Hrvatsko.
V skladu s svojo pristojnostjo Predsedstvo spremlja in skupaj s predsedstvom CK ZKS presoja političnovarnostne razmere v republiki. V minulem letu je Predsedstvo SR Slovenije
sprejelo tudi novo vojnopolitično oceno, ki je podlaga za
dopolnjevanje obrambnih načrtov in drugih priprav v družbenopolitičnih skupnostih ter v temeljnih in družbenih samoupravnih organizacijah in skupnostih.
K usklajevanju in učinkovitejšemu uresničevanju
obrambno-zaščitne funkcije v političnem sistemu socialističnega samoupravljanja so pomembno prispevali komiteji za
splošno ljudsko obrambo in družbeno samozaščito, ki so se
vsebinsko in organizacijsko uveljavili kot družbeno usklajeni
in politično operativni organi. Največ pozornosti so namenili
uresničevanju politike in ciljev splošne ljudske obrambe in
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družbene samozaščite, spremljanju in presojanju političnovarnostnih razmer ter spodbujanju in usmerjanju usklajenega
delovanja nosilcev obrambno-samozaščitnih aktivnosti.
Predsedstvo je v skladu z dogovorom o temeljih družbenega plana SFRJ za obdobje 1981-1985 načrtno spodbujalo
prizadevanja in aktivnosti za hitrejši tehnološki razvoj in vključevanje slovenske industrije v namensko proizvodnjo za oborožene sile. Tako se je povečalo število organizacij združenega dela v SR Sloveniji v skupni namenski proizvodnji,
čeprav pri tem možnosti, zlasti pri razvojno-raziskovalnem
delu, niso bile povsem izkoriščene.
V skladu z načeli političnega razvoja SR Slovenije, politiko
skladnejšega regionalnega razvoja ter ob upoštevanju dolgoročnih obrambnih interesov je posvečalo posebno pozornost
pospeševanju gospodarskega in družbenega razvoja hribovitih, obmejnih in drugih manj razvitih območij. Izdelana je bila
posebna analiza razvojnih možnosti na njeni podlagi pa so
bile določene konkretne usmeritve za izvajanje načrtnejše
gospodarske in socialne politike na teh območjih. S selektivnimi ukrepi tekoče in razvojne gospodarske politike bomo
tudi v prihodnje na teh in drugih obrambno-strateških območjih spodbujali in pospeševali predvsem sodobno kmetijsko
pridelavo, razvijanje manjših proizvodnih in storitvenih zmogljivosti ter razvoj cestne mreže, oskrbe z vodo in druge infrastrukture.
Velik napredek je bil v minulem obdobju dosežen pri oblikovanju stalnih blagovnih rezerv. Oblikovanje blagovnih rezerv
je že preraslo v enoten sistem, ki povečuje obrambno sposobnost ter omogoča učinkovitejše obvladovanje motenj pri preskrbi in v drugih reprodukcijskih tokovih v miru. V zadnjih
letih so se bistveno povečale predvsem republiške in občinske stalne rezerve, manj pa rezerve v organizacijah združenega dela. Tudi skladiščne zmogljivosti so se znatno povečale.
Predsedstvo SR Slovenije je podprlo izhodišča za pripravo
srednjeročnega programa oblikovanja blagovnih rezerv ter
izgradnje skladišč v Sloveniji za obdobje 1986-1990. Zavzelo
se je, da bi tudi z ustreznimi gospodarskimi spodbudami
pospešili oblikovanje rezerv v občinah, organizacijah združenega dela in v gospodinjstvih. Prednostno pa bi bilo treba
oblikovati zlasti rezerve naftnih derivatov, rezerve v živem,
rezerve semen in zaščitnih sredstev, pa tudi kritičnih reprodukcijskih materialov v gospodarskih sistemih dejavnosti, ki
so posebnega družbenega pomena.
Pri spodbujanju aktivnosti, povezanih z urejanjem prostora
za obrambo in zaščito, je Predsedstvo posvečalo posebno
pozornost zagotavljanju rezervnih virov pitne vode, gradnji in
obnovi cestne mreže in PTT napeljav, gradnji energetskih
objektov, ustreznejšemu razmeščanju proizvodnih in drugih
dejavnosti v prostoru ipd. V tem srednjeročnem obdobju bo
treba več storiti tudi za urejanje naselij za obrambo in zaščito,
še posebno širših območij mestnih naselij na pomembnejših
strateško-operativnih smereh ter industrijskih, demografskih,
upravnopolitičnih in drugih središčih. Pri uresničevanju teh
nalog bo tudi v bodoče potrebno sodelovanje jugoslovanske
ljudske armade, mladinskih delovnih brigad ter delovnih ljudi
in občanov s prostovoljnim delom.
Pri obrambnih pripravah družbenih dejavnosti je bil dosežen napredek predvsem pri organizacijski krepitvi priprav,
zelo malo pa so se izboljšale materialne možnosti za delovanje v vojni. Zlasti si je treba prizadevati za izboljšanje materialnih možnosti v tistih dejavnostih, ki so posebno pomembne za
obrambo in zaščito.
Gospodarske in družbene dejavnosti je treba pripravljati
tako, da bodo tudi v najtežjih vojnih razmerah sposobne
nepretrgano delovati in zagotavljati možnosti za oboroženi
boj ter varnost in zadovoljevati življenjske potrebe delovnih
ljudi in občanov. Usposobljene morajo biti tudi za delovanje
ob naravnih in drugih množičnih nesrečah.
Po proučevanju sodobnih vojaških doktrin, izkušenj iz NOB
in vaj, možnosti oboroženega boja in drugih oblik odpora,
zlasti v najtežjih vojnih razmerah, ter na podlagi širše analize
organizacijsko-mobilizacijskega razvoja in stanja pripravljenosti teritorialne obrambe SR Slovenije je Predsedstvo sprejelo usmeritve za njen razvoj v obdobju 1986-1990. Poleg tega
je uveljavilo tudi nekatere spremembe in dopolnitve v organizacijsko mobilizacijskem razvoju teritorialne obrambe SR
Slovenije, ki naj bi prispevale k večji uskaljenosti njenega
razvoja z oboroženimi silami JLA in njeno namembnostjo, k
večji prilagojenosti potrebam in možnostim organizacij zdruporočevalec

ženega dela, Krajevnih skupnosti in družbenopolitičnih skupnosti ter zahtevam bojevanja v najtežjih vojnih razmerah.
Teritorialna obramba se je uveljavila kot najširša oblika
organiziranja delovnih ljudi in občanov za oboroženi boj ter
za sodelovanje pri izpolnjevanju določenih drugih nalog
splošne ljudske obrambe in družbene samozaščite. V skladu z
njeno organiziranostjo se je začel tudi proces širšega
podružbljanja nalog teritorialne obrambe. Predsedstvo podpira prizadevanja za kakovostnejše usposabljanje in posodabljanje opremljenosti oboroženih sil ter izvajanje drugih priprav, s katerimi se krepita njihova enotnost in udarna moč.
Pri razvoju in delovanju narodne zaščite je bil dosežen delni
napredek, ki pa še vedno ni v skladu z možnostmi in potrebami.
Vloga narodne zaščite in njeno organiziranje sta vsebinsko
ustrezno opredeljena, vendar pa narodna zaščita v vseh
temeljnih samoupravnih organizacijah in skupnostih še ni
ustrezno organizirana in usposobljena. Sveti občinskih
skupščin za splošno ljudsko obrambo in družbeno samozaščjto so sicer določili usmeritve za organiziranje narodne zaščite, vendar pa temu ni povsod sledila zadovoljiva aktivnosl
pri izvajanju kadrovskih nalog, izdelavi načrtov za delovanje
narodne zaščite in pri usposabljanju.
Predsedstvo bo moralo čimprej obravnavati uresničevanje
smernic za razvoj, organiziranje in delovanje narodne zaščite
ter sprejeti konkretnejše usmeritve in rešitve za njeno organiziranje, usposabljanje in delovanje.
Velik napredek je bil dosežen pri organizacijsko-kadrovski
krepitvi štabov in enot civilne zaščite, vključevanju družbenih
organizacij in društev v priprave za zaščito in reševanje in pri
zdelavi načrtov civilne zaščite, medtem ko materialne priarave še vedno zaostajajo. Bistveni kakovostni premik civilne
zaščite
se kaže v usmeritvi k preventivnemu delovanju.
3
ostopno se povečuje tudi kakovost usposabljanja za zaščito
n reševanje.
Predsedstvo je spodbujalo in podpiralo prizadevanja za
jspešnejše uresničevanje programov oblikovanja rezerv
Tiaterialnih sredstev za morebitne množične nesreče, projrame zagotavljanja sredstev za osebno in kolektivno zaščito
3red vojnimi in drugimi nevarnostmi ter programe gradnje
:aklonišč. Svet Predsedstva SR Slovenije za ljudsko obrambo
e na podlagi poročila o stanju na področju varstva pred
lesrečami z nevarnimi snovmi sprejel tudi konkretne usmerive za izpopolnjevanje organiziranosti in pripravljenosti
:ivilne zaščite ob morebitnih ekoloških nesrečah.
Pri pripravi planskih dokumentov, zlasti smernic za razvoj
splošne ljudske obrambe in družbene samozaščite v obdobju
1986-1990 je Predsedstvo obravnavalo tudi druga razvojna
rprašanja s tega področja.
Zavzela sta se za nadaljnje posodabljanje sistema zvez ter
sistema za opazovanje in obveščanje, ki bi ga morali čimprej
isposobiti za učinkovitejše spremljanje nevarnosti naravnih
n drugih nesreč ter krepiti vse njegove funkcije, ki prispevajo
< večji mobilizacijski pripravljenosti in sposobnosti celotnega
sistema splošne ljudske obrambe in družbene samozaščite.
Spodbujala sta tudi družbenopolitično in strokovno aktivlost pri uresničevanju kadrovske politike na tem področju,
Masti v zvezi z usmerjanjem mladih v vojaške šole ter na študij
>bramboslovja na Fakulteti za sociologijo, politične vede in
lovinarstvo v Ljubljani.
Predsedstvo stalno spremlja vse oblike obrambno-samo:aščitnega usposabljanja v okviru rednega vzgojnoizobražeralnega sistema kot tudi v okviru posebnih oblik usposabljala. Zavzema se za večjo usklajenost vzgojnoizobraževalnih
»rogramov in prilagojenost učnih vsebin dejanskim potrebam
er za večjo kakovost usposabljanja, pri čemer poudarja, da se
nora obrambno-samozaščitno usposabljanje izvajati na enotlih idejnih izhodiščih ter v skladu z doseženo stopnjo usposobljenosti udeležencev usposabljanja z njihovimi obvezlostmi na področju splošne ljudske obrambe in družbene
samozaščite.
Predsedstvo je v minulem obdobju posvečalo veliko pozorlost tudi praktičnemu preverjanju obrambno-samozaščitne
>ripravljenosti in usposobljenosti subjektov splošne ljudske
ibrambe in družbene samozaščite. Težišče praktičnega
ibrambno-samozaščitnega preverjanja in urejanja je bilo na
iripravah za usklajeno delovanje subjektov splošne ljudske
ibrambe in družbene samozaščite pri vodenju oboroženega
>oja (UDAR-84, VIHOR-85), na preverjanju pripravljenosti za

delovanje družbenopolitičnega in gospodarskega sistema ter
namenskih obrambno-samozaščitnih sil ob začasni zasedenosti ozemlja (TRIGLAV-I, II, III), na preverjanju mobilizacijske
pripravljenosti splošne ljudske obrambe in družbene samozaščite ter celotnega sistema mobilizacije v občini (SODELOVANJE-84) in na preverjanju pripravljenosti in usposobljenosti za zaščito in reševanje ob nesrečah z nevarnimi snovmi in
drugih nevarnostih, ki jih prinaša razvoj sodobne civilizacije
(KLOR-85, ZAŠČITA-85). Vaje, ki so pokazale solidno pripravljenost SLO in DS, niso pomembne le za praktično usposabljanje nosilcev obrambno-samozaščitnih nalog, temveč se
ugotovitve in izkušnje z vaj upoštevajo tudi pri izpopolnjevanju doktrinarnih in sistemskih rešitev ter praktičnem načrtovanju in pripravljanju za obrambo in zaščito.
Predsedstvo redno spremlja tudi inšpekcijske in druge
oblike nadzora nad izvajanjem predpisov in uresničevanjem
dogovorjene skupne politike splošne ljudske obrambe in
družbene samozaščite in sprejema ukrepe za odpravljanje
pomanjkljivosti.
Predsedstvo je spremljalo široko javno razpravo o uresničevanju splošne ljudske obrambe in določenih nalog družbene
samozaščite v obdobju 1981-1984 ter razprave ob sprejema-'
nju nekaterih normativnih, planskih in drugih dokumentov v
zvezni in republiški skupščini. Ustvarjalne pobude in predloge
bo v skladu z ugotovitvami, priporočili in sklepi, ki jih je
sprejela Skupščina SR Slovenije ob obravnavi Poročila o
uresničevanju splošne ljudske obrambe in določenih nalog
družbene samozaščite v obdobju 1981-1984, upoštevalo pri
izpopolnjevanju sistema in usmerjanju praktičnih obrambnosamozaščitnih aktivnosti.
VI.
VARSTVO USTAVNE UREDITVE
Na temelju ustavno določene funkcije, da obravnava vprašanja, povezana s sistemom in politiko na področju varstva
ustavne ureditve oziroma državne varnosti, ter zagotavlja nadzor nad zakonitostjo dela organov za notranje zadeve, organizira in usmerja delo teh organov, je Predsedstvo SR Slovenije
neposredno in preko Sveta SR Slovenije za varstvo ustavne
ureditve presojalo varnostne razmere in posamezne pojave,
pomembne za varstvo z ustavo določene družbene ureditve,
zagotavljalo spremljanje in nadzor nad delom organov za
notranje zadeve ter si prizadevalo za poglabljanje in širjenje
ter razvijanje procesov podružbljanja varnostnih zadev.
Na skupni seji s Predsedstvom CK ZKS je Predsedstvo
obravnavalo varnostne razmere in sprejelo njihovo oceno.
Ugotovilo je, da so političnovarnostne razmere zelo odvisne
od gospodarskih razmer in drugih nerešenih vprašanj v naši
družbi. Čeprav so varnostne razmere v SR Sloveniji dokaj
stabilne, pa zaostrene gospodarske razmere vplivajo na posamezne pojave, ki kažejo na občutljivost teh vprašanj. Posamezne protestne akcije delavcev in posebej mladine opozarjajo na odprta vprašanja naše družbe, ki so velikokrat posledica nepravočasnega in neustreznega razreševanja aktualnih
gospodarskih in družbenih vprašanj. Težave, s katerimi se
spopadamo, kršitve zakonov, predpisov, sporazumov in
dogovorov ustvarjajo vtis družbene neučinkovitosti. V takšnih
razmerah je vedno več verbalnih napadov na temeljne vrednote revolucije, na našo politiko in na Zvezo komunistov,
širita se nezaupanje in vznemirjenje občanov, zlasti mladine,
pojavljajo se poskusi diskreditiranja samoupravnega socialističnega sistema. Predsedstvo je menilo, da bomo vse to
najlaže preprečili s hitrejšim odpravljanjem vzrokov za njihov
nastanek, doslednim spoštovanjem zakonitosti, učinkovitejšim uresničevanjem samoupravno sprejetih odločitev, razvijanjem samoupravljanja, družbene samozaščite in odgovornosti, pa tudi z boljšim delom nadzornih organov.
Nezadovoljstvo s trenutnimi razmerami povečuje predvsem
spoznanje, da se ne izvajajo zastavljeni programi družbeno
gospodarske stabilizacije in ne spoštujejo sklenjeni dogovori.
Delovni ljudje in občani kljub vse pogostejšim reakcijam
delavcev in mladine razumejo težave in v teh reakcijah običajno ni delovanja, ki bi ogrožalo temelje družbenopolitične
ureditve, manj pa so pripravljeni razumeti in dopuščati nedoslednosti pri delu državnih organov, družbenopolitičnih organizacijah in pri drugih nosilcih odgovornih družbenih, gospodarskih in političnih funkcij. Prav to pa pogosto povzroča
večje konflikte in zahteve, da se posamezna vprašanja rešu-
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jejo hitro, čeprav na način, ki ni v skladu z našim'političnim
sistemom.
Pri obravnavanju varnostnih razmer je Predsedstvo posebej
opozorilo na pojave nacionalizma, ki se zlasti poraja zaradi
nepravilnega načina razreševanja nacionalnih, kulturnih,
predvsem pa gospodarskih in socialnih vprašanj. Za odpravo
teh pojavov, predvsem pa njihovih vzrokov, morajo pristojni
organi in organizacije storiti, kar je njihova dolžnost in kar je v
njihovi pristojnosti, saj se zaradi pojavov nacionalizma
nevarno zaostrujejo politične razmere in otežuje medsebojno
sporazumevanje, ki je nujno za našo večnacionalno skupnost.
Čeprav ti pojavi nimajo širše podpore, lahko izpodjedajo
družbene odnose in celo osnove, na katerih temelji naš sistem
socialistične samoupravne in federativne ureditve Jugoslavije.,
Politična emigracija in različne konservativne strukture v
imigrantskih deželah izvajajo vedno močnejše pritiske na
naše delavce v tujini, da bi jih odvrnili od domovine. Zaradi
prepočasnega zagotavljanja možnosti za njihovo vključevanje
v združeno delo in gospodarstvo doma ter pritiskov imigrantskih dežel je med njimi čutiti težnjo po podaljševanju bivanja v
tujini, nekateri pa tudi že sprejemajo tuje državljanstvo. Tem
vprašanjem gotovo namenjamo premalo pozornosti, kar
pomeni, da bi morali hitreje uresničevati programe za vračanje naših delavcev iz tujine in povečati politično aktivnost
med njimi.
Slovenska politična emigracija vse močneje spremlja dogajanja v domovini in se s poudarjanjem ugotovljenih slabosti v
svojem tisku vključuje v. vsesplošno protikomunistično gonjo
in pritiske na družbenopolitični sistem SFRJ. Vzporedno s
prizadevanji emigracije za spravo je prišlo tudi pri nas do
poskusov prevrednotenja nekaterih dogajanj v zvezi z narodnoosvobodilnim bojem in vlogo Zveze komunistov. Predsedstvo se je zato zavzelo za nadaljnje proučevanje in objektivizirale zgodovinskih dogodkov, pri čemer pa kategorično
zavrača vse poskuse razvrednotenja narodnoosvobodilnega
boja in pridobitev socialistične revolucije ter poskuse rehabilitacije kvislinških organizacij.
Varnostnih razmer pa ne moremo presojati le preko negativnih pojavov in slabosti, s čimer bi prezrli vse pozitivne
težnje in dosežene rezultate na področju gospodarjenja kakor
tudi socialne varnosti, političnih pravic občanov in drugih
področij, kar je tudi razlog, da so kljub gospodarskim težavam
političnovarnostne razmere relativno ugodne.
Predsedstvo je redno obravnavalo delo organov za notranje
zadeve in poročila Republiškega sekretariata za notranje
zadeve o varnostnih razmerah Delo organov za notranje
zadeve je ugodno ocenilo in predlagalo, da se s temi poročili
seznanita tudi Skupščina SR Slovenija in širša javnost. Zavzelo se je tudi za poglabljanje strokovnosti in zakonitosti dela
organov za notranje zadeve, ki morajo zagotavljati možnosti
za življenje in delo delovnih ljudi in občanov in njihovo varnost. Se bolj kot doslej morajo organi za notranje zadeve
opozarjati na vzroke negativnih pojavov. S takšno usmeritvijo
lahko presegajo zgolj ugotavljanje klasične sovražne dejavnosti in se vse bolj usmerjajo v varstvo pravic občanov. Posebej
je Predsedstvo poudarilo, da je treba še bolj okrepiti prizadevanja za čim tesnejše povezovanje organov za notranje
zadeve z družbenosamozaščitno aktivnostjo delovnih ljudi in
občanov, kar je jamstvo za njihovo še večjo učinkovitost.
Predsedstvo je posebej ugotavljalo, kako Svet SR Slovenije
za varstvo ustavne ureditve uresničuje pooblastila, ki jih je
preneslo nanj, in se seznanjalo z vsemi pomembnejšimi varnostnimi vprašanji, ki jih je obravnaval svet. Z vprašanji, s
katerimi se svet srečuje pri svojem delu, je seznanjal tudi
druge institucije, organe in organizacije in jih tako pritegnil k
njihovemu razreševanju. S tem se bolj uveljavlja ustavna
vloga sodelujočih institucij in družbenopolitičnih organizacij
pri razreševanju aktualnih vprašanj v naši družbi, hkrati pa se
krepi skupna odgovornost za stanje na tem področju in se
tako močneje kaže podružbljanje skrbi za varstvo ustavne
ureditve.

Jugoslaviji. Pri tem je upoštevalo dogovor o uresničevanju
kadrovske politike v SR Sloveniji in usklajevalo svoje delovanje na tem področju s podpisniki tega dogovora.
Po določbah 379. člena Ustave SR Slovenije Predsedstvo
republike predlaga Skupščini SR Slovenije kandidate za najpomembnejše vodilne funkcije v republiki in daje predloge za
izvolitve oziroma imenovanja funkcionarjev iz SR Slovenije, ki
jih predlaga oziroma imenuje Predsedstvo SFRJ. V skladu s
tem je Predsedstvo predlagalo kandidate iz SR Slovenije za
šefe diplomatskih in konzularnih predstavništev v tujini, pri
čemer je aktivno sodelovalo tudi pri oblikovanju politike na
področju mednarodnih odnosov na ravni federacije. Poleg
tega je Predsedstvo predlagalo kandidata za komandanta
Teritorialne obrambe Slovenije in kandidate za člane Sveta
federacije iz SR Slovenije.
Ob prenehanju mandata predsednika Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije je Predsedstvo po končanem usklajevalnem
postopku predlagalo kandidata za predsednika Izvršnega
sveta Skupščine SR Slovenije ter kandidata za predsednika
Ustavnega sodišča SR Slovenije. Sprejelo je tudi spremembe
in dopolnitve aktov, ki določajo sestavo Sveta Predsedstva za
ljudsko obrambo in sestavo pokrajnskih odborov ter oblikovalo predlog za kadrovske spremembe v njihovi sestavi.
Predsedstvo republike je oblikovalo tudi predloge kandidatov za člane Sveta republike in jih predložilo Skupščini SR
Slovenije. Pri izpopolnjevanju svojih nalog na tem področju in
pri oblikovanju konkretnih kadrovskih rešitev je Predsedstvo
dosledno upoštevalo dogovorjena načela in predloge za
kadrovanje v SR Sloveniji ter vse predloge predhodno usklajevalo s koordinacijskim odborom za kadrovska vprašanja pri
predsedstvu Republiške konference SZDL Slovenije.

VII.
URESNIČEVANJE DRUGIH NALOG
1. Kadrovska vprašanja
Med naloge Predsedstva republike sodita tudi oblikovanje
in uresničevanje kadrovske politike v SR Sloveniji in SFR

3. Pomilostitve
Predsedstvo SR Slovenije je pristojno za odločanje o pomilostitvah za vsa kazniva dejanja, določena v kazenskem
zakonu SR Slovenije, ne glede na višino izrečene kazni ter
tudi za vsa kazniva dejanja, določena v zakonih drugih socialističnih republik in socialističnih avtonomnih pokrajinah, če je

14

2. Vloge in pritožbe
Po ustavi imajo občani pravico dajati vloge in predloge
telesom in organom družbenopolitičnih skupnosti in drugim
organom in organizacijam in dobiti odgovor nanje. Na Predsedstvo, predsednika ali člane Predsedstva in na Komisijo
Predsedstva za varstvo ustavnosti in zakonitosti ter za uresničevanje svoboščin, pravic in dolžnosti človeka in občana se
letno obrne pismeno ali ustno večje število občanov. V svojih
vlogah se predvsem pritožujejo zoper delovanje pravosodnih
in upravnih organov, prosijo za pomoč pri reševanju gradbenih in stanovanjskih vprašanj, pri iskanju zaposlitve oziroma
premostitvi težav, povezanih z delovnim razmerjem, pokojninsko-invalidskim zavarovanjem, v nekaj primerih pa tudi za
pomoč pri zadevah povojnih obsodb in nacionalizacij premoženja.
Na splošno se obračajo občani na Predsedstvo v zadevah,
ki so bile že na več organih pravnomočno rešene, ker zmotno
menijo, da je Predsedstvo organ, ki lahko spremeni ali
odpravi odločbe drugih organov ali organizacij. Večina pritožnikov je pred tem že vložila svoje vloge in pritožbe na komisije
za vloge in pritožbe pri drugih organih v republiki, vendar z
njihovimi odločitvami ni bila zadovoljna. V vsakem primeru se
vloga, ki jo občan naslovi na Predsedstvo, prouči večinoma s
pomočjo službe Komisije za vloge in pritožbe Skupščine SR
Slovenije, ki opravlja strokovna opravila na tem področju za
vse organe v republiki, o ugotovitvah pa se na ustrezen način
obvesti občana. V posameznih primerih, zlasti pri neupravičenem zavlačevanju postopka, pa se opozori pristojni organ, da
ustrezno ukrepa.
Čeprav večina občanov vlaga pritožbe na zvezne in republiške organe, se nanašajo le-te predvsem na zadeve, ki bi se
najhitreje in najustrezneje rešile v občini, krajevni skupnosti
ali organizaciji združenega dela, kjer občan živi ali dela. Zato
si je treba prizadevati, da aktivneje sodelujejo pri reševanju
problematike občanov predvsem organi za vloge in pritožbe v
občinah ter da se zagotovi učinkovitejše delovanje služb
pravne pomoči v občinah in organizacijah združenega dela
kar vse bo prispevalo k ustreznejšemu uveljavljanju pravic in
interesov delovnih ljudi in občanov.
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kazen izreklo sodišče na območju naše republike. Predsedstvo SR Slovenije je pristojno za odločanje o pomilostitvi tudi,
če je sodišče na območju naše republike izreklo enotno kazen
za kazniva dejanja, določena v zveznem zakonu in v zakonih
SR Slovenije, razen če gre za kazniva dejanja, storjena zoper
temeljne socialistične samoupravne družbene ureditve in varnosti SFRJ oziroma zoper oborožene sile SFRJ.
Predsedstvo izvaja svojo ustavno pravico pomilostitve
obsojencev kot ukrep, s katerim le izjemno spremeni kazen, ki
jo je izreklo sodišče, v primerih, ki so utemeljeni iz posebnih
socialnih okoliščin oziroma glede na osebnost storilca kaznivega dejanja. Pri tem se še posebej upoštevajo primeri, ko gre
za mladoletne osebe oziroma mlajše obsojence, ki so prvič
storili kaznivo dejanje, za žene obsojenke, z mladoletnimi
otroki, obsojence, ki so bolni oziroma imajo bolne družinske
člane; pri vseh obsojencih pa sta pomembna njihovo obnašanje po storitvi kaznivega dejanja in potek resocializacije.
Zaradi načel in smotrov, ki jih mora dosegati sistem kazenskih
sankcij, Predsedstvo načelno ne pomilošča storilcev družbeno posebej nevarnih kaznivih dejanj, zlasti hujših kaznivih
dejanj zoper družbeno premoženje in človeško življenje in
dostojanstvo ter moralo, in storilcev kaznivih dejanj zoper
varnost javnega prometa, če so ta dejanja storili vinjeni.
Od 1. 4. 1984 do 31. 12. 1985 je Predsedstvo obravnavalo
284 prošenj za pomilostitev obsojencev, ki so jih vložili obsojenci oziroma drugi upravičenci po zakonu o pomilostitvi, ter
jih 32 pozitivno rešilo, kar je 11,3% vseh obravnavanih prošenj. V tem obdobju je Predsedstvo obravnavalo tudi 56
predlogov republiške sekretarke za pravosodje in upravo za
pomilostitev obsojenih oseb po uradni dolžnosti ob novem
letu in ob 40-letnici osvoboditve, od katerih je bilo pozitivno
rešenih 41, kar je 73,2%.
Komisija Predsedstva za pomilostitve pri obravnavanju
pomilostitvenih prošenj in pripravi predlogov za odločitve
Predsedstva namenja posebno pozornost hitrosti pomilostitvenega postopka, posebej v tistem delu, ki teče pred sodiščem, ki je izreklo sodbo na prvi stopnji. V skladu s stališčem
Predsedstva, da se obsojencem, ob upoštevanju doseženih
uspehov pri prevzgoji, skrajša dejansko prestajanje kazni
predvsem z uporabo drugih institutov, ki jih predvideva
kazenski zakon, je komisija spremljala tudi odločitve komisije
za pogojne odpuste, ki deluje pri Republiškem sekretariatu za
pravosodje in upravo. V obravnavanem obdobju je 2.228
obsojencev vložilo prošnje za pogojni odpust. 871 prošenj je
bilo pozitivno rešenih, kar je 39,1% vseh vloženih prošenj.
Ugotovljeno je, da politika pogojnih odpustov ugodne vpliva
na prevzgojo obsojencev med prestajanjem kazni in na prostosti, kar potrjuje tudi podatek, da je malo povratništva med
pogojnim odpustom.
Komisija za pomilostitve je pri svojem delu namenjala
posebno skrb tudi problematiki zaporne kazni v kazenskopoboljševalnih zavodih ter je v ta namen obiskala več omenjenih zavodov. Na svojih sejah pa je obravnavala tudi vprašanje
pomoči obsojencem po prestani kazni kot tudi širša vprašanja
uresničevanja stališč Skupščine SR Slovenije o kaznovalni
politiki in podružbljanju kazenskih sankcij. Posebna pozornost je bila namenjena delovanju družbenih svetov pri kazensko-poboljševalnih zavodih in v občinah, pri čemer je bilo
ugotovljeno, da je njihovemu ustanavljanju in delovanju v
posameznih okoljih namenjeno premalo družbene pozornosti, kar se često kaže tudi v njihovi nezadovoljivi aktivnosti.
4. Politika odlikovanj
Predsedstvo SR Slovenije je obravnavalo tudi poročilo
Komisije SR Slovenije za odlikovanja in ugotavljalo, koliko je
komisija pri svojem delu upoštevala že sprejeta izhodišča za
uresničevanje politike odlikovanj. Ugotovilo je, da komisija pri
svojem delu upošteva sprejeta stališča. Menilo pa je, da si je
treba za popolno uresničitev namena odlikovanj bolj prizadevati za obravnavo politike odlikovanj kot sestavnega dela
družbeno dogovorjene kadrovske politike. Vsi, ki skrbe za
njeno uresničevanje, morajo spremljati delo in aktivnosti
delovnih ljudi in občanov ter tiste z nadpovprečnimi zaslugami in rezultati predlagati za ustrezno družbeno priznanje.
Prav tako je treba pozorno izbirati kandidate za odlikovanje.
Izbirati je treba tiste posameznike, ki s svojim nadpovprečnim
delom, zaslugami in aktivnostjo izstopajo v okoljih, kjer delajo
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in živijo, ali v družbenopolitičnih organizacijah in društvih v
katerih aktivno sodelujejo. Ob tem je treb? zlasti predlagati za
odlikovanje delavce iz neposredne proizvodnje, novatorje,
racionalizatorje, izumitelje in kmete. Ob predlaganju naj se
upoštevajo tudi druga družbena priznanja, ki se podeljujejo
za rezultate, dosežene na posameznih področjih, da se tako
prepreči kopičenje ražličnih priznanj za iste dosežke.
Za uresničitev teh nalog je treba okrepiti sodelovanje občinskih komisij za odlikovanja s komisijami za odlikovanja v
temeljnih in drugih organizacijah združenega dela, drugih
organizacijah in društvih. Poskrbeti je treba, da se dokončno
prekine praksa posameznih organizacij, ki po večletni neaktivnosti ob jubilejih kampanjsko dajejo večje število pobud.
Komisija SR Slovenije za odlikovanja naj tudi v prihodnje
poglablja sodelovanje z občinskimi komisijami za odlikovanja
ter s komisijami za odlikovanja v temeljnih in drugih organizacijah združenega dela, drugih organizacijah in društvih.
V zvezi s pobudo za uvedbo odlikovanj SR Slovenije je
Predsedstvo sprožilo potrebne aktivnosti, da se ta pobuda
glede na njen pomen vsestransko prouči, preden se o njej
dokončno izreče.
VIII.
SVET REPUBLIKE
V skladu z ustavnimi določbami in Zakonom o Svetu republike je Svet republike kot politično posvetovalno telo Socialistične republike Slovenije na svojih sejah obravnaval vprašanja samoupravnega socialističnega razvoja, odnosov v Jugoslaviji in s tujino ter druga vprašanja splošne politike v okviru
pravic in dolžnosti republike. Na sejah so se člani Sveta
saznanili z najaktualnejšimi družbenopolitičnimi dogajanji,
gospodarskimi gibanji in politiko oziroma predlogi stališč,
sprejetimi v republiki, ter dajali svoja mnenja in predloge k
obravnavanim vprašanjem.
Predsedstvo SR Slovenije je v tem obdobju sklicevalo Svet
republike predvsem zaradi obravnave pomembnejših vprašanj družbenogospodarskega razvoja in ekonomske politike.
Tako so na več sejah člani Sveta zavzeli svoja stališča o
osnutkih in predlogih zakonov o planiranju, ekonomskih
odnosih s tujino, bančništvu in drugih sistemskih zakonih.
Predstavniki Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije so jih
seznanili tudi z aktualnimi problemi družbenogospodarskega
razvoja republike, gospodarskimi gibanji, pripravo planskih
dokumentov in osnutki resolucij o uresničevanju plana v
posameznem letu. Ob teh vprašanjih so člani Sveta republike
obravnavali tudi probleme hitrejšega razvoja manj razvitih
republik in pokrajine Kosovo, izgube v gospodarstvu, tehnološki razvoj in kadrovsko politiko. V vseh teh razpravah so
odločno podprli stališče, da je sedanje težave mogoče premostiti le z nadaljnjim razvijanjem samoupravljanja in krepitvijo
vloge delavca pri odločanju o vseh vprašanjih družbene
reprodukcije, in opozarjali na nevarnost težnje po vse močnejšem administrativnem vpletanju države v gospodarske tokove.
Kot posebne teme je Svet republike obravnaval tudi
obrambne priprave v republiki, vsebinske in organizacijske
priprave na volitve in vlogo ter način dela Sveta republike.
Člani Sveta so pri tem predlagali, da bi v bodoče z uveljavljanjem novih delovnih metod, organizacijo tematskih posvetovanj in z vključevanjem posameznih članov v delo republiških
organov in teles še bolj poživili aktivnosti Sveta republike in
praktično uveljavljali njegovo posvetovalno vlogo. O vseh teh
vprašanjih je večkrat razpravljala Komisija Sveta republike za
organizacijska vprašanja, ki je v tem obdobju s svojim delom
prispevala k boljši povezavi med člani Sveta in Predsedstvom
ter njegovo službo, zavzemala pa se je tudi za boljšo obveščenost javnosti o delu Sveta republike.
Vsebinsko bogate razprave o sejah Sveta, mnenja, stališča,
predlogi in opozorila so Predsedstvu SR Slovenije in drugim
najvišjim organom v republiki pomagali pri oblikovanju odločitev o politiki nadaljnjega razvoja SR Slovenije. Pri svojih
odločitvah so jih upoštevali tudi pristojni republiški upravni
organi in organizacije ter skupnosti. Razprave in informacije
najodgovornejših republiških funkcionarjev na sejah Sveta so
bile članom Sveta izhodišče za njihovo družbenopolitično
aktivnost v okoljih, kjer živijo in delajo.
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SKUPŠČINA
SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE
Zakonodajno-pravna komisija
POROČILO
o

uresničevanju

SR

zakonodajne

politike v

Sloveniji (ESA-891)

UVOD
Zbori Skupščine SR Slovenije so Ista 1977 sprejeli
resolucijo o temeljih zakonodajne politike republike (v nadaljnjem besedilu: resolucija), s katero so
opredelili temeljna načela zakonodajne politike republike. Resolucija je bila torej sprejeta v času, ko je
potekalo intenzivno usklajevanje republiške zakonodaje z ustavo SR Slovenije, ki je bila sprejeta leta
1974.
Resolucija opredeljuje naslednja temeljna izhodišča, oziroma cilje, h katerim je treba stremeti pri
zakonodajni dejavnosti v republiki:
- z zakoni naj se urejajo le tista razmerja, ki so
skupnega pomena za delovne ljudi in občane v
republiki, oziroma temeljna vprašanja družbenih
odnosov in materialno-pravna razmerja, ki so splošnega pomena za delovne ljudi in občane v republiki;
pri tem je treba opredeliti kriterije za urejanje posameznih zadev z zakoni,
- zakonodaja mora izhajati iz dejanskih potreb in
možnosti združenega dela,
- težiti je treba k večji skladnosti pravnega
sistema ter k medsebojni usklajenosti zakonov, ki
urejajo vsebinsko medsebojno povezana področja,
- krepiti je treba samoupravne odnose in pri tem
upoštevati, da zakoni niso več edini vir urejanja
družbenih odnosov, ampak da naj dajejo predvsem
podlago in okvir samoupravnemu urejanju, da
spodbujajo ter zagotavljajo učinkovito varstvo
samoupravnega položaja delovnih"ljudi in občanov.
Resolucija ugotavlja, da kljub pozitivnim premikom v republiški zakonodaji le-to še vedno spremljajo določene slabosti, ki se izražajo v:
- primerih pretiranega in kazuističnega normiranja,
- pravnih prazninah,
- le deloma urejenih posameznih sistemskih
pravnih področjih,
- nedodelanosti posameznih zakonskih rešitev
na sicer pravno urejenih področjih,
- pogostih primerih predpisov z učinkom za
nazaj,
- neizdajanju aH poznemu izdajanju izvršilnih
predpisov,
- nedoslednem uresničevanju zakonov.
Resolucija daje naslednja temeljna napotila za
zakonsko urejanje:
- z zakoni naj se ne urejajo organizacijska in
procesualna vprašanja: vsa. strokovno-tehnična
vprašanja, ki se nanašajb na izvrševanje zakonov,
naj se urejajo z upravnimi predpisi;
- sprejemanje zakonov po hitrem postopku naj
se omeji le na nujne ukrepe;
- republiški predpisi naj ne posegajo v pristoj-
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nost občine in je ne omejujejo le na formalno in
izvršilno pristojnost.
Resolucija tudi opozarja, da je treba bolj uveljaviti
nadzorno funkcijo Skupščine SR Slovenije, da skrbi
za izvajanje določene politike, zakonov in drugih
splošnih aktov.
Ko so zbori Skupščine SR Slovenije jeseni 1979
obravnavali poročilo o uresničevanju resolucije, ki
ga je pripravila Zakonodajno-pravna komisija
Skupščine SR Slovenije, so ugotovili, da so bili v
obdobju po sprejetju resolucije pri graditvi pravnega sistema doseženi pomembni uspehi, saj so
bila številna zakonodajna področja celovito in
sistemsko na novo urejena. Ugotovili pa so tudi, da
nekatera temeljna vprašanja v zvezi s pravnim urejanjem ostajajo še vedno odprta, in sicer:
- vsebinska razmejitev med vsebino zakonov in
podzakonskih aktov,
- vsebinska razmejitev med zakoni in samoupravnimi splošnimi akti,
- neuveljavitev načela, naj zakon predvsem
spodbuja razvoj samoupravnih odnosov ter usmerja
samoupravno normativno dejavnost delovnih ljudi
in občanov, ne pa da te pravice in odnose v celoti in
podrobno ureja,
- poseganje republike v pristojnost občine,
- medsebojna neusklajenost posameznih predpisov in v njih vsebovanih pravnih institutov,
- nekatera vprašanja v zvezi z zakonodajnim postopkom.
Po obravnavi tega poročila so zbori sprejeli stališča in sklepe o uresničevanju resolucije (1980), v
katerih so ponovno opozorili na usmeritve glede
najpomembnejših vprašanj v zakonodajni politiki
republike ter zavezali vse udeležence v zakonodajnem postopku, da morajo v postopku priprave in
sprejemanja zakonov dosledno upoštevati resolucijo ter stališča in sklepe o njenem uresničevaju.
Zakonodajno-prayna komisija je ponovno opozorila na nekatere vidike navedenih odprtih vprašanj v
zakonodajni politiki republike v informaciji o pregledu njenega dela v obdobju 1978-1982 in o nekaterih temeljnih vprašanjih uresničevanja zakonodajne politike republike.
Danes potekajo široke in poglobljene razprave o
temeljnih problemih pravnega sistema, na podlagi
katerih naj bi Skupščina SFRJ sprejela resolucijo o
pravnem sistemu, ki bi opredelila smeri njegovega
nadajnjega razvoja. V ta namen je bila v okviru
Zveznega zbora Skupščine SFRJ pripravljena analiza o stanju, temeljnih problemih in smereh nadaljnjega razvoja jugoslovanskega pravnega sistema.
Ta analiza je sestavni del prizadevanj za uresničevanje programa gospodarske stabilizacije, saj je že
separat o razvoju pravnega sistema z vidika eko-
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nomske stabilizacije opredelil nekatere temeljne
probleme in odprta vprašanja pravnega sistema v
sedanjem trenutku in nakazal smeri njihovega
razreševanja. V okvir razprave o temeljnih problemih pravnega sistema pa se seveda uvršča tudi
priprava dokumenta o kritični analizi političnega
sistema socialističnega samoupravljanja, saj je
pravni sistem sestavni del tega sistema. V pripravljeni analizi je namreč že nakazano, v kateri smeri bi
kazalo spremeniti in dopolniti nekatere pravne
norme, ki urejajo bistvena vprašanja družbenoekonomskega in političnega sistema. Obenem pa že
potekajo v posameznih delovnih skupinah tudi konkretnejše razprave o potrebnosti sprememb in
dopolnitev posameznih določb zakona o združenem delu. Poleg tega pa je treba seveda omeniti še
vrsto drugih gradiv, ki so bila že pripravljena in tudi
obravnavana v zvezi in republiki in ki obravnavajo
posamezna področja pravnega sistema in opozarjajo na bistvene probleme na teh področjih, kot so:
poročilo o uveljavljanju delegatskega skupščinskega sistema v sedanjih družbenoekonomskih razmerah, racionalizacija metod in načinov dela delegatske Skupščine SR Slovenije, analiza republiških
predpisov z vidika možnosti poenostavitve strokovnih in administrativnih opravil, poročilo o izvrševanju zveznih zakonov in drugih zveznih predpisov,
nekatera vprašanja uresničevanja družbenoekonomskih odnosov in samoupravne organiziranosti v
samoupravnih interesnih skupnostih materialne
proizvodnje, analize o uresničevanju svobodne
menjave dela na področju družbenih dejavnosti,
organizacija in delovanje administrativno-strokovnih služb v SR Sloveniji, gradivo o nekaterih aktualnih vprašanjih prakse družbenih dogovorov in
dogovorov družbenopolitičnih skupnosti kot oblik
uresničevanja skupnih interesov v federaciji.
Če primerjamo opredelitve slovenske resolucije o
temeljih zakonodajne politike republike iz leta 1977
ter stališč in sklepov o njenem uresničevanju iz leta
1980 z ugotovitvami iz navedene analize in vseh
drugih navedenih gradiv, lahko ugotovimo, da so
temeljna vprašanja, na katera opozarjata ta dva
akta, še vedno aktualna, da pa je vrsta vprašanj
dobila bistveno nove razsežnosti. Tako se je v zvezi
z zaostritvijo družbenoekonomskih razmer po letu
1980, ki se izražajo v visoki zunanji zadolženosti in
obveznosti vračanja tujih kreditov, motnjah v tokovih družbene reprodukcije in padanju življenjskega
standarda, odprla v pravnem sistemu vrsta novih
vprašanj, predvsem v zvezi z uporabo posameznih
ustavnih in zakonskih institutov v praksi. Postavilo
pa se je tudi vprašanje pomena in vloge pravnega
sistema tako v sedanjem kriznem obdobju kot tudi
pri nadaljnjem razvoju samoupravnih socialističnih
družbenoekonomskih odnosov in političnega
sistema socialističnega samoupravljanja.
Tako je v navedeni analizi ocenjeno, da so v zvezi
s pravnim sistemom odprta naslednja vprašanja:
- v kolikšni meri obstoječi pravni sistem varuje in
zagotavlja razvoj temeljnih proizvodnih odnosov,
zasnovanih na družbeni lastnini proizvodnih sredstev in na samoupravljanju,
- v kolikšni meri se uresničuje načelo ustavnosti
in zakonitosti,
- v kolikšni meri se v praksi uveljavljajo ustavnopravni instituti, ki zadevajo položaj delavca v združenem delu,
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- kateri družbeni odnosi so prenormirani in kateri
še niso pravno urejeni v zadostni meri,
- v kolikšni meri je obstoječi pravni sistem konsinstenten, notranje usklajen in racionalen,
- v kolikšni meri obstoji možnost njegove racionalizacije.
Kot poglavitne negativne značilnosti pravnega
sistema v sedanjem trenutku se v analizi in drugih
navedenih gradivih označujejo zlasti prenormiranost družbenih odnosov in sprejemanje nerealnih
pravnih norm, ki niso odraz dejanskih družbenoekonomskih razmer in so zato težko uresničjive v
praksi. To pa ima za posledico, da postaja pravni
sistem kot celota vedno bolj nekonsistenten,
neučinkovit in neracionalen, kar pa ima lahko hude
posledice za družbo kot celoto, saj v takšnem
sistemu težko uresničuje eno temeljnih ustavnih
načel, to je načelo ustavnosti in zakonitosti, katerega
osnovni namen je zagotavljanje pravne varnosti.
Pojavu prenormiranosti družbenih odnosov je
posebno pozornost posvetil tudi Centralni komite
ZK Slovenije na svoji XI. seji v maju 1984 pri obravnavi o uveljavljanju in razvoju političnega sistema.
Pri tem je poudaril, da je treba v zakonodajni politiki
doseči, da bo zakonsko urejanje resnično upoštevalo načela ustave, da so samoupravni položaj in
pravice delovnega človeka v temeljnih in drugih
samoupravnih organizacijah in skupnostih, ki jih
določa ustava, temelj, meja in smer uresničevanja
pravic in dolžnosti družbenopolitične skupnosti pri
izvrševanju funkcij oblasti. Nadalje je poudaril, da
mora biti zakonsko normiranje strogo v okviru teh
načel, urejanje družbenoekonomskih in drugih
odnosov pa je treba v pretežni meri prepustiti neposrednemu samoupravnemu urejanju delavcev v
združenem delu. Zato je predlagal, da naj Skupščina
SR Slovenije obravnava uresničevanje svoje resolucije o temeljih zakonodajne politike republike ter
sprejme ustrezne sklepe in stališča.
Nekatera vprašanja pri uresničevanju zakonodajne politike republike je že obravnavala Komisija
za proučevanje in razvijanje metod in načinov ter
pogojev delegatskega odločanja v Skupščini SR
Slovenije in med svojimi usmeritvami, predlogi in
stališči med drugim tudi predlagala, naj Zakonodajno-pravna komisija pripravi celovitejše poročilo
o uresničevanju resolucije ter stališč in sklepov o
njenem uresničevanju. To poročilo naj bi pokazalo,
ali je prišlo do pozitivnih vsebinskih premikov v
republiški zakonodaji, pa tudi morebitno potrebo
po dogradtivi sedanjih usmeritev za zakonodajno
politiko.
Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije pri uresničevanju svojih, s poslovnikom
Skupščine SR Slovenije določenih pristojnosti, od
katerih je vsekakor ena od temeljnih ugotavljanje
skladnosti predlaganih rešitev z ustavnimi določbami in obstoječo zakonodajo, stalno spremlja
uresničevanje resolucije ter stališč in sklepov o njenem uresničevanju. Tako pri obravnavi posameznih
zadev opozarja na tista trajno odprta vprašanja, na
katere se je osredotočila resolucija ter stališča in
sklepi o njenem uresničevanju, pa tudi na vrsto
novih vprašanj, ki so jih odprle, oziroma jim dale
večjo težo zaostrene družbenoekonomske razmere.
Ker bo poročilo o uresničevanju zakonodajne
politike v SR Sloveniji pomenilo sestavni del razprave o temeljnih problemih pravnega sistema, ozi-
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roma prispevek k tej razpravi, ki naj bi čimbolj
tvorno in argumentirano prispeval k nadaljnjemu
dograjevanju temeljnih institutov pravnega sistema
ter k družbeno smotrni in učinkoviti zakonodajni
politiki, je bilo ocenjeno, da je nujno potrebno k
pripravi poročila pritegniti tiste organe in organizacije, ki imajo pomembno vlogo pri nastajanju in
izvrševanju prava. Tako je to poročilo pripravljeno
ob upoštevanju ugotovitev iz zgoraj navedenih gradiv na podlagi ugotovitev, stališč in opozoril Zakonodajno-pravne komisije Skupščine SR Slovenije v

I. Prenormiranost družbenih odnosov
1. Temeljni vzroki
Analiza o stanju, temeljnih problemih in smereh nadaljnega
razvoja pravnega sistema ocenjuje pojav prenormiranosti
družbenih odnosov kot enega od temeljnih problemov pravnega sistema. Vrsto področij družbenega življenja danes urejajo zelo številni predpisi, obenem pa na drugi strani obstaja
še vrsta pravnih praznin tako na področjih iz zvezne pristojnosti kot tudi na področjih iz republiške prisotjnosti. Ta pojav
ima zelo negativne posledice za pravni sistem kot celoto, saj
močno zmanjšuje njegovo konsistentnost in racionalnost, ker
je ob množici predpisov, ki se nenehno spreminjajo in dopolnjujejo, zelo težko zagotavljati njihovo medsebojno vsebinsko
usklajenost.
Centralni komite ZK Slovenije je v sklepih, ki jih je sprejel na
XI. seji po razpravi o uveljavljanju in razvoju političnega
sistema, med drugim zavezal kumuniste, da morajo na vseh
ravneh družbene organiziranosti pri oblikovanju novih aktov
preprečevati pretirano normiranje in formaliziranje odnosov.
Komisija za proučevanje in razvijanje metod in načinov ter
pogojev delegatskega odločanja v Skupščini SR Slovenije pa
je v svojih usmeritvah in stališčih nakazala vzroke tega pojava,
in sicer predvsem nezadostno uveljavljanje ekonomskih zakonitosti in nepravilnosti v normativni praksi.
Nedvomno je, da obstajata dva temeljna izvora prenormiranosti. Eden je v prepodrobnem normiranju družbenoekonomskih odnosov in sicer tako v razmerjih med federacijo in
republiko kot tudi v razmerjih med republiko in občino, še
posebej pa v odnosu med takoimenovano državno regulativo
in samoupravnim urejanjam. Drugi izvor prenormiranosti pa
je v nenehnem administrativnem poseganju v družbenoekonomske odnose. Temeljni vzrok prenormiranosti torej lahko
odpravi le čim hitrejše uveljavljanje ekonomskih zakonitosti.
Zakonodajno-pravna komisija je pri obravnavi posameznih
zadev večkrat opozorila na težnje po pretiranem normiranju
(zakon o knjižničarstvu, zakon o kulturno-umetniških dejavnostih
in posredovanju kulturnih vrednot, zakon o varstvu pred požarom,
zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o upravah za družbene prihodke).
2. Nepravilnost v normativni praksi
Ena od najvčejih hib današnje normativne prakse, ki je
močno prisotna pri vseh nosilcih normativne funkcije, je povzemanje določb iz že veljavnih aktov v nove akte.
Ugotoviti velja, da je ta praksa posledica napačnega razumevanja, ki je prevladalo v določenem obdobju po sprejemu
zakona o združenem delu, da je treba vse odnose ne samo v
družbi kot celoti, ampak tudi na vseh posameznih družbenih
ravneh celovito urejati. Vendar pa se je sčasoma pokazalo, da
ima množično povzemanje norm iz enega akta v drug akt
negativne posledice tako za racionalnost, učinkovitost in konsistentnost celotnega pravnega sistema kot tudi za pravno
varnost delovnih ljudi in občanov. Takšna praksa pa tudi
otežkoča nadaljnje dograjevanje pravnega sistema.
Stališča in sklepi o uresničevanju resolucije so ta problem
že delno nakazali. V zvezi z njim je rečeno, da naj se v
republiške zakone prevzemajo le tiste določbe zveznih zakonov, ki so nujno potrebne, da bi bili republiški zakoni sistemporočevalec
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sko zaključene celote. Prav tako stalšča in priporočila o
nekaterih vprašanjih nadaljnjega uveljavljanja delegatskega
sistema in delegatskih odnosov, ki so jih zbori Skupščine SR
Slovenije sprejeli leta 1983, zavezujejo funkcionarje skupščine in vse druge subjekte, ki sodelujejo v delu skupščine, da
si prizadevajo, da zakoni ne bodo po nepotrebnem ponavljali
določb drugih zakonov.
Danes pa ugotavljamo, da ima ta problem bistveno širše
dimenzije, saj se srečujemo s povzemanjem ustavtjih določb v
zakone, s povzemanjem določb zveznih zakonov v republiške
zakone, s povzemanjem ustavnih in zakonskih določb v samoupravne splošne akte ter statute in odloke občinskih skupščin, s povzemanjem določb iz enega samoupravnega splošnega akta v drug samoupravni splošni akt, pa tudi s povzemanjem določb planov družbenopolitičnih skupnosti v resolucije
kot letne planske akte.
Praksa, da se čimbolj celovito normativno ureja vsako
področje, ki je predmet zlasti sistemskih zakonov in drugih
zveznih in republiških zakonov ter samoupravnih splošnih
aktov, se utemeljuje s tem, da so taki celoviti akti bolj pregledni, ker je v enem aktu zbrana celotna regulativa. V bodoči
normativni praksi je treba dosledno upoštevati, da tistega, kar
je že sprejeto v pristojni skupščini ali v drugem pristojnem
organu, ni treba nikomur več ponovno sprejemati. Ob prevzemanju norm iz enega akta v drug akt namreč lahko pride do
spreminjanja veljavnih pravnih norm, kar vnaša zmedo in
negotovost v pravni sistem. Tako prevzemanje pravnih nbrm
vnaša med delovne ljudi in občane ter delegacije in delegate
napačno predstavo, da celovito urejajo neko področje in se
zato znova odpirajo razprave o stvareh, ki so bile že razrešene. S tem se v posameznih primerih ustvarjajo nejasnosti, ki
imajo lahko za posledico nezakonito ali celo protiustavno
uporabo posameznih določb v praksi. Pri tem je treba posebej
opozoriti, da s prevzemanjem ustavnih določb v zakone, le-te
v določeni meri izgubijo svoj ustavno-pravni značaj, poleg
tega pa se s tem zamegljuje odgovornost tistih, ki tak akt
sprejemajo. Z enostavnim prevzemanjem ali prikrojevanjem
že sprejetih norm pa se tudi izgublja pregled nad tem, kaj in v
kakšnem obsegu je sploh predmet urejanja, kaj je resnično
novega ter kaj se dejansko izvirno ureja. S tem se ovira ali
celo onemogoča, da bi se razprava v procesu priprave in
sprejemanja akta osredotočila na vprašanja, ki so predmet
urejanja. Z množičnim prevzemanjem že prevzetega se tudi
slabi motiviranost delegacij in delegatov za ustvarjalno udeležbo pri oblikovanju rešitev, ker ni povsem jasno, kaj je
predmet urejanja v konkretnem aktu in konkretni skupnosti,
prikrita pa ostaja tudi odgovornost organov, služb in delavcev, ki so odgovorni za strokovne podlage in izdelavo predlogov.
Zato je treba ob stališčih in sklepih o uresničevanju resolucije, po katerih naj se v republiške zakone prevzemajo le tiste
določbe zveznih zakonov, ki so nujno potrebne, da bi bili
republiški zakoni sistemsko zaključene celote, in ki so še
vedno aktualna, poudariti, da mora veljati za vse nosilce
normativne funkcije, da se v nov akt povzamejo lahko le tiste
že veljavne določbe iz drugih aktov, ki so nujno potrebne za
njegovo razumevanje.
Na nepotrebno povzemanje določb je Zakonodajno-pravna
komisija opozorila v mnogih primerih, tako npr. pri obravnavi
zakona o družbenem sistemu informiranja, zakona o ljudski
obrambi in družbeni samozaščiti, zakona o pokojninskem in
invalidskem zavarovanji* zakona o Službi družbenega knjigovodstva v SR Sloveniji, družbenega dogovora o skupnih osno19

vah in merilih samoupravnega urejanja odnosov pri pridobivanju in razporejanju dohodka ter čistega dohodka, delitvi
sredstev za osebne dohodke in za skupno porabo delavcev v
SFRJ, zakona o javnem obveščanju, statuta Skupnosti pokojninskega in invalidskega zavarovanja v SR Sloveniji.
3. Pomen programskih norm
Pravne norme pogosto vsebujejo politične in ideološke
opredelitve. Za te pravne norme, ki torej deklarirajo določene
družbene cilje in procese, se je uveljavil izraz programske
norme. Ker norme s takšno vsebino dostikrat niso neposredno uporabljive, se večkrat postavlja vprašanje njihove
potrebnosti oziroma vloge v pravnem sistemu.
V zvezi s tem vprašanjem je treba nujno opozoriti, da
.mora biti pri sistemskem urejanju družbenih odnosov povsem
jasno, katera temeljna družbena vprašanja je treba urediti s
kogentnimi normami, ki pomenijo neposredno obvezo za
subjekte, na katere so naslovljene in jih je zato treba brezpogojno realizirati, katera vprašanja pa se lahko uredijo z dispozitivnimi normami, ki dajejo subjektom možnost določenega
ravnanja. Vprašanje uresničevanja norm, ki dajejo subjektom
možnost, da se sami lahko odločijo za določeno ravnanje pa
se lahko povezuje z vprašanjem družbenega razvoja in s tem
razvoja materialnih in drugih možnosti, potrebnih za uveljavitev določenih načinov ravnanja.
V bodoči zakonodajni politiki pa je treba uveljaviti prakso,
da se tiste norme, ki zgolj deklarirajo družbene cilje, vključijo
v zakone samo toliko, kolikor je to nujno potrebno za razumevanje norm, ki določajo pravila ravnnaja. Ob tem pa je treba
uveljavljati tudi stališče, da programske norme v nobenem
primeru ne sodijo v občinske predpise in predpise posebnih
družbenopolitičnih skupnosti.
4. Problem prenormiranosti na področju
kaznovalnega prava
Na problem prenormiranosti na področju kaznovalnega
prava in sicer na številne kazenske določbe z inkriminacijami
gospodarskih prestopkov in prekrškov opozarjata Vrhovno
sodišče in Javno tožilstvo SR Slovenije. Zaradi številčnosti teh
predpisov ni poznano število inkriminiranih ravnanj. Število
predpisov je tolikšno, da jih v celoti ne obvladajo niti inšpekcijski niti pravosodni organi. Ob taki številčnosti gospodarskih prestopkov in prekrškov se zastavlja vprašanje njihove
smiselnosti in sploh učinkovitosti pravnega sistema. Javna
tožilstva namreč ugotavljajo, da za več kot polovico omenjenih zakonov sploh ne prejmejo ovadb. S tem v zvezi je treba
opozoriti, da je množičnost kazenskih predpisov predvsem
posledica še vedno močno razširjene družbene mentalitete,
da je mogoče zagotavljati uresničevanje pravnih norm in
utrjevati pravni red predvsem z represivnimi ukrepi. Zato si je
treba v bodoči zakonodajni politiki prizadevati za premagovanje te represivne naravnanosti in skrajno restriktivno presojati, katera ravnanja pomenijo tolikšno družbeno nevarnost,
da jih je treba inkriminirati kot prekrške ali gospodarske
prestopke. Pri tem pa se je treba tudi zavedati, da zelo pogosto prihaja do kršitev pravnih norm zaradi njihove neživljenjskosti in bi bilo primerneje takšne norme spremeniti glede na
dejanske e družbene razmere kot pa izrekati sankcije subjektom, ki jih kršijo.
Na problem prenormiranosti na področju kaznovalnega
prava je opozorila tudi Zakonodajno-pravna komisija ob
obravnavi predloga načrta uresničevanja dolgoročnega programa gospodarske stabilizacije v SR Sloveniji v letu 1983. Po
mnenju komisije inkriminacije družbeno manj nevarnih dejanj
onemogočajo učinkovitost delovanja sodnega sistema.
SIS. Nekateri bistveni problemi v zvezi
s pristojnostjo posameznih nosilcev
normativne funkcije in problem
pristojnosti med njimi
V praksi pogosto opozarjajo, da pristojnosti posameznih
nosilcev normativne funkcije, ki jih določajo ustavne in
zakonske določbe, niso dovojj precizno in jasno opredeljene,
kar povzroča vrsto težav. Še posebej zapleteno ustavno20

pravno in družbenopolitično vprašanje je vprašanje razmejitve pristojnosti med posameznimi nosilci normativne funkcije. Temu vprašanju je resolucija posvetila posebno pozornost, pozneje pa tudi stališča in sklepi o njenem uresničevanju. Ta dva akta opozarjata na problem vsebinske razmejitve
med zakonskimi in podzakonskimi akti ter med zakoni in
samoupravnimi splošnimi akti ter nakazujeta nekatere rešitve,
ko opredeljujeta, katera vprašanja naj se urejajo z zakoni.
Prav tako oba akta opozarjata, naj republiški predpisi ne
posegajo v pristojnost občine.
To poročilo opozarja na nekatere najbolj bistvene probleme
v zvezi z normativno pristojnostjo in skuša nakazati nekatere
rešitve.
1. Razmejitev med zvezno in republiško
pristojnostjo
1.1. Problemi v zvezi z interpretacijo 2. točke prvega
odstavka 281. člena ustave SFRJ
Ustava SFRJ, ki v 281. členu določa pristojnost federacije,
določa v 2. točki prvega odstavka tega člena, da federacija po
zveznih organih zagotavlja sistem socialističnih samoupravnih družbenoekonomskih odnosov in enotne temelje političnega sistema. Vprašanje interpretacije te določbe je
pomembno tudi za obseg urejanja odnosov v republiki.
V zakonodajni praksi sta se oblikovali dve stališči glede
interpretacije te določbe, oziroma glede vprašanja, ali je
lahko sama ta določba ustavna podlaga za zakonodajne rešitve na zveznem nivoju. Prvo stališče je ekstenzivno in vidi v tej
določbi podlago za zelo širok krog zadev, ki jih lahko ureja
federacija samostojno. Drugo stališče pa je restriktivno in
tolmači to določbo zgolj v povezavi z ostalimi točkami prvega
odstavka 281. člena.
V okviru republike je bilo podprto drugo stališče. V prid
temu stališču govori praksa, ki kaže, da je bil predlagatelj
zveznih zakonov vedno v zadregi pri utemeljevanju podlage
za sprejem zakonov takrat, kadar je le-to iskal samo v 2. točki
281. člena ustave SFRJ. Po drugi strani pa je potrebno upoštevati dejstvo, da je zakonodajna pristojnost federacije na
področju urejanja družbenoekonomskih odnosov in enotnih
temeljev političnega sistema opredeljena v naslednjih točkah
prvega odstavka 281. člena. Te opredelitve bi zgubile svoj
smisel in pomen, če bi bila mogoča izdaja zveznega zakona
neposredno na podlagi 2. točke prvega odstavka tega člena.
Poleg tega uporablja 2. točka izraz, da federacija »zagotavlja«
sistem socialističnih samoupravnih družbenoekonomskih
odnosov in enotne temelje političnega sistema. Pri opredeljevanju zakonodajne pristojnosti federacije pa ustava uporablja
pojem, da federacija »ureja« določene družbene odnose. Zato
je treba to določbo obravnavati le v povezavi z nadaljnjimi
točkami tega člena in nekaterimi drugimi členi ustave SFRJ.
Na to vprašanje je Zakonodajno-pravna komisija opozorila pri
obravnavi zveznega zakona o temeljih sistema javnega obveščanja.
V kritični analizi funkcioniranja političnega sistema socialističnega samoupravljanja je bilo sprejeto stališče, da je 2.
točka 281. člena ustave SFRJ lahkoali samostojna podlaga za
sprejem ustreznih zveznih zakonov, ali pa v povezavi z ostalimi ustavnimi določbami. V navedeni analizi je tudi zahteva
po vsebinskem tolmačenju navedene ustavne določbe. To pa
očitno pomeni, da je potrebno v vsakem konkretnem primeru
presojati ali so zlasti z vidika konkretnih rešitev - v zadostni
meri argumentirani razlogi za to, da se 2. točka 281. člena
ustave SFRJ jemlje kot samostojna ustavna podlaga za sprejem nekega zakona.
V zvezi z 281. členom pa se v zakonodajni praksi pojavljajo
težave tudi pri tistih opredelitvah pristojnosti federacije, kjer
je določeno, da federacija ureja »temelje sistema«, »temeljne
pravice«, »splošne pogoje« na posameznih pdročjih. Ni
namreč povsem jasno, kaj naj se razume pod temi instituti.
V dosedanji praksi ni uspelo, da bi te pojme vsebinsko
opredelili tako, da bi te opredelitve bile uporabljive tudi za
ostale primere. To kaže na to, da je to stvar konkretne ocene v
posameznem predlaganem zakonu, odvisno seveda od odnosov, ki naj se z zakonom urejajo.
Navedena problematika je toliko bolj pereča, ker gre za
zakone, ki jih sprejema največkrat Zvezni zbor Skupščine
SFRJ. Praksa v preteklosti je namreč pokazala, da se posveča
poročevalec

premajhna pozornost zakonodajni dejavnosti v okviru Zveznega zbora, kar ima lahko za posledico, da v posameznih
primerih ni pravočasno razjasnjeno, ali federacija ureja
odnose, katerih urejanje bi, ob restriktivnem tolmačenju 2.
točke 281. člena ustave SFRJ, sodilo v pristojnost republik in
avtonomnih pokrajin. Zakonodajno-pravna kbmisija je na ta
problem opozorila pri obravnavi zakona o arhivskem gradivu
federacije. V predlogu tega zveznega zakona je bilo predlagano urejanje arhivskih zadev v zvezi s teritorialno obrambo,
medtem ko drugi odstavek 239. člena ustave SFRJ določa, da
občine, avtonomne pokrajine in republike oziroma druge
družbenopolitične skupnosti na svojem ozemlju v skladu s
sistemom ljudske obrambe vodijo teritorialno obrambo. To
pomeni, da je urejanje zadev glede teritorialne obrambe v
pristojnosti republik in avtonomnih pokrajin oziroma občin v
okviru le-teh.
V zvezi s tem zakonom je Zakonodajno-pravna komisija tudi
opozorila, da bi bilo treba razlikovati med gradivom narodnoosvobodilne vojske in partizanskih odredov Jugoslavije in pa
arhivom, ki se nanaša na jugoslovansko armado.
1.2. Problematika urejanja standardov (atestov) v okviru
republiške zakonodaje
Urejanje standardov, tehničnih normativov in norm za kakovost proizvodov in storitev sodi v zvezno pristojnost (281. člen
1-13. točka ustave SFRJ). Ugotavlja se, da zvezni organi te
svoje pristojnosti ne izvršujejo, zaradi česar nastajajo pravne
praznine, ki jih skušajo republike reševati na različne načine.
Tako so republike v nekaterih primerih same urejale te zadeve
(npr. v zakonu o varnosti cestnega prometa), vendar je
Ustavno sodišče Jugoslavije tako urejanje ocenilo kot preseganje pristojnosti s strani republike. Republike torej zaradi
odsotnosti zvezne regulative te materije ne morejo urediti
samo na izviren način, tudi če bi to hotele storiti z namenom,
da odvrnejo škodljive posledice. Zato bi bilo treba vztrajati, da
zvezni organi dosledno izvršujejo to svojo pristojnost.
1.3. Vprašanje interpretacije drugega odstavka 274. člena
ustave SFRJ
Odprto je vprašanje, kako razumeti določbo drugega
odstavka 274. člena ustave SFRJ, po kateri zvezne zakone,
druge predpise in splošne akte izvršujejo neposredno zvezni
organi, organi v republikah in avtonomnih pokrajinah pa, če
tako določa zvezni zakon. Tako se je npr. pri obravnavi predloga za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o
tržni inšpekciji odprlo vprašanje, ali bi lahko republika glede
na svoje ustavne pristojnosti lahko prenesla svojo pristojnost
(v tem primeru zagotavljanje nadzora) na občine. Nedvomno
pa je, da tudi, če bi se uveljavilo stališče, da republika lahko
prenese pooblastilo iz zveznega zakona za njegovo izvrševanje na občinske organe, bi republika še vedno ostala odgovorna za izvrševanje tega zakona.
Možnost »prenosa« pristojnosti iz republike na občino še ni
razčiščena. Vprašanje je povezano tudi z oceno potrebe, da
se dopolnijo ustavne določbe o izvrševanju zveznih predpisov
(členi 273-278 ustave SFRJ).
2 .Razmejitev pristojnosti med občino in republiko
Resolucija ter stališča in sklepi o njenem uresničevanju
zavezujejo zakonodajalca, da mora na področjih, na katerih je
normativna pristojnost razdeljena med republiko in občino,
skrbeti, da republiški predpisi ne bodo posegali v pristojnost
občine, oziroma da je ne bodo omejevali le na formalno in
izvršilno pristojnost ter da republiška zakonodaja ne bo v
nasprotju z ustavnim konceptom občine zavezovala občin, na
kakšen način naj izvršujejo republiške zakone in druge predpise.
Doslej je bilo glede vprašanja razmejitve pristojnosti med
republiko in občino že poudarjeno, da je treba pri tem izhajati
predvsem iz ustavnega položaja občine kot temeljne družbenopolitične skupnosti s splošno pristojnostjo, v kolikor ta
pristojnost ni z ustavo izrecno določena kot republiška pristojnost.
Glede na ustavno zasnovo občine obstoji izvirna pristojnost
občine tudi na področju njene normativne dejavnosti, ob
pogoju skladnosti občinskih predpisov z ustavo in zakonom
(prvi odstavek 254. člena ustave SRS), če zakon kogentno
ureja ali če sploh ureja nekatera vprašanja, ki so tudi v
poročevalec

pristojnosti občin. Vendar pa dosedanji razvoj pravnega
sistema ni omogočil dosledne izpeljave ustavne vloge občine
in tudi praksa od tega bistveno odstopa.
Normativna dejavnost občine se izraža na dva načina:
- kot izvirna pristojnost občine, ki mora biti v okviru ustave
in zakonov in kot
- tista pristojnost, ki jo občini odrejajo v svojih aktih
organi širših družbenopolitičnih skupnosti.
2.1. Izvirna normativna dejavnost občine
Izvirna normativna dejavnost občine se v največji meri kaže
pri občinskih statutih. V »hierarhiji« splošnih pravnih aktov je
statut vezan na ustavo in ne sme biti z njo v nasprotju. V
odnosu do zakona pa velja načelo samostojnosti zakona in
samostojnosti statuta, ki je vezan na ustavo. To pomeni, da
statut ne more urejati tistega, kar je po ustavi stvar zakonskega urejanja, zakon pa ne sme posegati v odnose, ki naj jih
občina samostojno ureja.
Zakonodajna praksa kaže na vprašljivost nekaterih rešitev,
npr. v 39., 40. in 44 členu zakona o sistemu državne uprave in
o Izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije ter o republiških
upravnih organih v odnosu do 185. člena ustave SR Slovenije.
Navedeni člen ustave opredeljuje statut občine in njegovo
vsebino. Po tej določbi statut med drugim določa način oblikovanja, organizacijo, pristojnosti in delo občinske skupščine
in njenih organov ter temeljno organizacijo upravnih organov,
njihove pravice, dolžnosti in pooblastila ter način imenovanja
in razrešitve predstojnikov občinskih upravnih organov. 39.
člen zakona o sistemu državne uprave in o Izvršnem svetu
Skupščine SR Slovenije ter o republiških upravnih organih
izrecno določa, kdo in kako imenuje in razrešuje sekretarje in
predsednike komitejev 40. člen navedenega zakona pa
določa, kdo vodi zavod, upravo in upravno organizacijo,
inšpektorat, urad in strokovno službo, s tem, da omogoča, da
lahko statut občine ali đdlok občinske skupščine določi za
funkcionarje, ki vodijo posamezne upravne organe, upravne
organizacije ali strokovne službe tudi drug ustrezen naziv. 44.
člen zakona pa povzema že citirano ustavno določbo, da
statut občine določa temeljno organizacijo občinskih upravnih organov in upravnih organizacij ter njihove pravice, dolžnosti in pooblastila.
V nadaljnji zakonodajni praksi bi torej morali zagotavijati,
da republiški zakoni ne bi posegali v zadeve, ki so v izvirni
pristojnosti občin, še manj pa bi smeli na teh področjih
določati organe v občini, ki naj določeno vprašanje uredijo.
2.2. Normativna dejavnost, ki jo občini odrejajo v svojih
aktih organi širših družbepolitičnih skupnosti
Kadar občini normativno dejavnost odrejajo v svojih aktih
organi širših družbenopolitičnih skupnosti, je treba ločevati
naslednje primere:
a)Družbeni odnosi se urejajo z zakonom (321. člen ustave
SR Slovenije), zakon pa določi, da občine lahko s svojim
predpisom uredijo posamezna vprašanja, ali pa jih uredijo
drugače kot pa so urejena z zakonom (323. člen ustave SR
Slovenije).
V določenih primerih že ustava sama določa normativno
dejavnost občin in tudi neposredno pristojnost občinskih
skupščin (npr. 51., 65., 70., 71., 98., 153., 172 , 176., 179., in
181. člen ustave SR Slovenije).
V primerih, ko republišlfl zakon v skladu s 323. členom
ustave SR Slovenije določa normativno pristojnost občine,
lahko zakon opredeli obseg normiranja v občini in v skladu s
118. in 155. členom ustave SR Slovenije tudi lahko direktno
določi pristojnost občinske skupščine in njenih organov.
Glede na ustavno vlogo občine pa bi v nadaljnji zakonodajni
dejavnosti kazalo razmisliti o tem, ali ne bi bilo tudi v teh
primerih ustrezneje, da bi zakon predvidel le zadeve, ki jih
uredijo občine same, oziroma jih lahko uredijo drugače, stvar
občine pa bi bila, da s svojim aktom določi pristojni organ.
Neposredno pristojnost občinskih organov pa bi kazalo z
zakonom določati le tam, kjer je zaradi pravnih in sistemskih
razlogov to potrebno ali nujno, oziroma tam, kjer ni dvoma, da
lahko o teh vprašanjih odloča samo občinska skupščina in ne
tudi drugi organi občinske skupščine oziroma drugi organi
občine.
Vendar pa tudi na tem področju praksa kaže, da pri urejanju ,
teh vprašanj v občinah ni vedno jasno, kdaj naj bi bila za
urejanje določenih zadev pristojna občinska skupščina in
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kdaj drugi njeni organi. Da v praksi to vprašanje ni rešeno,
opozarja vrsta konkretnih predlogov za spremembe zakonodaje (npr. predlogi sekcje za razbremenjevanje skupščin pri
Skupnosti slovenskih občin).
Pri razmejitvi pristojnosti med občinsko skupščino in njenimi organi je vsekakor treba upoštevati, da o zadevah, ki se
nanašajo na oblikovanje občinske politike, o zadevah, ki se
nanašajo na podrobnejše opredeljevanje pravic in obveznosti
družbenih subjektov in občanov in o zadevah, ki se sprejemajo na podlagi ocene primernosti, lahko odloča le občinska
skupščina. Tako je lahko le v njeni pristojnosti npr. predpisovanje davčnih olajšav za posamezne kategorije davčnih zavezancev, oziroma določanje koristi za razlaščeno zemljišče, ki
jo je prejšnji lastnik imel na podlagi uporabe le-tega v okviru
zakonsko določene meje. V obeh primerih gre za določanje
politike, davčne oziroma zemljiške, v prvem primeru pa tudi
za podrobnejše opredeljevanje pravic in obveznosti občanov,
v drugem pa za določanje povprečne gradbene cene na
podlagi ocene primernosti.
Ob navedenem pa verjetno lahko občinska skupščina s
svojim predpisom, izdanim na podlagi 323. člena ustave SRS,
za posamezne zadeve, ki imajo zgolj izvedbeni značaj ali so
celo upravno ali strokovno-tehnične narave, pooblastil svoj
izvršni svet ali upravne organe.
b) Odnosi se urejajo z zakonom samo načelno (324. člen
ustave SR Slovenije)
Sorazmerno veliko samostojnost pri normativni dejavnosti
ima občina v primerih, ko se z zakonom urejajo samo
temeljna načela. V praksi se ugotavlja, da na nekaterih
področjih, kjer naj bi zakon urejal samo temeljna načela, le-ta
ta področja celovito ureja in tako ostane občinam le malo
prostora za normativno urejanje teh področij.
Temu je morda vzrok tudi preohlapna formulacija 321. in
324. člena ustave SRS, ki tako v praksi dopuščata to široko
interpretacijo. To prihaja predvsem do izraza pri urejanju in
uporabi stavbnih zemljišč, pri urejanju in izkoriščanju zemljišč in stvari v splošni rabi, pri urejanju stanovanjske graditve
in njenega financiranja, gospodarjenju s stanovanji, organizaciji samoupravnih interesnih skupnosti, delovanji in upravljanju komunalnih delovnih organizacij.
V primerih, ko naj zakoni na posameznih področjih urejajo
samo temeljna načela, vse ostalo pa naj bi delovni ljudje in
občani samostojno urejali v občinah, v krajevnih skupnostih,
v samoupravnih interesnih skupnostih in v organizacijah
združenega dela pa se pogosto opaža, da tudi v teh primerih
dajejo zakoni pooblastila in s tem določene omejitve občinskim predpisom. Takšne zakonske določbe samo negativno
učinkujejo na normativno dejavnost občinske skupščine, saj
jo po nepotrebnem utesnjujejo in vnašajo enotne pravne
rešitve tudi na tista področja družbenih odnosov, kjer naj bi se
izrazila posebnost posamezne občine. Tako na primer določa
41. člen zakona o komunalnih dejavnostih, da v skladu z
načeli zakona občinska skupščina s svojim predpisom lahko
določi pogoje in način opravljanja komunalnih dejavnosti v
krajevni skupnosti glede na krajevne razmere.
V praksi pa se tudi ugotavlja, da prihaja do določenih
pravnih praznin, ker občine v primerih, ko bi s svojim predpisom morale urediti določena vprašanja, tega ne urede. Tako
Vrhovno sodišče SR Slovenije opozarja na drugi odstavek 12.
člena zakona o cestah, ki določa, da občinske skupščine
primerno načelom tega zakona urede uporabo in vzdrževanje
javnih poti in druga razmerja v zvezi z njimi ter pravice in
dolžnosti krajevnih skupnosti pri gospodarjenju z javnimi
potmi. Nekatere občine še po štirih letih veljavnosti tega
zakona takih odlokov niso sprejele. V gradivu »Razbremenjevanje dela občinskih skupščin« pa je Skupnost slovenskih
občin dala pripombo, da zakon o cestah ni opredelil opravljanja dejavnosti vzdrževanja in uporabe javnih poti, s katerimi
gospodarijo krajevne skupnosti. To kaže, da v določenih
primerih, kjer gre za vprašanje družbenoekonomskih odnosov, občine niso vedno pripravljene same urejati zadev, ne
glede na to, da je to celo njihova izvirna pristojnost. Zakonodajno-pravna komisija je ob obravnavi konkretnih predlogov
za spremembo zakonodaje, ki jih je pripravila Skupnost slovenskih občin bila mnenja, da bo treba ta vprašanja proučiti
predvsem z vsebinskega vidika.
Zakonodajalec se v praksi tudi ne poslužuje možnosti, ki jo
predvideva peti odstavek 194. člena ustave SR Slovenije in
sicer, da bi iz pristojnosti republike prenesel urejanje določe22

nih zadev na posebne družbenopolitične skupnosti. To je
morda tudi eden izmed razlogov za počasnejše uveljavljanje
posebnih družbenopolitičnih skupnosti, ki tako lahko opravljajo le tiste zadeve, ki jim jih poverijo občine.
V praksi bo treba dosledno uveljaviti tudi načelo, da naj
podzakonski akti za podrobnejšo izvedbo zakonskih določb
ne urejajo vprašanj, ki jih morajo po vsebini urediti občinske
skupščine in obratno, da bodo podzakonski akti uredili vsa
tista vprašanja, ki niso direktno vezana na specifiko v posameznih občinah.
Glede na strokovno slabo kadrovsko sestavo občinskih
upravnih organov in občinskih strokovnih služb, bo pri pripravi občinskih predpisov treba zagotoviti čim širši krog
sodelovanja strokovnih delavcev iz različnih področij in sredin in s tem zagotoviti, da bodo občinski predpisi strokovno
ustrezno pripravljeni in da ne bodo posegali v samoupravne
odločitve samoupravnih organizacij in skupnosti.
3. Problemi v zvezi z razmejitvijo med vsebino
zakonov in izvršilnih predpisov ter problemi v
zvezi s sprejemanjem izvršilnih predpisov
3.1. Razmejitev med vsebino zakonov in izvršilnih
predpisov
Resolucija ter stališča in sklepi o njenem uresničevanju so
opredelili kot eno izmed temeljnih usmeritev zakonodajne
politike republike dosledno uveljavljanje načela, da se z
zakoni v skladu z ustavo urejajo predvsem temeljna vprašanja družbenih odnosov ter tista materialna razmerja, ki so
splošnega pomena za delovne ljudi in občane v republiki.
Nadalje nalagajo, da je treba ob predlogih za izdajo zakonov
opredeliti merila, katera temeljna razmerja z določenega
področja se bodo urejala z zakoni in katera s podzakonskimi
akti izvršilnih in upravnih organov, pri čemer bi bilo treba
dosledno upoštevati, da se vsa strokovna, tehnična, organizacijska in podrobnejša procesualna vprašanja morajo urejati s
podzakonskimi akti. V poročilu o uresničevanju resolucije je
bilo namreč opozorjeno, da zakoni pogosto prepodrobno
urejajo posamezna vprašanja, to pa je eden izmed vzrokov za
številne spremembe in dopolnitve zakonodaje.
Danes se vprašanje razmejitve med vsebino zakonov in
izvršilnih predpisov in s tem vprašanje meril vsebinske razmejitve med njimi šteje še vedno za odprto. Poleg problema, da
zakoni urejajo vprašanja, ki bi sodila v izvršilne predpise, se
danes opozarja tudi na nasproten pojav, ko posamezni izvršilni in upravni organi z izvršilnimi predpisi urejajo materialna
razmerja, ki so lahko samo predmet zakona ali drugega splošnega akta, ki ga sprejme skupščina družbenopolitične skupnosti. V zvezi s tem se opozarja, da se normativna dejavnost
izvršilnih in upravnih organov izmika nadzoru skupščin družbenopolitičnih skupnosti, kar kaže na tendenco krepitve moči
izvršilnih organov. Dogaja se torej, da izvršilni in upravni
organi v posameznih primerih prevzemajo normativno funkcijo skupščin in da le-te dostikrat sploh nimajo vpogleda v
postopke izdajanja podzakonskih aktov.
Ustava SR Slovenije opredeljuje kot eno izmed pristojnosti
republiškega izvršnega sveta, da izdaja uredbe in druge predpise za izvrševanje republiških zakonov, splošnih aktov
Skupščine SR Slovenije ter zveznih zakonov v okviru republiške pristojnosti (396. člen, 2. alinea). To ustavno določbo
razčlenjuje 271. člen zakona o sistemu državne uprave in o
Izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije ter o republiških
upravnih organih. Po določbah tega člena republiški izvršni
svet z uredbo ureja in razčlenjuje z zakonom oziroma z
drugim splošnim aktom Skupščine SR Slovenije določena
razmerja, z odlokom pa ureja posamezna vprašanja ali predpisuje ukrepe, ki imajo splošni pomen, ter sprejema druge
odločitve za katere je tako določeno z zakonom ali uredbo.
Izvršilne predpise lahko izdajajo tudi republiški funkcionarji, ki vodijo republiške upravne organe. Ustava SR Slovenije določa, da le-ti lahko izdajajo pravilnike, odredbe in
navodila za izvrševanje zakonov in drugih splošnih aktov (406.
člen/1). 273. člen že citiranega zakona pa natančneje opredeljuje pravilnik, odredbo in navodilo. Tako določa, da se s
pravilnikom razčlenijo posamezne določbe zakona, drugega
predpisa ali splošnega akta za njegovo izvrševanje, z odredbo
odreja ali prepoveduje ravnanje v določeni situaciji, ki ima
splošni pomen, ali se uredi taka situacija, z navodilom pa se
poročevalec

predpisuje način dela upravnega organa.
Iz navedenih opredelitev posameznih izvršilnih predpisov,
ki jih izdajajo republiški izvršni svet in republiški upravni
organi, je možno delno določiti vsebino, oziroma vprašanja, ki
naj jih ureja posamezen izvršilni predpis. Eno od meril, ki ga
ja nakazala že resolucija, vsekakor ostaja to, da so vsa strokovna, tehnična, organizacijska in podrobnejša procesualna
vprašanja take narave, da se urejajo z izvršilnimi predpisi.
Vprašanje pa je, ali je možno opredeliti še kakšno dodatno
merilo.
Zato je treba v postopku za izdajo zakonov predvsem
dosledno spoštovati določbe poslovnika Skupščine SR Slovenije. Novela poslovnika iz leta 1981 "je namreč v bistvu nakazala možnost razrešitve problema vsebinske razmejitve med
zakoni in izvršilnimi predpisi. Z njo je bila med drugim dopolnjena tudi določba, ki predpisuje, kaj mora vsebovati predlog
za izdajo zakona. Po tej določbi bi moralo biti v predlogu za
izdajo zakona med drugim tudi navedeno, katera vprašanja
bodo urejali izvršilni predpisi. To pomeni, da naj bi v vsakem
konkretnem zakonodajnem postopku predlagatelj v predlogu za izdajo zakona vsebinsko opredelil vprašanja, ki naj bi
jih urejali izvršilni predpisi. Na ta način bi bila v postopku za
izdajo zakona omogočena razprava o tem, katera vprašanja bi
sodila v zakon, katera pa v izvršilni predpis. Predlagatelj
zakona pa bi to razpravo še olajšal, če bi sledil pobudam, ki so
bile dane v Skupščini SR Slovenije ob obravnavi zadnje
novele poslovnika in po katerih naj bi predlagatelj skupaj z
osnutkom zakona predložil delegatom v skupščini kot pripomoček za razpravo tudi osnutke izvršilnih predpisov.
3.2. Sprejemanje izvršilnih predpisov
Republiški izvršni svet je v obdobju po sprejemu ustave SR
Slovenije do konca oktobra 1985 izdal 29 uredb in 414 odlokov. Funkcionarji republiških upravnih organov pa so v tem
obdobju izdali 303 pravilnike, 273 odredb in 163 navodil.
Treba je poudariti, da sprejemanje izvršilnih predpisov ni le
pravno-formalno vprašanje, ampak postane v primeru, če
izvršilni predpisi niso izdani, pomembno družbeno vprašanje,
saj je s tem lahko onemogočeno izvrševanje zakonskih določb.
Zato je Zakonodajno-pravna komisija v informaciji o pregledu njenega dela v obdobju 1978-1982 in o nekaterih
temeljnih vprašanjih uresničevanja zakonodajne politike
republike izrecno opozorila, da je sprejemanje izvršilnih predpisov za izvajanje zakonov ustavna pravica in dolžnost izvršilnih in upravnih organov. Republiški izvršni svet in republiški upravni organi po ustavnih določbah namreč niso več
omejeni na izrecna pooblastila za izdajanje izvršilnih predpisov. Kadar taka pooblastila obstojijo, so jih seveda dolžni
izvršiti, vendar pa so v okviru svojih pristojnosti dolžni izdati
izvršilne predpise zmeraj, kadar se pokaže potreba, da je to
nujno za izvrševanje zakonskih določb.
Na splošno se lahko ugotovi, da republiški upravni organi v
glavnem izdajajo izvršilne predpise le v primeru, ko so zato
izrecno pooblaščeni v zakonu. V zvezi s tem je treba opozoriti,
da večkrat zamujajo roke, ki jih določajo zakoni za izdajo teh
predpisov, kar v bistvu sodi že v okvir problematike izvrševanja oziroma uresničevanja zakonov.
3.3. Vprašanje potrebnosti izrecnih pooblastil za izdajo
izvršilnih predpisov v zakonu
Kot že navedeno je sprejemanje izvršilnih predpisov za
izvajanje zakonov ustavna pravica in dolžnost republiškega
izvršnega sveta in republiških upravnih organov in zato le-ti
niso več omejeni samo na izrecna pooblastila za izdajo teh
predpisov. Pri tem pa se postavlja vprašanje, ali je in kdaj je
potrebno, da zakon vsebuje izrecno pooblastilo republiškemu
izvršnemu svetu ali republiškemu upravnemu organu za
izdajo izvršilnega predpisa.
Verjetno je primerno, da zakon vebuje takšno pooblastilo
takrat, kadar se oceni, da se posamezne zakonske določbe ne
bodo mogle izvrševati, če za to ne bo izdan ustrezen izvršilni
predpis v določenem roku, ki bo predpisal način izvajanja teh
določb.
3.4. Ocena vsebine izdanih izvršilnih predpisov
Republiški izvršni svet se je doslej pri predpisovanju ukrepov za izvrševanje odgovornosti za stanje na vseh družbenih
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področjih v glavnem posluževal izdajanja izvršilnih predpisov,
kolikor je za to imel podano osnovo v zakonu o določenem
področju, ki ga je bilo treba podrobneje urediti.
Iz pregleda uredb republiškega izvršnega sveta pa je
mogoče povzeti, da le-te v glavnem ne posegajo v urejanje
družbenoekonomskih in drugih odnosov ter pravic in obveznosti delovnih ljudi in občanov, ki so predmet zakonskega ali
samoupravnega urejanja. Pri tem je treba opozoriti, da je
ustavno sodišče SR Slovenije v obdobju 1980-1985 le v nekaterih primerih ugotovilo, da so posamezni izvršilni predpisi
uredili vprašanja, ki se lahko urejajo samo z zakonom ali da so
posegli v urejanje odnosov, ki sodijo v okvir samoupravnega
urejanja delavcev v organizacijah združenega dela ali da so
uredili določena vprašanja drugače kot so urejena v zakonu
(odškodninski cenik za povračilo škode na njivah, odlok o
določitvi radiodifuzne organizacije, ki pobira naročnino, pravilnik o prijavljanju in odjavljanju radijskih in televizijskih
sprejemnikov, navodilo Republiškega sekretariata za finance
glede odbitne postavke pri izračunu obveznosti temeljnih
organizacij združenega dela do skladov skupnih rezerv).
3.5. Izdajanje izvršilnih predpisov na podlagi prvega
odstavka 274. člena zakona o sistemu državne uprave in o
Izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije ter o republiških
upravnih organih
Po tej določbi republiški izvršni svet in republiški upravni
organi ne morejo s svojimi pre'dpisi uvajati za delovne ljudi in
občane ter za samoupravne organizacije in skupnosti pravic
in jim tudi ne nalagati obveznosti, če niso za to pooblaščeni z
zakonom.
To pooblastilo je bilo dano republiškemu izvršnemu svetu
oziroma republiškim upravnim organom le v zakonu o intervencijah v kmetijstvu in porabi hrane (Uradni list SRS, št. 1/79)
in v zakonu o družbeni kontroli cen (Uradni list SRS, št. 9/85).
Zakon o zagotavljanju in usmerjanju sredstev za intervencije v
proizvodnji hrane v obdobju 1982-1985 (Uradni list SRS, št. 3/
82) pa pooblašča republiški izvršni svet, da podrobneje določi
namene in način uporabe sredstev, ki se uporabljajo za
izvedbo nalog skupnega pomena za SR Slovenijo po tem
zakonu in se zbirajo po posebnem republiškem davku iz
osebnega dohodka delavcev.
4. Razmejitev med zakonskim in samoupravnim
urejanjem odnosov in posamezni problemi pri
samoupravnem urejanju
Razmejitev med področjem normativnega urejanja odnosov
z zakoni in drugimi predpisi ter splošnimi akti organov družbenopolitičnih skupnosti in področjem samoupravnega urejanja odnosov je eno od ključnih vprašanj razvoja pravnega
sistema. Ta razmejitev je načelno določena v ustavi z opredelitvijo samoupravnega položaja in pravic delavcev in drugih
delovnih ljudi ter občanov v samoupravnih organizacijah in
skupnostih ter z opredelitvijo pravic in dolžnosti organov
družbenopolitičnih skupnosti pri izvrševanju funkcij oblasti.
Vendar praksa odstopa od ustavno določene razmejitve v
obeh smereh. Zakonodaja na mnogih področjih neposredno
ureja odnose, ki so predmet samoupravnega urejanja. Namesto da bi zakonodaja uredila le tista vprašanja, katerih ureditev je nujna podlaga za samoupravno urejanje, sama v celoti
ureja samoupravne odnose in prepušča samoupravnim splošnim aktom le podrobnejše urejanje posameznih vprašanj. Na
drugi strani pa niso redki primeri, ko zakonodaja ne ureja
vprašanj, ki so predmet zakonskega urejanja, in se ta vprašanja urejajo s samoupravnimi splošnimi akti. Ugotovljeni so bili
tudi primeri, ko je zakon naložil, da se s samoupravnim
splošnim aktom uredijo vprašanja, ki so predmet izvršilnih
predpisov.
Resolucija o temeljih zakonodajne politike republike ter
stališča in sklepi o njenem uresničevanju določajo kot eno od
temeljnih usmeritev, da mora zakonodaja dosledno upoštevati z ustavo določen samoupravni položaj delovnih ljudi in
občanov v samoupravnih organizacijah in skupnostih in njihovo izvirno pravico, da samoupravno urejajo družbenoekonomske in druge samoupravne odnose. Zakonodaja mora
omogočati in spodbujati samoupravno urejanje odnosov, jim
v skladu z ustavo dajati potrebno podlago, okvir in usmeritev
ter zagotoviti učinkovito varstvo samoupravnih pravic in druž, bene lastnine. Ne moremo pa neposredno urejati samouprav23

nih odnosov in posegati v njihovo svobodno urejanje mimo z
ustavo določenih pooblastil.
Taka usmeritev izhaja tudi iz'vseh drugih aktualnih družbenih dokumentov, ki se nanašajo na razvoj pravnega sistema:
separata o razvoju pravnega sistema z vidika gospodarske
stabilizacije, analize o stanju, temeljnih problemih in smereh
nadaljnjega razvoja pravnega sistema SFRJ in kritične analize
delovanja političnega sistema socialističnega samoupravljanja. Kritična analiza posebej poudarja, da je potrebno normativno dejavnost organov družbenopolitičnih skupnosti spraviti v ustavno določene meje in zaustaviti njeno poseganje v
normativno pristojnost samoupravnih organizacij in skupnosti.

«

4.1. Poseganje zakonodaje v urejanje odnosov, ki so
predmet samoupravnega urejanja
Kot rečeno, zakonodaja na mnogih področjih neposredno
posega v urejanje odnosov, ki so predmet samoupravnega
urejanja, tako da sama ureja te odnose in prepušča samoupravnim splošnim aktom le podrobnejše urejanje posameznih
vprašanj. Zakoni tudi pogosto podrobno določajo, katera
vprašanja je treba urediti s samoupravnimi splošnimi akti in
predpisujejo celo obliko teh aktov. Na ta način se samoupravni splošni akti spreminjajo v akte za izvrševanje zakonov.
V razpravah v zvezi z analizo pravnega sistema je bil kot
primer takega zakona omenjen lakon o delovnih razmerjih.
Ugotovljeno je bilo, da ta zakon prepušča samoupravnemu
urejanju le manjše število vprašanj, pri čemer pa gre tudi za
vprašanja, ko ravno iz razloga, da bi bila v organizacijah
združenega dela različno urejena, kot je npr. možnost določitve števila dni neopravičenih izostankov z dela kot podlage za
disciplinski ukrep prenehanja delovnega razmerja v razponu
od 5 do 7 dni.
V skladu z usmeritvijo resolucije o temeljih zakonodajne
politike republike ter stališč in sklepov o njenem uresničevanju bi se morala zakonodaja v teh primerih omejiti le na
urejanje tistih vprašanj, katerih ureditev je nujna podlaga za
samoupravno urejanje odnosov in mu daje potreben okvir in
usmeritev. Podrobnejše urejanje samoupravnih odnosov z
zakonom je možno le v dispozitivnem smislu, se pravi tako, da
so zakonske norme obvezne le, če in kolikor samoupravna
organizacija ali skupnost s samoupravnim splošnim aktom
drugače ne uredi odnosov. Dispozitivne zakonske norme bi
lahko prispevale k racionalizaciji samoupravnega urejanja,
ker bi jih samoupravne organizacije in skupnosti neposredno
uporabljale, če ne bi ugotovile potrebe, da s samoupravnimi
splošnimi akti drugače uredijo posamezna vprašanja, seveda
ob upoštevanju načela, da se v samoupravne splošne akte ne
prevzemajo zakonske določbe.
Uagotovljeni so bili tudi primeri, ko zakoni predpisujejo
obvezno sklenitev samoupravnih sporazumov (npr. nekateri
zakoni s področja materialne proizvodnje posebnega družbenega pomena glede ustanovitve posebnih sodišč združenega
dela). Predpisovanje obvezne sklenitve samoupravnih sporazumov in družbenih dogovorov je v nasprotju z ustavo, saj ta
določa, da skupščina družbenopolitične skupnosti lahko
predpiše le, da so posamezne samoupravne organizacije in
skupnosti dolžne opraviti postopek za samoupravno sporazumevanje oziroma družbeno dogovarjanje, medtem ko je odločitev o sklenitvi samoupravnega sporazuma ali družbenega
dogovora svobodna.
V razpravah o analizi pravnega sistema je bilo tudi opozorjeno, da so roki, ki so predpisani za uskladitev samoupravnih
splošnih aktov s spremenjeno ali novo zakonodajo, pogosto
nerealni. Opozorjeno je bilo tudi, da povzročajo pogoste
spremembe zakonodaje, ki zahtevajo uskladitev samoupravnih splošnih aktov, precejšnje stroške in druge obremenitve
organizacijam združenega dela. S tega vidika bi bilo primerno, da bi zakon uredil določena vprašanja z dispozitivnimi
normami, ki bi jih organizacije zduženega dela neposredno
uporabljale, če ne bi ugotovile potrebe, da s samoupravnimi
splošnimi akti drugače uredijo ta vprašanja.

zajamčenih z ustavo, in postopkov za njihovo uveljavljanje.
Pri urejanju teh pravic zakoni pogosto ne urejajo vseh vprašanj, ki so predmet zakonskega urejanja, in prepuščajo ureditev teh vprašanj samoupravnim splošnim aktom samoupravnih organizacij in skupnosti. Taki primeri so bili ugotovljeni
npr. na področju zdravstvenega varstva ter pokojninskega in
invalidskega zavarovanja.
Ustava določa, da se pravice iz socialnega zavarovanja
zagotavljajo v samoupravnih interesnih skupnostih v skladu z
zakonom. Glede na to je urejanje teh pravic v statusnem in
konstitutivnem smislu kot tudi določanje minimalnega
obsega teh pravic stvar zakonskega urejanja. Izvedba teh
pravic tudi v smislu kvantifikacije pa je stvar samoupravnega
urejanja. Pri tem mora biti zagotovljeno izjavljanje delavcev in
drugih delovnih ljudi, ki s svojimi prispevki zagotavljajo
izvedbo teh pravic. Zato se te pravice ne morejo urejati s
statutom samoupravne interesne skupnosti ali s samoupravnim sporazumom, ki ga sklenejo občinske samoupravne interesne skupnosti med seboj, ampak bi se morale urejati s
samoupravnim sporazumom, ki ga sklenejo delavci in drugi
delovni ljudje v temeljnih samoupravnih organizacijah in
skupnostih.
Isto velja tudi za druge pravice, zajamčene z ustavo, za
katere ustava določa, da se zagotavljajo v samoupravnih
organizacijah in skupnostih v skladu z zakonom. Razmejitev
med zakonskim in samoupravnim urejanjem teh pravic je
pomembna tudi z vidika potrebne intervenicje za zagotavljanje teh pravic, saj zakon ali odlok občinske skupščine lahko
intervenira le za zagotavljanje tistih pravic, ki so določene z
zakonom, in le za z zakonom določen minimalni obseg teh
pravic.
Tudi postopki za uveljavljanje teh pravic so stvar zakonskega urejanja. Skupščina SR Slovenije je ob obravnavi analize republiških predpisov z vidika možnosti poenostavitve
administrativnih opravil ocenila, da ni potrebe, da bi se
postopki, v katerih samoupravni organi odiočajo o pravicah
delavcev in drugih delovnih ljudi ter občanov, različno urejali
v posameznih samoupravnih organizacijah in skupnostih.
Različnost teh postopkov ne kaže specifičnosti družbenoekonomskih odnosov v posameznih samoupravnih okoljih, povzroči pa lahKo tudi neenakopravno obravnavanje delavcev in
drugih delovnih ljudi in občanov. Zato je Skupščina SR Slovenije podprla pobudo, da je treba oceniti, ali ne bi kazalo z
zakonom urediti enotnih osnov teh postopkov.
Urejanje zadev, ki so predmet normativnega urejanja z
zakoni in drugimi predpisi, se lahko poveri samoupravnim
organizacijam in skupnostim z javnim pooblastilom, ki ga
določi zakon ali odlok občinske skupščine na podlagi zakona.
Pri tem se z zakonom oziroma odlokom občinske skupščine
lahko določi tudi način izvrševanja javnega pooblastila, dajanje smernic in opravljanje nadzora v zvezi z izvrševanjem
javnega pooblastila. V teh primerih mora biti v zakonu oziroma odloku občinske skupščine jasno opredeljeno, da gre za
javno pooblastilo in določen obseg tega pooblastila.
V samoupravno urejanje tudi ne sodijo zadeve, ki so predmet izvršilnih predpisov. Primer samoupravnega splošnega
akta z vsebino izvršilnega predpisa je bil na podlagi zakona o
davkih občanov sklenjeni družbeni dogovor, s katerim so bila
določena merila in način za ugotavljanje osebnega dohodka
zavezancev za davek od dohodka iz samostojne dejavnosti. V
drugem primeru je bilo predlagano, naj bi zakon določil, da se
s samoupravnimi splošnimi akti uredijo določene zadeve strokovno-tehničnega značaja. Take zadeve so lahko le predmet
izvršilnih predpisov ali strokovno-tehničnih navodil.
Na drugi strani z izvršilnim predpisom ni mogoče določati
vsebine samoupravnih splošnih aktov. Tako je Zakonodajnopravna komisija Skupščine SP Slovenije pri obravnavanju
sprememb in dopolnitev zakona o varstvu pred požarom
opozorila na neustreznost določbe, po kateri naj bi republiški
sekretar za notranje zadeve izdal natančnejše predpise o tem,
kaj naj ureja pravilnik organizacije združenega dela o varstvu
pred požarom.

4.2. Urejanje odnosov, ki so predmet zakonskega urejanja s
samoupravnimi splošnimi akti
Razmejitev med vprašanji, ki so predmet zakonskega urejanja, in vprašanji, ki so predmet samoupravnega urejanja,
povzroča v praksi velike težave zlasti pri urejanju pravic,

4.3. Republiška interventna zakonodaja
Ustava SR Slovenije predvideva v določbah 25., 89. in 112.
člena možnost, da republika v svoji zakonodajni funkciji
poseže na področje družbene reprodukcije s t. i. interventnimi
zakoni. Na eni strani gre za primere, ko je v družbenem planu
na podlagi skupaj ugotovljenih interesov in zastavljenih raz-
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vojnih ciljev določeno, cla je izvršitev določenih nalog nujna
za družbeno reprodukcijo, pa s sporazumom med organizacijami združenega dela ali drugimi samoupravnimi organizacijami in skupnostmi ni biio mogoče zagotoviti sredstev in
drugih potrebnih pogojev za njihovo izvršitev (89. člen).
Zakon lahko za te namene predpiše obvezno združitev sredstev, pri čemer mora upoštevati, da delavcem temeljnih organizacij združenega dela ni mogoče trajno odvzeti pravic glede
teh sredstev; obenem mora določiti tudi pravice in obveznosti
organizacij združenega dela pri gospodarjenju s tako združenimi sredstvi (25. člen).
Drugi so primeri, ko lahko zakon določi meje, v katerih
smejo občine in samoupravne interesne skupnosti določiti
stopnje davkov, prispevkov in drugih obveznosti, začasno
omeji trošenje določenih družbenih sredstev in naloži obveznost, da ustvarjajo rezervna sredstva in predpiše način razpolaganja s presežnimi proračunskimi dohodki družbenopolitičnih skupnosti ter s presežnimi dohodki samoupravnih interesnih skupnosti, ki izvirajo iz zakonskih obveznosti, če je to
neogibno potrebno zaradi bistvenega odstopanja od temeljnih ciljev družbenega plana ali sprejete gospodarske politike,
če terjajo interesi ljudske obrambe ali posebni interesi na
področju posebnega družbenega pomena (112. člen),
a) Obvezno združevanje dela sredstev družbene reprodukcije za določene namene
Skupščina SR Slovenije je v planskem obdobju 1975-1980
sprejela naslednja dva zakona o obveznem združevanju dela
sredstev družbene reprodukcije za določene namene:
- zakon o združevanju sredstev organizacij združenega
dela za financiranje prometne infrastrukture v letih 1976-1980
(Uradni list SRS, št. 31/76, 16/77 in
- zakon o združevanju sredstev določenih uporabnikov
družbenih sredstev za financiranje izgradnje energetskih
objektov (Uradni list SRS, št. 31/76, 33/80).
V naslednjem planskem obdobju sta bila sprejeta še dva
zakona:
- zakon o združevanju dela sredstev uporabnikov družbenih sredstev za financiranje izgradnje energetskih objektov v
letu 1981 (Uradni list SRS, št. 3/80, 23/81) in
- zakon o združevanju sredstev za nadaljevanje gradnje
cest in luških objektov v letu 1981 (Uradni list SRS, št. 33/80).
Skupno vsem tem zakonom je, da so ti zakoni vprašanja
pravic, obveznosti in odgovornosti glede združenih sredstev,
zlasti glede oblik vračljivosti oziroma udeležbe uporabnikov
združenih sredstev na skupaj ustvarjenem dohodku, odločanja o uporabi teh sredstev in nadzorstva nad namensko uporabo teh sredstev, prenesli v sfero samoupravnega urejanja v
samoupravnih interesnih skupnostih. Vsi ti zakoni so bili
sprejeti pred zakonom o razširjeni reprodukciji in minulem
delu, ki je začei veljati 1. maja 1982.
V letih 1982 in 1983 Skupščina SR Slovenije nr sprejela
nobenega zakona, ki bi predpisoval obvezno-združevanje dela
sredstev družbene reprodukcije za določene namene, ker je
bilo sprejeto stališče, da je treba vsa sredstva, ki so potrebna
za razvoj v dejavnostih gospodarske infrastrukture, v katerih
so samoupravne interesne skupnosti, zagotoviti po samoupravni poti, to je s samoupravnim sporazumevanjem.
V apriiu 1984, torej po uveljavitvi zakona o razširjeni reprodukciji in minulem delu, je Skupščina SR Slovenije sprejela še
en zakon, in sicer:
- zakon o združevanju sredstev določenih uporabnikov
družbenih sredstev za financiranje izgradnje elektroenergetskih objektov in objektov premogovništva (Uradni list SRS, št.
14/84) - z veljavnostjo do konca leta 1985.
Ta zakon določa, da bo samoupravna interesna skupnost
elektrogospodarstva in premogovništva zavezancem vrnila
združena sredstva v 15 enakih letnih obrokih, če se jim le-ti ne
bodo odpovedali. Zakon ne določa niti konkretnih objektov in
naprav po investicijskih programih, obsegu sredstev, načinu
kontrole za njihovo uporabo, niti pogojev, načina in rokov ža
udeležbo pri skupnem dohodku na podlagi združevanja teh
sredstev ter tudi ne odgovornosti za dosego rezultatov gospodarjenja s tako združenimi sredstvi. Zakon je torej ostal izključno na kreditnem odnosu in torej ne izhaja iz odnosov
združevanja dela in sredstev.
b) Določitev meje, v katerih smejo občine in samoupravne
interesne skupnosti določati stopnjo davkov, prispevkov in
drugih obveznosti, začasno omejitev trošenja določenih
družbenih sredstev oziroma način razpolaganja s presežporočevalec

nimi proračunskimi dohodki družbenopolitičnih skupnosti
ter s presežnimi dohodki samoupravnih interesnih skupnosti
Edini tovrstni interventni predpis je Skupščina SR Slovenije
sprejela leta 1981:
- zakon o začasni prepovedi razpolaganja z delom družbenih sredstev za gradnjo in nakup določenih objektov in
opreme v letu 1981 (Ur. I. SRS, št. 23/81).
Ta zakon je uvedel začasno prepoved razpolaganja z delom
družbenih sredstev uporabnikov družbenih sredstev, z delom
družbenih sredstev - kreditnega potenciala bank, z delom
družbenih sredstev za izvajanje programov na področju družbenih dejavnosti in z delom družbenih sredstev za gradnjo
objektov po programih samoprispevka. Namen zakona je bil v
zagotovitvi pogojev za samoupravno urejanje nekaterih vprašanj s področja družbene reprodukcije in izvajanju temeljnih
usmeritev družbenega plana SR Slovenije za obdobje
1981-1985 in dogovora o temeljih družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1981-1985 na področju investicijskih vlaganj. Zakon je veljal le kratek čas, od 1. avgusta 1981 do
konca leta 1981
c) Potreba po restriktivnem pristopu
Tudi v bodoči zakonodajni politiki je treba ohranjati restriktivni pristop pri presojanju, ali je potrebno na področju družbene reprodukcije ali v uporabo in razpolaganje s sredstvi
družbenopolitičnih in samoupravnih interesnih skupnosti
poseči z interventim predpisom. Pri tem velja upoštevati, da
zaradi prepogostih interventnih predpisov lahko začne zamirati interes za samoupravno sporazumevanje kot temeljno
obliko dogovorjanja o kroženju družbenih sredstev.
III. Problemi na področju
samoupravnega urejanja odnosov
1. Razmejitev med vprašanji, ki so kot
neodtujljive pravice delavcev predmet
odločanja z osebnim izjavljanjem, in vprašanji,
ki so predmet odločanja po delegatih v
delavskem svetu
V razpravah, ki potekajo v zvezi s kritično analizo delovanja
političnega sistema socialističnega samoupravljanja in analizo pravnega sistema, se ugotavlja, da je za učinkovitejše
delovanje sistema samoupravljanja delavcev v združenem
delu potrebno racionalizirati oblike odločanja delavcev in
ustrezneje razmejiti med vprašanji, ki so predmet odločanja z
osebnim izjavljanjem in vprašanji, ki so predmet odločanja po
delegatih v delavskem svetu. Predmet odločanja z osebnim
izjavljanjem naj bi bila le temeljna vprašanja v zvezi z uresničevanjem neodtujljivih pravic delavcev, ki sestavljajo pravico
dela z družbenimi sredstvi. Vsa druga vprašanja, ki se nanašajo na izvedbo temeljnih odločitev, sprejetih z osebnim izjavljanjem, pa naj bi bila predmet odločanja po delegatih v
delavskem svetu.
Temeljna vprašanja v zvezi z uresničevanjem neodtujljivih
pravic delavcev so tista vprašanja, ki so osnova za družbenoekonomski položaj delavca v združenem delu in o katerih ne
rnore nihče odločati v njegovem imenu. O teh vprašanjih
morajo biti delavci popolnoma informirani, tako da jih lahko
popolnoma spoznajo in razumejo bistvo predloga, o katerem
naj rečejo svoj »da« ali »ne«. Le tako delavci lahko prevzemajo odgovornost za svoje odločitve. Odločanje z osebnim
izjavljanjem ne pride v poštev za reševanje zapletenih vprašanj upravljanja, prav tako pa tudi ne za odločanje o aktih, s
katerimi se izvajajo temeljne odločitve, ki so bile sprejete z
osebnim izjavljanjem.
Pri tem razmejevanju je potrebno uporabiti tudi ugotovitve
in stališča Ustavnega sodišča SR Slovenije ob oceni samoupravnih splošnih aktov organizacij združenega dela. Ustavno
sodišče ugotavlja, da se v mnogih temeljnih, delovnih in
sestavljenih organizacijah združenega dela razpisujejo referendumi, na katerih se sprejemajo tudi splošni akti, ki pomenijo le razčlenitev za izvedbo že poprej na referendumu sprejetih zakonsko obveznih samoupravnih sporazumov in drugih
samoupravnih splošnih aktov. Pri tem ne gre samo za nepotrebno obremenjevanje delavcev in ustreznih služb pri pripravljanju, organiziranju in izvedbi vseh teh referendumov in
25

drugih oblik osebnega izjavljanja, marveč pomeni taka praksa
razvrednotenja smisla in pomena referenduma in drugih načinov osebnega izjavljanja, po drugi strani pa tudi razvrednotenje delegatskega sistema v združenem delu ter položaja in
vloge delavskega sveta in drugega njemu po funkciji ustreznega delegatsko sestavljenega organa upravljanja v našem
samoupravnem sistemu.
Ustavno sodišče SR Slovenije je v ustavnih sporih, ki jih je
obravnavalo v zadnjih letih, zavzelo stališče, da ni v neskladju
z ustavo in zakonom pravilnik o delovnih razmerjih, ki ga je
sprejel delavski svet temeljne organizacije, če so temeljna
načela o sklepanju in prenehanju delovnega razmerja ter
temeljne pravice, obveznosti in odgovornosti delavcev in
pogoje za njihovo razporejanje poprej določili delavci v samoupravnem sporazumu o združevanju dela delavcev v temeljni
organizaciji, in pomeni pravilnik delavskega sveta le normativno izpeljavo omenjenega samoupravnega sporazuma.
2. Razmejitev zadev, ki jih urejajo delavci s
samoupravnimi splošnimi akti v temeljni
organizaciji in s samoupravnimi splošnimi akti v
delovni organizaciji in sestavljeni organizaciji
združenega dela
V razpravah, ki potekajo v zvezi s kritično analizo delovanja
političnega sistema socialističnega samoupravljanja in analizo pravnega sistema se tudi ugotavlja, da je postal obstoječi
pravni sistem zaradi obilice samoupravnih splošnih aktov v
temeljnih, delovnih in sestavljenih organizacijah združenega
dela, normativno preobremenjen, težko pregleden in neracionalen. Gre zlasti za pojav, da se vsebinsko istovetna družbenoekonomska in druga samoupravna razmerja urejajo v
temeljnih, delovnih in sestavljenih organizacijah združenega
dela na enak način s samoupravnimi sporazumi, ki so kot
skupni splošni akti sprejeti na ravni sestavljene organizacije
združenega dela, nato s samoupravnimi sporazumi in drugimi
splošnimi akti, ki so jih sprejeli delavci v delovnih organizacijah znotraj sestavljene organizacije, končno pa še s samoupravnimi sporazumi in pravilniki, ki so jih sprejeli delavci v
vsaki temeljni organizaciji v sestavi teh delovnih organizacij.
Zelo pogosto se v teh samoupravnih splošnih aktih povzemajo ali dobesedno prepisujejo na zadevo se nanašajoče
določbe ustave ali zakona brez ustrezne prilagoditve organizacijskim, tehnološkim, gospodarsko-poslovnim, delovnim in
drugi specifičnostim zadeve organizacije združenega dela.
Poleg tega se delavci ob sprejemanju samoupravnih sporazumov in drugih skupnih samoupravnih splošnih aktov pogosto
ne omejijo samo na določitev skupnih osnov in meril za
normativno urejanje posameznih pravic, obveznosti in odgovornosti, ki izvirajo iz skupnih interesov, marveč urejajo v teh
skupnih aktih določena medsebojna razmerjav v celoti in
takšen skupni akt neposredno uporabljajo hkrati kot samoupravni splošni akt vsake posamezne temeljne organizacije v
sestavi delovne organizacije, ali pa sprejmejo - da bi formalno
zadostili določbam zakona o združenem delu - na referendumu v enakem besedilu še samoupravne splošne akte
temeljnih organizacij.
Ustavno sodišče SR Slovenije je pri obravnavanju takih in
podobnih primerov izhajalo s stališča, da je pri vsakem samoupravnem splošnem aktu, ki so ga kot skupnega sprejeli
delavci v temeljnih organizacijah v sestavi delovne organizacije, treba individualno ugotoviti, ali po načinu sprejetja in po
svoji normativni vsebini ne krši tistih določb ustave in zakona
o združenem delu, ki opredeljujejo temeljno organizacijo kot
osnovno obliko združenega dela. če so se delavci v vseh
temeljnih organizacijah po predhodno opravljenih javnih
obravnavah zavestno odločili na referendumih, da bodo določene pravice, obveznosti in odgovornosti delavcev, ki izvirajo
iz njihovih skupnih interesov, uredili enotno, a ob tem še
vedno omogočili posamezni temeljni organizaciji, da glede na
konkretne specifičnosti uredi določena vprašanja v okviru
skupno dogovorjenih kriterijev samostojno v svojem samoupravnem splošnem aktu, tedaj ustavno sodišče skupnega
splošnega akta, ki hkrati velja in se uporablja kot samoupravni splošni akt vsake temeljne organizacije, ni ocenilo za
neskladnega z ustavo in zakonom.
Pri razmejitvi in natančnejši opredelitvi družbenoekonomskih, delovno-pravnih in drugih samoupravnih razmerij, ki se
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urejajo s skupnimi samoupravnimi splošnimi akti delovnih in
sestavljenih organizacij združenega dela, ter razmerij, ki jih
urejajo delavci v samoupravnih splošnih aktih temeljnih organizacij, gre vsekakor za vprašanje, ki bi ga bilo treba glede na
dosedanje izkušnje razčistiti ne samo s pravnih, marveč tudi
družbenoekonomskih in družbenopolitičnih vidikov. V zvezi s
to razmejitvijo bi bilo treba sprejeti stališča, ki naj bi ob
upoštevanju ustavno opredeljenih sistemskih elementov socialističnega samoupravljanja prispevala k večji učinkovitosti in
racionalizaciji tega področja samoupravnega urejanja in
zagotovila tudi enotnost prakse na vsem območju Jugoslavije. To velja v enaki meri tudi za razmejitev med samoupravnimi splošnimi akti, ki jih sprejemajo delavci z referendumi ali
drugimi oblikami osebnega izjavljanja, ter samoupravnimi
splošnimi akti, ki jih sprejemajo delavci po svojih izvoljenih
delegatih v delavskih svetih. Širša družbenoekonomska in
družbenopolitična analiza problemov, s katerimi se srečujejo
delavci pri samoupravnem urejanju svojih družbenoekonomskih in drugih samoupravnih odnosov v temeljnih, delovnih in
sestavljenih oganizacijah združenega dela, analiza konkretnih načinov urejanja njihovih neodtujljivih in drugih samoupravnih pravic v samoupravnih splošnih aktih na raznih ravneh združevanja dela in sredstev ter soočanje teh načinov z
določbamu ustave, zakona o združenem delu in drugimi
sistemskimi zakoni naj bi pokazala, ali je mogoče na tem
področju izpeljati določeno racionalizacijo že na podlagi bolj
prožne razlage obstoječih zakonskih določb (npr. prvi odstavek 462. člena zakona o združenem delu), ali pa bi bilo treba
nekatere določbe v zakonu o združenem delu in v zakonih, ki
se nanj navezjejo, ustrezno spremeniti oziroma dopolniti (npr.
463. člen zakona o združenem delu; 179. člen zakona o
združenem delu in 50. člen zakona o združenem delu).
3. Bistveni problemi, ki se pojavljajo pri
samoupravnem urejanju delovnih razmerij
Na probleme v zvezi s samoupravnim urajanjem delovnih
razmerij je opozorilo Ustavno sodišče SR Slovenije, ki je te
probleme ugotovilo ob obravnavanju pobud in predlogov za
oceno ustavnosti in zakonitosti samoupravnih splošnih aktov
s tega področja.
Predmet spora pred Ustavnim sodiščem so bili zlasti način
sprejemanja samoupravnih splošnih aktov s področja delovnih razmerij, pogoji za sklenitev in prenehanje delovnega
razmerja, osnove in merila za delitev sredstev za osebne
dohodke, določbe o odgovornosti in določbe o sankcijah za
neizpolnjevanje delovnih obveznosti. Na te odnose se navezuje tudi ocena samoupravnih splošnih aktov, ki urejajo
upravljanje sredstev skupne porabe, vštevši pri tem tudi določanje pogojev za pridobitev pravice do dodelitve stanovanja
in stanovanjskega posojila ter priznavanje prednostnih točk
pri dodeljevanju stanovanj in stanovanjskih posojil v temeljnih in drugih organizacijah združenega dela.
Največ sporov s področja urejanja delovnih razmerij se je
nanašalo na dolčanje osnov in meril za delitev osebnih
dohodkov. V teh sporih je ustavno sodišče ugotovilo vrsto
neustavnosti in nezakonitosti tako glede postopka in načina
sprejemanja ustreznih samoupravnih splošnih aktov kot tudi
glede konkretnih osnov in meril. V približno dveh tretjinah
samoupravnih splošnih aktov s tega področja, ki jih je dobilo
v oceno Ustavno sodišče, osnove in merila za delitev sredstev
za osebne dohodke niso bila v skladu z ustavno določbo, da
pripada vsakemu delavcu osebni dohodek iz dohodka
temeljne organizacije v skladu z rastjo produktivnosti dela
organizacije združenega dela in celotnega družbenega dela,
in da mora biti ustrezen njegovemu osebnemu prispevku, ki
ga je s svojim živim in minulim delom dal k povečanju
dohodka temeljne organizacije. Opaženo je, da se samoupravna ureditev le stežka odpoveduje nekaterim tradicionalnim rešitvam, kot denimo nagradam ob življenskih jubilejih, ki
jih izplačajo iz sredstev, namenjenih za skupno porabo,
posebnim pokojninam iz istih sredstev in podobnemu. Uvajajo pa tudi nove oblike izplačil, denimo posojilo za nakup
osebnega avtomobila v službene namene - kar vse opozarja
na to, da veljavna ureditev omogoča različno razumevanje
namembnosti teh sredstev.
Pogost je tudi pojav, da osnpve in merila za delitev sredstev
za osebne dohodke določa delavski svet delovne organizacije, zlasti v primerih, kot so: osebni dohodki individualnih
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poslovodnih organov, nagrajevanje posebnih pogojev dela,
ugotavljanje in nagrajevanje inovacijskega prispevka delavca
k dohodku temeljne organizacije in podobno. Ta okoliščina
kaže potrebo v združenem delu po enovitejšem in procesno
bolj poenostavljenem urejanju posameznih vprašanj v okviru
organizacije združenega dela.
Enovitost ureditve osnov in meril se po veljavni zakonski
ureditvi zagotavlja s tem, da se osnove in merila za delitev
sredstev za osebne dohodke v temeljni organizaciji določajo v
skladu s skupnimi osnovami in merili, ki so določene v okviru
delovne organizacije, in da niso v nasprotju s skupnimi osnovami in merili, ki so jih delavci temeljne organizacije določili z
delavci v drugih temeljnih organizacijah zunaj sestave
delovne organizacije. Po četrtem odstavku 106. člena zakona
o delovnih razmerjih (Ur. I. SRS, št. 24/83) se te skupne osove
in merila določajo za področje istovrstne ali sorodne dejavnosti. Po stališču komisije Skupščine SFRJ za spremljanje izvajanja zakona o združenem delu odločajo delavci z referendumom o vsakem samoupravnem splošnem aktu, ki se nanaša
na osnove in merla za delitev sredstev za osebne dohodke in
za skupno porabo delavcev. Glede na navedeno je na tem
področju opažen pojav, da se delavci o istih rešitvah izjavljajo
večkrat. Pri morebitnem iskanju rešitve, po kateri naj bi
delavci z referendumom odločali le o temeljni stvari, bi bilo
treba opredeliti glede vprašanja, kje oziroma na kateri ravni
samoupravnega urejanja osnov in meril za delitev sredstev za
osebne dohodke je dejansko odločeno o temeljni stvari.
Ob ocenjevanju pogojev za pridobitev pravice do dodelitve
stanovanja ali stanovanjskega posojila ter za priznavanje točk
za uvrstitev na prednostni red je Ustavno sodišče ugotovilo,
da ustava in zakon ne dajeta podlage, da bi bilo od delitve
sredstev, namenjenih stanovanjski graditvi, po določenih
osnovah in merilih mogoče vnaprej izključiti določene
delavce, dokler so v delovnem razmerju. Premoženjsko stanje
je lahko eden od kriterijev za uvrstitev na prednostno listo za
pridobitev stanovanja oziroma stanovanjskega posojila, na
more pa biti izključujoči kriterij, zaradi katerega delavec ne bi
mogel uveljavljati rešvanja svojega stanovanjskega vprašanja.
Delovna doba je lahko uvrščena med kriterije, od katerih je
odvisno število točk oziroma delavčeva uvrstitev na prednostno listo, ne more pa biti od nje odvisna sama delavčeva
pravica do reševanja stanovanjskega vprašanja. Glede vrednotenja delovne dobe kot kriterija za uvrstitev pa prihaja do
različnih rešitev o tem, ali je mogoče delovno dobo v organizaciji združenega dela, kjer delavec dela, vrednotiti več oziroma drugače kot delovno dobo v organizacijah, kjer je delavec delal poprej.
Ustavno sodišče je razveljavilo tudi takšne določbe samoupravnega splošnega akta, ki med merila za določanje prednostnega vrstnega reda pri dodeljevanju stanovanj uvrščajo
določeno dobo bivanja v občini oziroma bivanje v občini, v
kateri je sedež organizacije združenega dela. Razveljavilo je
tudi določbe, ki delavčevo pravico do posojila za zgraditev ali
nakup stanovanjske hiše ali stanovanja, vežejo na pogoj, da
se stanovanjska hiša ali stanovanje nahaja v občini, v kateri
ima prosilec delovno mesto ali stalno bivališče, ne da bi se pri
tem upoštevale prometne in druge okoliščine, ki omogočajo
delavcu, da lahko brez škodljivih posledic za delovno sposobnost vsakodnevno prihaja na delo in v redu opravlja svoje
delovne dolžnosti.
Pri samoupravnem normiranju področja upravljanja sredstev skupne porabe, namenjenih za reševanje stanovanjskih
vprašanj delavcev v organizacijah združenega dela, je bil
pogosto sporen tudi način sprejemanja tovrstnih samoupravnih splošnih aktov. Ustavno sodišče je ugotovilo, da je določanje osnov in meril za neposredno delitev sredstev za dodelitev stanovanj in stanovanjskih posojil neodtuljiva pravica
delavcev in da zato lahko sprejmejo samoupravni splošni akt,
ki to delitev ureja, le delavci v temeljni organizaciji združenega dela z referendumom, ne more pa takega akta sprejeti
delavski svet. V neskladju z ustavo in zakonom o združenem
delu je tudi samoupravni splošni akt, sprejet na ravni delovne
organizacije, ki enotno in v celoti sam določa osnove in merila
za neposredno delitev sredstev skupne porabe, namenjenih
za stanovanjske potrebe. Neskladne z zakonom so tudi
določbe, ki pooblaščajo skupen organ delovne organizacije,
da samostojno odloča o združenih stanovanjskih sredstvih.
Nadalje je Usavno sodišče v precejšnjem številu samoupravnih splošnih aktov ugotovilo tudi neustavnost ali nezakonitost določb, ki so urejale pogoje za sklenitev in prenehanje
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delovnega razmerja, razporejanje delavcev na drugo delo,
dežurstvo in druge oblike dela v podaljšanem delovnem času,
pravico do letnega dopusta, pravice in dolžnosti pripravnikov,
poskusno delo, imenovanje, razreševanje in nagrajevanje
poslovodnih organov in delavcev s posebnimi pooblastili ter
določitev njihovih nalog, pravic in odgovornosti, vštevši pri
tem tudi izvršilne'in poslovodne organe v bankah. V to skupino ustavnih sporov se uvrščajo tudi spori zaradi ocene
samoupravnih splošnih aktov, ki omejujejo pristojni organ
temeljne organizacije v njegovi pravici in dolžnosti, da prizna
avtorju izuma ali tehnične izboljšave pravično odškodnino
oziroma nagrado, in tudi spori zaradi ocene samoupravnih
splošnih aktov, ki brez zakonske podalge omejujejo nekaterim skupinam delavcev pravico do nadomestila za ločeno
življenje.
Ustavno sodišče je v več primerih razveljavilo določbe
samoupravnega sporazuma o združitvi v delovno organizacijo, po katerih o izbiri delavcev delovne skupnosti skupnih
služb, ki opravljajo dela oziroma naloge s posebnimi pooblastili in odgovornostmi, odloča oziroma daje soglasje delavski
svet delovne organizacije. Praksa v organizacijah združenega
dela pa v zvezi s tem vztrajno zagovarja stališče, da je podan
temeljni skupni interes za izvrševanje odgovornih del in
nalog, s katerimi se uresničuje skupna poslovna politika ki se
tudi odraža v načinu in postopku izbire delavcev delovne
skupnosti s posebnimi pooblastili in odgovornostmi. Vendar
to stališče prakse nima opore v veljavnih zakonskih predpisih
(163. in 181. člen zakona o združenem delu, točka b, 8. člen in
55. člen zakona o delovnih razmerjih).
Vrsto kršitev ustave oziroma zakona je Ustavno sodišče
ugotovilo tudi v samoupravnih splošnih aktih, ki urejajo odgovornost za izpolnjevanje delovnih obveznosti in izrekanje disciplinskih ukrepov. Zakon o združenem delu in zakon o delovnih razmerjih določata disciplinske ukrepe taksativno. Zato so
v neskladju z zakonom določbe v samoupravnih splošnih
aktih, ki poleg zakonsko predvidenih disciplinskih ukrepov
uvajajo kot disciplinski ukrep še neke dodatne sankcije, kot
npr. avtomatsko znižanje osebnega dohodka, odvzem stimulativnega dela osebnega dohodka, znižanje osnove vrednosti
delavčevega delovnega mesta in podobno. V neskladju z
zakonom je dalje določba samoupravnega splošnega akta, ki
med kršitve delovne discipline uvršča dejanje, ki ni v zvezi z
delom. Kot neskladne z zakonom je ustavno sodišče ocenilo
tudi določbe samoupravnih splošnih aktov, po katerih lahko
komisija za delovna razmerja delavca, ki pri delu ne upošteva
varstvenih ukrepov, trajno razporedi na drugo delo mimo
predpisanega disciplinskega postopka, enako pa tudi
določbe, po katerih dejstvo, da je delavec nesposoben opravljati zaupana dela in naloge, ugotavlja organ, ki nima strokovne sestave, kot jo predpisuje zakon.
Ustavno sodišče je obravnavalo tudi več primerov nezakonitosti določb samoupravnega splošnega akta o sestavi disciplinske komisije, ki naj bi po določbi 200. člena zakona o
združenem delu štela najmanj pet članov (število članov komisije je liho, pri čemer mora biti ne več kot četrtina članov oseb
izven temeljne organizacije). Ustavno sodišče je zavzelo stališče, da disciplinska komisija lahko odloča tudi v sestavi treh
članov, pri čemer mora biti navzoč zunanji član.
4, Urejanje družbenoekonomskih in drugih
samoupravnih odnosov v samoupravnih
interesnih skupnostih
Ustavno sodišče SR Slovenije je obravnavalo tudi vrsto
pobud in predlogov za oceno ustavnosti in zakonitosti samoupravnih splošnih aktov samoupravnih interesnih skupnosti.
V številnih primerih je Ustavno sodišče ugotovilo neskladnost
teh samoupravnih splošnih aktov z ustavo in zakonom. Kot
neustavne in nezakonite je Ustavno sodišče ocenilo določbe
teh samoupravnih splošnih aktov, s katerimi je bilo določeno:
- da velja samoupravni sporazum, ki ga podpiše določena
večina podpisnikov, tudi za nepodpisnike;
- da je izvršilni odbor skupščine samoupravne interesne
skupnosti pooblaščen, da sprejme samoupravni splošni akt, s
katerim se urejajo osnove in merila za uresničevanje svobodne menjave dela;
- da izvršilni odbor skupščine samoupravne interesne
skupnosti sprejema pravilnik, s katerim se urejajo določene
pravice in obveznosti občanov;
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- da je za odločanje o pravicah članov skupnosti pooblaščena strokovna služba skupnosti;
- da se sklepi skupščine samoupravne interesne skupnosti
sprejemajo z večino glasov prisotnih delegatov, ne pa z
večino glasov vseh delegatov skupščine;
- da se nekatera v zakonu določena javna pooblastila
samoupravne interesne skupnosti prenašajo na druge skupnosti;
- da samoupravna interesna skupnost prevzema na podlagi določbe v samoupravnem sporazumu določena javna
pooblastila od drugih samoupravnih skupnosti.
5. Samoupravno urejanje odnosov v krajevni
skupnosti
Na področju samoupravnega urejanja odnosov v krajevni
skupnosti je eno od pomembnih vprašanj krajevni samoprispevek. Skupščina SR Slovenije je v tem mandatnem obdobju
dvakrat spremenila in dopolnila zakon o samoprispevku. Akti
o uvedbi krajevnega samoprispevka pa so bili pogosto predmet spora pred Ustavnim sodiščem SR Slovenije.
Ustavno sodišče je ocenilo, da je neskladen z zakonom
skiep kateregakoli organa krajevne skupnosti o uvedbi krajevnega samoprispevka, pa tudi o njegovem povišanju ali drugi
spremembi ter o podaljševanju časovnega obdobja, za katerega je uveden, če ne temelji na predhodno izpeljanem referendumu.
V zvezi s samoprispevkom je ustavno sodišče razveljavilo
tudi sklep in odlok občinske skupščine, ki poleg samoprispevka za financiranje skupnega občinskega programa uvajata še samoprispevek za financiranje posebnih programov
krajevnih skupnosti in določata različne stopnje samoprispevka za financiranje skupnega občinskega programa v
posameznih krajevnih skupnostih.
Ob obravnavi predloga programa ukrepov in aktivnosti po
uveljavitvi ukrepov za odmrznitev cen in finančno konsolidacijo gospodarstva je Zakonodajno-pravna komisija izrazila
pomisleke glede predlaganih posegov v samoprispevek. Po
mnenju Zakonodajno-pravne komisije ni pravne podlage, da
bi organ, ki je na podlagi referenduma odločil o uvedbi
samoprispevka (pristojni organ krajevne skupnosti oziroma
občinske skupščine) sam sprejel odločitev o reprogramiranju
in spremembi obveznosti plačevanja samoprispevka.
6. Problemi v zvezi z oblikovanjem in
evidentiranjem samoupravnih splošnih aktov
Kot je že navedeno je tudi za samoupravne splošne akte
značilno, da pogosto povzemajo ustavne in zakonske
določbe, s čimer posegajo na področja, ki niso v samoupravni
pristojnosti. S tem pa se tudi zamegljuje možnost urejanja
tistih vprašanj, ki bi se v samoupravnem splošnem aktu lahko
uredila ali morala urediti. To, kot že omenjeno, vsekakor v
veliki meri prispeva k nepotrebnemu širjenju normativizma in
pravni negotovosti oziroma nestabilnosti.
Zato je treba v bodoče pri sprejemanju novih samoupravnih
spiošnih aktov opustiti povzemanje ustavnih in zakonskih
določb, prav tako pa tudi povzemanje določb iz enega samoupravnega splošnega akta v drug samoupravni splošni akt.
Samoupravni splošni akti pa vsebujejo še vrsto drugih pravnometodoloških pomanjkljivosti, tako v zvezi s pravno tehniko in metodologijo kot tudi glede uporabe pravnih pojmov.
Ena od bistvenih pomanjkljivosti obstoječega samoupravnega prava pa je vsekakor ta, da se doslej še ni oblikoval
sistem organiziranega spremljanja, nastanka in uresničevanja
samoupravnih splošnih aktov, evidentiranja njihovih sprememb in dopolnitev ter prenehanja veljavnosti. V prihodnje
bo treba torej težiti k temu, da bo celoten sistem samoupravnega prava postal jasen in pristopen.
IV. Nekateri problemi v zvezi s
posameznimi instituti gospodarskega
sistema
1. Samoupravno združevanje dela in sredstev
za skupno ustvarjanje dohodka
Na bistvene probleme v zvezi z uveljavljanjem tega temeljnega instituta družbenoekonomskih odnosov, ki naj bi pred28

stavljal temeljno obliko uveljavljanja samoupravne integracije
združenega dela in kroženja sredstev družbene reprodukcije,
so opozorili dokumenti dolgoročnega programa gospodarske
stabilizacije. Zlasti dokument o prilagajanju gospodarskega
sistema zahtevam stabilizacije opozarja, da ovirajo krepitev
integracijskih procesov v jugoslovanskem prostoru močno
izražene tendence zapiranja ožjih območij in njihovega avtarkičnega razvoja. Dokumenti v prvi vrsti poudarjajo, da je treba
s spremembami v gospodarskem sistemu ter z ukrepi ekonomske politike ustvariti bolj stimulativne pogoje za samoupravno združevanje dela in sredstev, ugotavljajo pa tudi, da je
za nadalnje uveljavljanje tega instituta potrebno spremeniti in
dopolniti nekatere predpise, ki ga urejajo. Tako je treba na
primer ugotoviti, kateri so tisti predpisi, ki onemogočajo
popolno uveljavitev temeljne organizacije združenega dela in
ki dopuščajo, da se v praksi krepijo tendence po spreminjanju
temeljnih organizacij združenega dela v delovne organizacije.
Posebno pozornost pa bo treba posvetiti predvsem stimulativnim mehanizmom za združevanje dela in sredstev in s tem v
zvezi posebej proučiti vprašanje vračljivosti sredstev.
Ustavne določbe o združevanju dela in sredstev razčlenjuje
zakon o združenem delu. V kolikšni meri in kako je potrebno
dograditi institut samoupravnega združevanja dela in sredstev, bo možno temeljito in vsestransko proučiti in razpravljati
v postopku sprejemanja sprememb in dopolnitev zakona o
združenem delu, v zvezi s katerimi že poteka delo v delovnih
skupinah Komisije Skupščine SFRJ za spremljanje uresničevanja zakona o združenem delu, izhajajoč iz dokumentov
programa gospodarske stabilizacije in kritične analize delovanja političnega sistema socialistinega samoupravljanja.
Konec leta 1985 pa so bili sprejeti nekateri novi zvezni zakoni,
ki se med drugim nanašajo tudi na združevanje dela in sredstev na posameznih ožjih področjih, in sicer: zakon o prometu
blaga in storitev s tujino, zakon o temeljih bančnega in kreditnega sistema, zakon o sredstvih sklada federacije in zakon o
spremembah in dopolnitvah zakona o skladu federacije za
kreditiranje hitrejšega razvoja gospodarsko manj razvitih
republik ih avtonomnih pokrajin ter nekaj mesecev pred temi
zakon o temeljih sistema družbenega planiranja in o družbenem planu Jugoslavije.
Razen planskega zakona, ki je že veljal v letu 1985, se bodo
navedeni zakoni začeli uporabljati v letu 1986. Na podlagi
spremljanja uresničevanja njihovih določb v praksi bo
mogoče ugotoviti, ali in v kolikšni meri nove rešitve prispevajo
k uveljavljanju in pospeševanju samoupravnega združevanja
dela in sredstev.
V tem poročilu kaže posebej izpostaviti problem v zvezi s
samoupravnim urejanjem pri skupnem ustvarjanju dohodka,
na katerega opozarja Gospodarska zbornica Slovenije na
podlagi nekaterih analiz samoupravnega sporazumevanja na
posameznih področjih. Iz teh analiz je mogoče povzeti, da je
pravna učinkovitost teh razmerij zelo šibka, pri čemer je
evidentno, da je takšno stanje med drugim tudi posledica
pravnotehnične neizdelanosti samoupravnih sporazumov. V
praksi se sicer za razmerja, ki nastajajo pri skupnem ustvarjanju dohodka, deloma uporablja zakon o obligacijskih razmerjih in to predvsem za posamične medsebojne pravice in
obveznosti zainteresiranih organizacij združenega dela oziroma drugih družbenih pravnih oseb - udeležencev samoupravnega sporazuma glede združevanja dela in sredstev ali
uresničevanja drugih posamičnih nalog in zadev skupnega
pomena (578. člen/1 zakona o združenem delu).
Ker pa s pogodbami obligacijskega prava ni mogoče zajeti
celotne vsebine teh razmerij, je treba razrešiti odprta pravnostrokovna vprašanja v zvezi s samoupravnim sporazumevanjem, ki se nanašajo na predmet urejanja, nastanek in prenehanje obveznosti udeležencev, učinke obveznosti in še nekatera druga vprašanja, ki bi kot subsidirani pravni vir urejal
vsebino obligacijsko-pravnih razmerij, ki nastajajo pri skupnem ustvarjanju dohodka za primer, če tega samoupravni
sporazum natančneje ne določa.
Ob tem je treba omeniti, da osnutek orientacijskega programa aktivnosti Zveznega zbora za uresničevanje resolucije
o nadaljnji izgradnji in uresničevanju pravnega sistema SFRJ
predvideva popolnejšo ureditev, predvsem z dispozitivnimi
normami, načina sklepanja, medsebojnih pravic in obveznosti
udeležencev, odgovornosti udeležencev za prevzete obveznosti in načina prenehanja samoupravnih sporazumov in družbenih dogovorov.
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2. Obvezno združevanje sredstev za določene
namene na nivoju federacije
Zakcsnodajno-pravna komisija je v zvezi s tem vprašanjem
pri obravnavi posameznih zadev že zavzela odklonilno stališče, in sicer:
- pri obravnavi osnutka resolucije o politiki uresničevanja
družbenega pana Jugoslavije za obdobje 1981-1985 v letu
1983 je Zakonodajno-pravna komisija opozorila na nesprejemljivost rešitev, ki so bile nakazane v tem osnutku in po
katerih naj bi se za določene namene obvezno združevala
sredstva na nivoju federacije. Komisija je opozorila, da mora
temeljiti eventualno združevanje sredstev na nivoju federacije
na samoupravni podlagi, nikakor pa ni v skladu s sistemom
obvezno združevanje sredstev na tem nivoju.
- pri obravnavi odloka o temeljnih smernicah družbenoekonomskega razvoja in okvirih ekonomske politike Jugoslavije za obdobje 1986--1990 je komisija v zvezi s formulacijo, po
kateri je bilo kot izjemno predvideno obvezno združevanje
sredstev za namene, ki bodo določeni s skupno razvojno
politiko, ponovno opozorila na sistemske možnosti za
obvezno združevanje sredstev. Obvezno združevanje za ta
nivo bi lahko izvedle le republike oziroma avtonomni pokrajini
in to le v okviru ustreznih ustavnih določb (člen 23 in 72
ustave SFRJ oziroma 25 in 89 ustave SR Slovenije). Ustava v
navedenih določbah predvideva, da gre za naloge, ki so
predvidene v družbenem planu, pa na samoupravni podlagni
ni bilo mogoče zagotoviti sredstev oziroma drugih potrebnih
pogojev za njihovo izvršitev.
Na vsa ta vprašanja je Zakonodajno-pravna komisija
ponovno opozorila tudi pri obravnavi osnutka družbenega
plana Jugoslavije za obdobje 1986-1990 in sicer v zvezi z
združevanjem sredstev za skupne programe. Iz osnutka družbenega plana ni bilo niti jasno, kaj so nujne potrebe družbene
reprodukcije, niti pod kakšnimi pogoji bo obvezno združevanje potekalo in kako bodo delavci s temi združenimi sredstvi
lahko uporavljali (samoupravne interesne skupnosti na federalni ravni niso predvidene). Komisija je pri tem tudi opozorila,
da je po ustavni koncepciji obvezno združevanje sredstev
predvideno le izjemoma in se zato ob tako velikem obsegu
obveznega združevanja sredstev za skupne programe postavlja na eni strani vprašanje ekonomske stimulacije za tako
združevanje, na drugi strani pa vprašanje, ali se s tem ne
posega v sistem samoupravnega odločanja delavcev o razširjeni reprodukciji, ki mora ostati v dominantnem odnosu.
3. Odločanje o investicijah
Odnose pri gospodarjenju z investicijskimi sredstvi ureja
zakon o razširjeni reprodukciji in minulem delu. Med drugim
določa, da mora predlagatelj investicijske odločitve, če je z
zakonom ali z odlokom občinske skupščine na podlagi
zakona tako določeno, priskrbeti mnenje o družbeni in ekonomski upravičenosti investicijskega vlaganja od gospodarske zbornice, določenih znanstvenih, strokovnih ali drugih
samoupravnih organizacij in skupnosti ali pristojnih organov
družbenopolitičnih skupnosti. V zvezi s tem je treba opozoriti
na stališča Zakonodajno-pravne komisije, ki ga je ta zavzela
pri obravnavi predloga za izdajo zakona o graditvi objektov
glede komisije za ocenjevanje investicij kot oblike širšega
družbenega vpliva na gradnjo investicij. Komisija je bila mnenja, da bi lahko ta oblika oslabila odgovornost tistih organov
in organizacij, ki že po svoji funkciji nosijo za to del odgovornosti, kot so izvršni sveti, banke in gospodarske zbornice.
Predlagana rešitev ni namreč jasno opredeljevala niti odgovornosti posameznih organov in organizacij, ki v postopku
investicijske odločitve sodelujejo niti odgovornost komisije za
ocenjevanje investicij in investitorja.
Kritična analiza delovanja političnega sistema socialističnega samoupravljanja v zvezi s tem poudarja, da je bistvenega
pomena dosledno izvajanje določb zakona o razširjeni reprodukciji in minulem delu, ki urejajo gospodarjenje z investicijskimi sredstvi in da je pri tem treba zlasti angažirati gospodarske zbornice in banke.
4. Začasni ukrepi družbenega varstva
V razpravah o spremembah in dopolnitvah zakona o združenem delu bo potrebno ob upoštevanju dosedanje prakse
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posebno pozornost posvetiti vprašanju ustreznosti določb o
oblikah in ukrepih družbenega varstva, ki urejajo postopanje
skupščin družbenopolitičnih skupnosti s t. i. začasnimi ukrepi
v primerih, če nastanejo v organizacijah združenega dela
bistvene motnje v samoupravnih odnosih ali so huje prizadeti
družbeni interesi ali če OZD ne izpolnjuje z zakonom določenih obveznosti. Pri tem je treba posebno pozornost posvetiti
vprašanju, zakaj skupščine družbenopolitičnih skupnosti v
praksi premalokrat ukrepajo po določbah 629. člena zakona o
združenem delu, po katerih lahko skupščina družbenopolitične skupnosti delavcem v organizaciji združenega dela
določi rok za odpravo razlogov, ki so podlaga za začasen
ukrep in s tem da delavcem možnost, da sami sanirajo razmere v svoji sredini.
V. Nekateri drugi problemi v zvezi s
posameznimi instituti pravnega
sistema
1. Dogovori družbenopolitičnih skupnosti in
družbeni dogovori
Ob vrsti družbenih dogovorov, ki so bili predloženi Skupščini SR Slovenije v tekoči mandatni dobi, se je ugotovilo, da
praksa ne razločuje dosledno med družbenimi dogovori in
dogovori družbenopolitičnih skupnosti. To se je pokazalo
zlasti pri družbenih dogovorih, ki se sklepajo na ravni federacije. O tem je bila v Zakonodajno-pravni komisiji s sodelovanjem Republiškega komiteja za zakonodajo pripravljena
posebna analiza: »Nekatera aktualna vprašanja prakse družbenih dogovorov in dogovorov družbenopolitičnih skupnosti
kot oblik uresničevanja skupnih interesov v federaciji« (Poročevalec št. 39 z dne 18. 12.1984). To analizo so obravnavali in
podprli njene ugotovitve in zaključke kot osnovo za nadaljnjo
razpravo in poenotenje stališč v republiki in federaciji Svet za
družbenopolitični sistem pri Predsedstvu Republiške konference SZDL, Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, Družbenopolitični zbor Skupščine SR Slovenije in Republiški svet za
vprašanja družbene ureditve.
Omenjena analiza kaže, da praksa družbenih dogovorov in
dogovorov družbenopolitičnih skupnosti ne upošteva
dosledno ustavne koncepcije obeh oblik dogovarjanja.
Praksa ne razločuje dosledno med obema oblikama in
ustvarja hibridne oblike: družbene dogovore z elementi dogovorov družbenopolitičnih skupnosti in narobe.
Organi družbenopolitičnih skupnosti so udeleženci obeh
oblik dogovarjanja. Ko nastopajo kot udeleženci družbenih
dogovorov, prevzemajo z njimi tudi obveznosti glede urejanja
zadev iz pristojnosti družbenopolitičnih skupnosti, ki se urejajo z zakoni in drugimi predpisi ter splošnimi akti teh skupnosti. S tem se v družbene dogovore vnašajo elementi dogovorov družbenopolitičnih skupnosti.
Z družbenimi dogovori prevzemajo take obveznosti tudi
zvezni organi, ki sicer ne morejo biti udeleženci dogovorov
republik in avtonomnih pokrajin, občin in posebnih družbenopolitičnih skupnosti. Tako postajajo družbeni dogovori
celo širša oblika dogovarjanja o urejanju zadev iz pristojnosti
družbenopolitičnih skupnosti od samih dogovorov družbenopolitičnih skupnosti kot institucionalne oblike takega dogovarjanja.
V praksi se pojavljata dve obliki takih družbenih dogovorov.
Prva so družbeni dogovori, ki imajo po svojih osnovnih elementih značaj družbenega dogovora, a vsebujejo tudi elemente dogovorov družbenopolitičnih skupnosti. Značilni taki
primeri iz zadnjega časa so: družbeni dogovor o skupnth
osnovah in merilih samoupravnega urejanja odnosov pri pridobivanju in delitvi dohodka delavcev SFRJ, družbeni dogovor o temeljih skupne politike na področju zaposlovanja in
njenem uresničevanju v SFRJ in družbeni dogovor o skupnih
elementih stanovanjske in komunalne politike.
Druga oblika so družbeni dogovori, ki so po svoji vsebini
dogovori družbenopolitičnih skupnosti in imajo le obliko
družbenega dogovora. Gre torej dejansko za dogovore družbenopolitičnih skupnosti s formalnimi elementi družbenega
dogovora. Najbolj značilni taki primeri iz zadnjega časa*so:
družbeni dogovor o zagotovitvi sredstev za regres za umetna
gnojila in za sredstva za varstvo rastlin ter o pogojih in načinu
uporabe teh sredstev, družbeni dogovor o virih sredstev za
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financiranje blagovnih rezerv in osnutek družbenega dogovora o elementih skupne politike in merilih za varstvo človekovega okolja.
Določanje obveznosti organov družbenopolitičnih skupnosti v družbenem dogovoru glede urejanja zadev z zakoni in
drugimi predpisi ter splošnimi akti teh skupnosti ni v skladu z
ustavno opredeljeno pravno naravo in funkcijo družbenega
dogovora. Ustava opredeljuje družbeni dogovor kot samoupravni splošni akt, s katerim se zagotavlja in usklajuje samoupravno urejanje družbenoekonomskih in drugih odnosov, ki
so širšega skupnega pomena za udeležence dogovora ali
splošnega družbenega pomena. V skladu s tako opredeljeno
pravno naravo in funkcijo družbenega dogovora so predmet
družbenega dogovora lahko le take obveznosti udeležencev,,
ki se nanašajo na urejanje samoupravnih odnosov s samoupravnimi sporazumi in drugimi samoupravnimi akti. Ne
morejo pa biti predmet družbenega dogovora obveznosti
organov družbenopolitičnih skupnosti glede urejanja zadev z
zakoni in drugimi predpisi ter splošnimi akti teh skupnosti.
Kadar je v skupnem interesu potrebno usklajeno urejanje
zadev iz pristojnosti republik in avtonomnih pokrajin, je
ustavna oblika za to usklajevanje dogovor republik in avtonomnih pokrajin po tretji alinei 2. odstavka 244. člena ustave
SFRJ. Pristojnosti federacije pri uresničevanju skupnih interesov v federaciji pa izvršujejo zvezni organi v oblikah, določenih v prvi in drugi alinei 2. odstavka 244. člena ustave SFRJ,
t. j. ob enakopravni udeležbi in odgovornosti republik in
avtonomnih pokrajin v teh organih pri določanju in izvajanju
politike federacije ali na podlagi odločitev oziroma soglasja
republik in avtonomnih pokrajin. O izvrševanju svojih pristojnosti se zvezni organi ne morejo dogovarjati niti z družbenimi
dogovori niti z dogovori družbenopolitičnih skupnosti.
V razpravah o omenjeni analizi je bilo poudarjeno, da je
treba izredno odgovorno oceniti vse postopke sklepanja družbenih dogovorov in dogovorov republik in avtonomnih pokrajin.
V različnih medrepubliško-pokrajinskih dogovorih in družbenih dogovorih so vsebovani predlogi za več ali manj usklajeno ali celo enotno urejanje družbenih odnosov. Pri tem so
vprašanja po svojem družbenem pomenu izredno različna.
Vsebina teh aktov sega velikokrat preko potrebe usklajevanja,
torej preko skupnih interesov. Očitno skušajo posamezni
organi zlasti v fazi delovne priprave tovrstnih aktov vključiti v
dogovore zadeve, ki se nanašajo na skupne interese. Pri tako
obremenjenih besedilih se dejanski skupni interesi izgubijo v
množici pragmatičnih določb, ki jih skušajo nekateri vnesti v
dogovore, ker v svojih sredinah odgovarjajočih družbenih
odnosov niso uredili. Tako oblikovani družbeni in medrepubliško-pokrajinski dogovori so tako včasih prikrivanje neučinkovitosti in neodgovornosti. Zaradi tega je nujno potrebno že
v začetku postopka družbenega dogovarjanja ali dogovarjanja ob pobudi natanko določiti odnos do obsega dogovarjanja, izhodišča in temeljna vprašanja, ki naj bodo predmet
dogovarjanja. Jasno bi morali določiti: dogovarjamo se samo
o tem in tem, kajti to je naš skupni interes. Dosedanja praksa,
ko smo osnutke dogovorov več ali manj nekritično sprejemali,
sicer običajno s pripombami, ki naj jih skušajo naši predstavniki v fazi dogovarjanja uveljaviti, ni ustrezna. Zaradi take
prakse pridemo potem, ko ob obravnavanju osnutka posameznih predlogov ne moremo uveljaviti, v položaj, da bi
morali odkloniti predlog in s tem v bistvu zavreti dogovarjanje. Kaže, da je treba zaradi tega spremeniti odnos do te
oblike splošnih aktov. Konkretno sta na primer postopka v
zvezi s sklepanjem dogovora o usklajevanju davčnega
sistema in dogovora o temeljih davčne politike dokaz za tako
oceno.
Izredno pomembno je tudi, da z množico najrazličnejših
družbenih dogovorov in dogovorov republik in avtonomnih
pokrajin v bistvu zamegljujemo ustavni koncept federacije. Če
bi bili vsi ti dogovori res nujni in utemeljeni v obsegu, kot so
zanovani, bi se postavila pod vprašaj ustavno-pravna razmejitev pristojnosti med federacijo ter republikami in pokrajinama
na zakonodajnem področju ter sploh pri urejanju družbenih
odnosov in zagotavljanju njihovega uresničevanja. Konec
koncev, če so skupni interesi res vsi tisti, ki so opredeljeni v
različnih dogovorih, potem bi lahko nekdo zaključil, da
ustavno-pravna razmejitev ni pravilna. Menimo pa, da je vsako
takšno ocenjevanje nesprejemljivo, ker lahko bistveno poseže
v ustavno zasnovani koncept federacije.
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V omenjeni analizi se nadalje ugotavlja, da se v družbene
dogovore poleg elementov dogovorov družbenopolitičnih
skupnosti vnašajo tudi elementi predpisov, samoupravnih
sporazumov in planskih dogovorov.
Elementi predpisov se vnašajo v družbene dogovore z določanjem obveznosti subjektov, ki niso udeležeci dogovora,
oziroma s tem, da se daje družbenemu dogovoru učinek
splošnega obvezujočega akta, kot tudi s tem, da se z njim
urejajo vprašanja, ki se lahko urejajo le z zakonom aH drugim
predpisom. Značilen tak primer je bil osnutek družbenega
dogovora o skupnih osnovah in merilih samoupravnega urejanja odnosov pri pridobivanju in razporejanju dohodka ter
čistega dohodka in delitvi sredstev za osebne dohodke in
skupno porabo delavcev v SFRJ.
Družbeni dogovor je samoupravni splošni akt in se z njim
lahko urejajo le vprašanja, ki so predmet samoupravnega
urejanja. Ustava določa, da družbeni dogovor zavezuje udeležence, ki ga sklenejo ali k njemu pristopijo. V skladu s tem
družbeni dogovor ne more določati obveznosti subjektov, ki
niso udeleženci dogovora, in ne more imeti učinka splošno
obvezujočega akta. Takega učinka mu ne more dati zakon.
Ustava določa, da skupščina družbenopolitične skupnosti
lahko predpiše, da so posamezne samoupravne organizacije
in skupnosti dolžne opraviti postopek za družbeno dogovarjanje. Ne more pa predpisati obvezne sklenitve družbenega
dogovora niti njegove uporabe za subjekte, ki ga niso sklenili
ali k njemu pristopili.
Elementi samoupravnh sporazumov in planskih dogovorov
se vnašajo v družbene dogovore s tem, da se z družbenim
dogovorom neposredno urejajo samoupravni odnosi oziroma
določajo obveznosti, ki so predmet planskih dogovorov. Značilni primeri družbenih dogovorov, ki so po svoji vsebini
samoupravni sporazumi, so: družbeni dogovor o organiziranju in financiranju XIV. zimskih olimpijskih iger v Sarajevu,
družbeni dogovor o financiranju 36. svetovnega prvenstva v
namiznem tenisu, ki je bilo leta 1981 v Novem Sadu, in
družbeni dogovor o zagotovitvi dela sredstev za financiranje
delovnega programa Jguslovanskega centra za teorijo in
prakso samoupravljanja »Edvard Kardelj« v Ljubljani. Značilen primer družbenega dogovora z elementi samoupravnega
sporazuma in planskega dogovora pa je družbeni dogovor o
smotrni porabi električne energije, varčevanju in solidarnosti
republik in avtonomnih pokrajin pri pomanjkanju električne
energije.
Ustava določa, da se z družbenim dogovorom zagotavlja in
usklajuje samoupravno urejanje odnosov širšega skupnega
ali splošnega družbenega pomena. Glede na tako opredeljeno funkcijo družbenega dogovora se z njim ne morejo
neposredno urejati samoupravni odnosi. To je funkcija samoupravnih sporazumov in drugih samoupravnih aktov. Prav
tako pa družbeni dogovor glede na svojo z ustavo določeno
funkcijo ne more prevzemati funkcije planskih dogovorov in
določati obveznosti, ki so predmet planskih dogovorov.
Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije je pri
obravnavanju družbenih dogovorov s tako vsebino opozorila,
da poimenovanje akta ni samo formalno vprašanje, ampak je
pomembno zlasti z vidika odgovornosti za izpolnjevanje z
njim prevzetih obveznosti. Po zakonu o združenem delu ima
neizpolnjevanje obveznosti, prevzetih z družbenim dogovorom, za posledico družbenopolitično odgovornost, medtem
ko ima neizpolnjevanje materialnih obveznosti, prevzetih s
samoupravnim sporazumom, za posledico tudi materialno
odgovornost (582. in 604. člen zakona o združehem delu).
Ustrezna analiza družbenih dogovorov in dogovorov družbenopolitičnih skupnosti, sklenjenih v okviru republike, ni
bila opravljena. Vendar je bilo v posameznih primerih ugotovljeno, da je taka praksa značilna tudi za te dogovore. Zato bo
potrebno zaključke iz omenjene analize uveljaviti tudi v praksi
družbenih dogovorov in dogovorov družbenopolitičnih skupnosti, ki se sklepajo v okviru republike.
2. Problemi, ki se pojavljajo v zvezi z
»interventnimi« zakoni, ki se sprejemajo na
podlagi 267. člena ustave SFRJ
Zaostritev družbenoekonomskih razmer po letu 1980, za
katere so med drugim značilne tudi pogoste motnje v tokovih
družbene reprodukcije, je imela za posledico pogosto sprejemanje zveznih zakonov na podlagi 267. člena ustave SFRJ. Ti
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zakoni se lahko izdajo zaradi odvrnitve večjih motenj v gospodarstvu, zaradi interesov ljudske obrambe ali zaradi drugih
izrednih potreb države in posegajo v razporejanje sredstev
organizacij združenega dela, družbenopolitičnih skupnosti
in drugih samoupravnih organizacij in skupnosti s tem, da
predpisuje^, v katerih mejah smejo družbenopolitične skupnosti določati svoje dohodke, nalagajo obveznost ustvarjanja
rezervnih družbenih sredstev, začasno prepovedujejo razpolaganje z delom družbenih sredstev organizacijam združenega dela in drugim samoupravnim organizacijam in skupno-'
stim ter predpisujejo način razpolaganja s presežnimi proračunskimi dohodki družbenopolitičnih skupnosti in s presežnimi dohodki samoupravnih interesnih skupnosti. Vsekakor je
to ustavni institut zelo občutljive narave, saj suspendira uporabo sistemskih rešitev in ima s tem določene vplive na
celoten pravni in družbeni sistem.
V zvezi s temi zakoni se je pojavila vrsta perečih problemov
in sicer tako glede načina sprejemanja kot tudi glede vsebinskih rešitev oziroma njihovega mesta v pravnem sistemu.
Tako se ti zakoni pogosto sprejemajo po hitrem postopku, ne
da bi bila predhodno opravljena temeljita analiza stanja na
področju, v katerega naj bi posegli z interventnimi rešitvami.
Dogaja se, da se omejitve, ki jih predpisujejo ti zakoni, podaljšujejo iz leta v leto in celo iz enega planskega obdobja v
drugo ter s tem izgubljajo naravo začasnosti, kar pa pomeni,
da se namesto sistemske ureditve uveljavlja izjemna ureditev.
Ob tem se postavlja nadalje tudi vprašanje, koliko so določbe
teh zakonov sploh skladne z določbami sistemskih zakonov in
kakšen je njihov vpliv na republiško zakonodajo.
Zato je Zvezni zbor Skupščine SFRJ leta 1983 sprejel sklepe
na podlagi ugotovitev o odprtih vprašanjih, ki se pojavljajo v
zvezi z zveznimi zakoni, ki se sprejemajo na podlagi 267.
člena ustave SFRJ. Tako ti sklepi med drugim zavezujejo zbor
k prizadevanju, da se ti zakoni praviloma sprejemajo v rednem
postopku in le izjemoma v skrajšanem ali hitrem postopku, če
je to nujno iz posebej utemeljenih razlogov. Pri tem je posebej
poudarjeno, da je treba ne glede na vrsto zakonodajnega
postopka zagotoviti sodelovanje delegatske baze pri obravnavi predlaganih rešitev, razen kadar narava predlaganih
ukrepov ali razlogi zanje tega ne omogočajo. Zakoni se
morajo pripraviti na podlagi celovite in poglobljene analize
stanja in na podlagi ocene, da se z ukrepi pristojnih organov
ter samoupravnih organizacij in skupnosti ne bi mogel doseči
enak namen kot z zakonom, sprejetim na podlagi 267. člena
ustave SFRJ.
Zvezni zbor je v sklepih posvetil posebno pozornost tudi
času veljavnosti teh zakonov. Praviloma naj bi veljali največ
eno leto in le izjemoma dalj, vendar ne več kot za obdobje, za
katerega se sprejme srednjeročni plan.
Nekatera vprašanja v zvezi s problematiko zakonov, sprejetih na podlagi 267. člena ustave SFRJ, je obravnavala tudi
Zakonodajo-pravna komisija. Med drugim je opozorila tudi na
vprašanje, ali se na podlagi določb 3. in 4. alinee 267. člena
ustave SFRJ, po katerih lahko zakon začasno prepove razpolaganje z delom družbenih sredstev organizacijam združenega dela, samoupravnim interesnim skupnostim in drugim
samoupravnim organizacijam in skupnostim ter družbenopolitičnim skupnostim oziroma predpiše način razpolaganja s
presežnimi proračunskimi dohodki družbenopolitičnih skupnosti in s presežnimi dohodki samoupravnih interesnih skupnosti, ki izvirajo iz zakonskih obveznosti, lahko neposredno
ali posredno določi namen teh sredstev. Izhajajoč iz temeljnih
zakonskih opredelitev družbenoekonomskih odnosov je nedvomno, da o spremembi namena sredstev lahko odločajo le
tisti, ki so taka sredstva prispevali oziroma združili na podlagi
za to določenih postopkov. Ob tem je treba poudariti, da
ustavne določbe in določbe zakona o združenem delu opredeljujejo kot temeljno obliko uveljavljanja samoupravne integracije združenega dela in cirkulacije sredstev družbene
reprodukcije samoupravno združevanje dela in sredstev.
Tako v sklepih Zveznega zbora kot v mnenju Zakonodajnopravne komisije je izrecno poudarjeno, da je treba določbe
267. člena ustave SFRJ restriktivno uporabljati. Zato se je
treba tudi v bodoči zakonodajni politiki dosledno zavzemati
za čimbolj restriktivno uporabo teh določb ob spoštovanju
temeljev družbenopolitičnega sistema in ustavnega položaja
delavcev, delovnih ljudi in občanov. Po sprejetju takih zakonov pa je treba nenehno preverjati, ali še obstojijo razmere,
oziroma pogoji, zaradi katerih jih je bilo treba sprejeti.
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3. Potrjevanje samoupravnih splošnih aktov
samoupravnih interesnih skupnosti in
organizacij združenega dela, ki opravljajo
dejavnosti posebnega družbenega pomena s
strani skupščin družbenopolitičnih skupnosti
To problematiko je doslej podrobneje obravnavala Komisija
za proučevanje in razvijanje metod in načinov ter pogojev
delegatskega odločanja v Skupščini SR Slovenije v juliju
1984, in sicer z vidika možnosti racionalizacije načinov in
metod dela Skupščine SR Slovenije. Komisija je med usmeritvami, predlogi in stališči, ki jih je sprejela ob obravnavi
navedene problematike, med drugim predlagala:
- da se pripravi pregled zakonskih določb, ki skupščinam
družbenopolitičnih skupnosti nalagajo obveznost, da dajejo
soglasje oziroma potrjujejo samoupravne splošne akte nekaterih samoupravnih organizacij in skupnosti, ki opravljajo
dejavnosti posebnega družbenega pomena. Pri tem pa naj se
ugotovi, ali je, oziroma v katerih primerih je nujno, da se vpliv
družbene skupnosti uresničuje preko skupščin družbenopolitičnih skupnosti; kdaj pa ga je mogoče uresničiti na drug
način,
- da se oceni, kako najustrezneje razmejiti pristojnosti
skupščine in drugih organov družbenopolitičnih skupnosti
glede potrjevanja samoupravnih splošnih aktov; pri tem je
treba ponovno proučiti določbo 68. člena zakona o skupnih
osnovah svobodne menjave dela in se opredeliti, ali ni ta
določba za skupščine družbenopolitičnih skupnosti preveč
obvezujoča.
Po stališču komisije bi morala biti usmeritev pri reševanju
tega vprašanja ta, da naj skupščine družbenopolitičnih skupnosti potrjujejo samoupravne splošne akte le izjemoma, kadar
to zahteva uresničevanje posebnega družbenega interesa.
Navedena stališča komisije povzemajo tudi ugotovitve, stališča in sklepe, ki so jih zbori Skupščine SR Slovenije sprejeli
ob obravnavi analize republiških predpisov z vidika možnosti
poenostavitve strokovnih in administrativnih opravil.
Zakonodajno-pravna komisija je ob obravnavi konkretnih
predlogov za spremembo zakonodaje, ki jih je pripravila
Skupnost slovenskih občin zavzela stališče, da bi se bilo
potrebno zavzemati za to, da se organ, ki akte potrjuje, opredeli le do ključnih vsebinskih vprašanj v okviru zadev posebnega družbenega pomena, ki jih ti akti obravnavajo. Za formalno presojo zakonitosti teh aktov pa je pristojno Ustavno
sodišče SR Slovenije.
4. Dogovori, na katerih temelji družbeni plan
Jugoslavije
Ustava SFRJ določa v prvem odstavku 257. člena, da družbeni plan Jugoslavije temelji na dogovoru delovnih ljudi,
organizacij združenega dela, samoupravnih interesnih skupnosti in drugih samoupravnih organizacij in skupnosti in na
dogovoru republik in avtonomnih pokrajin o ekonomski politiki skupnega pomena.
Analiza o stanju, temeljnih problemih in smereh nadaljnjega razvoja pravnega sistema je opozorila, da niti v ustavi
SFRJ niti v tedaj veljavnem zakonu o temeljih sistema družbenega planiranja in o družbenem planu Jugoslavije pravna
narava teh dogovorov ni opredeljena. Ker se ti dogovori ne
opredeljujejo niti kot samoupravni sporazumi niti kot družbeni dogovori, bi bilo možno sklepati, da imajo drugačno
naravo, glede na to, da se z njimi opredeljujejo naloge subjektov, ki jih sklepajo pri družbenem dogovoru o gospodarskem
razvoju Jugoslavije. V praksi se namreč pojavljajo problemi v
zvezi z vprašanjem odnosa med nalogami, ki jih določajo
navedeni dogovori in nalogami, ki jih določa družbeni plan
Jugoslavije.
Novi zakon o temeljih sistema družbenega planiranja in o
družbenem planu Jugoslavije, ki je bil sprejet avgusta 1985, je
v fazi planiranja in pripravljanja družbenega plana družbenopolitičnih skupnosti opustil dogovor kot obvezni planski akt.
Zakonodajno-pravna komisija je v fazi sprejemanja tega
zakona opozarjala, da je z opustitvijo dogovora kot obveznega planskega akta okrnjena ustavna vloga in odgovornost
republik in pokrajin pri sprejemanju ekonomske politike
skupnega pomena, istočasno pa tudi ustavna vloga delavcev,
da v celoti odločajo o dohodku. Z družbenim planom družbe31

nopolitičnih skupnosti ni mogoče nalagati posebnih obveznosti organizacijam združenega deia in drugim samoupravnim
organizacijam in skupnostim brez njihove privolitve v
postopku samoupravnega sporazumevanja in dogovarjanja.
Na ta način nosilci planiranja planirajo v okviru svojih ustavnih pravic, obveznosti in odgovornosti, kar omogoča, da
prevzemajo posamezne organizacije in skupnosti ter družbenopolitične skupnosti konkretne obveznosti za uresničevanje
skupnih interesov in ciljev. To omogoča, da te obveznosti
temeljijo na ekonomskem interesu ustreznih organizacij in
skupnosti, hkrati pa krepijo temeljni družbenoekonomski
odnos in delavci v temeljnih organizacijah združenega dela
tako lahko dejansko odločajo o celoti dohodka. Subjekti'
planiranja v skladu z ustavo v fazi planiranja s samoupravnim
sporazumom in dogovorom prevzemajo obveznosti za uresničitev s planom zastavljenih razvojnih ciljev.
VI. Nekateri bistveni problemi
v zakonodajni politiki, pri pripravi
zakonov ter v postopku za izdajo
zakonov
1. Odnos med »sistemskimi« zakoni in zakoni, ki
urejajo ožja področja ali vprašanja
V zakonodajni politiki se je uveljavil izraz »sistemski« zakon
tako v zvezni kot tudi v republiški regulativi. Pod tem pojmom
so mišljeni zakoni, ki celovito urejajo odnose na najpomembnejših področjih družbenoekonomskega in političnega
sistema ter precizirajo temeljne institute družbenoekonomskih in drugih odnosov.. Na ta način opredeljujejo smer in
temelj za nadaljnje podrobneje urejanje družbenih odnosov v
drugih zakonih in drugih splošnih aktih.
Danes se ugotavlja, da večkrat v zakonih, ki naj bi podrobneje urejali posamezna vprašanja iz t. i. »sistemskih« področij, obstojijo določbe, ki so v nasprotju z določbami sistemskih zakonov. Tako je bila v letu 1983, ko se je z vso ostrino
postavilo vprašanje izpolnjevanja obveznosti Jugoslavije v
zvezi z vračanjem dolgov tujim upnikom sprejeta vrsta zveznih zakonov, ki so vzpostavili izjemno ureditev za zagotavljanje devizne likvidnosti države (npr. zakon o plačilih v konvertibilnih devizah, zakon o zagotavljanju deviz za plačilo zapadlih
in neporavnanih obveznosti iz zunanjih kreditov), da bi se v
največji možni meri zagotovila odgovornost za izpolnjevanje
obveznosti do tujine.
Zakonodajno-pravna komisija je ob obravnavi teh zakonov
izrecno poudarila, da se v tem primeru pojavlja problem
odnosa med temi zakoni in nekaterimi določbami sistemskih
zakonov, ki urejajo devizno in kreditno poslovanje s tujino, pa
tudi problem odnosa do združevanja dela in sredstev kot
temeljnega instituta družbenoekonomskih odnosov, ki ga
opredeljujejo zlasti določbe zakpna o združenem delu.
Vsekakor je treba v bodoči zakonodajni politiki zaradi konsistentnosti pravnega sistema in še posebej pri prilagajanju
zakonodaje zahtevam gospodarske stabilizacije paziti, da
spremembe in dopolnitve posameznih zakonov ali novi
zakoni rie bi urejali drugače vprašanj kot so že urejena v
drugih zakonih, ne da bi bilo pri tem pravno povsem razčiščeno, kakšen je njihov medsebojni odnos. Ob tem je treba
poudariti, da če praksa pokaže na potrebo po spremembi ali
dopolnitvi posameznih določb nekega sistemskega zakona, je
treba ustrezno spremeniti in dopolniti le-tega, ne pa teh
določb posredno spreminjati z drugimi zakoni, saj to povzroča pravno nejasnost in negotovost in ogroža konsistentnost sistemskega normiranja.
Problem odnosa med sistemskimi zakoni in zakoni, ki urejajo ožja področja je prisoten tudi v republiški zakonodaji.
Tako npr. 68. člen zakona o skupnih osnovah svobodne
menjave dela določa, da k samoupravnim sporazumom o
ustanovitvi samoupravnih interesnih skupnosti, katerih
skupščine ne odločajo enakopravno s pristojnimi zbori skupščin družbenopolitičnih skupnosti in njihovim statutom dajejo
soglasje pristojni izvršni sveti skupščin družbenopolitičnih
skupnosti. Posamezni sistemski zakoni kot npr. zakon o stanovanjskem gospodarstvu, zakon o energetskem gospodarstvu, zakon o cestah in še drugi pa določajo, da dajejo
soglasje k tem aktom skupščine družbenopolitične skupnosti.
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2. Nekateri bistveni problemi zakonodajnega
postopka z vidika pristojnosti Zakonodajnopravne komisije
Postopek za izdajo zakona, ki ga določa poslovnik Skupščine SR Slovenije, sodi v okvir skupščinskega sistema in
delegatskega odločanja o najpomembnejših vpjpšanjih iz
posameznih področij družbenega življenja. Poslovnik je bil
1981 in leta 1985 dopolnjen z dvema novelama, ki sta prinesli
vrsto sprememb in dopolnitev z namenom, da bi se delegatsko odločanje še bolj okrepilo in uveljavilo.
Zakonodajno-pravna komisija je ob obravnavi zadnje
novele poslovnika opozorila, da se vrsta določb poslovnika še
vedno ne izvaja v polni meri in to zlasti določbe, ki urejajo
zakonodajni postopek.
V tem poročilu Zakonodajno-pravna komisija opozarja na
tiste probleme v zvezi z zakonodajnim postopkom, ki jih
opaža pri svojem delu z vidika svoje pristojnosti.
Tako resolucija kot staiišča in sklepi o njenem uresničevanju so zavezali vse udeležence v zakonodajnem postopku, da
morajo težiti k večji skladnosti pravnega sistema, k mesebojni
usklajenosti zakonov ter k vsebinsko enakemu opredeljevanju
pravnih institutov v različnih zakonskih besedilih.
Glavna pristojnost Zakonodajno-pravne komisije kot enega
izmed delovnih teles skupščine je po poslovniku ravno v tem,
da obravnava zakone in druge akte, ki jih sprejema skupščina
in njeni zbori oziroma h katerim daje soglasje, zaradi skladnosti z ustavo, pravnim sistemom in zaradi pravne obdelave.
Tudi v tem mandatu delegatske skupščine je Zakonodajnopravna komisija pri obravnavi zveznih in republiških zakonov
ter drugih aktov pogosto opozarjala na neustreznost posameznih predlaganih rešitev s pravno sistemskega vidika. Pripombe takšne narave je dala pri obravnavi vrste republiških
zakonov, tako npr. pri obravnavi zakona o evidenci nastanitve
občanov in o registru prebivalstva, zakona o kulturno-umetniških dejavnostih, zakona o graditvi objektov, zakona o zagotavljanju sredstev za republiške blagovne rezerve, zakona o
zdravstvenem varstvu, zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o zagotavljanju in usmerjanju sredstev za intervencije
v proizvodnji hrane v obdobju 1983-1985, zakona o skladih
skupnih rezerv, zakona o gozdovih, zakona o spremembah in
dopolnitvah zakona o dedovanju kmetijskih zemljišč in zasebnih kmetijskih gospodarstev, zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prekrških, zakona o spremembah in dopolnitvah obrtnega zakona in še v nekaterih drugih primerih.
Mnoge od teh pripomb je Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
kot predlagatelj zakonov v nadaljevanju postopka upošteval, v
nekaterih primerih pa so bile pripravljene prehodne rešitve za
čas, dokler se dokončno ne izoblikujejo trajnejše rešitve oziroma razrešijo odprta vprašanja v zvezi z njimi. Ob tem je
treba poudariti, da je Ustavno sodišče SR Slovenije v obdobju
od 1980-1985 ugotovilo neskladnost republiškega zakona z
ustavo le v treh primerih, medtem ko so predlagatelji ali
pobudniki izpodbijali ustavnost zakona v tem obdobju v 83
primerih.
Kljub temu še vedno obstajajo nekateri primeri vsebinske
neusklajenosti v republiški zakonodaji. Tako Javno pravobranilstvo SR Slovenije opozarja, da zakon o stavbnih zemljiščih
in zakon o razlastitvi in o prisilnem prenosu nepremečnin v
družbeno lastnino nista vsebinsko usklajena glede tistih
določb, ki urejajo zajemanje zemljiške rente.
Na problem skladnosti predlaganih rešitev z ustavo SFRJ
pa je Zakonodajno-pravna komisija nekajkrat opozorila v letu
1985 ob obravnavi nekaterih sistemskih in drugih zveznih
zakonov. Tako je ob obravnavi zakona o deviznem poslovanju, zakona o kreditnih odnosih s tujino in zakona o prometu
blaga in storitev s tujino v zvezi z določbami, po katerih se
organizacijam združenega dela - izvoznicam jemlje pravico
upravljanja z devizami, ki so jih ustvarile z izvozom, opozorila
na drugi odstavek 44. člena ustave SFRJ, ki določa, da feo
pravice in sredstva, ki jih organizacija združenega dela na
kakršnikoli podlagi pridobi v tujini, sestavni del družbenih
sredstev, ki jih upravljajo njuni delavci. Pri obravnavi zakona o
temeljih sistema družbenega planiranja in o družbenem planu
Jugoslavije je komisija zavzela stališče, da niso v skladu u
ustavo SFRJ rešitve, ki se nanašajo na položaj in pravice
delavcev v temeljnih organizacijah združenega dela v procesu
planiranja, vprašanje dogovora kot planskega akta pri nastaporočevalec

janju družbenega plana družbenopolitične skupnosti, funkcijo in vsebino smernic ter vsebino družbenega plana Jugoslavije. Pri obravnavi zakona o poravnanju določenih deviznih
terjatev in zakona o kritju tečajnih razlik pri Narodni banki
Jugoslavije pa je komisija glede predlagane rešitve, po kateri
naj bi bil eden izmed virov sredstev za kritje tečajnih razlik
tudi del davka od skupnega dohodka temeljnih bank, zavzela
stališče, da tako obdavčevanje skupnega dohodka temeljnih
bank ni skladno z 266. členom ustave SFRJ.
3. Premajhno sodelovanje med udeleženci
zakonodajnega postopka in ozek resorski
pristop pri pripravi zakonov
Vzrok, da so predlagane rešitve v gradivih, ki se obravnavajo v zakonodajnem postopku, večkrat neusklajene z veljavnimi rešitvami oziroma niso dovolj vsestransko proučene, je
pogosto v še premalo razvitih metodah dela med udeleženci
zakonodajnega postopka. To še posebej velja za medresorsko
sodelovanje, ki ga je premalo tako pri pripravi zveznih kot tudi
pri pripravi republiških zakonov.
Pri obravnavi nekaterih gradiv v Zakonodajno-pravni komisiji je bilo mogoče opaziti, da znotraj republiške uprave ni
tesnejšega sodelovanja med posameznimi resorji pri oblikovanju zahtevnejših zakonskih rešitev, pri pripravi katerih bi bil
nujen interdisciplinarni pristop. Tako je Zakonodajno-pravna
komisija pri obravnavi zadnje novele zakona o kmetijskih
zemljišlih v prvi fazi zakonodajnega postopka ugotovila, da bi
bilo treba vrsto predlaganih rešitev proučiti v odnosu do
drugih zakonov (nova prostorska zakonodaja, zakon o rednih
sodiščih, zakon o obligacijskih razmerjih, zakon o zakonski
zvezi in družinskih razmerjih, zakon o splošnem upravnem
postopku) in jih z njimi uskladiti. Prav tako je Zakonodajnopravna komisija ob obravnavi zakona o kulturno-umetniških
dejavnostih in posredovanju kulturnih vrednot izrecno opozorila predlagatelja zakona, da je treba nekatere rešitve še
medresorsko uskladiti.
V bodoče bi se vsekakor morala v večji meri uveljaviti vloga
Republiškega komiteja za zakonodajo kot je opredeljena v
zakonu o organizaciji in delovnem področju republiških
upravnih organov in republiških organizacij ter samostojnih
strokovnih služb Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije,
zlasti pa, da pri opravljanju svojih nalog povezuje republiške
upravne organe in njihove pravne službe ter druge pravne
institucije v republiki. Prav tako bi morali republiški upravni
organi pri pripravi posameznih zakonskih rešitev sodelovati
tudi.s samoupravnimi interesnimi skupnostmi, organizacijami
združenega dela in drugimi samoupravnimi organizacijami in
skupnostmi v smislu določb zakona o sistemu državne uprave
in o Izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije ter o republiških
upravnih organih.
Zakonodajno-pravna komisija in tudi druga delovna telesa
Skupščine SR Slovenije in njenih zborov pa morajo še v večji
meri izkoriščati možnosti sodelovanja z republiškim izvršnim
svetom, republiškimi upravnimi organi in drugimi samoupravnimi organizacijami in skupnostmi, ki jih predvideva poslovnik skupščine. Večja ustreznost pravnih norm tako iz pravnosistemskega kot tudi iz vsebinskega vidika in njihova medsebojna usklajenost bo lahko dosežena le s čim tesnejšim sodelovanjem vseh udeležencev zakonodajnega postopka in z
njihovim prizadevanjem, da skupno razrešijo najbolj zapletena vprašanja urejanja posameznih področij družbenega življenja s čimbolj vsestranskim in poglobljenim pristopom.
VII. Problematika izvrševanja zveznih
in republiških zakonov
Analiza o stanju, temeljnih problemih in smereh nadaljnjega razvoja pravnega sistema je opredelila kot enega od
najbolj perečih problemov pravnega sistema problem neizvrševanja oziroma nedoslednega izvrševanja pravnih norm.
Analiza ob tem izrecno opozarja, da se z neizvrševanjem
oziroma nedoslednim izvrševanjem pravnih norm izgublja
zaupanje v razredni in družbeni namen prava ter ogroža
uresničevanje načela ustavnosti in zakonitosti in sistem socialističnega samoupravljanja v celoti.
V tem poročilu se Zakonodajno-pravna komisija dotika problematike izvrševanja nekaterih zveznih in republiških zakoporočevalec

nov. Problematika izvrševanja družbenih dogovorov, samoupravnih sporazumov in drugih samoupravnih splošnih aktov
zahteva posebno celovito in poglobljeno analizo, ki doslej še
ni bila opravljena.
1. Problem neizvrševanja zveznih zakonov
Zvezni zbor in Zbor republik in pokrajin Skupščine SFRJ sta
v letu 1984 obravnavala poročilo o izvrševanju zveznih zakonov in drugih zveznih predpisov in ugotovila, da stanje ni
zadovoljivo, ker se zvezni zakoni in drugi zvezni predpisi na
mnogih področjih družbenega življenja nepopolno in neučinkovito izvršujejo. Zato sta sprejela sklepe, v katerih sta predvsem poudarila, da morajo oba zbora Skupščine SFRJ, Zvezni
izvršni svet in zvezni upravni orcjani dosledneje uresničevati
svojo ustavno vlogo in odgovornost glede izvrševanja zakonov.
V tem poročilu Zakonodajno-pravna komisija opozarja na
problem neizvrševanja posameznih določb dveh ključnih
zveznih zakonov. Tako se nekatere določbe zakona o združenem delu, ki je bil sprejet 1976, še vedno ne izvajajo (npr
določbe, po katerih ima temeljna organizacija, ki je združila
sredstva, pravico do vrnitve združenih sredstev in do nadomestila za gospodarjenje z njimi v oblikah in na način, ki jih
določa samoupravni sporazum). Vse tiste določbe zakona o
združenem delu, ki se ne izvajajo ali se ne izvajajo dosledno,
bo treba še posebej skrbno proučiti ob pripravi sprememb in
dopolnitev tega zakona.
Enako velja tudi za zakon o razširjeni reprodukciji in minulem delu, ki je bil sprejet leta 1982. Še vedno se ne izvajajo
določbe tega zakona, ki urejajo vprašanja dohodka, ki je
rezultat izjemnih ugodnosti, ocenjevanje družbenoekonomske upravičenosti investicijskih vlaganj, odnose pri skupnem
gospodarjenju v dejavnostih gospodarske infrastrukture ter
vprašanja določanja sredstev za osebne dohodke na podlagi
minulega dela. Za uveljavitev določb tega zakona je potrebna
operacionalizacija oziroma dograditev s samoupravnimi
splošnimi akti. Ob sprejemu tega zakona pa niso bila pripravljena strokovna izhodišča in vse potrebne podlage, kakšni
morajo biti samoupravni splošni akti. Ustavno sodišče SR
Slovenije je v okviru svojih pristojnosti opozorilo Skupščino
SR Slovenije na neizvajanje določb tega zakona v zvezi z
neusklajenostjo samoupravnih splošnih aktov v organizacijah
združenega dela s tem zakonom.
Pri proučevanju vzrokov neizvrševanja določb tega zakona,
njihove ustreznosti in pri opredeljevanju, v kateri smeri bi jih
kazalo spremeniti in dopolniti, bi bilo potrebno opraviti
poglobljeno analizo o razlogih neizvrševanja in o ustreznosti
tistih določb, ki urejajo določanje sredstev za osebne
dohodke na podlagi minulega dela.
2. Neuresničitev določbe 18. člena ustave SFRJ
oziroma 20. člena ustave SR Slovenije
Opozoriti je treba, da doslej še ni bil sprejet zakon, ki bi
realiziral določbo 18. člena ustave SFRJ oziroma 20. člena
ustave SR Slovenije in urejal uporabo dela dohodka, ki je
rezultat dela. v izjemno ugodnih naravnih pogojih ali je rezultat izjemnih ugodnosti na trgu ali drugih izjemnih ugodnosti
za pridobivanje dohodka.
3. Določbe republiških zakonov, ki se ne izvajajo
3.1. V republiški zakonodaji se pojavljajo težave zlasti pri
izvajanju določb tistih zakonov, ki urejajo dejavnosti materialne proizvodnje, v katerih so organizirane samoupravne
interesne skupnosti.
Tako na področju cestnega gospodarstva ne morejo zaživeti cestne občinske skupnosti. Na področju vodnega gospodarstva še ni sklenjen družbeni dogovor o natančnejši razčlenitvi meril za uporabo v zakonu o združenem delu določenih
pogojev za organiziranje temeljnih in delovnih organizacij.
Zagotavljanje sredstev v komunalnih dejavnostih posebnega
družbenega pomena je sicer v zakonu urejeno, toda praksa
vse bolj išče dodatne, nove načine zagotavljanja sredstev za
nekatere komunalne objekte v okviru zagotavljanja sreds%
za stanovanja. Ne izvajajo se tudi določbe zakona o varstv
zraka o zagotavljanju sredstev za varstvo zraka, po katerih ; ,
bi temeljne organizacije - onesnaževalci zraka placev
%
spevek zaradi onesnaževanja iz dohodka TOZD
33

3.2. Obseg lastninske pravice na kmetijskih zemljiščih in
gozdovih
Ta obseg določajo ustavne določbe in določbe zakona o
kmetijskih zemljiščih. Tako je v zakonu določena obveznost,
da mora vsakdo, ki pridobi v last kmetijsko zemljišče, ki
presega z zakonom določeni obseg, to naznaniti občinskemu
upravnemu organu, pristojnemu za premoženjsko-pravne
zadeve, predpisana pa je tudi sankcija za primer, če tega ne
stori.
Glede na to, da se v ta obseg vštevajo zemljišča, ki jih ima
občan in njegovi ožji družinski člani na območju Jugoslavije,
bi bilo nujno potrebno za uresničevanje navedenih določb
uvesti računalniško vodeno evidenco lastnikov in površin
zemljišč, da bi se lahko ugotavljali presežki nad dovoljenim
obsegom, v primerih, ko lastniki tega ne naznanijo občinskemu upravnemu organu. Prav tako bi bilo potrebno sistemsko urediti zagotavljanje sredstev kmetijskim zemljiškim
skupnostim in drugim družbenopravnim osebam za odkup
takih zemljišč v držbeno lastnino.
Pristojni organi opozarjajo tudi na problem uzurpacije kmetijskih zemljišč v družbeni lastnini.
3.3. Začasno upravljanje kmetijskih zemljišč
V zadostni meri se tudi ne izvajajo določbe zakona o kmetijskih zemljiščih o začasnem upravljanju oziroma odvzemu
kmetijskih zemljišč zaradi neobdelanosti ali neprimerne
obdelave. Vzrok je v tem, da kmetijske zemljiške skupnosti
nimajo primerne kadrovske zasedbe za tako nalogo, tako da
tudi ob pomoči kmetijske inšpekcije in pospeševalne službe
ne morejo opravljati svojih nalog. Pogostokrat pa kmetijska
zemljiška skupnost niti ne more najti začasnega upravljalca
takega zemljišča, ker gre v večini primerov za zemljišča slabše
kvalitete.
3.4. Obseg lastninske pravice na poslovnih stavbah in
poslovnih prostorih ter obseg lastninske pravice na
stanovanjih in stanovanjskih hišah
Ta vprašanja ureja zakon o nacionalizaciji najemnih zgradb
in gradbenih zemljišč. Tudi za uresničevanje teh določb ni
vzpostavljena enotna evidenca, po kateri bi se lahko ugotavljal presežek lastninske pravice nad z zakonom dovoljenim
obsegom.
V zvezi s tem je treba opozoriti, da je odprto vprašanje
veljavnosti tega zakona oziroma zakonske ureditve tega vprašanja.
4. Neizvajanje predpisov, ki varujejo enotnost
jugoslovanskega trga
Pristojni organi opozarjajo, da v zadnjih nekaj letih v Sloveniji ni bil sprožen noben kazenski postopek zaradi suma
storitve katerega od kaznivih dejanj zoper enotnost jugoslovanskega trga in da je podobno stanje tudi v drugih republikah. Pri tem je treba opozoriti, da dokument o prilagajanju
gospodarskega sistema zahtevam stabilizacije ugotavlja, da
se v nasprotju z načelom enotnosti jugoslovanskega trga, za
zagotavljanje katerega so po določbah ustave SFRJ odgovorne vse družbenopolitične skupnosti, v mnogih družbenopolitičnih skupnostih planira avtarkičen razvoj in da so tokovi
reprodukcije z raznimi ukrepi zaprti v ožja območja. Sklepni
del dolgoročnega programa ekonomske stabilizacije pa
postavlja uresničevanje ustavnih določb o enotnem jugoslovanskem trgu kot bistveni pogoj za dosledno uresničevanje
ekonomske stabilizacije ter za skladen in dinamčen gospodarski razvoj.
5. Neizvajanje predpisov, ki preprečujejo
monopole
t'- V bodoče bi bilo treba bolj tekoče spremljati in hitreje
ukrepati proti najrazličnejšim oblikam monopolističnega ravnanja, ko si v posameznih odnosih subjekti, ki so ekonomsko
močnejši, zagotavljajo prednosti, ki so sporne ali celo povsem
neupravičene. S tem v zvezi je treba npr. omeniti t. i. soinvestitorske pogodbe, ki jih sklepajo bodoči etažni lastniki z gradbenimi podjetji oziroma pooblaščenimi organizacijami,
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6. Vzroki neizvrševanja zakonskih določb
6.1. Slabosti pri pripravi in sprejemanju zakonov
Eden od poglavitnih vzrokov neizvrševanja zakonskih
določb je v njih samih oziroma je odraz njihove kvalitete in
ustreznosti. Zakonske rešitve pogosto ne izhajajo iz objektivno ugotovljenega dejanskega stanja in so zato nerealne,
poleg tega pa tudi dostikrat neprecizne in premalo jasne.
Problem izvrševanja zakonskih določb bi vsekakor izgubil
svojo ostrino, če bi se posamezne temeljne zakonske rešitve
za posamezno področje predhodno poizkusno preverjale ob
ugotavljanju pozitivnih in negativnih posledic. Prav tako bi
morale biti pravočasno pripravljene strokovne podlage,
potrebne za operacionalizacijo posameznih zakonskih rešitev
skupaj z vsemi izvršilnimi predpisi, ki šele skupaj z zakonom
pomenijo celoto ureditve posameznega področja.
6.2. Neuresničevanje nadzorne funkcije skupščin
družbenopolitičnih skupnosti
Analiza o stanju, temeljnih problemih in smereh nadaljnjega razvoja pravnega sistema ugotavlja, da se skupščine
družbenopolitičnih skupnosti še vedno pretežno ukvarjajo z
normativno funkcijo, premalo pa uveljavljajo svojo nadzorno
funkcijo, ki je v tem, da skrbijo za izvajanje določene politike,
predpisov in drugih splošnih aktov. Takšno stanje je bilo
razumljivo med prvim mandatom delegatskih skupščin, ko je
potekalo intenzivno usklajevanje zakonodaje z ustavo iz leta
1974. Tudi prvi del drugega mandata je bil osredotočen pretežno na usklajevanje zakonodaje in dograditev pravnega
sistema. Ob tako veliki normativni dejavnosti delegatskih
skupščin pa je bila zapostavljena njihova vloga pri spremljanju uresničevanja sprejetih zakonov in politike. Zato je bila
nadzorna vloga Skupščine SR Slovenije posebej poudarjena v
stališčih in priporočilih, ki so jih zbori skupščine sprejeli leta
1983 glede nekaterih vprašanj nadaljnjega uveljavljanja delegatskega sistema in delegatskih odnosov. V zvezi s tem je bilo
rečeno, da bo Skupščina SR Slovenije stalno preverjala, kako
posamezni družbeni subjekti uresničujejo dogovorjeno politiko Skupščine SR Slovenije ter kako SR Slovenija izpolnjuje
svojo odgovornost za oblikovanje in uresničevanje skupne
politike v federaciji.
V bodoče je treba dosledneje spremljati uresničevanje sprejete politike in predpisov ter takoj in učinkovito ukrepati, če se
ugotovi, da se le-ti ne izvršujejo ali če posamezni instituti v
praksi izgubijo svoj zakonsko opredeljen namen (npr. za
obrtne zadruge pristojni organi ugotavljajo, da ne delujejo v
skladu z določbami zakona o združenem delu).
6.3. Premajhna organizacijska, kadrovska in strokovna
usposobljenost državne uprave
Navedena zvezna analiza ugotavlja, da je celotna državna
uprava kadrovsko in strokovno premalo usposobljena in preslabo tehnično opremljena za izvajanje sprejete politike in
uresničevanje zakonov.
Zbori Skupščine SR Slovenije so v letu 1984 obravnavali
poročilo republiškega izvršnega sveta o uresničevanju družbene preobrazbe državne uprave. V stališčih, ki so jih sprejeli
ob obravnavi tega poročila, so med drugim poudarili, da se
morajo upravni organi vsestransko usposobiti za bolj celovito
in sistematično spremljanje stanja, še posebej za spremljanje
izvajanja politike in predpisov. Zato je nujno tudi v tem poročilu poudariti potrebo po nenehnem izobraževanju delavcev v
državni upravi. Zavedati se je namreč treba, da oblikovanje,
interpretacija in uporaba izvirnih pravnih norm zahteva veliko
pravnega pa tudi širšega znanja. Zato pa se mora tudi v dosti
večji meri kot doslej uveljaviti z zakonom opredeljena vloga
Republiškega komiteja za zakonodajo, po kateri mora le-ta
med drugim zagotavljati strokovno pomoč občinskim skupščinam, njihovim organom in krajevnim skupnostim pri pripravi njihovih predpisov oziroma samoupravnih splošnih
aktov.
S tem v zvezi pa je treba vsekakor opozoriti tudi na problem
vrednotenja strokovnosti in nagrajevanja ustvarjalnega dela
delavcev v državni upravi, ki ga bo treba v bodoče hitreje in
bolj učinkovito razreševati.
V bodoče bo treba v jugoslovanskem merilu tudi odločneje
uveljavljati zahtevo po pravni informatiki, ki bo računalniško
poročevalec

podprta in ki bo omogočala pregled celotne normativne ureditve.
6.4. Problemi, ki nastajajo pri uresničevanju posameznih
institutov zaradi visoke inflacije
Vrhovno sodišče SR Slovenije opozarja, da se v praksi
pravosodnih organov pojavlja vrsta problemov, ker se zaradi
visoke inflacije močno zmanjšujejo vrednosti, ki so določene
v procesni in materialni zakonodaji kot mejni zneski za opredelitev pristojnosti oziroma sestave sodišč, vrste postopkov,
pravice do izrednih pravnih sredstev, pravne opredelitve kaznivih dejanj in še nekateri drugi primeri. Tako so sedanje
vrednosti v zakonu o pravdnem postopku, od katerih je
odvisna pristojnost sodnika posameznika, kot so pri izdaji
plačilnega naloga brez listin, pri reviziji v postopku v sporih
majhne vrednosti, že očitno prenizke. Ker so ob visoki inflaciji
te vrednosti postale nerealne, so se prvotni nameni teh institutov, ki so namenjeni predvsem večji učinkovitosti postopka,
izničili. Ta problem pa je še posebej pereč pri kazenski zakonodaji, saj nenehno spreminjanje kazenske zakonodaje
zaradi prilagajanja zneskov stopnji inflacije ni ustrezno z
vidika pravne stabilnosti. Zato bi bilo treba pravne opredelitve
kaznivih dejanj vezati na določljive vrednosti, ki se lahko
ustrezno prilagajajo vrednosti denarja, denarne kazni pa na
določen fleksibilen sistem, ki bo odstranil učinke inflacije pri
predpisovanju zagroženih kazni.
Prav tako Vrhovno sodišče SR Slovenije opozarja, da visoka
inflacija vse bolj onemogoča uresničevanje načela monetarnega nominalizma, ki ga je leta 1978 uzakonil zakon o obligacijskih razmerjih. Zato se vse bolj zastavlja vprašanje, ali je v
sedanjih razmerah še realno vztrajati pri tem načelu. Očitno bi
bilo treba z ustreznimi mehanizmi urediti revalorizacijo denarnih terjatev, ki bi omilila negativne učinke inflacije. Ob tem
Vrhovno sodišče opozarja, da se v praksi skuša zmanjševati
učinke inflacije z višanjem obrestne mere zamudnih in pogodbenih obresti.
6. 5. Pravne praznine
Navedena zvezna analiza ugotavlja, da kljub prenormiranosti družbenih odnosov obstaja še vedno vrsta pravnih praznin.
Pravne praznine, ki zadevajo pristojnost posameznih organov ali postopkov, posegajo v pravno varnost, saj se upravičencem odklanja pravno varstvo s tem, da se več organov
izreka za nepristojne. Vse to ima za posledico dolgotrajne in
nepotrebne postopke, kar je v očitnem nasprotju z načelom
učinkovitosti in ekonomičnosti postopka in ki udeležence
postopka obremenjuje z nepotrebnimi stroški.
Vrhovno sodišče SR Slovenije izrecno poudarja na potrebo
po republiškem zakonu o obligacijskih razmerjih, ker zvezni
zakon o obligacijskih razmerjih ne ureja vseh razmerij te vrste
(realna pogodba, darilna pogodba, posodbena pogodba, povzročitev škode po živalih). Prav tako opozarja, da je treba
zakonsko urediti in obenem razjasniti vprašanje pristojnosti
glede vprašanj v zvezi z zasebno lastnino in razmerji te lastnine do družbene lastnine.
6.6. Pomanjkljive in nejasne prehodne in končne določbe
zakonov
Vrhovno sodišče SR Slovenije opozarja, da bi bilo treba v
bodoče v zakonodajnih postopkih nujno posvetiti več pozornosti oblikovanju prehodnih in končnih določb v posameznih
zakonih. V praksi se te določbe, ki določajo, do kdaj še velja
stara ureditev, od kdaj dalje pa nova, večkrat pokažejo kot
pomanjkljive in nejasne. Zato je treba v bodoče v zakonodajnih postopkih pri oblikovanju teh določb zagotoviti večje
sodelovanje organov in organizacij, ki jih bodo v praksi uporabljali, predvsem upravnih in pravosodnih organv ter organizacij združenega dela.
VIII. Uresničevanje ustavnosti
in zakonitosti
Končni cilj vseh prizadevanj, da bi se odpravile ugotovljene
slabosti pravnega sistema, je popolna uveljavitev temeljnega
načela pravnega sistema, to je načela ustavnosti in zakonitosti. To načelo po ustavnih določbah pomeni zagotavljanje
uresničevanja z ustavo in zakonom določenih družbenoekoporočevalec

nomskih in političnih odnosov, varstva svoboščin in pravic
človeka in občana, samoupravljanja, družbene lastnine,
samoupravnih in drugih pravic organizacij združenega dela
ter drugih samoupravnih organizacij in skupnosti ter družbenopolitičnih skupnosti. Le dosledno uresničevanje tega
načela je osnovni pogoj za pravno varnost.
Za ustavnost in zakonitost so po ustavnih določbah dolžni
skrbeti sodišča, organi družbenopolitičnih skupnosti, organizacije združenega dela ter druge samoupravne organizacije
in skupnosti, nosilci samoupravnih, javnih in drugih družbenih funkcij ter Ustavno sodišče SR Slovenije, ki zagotavlja
tudi zakonitost v skladu z ustavo.
1. Obvestila Ustavnega šodišča SR Slovenije
Skupščini SR Slovenije
V obdobju od 1. 1. 1980 do 30. 9. 1985 je Ustavno sodišče
SR Slovenije poslalo Skupščini SR Slovenije 26 obvestil o
pojavih in problemih s področja uresničevanja ustavnostijn
zakonitosti na naslednjih področjih: urejanje medsebojnih
razmerij v združenem delu, gospodarjenje s stanovanji in
urejanje stanovanjskih razmerij, urejanje prostora, samoupravno urejanje družbenoekomskih in drugih samoupravnih
razmerij v samoupravnih interesnih skupnostih, opozorilo pa
je še na nekatera druga vprašanja na drugih področjih.
Skupščina SR Slovenije je obravnavala obvestila Ustavnega
sodišča SR Slovenije v skladu s svojim poslovnikom in jih
upoštevala pri uresničevanju svoje zakonodajne politike.
Tako so bili na podlagi teh obvestil že novelirani: zakon o
starostnem zavarovanju kmetov glede izključitve iz obveznega starostnega zavarovanja kmeta, če ima član njegove
družine oziroma njegovega gospodinjstva pravico do pokojninskega in invalidskega zavarovanja iz drugega naslova;
zakon o notranjih zadevah glede postopka in pravice do
pritožbe zoper ukrep pridržanja oseb; določbe zakona o
samoprispevku glede virov in osnov za samoprispevek ter
vključitve posameznih kategorij zavezancev za odločanje o
uvedbi samoprispevka; določbe zakona o zdravstvenem varstvu glede ureditve dežurstva delavcev v zdravstvenih organizacijah in njihovega dela v podaljšanem delovnem času;
določbe zakona o dedovanju kmetijskih zemljišč in zasebnih
kmetijskih gospodarstev glede sodnega varstva pravic lastnikov zemljišč; določbe zakona o javnem obveščanju glede
varstva pravice do objave sporočila in objave odgovora.

2. Izvrševanje pravic in dolžnosti republiških in
občinskih organov, da skrbijo za ustavnost in
zakonitost splošnih aktov
Ustavno sodišče SR Slovenije opozarja, da določa ustava za
nekatere organe konkretne pristojnosti za zagotavljanje
ustavnosti in zakonitosti, in sicer: pravico skupščine družbenopolitične skupnosti, da razveljavlja neustavne ali nezakonite predpise svojega izvršnega sveta; pravico izvršnega
sveta, da razveljavlja predpise svojih upravnih organov; pravico republiškega izvršnega sveta, da zadrži izvajanje občinskih predpisov in pravico občinske skupščine, da zadrži izvajanje samoupravnega splošnega akta, sprejetega na njenem
območju, če meni, da zadevni akt ni v skladu z ustavo in
zakonom. V zvezi s tem je v ustavi izrecno določeno, da je
organ, ki je zadržal izvršitev predpisa ali samoupravnega
splošnega akta, dolžan brez odlašanja začeti pred Ustavnim
sodiščem postopek za oceno ustavnosti ali zakonitosti zadržanega akta. To dolžnost nalaga ustava tudi vsakemu organu,
ki odloča o posamičnih zadevah, če meni, da predpis ali
samoupravni splošni akt, ki bi ga bilo treba uporabiti, ni v
skladu z ustavo in zakonom.
Ustavno sodišče ugotavlja, da pristojni organi omenjenih
pravic in dolžnosti ne izvršujejo dosledno in sistematično, in
da se za ustrezen ukrep oziroma za sprožitev ustavnega spora
odločajo razmeroma redko. V obdobju od 1. 1. 1980 do 20. 9.
1985 so od skupnega števila vloženih predlogov in pobud
(655) t. i. pooblaščeni predlagatelji začeli pred Ustavnim
sodiščem postopek za oceno ustavnosti ali zakonitosti predpisa ali samoupravnega splošnega akta le v 152 primerih.
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3. Položaj pravosodnih organov in inšpekcijskih
služb
V tem poročilu kaže tudi opozoriti na dokaj kritičen položaj
pravosodnih organov kot organov, katerih ključna naloga je
zagotavljanje ustavnosti in zakonitosti, na kar izrecno opozarja Vrhovno sodišče SR Slovenije. Hitrejše uresničevanje
preobrazbe pravosodja, kot je bila zastavljena v SR Sloveniji,
ovirajo težki materialni pogoji dela pravosodnih organov ob
nenehnem naraščanju pripada zadev. Zato se vedno pogosteje odpira vprašanje učinkovitosti dela teh organov, saj se
vedno boij utrjuje prepričanje, da določenih pravic oziroma
obveznosti ni več mogoče hitro in učinkovito uveljavljati
preko pravosodnih organov. S tem pa se poraja problem
družbenega vrednotenja pravosodja. Zato je treba čimprej
uresničiti že sprejeta stališča o zagotovitvi materialnih in
drugih pogojev za delo pravosodnih organov.
V zadnjem času tudi pogosto opozarjajo na probleme v
zvezi z delovanjem inšpekcijskih služb. Vrhovno sodišče SR
Slovenije opozarja, da se vprašanje učinkovitosti dela v teh
službah postavlja predvsem kot vprašanje neodvisnosti teh
služb pri njihovem delu. Meni, da inšpekcijskih služb ne bi
smele financirati občine, ker takšen način financiranja
postavlja pod vprašanje samostojnost teh služb. V zvezi s tem
je treba opozoriti na določbe ustave SR Slovenije, po katerih
zakone neposredno izvršujejo občinski organi, republiški
organi pa le takrat, če so za to izrecno pooblaščeni z zakonom. Upoštevati velja ustavna pooblastila republike, po katerih lahko zagotavlja izvrševanje zakonov v občinah neposredno po svojih organih samo takrat, če občinski organi ne
zagotovijo in dokler ne zagotovijo njihovega izvrševanja.
4. Objavljanje zakonov in drugih predpisov
Pri svojem delu v preteklem mandatnem obdobju se je
komisija nekajkrat srečala z vprašanjem, ali je zadoščeno
ustavni določbi, po kateri morajo biti zakoni, preden začno
veljati, objavljeni, tudi v primeru, ko zakonodajalec predvideva, da se zakoni objavijo v zaupnem glasilu Uradnega lista.
S tem vprašanjem se je komisija srečevala samo pri obravnavi
zveznih zakonov. To vprašanje je bilo toliko bolj pereče v
primerih, ko je šlo za spremembe zakonov, ki so sicer biii
objavljeni v običajnem Uradnem listu. Komisija je v vseh teh
primerih opozarjala, da naj bodo zakoni objavljeni v običajnem Uradnem listu. Po drugi strani pa je komisija iz vsebine
predlaganih zakonov, ki naj bi bili objavljeni v zaupnem Urad-

nem listu ugotovila, da le-ta ne zajema vedno le zadev, ki bi
morale biti javno objavljene, pač pa dostikrat tudi take
zadeve, ki po svojem bistvu ne sodijo v zakorf, saj se nanašajo
le na ozek krog subjektov. Po mnenju komisije bi se lahko ta
del, ki ni splošno obvezujoč, izločil iz zakona in na ustrezen
način objavil v zaupnem glasilu Uradnega lista.
Komisija se v okviru republiške zakonodaje sicer ni srečevala s vprašanjem objave zakonov v zaupnem glasilu Uradnega lista, pač pa je naletela na druge probleme v zvezi z
oojavljanjem zakonov in drugih predpisov. V zvezi z objavljanjem zakonov v Uradnem listu velja opozoriti na dejstvo, da se
je v preteklem obdobju izredno povečalo število zakonov, ki
so bili sprejeti konec decembra in pri katerih je bilo predvideno, da začnejo veljati prej kot osmi dan po objavi, kar je
sicer običajen rok za začetek veljavnosti zakona. To dejstvo je
toliko bolj aktualno v primerih, ko nastopi kmalu po uveljavitvi
zakona denarna ali drugačna obveznost za določene subjekte
V zvezi z novo zakonodajo s področja urejanja prostora se v
praksi zastavlja tudi vprašanje objave občinskih družbenih
planov. Vrhovno sodišče SR Slovenije opozarja, da se v praksi
objava, če sploh je, pogosto omeji le na objavo sklepa o
sprejemu družbenega plana, medtem ko sam družbeni plan
sploh ni objavljen. Ker so prostorske sestavine občinskega
družbenega plana neposredna podlaga za izdajo številnih
ukrepov in odločitev v upravnem postopku (ukrepov urbanističnih inšpektorjev, izvedbe komasacije, ugotovitev splošnega interesa, razlastitev, odvzem presežkov kmetijskih zemljišč) upravni organi s teh področij sploh nimajo pravne podlage za izdajo takih ukrepov in za izvajanje zakonov s teh
področij, če družbeni plan ni objavljen.
Iz predloženega poročila o uresničevanju zakonodajne politike v SR Sloveniji izhaja, da ostajajo glavne usmeritve glede
zakonodajne politike v republiki, ki jih vsebujeta resolucija o
temeljih zakonodajne politike republike, ki so jo zbori Skupščine SR Slovenije sprejeli leta 1977 ter stališča in sklepi o
njenem uresničevanju, sprejeti leta 1980, še vedno aktualne.
Iz poročila pa je tudi razvidno, da je treba nekatere od teh
usmeritev v skladu z novimi spoznanji o temeljnih dilemah
pravnega sistema dograditi in precizirati.
Zato Zakonodajno-pravna komisija, izhajajoč iz usmeritev
resolucije o temeljih zakonodajne politike republike ter stališč
in sklepov o njenem uresničevanju in na podlagi ugotovitev in
spoznanj, navedenih v poročilu, predlaga zborom Skupščine
SR Slovenije in vsem drugim nosilcem normativne funkcije,
da ob uresničevanju svoje normativne dejavnosti upoštevajo
naslednja

STALISCA IN SKLEPE:
stopke in jih po potrebi ustrezno spremeniti, dopolniti ali
1. Vsi nosilci normativne funkcije, tako skupščine družberazveljaviti.
nopolitičnih skupnosti in samoupravnih interesnih skupnosti
2. Se naprej si je treba prizadevati za večjo skladnost
ter izvršilni in upravni organi kot samoupravne organizacije in
pravnega sistema in medsebojno vsebinsko skladnost zakoskupnosti, morajo pri sprejemanju aktov opustiti povzemanje
nov ter za vsebinsko enako opredeljevanje pravnih institutov.
določb iz že veljavnih aktov v nove akte, razen tistih, ki so
Zlasti pa si je treba prizadevati, da spremembe in dopolnitve
neogibno potrebne za razumevanje vsebine novega akta. Zlazakonov ali novi zakoni ne bi drugače urejali vprašanj kot so
sti je nedopustno povzemanje ustavnih in zakonskih določb v
že urejena v veljavni, zlasti v sistemski zakonodaji. Zato je
samoupravne splošne akte in v občinske predpise ter predtreba republiške zakone, ki urejajo posamezna področja, pripise posebnih družbenopolitičnih skupnosti.
pravljati in sprejemati usklajeno z zveznimi sistemskimi
Pri sprejemanju zakonov, ki opredeljujejo temelje sistema
zakoni. Republiške zakone pa je treba pripravljati in sprejese je treba v čimvečji možni meri izogibati določbam, ki zgolj
mati z vidika celotne zakonodaje in medsebojne povezanosti
deklarirajo posamezne družbene cilje in ne zavezujejo nepopodročij, da bo zagotovljena pravnosistemska usklajenost
sredno subjektov, na katere se nanašajo (programske norme),
republiške zakonodaje. Kadar se ugotovi potreba po sprerazen če take določbe niso neogibno potrebne za razumevamembah ali dopolnitvah določb republiških zakonodov, ki
nje norm, ki določajo pravila ravnanja.
urejajo posamezno področje, je treba temeljito in vsestransko
Pri sistemskem urejanju družbenih odnosov z zakoni se je
proučiti, kaj bodo spremembe in dopolnitve zakonske ureditreba vedno jasno in precizno opredeliti, katera temeljna
tve na tem področju pomenile v odnosu do zakonske ureditve
družbena vprašanja je traba urediti z normami, ki subjekte
drugih področij. Takšen pristop bo omogočil delegatom v
neposredno zavezujejo k določenemu ravnanju (kogentne
zborih skupščine, da bodo lahko celovito obravnavali in sponorme), katera vprašanja pa se lahko urejajo z normami, ki se
razumno oblikovali skupne rešitve. S takšnim pristopom pri
neposredno uporabljajo, če subjekti, na katere se nanašajo,
sprejemanju republiških zakonov oziroma sprememb in
sami ne uredijo teh vprašanj s splošnimi akti (dispozitivne
dopolnitev le-teh pa bo možno opraviti tudi naenkrat celovito
norme kot subsidiarni pravni vir).
uskladitev samoupravnih in drugih splošnih aktov z zakoni in
Na področju določanja prekrškov in gospodarskih postopne bo potrebno usklajevati teh aktov zaradi vsake posamične
kov je treba v bodoči zakonodajni politiki skrajno restriktivno
Zakonske spremembe ali dopolnitve. To mora še posebej veljti
presojati, katera ravnanja pomenijo tolikšno družbeno nevarza prilagajanje zakonodaje zahtevam gospodarske stabilizanost, da jih je treba inkriminirati kot prekrške ali gospodarske
cije in za izpolnitev nalog iz kritične analize delovanja političprestopke. S tega vidika je treba ponovno proučiti tudi vse
nega sistema socialističnega samoupravljanja. Pri tem pa bo
kazenske doiočbe, ki določajo prekrške in gospodarske preporočevalec
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treba določati realnejše roke za uskladitev samoupravnih in
drugih splošnih aktov z zakoni.
3. Na področjih, na katerih je normativna pristojnost razdeljna med republiko in občino, je treba v nadaljnji zakonodajni praksi zagotoviti, da republiški zakoni ne bodo posegli v
zadeve, ki so v izvirni pristojnosti občin in da je ne bodo
omejevali le na formalno in izvršilno pristojnost. Prav tako je
treba zagotoviti, da republiški zakoni ne bodo v nasprotju z
ustavnim konceptom občine zavezovali le-teh, na kakšen
način naj izvršujejo republiške zakone in druge predpise. Tudi
pri izdajanju izvršilnih predpisov je treba paziti, da le-ti ne
bodo urejali vprašanj iz občinske pristojnosti.
Republiški zakoni ne smejo na področjih, ki so v izvirni
pristojnosti občin, določati organov v občinah, ki naj urejajo
posamezna vprašanja. O zadevah, o katerih občine odločajo v
skladu s 323. členom Ustave SR Slovenije ter o zadevah, ki se
nanašajo na oblikovanje občinske politike, o zadevah, ki se
nanašajo na podrobnejše opredeljvanje pravic in obveznosti
družbenih subjektov in občanov in o zadevah, ki se urejajo na
podlagi ocene primernosti, lahko odloča le občinska skupščina.
4. V nadalinji zakonodajni dejavnosti je treba še naprej
uveljavljati načelo, da se z zakoni urejajo predvsem temeljna
vprašanja družbenih odnosov ter tista materialna razmerja, ki
so splošnega pomena za delovne ljudi in občane v republiki.
Pri tem je treba upoštevati, da se vsa strokovna, tehnična in
organizacijsko-izvedbena vprašanja morajo urejati z izvršilnimi predpisi. Z izvršilnimi predpisi se tudi ne sme določati
vsebina samoupravnih splošnih aktov. Vprašanja, ki so predmet izvršilnih predpisov ne sodijo v okvir samoupravnega
urejanja.
V zvezi s pripravo in izdajanjem izvršilnih predpisov je treba
dosledno spoštovati določbe poslovnika Skupščine SR Slovenije, ki določajo, da mora predlog za izdajo zakona med
drugim tudi navajati, katera od vprašanj iz področja, ki naj bi
ga zakon urejal, bodo urejali izvršilni predpisi. Predlagatelj
zakona naj praviloma skupaj z osnutkom zakona predloži
delegatom v zborih Skupščine SR Slovenje kot pripomoček
za razpravo o vprašanjih, ki naj jih zakon ureja, tudi osnutke
izvršilnih predpisov, da bo možna vsebinska razprava o tem,
katera vprašanja po svoji naravi sodijo v zakon, katera pa v
izvršilni predpis.
5. Zakonodaja mora dosledno upoštevati z ustavo določen
samoupravni položaj delovnih ljudi in občanov v samoupravnih organizacijah in skupnostih in njihovo izvirno pravico, da
samoupravno urejajo družbenoekonomske in druge samoupravne odnose. Zakonodaja mora omogočati in spodbujati
samoupravno urejanje odnosov, jim v skladu z ustavo dajati
potrebno podlago, okvir in usmeritev ter zagotavljati učinkovito varstvo samupravnih pravic in družbene lastnine. Zakonodaja ne sme posegati v urejanje odnosov, ki so predmet
samoupravnega urejanja. Omejiti se mora le na urejanje tistih
vprašanj, katerih ureditev je nujna podlaga in daje potreben
okvir in usmeritve za samoupravno urejanje odnosov.
Odnose, ki so predmet samoupravnega urejanja, lahko zakon
ureja le z dispozitivnimi normami, ki jih samoupravne organizacije in skupnosti neposredno uporabljajo, če ne ugotovijo
potrebe, da s samoupravnimi splošnimi akti drugače uredijo
ta vprašanja. Zakoni tudi ne smejo predpisovati obveznega
sklepanja samoupravnih sporazumov in družbenih dogovorov, ker je to v nasprotju z ustavnimi določbami.
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Urejanje pravic, zajamčenih z ustavo, v statusnem in konstitutivnem smislu kot tudi določanje minimalnega obsega teh
pravic mora biti predmet zakonskega urejanja. Izvedba teh
pravic v smislu kvantifikacije pa sodi v okvir samoupravnega
urejanja, pri čemer mora biti zagotovljeno izjavljanje delavcev
in drugih delovnih ljudi, ki s svojimi prispevki zagotavljajo
izvedbo teh pravic. Prav tako morajo zaradi enakopravnosti
obravnavanja delavcev, delovnih ljudi in občanov zakoni urejati enotne osnove postopkov za uveljavljanje teh pravic.
V primerih, kadar se urejanje zadev, ki so predmet zakonov
ali drugih predpisov, poveri samoupravnim organizacijam in
skupnostim z javnim pooblastilom, mora biti takšno pooblastilo in njegov obseg v zakonu aH odloku občinske skupščine
jasno opredeljeno.
6. Dosledno je treba razlikovati med funkcijo dogovora
družbenopolitičnih skupnosti, funkcijo družbenega dogovora
in funkcijo samoupravnega sporazuma. Slediti je treba
ustavni določbi, ki opredeljuje dogovor republik, avtonomnih
pokrajin, občin in drugih družbenopolitičnih skupnosti kot
eno izmed oblik uresničevanja skupnih interesov v federaciji
Vsebina dogovorov družbenopolitičnih skupnosti so lahko le
vprašanja, ki jih le-te urejajo na podlagi svojih pristojnosti
Prav tako je treba slediti ustavni opredelitvi družbenega dogovora, po kateri je le-ta samoupravni splošni akt, s katerim se
zagotavlja in usklajuje samupravno urejanje družbenoekonomskih in drugih odnosov, ki so širšega skupnega pomena
za udeležence dogovora ali splošnega družbenega pomena
Glede na opredeljeno funkcijo družbenega dogovora se zato
z njim ne morejo neposredno urejati samoupravni odnosi.
Neposredno urejanje samoupravnih odnosov je funkcija sme
upravnega sporazuma. Z družbenimi dogovori se tudi ne
morejo urejati vprašanja, ki jih urejajo družbenopolitične
skupnosti s svojimi predpisi.
7. Pri spremljanju uresničevanja določb republiških zakonov je treba sproti ugotavljati, katere določbe se ne izvajajo,
jih ponovno proučiti, analizirati vzroke neuresničevanja in
ustrezno ukrepati.
8. Čimprej je treba realizirati stališča, ki jih je sprejela
Skupščina SR Slovenije glede uresničevanja družbene preobrazbe državne uprave, predvsem pa glede kontinuiranega
izobraževanja delavcev v državni upravi, hitrejšega in učinkovitejšega razreševanja problemov glede vrednotenja strokovnosti in nagrajevanja ustvarjalnega dela ter glede zagotavljanja strokovne pomoči republiških upravnih organov občinskim skupščinam, njihovim organom in krajevnim skupnostim.
V bodoče je treba tudi odločneje uveljavljati zahtevo po
pravni informatiki, ki bo omogočala pregled celotne normativne ureditve.
9. Še naprej si je treba prizadevati za dosledno uresničevanje ustavnosti in zakonitosti. Bolj kot dosiej morajo poleg
Ustavnega sodišča SR Slovenije ter rednih in samoupravnih
sodišč tudi skupščine družbenopolitičnih skupnosti, republiški izvršni svet, izvršni sveti občinskih skupščin in drugi
organi in organizacije uresničevati svoje ustavno določene
pristojnosti za zagotavljanje ustavnosti in zakonitosti. S A upsčine družbenopolitičnih skupnosti morajo več pozor-,
posvetiti spremljanju uresničevanja sprejete politike rei zc
nov in drugih splošnih aktov.
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Težke gospodarske in družbene razmere, ki so na
začetku tega desetletja in v sedanjem mandatu
delegatskih skupščin postajale vse izrazitejše, so
izostrile zavest o resnosti in dolgoročnosti gospodarske krize. Zato se je izoblikovala jasna zahteva,
naj bi hitro, poglobljeno in celovito ugotovili vzroke
ter opredelili realne, a prodorne smeri našega
nadaljnjega razvoja. V ta namen smo v Jugoslaviji
sprejeli dolgoročni program gospodarske stabilizacije, v katerega dograjevanje in sprejemanje so bile
vključene tudi skupščine družbenopolitičnih skupnosti, zlasti skupščine republik in pokrajin in Skupščine SFRJ, ki je julija 1983 sprejeta njegov zaključni
del kot podlago za nadaljnje družbene aktivnosti.
V prvi fazi njegovega uresničevanja naj bi s spremembami in dograjevanjem gospodarskega
sistema, ekonomske in razvojne politike, ob uveljavljanju ekonomskih zakonitosti, s produktivno izrabo
vseh proizvodnih zmogljivosti, aktiviranjem ustvarjalnih potencialov družbe, s hitrejšim usmerjanjem v
izvoz, zlasti na konvertibilni trg itd. odpravili ali vsaj
ublažili vzroke kriznih razmer pred vstopom v novo
srednjeročno obdobje ustvarili trdnejšo osnovo za
hitrejši družbeni razvoj. Velik del teh aktivnosti je
neposredno zadeval pristojnosti in odgovornost
Skupščine SFRJ in skupščin socialističnih republik
in avtonomnih pokrajin, ter v mnogočem določal
smer, vsebino in obseg njihovega dela.
Za delo Skupščine SR Slovenije so bile za to
mandatno obdobje značilne naslednje aktivnosti:
Skupščina se je redno ukvarjala z razvojnimi vprašnji SRS in SFRJ in je zaradi spremenjenih razvojnih
možnosti od leta 1983 dalje z letnimi resolucijami, ki
so postale samostojni planski akt, na novo opredeljevala nekatere usmeritve, cilje, naloge, razmerja in
kazalce, katerih uresničevanje je tekoče ocenjevala
ter v te namene sprejemala vrsto ukrepov ter priporočil in usmeritev gospodarskim in drugim družbenim subjektom. Velik del svojih aktivnosti pa je v
drugi polovici mandata usmerila v oblikovanje dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana
SRS in SFRJ. Ker zahtevajo naše sedanje gospodarske in družbene razmere prodorno razvojno politiko, ki naj vsaj delno nadoknadi zamujeno, je bilo
to delo za Skupščino, zaradi zoženih materialnih
možnosti, ob še nedograjenem gospodarskem
sistemu in sprotnem uravnavanju gospodarskih
gibanj ter ob različnih, tudi nasprotujočih si interesih, izredno zahtevno.
Upoštevaje splošno stanje v družbi se je Skupščina odzivala na številne družbene probleme. Ob
prevladujočih aktivnostih, povezanih z gospodarporočevalec
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skim sistemom, gospodarsko in razvojno politiko, je
večkrat obravnavala aktualna vprašanja zadovoljevanja skupnih družbenih potreb, ocenjevala
težavno stanje v družbenih dejavnostih, sprejemala
kratkoročne usmeritve za delno razreševanje sprotnih problemov in oblikovala politiko, ki naj čim bolj
uveljavi družbene dejavnosti kot pomembni dejavnik hitrejšega in kvalitetnejšega družbenega razvoja.
Kar zadeva politični sistem, je skupščina sprejela
nekaj zahtevnih zakonov, ki jih je bilo še treba
uskladiti z ustavo 1974, oziroma s katerimi je bilo
treba na nekaterih področjih na novo urediti družbene odnose; sicer pa se je usmerila predvsem na
tista področja, ki jih je bilo treba zaradi njihove
aktualnosti bodisi normativno dograditi, bodisi preveriti njihovo delovanje.
V sodelovanju z Republiško konferenco SZDL in
Republiškim svetom ZSS je Skupščina posebno
pozornost posvečala uveljavljanju delegatskega
sistema in delegatskih odnosov. S svojimi stališči in
usmeritvami je prispevala k razčiščevanju posameznih fTroblemov ter opredeljevala pota in načine, ki
naj bi vodili k utrjevanju in uveljavljanju tega
sistema v praksi.
Izhajajoč iz izkušenj lastne prakse se je Skupščina prek svojih delovnih teles vljučevala tudi v
oblikovanje posameznih delov kritične analize delovanja političnega sistema v procesu njenega nastajanja pa tudi v javno razpravo o tem dokumentu.
Za delovanje skupščine v tem mandatu je še
vedno značilno, da je prevladovala njena normativna dejavnost, mnogo manj pa je delovala kot
organ družbenega samoupravljanja. Tudi njena
nadzorna funkcija je bila glede na številne slabosti,
ki jih ugotavljamo pri uresničevanju sprejete politike, nezadostna in premalo učinkovita, pa, čeprav
se je Skupščina češče kot v prvih dveh mandatnih
obdobjih ukvarjala tudi s temi vprašanji. Za večjo
učinkovitost dela Skupščine bi se moralo nujno
uveljaviti stalno spremljanje izvajanja njenih odločitev in ugotavljanje odgovornosti. Za to nalogo bo
treba vzpostaviti ustrezen sistem in v večji meri kot
doslej aktivirati delovna telesa Skupščine in zborov.
Sklepi, stališča in druge odločitve zborov bi morali
biti oblikovani tako, da ne dopuščajo različnih
razlag, da dajejo jasno usmeritev in da so naloge in
njihovi hosilci natančno določeni, kar bo omogočalo tudi ugotavljanje konkretne odgovornosti.
Ob spremljanju uresničevanja sprejete politike in
ob njenem dograjevanju je Skupščina večkrat ugotavljala, da je potrebno spremeniti ali dopolniti
nq

posamezne zakone. Take narave je bila polovica
vseh zakonov, ki jih je Skupščina v tem mandatu
sprejela. Hitro spreminjanje in dopolnjevanje zakonov so po eni strani sicer zahtevale spremenjene
gospodarske razmere, v večji meri pa je to gotovo
odraz prepodrobnega normiranja družbenih odnosov, tudi premalo domišljenih in nerealnih določil,
nedoslednega uveljavljanja Resolucije o zakonodajni politiki pa tudi premajhne doslednosti pri izvajanju sprejete politike in aktov, spreminjala in
dopolnjevala posamezne zakone, na kar obširneje
opozarja tudi poročilo o uresničevanju zakonodajne politike SR Slovenije.
Sicer pa je Skupščina v tem času (do 31. 12. 1985)
sprejela 232 republiških aktov, (od tega 156 republiških zakonov, 3 resolucije o politiki družbenoekonomskega razvoja SRS v posameznem letu, dvoje
smernic za srednjeročni in dolgoročni družbeni
plan ter 71 stališč, priporočil in sklepov, od katerih
se jih je 20% nanašalo na politiko v Jugoslaviji oz.
na akte iz pristojnosti Skupščine SFRJ).
Z več kot polovico svojih aktivnosti pa je bila
Skupščina vključena v delo Skupščine SFRJ, zlasti v
delo Zbora republik in pokrajin, s konferencami
delegacij in na druge načine pa tudi v delo Zveznega zbora, kjer je sodelovala pri oblikovanju
sistemskih zakonov, zlasti tudi pri dograjevanju
gospodarskega sistema in družbenoekonomskih
odnosov ter pri urejanju materialnih razmerij med
republikami in pokrajinama.
Iz pristojnosti Skupščine SFRJ je v tem času
sodelovala pri sprejemanju 313 zveznih aktov (213'
zveznih zakonov, 63 odlokov, 9 resolucij, 20 družbenih dogovorov in dogovorov, 8 zaključnih računov
in finančnih načrtov Narodne banke Jugoslavije)
kar predstavlja 60% vseh zadev iz opravljenega programa dela Skupščine.
Velik del tega po vsebini in obsegu zelo zahtevnega dela, je bil po splošnih ocenah - zlasti kar
zadeva dograjevanje gospodarskega sistema ter
ekonomske in razvojne politike - opravljen z zamudami, premalo dosledno in necelovito, da bi bilo
mogoče hitro in učinkovito zagotavljati spremembe
v načinu gospodarjenja, dosegati njegove večje
učinke ter hitreje spreminjati splošne družbene razmere.
Celovit pristop k vsem nujnim spremembam vključno z dograjevanjem političnega sistema
zaradi njegove povezanosti z gospodarskim sistemom, bi gotovo omogočil jasnejši pregled nad njihovimi kratkoročnimi in dolgoročinimi medsebojnimi učinki in posledicami ter prispeval k bolj kakovostnemu in učinkovitejšemu delu skupščin, a bilo
bi ga izredno težko zagotoviti, če upoštevamo:
- pripravljenost in usposobljenost izvršnih in
upravnih organov, pa tudi razmere v stroki in znanosti;
- motiviranost in realne možnosti delegatske
baze za ustvarjalno sodelovanje pri oblikovanju njihovih rešitev;
- način gospodarjenja, ki ni dovolj uveljavljal
prave cene proizvodnih faktorjev in drugih ekonomskih zakonitosti, ki je velikokrat socializiral posledice slabega dela in napak razvojne ter ekonomske
politike, omogočal nedosledno uporabo načela solidarnosti,
- uveljavljen način življenja z doseženim družbe-

40

nim in osebnim standardom, ki bi s hitrimi spremembami v gospodarstvu doživljal resne motnje;
- objektivno različne in tudi nasprotujoče si interese posameznih družbenopolitičnih skupnosti, zlasti tudi republik in pokrajin, ki izvirajo iz različnosti
v gospodarski in družbeni strukturi in so posledica
različne stopnje razvitosti itd.;
- idejna navzkrižja in nedorečenosti ter prešibko
usmerjevalno, povezovalno in mobilizacijsko moč
družbenopolitičnih organizacij, ki vsebine in metod
svojega dela še vedno niso dovolj prilagodile zahtevam delegatskega sistema.
Navedene in druge ovire ter protislovja so se
namreč vso mandatno obdobje održale na delo
skupščin, ki so se po eni strani zavedale nujnosti
doslednega uresničevanja dolgoročnega programa
gospodarske stabilizacije, po drugi strani pa so se
upirale tistim njegovim konkretnim posledicam, ki
so bile v nasprotju s kratkoročnimi, posebnimi interesi posameznih delov združenega dela pa tudi
posamezne republike in pokrajine. Kajti zapletene
in težke gospodarske in družbene razmere so z
zastojem v razvoju socialističnih samoupravnih
družbenoekonomskih odnosov tako na temeljih kot
na širših ravneh družbene organiziranosti, še posebej otežavale načelnost in doslednost v delu skupščin. Ker so te razmere večkrat terjale dolgotrajnejše,
politično in strokovno zelo zahtevne priprave podlag za odločanje, zahtevale pa tudi njihovo fleksibilno prilagajanje danim razmeram in včasih hitro
sprejemanje odločitev, so se skupščine večkrat znašle v precepu med nujnostjo po hitrem ukrepanju
ter domišljenimi, sistemsko doslednimi in načelnimi
rešitvami. Ko ni bilo mogoče zaradi počasnih priprav in dolgotrajnega usklajevanja novih sistemskih
rešitev perečih vprašanj notranje finančne konsolidacije in zunanje likvidnosti, omejevanja vseh oblik
porabe, reševanje problemov manj razvitih republik
in SAP Kosovo, rastoče inflacije itd. urediti drugače,
se je pristopalo k administrativnemu ukrepanju, ki
je praviloma zadeve kratkoročno sicer delno razreševalo, a povzročalo nove težave in nedoslednosti.
Delno je bilo to pogojeno tudi s premalo usklajenimi
planskimi akti republik in pokrajin z družbenim planom SFRJ.
Vse to je tudi povzročalo, da se ni mogel uveljaviti
jasen in celovit razvojni koncept ter ekonomska
politika, ki bi ga podprla. Tudi uresničevanje ključnih razvojnih ciljev in nalog je v izrazitih nihanjih in
pogostem spreminjanju pogojev gospodarjenja slabilo zaradi številnih, pogosto parcialnih ter slabo
pripravljenih in premalo proučenih ukrepov za zaustavitev negativnih razvojnih trendov, ki jih je
Skupščina SFRJ in Skupščina SR Slovenije poleg
tega praviloma sprejemala v veliki časovni stiski.
Tako je moralo priti do vse večjega razkoraka med
cilji srednjeročnih planov in doseženimi rezultati,
opustiti je bilo treba koncept planiranja na temelju
vnaprejšnje razdelitve nerealno visokega pričakovanega dohodka.
Zahtevna vsebina, preobsežni in spreminjajoči se
programi in že opisani načlini in kvaliteta dela v
pripravah na odločanje v Skupščini, so omejevalno
vplivali na možnosti doslednega uveljavljanja
skupščinskih usmeritev ter rezultatov znanstvenih
raziskav o nadaljnjem razvoju in uvelajvljanju delegatskega sistema. Oteževali so načrtno in ustvarjalno delo delegacij temeljnih samoupravnih orga-
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nizacij in skupnosti ter delegatov na vseh ravneh
družbenega odločanja. Ob tem se tudi ni mogla
dovolj uveljaviti tista prednost zamenljivega delegata, ko naj bi zaradi njegovega dobrega poznavanja obravnave zadeve prispeval k čim boljšim odločitvam. Tako so delegati le z izjemnimi napori ob
opori stališč vodstev družbenopolitičnih organizacij
do ključnih vprašanj in ob zaupanju predlagateljem
uspeli opraviti celotno delo, pri čemer so številne
težave pri funkcioniranju delegatskega sistema,
prevladujoč vpliv izvršnih in upravnih organov in
nezadostni družbeni učinki tudi že načenjali zaupanje v delegatski sistem.
Učinke obsežnega delovanja Skupščine SR Slovenije pa je v vseh možnih razsežnostih težko meriti
in ocenjevati. Učinki se kažejo predvsem v rezultatih
pri spreminjanju družbenih razmer, tu pa se potrujejo ocene, da pretirano normiranje družbenih
odnosov in premajhna samostojnost ter odgovornost družbenih subjektov zaviralno vpliva na sprostitev ustvarjalnih sil in na uveljavljanje naprednosti,
samoupravnega urejanja družbenih vprašanj.
Državno lastninski in skupinsko lastinski odnosi se
še vedno preveč uveljavljajo, tako pri načrtovanju
razvoja kot pri načinu gospodarjenja; veliko je še
prerazporejanja dohodka brez vpliva ali s formalnim
vplivom delavcev; še vedno največkrat vsi skupaj
plačujemo posledice posameznih primerov slabega
gospodarjenja ter napak razvojne in ekonomske
politike; relativno zadovoljivo sicer vzdržujemo

1. UREJANJE DRUŽBENIH ODNOSOV
1.1. DRUŽBENOEKONOMSKI ODNOSI IN RAZVOJ
1.1.1. Splošne značilnosti
1.1.1.1. Družbeno planiranje in razvojna politika
V letu 1985 je bil sprejet nov zvezni zakon o temeljih sistema
družbenega planiranja in o družbenem planu SFR Jugoslavije, ki je poenostavil postopke planiranja, hkrati pa tudi bolj
uveljavil nekatere elemente osrednjega planiranja in hierarhičnost planskih aktov, zlasti smernic za pripravo pianov na
vseh ravneh. V velikih sistemih je uvedel skupne plane in
skupne programe, v želji, da se okrepi samoupravna integracijska fukcija velikih sistemov oziroma samoupravno dohodkovno povezovanje organizacij združenega dela v celotni
Jugoslaviji na skupnih interesih proizvodnje, predvsem za
izvoz, kar je že vgrajeno v planske akte za obdobje
1986-1990. Ker j^bil zakon pozno sprejet je to povzročilo
številne probleme in negotovosti za nosilce planiranja. Da bi
jih vsaj delno premostili je Skupščina SR Slovenije sprejela
zakon, ki začasno ureja planiranje v organizacijah združenega dela, skladno z zveznim zakonom, nov republiški zakon
pa bo Skupščina sprejela v letu 1986. Na pripravo planskih
aktov republike ter samoupravnih organizacij in skupnosti so
vplivali tudi drugi predpisi, sprejeti v skupščini SFRJ, zlasti
sistemski zakoni, ki so bili dokončno usklajeni in sprejeti šele
v letu 1985.
Skupščina je sprejela dolgoročni družbeni plan SR Slovenije do leta 2000 in družbeni plan SR Slovenije za obdobje
1986-1990 ter soglašala z dolgoročnim družbenim planom
Jugoslavije do leta 2000 in družbenim planom Jugoslavije za
to srednjeročno obdobje. S tem je v tem mandatnem obdobju
začrtala ključne cilje družbenega in gospodarskega razvoja
do konca tega tisočletja, kar je bilo glede na zaostrene gospodarske razmere in prevladujoče sprotno uravnavanje gospodarskih gibanj zelo zahtevno delo.
Skupščina se ob prvih obravnavah osnutkov dolgoročnega
družbenega plana Jugoslavije do leta 2000 in družbenem
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doseženo raven družbenega standarda, a predvsem
na račun nižjih osebnih dohodkov izvajalcev, s siromašenjem opremljenosti dela in slabim vzdrževanjem prostorov. Ekonomska in razvojna politika je v
zadnjih dveh letih sicer uspela z delnim uveljavljanjem tržnih meril in zakonitosti, z uvajanjem realnejšega vrednotenja proizvodnih faktorjev in se trudila
postopoma omiliti materialne debalanse v produkciji. Kljub nakopičenim materialnim zaostritvam oziroma nesorazmerjem, visoki zunanji in notranji
zadolženosti in nezadostni akumulaciji smo uspeli
ohraniti gospodarsko rast, čeprav nižje od načrtovane. Konvertibilni izvoz smo povečali in smo z
deviznim prilivom pokrivali nereprogramirane
obveznosti do tujine in najnujnejši uvoz surovin in
repromateriala, delno pa tudi opreme. Nadaljuje se
proces prestrukturiranja proizvodnje in kvalitetnega
saniranja organizacij združenega dela, ki so več let
poslovale z velikimi izgubami. Osebni dohodki so v
povprečju po večletnem padanju zadnje leto začeli
realno rasti.
Vse to so lahko znamenja, da se bodo ob ustreznih družbenih pogojih začele hitreje uveljavljati
ustvarjalne sile in znanje, kar je v enem delu gotovo
tudi posledica delovanja delegatskih skupščin, ki
imajo svoj izvor v sleherni temeljni samoupravni
organizaciji in skupnosti in ki so se potrdile kot
možnosti za izražanje in usklajevanje temeljnih interesov in potreb družbe ter na ta način prispevale k
ohranjanju njene politične stabilnosti.
planu Jugoslavije za obdobje 1986-1990 ni opredelila za
soglasje, pač pa je oblikovala številne načelne in konkretne
pripombe, ki jih je delegacija uveljavljala, predlagatelj pa je
pripravil nova besedila osnutkov. Dolgoročni plan v celoti še
ne ustreza spoznanjem in izkušnjam ter še preveč temelji na
projekcijah ciljev, ki nimajo dovolj realno ocenjenih materialnih možnosti in potrebnih bilančnih ocen.
Srednjeročni družbeni plan temelji v primerjavi s prejšnjim
na spremenjenem konceptu razvoja z večjo in enakopravnejšo vključitvijo v mednarodno menjavo dela, na kriterijih za
spremembe v proizvodni in razvojni usmeritvi in ne na panožnem pristopu. Poudarja večjo produktivnost in kvaliteto
gospodarjenja, trajno povečanje dohodka in neto deviznih
učinkov ter večjo naslonitev na lastno znanje in tehnologijo.
Planska novost so skupni programi proizvodnje in izvoza. Do
konca prvega polletja 1986. leta bo zato treba po celoviti
analizi sprejetih skupnih programov urediti tudi spodbude v
ekonomski politiki za samoupravno koncentracijo akumulacije v skladu z razvojnimi in dohodkovnimi interesi združenega dela na enotnem jugoslovanskem trgu in pri skupni
proizvodnji za izvoz. To naj omogoči, da se uresniči hitrejša
rast proizvodnje na kvalitetnih temeljih, predvsem tiste, ki
lahko s svojo konkurenčnostjo neposredno ali posredno največ prispeva k povečanju konvertibilnega izvoza, k ekonomsko smotrnemu nadomeščanju uvoza surovin in opreme ter
tist^, ki je potrebna za nemoteno oskrbo domačega trga z
najunujnejšimi proizvodi za reprodukcijo in za osnovno preskrbo prebivalstva.
Skupščina je poudarjala potrebo po večji izkoriščenosti
obstoječih proizvodnih zmogljivosti predvsem z učinkovitim
dohodkovnim povezovanjem, rekonstrukcijo in modernizacijo ter z dokončanjem prednostnih investicij. Zavzemala se je
tudi za večje in neposrednejše vključevanje znanja in ustvarjalnega dela v proizvodnjo.
Skupščina je sproti spremljala tudi uresničevanje sprejete
investicijske politike, pri čemer je posebno pozornost namenila zlasti večjim investicijskim programom z vidika možnosti,
ki jih dajejo razpoložljiva sredstva gospodarstva za naslednja
leta in njegovih potreb po modernizaciji in presturkturiranju.
V tem okviru je obravnavala oceno razpoložljivih sredstev za
naložbe v gospodarstvu združenega dela v SR Sloveniji v
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obdobju 1984-1990 in oceno nekaterih večjih investicijskih
namenov (Železarna Jesenice, TGA Kidričevo). Sprejela je
stališče, v katerem je glede načrtovanja posameznih projektov poudarila, da je treba nadaljevati s strokovnim preverjanjem in pripravo alternativnih možnosti in rešitev. Zagotoviti
je treba, da bomo s temi projekti prišli od ekstenzivnega v
intenzivni način proizvodnje, s tehnološko modernizacijo proizvodnje povečali prispevek k novo ustvarjeni vrednosti na
podlagi znanja, zagotovili nižjo specifično porabo energije in
reprodukcijskega materiala, da bomo na podalgi učinkovitosti in konkurenčnosti po kriterijih svetovnega trga povečali
izvozno usmerjenost ter povečevali dohodek. Poudarila je, da
morajo odločitve o investicijskih namerah sprejemati delavci,
ki bodo samoupravno združevali sredstva in prevzemali odgovornost, da bodo naložbe učikovite in v skladu z zakonom o
razširjeni reprodkciji in minulem delu. S tem je bilo jasno
povedano, da Skupščina ne Sprejema konkretnih odločitev o
posameznih naložbah, ker se morajo v skladu z zakonom o
razširjeni reproduckiji in minulem delu, upoštevaje v družbenem planu sprejeto politiko razvoja, o teh odločitvah dogovoriti zainteresirani in odgovorni subjekti. Skupščina je pozvala
vse družbene dejavnike da na podlagi kriterijev preverijo vse
velike investicije v teku in nove odločitve, ter o tem najširše
seznanijo delavce v teh organizacijah združenega dela in
javnost še zlasti zato, ker imajo te investicije zaradi angažiranosti velikega dela razpoložljive akumulacije močan vpliv na
razvoj, posebno pa na presturkturiranje gospodarstva. Skupščina bo tekoče spremljala izvajanje tega priporočila.
Ker samoupravni subjekti niso vedno v celoti upoštevali
skupščinskih usmeritev, je morala Skupščina nekatera vprašanja reševati z interventnimi ukrepi. Tako je bil sredi leta
1984 zaradi nekaterih ocen o neustrezni sturkturi gospodarskih in negospodarskih investicij predlagan interventni
zakon, ki naj bi omejeval vlaganja v negospdoarske oziroma
neproizvodne objekte. Predlog zakona je povzročil precej
razprav in kritik, predvsem pri tistih, ki so nameravali do
konca srednjeročnega obdobja na novo graditi negospodarske oziroma neproizvodne objekte. Skupščina je sprejela
usmeritv, da je potrebno ta vprašanja reševati po samoupravni poti in ne z zakonsko intervencijo.
Na nekaterih področjih družbene reprodukcije je bilo veliko
pritiskov, da se sredstva zagotovijo na zvezni ravni ali da se
celo oblikujejo posebni zvezni skladi kot nadomestilo za
neučinkovito dohodkovno povezovanje na enotnem jugoslovanskem trgu. Ta neučinkovitost je po eni strani posledica
premalo usklajenih planov republik in avtonomnih pokrajin
pa tudi zapiranja v republiške in pokrajinske meje, po drugi
strani pa nepripravljenosti ali celo izogibanja, da bi izpolnili
obveznosti, ki so bile prevzete s planskimi akti, medrepubliškimi dogovori ali samoupravnimi sporazumi.
Ob spremljanju uresničevanja razvojne politike v okviru
federacije so bile pripravljene in obravnavane tudi številne
analize in informacije o stanju, problemih in razvojnih možnostih na posameznih področjih družbene reprodukcije, ki so
pomembna za skupni razvoj, to so npr. energetika, promet in
zveze, agrokompleks, drobno gospodarstvo, surovinsko predelovalna industrija ipd.
Analize so bile večinoma pripravljene zaradi trditev, da gre
za zaostajanje pri realizaciji dolgoročnega programa ekonomske stabilizacije na posameznem področju oziroma da se
določen razvojni problem v 'posamezni republiki ali avtonomni pokrajini predstavi kot skupen. Večina teh analiz in
sprejetih sklepov je bila ena od podlag pri pripravi planskih
aktov.
1.1.1.2. Skladnejši regionalni razvoj
Skupščina je v preteklem srednjeročnem obdobju večkrat
obravnavala politiko pospeševanja hitrejšega razvoja gospodarsko manj razvitih socialističnih republik in SAP Kosovo.
Pri tem se je predvsem zavzemala za objektivno in vsestransko oceno možnosti tega razvoja, za spremljanje in poročanje
o namenski porabi dopolnilnih sredstev in sprejem kriterijev
za ugotavljanje razvitosti. Podpirala je rešitve, ki naj omogočijo hitrejši razvoj proizvajalnih sil v gospodarsko manj razvitih republikah in SAP Kosovo, vendar z večjim obsegom
samoupravnega združevanja sredstev, pri tem pa ni bila vselej
deležna podpore vseh drugih skupščin, saj so se nekatre bolj
zavzemale za obvezno združevanje sredstev.
Osrednje vprašanje je bilo, kako zagotavljati sredstva za
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razvoj gospodarsko manj razvitih republik in SAP Kosovo, ker
so njihovi tekoči gospodarski in razvojni problemi skupaj z
nekaterimi odločitvami v preteklosti, premajhnimi lastnimi
prizadevanji in prekoračitvami vrednosti naložb ter izpad
sredstev iz tujine povzročili zmanjšanje akumulacije in veliko
nelikvidnost ter povečevanje nezaposlenosti. Sprejete obveznosti pa se tudi niso v celoti izpolnjevale, ker so bile v
gospodarsko razvitejših republikah in SAP Vojvodini materialne možnosti zaradi zaostrenih gospodarskih razmer omejene.
Relativno zaostajanje v gospodarskem razvoju, zlasti v SAP
Kosovo se kljub realno izboljšanemu položaju, ki je rezultat
vrste pospeševalnih ukrepov v okviru tekoče ekonomske politike in spodbudnega povečevanja samoupravnega združevanja dela in sredstev ter večjih lastnih prizadevanj, le postopno
zmanjšuje. Vse bolj se uveljavlja prepričanje, da je treba
razvojna vprašanja urejati predvsem z dohodkovnim povezovanjem in manj z obveznim združevanjem prek fonda. Izraža
se tudi prepričanje o potrebi večjega vpogleda v namensko
uporabo obvezno združenih sredstev, pa tudi z vplivom na
razvojne odločitve in politiko naložb ter rezulatov teh naložb.
Le delno proučevanje posameznih problemov pa tudi ni prispevalo k oblikovanjem kriterijev, kazalcev in mejnih vrednosti za ugotavljanje stopnje gospodarske razvitosti. Tako je bila
ta naloga po več kot osemletnem delu prenešena v začetek
novega srednjeročnega obdobja (kriteriji naj bi bili predloženi
do konca marca, sprejeti pa do konca leta 1986).
Skupščina je predlagala, naj se ob zakonski ureditvi pospeševanja razvoja gospodarsko manj razvitih republik in SAP
Kosovo za naslednje srednjeročno obdobje opravijo vse razprave na podlagi jasnih bilanc in objektivne vsestranske
ocene možnosti. Na tej podlagi bi bilo realno možno ugotoviti
potrebe in možnosti za spodbujanje hitrejšega razvoja manj
razvitih republik in SAP Kosovo. Smatrala je, da mora biti
ravno na tej osnovi samoupravno interesno in dohodkovno
povezovanje organizacij združenega dela ena od poglavitnih
nalog v celotnem srednjeročnem obdobju.
Zaradi mnogih težav, ki so se pojavljale pri uresničevanju
politike razvoja manj razvitih republik in SAP Kosovo in
potrebe, da se s tem seznanijo delegati iz združenega dela, je
bila ta tematika uvrščena na sejo Zbora združenega dela. Na
to sejo so bili povabljeni tudi predstavniki zborov združenega
dela iz omenjenih republik in avtonomne pokrajine Kosovo.
Izmenjava stališč glede problemov in sprejeti sklepi, so prispevali k večji intenzivnosti dela in boljšemu razumevanju
ciljev na tem področju tako v Sloveniji kot tudi v omenjenih
republikah in avtonomni pokrajini Kosovo.
Skupščina SR Srbije je v letih 1984 in 1985 na podlagi
številnih analiz o dolgoletnem relativnem zaostajanju v
gospodarskem razvoju območja te republike zunaj območja
socialističnih avtonomnih pokrajin predlagala vrsto posebnih
ukrepov za odpravljanje relativnega zaostajanja v gospodarskem razvoju. V družbeni plan, v letošnjo resolucijo oziroma v
posebne sklepe so bili vgrajeni parcialni ukrepi, kot nadomestilo za zavrnjen predlog Skupščine SR Srbije, naj bi se njen
prispevek Skladu federacije za kreditiranje razvoja gospodarsko manj razvitih republik in avtonomnih pokrajin za naslednje srednjeročno obdobje zmanjšal za polovico.
Uresničevanje politike skladnejšega regionalnega razvoja v
SR Sloveniji je bilo manj intenzivno, kot v (»ejšnjem obdobju.
V svojih stališčih in sklepih je Skupščina zlasti poudarjala, da
v
je potrebno uveljaviti bolj učinkovite in diferencirane spodbujevalne ukrepe za zmanjševanje razlik v razvitosti in izenačevanje življenjskih in delovnih razmer ljudi.
V družbenem planu SR Slovenije za obdobje 1986-1990 je
' v skladu s temi usmeritvami posebna skrb za hitrejši razvoj
namenjena manj razvitim geografskim območjem ter hribovitim in manj razvitim obmejnim območjem. Konkretne obveznosti bodo urejene z dogovorom o temeljih tega plana.
1.1.1.3. Ekonomski odnosi s tujino
EKonomski odnosi s tujino so bili v celotnem obdobju eno
osrednjih razvojnih vprašanj Jugoslavije, s tem pa tudi obravnav v delegatskih skupščinah. Visoka stopnja zunanje zadolženosti, ki je premalo temeljila na ekonomskih in razvojnih
kriterijih, odplačevanje zunanjih dolgov ter ohranjanje likvidnosti do tujine je terjalo odločne in hitre posege v tekoči in
razvojni ekonomski politiki za spodbujanje konvertibilnega
izvoza, zmanjšanje uVoza, ki ni potreben za večji izvoz in za
poročevalec

reprogramiranje oziroma refinanciranje dolgov. Kljub velikim
težavam pri zagotavljanju deviz za oskrbo s surovinami,
reprodukcijskimi materiali in za oskrbo prebivalstva z osnovnimi življenjskimi proizvodi smo s sprejeto politiko in dejavnostmi uspeli izboljšati zunanjetrgovinsko bilanco in ohraniti
sicer skromno, vendar pozitivno rast proizvodnje. Skupščina
si je prek svoje delegacije v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFRJ ves čas prizadevala za utrjevanje spoznanja o
nujnosti trajnega povečevanja konvertibilnega izvoza in enakopravnega vključevanja našega gospodarstva v mednarodno
delitev dela, da bi na tej podlagi postopoma relativno zmanjšali delež odplačil zunanjih kreditov v skupnem deviznem
prilivu in s tem zagotovili možnosti za nadaljnji hitrejši gospodarski in družbeni razvoj.
V ospredju je bilo dograjevanje deviznega sistema in zagotavljanje zunanje likvidnosti. Skupščina se je v razpravah in
dograjevanju deviznega sistema odločno zavzemala za usmeritev gospodarstva v izvoz, za prednosti izvoznikov v deviznem poslovanju, za odgovornost organizacij združenega dela
in poslovnih bank pri najemanju in vračanju kreditov, za večje
možnosti uvoza opreme in modernizacijo proizvodnih procesov v odvisnosti od sedanjega in prihodnjega izvoza.
Prejšnji sistem, ki je devize opredelil kot rezultat dela in
pravice delavcev v izvozni organizaciji združenega dela, je bil
po večkratnih delnih spremembah spremenjen na podlagi
odločitve Ustavnega sodišča Jugoslavije, da so devize po
ustavi SFRJ hkrati tudi rezultat celotnega družbenega dela in
da je dinar edino plačilno sredstvo v državi. Zvezni izvršni svet
je v aprilu 1985. leta predložil novo sistemsko ureditev, ki naj
bi temeljila na povezovanju režimov za določanje pravic do
plačila v tujini z blagovnimi režimi, vključno z zaščito domače
proizvodnje. Skupščina ni dala soglasja na prve osnutke
zakonov s področja ekonomskih odnosov s tujino. Smatrala
je, da rešitve v teh osnutkih preveč slabijo motiviranost
gospodarstva za izvoz in krepijo vlogo Zveznega izvršnega
sveta, Narodne banke Jugoslavije in Gospodarske zbornice
Jugoslavije. Na temelju načelnih in konkretnih pripomb, ki jih
je Skupščina dala v obrazložitvi odklonilnega stališča, je
Zvezni izvršni svet opredelil svoja stališča do teh pripomb in
pripravil dopolnjene osnutke zakonov. Na podlagi dopolnjenih osnutkov je Skupščina dala pooblastilo svoji delegaciji v
Zboru republik in pokrajin za pričetek usklajevanja. V usklajevanju so bila nato ustrezno urejena ključna vprašanja novega
sistema. To so prednostni položaj izvoznikov, zadolževanje v
tujini, možnosti za uvoz opreme in zagotavljanje deviz za
skupne potrebe. Z vidika spodbud za povečevanje izvoza bo
odločilno takšno delovanje deviznega trga, ki bo zagotavljalo
poleg rednega odplačevanja fiksnih in garantiranih obveznosti tudi nemotena plačila do tujine za potrebe izvozne proizvodnje, predvsem na konvertibilne trge in omogočalo njeno
modernizacijo. To področje bo prav gotovo eno osrednjih v
uresničevanju družbenega plana in približevanju končnemu
cilju konvertibilnosti dinarja, čemur je namenjeno celotno
prehodno obdobje v novem deviznem sistemu.
Vzporedno je bil na novo urejen tudi promet blaga in
storitev s tujino, opravljanje gospodarske dejavnosti v tujini in
izvajanje investicijskih del v tujini. Spremenjena je bila tudi
zakonodaja v zvezi z vlaganji tujega kapitala, med drugim tudi
kot delna nadomestitev za najemanje tujih kreditov, vendar
rezultati še niso zadovoljivi, ker so pogoji za vlaganja nestimulativni. Na novo so bili urejeni tudi pogoji za opravljanje
dejavnosti v carinskih conah in sprejete nekajkratne delne
spremembe in dopolnitve carinske tarife. Sprejeti sta bili tudi
resolucija o ekonomskih odnosih s tujino in resolucija o
sodelovanju z deželami v razvoju ter strategije sodelovanja s
posameznimi skupinami držav. S tem je bil praktično povsem
na novo urejen sistem ekonomskih odnosov s tujino.
Kot posebno vprašanje je bila ves čas obravnavana politika
realnega tečaja dinarja, ki je bila sprejeta v skladu z dolgoročnim programom ekonomske stabilizacije pa tudi na podlagi
zahtev Mednarodnega denarnega sklada. Pomenila naj bi
temeljno spodbudo za povečanje izvoza oziroma za obdržanje konkurenčnosti na tujih trgih in omogočila, da se naše
gospodarstvo enakopravno vključuje v mednarodno menjavo
na podlagi kriterijev svetovnega trga, kar pa ni ves čas
deležno enake podpore. Zlasti iz okolij, kjer se še ni uveljavila
izvozna usmeritev kot temeljna razvojna predpostavka, in kjer
proizvodnje še niso uspeli prilagoditi zahtevam tujih trgov, je
bilo vselej veliko enostranskih opozoril, da takšna politika
tečaja vodi v neposredno povečanje inflacije, močno zadolporočevalec

žene subjekte in republike oziroma avtonomne pokrajine pa
postavlja v težak finančni položaj zaradi vedno večjih obveznosti za pokrivanje tečajnih razlik. Rezultat teh opozoril in
dejanskih problemov, ki so jih povzročile tečajne razlike, je bil
poseben zakon, ki kljub dolgotrajnemu usklajevanju ni bil
usklajen in je bil končno sprejet kot izreden ukrep. Z njim je
bilo začasno urejeno pokrivanje teh razlik pri Narodni banki
Jugoslavije in v organizacijah združenega dela tako, da so
bile opravljene različne solidarnostne korekture pokrivanja
po panogah, dejavnostih in tudi območjih. Veljavne rešitve še
niso dokončne kljub večletnim prizadevanjem za ustrezno
zakonsko rešitev pokrivanja tečajnih razlik. Potrebna bo njihova dodelava zlasti za poslovne banke in Narodno banko
Jugoslavije. Tudi zakonska ureditev pobotanja določenih
deviznih terjatev je morala biti sprejeta kot interventni ukrep.
S tem so bile praktično pobotane vse medsebojne devizne
terjatve med Narodno banko Jugoslavije, poslovnimi bankami
in organizacijami združenega dela.
1.1.1.4. Pogoji gospodarjenja, pridobivanja in razporejanja
dohodka
Skupščina se je posebej zavzemala za uveljavljanje kvalitetnih dejavnikov gospodarjenja, ki so temelj za rast dohoodka,
in s tem za izboljšanje položaja posameznih organizacij združenega dela in gospodarstva v celoti.
Na splošne pogoje gospodarjenja je bistveno vplivalo pogosto spreminjanje ekonomske politike. Pri tem je imela velik
vpliv na pogoje za pridobivanje in razporejanje dohodka tudi
kreditno-monetarna politika, zlastj s prerazporejanjem
dohodka in družbenega proizvoda. Še vedno je velik del te
politike in na tej podlagi gospodarjenja s finančnimi sredstvi v
pristojnosti Zveznega izvršnega sveta in Narodne banke Jugoslavije (primarna emisija, selektivni nameni, obrestna mera,
koncentracija kreditnih sredstev, usmerjanje bančnih plasmajev in njihovo omejevanje, kontrola poslovanja bank in njihove likvidnosti, gibanje neto domače aktive ipd.). S spremembami zakona o Narodni banki Jugoslavije je bilo določeno, da se o navedenih poglavitnih vprašanjih odloča z
večino v svetu guvernerjev. Tak način odločanja omogoča, da
se v okviru splošnih opredelitev politike sprejmejo posamične
odločitve, ki lahko bistveno posegajo v pogoje gospodarjenja
po dejavnostih, po območjih ali celo v konkretnih organizacijah združenega dela.
Kot reden instrument kreditno-monetarne politike je bilo
uvedeno tudi omejevanje bančnih plasmajev, kar je v praksi
pripeljalo do njihovega linearnega omejevanja in do regionalne zamrznitve denarne mase. Omejilo je možnosti, da bi
banke poslovale v skladu s svojimi dejanskimi potenciali, in s
tem tudi možnosti za hitrejše prestrukturiranje gospodarstva.
Ob tem je bila kreditno-monetarna politika preveč restriktivna
ter premalo selektivna in je negativno vplivala na gospodarsko rast, ni pa dala pomembnejših rezultatov pri zmanjševanju inflacije, čeprav je pripomogla k povečanju izvoza.
Poseben problem predstavlja politika obrestnih mer. V zadnjem letu je bilo vedno več opozoril, da realne obresti glede
na visoko stopnjo inflacije in obseg zadolženosti pomenijo
preveliko obremenitev dohodka in da pospešujejo inflacijo.
Veliko je predlogov, da se politika realnih obresti opusti
oziroma bistveno spremeni, so pa tudi predlogi, naj se raje
uredi valorizacija kreditov, ker bi potem obresti manj bremenile tekoče stroške.
Skupščina se je v skladu z dolgoročnim programom gospodarske stabilizacije zavzemala za nadaljevanje politike realnih
obrestnih mer.
Vsako leto je bilo veliko razprav tudi o uporabi primarne
emisije za selektivne namene. Praviloma so se pojavljale zahteve za širitev selektivnih namenov, vendar je bilo doseženo
zadržanje teh namenov v dosedanjih okvirih in je okrog 80%
vseh teh sredstev namenjenih za pospeševanje izvoza in za
kmetijsko proizvodnjo. Ob teh intervencijah se kot dodatne
uvajajo tudi beneficirane in regresirane obrestne mere,
čeprav zagotavljanje sredstev za te namene še ni urejeno.
Med uresničena prizadevanja Skupščine za spremembe na
tem področju lahko štejemo opredelitve, da za vsa zbrana
sredstva za stanovanjsko graditev ne veljajo nobene omejitve
bančnih plasmajev, da bo v kratkem proučen instrumentarij
obvezne rezerve in ustreznost spremljanja neto domače
aktive na ravni vsake banke.
Na področju cen so ves čas prisotna velika nihanja med
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njihovim administrativnim in prostim oblikovanjem. Stalno se
razpravlja o različnem ekonomskem položaju panog in dejavnosti ter o razlikah v pogojih gospodarjenja, o potrebi po večji
ali manjši kontroli cen po panogah oziroma družbenopolitičnih skupnostih, pa tudi o odpravljanju disparitet cen. Protiinflacijski program se kljub pogostemu opozarjanju vseh skupščin, pa tudi družbenih in političnih dejavnikov, ne uresničuje.
Ukrepi zamrznitve cen so se pokazali za neustrezne, saj so se
vse cene po odmrznitvi spet močno povečale. Tudi ob koncipiranju protiinflacijske politike v družbenem planu in letošnji
zvezni resoluciji je zaradi razhajanj v mnenjih, kako izvajati
protiinflacijsko ekonomsko politiko ter s tem povezano politiko realnih obresti in realnega tečaja dinarja, skoraj prišlo do
odložitve sprejetja zvezne resolocije. Ker so številna strokovna vprašanja nerazčiščena, se krepijo pritiski za administrativno urejanje vseh razmerij, da bi se tako dosegla predvidena stopnja inflacije, hkrati pa ni celovitega programa ukrepov, kako to doseči z ekonomskimi instrumenti, za kar se
Skupščina ves čas zavzema. To je bil tudi razlog, da se je
opredeljevanje protiinflacijskega koncepta preneslo v začetek
novega srednjeročnega obdobja.
Po daljših prizadevanjih je bil sprejet nov zakon o sistemu
družbene kontrole cen, ki je prinesel, v primerjavi s prejšnjim,
ki v praksi ni ?aživel v celoti, nekatere bistvene novosti. Te so
predvsem glede samostojnosti organizacij združenega dela
pri določanju cen proizvodov in storitev na trgu in v medsebojnem dohodkovnem povezovanju, glede elementov za
določanje cen in glede obveznosti, da organi pred sprejemanjem ukrepov neposredne kontrole cen najprej sprejemajo
ekonomske ukrepe, kar je bilo stališče Skupščine. Pogosto
administrativno urejanje cen je doslej zaradi nestabilnih tržnih razmer povzročilo veliko neenakost pogojev za pridobivanje dohodka in realno neprimerljivost rezultatov na podlagi
meril za uspešnost gospodarjenja. S pritiskom na dvig cen pa
so se ne glede na dejansko uspešnost gospodarjenja na
podlagi kvalitetnih dejavnikov reševali problemi dohodka tudi
v neperspektivnih proizvodnjah.
2 družbenim planom je določeno, da se cene energentov
določijo na podlagi elementov, ki jih sprejmejo v skupnem
planu veliki sistemi oziroma samouprevne interesne skupnosti ali ustrezne oblike organiziranosti na zvezni ravni. V teh
okvirih bodo v triletnem obdobju odpravljene tudi disparitete
v cenah elektrike, premoga in zemeljskega plina, kriterij svetovne cene pa bo pri tem kljub drugačnim zahtevam upoštevan kot primerjalni element. S tem so bila uveljavljena stališča
Skupščine, pri čemer se bo potrebno še naprej zavzemati, da
bodo kot eden elementov za oblikovanje cen upoštevani
objektivno različni pogoji gospodarjenja in pridobivanja dohodka.
Zakon je uredil tudi sistem blagovnih rezerv, v katerem je v
skladu s prizadevanji Skupščine določeno programiranje,
usklajevanje in črpanje rezerv na vseh ravneh. Kljub temu pa
ostaja vloga rezerv, predvidena z zakonom, bistveno omejena,
saj zaradi več let neurejenih trajnih in stabilnih virov financiranja rezerve ne morejo v celoti opravljati svoje funkcije.
Skupščina se je zlasti prek Zbora združenega dela aktivno
vključevala v obravnavo izgub v gospodarstvu in v iskanje
ustreznih dolgoročnih rešitev. Rezultat teh prizadevanj, dosežen tudi z zaostritvijo predpisov na zvezni ravni ter zniževanjem. osebnih dohodkov v OZD z nekrito izgubo, se je v
nekaterih organizacijah združenega dela kmalu pokazal v
kvaliteti pokrivanja izgub in tudi v vsebini sanacijskih programov. Skupščina je pri tem poudarjala dosledno izvajanje
načel dolgoročnega programa gospodarske stabilizacije, terjala je realnost sanacijskih programov, potrebo po preusmeritvi neperspektivne proizvodnje oziroma opustitvi posameznih
programov ob sočasnem zagotavljanju socialne varnosti
delavcev in z uveljavljanjem njihove odgovornosti za gospodarjenje
Skupščina je z namenom, da se doseže večja enotnost pri
uresničevanju sistemskih izhodišč za samoupravno urejanje
odnosov pri pridobivanju in razporejanju dohodka ter čistega
dohodka, delitvi sredstev za osebne dohodke in skupno
porabo ter da se odstranijo tiste razlike, ki so odraz različnih
ureditev v republikah in pokrajinah, pristopila k družbenemu
dogovoru, ki ureja to področje.
• Pri usmerjanju razporejanja dohodka in delitvi sredstev za
osebne dohodke je Skupščina poudarjala, da se morajo
osebni dohodki gibati v odvisnosti od rezultatov gospodarje44

nja in v okvirih razpoložljivega dohodka; ob tem je treba
uveljavljati večjo odgovornost za hitrejšo rast akumulacije. Ta
usmeritev je bila vse do leta 1985 upoštevana, saj je bila vsa
poraba v okviru razpoložljivega dohodka, čeprav so se ob tem
zaradi nižje stopnje rasti realni osebni dohodki in sredstva za
investicije zmanjševale bolj, kot je bilo načrtovano. Skupščina
je zato opozarjala, da je potrebno zaustaviti realno padanje
osebnih dohodkov, vendar tega zaradi nedoseganja predvidenih rezulatov gospodarjenja ni bilo možno uresničiti. Osebni
dohodki so v letu 1985 zaradi socialnih pritiskov, ob visoki
inflaciji in zmanjšanju življenjskega standarda začeli realno
naraščati, bili pa so premalo odvisni od rezultatov dela in
gospodarjenja.
t
V teh razmerah se zato ni dovolj uveljavilo načelo delitve po
delu in rezultatih dela in je bilo premalo spodbujano boljše
gospodarjenje, inovativno in ustvarjalno delo.
Da bi prilagodili splošno in skupno porabo razpoložljivim
materialnim možnostim, se je Skupščina zavzemala za prestrukturiranje družbenih dejavnosti, za selektiven izbor in za
večjo podporo prioritetnim programom. Ker se ta usmeritev iz
različnih razlogov ni v zadostni meri izvajala, so se ob zmanjšanem deležu skupne porabe v družbenem proizvodu sredstva praviloma linearno zmanjševala. Veliki problemi so
nastali povsod tam, kjer se dejavnosti niso prilagodile ali niso
mogle prilagoditi zoženim materialnim možnostim, kar je vplivalo predvsem na relativno večje zaostajanje osebnih dohodkov v tem delu združenega dela.
Ob koncu leta 1985 je bil spremenjen zakon o financiranju
federacije, ki kljub dolgotrajnemu usklajevanju ne daje pričakovanih boljših rešitev. Zakon vsebuje za največje porabnike
proračuna federacije načelo medletnega obračunavanja sredstev z rebalansi proračuna, če je dosežena rast družbenega
proizvoda drugačna od ocenjene pri sprejemanju proračuna.
Doseženo je tudi soglasje, da se sredstva za Jugoslovansko
ljudsko armado in za druge porabnike proračuna vodijo v
dveh ločenih podbilancah. Glede na to, da so sredstva za
Jugoslovansko ljudsko armado, dopolnilna sredstva za manj
razvite in sredstva za borčevsko pokojninsko in invalidsko >
zaščito določena vnaprej v fiksnih deležih oziroma v zakonskem obsegu pravic, bo tudi v prihodnje vnaprej določeno
okrog 90% obsega proračuna federacije. Delež proračuna
federacije v družbenem proizvodu v preteklem planskem
obdobju se je sicer postopoma zmanjševal zaradi manjših
možnosti za njegovo realizacijo; z opisanimi odločitvami pa
bo v prihodnje znašal okrog 7,5%, ker bo treba poravnavati
tudi nekatere obveznosti iz prejšnjih let prav zaradi nižje
realizacije oziroma doloženih obveznosti.
Obveznosti republik in avtonomnih pokrajin do proračuna
federacije se bodo tudi v prihodnje določale po deležih v
družbenem proizvodu, ti deleži pa se uporabljajo tudi za vrsto
drugih obveznosti republik in avtonomnih pokrajin, vendar bi
bilo treba v prihodnje družbeni produkt, kot osnovo za
različne prispevke, proučiti od primera do primera. Metodologija za ugotavljanje družbenega proizvoda je že dalj časa
sporna, zato je bila sprejeta pobuda Skupščine, naj se do
konca aprila 1986 pripravi nova metodologija, ki mora odpraviti ugotovljene pomanjkljivosti in omogočiti preverjanje pravilnosti zdaj ugotovljenih deležev republik in avtonomnih pokrajin.
Povečanje proračunske porabe federacije se poskuša
nadomestiti z zmanjšanjem skupne in splošne porabe v republikah in avtonomnih pokrajinah. Sprejeto je stališče, ki ga je
zastopala tudi Skupščina, naj se na zvezni ravni ureja le
relativni odnos obsega sredstev za namene skupne in splošne
porabe v republikah in avtonomnih pokrajinah, ie-te pa naj v
skladu s svojimi ustavnimi pristojnostmi in specifičnostmi na
svojih območjih uredijo diferencirano zaostajanje te porabe
za posamezne namene. Kljub temu pa so te omejitve povzročile, da se je vzeto v celoti materialni položaj družbenih
dejavnosti poslabšal, kar se odraža predvsem v manjših možnostih za kvalitetno opravljanje storitev in v relativnem zmanjševanju osebnih dohodkov izvajalcev predvsem v vzgoji, izobraževanju in zdravstvu. Ti problemi pa se rešujejo preveč z
organizacijskimi spremembami, vse premalo pa z usklajevanjem programov dejavnosti z realnimi možnostmi pa tudi s
tem, da bi se z motivacijo delavcev in z ekonomsko prisilo
povečale realne možnosti skladno z objektivnimi razmerami.
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1.1.2. Dejavnost skupščine na posameznih
področjih
Skupščina je obravnavala uveljavljanje in razvoj družbenoekonomskega sistema in družbenoekonomskih odnosov na
vseh področjih družbenega dela, glede na aktualnost problemov v republiki, družbene potrebe in zaostrenost razmer pa je
posebno pozornost posvetila področju kmetijstva, notranje
trgovine, drobnega gospodarstva, urejanja prostora in varstvu
okolja, stanovanjskega in komunalnega gospodarstva, davčnega sistema ter bančništva in gospodarjenja z denarjem
1.1.2.1. Kmetijstvo
Kljub temu, da je bilo kmetijstvo opredeljeno kot prednostna panoga, je Skupščina vsako leto znova ugotavljala, da
je dohodkovni položaj kmetijstva vedno slabši. Vzroki so bili
predvsem v neskladju med cenami kmetijskih in živilskih
proizvodov ter reprodukcijskega materiala in v ukrepih kreditno-monetarne politike, kar se je odražalo tudi v slabšanju
akumulativne in reproduktivne sposobnosti kmetijstva.
Ob koncu 1984. leta in v prvi polovici 1985. leta so se pogoji
gospodarjenja na tem področju še bolj zaostrili, kar je povzročilo poslabševanje rezultatov poslovanja kmetijske proizvodnje. To se je kazalo predvsem v izredno nizki rasti akumulacije, velikem povečevanju izgub in v trganju že oblikovanih
reprodukcijskih povezav med kmetijsko proizvodnjo, predelavo in trgovino. Skupščina je zaradi teh in nekaterih drugih
negativnih gibanj v sklepih naložila Izvršnemu svetu, gospodarskim zbornicam, bankam, kmetijskim organizacijam združenega dela in drugim subjektom s področja kmetijstva, da
nemudoma sprejmejo ustrezne kratkoročne in učinkovite
ukrepe ter dopolnijo ekonomsko politiko za 1985. leto. Ob
tem je dala tudi usmeritve za oblikovanje zasnove srednjeročnega družbenega plana, kar je ustrezno upoštevano v sedanjem srednjeročnem planu in v resoluciji za 1986. leto. K temu
je prispevala tudi vrsta delegatskih vprašanj in pobud. Niso pa
še ustrezno razrešena vprašanja obresti, sredstev za investicijska vlaganja v kmetijstvo in zagotavljanje sredstev za
regres za umetna gnojila in za varstvo rastlin.
V sprejetih sklepih Skupščine je dana tudi usmeritev za
zagotavljanje sredstev za izvedbo programa republiških blagovnih rezerv, namenjenih med drugim tudi za osnovno preskrbo občanov in za preprečevanje in odpravljanje večjih
motenj na trgu z blagom za osnovno preskrbo občanov.
Takšno zagotavljanje sredstev se je namreč v preteklih letih
pokazalo kot koristno, zato je Skupščina tudi za leto 1986
sprejela zakon, ki predpisuje plačevanje prispevka iz osebnih
dohodkov delavcev in usmeritev teh sredstev v sarnupravni
sklad za intervencije v kmetijstvu in porabi hrane v SR Sloveniji. Ta sklad pomeni prehodno rešitev za čas, dokler se ne
izoblikuje trajnejša rešitev.
' Skupščina se je posebej zavzemala za varstvo kmetijskega
zemljišča. Ker se s prostorskimi plani občinskih skupščin za
prejšnje srednjeročno obdobje niso določila zemljišča, ki so
trajno namenjena za kmetijstvo, je Skupščina za obdobje do
sprejetja teh planov sprejela zakon o varstvu kmetijskih zemljišč pred spreminjanjem namembnosti. Zakon o urejanju
prostora je podaljšal veljavnost tega zakona do sprejetja družbenih planov občin za obdobje 1986-1990. V posameznih
občinah so nasprotovali omejitvam razpolaganja s kmetijskimi zemljišči, ker so bila znatna družbena sredstva že vložena v širitev komunalne in druge infrastrukture za potrebe
urbanizacije in bi prostorska prestavitev gradnjo bistveno
podražila. Tudi Ustavno sodišče SR Slovenije je Skupščino
opozorilo, da posamezne občine ne spoštujejo teh zakonskih
omejitev.
Precej pozornosti je bilo namenjene obdavčevanju v kmetijstvu, nadaljnjemu preprečevanju delitve kmetijskih zemljišč in
prehajanju le-teh v nekmetijsko uporabo ter zagotovitvi družbenega interesa za ohranitev in varstvo kmetijskih zemljišč,
statusu kmeta, neobdelanim in slabo obdelanim zemljiščem,
zameljiškemu maksimumu in nekaterim drugim vprašanjem.
Na podlagi številnih razprav in problemskih konferenc delegacij je Skupščina ugotovila, da so spremembe in dopolnitvezakonov s področja kmetijstva nujne, zato je sprejela usmeritve za njihovo pripravo. Od vseh štirih zakonov (kmetijska
zemljišča, združevanje kmetov, preživninsko varstvo kmetov
ter dedovanje kmetijskih zemljišč in zasebnih kmetijskih
gospodarstev) je bil največ pozornosti deležen prvi zakon, v
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njegovem okviru pa ureditev statusa kmeta. Razprava je
namreč pokazala, da marsikje priznavajo status kmeta precej
široko, kar povzroča tudi nadaljnje drobljenje kmetijskih zemljišč. Dosežena je bila enotnost o tem, da bo status kmeta
priznan le tistim, ki zemljišča sami obdelujejo, ki so za to
ustrezno usposobljeni in ki jim zemljišča pomenijo sredstvo
za pridobivanje dohodka na podlagi dela. Skupščina je v
decembru 1985 po temeljiti in poglobljeni razpravi sprejela
zakone s področja kmetijstva.
Skupščina je sprejeto politiko uveljavljala tudi prek svoje
delegacije v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFRJ, ki je
sprejel v zvezi z razvojem agrokompleksa posebne ugotovitve
in stališča. Večina jih je vgrajenih v srednjeročni plan Jugoslavije.
Posebej je potrebno opozoriti na zakon o gozdovih, ki je
zahteval dolgo pripravo. Med pripravo sprememb zakona je
bilo ugotovljeno, da bodo potrebne tudi spremembe načina
financiranja enostavne in razširjene reprodukcije ter nekatere
druge vsebinske spremembe. V obdobju priprav zakona so
bili sprejeti tudi nekateri drugi sistemski zakoni (npr. zakon o
amortizaciji osnovnih sredstev), ki jim je bilo treba prilagoditi
zakon o gozdovih. Iz navedenih razlogov je bil nekajkrat
odložen z dnevnega reda sej zborov in tako sprejet šele v prvi
polovici 1985. leta.
Poleg urejanja družbenoekonomskih odnosov v kmetijstvu
je bilo precej dejavnosti Skupščine usmerjenih v zagotovitev v
načelu enakega pokojninskega in invalidskega zavarovanja
kmeta z delavci v združenem delu. Možnost vključitve v
enotno zavarovanje imajo tako vsi združeni kmetje ter drugi
kmetje in člani njihovih gospodarstev, ki opravljajo kmetijsko
dejavnost kot svoj edini ali glavni poklic, za žene kmetov
kooperantov pa so predvideni ugodnejši pogoji za starostno
zavarovanje.
1.1.2.2. Položaj notranje trgovine
Skupščina je namenila posebno pozornost tudi družbenoekonomskemu položaju notranje trgovine. Kljub jasnim
usmeritvam iz dolgoročnega programa gospodarske stabilizacije o samostojnosti trgovine v procesu družbene reprodukcije in njeni družbenoekonomski enakopravnosti z ostalimi
gospodarskimi dejavnostmi, zaostrene razmere v gospodarstvu, poudarjeni administrativni posegi v delovanju trgovine
in določene slabosti v zakonodaji na tem področju in v samoupravni organiziranosti te dejavnosti povzročajo, da se te
usmeritve ne uresničujejo. Skupščina je pri tem ugotovila, da
v obdobju dolgoročne preusmeritve slovenskega gospodarstva na intenzivno, sodobno proizvodnjo, ki bo čedalje bolj
slonela na delovanju ekonomskih zakonitosti in upoštevanju
kriterijev svetovnega tržišča, potrebujemo učinkovito, racionalno in tržno visoko usposobljeno trgovinsko dejavnost.
Poleg spleta objektivnih okoliščin, ki so prispevale k poslabšanju akumulacijske in reprodukcijske sposobnosti notranje
trgovine, znotraj tega pa predvsem trgovine na drobno, pa
obstajajo resne slabosti tudi v trgovini sami. Skupščina je zato
terjala, da je po.trebno takoj začeti reševati položaj trgovine na
drobno, kjer je posebnega pomena ustvarjanje takih pogojev
gospodarjenja, da si bo utrdila svojo dohodkovno sposobnost
predvsem pri zagotavljanju sredstev za financiranje zalog in
za investicijsko dejavnost ter politike cen v smislu zagotavljanja enakopravnega položaja trgovine in proizvodnje na
temeljnih izhodiščih zakona o družbeni kontroli cen. Hkrati je
opredelila tudi dologoročne naloge, ki zadevajo samoupravno organiziranost trgovine v celoti, ekonomske spodbude za združevanje dela in sredstev na enotnem jugoslovanskem trgu brez zakonske prisile, ter spremembo zakona o
zagotavljanju obratnih sredstev. Nujno bo treba proučiti reševanje osnovne oskrbe z odpiranjem trgovin v lasti občanov.
Skupščina je opredelila tudi vrsto nalog posameznim družbenim subjektom s ciljem, da se čimprej izboljša družbenoekonomski položaj notranje trgovine.
Takšno politiko je uveljavljala tudi prek delegacije v Zboru
republik in pokrajin Skupščine SFRJ, ki je v zvezi z zagotavljanjem enotnosti jugoslovanskega trga sprejel posebne ugotovitve, stališča in sklepe.
1.1.2.3. Drobno gospodarstvo
Ker še ni dovolj uveljavljene možnosti, da bi drobno gospodarstvo izdatneje prispevalo k hitrejšemu gospodarskemu
razvoju, zlasti k ustvarjanju večjega dohodka, večjemu zapo45

slovanju in k uveljavljanju ustvarjalnosti ter inovativnosti
delovnih ljudi, je Skupščina na podlagi poročila o uresničevanju obrtnega zakona o začetku mandatnega-obdobja sprejela
prve spremembe in dopolnitve obrtnega zakona. S temi spremembami so bile sprejete nekatere spodbudnejše rešitve za
ustanavljanje pogodbenih organizacij združenega dela, a se
je kasneje pokazalo, da te spodbude niso bile zadostne.
V širokih razpravah o razvoju drobnega gospodarstva so
bila odprta številna vprašanja in problemi razvoja zasebne
obrti, predvsem vprašanje zgornje meje števila delavcev, ki jih
sme v dopolnilnem delu zaposlovati obrtnik. Odpiralo se je
tudi vprašanje opravljanja nekaterih dejavnosti, ki jih zakon
ne dovoljuje (npr. žagarskih storitev za organizacije združenega dela), možnosti za širjenje dejavnosti, ki bi se lahko
opravljale s samostojnim osebnim delom ter vprašanje organiziranja pogodbenih organizacij združenega dela.
Na podlagi sprejetih stališč in sklepov so bile pripravljene
nove spremembe obrtnega zakona, ob tem pa tudi zakona o
davkih občanov. S temi spremembami je bil uresničen le del
skupščinskih usmeritev. Velik del pa ostaja trajnejša naloga
posameznih nosilcev, odgovornih za to področje, in Skupščine v okviru spremljanja uresničevanja posameznih zakonov
in politike.
Družbenopolitični zbor je ob obravnavi osnutka sprememb
in dopolnitev obrtnega zakona s posebnim sklepom zavezal
Izvršni svet, da naj še posebej analizira možnosti opravljanja
intelektualnih storitev z osebnim delom na vseh področjih,
vključno s proučitvijo potrebe po pripravi celovitega zakona o
osebnem delu.
Kljub dopolnitvam obrtnega in nekaterih drugih zakonov pa
ostajajo mnoga vprašanja na področju razvoja drobnega
gospodarstva še naprej odprta. V dosedanjih razpravah je bil
zanemarjen družbeni sektor drobnega gospodarstva. Na to so •
zlasti opozarjali v razpravah delegati Zveze socialistične mladine Slovenije v Družbenopolitičnem zboru. Nerealiziranaje
ostala tudi zahteva skupščine, da se sprejme poseben zakon,
ki bo določal pogoje in način ustanavljanja delovnih organizacij, ki jih po 350. členu zakona o združenem delu v določenih
dejavnostih lahko ustanovijo delovni ljudje in civilno pravne
osebe. Obrtnki pri vzpostavljanju dolžniško upniških razmerij
še vedno niso izenačeni z organizacijami združenega dela. To
področje namreč sodi v pristojnost zvezne skupščine, ki kljub
številnim pobudam Izvršnega sveta in delegatov iz SR Slovenije v Zveznem zboru te problematike zakonsko še ni uredila.
Skupščina zaradi tega ni mogla sprejeti predloga zakona o
stečaju nad obratovalnicami samostojnih obrtnikov.
Skupščina je sprejeto politiko na področju osebnega dela
uveljavljala tudi prek svoje delegacije v Zboru republik in
pokrajin Skupščine SFRJ, ki je o razvoju drobnega gospodarstva sprejel posebne ugotovitve, stališča in sklepe, ki so
upoštevani v srednjeročnem planu Jugoslavije.
Skupščina je bila seznanjena tudi z razvojem domača in
umetne obrti v SR Sloveniji in ob obravnavi tega področja
sprejela usmeritve za njen nadaljnji razvoj. Ugotovila je tudi,
da se posebni družbeni dogovor o razvoju domače in umetne
obrti prepočasi uresničuje, zato je zahtevala večjo dejavnost
za njegovo uresničitev.
1.1.2.4. Urejanje prostora
Glede na prepočasno in večkrat neustrezno urejanje prostora je Skupščina nadaljevala dejavnosti na tem področju in
sprejela posebne usmeritve, na podlagi katerih naj bi se v
večji meri usmerjali in usklajevali temelji politike prostorskega razvoja republike
bistvena vprašanja, ki naj bi jih razreševala prostorska zakonodaja. so bila sprejeta šele po daljšem usklajevanju nasprotujočih si interesov v posameznih rešitvah, kar se odraža tudi
na izvajanju teh predpisov v praksi. Ogrožena je namreč
celovitost in posebnost planiranja v prostoru glede njene
sinhronizacije s sistemom družbenega planiranja, kjer urejanje prostora še vedno ni po vsebini bistveni del.planov družbenopolitičnih skupnosti. Zakonsko sicer razmejena funkcija
in vsebina prostorskih delov srednjeročnih in dolgoročnih
planov ter v njih funkcija urbanističnega in krajinskega načrta
se ne uveljavlja, ker ni bila dovolj upoštevana posebnost
ruralnih območij v odnosu do srednjih in večjih mestnih
središč. Usklajevanje interesov v prostoru poteka prepočasi,
zlasti se ne uveljavlja v celoti usmeritev dolgoročnega plana
republike glede ravnanja s kmetijskimi in stavbnimi zemljišči,
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pri čemer se premalo upošteva tudi zatečena urbanizacija in
tipičnost nekaterih ravninskih in hribovitih področij poselitve.
Velike težave pri uveljavljanju samoupravne organiziranosti
so evidentne pri upravljanju in razpolaganju s stavbnimi zemljišči, zlasti v mestih, ki jih sestavlja več občin.
Razprave v Skupščini o izvajanju planskih dokumentov
kažejo na to, da samoupravne organizacije in skupnosti ter
družbenopolitične skupnosti še vedno namenjajo premajhno
skrb prostorskim pogojem reprodukcije in prostorski, zemljiški in urbanistični politiki. Zato bo treba v prihodnjem
obdobju obvladati nakopičena protislovja, ki so povzročala v
gospodarjenju s prostorom in naravnimi viri določena neravnovesja. Smotrna raba prostora oziroma organizacija dejavnosti v prostoru bosta lahko na višji stopnji razvitosti
pomembno prispevala k zmanjševanju družbenih stroškov in
k bolj humanemu življenjskemu okolju.
1.1.2.5. Varstvo okolja
Zaostrene razmere, različni in protislovni pogledi na reševanje problemov, družbena in politična škoda ter večja osveščenost ljudi je narekovala Skupščini, da je posvetila posebno
pozornost varstvu okolja in se zavzela za zaostritev odgovornosti in za doslednost pri izvajanju programa dejavnosti na
podlagi dogovorjenih nalog. Uresničevanje teh nalog namreč
niti po obsegu niti po dinamiki ne poteka skladno z načrtovanjem razvoja, čeprav se je v tem času začela krepiti zavest in
odgovornost za večjo kakovost okolja.
Delegati v Skupščini SR Slovenije so v razpravi ob sprejemanju planskih dokumentov namenili posebno pozornost
tudi izboljševanju varstva okolja in prispevali h kvalitetnejšim
usmeritvam za bodoče obdobje. Poudarjeno je bilo, da je
osnovni cilj zagotoviti pogoje za učinkovitejše in brezpogojno
obvladovanje ekološke problematike. Posebej pomembno bo
vztrajati pri uveljavitvi ekoloških elementov v sklopu investicijskih kriterije prestrukturiranja gospodarstva. Pri izpolnjevanju nalog s tega področja pa bo nujno treba izboljšati strukturo in kakovost informacij, zlasti o kakovosti okolja in o
odlaganjih v okolje.
Komisija za varstvo človekovega okolja se je vključevala v
obravnavanje srednjeročnih in dolgoročnih planskih dokumentov nadaljnjega razvoja SR Slovenije in se zavzemala za
integralno zagotovitev možne kakovosti človekovega okolja.
V tem kratkem času je obravnavala in sprejela stališča tudi do
nekaterih drugih vprašanj, kot npr. glede dogovora o kontroli
kvalitete morske vode, do družbenega dogovora o preprečevanju onesnaževanja reke Save s pritoki, do oblik in smeri
mednarodnega sodelovanja SR Slovenije na področju varstva
okolja, do problemov gradnje skladišča radioaktivnih odpadkov.
1.1.2.6. Stanovanjsko in komunalno gospodarstvo
Uveljavljanje družbenoekonomskih odnosov na stanovanjskem področju in izvajanje dolgoročnega programa ekonomske stabilizacije stanovanjskega in komunalnega gospodarstva zavirjo nakopičene težave iz preteklosti, ki se niso sproti
reševale, zlasti na področju uvajanja raznih oblik graditve,
obvladovanja stroškov stanovanjske gradnje in sistema družbeno organiziranega oblikovanja cen stanovanj, oblikovanja
ekonomskih stanarin, pri pospešitvi razvoja stanovanjskega
zadružništva ter razmejevanju prvin socialne in ekonomske
politike na tem področju.
Skupščina je intenzivno spremljala izvajanje zakona o stanovanjskem gospodarstvu, sprejela novelo tega zakona
ustrezne sklepe za nadaljnje delo, pa tudi pristopila k družbenemu dogovoru o določanju skupnih elementov stanovanjske
in komunalne politike v Jugoslaviji.
V skupščinskih razpravah je bilo ugotovljeno, da se bodo z
dopolnitvijo zakona o stanovanjskem gospodarstvu rešila le
tista vprašanja, ki v praksi povzročajo največ težav in ki se
predvsem nanašajo na izvajanje družbeno usmerjene stanovanjske gradnje, lastno udeležbo pri pridobitvi stanovanjske
pravice, izterjavo stanarin in prispevkov etažnih lastnikov,
revalorizacijo in amortizacijo stanovanj ter podaljšanja veljavnosti nekaterih določb glede gradnje domov za upokojence in
invalidno mladino. Hkrati je bilo predlagano, da naj se druga
vprašanja, kot npr. organizacija gradnje, cene, višina stanarine, itd. urejajo z dopolnitvijo veljavnih družbenih dogovorov
in samoupravnih sporazumov. Pri obravnavanju problematike
reševanja stanovanjskih vprašanj mladih je bila odprta vrsta
poročevalec

vprašanj, ki jih je treba čimprej proučiti in predlagati ustrezne
rešitve.
Skupščina je v tem mandatnem obdobju zaključila tudi
razpravo in sprejela zakon o spremembah in dopolnitvah
zakona o stanovanjskih razmerjih.
V naslednjem obdobju bo potrebno uveljaviti racionalne in
sodobnejše zasnove družbeno-organizirane stanovanjske
gradnje, obe obliki gradnje pa enakovredno obravnavati že ob
pripravi prostorskih planskih in izvedbenih aktov. Potrebno
bo zagotoviti pravočasno pridobivanje in pripravo stavbnih
zemljišč v celotnem stanovanjskem gospodarstvu ter zagotoviti doslednejše uveljavljanje ekonomskih zakonitosti. Le tako
bomo lahko dosegli dolgoročno začrtane cilje gospodarske
stabilizacije na tem področju.
Razmere na področju komunalnega gospodarstva so se v
zadnjih letih še bolj zaostrile, kar neposredno vpliva tudi na
razmere v stanovanjskem gospodarstvu, zlasti pa na višino
cene zgrajenega m2 stanovanjske površine. Gospodarjenje s
komunalnimi objekti in napravami pa zaradi nizke akumulativne in reproduktivne' sposobnosti komunalnega gospodarstva v nekaterih primerih že ogroža delovanje sistema ter
nemoteno in kvalitetno zadovoljevanje potreb občanov s
komunalnimi storitvami. Tudi na tem področju se temeljne
usmeritve glede razvoja samoupravnih družbenoekonomskih
odnosov ne uresničujejo.
1.1.2.7. Bančništvo in gospodarjenje s finančnimi sredstvi
Skupščina je precej pozornosti posvetila tudi uresničevanju
odnosov v gospodarjenju s finančnimi sredstvi v organizacijah združenega dela in bankah z območja SR Slovenije.
Gradivo, ki so ga pripravile banke in Gospodarska zbornica
Slovenije, je bilo deležno široke javne razprave tudi v okviru
konferenc delegacij.
Skupščina je ob obravnavi poročila ugotovila, da je bil v
zadnjih letih dosežen napredek pri •stanavljanju in delovanju
internih bank in posebnih finančnih služb, da pa preobrazba
družbenoekonomskih odnsov pri gospodarjenju s finančnimi
sredstvi še vedno zaostaja za postavljenimi cilji. Opredeljeni
so družbeni kriteriji za nujn^ organizacijske spremembe v
bančništvu, ki naj bodo podlaga, da se bančništvo organizira
kot učinkovit mehanizem za združevanje sredstev in za vzpostavljanje kreditnih odnosov na podlagi interesov delavcev, ki
ustvarjajo sredstva akumulacije.
Skupščina je s sprejetimi sklepi priporočila organizacijam
združenega dela, bankam in organom družbenopolitičnih
skupnosti, da pristopijo k uresničevanju usmeritev za izboljšanje oziroma preobrazbo tega pomembnega področja družbenoekonomskih odnosov. Ob tem je tudi poudarjala, da je
potrebno v prihodnje dosledno in enotno nadzorovati uresničevanje dogovorjene politike ter izvajanje sprejetih predpisov
s tega področja. Usmeritve v stališčih in sklepih Skupščine so
bile tudi koristen prispevek delegatom v Zveznem zboru pri
dograjevanju zakona o temeljih kreditnega in bančnega sistema.
Skupščina oziroma Zbor združenega dela je redno spremljal finančno poslovanje Narodne banke Slovenije in ob tem
zahteval sistemsko ureditev presežkov prihodkov nad izdatki,
kar je bilo tudi urejeno s spremembo zakona o Narodni banki
Slovenije. Enaka pozornost je bila namenjena delovanju
Službe družbenega knjigovodstva Slovenije in vlogi, ki jo ima
služba pri kontroli gospodarjenja z denarnimi sredstvi.
1.1.2.8. Davčni sistem in politika
Pri urejanju davčnega sistema je Skupščina izhajala iz stališča, da je sistem obdavčitve občanov potrebno nenehno
izpopolnjevati in usklajevati z razvojnimi cilji na posameznih
področjih družbenega življenja. Zaradi temeljite priprave
novega sistema obdavčevanja občanov so bila že v letu 1978
pripravljena izhodišča za revizijo davčnega sistema. Na tej
podlagi so v naslednjih letih potekale priprave za spremembo
davčnega zakona.
Z namenom, da se razčistijo odprta vprašanja z vidika
uresničevanja ustavnega načela, da prispevajo za zadovoljevanje splošnih družbenih potreb več tisti, ki dosegajo večji
dohodek, so bile obravnavane analize o delovanju in izvajanju
davčnega sistema in davčne politike, o delovanju dosedanjih
sistemov obdavčevanja dohodka iz kmetijstva s predlogom
možnega prehoda na obdavčitev po dohodku in o delovanju
temeljnega posebnega republiškega oziroma pokrajinskega
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in posebnega občinskega prometnega davka. Skupščina je na
tej podlagi sprejela decembra leta 1982 zakon o davkih občanov in valorizacijo dohodkovnih cenzusov, ki pogojujejo pravico do socialnih olajšav oziroma oprostitev. Hkrati je sprejela
tudi spremembo republiškega zakona o prometnem davku, s
katerim je bil ukinjen posebni občinski davek od prometa
proizvodov po splošni stopnji in preoblikovan v republiški vir.
Z vsakoletnim odlokom Skupščine pa je bil posameznim občinam odstopljen del posebnega republiškega davka od prometa proizvodov.
Veljavni način pokrivanja razlike med izvirnimi prihodki
federacije do skupnega obsega proračuna s prispevki republik in avtonomnih pokrajin povzroča vsako leto zahteve, da
se z izvirnimi prihodki zagotovi čim več sredstev. Temeljni
prometni davek se je zato v glavnem uveljavil kot vir proračuna federacije, malo pa je bilo storjenega, da bi prevzel
ustrezne ekonomske funkcije kot regulator tržne ponudbe in
povpraševanja. Pogoste spremembe zakona in tarife prometnega davka so bile zato pretežno namenjene zagotovitvi sredstev za proračun federacije zaradi nadomestitev izpada prihodkov od carin in drugih uvoznih dajatev, ki je bil posledica
zmanjšanja blagovne menjave s tujino in omejitve uporabe
primarne emisije za proračun federacije. To pa neposredno
vpliva na povečanje maloprodajnih cen, s tem pa tudi na
stopnjo inflacije. Zvezni izvršni svet je dobil v zakonu tudi
dodatna pooblastila, da postopno določa v sodelovanju z
izvršnimi sveti republik in avtonomnih pokrajin praktično vse
stopnje v tarifi temeljnega prometnega davka.
Skupščina je pristopila k dogovoroma o usklajevanju davčnega sistema in o temeljih davčne politike. S tema dogovoroma republik in pokrajin so bile na področju sistema in
politike usklajene vrste davkov ter glavni elementi obdavčevanja, usklajeno je bilo organiziranje, status in položaj služb
družbenih prihodkov, kar je eden glavnih pogojev za
dosledno in pravilno uporabo izvajanja davčnega sistema in
uresničevanja ciljev davčne politike; dogovora pa se prepočasi uresničujeta. Skupščina je v marcuj 1985 v skladu z
opredelitvami v obeh dogovorih in v skladu z usmeritvami
glede razvoja drobnega gospodarstva sprejela spremembe in
dopolnitve zakona o davkih občanov. Zakon zadržuje sistem
obdavčevanja po katastrskem dohodku z zahtevo Skupščine
o vsakoletni valorizaciji katastrskega dohodka, hkrati pa
določa obdavčevanje po dejanskem dohodku; opravljena pa
je bila tudi vrsta sprememb in dopolnitev na sektorju obdavčitve samostojnih obrtnikov.
Skupščina se je ob obravnavi davčnih predpisov zavzemala
za takšno davčno politiko, ki bi v prihodnje dajala manjši
pomen fiskalni funkciji davkov, v večji meri pa uveljavljala
njihovo ekonomsko funkcijo (skupaj z monetarno-kreditnimi
ukrepi), za razvojno usmerjanje vlaganj in tekoče urejanje
ponudbe in povpraševanja. Zavzemala se je tudi za to, da bi se
bolj upoštevala socialna funkcija davkov z obdavčevanjem v
skladu z ekonomsko sposobnostjo in popolnejšim zajemanjem virov takšnih prihodkov, ki so neodvisni od vloženega
dela in omogočajo družbeno neupravičene socialne razlike.
Poudarjala je, da mora biti davčna politika selektivna in v prid
pospeševanja konvertibilnega izvoza, tehnološkega razvoja in
prestrukturiranja gospodarstva ter hitrejšega regionalnega
razvoja manj razvitih območij, kar se že uveljavlja v posameznih predpisih in v praksi tudi izvaja. Skupščina se je prav tako
zavzemala, da je treba dati večji pomen neposrednim davkom.
1.1.3. Razvoj družbenoekonomskih odnosov in
samoupravne organiziranosti v samoupravnih
interesnih skupnostih družbenih dejavnosti in
materialne proizvodnje
1.1.3.1. Družbene dejavnosti
Skupščina je posebno pozornost namenjala odnosom svobodne menjave dela na področjih družbenih dejavnosti, programom teh dejavnosti, izpeljavi samoupravne organiziranosti in delovanju delegatskega sistema. Poudarjala je. da je
potrebno programe družbenih dejavnosti prilagajati manjšim
materialnim možnostim, upoštevaje njihove specifičnosti in
značilnosti in jih uveljaviti kot pomemben kvaliteten dejavnik
družbenega razvoja.
Skupščina je zaradi zaostrenih razmer in nedoslednega
uveljavljanja odnosov svobodne menjave dela na pobudo
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družbenopolitičnih organizacij zahtevala analizo o uresničevanju svobodne menjave dela v družbenih dejavnostih v SR
Sloveniji. Na podlagi široke razprave je menila, da je potrebno
dograditi sistem družbenega planiranja, zlasti glede oblikovanja s celotnim družbenim razvojem usklajenih odločitev o
delitvi družbenega proizvoda in s tem povezanim realnim
vrednotenjem pomena družbenih dejavnosti za nadaljnji razvoj družbe. Opozorila je na nujnost prestrukturiranja družbenih dejavnosti v skladu z razvojnimi potrebami, na nujnost
sprememb v sistemu solidarnosti in vzajemnosti pri zagotavljanju potrebnega obsega in standarda storitev v družbenih
dejavnostih ter na nujnost izboljšanja družbenoekonomskega
položaja izvajalcev. Skupščina je tudi menila, da je normativna ureditev samoupravnega organiziranja na teh področjih
prepodrobna in malo učinkovita; na tej podlagi so že pripravljene spremembe zakona o skupnih osnovah svobodne
menjave dela, potrebne pa bodo spremembe tudi drugih
področnih zakonov.
Skupščina je na področju družbenih dejavnosti sprejela
tudi družbeni dogovor o skupnih temeljih izobraževanja in
izpopolnjevanja učiteljev in sodelavcev v predšolski vzgoji,
osnovni šoli in srednjem usmerjenem izobraževanju; o temeljih strategije tehnološkega razvoja v SFRJ in o pogojih organiziranja in skupnega financiranja mednarodnih športnih prireditev, ki se prirejajo v Jugoslaviji, ter spremljala izvajanje že
sprejetih drugih družbenih dogovorov.
Na področju vzgoje in izobraževanja je Skupščina namenila posebno pozornost uresničevanju zakona o usmerjenem
izobraževanju. Tako je obravnavala poročilo o uresničevanju
srednjega usmerjenega izobraževanja, pripravah programskih zasnov in programov v visokem izobraževanju, oblikovanju posebnih izobraževalnih skupnosti in uveljavljanju družbenoekonomskih odnosov v njih, izobraževanju ob delu in iz
dela ter izvajanju proizvodnega dela in delovne prakse ter
poročilo o pripravi in izvajanju novih vzgojnoizobraževalnih
programov v visokem šolstvu. V svojih stališčih je zlasti opozorila da bo treba programske zasnove in vzgojnoizobraževalne programe stalno preverjati in jih dopolnjevati z vidika
znanosti, tehnike in potreb družbenega razvoja ter pri tem
upoštevati realne materialne možnosti.
Ob pripravi in uvajanju novih vzgojnoizobraževalnih programov v visokem šolstvu so bila zlasti neuresničena nekatera
pričakovanja glede široke zasnovanosti dodiplomskih programov, razvoja podiplomskega izobraževanja, izobraževanja ob
delu in iz dela, povezanosti vzgojnoizobraževalnega in raziskovalnega dela ter vseh oblik permanentnega izobraževanja.
Skupščina je ob obravnavi uresničevanja zakona o usmerjenem izobraževanju in ob dajanju soglasij k statutom višjih in
visokih šol ugotavljala, da del neuresničenih pričakovanj
izhaja tudi iz neustrezne samoupravne organiziranosti izobraževalnih organizacij in posebnih izobraževalnih skupnosti.
Na podlagi dosedanjih rezultatov pri spremljanju uresničevanja vzgojnoizobraževalnih programov, po katerih se je izobraževala prva generacija učencev srednjih šol, bodo nakazane potrebe po dopolnjevanju in dograjevanju teh programov, o čemer bo razpravljala Skupščina v začetku novega
mandatnega obdobja.
Zaradi pomena raziskovalne dejavnosti kot ednega ključnih razvojnih dejavnikov je Skupščina obravnavala poročilo o
uresničevanju zakona o raziskovalni dejavnosti in raziskovalnih skupnostih. Ugotovljeno je bilo, da raziskovalne zmogljivosti, obseg raziskovalno razvojnega dela v organizacijah
združenega dela v gospodarstvu, prenos raziskovalnih dosežkov in znanja v inovacijske procese ter stik s svetovno znanostjo in tehnologijo kritično zaostajajo za razvojnimi potrebami. Za preseganje tega je treba uresničiti pogoje, da se
bosta znanost in raziskovalna dejavnost tvorno vključevala v
procese odločanja o bistvenih vprašanjih ekonomskega, tehnološkega in družbenega razvoja. Zagotoviti bo treba hitrejše
nastajanje in uveljavljanje raziskovalnih rezultatov za enakopravnejše vključevanje v domačo in mednarodno delitev dela,
oceniti pripravljene usmeritve na področju inovativne dejavnosti in program za preseganje tehnološke zastarelosti.
Na področju kulture sta bila v tem mandatnem obdobju
sprejeta še zakon o knjižničarstvu in zakon o kulturnoumetniških dejavnostih in posredovanju kulturnih vrednot, s čimer je
bilo to področje zakonsko zaokroženo. Da bi se zagotovili
ugodnejši družbenoekonomski pogoji za razvoj književne
ustvarjalnosti, izdajanje, plasma in uporabo knjige, je Skupš48

čina posebno pozornost namenila tudi uresničevanju družbenega dogovora o knjigi.
Že na začetku mandatnega obdobja je Skupščina sprejela
ugotovitve, stališča in sklepe o uresničevanju zdravstvenega
varstva v SR Sloveniji in program aktivnosti za uresničevanje
aktualnih nalog na tem področju, v katerem je med drugim
opredelil dejavnosti za vzdrževanje dosežene ravni zdravstvenega varstva v spremenjenih gospodarskih razmerah in usmeritve za dolgoročni razvoj zdravstvenega varstva. Sprejete so
bile tudi nekatere spremembe zakona o zdravstvenem varstu,
na novo pa sta bila s posebnim zakonom urejena odvzem in
presaditev organov človeškega telesa v zdravstvene namene.
Skupščina je ob sprejemanju uresničevanja socialne politike nasploh in nekaterih njenih sestavin ter opredeljevanju
tega področja v planskih aktih posebno pozornost namenila
spreminjanju in izvajanju sistemske zakonodaje na področju
pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Med pomembnejše novosti republiškega zakona sodijo zlasti obvezno zavarovanje kmetov in članov njihovih gospodarstev ter vseh
delovnih ljudi, ki opravljajo samostojno dejavnost kot edini ali
glavni poklic, pravica do predčasne pokojnine in spremembe
pri pravici do družinske pokojnine, izpeljava določil zveznega
zakona o.usklajevanju pokojnin, poudarjeno načelo prevencije invalidnosti itd. Skupščina je po nekaj več kot letu dni od
uveljavitve zakonov obravnavala novi sistem in ugotovila, da
se v danih ekonomskih razmerah ustrezno uresničuje, pri
čemer pa je treba upoštevati, da bo dosledno uresničen šele,
ko se bosta začeli izvajati z zveznim zakonom predvidena
valorizacija osebnih dohodkov za izračun pokojninske
osnove za zadnje leto dela in tekoča valorizacija pokojnin, kar
bo bistveno vplivalo na izboljšanje gmotnega položaja upokojencev.
_
V tem obdobju je bila po^pbna pozornost Skupščine namenjena uresničevanju sklepov in stališč o dograjevanju sistema
socialne varnosti borcev NOV in drugih borcev in vojaških
invalidov in spremembam nekaterih republiških zakonov na
tem področju. Splošno padanje življenjskega standarda in
visoka inflacija, ki sta vplivala tudi na poslabšanje položaja
borcev NOV, še zlasti zahtevata dosledno uresničevanje njihovih z zveznimi predpisi zagotovljenih pravic in proučitev
možnosti izpolnjevanja sistema njihovega dopolnilnega varstva.
Z uresničevanjem socialne politike je bila neposrdno povezana obravnava politike zaposlovanja, uresničevanje akcijskega programa boja proti aihkoholizmu ter resolucije o načrtovanju družine in družbenih prizadevanj za njen nastanek in
varnost ter zakonov s tega področja. V skladu s pobudami,
danimi ob sprejemanju republiškega zakona o pokojninskem
in invalidskem zavarovanju, je bilo s posebnim zakonom urejeno družbeno varstvo odraslih duševno in telesno prizadetih
oseb.
1.1.3.2. Maierialna proizvodnja
Skupščina je večkrat obravnavala problematiko samoupravnih interesnih skupnosti materialne proizvodnje z vidika
razvoja in ekonomskega položaja, sprejemala zakone s teh
področij in spremljala njihovo uresničevanje. Ugotovljeno je
bilo, da so problemi predvsem pri zagotavljanju sredstev za
enostavno in razširjeno reprodukcijo, povezani tudi z nedoslednim uresničevanjem zakona o razširjeni reprodukciji in
minulem delu.
Kljub večkratnim načelnim usmeritvam Skupščine nismo
uspeli sredstev za enostavno reprodukcijo zagotavljati s ceno
storitev, saj so bile cene večine storitev v zvezni pristojnosti,
pa tudi, kadar so bile v republiški pristojnosti, takšna usmeritev iz različnih razlogov ni bila dosledno upoštevana. Zaradi
določenega zadrževanja cen ter storitev so posamezne organizacije združenega dela v teh dejavnostih poslovale z izgubo,
pri čemer sta prednjačili energetsko in železniško gospodarstvo. Nemoten razvoj teh dveh dejavnosti pa je terjal, da se
zagotavljanje sredstev za enostavno reprodukcijo opredeli z
zakoni.
Skupščina se je prav tako zavzemala, naj bi se sredstva za
razširjeno reprodukcijo v teh dejavnostih praviloma zbirala na
podlagi interesnega združevanja sredstev uporabnikov za
infrastrukturne objekte, pri čemer naj bi se uporabniki in
združevalci sredstev samoupravno dogovorili o obliki in
načinu vračanja združenih sredstev in nadomestil za uporabo
tako združenih sredstev. Obvezno združevanje je možno
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predpisati le za financiranje tistih nujnih potreb družbene
reprodukcije, od katerih je odvisno uresničevanje temeljnih
ciljev družbenega razvoja, ki jih določa družbeni plan SR
Slovenije in to v primeru, če ne pride do združevanja s
samoupravnim sporazumevanjem. Zato so bili sprejeti intervencijski zakoni za posamezne samoupravne interesne skupnosti gospodarske infrastrukture.
Skupščina je posebej terjala, da se v pripravah planskih
aktov na ravni republike upošteva, da morajo biti vse sprejete
obveznosti in naloge dohodkovno pokrite s samoupravnimi
sporazumi o temeljih planov vseh nosilcev družbenega planiranaja. Zaradi zoževanja materialnih možnosti, zaostrovanja
pogojev gospodarjenja in želje po širitvi infrastrukturnih
objektov je Skupščina sredi prejšnjega srednjeročnega planskega obdobja v smislu načela kontinuiranega paniranja
predlagala, naj samoupravne interesne skupnosti materialne
proizvodnje spremenijo oziroma dopolnijo planske akte, pri
čemer naj zlasti uporabniki ugotovijo, katere naloge so neodložljive, katere pa je možno prenesti v kasnejše obdobje.
Ne glede na vrsto pomembnih doseženih rezultatov v samoupravnih interesnih skupnostih pa je v praksi še vedno veliko
slabosti, ki preprečujejo, da bi se te skupnosti uveljavile kot
mesto resničnega dogovarjanja uporabnikov in izvajalcev v
zadovoljevanju njihovih potreb in usklajevanju interesov
glede delovanja in razvoja ter skupnem načrtovanju razvoja
teh dejavnosti, načinu opravljanja teh dejavnosti in uresničevanju posebnega družbenega interesa. K temu je prispevala
tudi premalo ustrezna samoupravna interesna organiziranost
v teh dejavnostih, ki pa je po mnenju Skupščine med drugim
posledica prepodrobnega normiranja v zakonih za posamezne dejavnosti in ni odraz celovitosti interesov delavcev,
delovnih ljudi in občanov za učinkovito uresničevanje odnosov v teh -dejavnostih. V obširnih stališčih in sklepih, ki jih je
za razreševanje problematike razvoja v samoupravnih interesnih skupnostih materialne proizvodnje Skupščina sprejela
sredi leta 1985, je bila opredeljena vrsta nalog za ustreznejšo
opredelitev družbenoekonomskih odnosov v teh skupnostih,
za okrepitev samoupravnega odločanja delavcev pri razvoju
dejavnosti, pa tudi naloga, da je treba po skrbni proučitvi
pripraviti spremembe in dopolnitve posameznih zakonov, ki
urejajo ta področja. Ker samoupravni sporazumi o temeljih
planov samoupravnih interesnih skupnosti materialne proizvodnje za obdobje 1986-1990 in samoupravni sporazumi o
združevanju sredstev za razširjeno raprodukcijo še niso sprejeti in ker na ravni federacije še niso sprejeti skupni plani za
posamezna področja gospodarske infrastrukture, je Skupščina v februarju letos sprejela interventni zakon, s katerim se
vsem pomembnejšim samoupravnih interesnim skupnostim
materialne proizvodnje za leto 1986 zagotavlja združevanje
sredstev za nadaljnjo gradnjo ključnih infrastrukturnih objektov.
Skupščina je ob obravnavi planskih aktov veliko pozornosti
namenila delovanju velikih sistemov v gospodarski infrastrukturi. Z novim zakonom o sistemu družbenega planiranja in z
družbenim planom je bilo določeno, da se v teh skupnostih na
ravni federacije medsebojni odnosi urejajo z njihovim skupnim planom, ki mora temeljiti na samoupravno prevzetih
obveznostih organizacij združenega dela izvajalcev in uporabnikov v republikah in avtonomnih pokrajinah, ki z medsebojnimi dogovori in samoupravnimi sporazumi zagotavljajo
tudi sredstva za realizacijo skupnih planov in programov, v
skladu s svojo ustavno pristojnostjo pa po potrebi tudi z
zakonskim zagotavljanjem sredstev. Veliki sistemi bodo lahko
na tej podlagi prevzeli pomembno integrativno vlogo pri
zagotavljanju temeljnih pogojev gospodarjenja v skupnem
interesu.
Pri obravnavi in razreševanju problematike s področja
samoupravnih interesnih skupnosti materialne proizvodnje so
sodelovale 's Skupščino tudi skupnosti za stanovanjsko,
komunalno in vodno gospodarstvo in dale vrsto predlogov in
pobud ter oblikovale lastna stališča do posameznih odprtih
vprašanj. Zlasti velja to za planske akte, zakon o stanovanjskem gospodarstvu, zakon o stavbnih zemljhiščih in podobno.

1.1.4. Vključevanje Skupščine v samoupravno
sporazumevanje, družbeno dogovarjanje in
medrepubliško dogovarjanje
Pomembna funkcija Skupščine je spodbujanje samoupravnega sporazumevanja in družbenega dogovarjanja, pri čemer
lahko tudi predpiše, da so posamezne samoupravne organizacije in skupnosti dolžne opraviti postopek za samoupravno
sporazumevanje in družbeno dogovarjanje. To funkcijo je
Skupščina uresničevala tako, da so zbori pri obravnavi posameznih zadev v svojih sklepih opredeljevali vprašanja, ki naj
se uredijo po samoupravni poti: npr. Na področjih delovnih
razmerij, varstva pri delu, zaposlovanja, stanovanjskih razmerij, zdravstvenega varstva. Na področjih pokojninskega in
invalidskega zavarovanja, stanovanjskega gospodarstva in na
nekaterih drugih področjih pa je Skupščina tudi predpisala
obveznost samoupravnim organizacijam in skupnostim, da
opravijo postopek samoupravnega sporazumevanja in družbenega dogovarjanja.
Skupščina je bila udeleženka v številnih družbenih dogovorih, ki so bili sklenjeni v Jugoslaviji. Pri tem je šlo v prvi vrsti za
družbene dogovore, s katerimi se uresničujejo usmeritve iz
dolgoročnega programa gospodarske stabilizacije: npr. o
strategiji tehnološkega razvoja, o skupnih osnovah in merilih
za delitev dohodka, o temeljih skupne politike na področju
zaposlovanja, o temeljih skupne politike na področju stanovanjskega in komunalnega gospodarstva.
Z vrsto družbenih dogovorov so se reševali tudi'nekateri
pereči gospodarski problemi kot npr. varčevanje in solidarnost pri pomanjkanju električne energije, zagotavljanje sredstev za pospeševanje ekonomskih odnosov s tujino, zagotavljanje sredstev za regres za umetna gnojila, viri sredstev za
financiranje blagovnih rezerv.
Ob sklepanju družbenih dogovorov o sofinanciranju posameznih športnih prireditev je Skupščina dala pobudo za sklenitev družbenega dogovora, s katerim so določeni pogoji za
organiziranje in financiranje mednarodnih športnih tekmovanj v Jugoslaviji. Sklenjen je bil tudi družben dogovor o
skupnih temeljih telesne kulture v SFR Jugoslaviji
V postopku sprejemanja družbenih dogovorov je Skupščina
uveljavljala politiko, ki jo je oblikovala na posameznih področjih, uveljavljala je interese delovnih ljudi in občanov ter samoupravnih organizacij in skupnosti in se v tem okviru zavzemala za uskladitev skupnih interesov v federaciji. Pri tem je
Skupščina tudi opozarjala, da vsebina družbenih dogovorov v
posameznih primerih ne ustreza njihovi z ustavo določeni
pravni naravi in funkciji. Opozarjala je tudi na primere, ko so
družbeni dogovori vsebovali predloge za enotno urejanje
družbenih odnosov preko realnih potreb usklajevanja zaradi
uresničevanja skupnih interesov v federaciji. Navedeni problemi so podrobneje prikazani v poročilu o uresničevanju
zakonodajne politike v republiki.
V okviru medrepubliškega sodelovanja je Skupščina sklenila več dogovorov na podlagi tretje alinee drugega odstavka
244. člena ustave SFR Jugoslavije, s katerimi se zaradi uresničevanja skupnih interesov v federaciji usklajujejo odnosi, ki
jih urejajo republike in avtonomni pokrajini v svoji pristojnosti. Ti dogovori so bili sklenjeni na področjih davčnega
sistema in davčne politike, zemljiške politike, zmanjšanja
materialnih obveznosti gospodarstva, solidarnosti pri elementarnih nesrečah in na drugih področjih.
1.2. DRUŽBENOPOLITIČNI SISTEM
Na področju družbenopolitičnega sistema se je Skupščina
usmerila predvsem na najbolj aktualna področja, ki jih je bilo
treba bodisi normativno dograditi bodisi preveriti, kako se v
praksi izvaja sprejeta politika.
1.2.1. Zunanja politika in mednarodno
sodelovanje
Skupščina se je v skladu s svojo ustavno vlogo aktivno
vključevala v oblikovanje in izvajanje skupne in enotne jugoslovanske zunanje politike in mednarodnega sodelovanja.
Prek svojih delovnih teles, zlasti Komisije za mednarodne
odnose, in prek svoje delegacije oziroma delegatov iz SR_
Slovenije v Skupščini SFRJ se je vključevala tudi v obravnavanje številnih vprašanj v zborih zvezne skupščine. V tem času
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je vzdrževala stike s tujimi predstavniškimi telesi, predvsem iz
obmejnih upravnih enot sosednjih držav, ter se vključevala v
izvedbo obiskov nekaterih delegacij osrednjih tujih predstavniških teles v naši državi.
Skupščina je namenjala veliko pozornost podružabljanju
zunanje politike in mednarodnega sodelovanja. V ta namen je
leta 1982 vsestransko proučila mednarodno sodelovanje SR
Slovenije in njeno dejavnost pri oblikovanju in izvajanju jugoslovanske zunanje politike. To je omogočilo opredelitev prednostnih usmeritev in nalog za delovanje posameznih nosilcev
mednarodnega sodelovanja na raznih področjih ter oceno
njene podružbljenosti.
Skupščina je izmed globalnih mednarodnih tem obravnavala potek in rezultate VII. konference šefov držav ali vlad
neuvrščenih držav v New Delhiju, VI. zasedanja Konference
Združenih narodov za trgovino in razvoja (UNCTAD) v Beogradu ter madridskega sestanka Konference o varnosti in
sodelovanju v Evropi (KVSE). Poudarila je pomen in usmerjenost sodelovanja naše države in naše republike z neuvrščenimi in drugimi državami v razvoju ter z evropskimi državami v
celoti, s sosednimi pa še posebej. Pozitivno je ocenila dosedanje procese ter se zavzela za nadaljnje uresničevanje nalog,
opredeljenih ob razpravi o mednarodnem sodelovanju in
dejavnosti SR Slovenije pri oblikovanju, sprejemanju in izvajanju skupne in enotne jugoslovanske zunanje politike in
mednarodnega sodelovanja.
Skupščina je odnosom s sosednimi državami, zlasti z Italijo,
Avstrijo in Madžarsko, stalno posvečala posebno pozornost,
zavedajoč se, da je razvoj prijateljskih odnosov in vsestranskega sodelovanja s sosedi ena trajnih in prednostnih smeri
naše zunanje politike in mednarodnega sodelovanja. Skupščina je zlasti poudarila pomen uresničevanja politike odprtih
meja, obmejnega gospodarskega sodelovanja ter vlogo slovenske narodne skupnosti v zamejstvu ter italijanske in madžarske narodnosti v SR Sloveniji pri razvijanju vsestranskega
sodelovanja in razumevanja med sosednimi državami in
narodi. Zavzela se je za njihove nemotene stike z matičnim
narodom ter za nadaljnje uresničevanje posebnih pravic pripadnikov obeh narodnosti.
Skupščina je obravnavala stanje obmejnega gospodarskega sodelovanja, predvsem uresničevanje srednjeročnega
programa ukrepov in dejavnosti za njegovo pospeševanje.
Poudarila je njegov večstranski pomen za celotne odnose s
sosedi ter podprla dejavnosti, potrebne za njegov nadaljnji
uspešen razvoj. S konkretnimi stališči in sklepi je opozorila na
ustrezno organiziranost v okviru interesnih skupnosti, na
potrebo po samoupravnem reševanju vseh vprašanj iz tega
sodelovanja in doslednem združevanju dogovorjenih dinarskih in deviznih sredstev, kakor tudi na vprašanja v zvezi s
plačilnim prometom po sporazumih o obmejnem gospodarskem sodelovanju, zagotavljanjem ustreznih stimulacij, hitrejšim razvojem višjih oblik sodelovanja, poslovanjem mešanih
podjetij in drugim. Zavzela se je tudi za še aktivnejše sodelovanje celotne države s sosedi, predvsem pa za še odločnejšo
podporo našim narodnim skupnostim na republiški, zvezni ter
na mednarodni bilateralni in multilateralni ravni.
Skupščina je oktobra 1985 celovito obravnavala položaj
slovenske narodne skupnosti v zamejstvu. Poudarila je širši
mednarodni in mednarodno-pravni okvir za urejanje manjšinske problematike, ustavno pravico in dolžnost skrbeti za položaj in razvoj naše narodne skupnosti v sosednih državah,
ustrezne mednarodne pogodbe z njimi, prispevek miroljubnih
in naprednih načel jugoslovanske zunanje politike k demokratizaciji mednarodnih odnosov in k ustvarjanju ugodnega
ozračja v odnosih med evropskimi državami.
Skupščina je ob deseti obletnici Osimskih sporazumov
pozitivno ocenila njihovo dosedanje uresničevanje ter poudarila njihov vpliv na ustvarjanje novega ozračja v odnosih med
državama, zlasti pa na dokončno in celovito mednarodnopravno ureditev vprašanje meje med Jugoslavijo in Italijo.
Sporazumi so tudi prvi pomembnejši praktični primer uresničevanja helsinškega duha v Evropi, omogočili pa so tudi
reševanje nekaterih drugih še nerešenih vprašanj medsebojnih odnosov.
Najpomembnejše nerešeno vprašanje iz Osimskih sporazumov je zavlačevanje s sprejetjem posebnega zakona o globalni zaščiti Slovencev v treh pokrajinah Furlanije-Julijske
krajine, kakor tudi številna nerešena tekoča vprašanja njihovega položaja in razvoja. Od ostalih vprašanj je Skupščina:
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obravnavala predvsem gradnjo osimskih cest pri nas in čedalje pomembnejše vprašanje medsebojnega sodelovanja pri
celovitem varstvu človekovega okolja. Za vsa pomembnejša
vprašanja je sprejela ustrezna stališča oziroma sklepe ter za
uresničenje sporazumov predlagala federaciji sprejem
potrebnih ukrepov.
Komisija za mednarodne odnose pri Skupščini pa se je
vključevala v obravnavo še številnih drugih vprašanj kot npr.:
delovanje meddržavnih in republiških mešanih teles za sodelovanje s sosednimi in drugimi državami in njihovimi upravnimi enotami, multilateralno regionalno sodelovanje na
področju Alp in Jadrana, problematika naših delavcev na
začasnem delu v tujini in njihovih družinskih članov, sodelovanje z izseljenci, kadrovska problematika na področju mednarodnih odnosov, organiziranost naših diplomatsko-konzularnih in drugih predstavništev v tujini, razorožitveni proces,
vprašanje človekovih pravic in mednarodna zaščita manjšin,
delovanje in sodelovanje s specializiranimi agencijami Organizacije združenih narodov in drugimi vladnimi in nevladnimi
mednarodnimi organizacijami, mednarodno znanstveno-tehnično in kulturno-prosvetno sodelovanje ter zlasti vprašanje
tehnološkega sodelovanja s svetom.
Skupščina je nadaljevala ali obnovila stike s predstavniškimi telesi iz avtonomne dežele Furlanije-Julijske krajine,
dežele Veneto, avstrijskih zveznih dežel Štajerske in Koroške,
s poslanci madžarskega parlamenta iz Železne in Žalske
županije, z Vrhovnim sovjetom Beloruske SSR ter Deželnim
zborom Svobodne države Bavarske in Senatom Svobodnega
mesta Bremen.
1.2.2. Uresničevanje posebnih pravic italijanske
in madžarske narodnosti
V Skupščini so se nadaljevale dejavnosti v zvezi z zagotavljanjem posebnih pravic, položaja in razvojnih možnosti italijanske in madžarske narodnosti. Na področju normativne
dejavnosti je bila posebna skrb posvečena tistim določbam
posameznih aktov, ki posredno ali neposredno zadevajo pravice in interese obeh narodnosti. Tako so bili na primer v
zakone s področja urejanja prostora vključeni elementi, ki s
prostorskega vidika zagotavljajo varstvo narodnosti na dvojezičnih območjih; ustrezni elementi so bili vgrajeni tudi v
dolgoročni plan razvoja SR Slovenije.
Skupščina je ob koncu mandata obravnavala poročilo o
uresničevanju posebnih pravic pripadnikov narodnosti v SR
Sloveniji v obdobju 1981—1985. Na podlagi tega poročila je
mogoče ugotoviti, da so bili v preteklem obdobju doseženi
uspehi, ki potrjujejo pravilnost usmeritev, sprejetih za uresničevanje narodnostne politike in začrtanih v skupščinskih stališčih, priporočilih in sklepih o uresničevanju posebnih pravic
pripadnikov italijanske in madžarske narodnosti (»Stališča
77«), Tudi sama priprava poročila je spodbudila številne
organe in organizacije, da so še pospešili uresničevanje in
konkretizacijo posameznih posebnih pravic pripadnikov obeh
narodnosti.
Komisija za narodnosti je ves čas aktivno spremljala dogajanja in odnose na področju uresničevanja pravic narodnosti,
pripravljalja predloge rešitev, sodelovala z drugimi družbenimi subjekti in bila pobudnik številnih konkretnih dejavnosti
na tem področju.
1.2.3. Družbeni sistem informiranja in javno
obveščanje
V Skupščini sta bila sprejeta sistemska zakona, ki urejata
družbeni sistem informiranja in sistem javnega obveščanja.
Tako zakon o družbenem sistemu informiranja kot zakon o
javnem obveščanju sta nastajala sočasno z ustreznima zveznima zakonoma o temeljih družbenega sistema informiranja
in informacijskega sistem federacije ter o temeljih sistema
javnega obveščanja. Skupščina je zato posvetila posebno
pozornost obravnavi obeh zveznih zakonov. Tako sta bili
urejeni dve med seboj tesno povezani področji, ki predstavljata podlago in temelj za uresničevanje nekaterih z ustavo in
zakonom o združenem delu določenih pravic in dolžnosti
delovnih ljudi in občanov ter vseh subjektov v družbi.
Zakon o družbenem sistemu informiranja je podrobno
opredelil pravice in dolžnosti virov informacij ter informacijskih služb pri zagotavljanju družbeno racionalnega, ekonomičnega in učinkovitega sistema zbiranja, obdelave in izkazoporočevalec

vanja podatkov in informacij, ki so podlaga za odločanje na
vseh ravneh. Družbeni sistem informiranja je opredeljen kot
odprt in usklajen sistem poda'kov in informacij ter je namenjen vsem delovnim ljudem in pbčanom, organizacijam in
skupnostim ter drugim družbenim subjektom. Določene so
tudi informacijske službe skupnega pomena in vse druge,
katerih vloga je, da usklajeno zagotavljajo podatkovne in
informacijske podlage za procese družbenega opravljanja.
Skupščina je ob tem .obravnavala in podprla tudi program
uresničevanja zakona in po dveh letih ocenila njuno izvajanje.
Ugotovila je, da se zakon in program prepočasi uresničujeta,
kar je deloma posledica zamude pri sprejemanju ukrepov
oziroma drugih zakonov iz pristojnosti federacije.
Skupščina je obravnavala in sprejela tudi samoupravni sporazum o sodelovanju in izvajanju skupnih nalog pri načrtovanju, vzpostavljanju in delovanju inforamcijskih sistemov za
podporo odločanju. Z njimi je začrtana pot k hitrejšemu
posodabljanju procesov odločanja in k pripravljanju boljših
strokovnih podlag za odločanje v organih, organizacijah in
skupnostih na ravni republike in v občinah.
Skupščina je z obravnavo posameznih vprašanj tehnološkega razvoja in hitrejšega uvajanja sodobne informacijske
tehnike in tehnologije v procese družbenega upravljanja
spodbujala uvajanje sodobnih informacijskih sredstev tudi v
način dela informacijskih služb v okviru družbenega sistema
informiranja. Sprejela je tudi usmeritve za hitrejše računalniško in informacijsko opismenjevanje v procesu vzgoje in
izobraževanja in v združenem delu.
Skupščina se je na različne načine vključevala tudi v dograjevanje sistema javnega obveščanja. Obravnavala je vprašanja
družbenoekonomskega položaja in razvojne usmeritve sredstev javnega obveščanja. Glede na to, da je bil prejšnji zakon
o javnem obveščanju sprejet pred novo ustavo, je prišlo po
njej in po sprejemu zakona o združenem delu do pomembnih
sprememb pri razvijanju in uveljavljanju novih družbenoekonomskih odnosov in dograjevanju političnega sistema socialističnega samoupravljanja, kar je zahtevalo tudi nov zakon o
javnem obveščanju. Z njim so posebej urejena vprašanja
podružbljanja tega področja in zagotovoljen je večji ter neposreden vpliv delovnih ljudi in občanov, še posebej pa ustanoviteljev posameznih sredstev javnega obveščanja na njihovo
delovanje prek družbenih organov upravljanja, svetov itd.
Skupščina je ob sprejemu zakona podprla tudi program
dejavnosti za njegovo izvajanje, v planskih dokumentih za
dolgoročno in srednjeročno obdobje pa je opredelila naloge
na področju tehnološkega usposabljanja in zagotavljanja
ustrezne materialne osnove za osrednja sredstva javnega
obveščanja.
1.2.4. Uresničevanje kadrovske politike
Skupščina je posebno pozorno obravnavala aktualna vprašanja s področja kadrovske politike ter opredelila naloge za
njeno nadaljnje uresničevanje na vseh temeljnih področjih
kot so: usmerjeno izobraževanje in štipendiranje, zaposlovanje, sistem družbenega planiranja kadrovskih potreb in razvoja kadrov, družbena preobrazba državne uprave, sistem
stalnih kadrovskih priprav na volitev nosilcev samoupravnih,
javnih in družbenih funkcij, odgovornost nosilcev kadrovske
politike za njeno nadaljnje podružbljanje, demokratizacijo in
za evidentiranje ter izbor sposobnih in ustvarjalnih kadrov za
družbene in poslovodne funkcije in podobno, do sistema
pridobivanja in delitve dohodka na podlagi rezultatov dela.
Skupščina je ob spremljanju uresničevanja politike na
posameznih področjih ugotavljala, da se nekatere ključne
naloge in cilji povsod ne uresničujejo dosledno, hitro in
uspešno, da kljub napredku še vedno ostaja prevelik razkorak
med samoupravno opredeljeno kadrovsko politiko in vsakodnevno prakso. Ugotavljala je, da je premalo samoupravne
zavesti in ustarjalnosti pri spoznavanju problemov lastnega
okolja in širše družbene skupnosti ter pri premagovanju
težav, premalo odločnosti v boju proti formalizmu, pojavom
zapostavljanja demokratičnih postopkov ter družbeno dogovorjenih načel, meril, sklepov in priporočil. Vse to še zaostruje
nekatera aktualna vprašanja nadaljnjega družbnega razvoja,
zlasti tudi tista, ki se nanašajo na mobilizacijo vseh ustvarjalnih sil družbe in na odgovornost vseh samoupravljalcev za
dobro gospodarjenje s sredstvi v družbeni lastnini. Spodbudni rezultati se po ugotovitvah skupščine kažejo v podružbporočevalec

Ijanju in demokratizaciji kadrovske politike, zlasti v ustvarjenih formalnopravnih možnostih za njeno hitrejše uveljavljanje, v izboljšanju, izpopolnjevanju in racionalizaciji na
področju usposabljanja in zaposlovanja kadrov in tudi v bolj
strokovnem in kvalitetnem urejanju konkretnih kadrovskih
vprašanj.
Skupščinske ugotovitve, priporočila in sklepi kažejo, da je
nujno treba uresničevati dolgoročni program gospodarske
stabilizacije in zastavljene cilje družbenega razvoja na
področju kadrovske politike. Izhajajo torej iz zahtev po višji
kvaliteti dela in gospodarjenja ter doslednejšega uresničevanja ustavno opredeljenih pravic in obveznosti delavcev, delovnih ljudi in občanov kot nosilcev kadrovske politike.
Skupščina je s svojimi opredelitvami spodbujala krepitev
osebne in kolektivne odgovornosti, zlasti tistih, ki so nosilci
poslovodnih, samoupravnih, izvršilnih, upravnih, oblastnih in
družbenopolitičnih funkcij pa tudi stroke in znanosti za učinvito razreševanje nakopičenih gospodarskih in drugih družbenih problemov.
1.2.5. Uresničevanje družbenega nadzorstva
Skupščina je v skladu s svojo ustavno pristojnostjo izvrševala funkcijo nadzorstva ob obravnavi konkretne problematike, kot na primer: razlogi za izgube, pretirana graditev negospodarskih oziroma neproizvodnih objektov, razpolaganje z
najboljšimi kmetijskimi zemljišči, odstopanja pri delitvi osebnih dohodkov ipd. Skupščina je za odpravo ugotovljenih
nepravilnosti v sklepih nalagala konkretne naloge za odpravo
vzrokov oziroma ugotovljenih nepravilnosti na posameznih
področjih. V posebnih primerih, ko je šlo za bistvene kršitve
pri razpolaganju z družbenirrli sredstvi, je sprejela nekatere
intervencijske zakone, npr. zakon o varstvu kmetijskih zemljišč pred spreminjanjem namembnosti. Posebej je opozarjala
na odgovornost vseh tistih, ki so povzročili določena odstopanja pri uresničevanju sprejete politike.
Skupščina je ugotovila, da je ugotavljanje izvora premoženja le del družbene akcije za preprečevanje pojavov neupravičenega bogatenja, ki zahteva usklajeno akcijo ne le uprav za
družbene prihodke, temveč tudi drugih organov, ki so pristojni za varstvo družbene lastnine. V zvezi s tem je Skupščina
sprejela usmeritev, da je treba s široko družbenopolitično
akcijo in z dobro organiziranim in strokovnim delom uprav za
družbene prihodke zagotoviti dosledno izvajanje zakona o
davkih občanov. Skupščina je dala tudi pobudo za spremembo medrepubliškega dogovora o temeljnih vprašanjih
organizacije in dela upravnih organov za družbene prihodke.
V okviru Skupščine je imela pomemben delež pri uresničevanju družbenega nadzorstva njena Komisija za družbeno
nadzorstvo. Le-ta je obravnavala mnoga vprašanja,
pomembna za uresničevanje te funkcije, proučevala različne
negativne pojave in o tem obveščala Skupščino in druge
družbene subjekte.
* Skupščina je na sejah zborov v mesecu marcu letos obravnavala na pobudo družbenopolitičnih organizacij in delegatov informacijo o kršitvah družbene lastnine in drugih pojavnih oblikah neodgovornega odnosa do družbene lastnine in
njenega varstva in sprejela ustrezna stališča, usmeritve in
sklepe, ki naj bi prispevali k učinkovitejšemu in popolnejšemu
varstvu družbene lastnine.
1.2.6. Ljudska obramba in družbena
samozaščita
Izhajajoč iz ugotovitve, da je uveljavljanje in razvijanje koncepta splošne ljudske obrambe in družbene samozaščite
neposredno povezano z uresničevanjem družbenopolitičnega
sistema samoupravljanja in dolgoročnega programa gospodarske stabilizacije ter da krepitev splošne ljudske obrambe
in družbene samozaščite pomeni obenem tudi krepitev samoupravnih odnosov, je bila v preteklem mandatnem obdobju
izpopolnjena in usklajena z doseženim razvojem družbe v
glavnem celotna sistemska ureditev splošne ljudske obrambe
in družbene samozaščite. V Skupščini so bili v tem obdobju
sprejeti sistemski zakon o splošni ljudski obrambi in družbeni
samozaščiti in nekateri drugi predpisi, s katerimi se urejajo
vprašanja, pomembna za splošno ljudsko obrambo in družbeno samozaščito.
Skupščina je obravnavala in sprejela poročilo svojega Izvrš51

nega sveta o uresničevanju splošne ljudske obrambe in določenih nalog družbene samozaščite v obdobju 1981-1984 ter:
poročilo republiškega štaba za teritorialno obrambo SR Slo
venije o razvoju teritorialne obrambe v obdobju 1981-1984.
Ob tem je Skupščina sprejela ugotovitve, priporočila in sklepe
za nadaljnjo krepitev splošne ljudske obrambe in družbene
samozaščite v SR Sloveniji.
Skupščina je tekoče obravnavala tudi poročila Republiškega sekretariata za notranje zadeve, tožilstva in drugih
strokovnih organov, s čimer je bilo zagotovljeno sprotno
spremljanje in ocenjevanje varnostnih razmer ter vplivov na
uveljavljanje družbene samozaščite.
S takim načinom in obsegom delovanja Skupščine je bil v
minulem obdobju dosežen napredek pri podružbljanju
obrambno samozaščitnega pripravljanja in delovanja, pri
upoštevanju obrambnih in samozaščitnih potreb in interesov
v razvoju gospodarskih in družbenih dejavnosti, pri izpolnjevanju obrambnih priprav ter pri večji pripravljenosti in usposobljenosti vseh dejavnikov splošne ljudske obrambe in družbene samozaščite.
Potrebe in naloge splošne ljudske obrambe in družbene
samozaščite so bile upoštevane tudi pri obravnavah in sprejemanju drugih zakonov, planskih aktov, stališč, priporočil in
sklepov, ki posegajo v ožja ali širša področja, pomembna za
uveljavljanje ter krepitev splošne ljudske obrambe in družbene samozaščite. To velja predvsem za področje urejanja
prostora in varstvo okolja, mednarodnega sodelovanja, razvoja kmetijstva, posebej na hribovitih in kraških območjih,
blagovnih rezerv, obrti, zdravstva, šolstva itd.
Skupščina je tvorno sodelovala tudi pri obravnavi in sprejemu zveznih zakonov o vojaški obveznosti in o vojaških šolah
in znanstvenih raziskovalnih zavodih Jugoslovanske ljudske
armade.
Glede na pomembnost in zahtevnost področja splošne ljudske obrambe in družbene samozaščite je Skupščina ustanovila in imenovala posebno skupino delegatov vseh zborov ter
ji določila ustrezne pristojnosti s tega področja. Ustrezna
pozornost je bila namenjena tudi izboljšanju obrambno-zaščitnih priprav in ureditvi potrebnih normativnih aktov v okviru
služb Skupščine.
1.2.7. Preobrazba državne uprave in pravosodja
Skupščina je analizirala uresničevanje družbene preobrazbe državne uprave in predvsem ocenila delo upravnih in
izvršilnih organov z vidika uresničevanja državnih in samoupravnih funkcij družbenopolitičnih skupnosti in s tem povezanega procesa podružbljanja uprave, uresničevanja odgovornosti in samostojnosti teh organov ter razvoja družbenoekonomskih odnosov v upravnih organih. Posebej je poudarila
zahtevo, da organi državne uprave svoje delo čimbolj prilagodijo vsebini in metodam dela v delegatskem skupščinskem
sistemu, da se pri pripravi gradiv povezujejo z zainteresiranimi organi, organizacijami in skupnostmi, da so odprti za
pobude in vplive samoupravnih subjektov in organiziranih
političnih sil, da utrjujejo svojo odgovornost do delegatskih
skupščin, ter opozorila na druga bistvena vprašanja s
področja delovanja teh organov.
Skupščina je v svojih ugotovitvah in stališčih dala
pomembne usmeritve za nadaljnjo preobrazbo državne
uprave, pri čemer so bila upoštevana zlasti stališča in usmeritve Predsedstva Republiške konference SZDL Slovenije.
Poudarjena je bila povezanost teh nalog tudi z drugimi ugotovitvami Skupščine, zlasti o uresničevanju delegatskih odnosov v delegatskem skupščinskem sistemu, o možnostih
poenostavitve posameznih administrativnih opravil v zvezi z
analizo republiških predpisov, o delovanju družbenega
sistema informiranja, in tudi z ugotovitvami, ki jih daje analiza
uresničevanja resolucije o zakonodajni politiki republike.
Skupščina je pozvala na učinkovito kontinuirano družbeno
akcijo za usposobitev državne uprave, da bo mogla v celoti
opravljati svoje naloge v skladu z njeno ustavno vlogo, zakonom ter s potrebami delovnih ljudi in občanov. Zato se je
zavzela, naj se v te dejavnosti vključijo vsi odgovorni in
zainteresirani družbeni subjekti, ki naj opredelijo svoje konkretne naloge. Zavzela se je tudi za družbeno preobrazbo
državne uprave na zvezni ravni.
Skupščina SR Slovenije je spodbujala podružbljanje pravosodnega sistema, uveljavljanje rednih in samoupravnih

sodišč, krepitev povezanosti pravosodnega in komunalnega
sistema, še posebej z vključevanjem v delu skupščin družbenopolitičnih skupnosti pri spremljanju in proučevanju družbenih odnosov in pojavov ter usklajevanju programov dela,
utrjevanju zakonitosti in družbene odgovornosti. V podružbljanje pravosodja sodijo tudi dejavnosti za večjo učinkovitost
pravosodnih organov in za izpolnjevanje pogojev za doseganje teh ciljev. Ti cilji pa so strokovno in družbenopolitično
izobraževanje nosilcev pravosodnih funkcij in doseganje
ustreznih materialnih in družbenih možnosti za njihovo delo.
Posebna pozornost je bila namenjena razvoju samoupravnega sodstva, pri čemer je treba opozoriti, da je v tem
obdobju dozorelo stališče, naj zakoni glede reševanja sporov
iz družbenoekonomskih in drugih samoupravnih razmerij ne
določajo obveznosti ustanavljanja posebnih sodišč združenega dela. Hkrati je bilo uveljavljeno tudi izhodišče za razmejitev sodne pristojnosti med rednimi in samoupravnimi sodišči.
Na področju stanovanjskega gospodarstva je bila opredeljena
pristojnost rednih sodišč za izterjavo stanarin in prispevkov
etažnih lastnikov, ne zato, ker ne bi šlo za spore iz samoupravnih odnosov, temveč zato, ker je te spore mogoče hitreje in
učinkoviteje reševati v postopku pred rednimi sodišči.
Za hitrejši razvoj samoupravnega sodstva, posebno za
doseganje večje učinkovitosti v sodnem delu, so izredno
pomembni sodni postopki. Na to so opozorile razprave o
noveliranem zveznem zakonu o sodiščih združenega dela, ko
je bila opredeljena zahteva, da je potrebno določiti ta postopek celovito v posebnem zakonu.
Z zakonom o prekrških je bii uresničen cilj, približati pravo
o prekrških, ki je del'kaznovalnega prava, kazenskemu pravu
ter tako povečati zakonitosti in pravno varnost.
Ob zakonu o prekrških je bil posebej poudarjen položaj
organov, ki vodijo postopek o prekrških. V tej zvezi bo
potrebno še proučiti primernost predloga, po katerem vodijo
postopek o prekrških le sodniki za prekrške, ne pa tudi drugi
organi, ki so sedaj z zakonom pooblaščeni, da vodijo postopek o določenih prekrških (uprave za družbene prihodke).
Zaradi tega in tudi zato, da bi se uprave lahko bolj posvetile
svojim drugim nalogam, naj bi se ta funkcija v celoti prenesla
na sodnike za prekrške.
Podružbljanje pravosodnega sistema ne more biti uspešno,
če se hkrati ne podružblja tudi pravo in se s tem v zvezi ne
zmanjšuje število inkriminacij. Procesi dekriminacije potekajo
zelo počasi. To je tudi eden od pomembnih vzrokov za kršenje
zakonitosti in zato kaže proces dekriminacije odločneje nadaljevati.
V okviru uresničevanja družbene preobrazbe pravosodja je
bila posebej poudarjena organizirna pravna pomoč kot eden
od pogojev za delovanje pravosodnega sistema. Njena razvitost kaže, kako učinkovito je varstvo pravic in svoboščin
občanov. Določene spodbudne premike je opaziti pri ustanavljanju služb pravne pomoči v delovnih organizacijah, pri krepitvi pravne pomoči med ukrepi za spodbujanje tehnološkega
napredka ter pri nastopih na tujih trgih v ekonomskih odnosih
s tujino. Glede novih oblik pravne pomoči, ki jih je predvidel
zakon o pravni pomoči, pa zakon praktično še ni zaživel. Pri
ustanavljanju družbeno organiziranih oblik pravne pomoči se
namreč odgovorni nosilci niso dovolj opirali na interese in.
potrebe združenega dela, kar bi tudi omililo probleme pri
zagotovitvi sredstev za njihovo delo. Pri oblikovanju pogojev
za razvoj pravne pomoči se niso širše angažirali in delovali
družbnopolitične skupnosti in njihovi pristojni organi, organizacije združenega dela ter druge samoupravne organizacije
in skupnosti.
Ob koncu leta 1985 je bil glede na kritičen materialni položaj temeljnih pravosodnih organov opredeljen predlog z
usmeritvami za dopolnitev sistema financiranja temeljnih pravosodnih organov, na podlagi katerih občine z dogovorom'
sprejmejo enotna merila za zagotavljanje sredstev temeljnim
pravosodnim organom za celotno območje republike, poenoten pa naj bi bil tudi kriterij za oblikovanje teh sredstev.
Skupščina je s tem v zvezi v začetku 1986. leta sprejela
spremembe in dopolnitve ustreznih zakonov. Za krepitev racionalnosti v pravosodju je pomemben tudi hitrejši razvoj računalniško podprtega informativnega sistema.
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2. URESNIČEVANJE DELEGATSKEGA
SISTEMA IN DELEGATSKIH ODNOSOV
V SKUPŠČINI SR SLOVENIJE
Skupščina je v sodelovanju z Republiško konferenco SZDL
Slovenije in Republiškim svetom Zveze sindikatov Slovenije
vse od ieta 1974 redno in organizirano spremljala uveljavljanje delegatskega sistema in delegatskih odnosov. S svojimi
stališči in usmeritvami je prispevala k razreševnaju posameznih problemov ter opredeljevala pota in načine, ki naj bi vodili
k utrjevanju in uveljavljanju tega sistema v praksi.
Uveljavljanje delegatskega sistema je pomemben pogoj za
celovito uveljavljanje ustavno opredeljenega samoupravnega,
družbenoekonomskega in političnega položaja delavcev v
združenem delu ter delovnih ljudi in občanov kot subjektov v
sistemu političnega odločanja. Odvisno je v veliki meri od
razvitosti samoupravnih odnosov v temeljnih samoupravnih
organizacijah in skupnostih, od delovanja delegacij in delegatov v njih, od uresničevanja funkcije družbenopolitičnih organizacij v delegatskem sistemu pa tudi od drugih pogojev za
delo delegatov ter od načinov in oblik dela Skupščine.
Prizadevanja za boljše, učinkovitejše in racionalnejše delo v
Skupščini, njenih zborih in delovnih telesih so imela, predvsem zaradi prevelikega obsega dela, le delen uspeh. K razbremenjevanju in racionalizaciji dela Skupščine bo v prihodnje
lahko največ prispevalo realnejše programiranje dela, doslednejše uveljavljanje novih določb poslovnika, resolucije o
temeljih zakonodajne politike republike ter stališč in priporočil Skupščine o nekaterih vprašanjih nadaljnjega uveljavljanja
delegatskega sistema in delegatskih odnosov.
2.1. FUNKCIONIRANJE SKUPŠČINE
2.1.1. Delegacije temeljnih samoupravnih
organizacij in skupnosti, konference delegacij
in skupine delegatov za Zbor združenega dela
in Zbor občin
Uveljavljanje in izvajanje delegatskega sistema in delegatskih odnosov v Skupščini je odvisno predvsem oč dela delegacij temeljnih samoupravnih organizacij in skupnosti, konferenc delegacij in skupin delegatov, ter od sodelovanja družbenopolitičnih organizacij in drugih družbenih subjektov z
njimi. Vse dosedanje ugotovitve kažejo, da so v delu temeljnih
delegacij ponekod še vedno prisotne znane slabosti in
pomanjkljivosti iz prejšnjih obdobij.
Delegacije praviloma niso oblikovale letnih programskih
usmeritev za delo, na podlagi katerih bi se lahko pravočasno
in učinkovito vključevale v delo skupščin na vseh ravneh ter
tako še bolj utrdile svojo funkcijo povezovalnega člena med
delovnimi ljudmi in občani v temeljnih samoupravnih organizacijah in skupnostih in skupščinami družbenopolitičnih
skupnosti. K temu jih zavezujejo stališča in priporočila Skupščine. Vsaj okvirne možnosti za to so imele, saj je Skupščina
letne programe dela sprejemala pravočasno. Če bi te delegacije imele svoje programske usmeritve, bi tudi lahko večkrat
dajale pobude za sklicevanje zborov občinskih skupščin kot
konferenc delegacij ali problemskih konferenc na občinski
oziroma regijski ravni in vzpostavljale trajnejše stike s skupinami delegatov za Zbor združenega dela in Zbor občin.
Neuresničena je tudi usmeritev, da bi morale biti delegacije
medsebojno povezane pri oblikovanju skupnih stališč tako,
da bi se povezovale s samoupravnimi organi, z delegacijami
za skupščine samoupravnih interesnih skupnosti in z delegacijami drugih temeljnih samoupravnih organizacij in skupnosti, zlasti na ravni delovnih organizacij. Te pomanjkljivosti so
predvsem posledica premalo organizirane pomoči družbenopolitičnih organizacij, strokovnih služb in drugih subjektov, ki
so dolžni zagotavljati pogoje za nemoteno in učinkovito funkcioniranje delegacij.
Za delo občinskih skupščin kot konferenc delegacij je
bistvenega pomena časovna in vsebinska usklajenost programov s programi dela Skupščine. To velja predvsem za najpomembnejša vprašanja, o katerih odloča Skupščina in Skupščina SFRJ, zlasti kadar gre za planska oziroma razvojna
vprašanja, za izločanje dohodka in razpolaganje z njim za
vprašanja, ki opredeljujejo pogoje gospodarjenja v združeporočevalec

nem delu in za druga vprašanja, ki so bistvenega pomena za
položaj delovnih ljudi in občanov.
Razlogi za to, da se temeljne delegacije in občinske skupščine vse premalo vključujejo v obravnavo zadev iz pristojnosti
republiške skupščine, so številni, npr. velika obremenjenost
občinskih skupščin z lastnimi zadevami; številna vsebinska in
časovna odstopanja od letnega programa dela in predvsem
od periodičnega delovanja načrta; iskanje možnosti za reševanje zadev po drugih poteh; odpori proti formalnim postopkom itd.
Skupine delegatov za Zbor združenega dela in Zbor občin
so še vedno prevladujoč način za oblikovanje stališč in za
delegiranje delegatov v oba zbora, kljub prizadevanjem, da bi
se občinske skupščine oziroma njihovi zbori združenega dela
bolj uveljavljali kot konference delegacij. Posamezni zbori
občinskih skupščin so sicer obravnavali republiške planske
dokumente, včasih tudi zvezne, pa tudi nekatere druge akte,
ki so neposredno posegali v njihove interese, premalo pa so
obravnavali zadeve iz pristojnosti Zbora republik in pokrajin
Skupščine SFR Jugoslavije, kot so npr. ekonomski odnosi s
tujino, vprašanja manj razvitih republik in avtonomnih pokrajin in podobno. Vse te obravnave so bile opravljene le v
skupinah delegatov.
Na splošno je mogoče oceniti, da so te skupine v vsem
mandatnem obdobju opravile pomembne naloge, kar je bilo
ugotovljeno že v prejšnjih poročilih o uresničevanju delegatskega sistema. Za preseganje nekaterih še opaznih slabosti
pri delu skupin bo potrebno še bolj kot doslej upoštevati
usmeritve, ki jih je sprejela za delovanje skupin delegatov
Skupščina v 1983. letu. Teh usmeritev skupine delegatov
namreč še ne uresničujejo v celoti, saj se še vedno naslanjajo
predvsem na stališča, ki jih dobijo od izvršnih in upravnih
organov, premalo pa so seznanjene s smernicami in stališči
samoupravnih organizacij in skupnosttfin njihovih delegacij
ter družbenopolitičnih organizacij. Res je, da ti subjekti včasih prepozno oblikujejo svoja stališča, ker njihovo delo ni
usklajeno z delom skupin delegatov, res pa je tudi, da bi se
skupine lahko naslanjale na njihove splošne opredelitve, zlasti kadar gre za stališča družbenopolitičnih organizacij.
Mnogo skupin delegatov še vedno oblikuje skupna stališča
za Zbor združenega dela in Zbor občin, kar je posledica
njihovega skupnega sestajanja. Takšna praksa povzroča, da
skupna stališča premalo izražajo specifične interese v posameznem zboru, zlasti v Zboru združenega dela.
V zelo skromni obliki se uresničujejo tudi usmeritve, da naj
bi skupine delegatov 12 dni pred sejami poslale zborom svoja
mnenja, stališča in predloge o obravnavanih vprašanjih. To bi
omogočalo delovnim telesom ugotavljati, ali so in kako so v
delegatski bazi usklajena stališča in o tem poročati zborom.
Stališča pošiljajo vnaprej le redke skupine in to običajno tik
pred sejami zborov, ko se delovna telesa ne morejo več
sestati, večina stališč pa je danih neposredno na sejah zborov. Zaradi neproučenih in neusklajenih stališč se odpirajo
problemi šele na sejah zborov, namesto da bi ta vprašanja
razjasnili že prej. To med drugim povzroča, da so seje zborov
daljše, kot bi bile sicer, da ni mogoče v sklepe zborov zajeti
vseh predlogov, ker niso proučeni, in da se zaradi tega včasih
tudi odlagajo za prihodnje seje zborov. V zvezi s tem pa je
treba objektivno ugotoviti, da temeljnim delegacijam, občinskim skupščinam in skupinam delegatov niso vedno zagotovljene temeljne možnosti za njihovo delo.
Delegati so zato pogosto opozarjali, da je za njihovo delo
med drugim potrebno, da se dosledno spoštujejo poslovniško
opredeljeni roki. Opozorili so tudi na težave pri predložitvi
amandmajev v 10-dnevnem roku pred sejo zbora, kadar jim
niso na voljo vsa ustrezna gradiva za opredeljevanje. Treba je
pojasniti, da pride 10-dnevni rok v poštev le v tistih primerih,
ko delegati prejmejo temeljno gradivo v 45-dnevnem roku,
sicer pa se lahko dajejo amandmaji vse do sprejemanja akta,
ne da bi bilo potrebno utemeljevati razloge za zamudo.
Seveda pa mora biti v interesu samih skupin delegatov, da
amandmaje čimprej pošljejo, da jih je mogoče proučiti in
seznaniti z njimi druge delegate.
Posamezne skupine delegatov so bile pobudnik za organiziranje problemskih konferenc delegacij kot oblike širšega
povezovanja delegacij z zainteresiranimi subjekti, npr. z večjimi organizacijami združenega dela, družbenopolitičnimi,
strokovnimi in drugimi organizacijami itd. Takšno prakso bo v
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prihodnje potrebno pogosteje uporabljati kot enega izmed
pogojev za kvalitetnejše odločitve v zborih.
Iz podatkov je razvidna udeležba članov skupin delegatov iz
posameznih področij in območij na sejah zborov. Zaskrbljujoče je, da precej skupin delegatov, ki imajo le eno delegatsko
mesto, večkrat ni delegiralo delegata na seje zborov. V Zboru
združenega dela so to predvsem skupine delegatov, ki so
oblikovane za širša območja. Delegati iz skupin, oblikovanih
iz več občin ali celo regij, so večkrat opozarjali na težave pri
svojem delu. Te težave so vsebinske in zadevajo oblikovanje
stališč in smernic njihovih temeljnih delegacij, so pa tudi
materialne. To so verjetno tudi razlogi, da je dejavnost in
udeležba teh delegatov na sejah Zbora združenega dela
slabša kot-npr. s področja gospodarstva.
Pomembna naloga skupin delegatov je uveljavljanje načela
zamenljivosti delegatov. V zvezi s tem je potrebno osvetliti
nekatera načelna in konkretna vprašanja uveljavljanja načela
zamenljivosti delegatov ter opozoriti na nekaj dobrih in slabih
izkušenj, ki so bile ugotovljene bodisi v dosedanjih analizah
bodisi jih zasledimo pri vsakdanjem delu.
Ena izmed bistvenih prednosti, ki jih nudi uveljavljanje *
načela zamenljivosti delegatov, je vključevanje večjega števila
delovnih ljudi v delo in odločanje v Skupščini. Ta sistem
spodbuja dejavnost vseh članov delegacije oziroma skupine
delegatov in krepi njihovo odgovornost. Dana je tudi možnost
smotrnejše obremenitve članov delegacij glede na njihovo
poznavanje posameznih vprašanj in na interes, da se jih
ustrezno uredi; možnost za kontinuirano in boljše delo delegacij, konferenc delegacij in skupin delegatov; za temeljitejše
priprave na seje zbora ter za kvalitetnejše oblikovanje smernic. V primerih, ko so izpolnjeni navedeni pogoji, je dana tudi
večja možnost za dialog med delegati in predstavniki predlagateljev posameznih gradiv, in s tem večje jamstvo za kvaliteto odločitev.
Podatki o zamenljivosti delegatov, ki jih imamo zbrane za
vsa mandatna obdobja kažejo, da se v delo in odločanje v
zbore vključuje večina članov skupin delegatov. Ob tem pa
moramo ugotoviti, da so delovni pogoji v Skupščini, zlasti v
preteklem letu, močno ovirali uresničevanje načela zamenljivosti. Ob obsežnih in po vsebini različnih dnevnih redih je le
malo primerov, ko na isto sejo zbora pridejo za posamezna
vprašanja različni delegati.
»
Načelo zamenljivosti delegatov moramo vsekakor še naprej
dograjevati in na vseh ravneh zagotavljati pogoje za takšno
delovanje. Pri tem imajo zlasti družbenopolitične organizacije
pomembno vlogo. Za nadaljnje utrjevanje načel zamenljivosti
delegatov bi se bilo potrebno v večji meri kot doslej zavzemati, da bi občinske skupščine o pomembnejših zadevah iz
pristojnosti republiške skupščine nastopale kot konference
delegacij, da seje zborov ne bi bile prepogosto, da bi imeli
dnevni redi sej zborov čim bolj vsebinsko zaokrožena
področja in da bi konference delegacij še bolj izkoriščale
možnost, da bi za eno ali več delegatskih mest pošiljale na
seje zborov po več delegatov, ki bodo znali najbolj avtentično
izraziti interese delovnih ijudi in občanov in se o tem sporazumeti z drugimi delegati. V tej zvezi je zlasti pomembno usklajeno programiranje dela na vseh ravneh.
2.1.2. Pogoji, načini in metode dela Skupščine
Na delovne pogoje v Skupščini vplivajo predvsem: programiranje dela, informiranje delegatov, sklici sej zborov, dnevni
redi in razširitve dnevnih redov, roki, skrajšani in hitri
postopki, kvaliteta predloženih gradiv ter način obravnave
strogo zaupanih gradiv. Delegati so večkrat opozarjali na
probleme, ki jih imajo pri svojem delu. Opozorila so bila sproti
obravnavana v Skupščini, posredovana pa so bila tudi predlagateljem, če so se kritike nanašale nanj. Ob doslednem spoštovanju poslovniških določb bi se lahko marsikdaj izognili
kritikam glede zagotavljanja delovnih pogojev.
Med dejavniki, ki so odgovorni za učinkovito uresničevanje
skupnih nalog zborov, za usklajevanje dela med njimi in za
uresničevanje drugih nalog je treba posebej omeniti predsedstvo Skupščine. Kot metoda dela najodgovornejših funkcionarjev v Skupščini si je predsedstvo Skupščine prizadevalo
uresničevati naloge, ki jih tem funkcionarjem nalagata ustava
in poslovnik Skupščine. S pritegnitvijo predstavnikov družbenopolitičnih organizacij in samoupravnih interesnih skupnosti se je predsedstvo trudilo zagotavljati usklajeno delovanje
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teh subjektov pri izvajanju programa dela Skupščine, ki pa je
bilo v tistem delu, ki zadeva sodelovanje pri odločanju v Zboru
republik in pokrajin, otežkočeno. Ne da bi posegalo v funkcije
zborov, delovnih teles in drugih subjektov skupščinskega
sistema je predsedstvo Skupščine kot metoda dogovarjanja in
usklajevanja oblik in načinov dela opravilo pomembno delo. V
bodoče bi se moralopredsedstvo Skupščine še bolj'odločno
in dosledno posvetiti izvajanju tistih nalog, ki so mu naložene
s Stališči in priporočili Skupščine iz leta 1983, in ki doslej iz
objektivnih pa tudi subjektivnih razlogov niso bile v celoti in
vedno uresničene.
Na področju programiranja dela je Skupščina v preteklem
mandatnem obdobju še naprej utrjevala koncept, da je program dela Skupščine skupen program družbenopolitične
dejavnosti vseh odgovornih družbenih subjektov v republiki.
Pomemben dejavnik v procesu delegatskega odločanja je
namreč usklajeno delovanje vseh subjektov v tem procesu, leto pa se zagotavlja tudi z usklajenim in povezanim programiranjem dela.
Skupščina v celoti in posamezni zbori so si v tem obdobju
prizadevali, da bi bili programi rezultat procesa, v katerem se
enakopravno srečujejo predlogi Izvršnega sveta in upravnih
organov s predlogi, pobudami in mnenji temeljnih samoupravnih organizacij in skupnosti oziroma njihovih delegacij,
asociacij združenega dela, občinskih skupščin, družbenopolitičnih organizacij ter strokovnih in znanstvenih organizacij.
Tovrstna prizadevanja niso dala večjih rezultatov, saj je bil
odziv na pobude Skupščine, da bi se dajali predlogi za pripravo programov, v preteklih letih razmeroma slab. Večino
predlogov je največkrat posredoval Izvršni svet, nekaj tudi
družbenopolitične organizacije, le zelo malo predlogov pa so
neposredno posredovali drugi družbeni subjekti. Poudariti pa
velja, da je Izvršni svet glede mnogih zadev le formalen
predlagatelj, saj v svojih predlogih povzema pobude Skupščine, družbenopolitičnih organizacij, občinskih skupščin,
delegacij in drugih subjektov.
Čeprav so bili letni programi dela v preteklih letih sprejeti
pravočasno in v veliki meri tudi uresničeni, pa je pri njihovem
izvajanju prihajalo do številnih časovnih, vsebinskih in drugih
odstopanj, kar je povzročalo neusklajenost politične dejavnosti v republiki, predvsem pa delalo težave občinskim skupščinam pri vključevanju v program dela Skupščine. Za tako
stanje ne moremo kriviti načela kontinuiranega programiranja in odprtosti programa, ampak kvečjemu neustrezno razumevanje tega načela. Vsekakor je nujno in v skladu z načelom
odprtosti programa, da se v program tudi med letom uvrščajo
aktualne družbene zadeve, ne pa zadeve, katerih obravnava
nima podlage v družbeni aktualnosti in nujnosti. To je bilo še
toliko bolj očitno pri periodičnih delovnih načrtih, ki so se
pogosto spreminjali in dopolnjevali z zadevami, katerih nujnost, družbena aktualnost in politična verificiranost je bila
vsaj vprašljiva ali pa bi jih bilo mogoče vključiti v programe
oziroma periodične načrte že ob njihovem sprejemanju. Tako
se programi dela še vedno niso dovolj omejili na temeljna in
najbolj pereča družbena vprašanja, ki zahtevajo v določenem
obdobju opredeiitev splošno zavezujočih načinov ravnanja.
Glede posameznih zadev programi niso dovolj upoštevali, ali
je zagotovljena pravočasna priprava ustreznih strokovnih in
drugih podlag za razpravljanje in sklepanje.
Med problemi, ki se pojavljajo na področju programiranja
dela Skupščine, ne smemo spregledati dejstva, da je program
že vnaprej, neodvisno od načel, ki jih je pri programiranju
potrebno upoštevati in neodvisno od volje predlagateljev programa, obremenjen z nekaterimi zadevami, kot so: zadeve, ki
se vsako leto ponavljajo in jih je treba nujno vključevati v letni
program, na primer planski akti, proračun in drugi proračunski predpisi, nekatera rutinska poročila, analize in podobno;
poročila, analize in druga gradiva, ki so jih Izvršni svet in drugi
predlagatelji v programskem obdobju dolžni predložiti Skupščini na podlagi sklepov zborov; nadaljevanje zakonodajnega
postopka, katerega začetek sega v prejšnje programsko
obdobje; akti iz pristojnosti Zbora republik in pokrajin Skupščine SFRJ, h katerim daje Skupščina soglasje.
Vključevanje našetih zadev v program dela in dinamika
njihovega posredovanja Skupščini povzročata neenakomerno časovno obremenjenost zborov in ovirata uresničevanje načela, po katerem je treba v dnevne rede posameznih sej
zborov uvrščati obravnavo širših, med seboj povezanih programskih sklopov, vse to pa ovira uresničevanje ustavnega
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načela o zamenljivosti delegatov. Čeprav na nekatere zadeve,
ki povečujejo obseg dela, Skupščina nima odločilnega vpliva,
zlasti ne na zadeve iz pristojnosti Zbora republik in pokrajin
Skupščine SFRJ, pa bo potrebno tudi v prihodnje nadaljevati
z usmeritvijo, da bodo Izvršni svet, upravni organi in drugi
pooblaščeni predlagatelji predlagali v obravnavo le tiste
zadeve, ki jih je v tekočem programskem obdobju v resnici
nujno obravnavati. Uvrstitev posamezne zadeve v program
mora postati politična verifikacija njene družbene aktualnosti
in na nek način prva faza skupščinske obravnave programirane zadeve. To bo mogoče doseči le tako, da bodo delegacije temeljnih samoupravnih organizacij in skupnosti skupaj s
samoupravnimi organi sodelovale pri oblikovanju programov
na vseh ravneh in opredelile svoj interes do posameznih
zadev ter ga kasneje uveljavljale. Tako bo postal program
pomemben političen dokument Skupščine, to pa je njegova
prava funkcija.
S periodičnimi delovnimi načrti zbori določijo datume
posameznih sej in predvidene dnevne rede, ki naj bi biii
vsebinsko zaokroženi sklopi vprašanj. Gospodarske razmere
so zahtevale sprotno in hitro prilagajanje dela zborov. Na to
so imele na}večji vpliv zadeve iz pristojnosti Zbora republik in
pokrajin Skupščine SFRJ, kjer je pri sprejemanju sistemske
zakonodaje in planskih dokumentov iz znanih razlogov prihajalo do daljšega usklajevanja, kar je pomenilo večkratno vključevanje skupščin v obravnavo, pri številnih aktih tudi v skrajšanih rokih. Posledica tega je bilo spreminjanje datumov sej
pa tudi pogosto razširjanje predvidenih dnevnih redov. Delegati so bili o razlogih za te spremembe sproti obveščeni.
Razlogi za takšne spremembe glede zadev iz republiške pristojnosti so bile predvsem daljše priprave kvalitetnih gradiv in
daljši roki za obravnavo. Delegati so te razloge v glavnem z
razumevanjem sprejeli, vendar pa je bilo njihovo delo zategadelj večkrat oteženo.
Glede sklicev sej s predlogi dnevnih redov ugotavljamo, da
so bili sklicu večinoma priložena temeljna gradiva in tudi
poročila delovnih teles, kadar je šlo za obravnavo akta v 60dnevnem roku. Ni pa bilo mogoče uveljaviti prakse, da bi bila
sklicu seje priložena tudi stališča družbenopolitičnih organizacij, republiških svetov in organov ter organizacij v republiki,
ki sodelujejo v obravnavi v zboru zaradi ne dovolj uskaljenega
programiranja dela. Seje zborov so bile sklicane v 30-dnevnem roku, razen v dveh primerih, ko je šlo za nujno obravnavo
nekaterih pomembnih aktov iz pristojnosti Zbora republik in
pokrajin Skupščine SFRJ.
Pri določanju dnevnih redov sej zborov ni bilo mogoče,
razen v izjemnih primerih, upoštevati sorodnih in medsebojno
vsebinsko povezanih zadev, predvsem zaradi preobremenjenosti Skupščine in zaradi nekaterih drugih že opisanih značilnosti pri programiranju dela.
Kar zadeva razširitve dnevnih redov, so bili predlogi za
razširitve obrazloženi in obravnavani pred določitvijo dnevnega reda. Marsikatera razširitev sicer ni bila povsem v skladu
s poslovniškimi določili, vendar pa so določeni razlogi terjali,
da so predsedniki zborov predlagali razširitev dnevnega reda.
Dnevni redi sej zborov so bili razširjeni največkrat z akti, ki jih
sprejema Zbor republik in pokrajin Skupščine SFRJ v
soglasju z republiško skupščino, in ki niso bili predloženi
Skupščini do sklica sej zborov. Med zadevami iz republiške
pristojnosti so bili zlasti neodložljivi ukrepi tekoče ekonomske politike in spremljajoči akti k resolucijam o uresničevanju
srednjeročnega plana, nekaj pa tudi zadev, ki bi bile lahko z
bolj koordiniranim delom pripravljene pravočasno.
V nekaterih primerih so bile posamezne zadeve z dnevnih
redov umaknjene, odložene ali vrnjene v prejšnjo fazo obravnave (umaknjeni z dnevnih redov zakoni o gozdovih, o varstvu
pri delu, o družbenem pravobranilcu samoupravljanja; o javnem pravobranilstvu, o sodiščih združenega dela itd., vrnjeni
v prejšnjo fazo zakonodajnega postopka zakoni o stanovanjskem gospodarstvu, o stanovanjskih razmerjih, o inšpekciji in
nekateri drugi). Vzroki so bili največkrat v tem, da so se
nekateri družbeni subjekti prepozno vključevali v obravnavo,
da stališča o posameznih vprašanjih niso bila usklajena, da so
bili dani številni amandmaji in podobno. V večini primerov je
šlo ob tem za iskanje najustreznejših rešitev.
Zaradi preobsežnih dnevnih redov, ki so jih najčešče povzročile razširitve, so predsedniki zborov delegatom predlagali
dvodnevne seje, bodisi v dveh zaporednih dneh, bodisi kot
nadaljevanje seje s časovnim presledkom. V tem mandatnem
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obdobju je imel Zbor združenega dela 13, Zbor občin 9 in
Družbenopolitični zbor 5 dvodnevnih sej. Iz ocen teh sej lahko
ugotovimo, da je bila takšna praksa ustrezna.
Delegati so dali vrsto pobud za racionaliziranje dela zborov.
Menili so, da bi predstavniki predlagateljev v svojih izvajanjih
morali bolj spoštovati določbe poslovnikov zborov, ki opredeljujejo potrebnost in vsebino ekspozejev in uvodnih obrazložitev ter prilagoditev le-teh specifikam posameznih zborov.
Tem pobudam se je skušalo, zlasti v zadnjem letu, približati.
Premalokrat je bila uresničena zahteva delegatov, da se jih z
uvodnim besedami seznani vnaprej.
V tem mandatnem obdobju je bilo v Zboru združenega dela
sprejetih po hitrem postopku 25, v Zboru občin 21 zakonov in
v Družbenopolitičnem zboru 3 zakoni. Obrazložitve za hitri
postopek ali pa na seji zbora pred določitvijo dnevnega reda.
Po hitrem postopku so bili predloženi pretežno zakoni s
področij financiranja določenih splošnih in skupnih potreb,
davkov in nekateri intervencijski zakoni. Potrebno bo doseči,
da bo hitrih postopkov še manj kot doslej in da bodo imele
tudi delegacije temeljnih samoupravnih organizacij in skupnosti vsaj minimalne možnosti, da se opredelijo do pomembnih vprašanj.
Skrajšani postopki za izdajo zakona in združitev prve in
druge zakonodajne faze po svoji zahtevnosti niso enaki
hitrim postopkom, zato je večkrat že v letnem programu
predvideno, da bosta v primeru manj pomembnih sprememb
na določenem področju zaradi racionalnosti združeni prva in
druga faza. Takšno odločitev pa je mogoče spremeniti in
obravnavati akt v vseh treh zakonodajnih fazah. Do takih
primerov je prišlo večkrat zlasti na predlog Zakonodajnopravne komisije, ki je ugotovila, da gre za tako pomembne
vsebinske zadeve, da je potrebno opraviti redni zakonodanji
postopek.
Skrajšani postopki za izdajo zakona (to je obravnava prve in
tretje ali druge in tretje faze skupaj) so bili zlasti v zadnjem
času pogosti. V zvezi s tem je treba posebej poudariti, da
poslovnik podrobno našteva primere, ko je ta postopek
možen. Zato bi ga morali dosledno upoštevati in zavračati
primere, ki presegajo ta pooblastila. Tu imajo svojo nalogo
zlasti delovna telesa Skupščine in zborov, pa tudi predsedstvo
Skupščine.
V zvezi s kvaliteto nekaterih gradiv so delegati opozarjali,
da so zlasti poročila preobsežna, premalo pregledna, določeni problemi premalo osvetljeni, strokovni ka alci pa včasih
težko razumljivi. V nekaterih gradivih niso povzeti bistveni
problemi in iz njih ni razvidno, kakšne rešitve so možne in
kakšne so prednosti predlaganih rešitev, zlasti njihove posledice. Nekajkrat je bilo treba tudi ponoviti posamezne faze, ker
so bile rešitve v predloženih zakonih premalo proučene, ker
niso izhajale iz poznavanja stanja na posameznih področjih in
niso sledile zahtevam delovnih teles in zborov, ki so jih dali v
predhodnih fazah. Pri tem je treba kritično ugotoviti, da tudi
zbori Skupščine niso vselej dajali jasnih usmeritev za pripravo
gradiv. Obrazložitve k posameznim aktom niso bile vedno
pripravljene v skladu s poslovnikom Skupščine, zlasti glede
pripomb in predlogov delegatov, ki jih predlagatelj ni upošteval.
Kritična opozorila so bila tudi glede še vedno prevelikega
števila raznih dodatnih gradiv, ki jih delegati dobijo, ko pridejo na sejo zbora oziroma celo med seboj. Z vsebino teh
gradiv se običajno ne morejo seznaniti, čeprav so večinoma
zelo pomembna za opredeljevanje, predvsem gre za nekatera
poročila delovnih teles, stališča družbenopolitičnih organizacij, stališča Lzvršnega sveta do aktov iz pristojnosti Zbora
republik in pokrajin, zlasti pa osnutke in predloge sklepov in
stališč.
Velik problem za normalno delegatsko obravnavo so predstavljali in veliko kritike delegatov so doživljali tudi akti, ki jih
pošilja Zbor republik in pokrajin v soglasje Skupščini o skrajšanih rokih. Takih primerov je bilo zlasti veliko v preteklem
letu.
Poseben problem so še vedno roki za pošiljanje gradiv, ki
marsikdaj niso "'spoštovani. Tudi osnovna gradiva niso bila
vedno poslana v poslovniško določenem roku, čeprav je v teh
primerih šlo le za manjša odstopanja, zlasti kadar je bil predlagatelj Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. Ker je bila večina
gradiv objavljena v Poročevalcu, zaradi njegovega izida
vedno tudi ni bilo mogoče natančno zagotoviti 45-dnevnega
roka od objave aktov. Posebej pa je treba opozoriti na novost
55

(311. člen poslovnika), da na obrazložen predlog predlagatelja zakona ali delovnega telesa zbor lahko skrajša roke v
posameznih fazah postopka za izdajo zakona, vendar ti roki
ne smejo biti krajši od 15 dni.
Kar zadeva pošiljanje drugih gradiv za sejo, dejavnosti
delovnih teles in drugih dejavnikov ni bilo mogoče uskladiti
tako, da bi bile pošiljke čimbolj strnjene in sočasne, kot je bilo
predvideno v stališčih in priporočilih iz 1983. leta in v gradivu
o racionalizaciji metod in načinov dela Skupščine. Poizkus
določitve rokovnika opravil za seje zborov se ni obnesel, ker
so pogoste seje zborov z obsežnimi dnevnimi redi povzročile,
da je prihajalo do neusklajenosti posameznih dejavnosti.
Določen premik je bil dosežen glede obravnav gradiv
strogo zaupne narave. Teh je bilo vsekakor manj kot v prejšnjem mandatu, kar pomeni, da so predlagatelji teh gradiv
delno upoštevali sklepe Skupščine, v katerih je le-ta opozarjala na probleme, ki nastajajo v delegacijah in skupinah delegatov zaradi kompliciranega pošiljanja teh gradiv in načina
njihove obravnave. Predlagatelj strogo zaupnih gradiv je sledil tudi pobudi, da je izločil le tiste podatke, ki so bili dejansko
strogo zaupni.
2.1.3. Informiranje delegacij in delegatov ter
zagotavljanje javnosti dela
Za zagotavljanje pogojev za delegatsko odločanje je Skupščina dograjevala sistem informiranja delegacij in delegatov
ter zagotavljala javnost svojega dela predvsem z obveščanjem
prek Poročevalca, kot glasila Skupščine in Skupščine SFRJ
za delegacije in delegate, z vzpostavljanjem računalniško
podprtega informacijskega sistema za podporo odločanju ter
izpopolnjevanjem in novimi oblikami obveščanja javnosti o
delu Skupščine, predvsem z vključevanjem posameznih sredstev javnega obveščanja v sprotno obveščanje o delu delovnih teles in Skupščine. K večji obveščenosti aelegatov so
prispevale tudi obravnave zadev iz programa dela Skupščine
v družbenopolitičnih organizacijah.
Naraščajoče zahteve po obveščanju delegacij in delegatov
so terjale, da se je v oblikovanje vsebinske zasnove Poročevalca in njegovega programa vključil širši krog družbenih
dejavnikov Uredniški odbor Poročevalca je tako od leta 1982
razširjen z delegati samoupravnih interesnih skupnosti in
SZDL. Poročevalec je izhajal v 18.000 izvodih, za posebej
pomembna gradiva tudi v dvojni nakladi. Več kot polovico
naklade prejemajo delegacije temeljnih organizacij združenega dela in drugih delovnih skupnosti, krajevnih skupnosti,
skupine delegatov, glasila organizacij združenega dela, nekaj
čez 4.000 pa je drugih zainteresiranih naročnikov.
Povzetki gradiv, ki so bili izključno vsebina prvih številk
Poročevalca, delegacijam in delegatom ne zadoščajo za vključevanje v razpravo in odločanje. Zato se je v zadnjih letih
uveljavila praksa, da se skupaj objavljajo povzetki in gradiva.
Delegati so glede Poročevalca in njegove vsebine večkrat
zastavljali vprašanja in dajali pobude. Večina pripomb je bilo
tehnične narave, posamezni delegati pa so opozarjali tudi na
obsežnost gradiv, na jezik, na neurejenost posameznih gradiv, strokovno prezahtevnost ali šibkost in podobno. Večino
teh pobud in vprašanj sta obravnavali Komisija za proučevanje in razvijanje metod in načinov ter pogojev delegatskega
odločanja in Komisija za informiranje Skupščine ter uredniški
odbor Poročevalca. Kolikor je bilo v njihovi moči so ta telesa
sama uresničila nekatere izboljšave, sicer pa so sproti opozarjala predlagatelje gradiv.
Uredništvo Poročevalca je poskušalo glasilo dopolnjevati z
nekaterimi dopolnilnimi informacijami o prvih oBravnavah
gradiv v delovnih telesih, o strokovni literaturi in drugih
pomembnejših gradivih, o tem, kako so posamezna vprašanja
urejena v drugih republikah in pokrajinah. Ta dodatna informacija bi bila lahko delegatu v oporo pri obravnavanju posameznih tem. Začelo je tudi z objavljanjem registrov objavljenih gradiv v Poročevalcu.
Poročevalec je v okviru glasila Skupščine SFRJ večkrat
objavil posamezna gradiva za obravnavo v Skupščini SFRJ v
celoti, sicer pa je sproti objavljal povzetke gradiv Skupščine
SFRJ, vendar mnogokrat glede na obravnavo v zvezni skupščini prepozno, da bi delegacijam služili za vključitev v razpravo.
Zaradi kratkih rokov uredništvo tudi preporedko uspe vključevati mnenja in stališča družbenih svetov, družbenopolitič56

nih organizacij in vseh drugih, ki se vključujejo v skupščinsko
odločanje. Tako sta najširša delegatska baza in javnost z
mnogimi pobudami glede obravnavanih vprašanj v Skupščini
seznanjeni šele ob obravnavi zadev na zborih oziroma prek
sredstev javnega obveščanja.
Skupščina zagotavlja javnost dela tudi z različnimi načini in
oblikami sodelovanja in delovnega povezovanja z uredništvi v
naši republiki ter dopisniki iz drugih republik in pokrajin ter v
zamejstvu. Javnosti in predstavnikom sredstev javnega obveščanja je bila v celoti zagotovljena možnost, da so navzoči na
sejah zborov in delovnih teles, predstavnikom sredstev javnega obveščanja tudi v primerih, ko so se določena vprašanja
obravnavala brez navzočnosti javnosti.
Delo Skupščine spremljajo številni uredniki, novinarji, fotoreporterji in drugi delavci za potrebe radijskih in TV programov. O sklicanih sejah skupščinskih zborov je bila javnost
obveščena v skladu s poslovniškimi roki z objavo sklicev v
časniku Delo, na najpomembnejše zadeve iz dnevnih redov
sej zborov in delovnih teles pa tudi prek teleteksta ljubljanske
televizije.
Sredstva javnega obveščanja so bila sicer z Obvestili o
sestankih obveščena o vseh sejah in vseh dnevnih *edih. V
Skupščini prijavljena uredništva so neposredno prejemala vsa
celovita gradiva za seje zborov in delovnih teles kot jih dobivajo delegati. V skladu s pravilnikom o ravnanju z gradivi
zaupne narave so bila novinarjem zagotovljena v osebno
informacijo tudi gradiva zaupne narave.
Med stalnimi oblikami sodelovanja z novinarji so se uveljavili predvsem pogovori članov predsedstva Skupščine in
predlagateljev gradiv z novinarji pred sejami zborov. Novinarjem je za vsako sejo zbora na voljo tudi bilten, ki opozarja na
vse pomembnejše teme in tematske sklope, amandmaje,
dodatne predloge, neusklajena vprašanja, vsebinske ali proceduralne spremembe in podobno.
Razvite so bile tudi posebne oblike sodelovanja s pokrajinskim tiskom, lokalnimi radijskimi postajami, strokovnim in
interesnim tiskom, glasili v združenem delu, delegatskimi
glasili in informativnimi službami v občinah. Vsi ti so bili
sproti seznanjeni z dogajanji v Skupščini, še posebej pa so bili
animirani za vključevanje informacij o najpomembnejših
zadevah v svoja glasila in druge oblike obveščanja, predvsem
kadar je šlo za urejanje posameznih specifičnih vprašanj, kot
so bila vprašanja urejanja delovnega časa, pokrivanje izgub,
sprejemanje planskih dokumentov, vprašanja razvoja kmetijstva, drobnega gospodarstva, svobodne menjave dela, položaja slovenske narodnostne skupnosti v zamejstvu in uresničevanju osimskih sporazumov itd.
Sredstva javnega obveščanja so v večjem obsegu spremljala vse faze sprejemanja posameznih odločitev v Skupščini.
Predvsem nekatera, npr. Občan, Radio Ljubljana, TV Ljubljana in Deio, so zainteresirala javnost glede predlaganih
rešitev že v začetkih zakonodajnih postopkov. Komisija za
informiranje Skupščine je večkrat razpravljala o poročanju
sredstev javnega obveščanja o delu Skupščine in ugotovila,
da se njihova dejavnost sicer izboljšuje, da pa so še premalo
vpeta v procese odločanja na vseh ravneh. Za kvalitetnejše
odločanje v skupščinah družbenopolitičnih in samoupravnih
interesnih skupnostih bi morala sredstva javnega obveščanja
in tudi drugi, ki so dolžni informirati delegate, nameniti več
pozornosti primerjalnim informacijam, dilemam, pobudam in
vprašanjem, ki se pojavljajo v delegatski bazi.
2.1.4. Uresničevanje posebnih funkcij zborov
Glede na sprejete usmeritve, da je potrebno restriktivno
tolmačiti določbe poslovnika o enakopravni pristojnosti zborov Skupščine in širše uporabljati določbe o samostojni pristojnosti posameznih zborov ter tako bolj uveljaviti specifično
vlogo in položaj posameznega zbora, je bil v tem obdobju
dosežen napredek. Kljub temu pa bo treba v prihodnje v celoti
proučiti pristojnosti vseh zborov in jih bolj prilagoditi njihovim ustavnim funkcijam.
Zbor združenega dela je močneje uveljavljal svojo samostojno pristojnost, zlasti kadar je šlo za sprejemanje zakonov
in drugih aktov, ki so se nanašali na razpolaganje, uporabo in
upravljanje z družbenimi sredstvi, druge družbenoekonomske
odnose v družbenem delu in samoupravljanje v organizacijah
združenega dela. Zlasti si je zbor prizadeval uveljaviti večji
vpliv združenega dela pri odločitvah o izločitvi dela dohodka
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za skupne in splošne družbene potrebe ter o namenu in
obsegu sredstev za te potrebe. Pri tem je še vrsta slabosti
glede poti in načinov, kako priti v zboru do teh odločitev. Na
oblikovanje takih odločitev še niso v zadostni meri vplivali
delavci prek svojih temeljnih delegacij, skupin delegatov in
zborov združenega dela občinskih skupščin kot konferenc
delegacij za zbor združenega dela republiške skupščine.
Čeprav poslovnik Zbora združenega dela predvideva za
obravnavo teh vprašanj poseben postopek, v okviru katerega
je določen tudi 60-dnevni rok za obravnavo teh zadev v
temeljnih organizacijah združenega dela in zborih združenega dela občinskih skupščin, je treba kritično ugotoviti, da
tak postopek ni bil vselej spoštovan. Bili so celo primeri, da so
bile take zadeve obravnavane v zboru v skrajšanih rokih.
Takšni postopki so opravičljivi le izjemoma, kadar gre za akte,
ki so nujni za izvajanje vsakoletnih planskih usmeritev, nikakor pa ne glede zadev, ki bi bile lahko predložene pravočasno.
V delu Zbora združenega dela se je uveljavilo tudi spremljanje uresničevanja sprejetih sklepov. Zbor to opravlja dvakrat
letno in ugotavlja, kako posamezni subjekti uresničujejo
sklepe zbora. Odziv na to sicer ni v celoti zadovoljiv, ker zbor
ne dobi vseh povratnih informacij, zlasti velja to glede priporočil zbora temeljnim organizacijam združenega dela, zborom
združenega dela občinskih skupščin in drugim družbenim
subjektom. Vsekakor pa je treba s spremljanjem uresničevanja sprejetih sklepov nadaljevati, ter izpopolniti način in
postopek tega dela.
Zbor občin je večino zadev obravnaval enakopravno z Zborom združenega dela, nekatera pa tudi z Družbenopolitičnim
zborom. Ob obravnavi zadev iz enakopravne pristojnosti
Zbora občin in Zbora združenega dela je v obeh zborih mnogokrat prihajalo do enakih razprav. Postopno usmerjanje
zbora k vprašanjem, ki so pomembna za delovne ljudi in
občane v krajevnih skupnostih in občinah je začelo zagotavljati več možnosti za uveljavitev specifičnih interesov le-teh
glede na ustavno funkcijo zbora. Najbolj številne in najbolj
zavzete razprave, pobude, predlogi in delegatska vprašanja
delegatov so bila namenjena vprašanjem splošne in skupne
porabe, razvojnim vprašanjem, komunalnemu sistemu in
komunalnemu gospodarstvu, varstvu okolja, skladnejšemu
regionalnemu razvoju in sistemu solidarnosti.
V delo zbora so se ustvarjalno vključevale tudi občinske
skupščine neposredno in prek Skupnosti slovenskih občin,
zlasti ob predlogih za racionalizacijo dela občinskih skupščin.
Na usklajevanje programov dela Skupščine oziroma Zbora
občin z občinskimi skupščinami so vplivali tudi sestanki s
predsedniki občinskih skupščin, saj so se nekatere občinske
skupščine po dogovoru vključevale v obravnavo vprašanj iz,
programa dela Skupščine in tako zagotovile večji in širši vpliv
delegatske baze na odločitve.
Izkušnje iz dela zbora kažejo, da bi morali še dosledneje
uveljavljati prakso obveščanja o stališčih skupnih delegatov
pred zasedanjem zbora. Predhodno posredovana stališča,
mnenja in opozorila delegatov, tako glede vsebinskih vprašanj, kot glede postopkov so prispevala k večji kvaliteti odločitev, saj so omogočala, da je predlagatelj proučil stališča in
predloge, dopolnil uvodne obrazložitve, bolj argumentiral
izredne postopke ipd. Hkrati pa takšno medsebojno obveščanje omogoča večjo racionalizacijo dela na sejah zbora.
Dosledneje pa bi morali sproti spremljati izvajanje sprejetih
sklepov in stališč zbora in temu primerno organizirati delo
delovnih teles in zbora.
Zbor občin je aktivno sodeloval z Zborom občin Sabora SR
Hrvatske glede uveljavljanja nadaljnjega razvoja obmejnih
občin obeh republik ter v zvezi s tem sprejel skupna stališča in
usmeritve, ki jih bo treba v prihodnje tekoče spremljati in
preverjati ter po potrebi ustrezno dograjevati.
Družbenopolitični zbor je nadaljeval z usmeritvijo iz prejšnjega mandata, da se vključi v obravnavo vedno in samo
takrat, ko gre za vprašanja uresničevanja, varstva in razvoja
socialističnega samoupravnega sistema, pri čemer je dajal
prednost tistim vprašanjem, za katere so družbenopolitične
organizacije menile oziroma je tudi zbor sam presodil, da so v
danem trenutku politično aktualna ali njihovo obravnavo zahtevajo družbene razmere. Hkrati je zbor poskušal z novimi
metodami in načini dela svoje delovanje še bolj približati svoji
ustavni funkciji. Le tako je lahko opora ostali delegatskima
zboroma, še posebej pri preverjanju izhodišč, smotrov in
posledic predlaganih rešitev, pri oblikovanju družbenih podporočevalec

lag za usklajevanje interesov, pogledov in stališč ter pri
spremljanju uresničevanja že sprejetih odločitev. Zato so bile
predlagane in sprejete spremembe tudi tistih določil poslovnika Skupščine, ki urejajo pristojnost Družbenopolitičnega
zbora Te spremembe zagotavljajo doslednejše uresničevanje
ustavnih določil o funkciji in pristojnosti Družbenopolitičnega
zbora, kar pomeni, da se težišče delovanja zbora prenaša na
oblikovanje stališč za druga dva zbora.
Prizadevanja za dosledno uveljavitev vloge Družbenopolitičnega zbora se kažejo že v programiranju njegovega dela,
saj je po programu zbor pristojen za obravnavo bistveno
manjšega števila zadev kot druga dva zbora. Zbor je določene, v dnevni red uvrščene zadeve tudi umaknil z dnevnega
reda, če je ugotovil, da ne vsebujejo takšnih vprašanj, do
katerih bi se moral opredeliti. Dogajalo pa se je tudi obratno,
da je zbor posamezna vprašanja obravnaval, čeprav na prvi
pogled za obravnavo ni bil pristojen. Takšna vprašanja je
nekajkrat obravnaval kot zainteresiran zbor.
Republiška konferenca SZDL Slovenije je prek svetov in
drugih delovnih teles, manj pa prek predsedstva, obravnavala
večino vprašanj iz programa Družbenopolitičnega zbora.
Kljub vse bolj opredeljeni odgovornosti Republiške konference SZDL, kot konference delegacij družbenopolitičnih
organizacij za Družbenopolitični zbor, je nastopil problem,
kadar so bila posamezna stališča družbenopolitičnih organizacij oblikovana dokaj pozno, včasih so bila predložena celo
na seji. To je oteževalo delo delegatov tudi v drugih dveh
zborih. Dogajalo se je tudi, da so posamezne družbenopolitične organizacije prihajale na sejo Družbenopolitičnega
zbora s stališči, ki niso bila prej usklajena v SZDL. Zaradi tega
je Družbenopolitični zbor v osmih primerih ocenil, da je
potrebna ponovna obravnava in uskladitev stališč v okviru
SZDL. Pri tem je šlo vedno le za bistvena vprašanja.
Dejstvo, da so delegati v tem zboru vsestransko družbenopolitično dejavni in nosilci številnih odgovornih funkcij nedvomno bistveno prispeva k njihovi obveščenosti in poznavanju družbene problematike in s tem k njihovemu kvalitetnemu
sodelovanju v delu zbora, na drugi strani pa njihova obremenjenost vpliva na nižjo udeležbo delegatov na sejah in s tem
povzroča občasne težave pri delu zbora.
Skupščine samoupravnih interesnih skupnosti za
območje republike so se v skladu s programom dela Skupščine vključevale v enakopravno odločanje o zakonih in v
obravnavo drugih sistemskih ter temeljnih vprašanj na
področjih družbenih dejavnosti. Doslednejše spoštovanje s
programom dela opredeljenih rokov je v tem mandatnem
obdobju omogočilo časovno bolj usklajeno obravnavo in
sprejemanje posameznih zadev v zborih Skupščine in v
skupščinah samoupravnih interesnih skupnosti, še zlasti v
zadnji fazi obravnave. Potrebno pa bi si bilo prizadevati, da bi
bili delegati že ob obravnavi v delovnih telesih Skupščine in
zborov seznanjeni z mnenji in stališči, ki so se izoblikovaia v
samoupravnih interesnih skupnostih, kar je še posebej
pomembno za prvi dve fazi zakonodajnega postopka.
Na podlagi dosedanjih izkušenj lahko ugotovimo, da pri
odločanju v Skupščini niso bila dovolj prisotna predhodno
usklajena stališča med samoupravnimi interesnimi skupnostmi. To je v Zboru združenega dela še zlasti oteževalo
oblikovanje celovitega pogleda pri odločanju o globalnih razmerjih delitve družbenega proizvoda. Zaradi linearnega omejevanja sredstev za družbene dejavnosti in pomanjkljivega
predhodnega usklajevanja med samoupravnimi interesnimi
skupnostmi se je funkcija usklajevalca med njimi prevečkrat
prenesla v izvršne organe; to velja tudi za usklajevanje med
potrebami in interesi na področjih družbenih dejavnosti z
materialnimi možnostmi družbe, kar je ena od temeljnih funkcij Zbora združenega dela.
Sodelovanje med zbori je bilo dobro. Začelo se je že s
sodelovanjem delovnih teles, ki so ob obravnavi pomembnejših zadev opravila določene uskladitve glede pristopa k posameznim problemom. Posebna oblika sodelovanja med zbori
so tudi skupna delovna telesa, ki so jih ustanovili za obravnavanje in pripravo gradiv ter za pripravo čimbolj usklajenih
stališč za zbore. Glede na to, da je sodelovanje med zbori
potrebno tudi zaradi sprejemanja končnih odločitev, je treba
šteti za tako sodelovanje tudi ustanavljanje medzborovskih
skupin delegatov v teku seje zborov. Imele so nalogo proučiti
posamezna vprašanja pred končnim odločanjem v zborih. V
zvezi z usklajevanjem stališč tako v zborih kot med zbori,
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lahko ugotovimo, da večina delegatov sprejema argumente in
obrazložena stališča drugih, zato je velika večina v usklajevalnem postopku predlaganih odločitev sprejeta.
2.1.5. Delovna telesa Skupščine in zborov
Pomemben dejavnik v delu zborov in Skupščine v celoti so
delovna telesa, ki so v Skupščini oziroma v zborih ustanovljena kot stalna oblika povezovanja delegacij, skupin delegatov, občinskih skupščin, družbenopolitičnih organizacij ter
znanosti in stroke z delom Skupščine. Delo delovnih teles,
bodisi, da gre za stalna ali za tista, ki so ustanovljena za
proučitev posamezne zadeve, se je pokazalo kot nujen in
neločljiv sestavni del skupščinskega mehanizma. Njihovo
delo je pomembno prispevalo h kvalitetnejšemu in hitrejšemu
razreševanju vprašanj, ki so jih obravnavali zbori. Ugotovitve
in opozorila delovnih teles so hkrati pomenila tudi pomoč
delegatom pri zavzemanju njihovih stališč. Večina vprašanj, ki
so jih delovna telesa obavnavala, je bilo vezanih na problematiko, ki so jo obravnavali zbori: proučevala so jih, zavzemala
do njih stališča, dajala konkretne predloge, opozarjala na
neustrezne in pomanjkljive rešitve in v posameznih primerih
predlagala tudi alternativne rešitve. Premalo pa so na lastno
pobudo ugotavljala stanja na posameznih področjih družbenega življenja ter obravnavala probleme, ki se pojavljajo pri
izvajanju politike in aktov Skupščine. Ne glede na to, pa so
delovna telesa vendarle obravnavala številne druge zadeve,
zlasti poročila, informacije in podobno, ki so jih predložili
organin organizacije v republiki in v federaciji. O svojih ugotovitvah so obveščala zbore oziroma jim predlagala obravnavo,
če je bilo potrebno sprejeti določene predloge in ukrepe ali pa
so svoje predloge, stališča in mnenja posredovala delegaciji
Skupščine v Zboru republik in pokrajin oziroma delegatom v
Zveznem zboru.
Delovnim telesom pa ni bilo omogočeno uresničiti svoje
pomembne naloge, da poročajo zborom, kako so usklajena
različna stališča v delegacijah, konferencah delegacij in skupinah delegatov o zadevah, ki so bile na dnevnih redih sej
zborov, ker skupine delegatov delovnih teles praviloma niso
seznanjale o svojih stališčih do obravnavanih zadev. Ta stališča so bila izjemoma poslana tik pred sejami zborov, najčešće pa dana na samih sejah. Nekatera delovna telesa so
sicer obravnavala pomembnejša gradiva dvakrat, tako da so v
prvi obravnavi ugotavljala, ali gradivo ustreza zahtevam delegatskega sistema ali opozarjala na bistvena sistemska in
razvojna vprašanja ter dileme in odprta vprašanja, ki jih je
treba razrešiti. S tem so skušala usmerjati tudi razprave v
temeljnih samoupravnih organizacijah in skupnostih in njihovih delegacijah ter v občinskih skupščinah. Ker pa na te
njihove usmeritve ni bilo zadostnega odziva, tudi ni bil dosežen namen druge obravnave, ko naj bi ugotavljala stopnjo
soglasja ter predlagala zborom delovne zasnove sklepov. Ti
sklepi bi morali biti predloženi delegatom najmanj 7 dni pred
sejami zborov. To nalogo so delovna telesa uresničevala v
manjši meri, predvsem zaradi že navedenih delovnih pogojev.
Zaradi tega so bila stališča delovnih teles, vsebovana v njihovih poročilih, ena od pomembnih podlag za oblikovanje skle
pov zborov.
Delovna telesa v tem obdobju sicer niso pogosto dajala
formalnih amandmajev, pač pa so predlagatelje aktov opozarjala na določena neskladja in probleme in jim predlagala, da
jih proučijo in predlagajo ustrezne amandmaje.
V opisanih razmerah, ob obilici vsebinsko zahtevnih sistemskih rešitev in za nadaljnji razvoj pomembnih opredelitev v
aktih republike in federacije, delovna telesa niso mogla enake
pozornosti nameniti uresničevanju vseh svojih nalog. Delovna
telesa, predvsem za področje družbenoekonomskih odnosov,
financ in Zakonodajno-pravna komisija, so se morala zelo
pogosto sestajati. Dnevni redi njihovih sej so bili zelo obsežni,
čas za obravnavo večine gradiv zelo kratek, pogosto pa so jim
bila gradiva predložena šele na sejah. Kadar so bile zadeve
uvrščene v dnevne rede sej zborov, preden so jih obravnavala
delovna telesa in ocenila njihovo ustreznost za obravnavo na
zborih, so delovna telesa nekajkrat predlagala, da se posamezne zadeve odložijo z dnevnih redov sej zborov, da se
odloži sklepanje ali da se ponovijo posamezne faze obravnav.
Za oblikovanje stališč odborov Družbenopolitičnega zbora
pa je značilno, da so bila stališča Republiške konference
SZDL Slovenije, njenih organov in delovnih teles ter vodstev
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družbenopolitičnih organizacij v republiki praviloma prisotna
pri vseh pomembnejših zadevah. Zato se tudi naloga o dvakratni obravnavi pomembnejših gradiv ni v celoti uresničevala.
Odbora Družbenopolitičnega zbora sta oblikovala podlage
za stališča, kadar je Družbenopolitični zbor sodeloval pri
sprejemanju aktov s stališči.
Delovna telesa so obravnavala na predlog delegacije
Skupščine v Zboru republik in pokrajin tudi pomembnejše
zadeve, ki jih je sprejemal Zbor republik in pokrajin in za
katere ni bilo potrebno soglasje Skupščine. To velja tudi za
pomembnejša sistemska vprašanja, ki jih je sprejemal Zvezni
zbor. Delovna telesa so v teh primerih dajala delegaciji oziroma delegatom iz SR Slovenije predloge, mnenja in stališča.
Na ta način so se delovna telesa širše seznanjala z aktualno
problematiko na posameznih področjih, hkrati pa so s svojimi
stališči širila vpliv delegatske baze na urejanje določenih
vprašanj.
Delovna telesa so morala način svojega dela prilagajati delu
zborov. Seje nekaterih delovnih teles so bile zato dvakrat ali
celo večkrat na mesec, kar je zahtevalo od njihovih članov
veliko dejavnost in jim nalagalo prevelike obveznosti. Zaradi
tega je bila dejavnost posameznih članov različna, delo teh
teles pa je bilo včasih zaradi slabe udeležbe močno ovirano.
Ker so delovna telesa prilagajala svoje delo programom dela
in periodičnim delovnim načrtom zborov, niso sprejemala,
razen nekaterih komisij, lastnih programov dela.
Sodelovanje predstavnikov predlagateljev na sejah delovnih teles je na splošno dobro ocenjeno, pri tem pa so bile
večkrat izražene pripombe, da bi predstavniki predlagateljev
morali svoje izvajanje bolj prilagoditi področju dela posameznega delovnega telesa. Kritične pripombe članov delovnih
teles pa so bile izražene v primerih, ko jim niso bila predložena pismena stališča in mnenja Izvršnega sveta oziroma
pristojnih upravnih organov k posameznim obravnavanim
zadevam, zlasti iz pristojnosti Zbora republik in pokrajin.
Delovna telesa Zbora združenega dela in Zbora občin so na
seje redno vabila predstavnike organov in organizacij v republiki z namenom, da bi s svojimi predlogi in stališči prispevali
k čim kvalitetnejši obravnavi in najustreznejšim rešitvam.
Nekateri predstavniki so se sej delovnih teles udeleževali
redko in večkrat niso imeli stališč svojih organov oziroma
organizacij. Sej delovnih teles so se udeleževali tudi predstavniki nekaterih organizacij združenega dela, občin in znanstvenih ter strokovnih organizacij, ki so s svojimi spoznanji iz
neposredne prakse koristno prispevali k njihovemu uspešnemu delu. V delo delovnih teles so se tvorno vključevali tudi
delegati samoupravnih interesnih skupnosti s področja družbenih dejavnosti in materialne proizvodnje.
Pri obavnavi aktov iz pristojnosti Zbora republik in pokrajin
so v delu delovnih teles aktivno sodelovali člani delegacije, ki
so s svojimi pojasnili in dodatnimi obrazložitvami stališč in
problemov v drugih republikah oziroma avtonomnih pokrajinah ter z odgovori na številna vprašanja članov odborov glede
posameznih pomembnih vprašanj za uskladitev stališč do
posameznih rešitev prispevali k poenotenju pogledov do
predloženih aktov in k oblikovanju predlogov odločitev
zborov.
Ker člani delovnih teles niso navzoči na sejah Zbora združenega dela in Zbora občin, razen če niso delegati v zborih,
delovna telesa redno določijo svoje poročevalce z namenom,
da na sejah zborov pojasnijo stališča, mnenja, predloge, pripombe in amandmaje delovnih teles. Ta način povezave
delovnega telesa z zborom je sicer ustrezen, težave pa so v
vseh tistih primerih, ko bi morali poročevalci na sejah zborov
zavzeti stališča o zadevah, ki jih delovna telesa niso obravnavala, zlasti pa o amandmajih, ki so bili predloženi na sejah
zborov. V teh primerih so prevzele vlogo delovnih teles skupine delegatov, imenovane na sejah zborov. Vsekakor pa bi
bilo treba v primerih, ko gre za obravnavo zahtevnejših zadev,
zagotoviti udeležbo pristojnih delovnih teles na sejah zborov,
kar se je že potrdilo kot dober način dela zborov.
Delo v delovnih telesih terja od svojih članov širše poznavanje družbenih razmer in strokovno znanje. Ugotovimo lahko,
da je sestava delovnih teles tej zahtevi dokaj ustrezala, čeprav
so bila posamična odstopanja in je zaradi tega prišlo na željo
posameznikov do njihove zamenjave. Zato je potrebno pri
evidentiranju članov delovnih teles v večji meri upoštevati
poročevalec

delovno področje posameznega delovnega telesa in družbeno ter strokovno usposobljenost kandidatov.
Člani delovnih teles so sicer povezani s svojo delegatsko
bazo, vendar pa pogosto opozarjajo, da bodisi zaradi neustreznih delovnih pogojev bodisi zaradi nerazumevanja njihove vloge v okoljih, kjer delajo, nimajo možnosti za aktivnejše vključevanje v delo delegacij.
Glede na to, da predsedniki odborov opravljajo svoje funkcije neprofesionalno, bi bilo potrebno iskati stalnejše in tesnejše oblike njihovega sodelovanja s predsedniki zborov.
Na splošno velja ugotovitev, da večina delovnih teles
ustreza vsebini in vlogi posameznih zborov. Pri tem pa se
postavlja vprašanje, ali so potrebam zborov, zlasti Zboru
združenega dela, v celoti prilagojene naloge posameznih
odborov. To bi bilo treba preučiti in po potrebi pripraviti
predlog za morebitne spremembe.
Čeprav so komisije skupščine ustanovljene za proučevanje
zadev, ki so skupnega pomena za vse zbore, veljajo za uresničevanje njihovih funkcij in za način njihovega dela podobne
ugotovitve kot za delo delovnih teles zborov, saj so osnovne
naloge v bistvu enake. Kljub temu pa se v delu komisij kažejo
določene posebnosti, ki izvirajo iz njihove sestave, obsega
nalog in iz njihovih razmerij do delovnih teles zborov.
V skladu z določbami poslovnika so člani nekaterih komisij
poleg delegatov tudi znanstveni, strokovni in javni delavci.
Takšna sestava je ocenjena kot zelo koristna, saj po strokovni
plati mnogo prispeva k učinkovitemu delu komisij. Velja presoditi, ali ne bi tako sestavo predvideli še za nekatere druge
komisije.
Obseg nalog komisij v večini primerov znatno presega
obseg nalog, določenih s programi dela zborov. Komisije
obravnavajo precej zadev, ki spadajo v njihovo delovno
področje, tudi zveznih, ki pa niso obravnavane na sejah zborov. Poleg tega opravljajo nekatere komisije tudi čisto operativne naloge in so pobudnik številnih dejavnosti na ustreznem
področju.
Nekaj problemov nastane v primerih, ko komisije, kot
skupna delovna telesa vseh zborov in odbori posameznih
zborov obravnavajo ista vprašanja. V takih primerih gre včasih
za nujnost čimširše obravnave, včasih pa tudi za nepotrebno
podvajanje dela. Podobno velja tudi za razmerja med odbori
zborov in skupinami delegatov vseh zborov. Zdi se, da v tej
zvezi ni mogoče zavzeti načelnega stališča, ampak da je treba
odločati o vsakem primeru posebej.
Za spremljanje izvajanja zakona o združenem delu je bila
izvoljena posebna komisija z nalogo, da sodeluje s pristojnimi
organi in organizacijami v republiki ter jim pomaga pri izvajanju zakona, da spodbuja dejavnost delavcev v temeljnih in
drugih organizacijah združenega dela ter delovnih ljudi in
občanov v drugih samoupravnih organizacijah in skupnostih
in družbenopolitičnih skupnostih, njihovih delegatov in delegacij, da spremlja samoupravno prakso, opozarja na izkušnje
in da daje pojasnila in pobude za sprejemanje aktov in ukrepov, ki prispevajo k hitrejšemu uresničevanju zakona. Komisija je s svojo dejavnostjo prispevala k usklajevanju rešitev,
pomembnih za celovito uveljavljanje zakona o združenem
delu. Izhajajoč iz pobud samoupravnih organizacij in skupnosti in iz izkušenj pri izvajanju zakona, je komisija obravnavala
in analizirala številna vprašanja, probleme in rešitve, ki so se
pojavljali v praksi. Pri tem je sodelovala s komisijo Skupščine
SFRJ za spremljanje izvajanja zakona o združenem delu in
komisijami v občinah, kjer je težišče neposrednega spremljanja izvajanja zakona. Spremljala je tudi zakonodajno dejavnost, zlasti še usklajevanje republiških zakonov z zakonom o
združenem delu ter pri tem spodbujala zakonodajno urejanje
na tem področju. Spremljala je dejavnost organizacij združenega dela in drugih samoupravnih organizacij in skupnosti ter
obravnavala posamezna vprašanja, sprejemala stališča,
sklepe in priporočila ter s tem prispevala k usmerjanju nadaljnje dejavnosti.
Z namenom, da bi prispevala k odpravljanju pomanjkljivosti
in večji učinkovitosti delegatskega odločanja, je Skupščina
ob koncu 1983. leta ustanovila posebno Komisijo za proučevanje in razvijanje metod in načinov ter pogojev delegatskega
odločanja v Skupščini. Komisija je sproti sledila predlogom
delegatov in na tej podlagi opozorila na tiste vidike, ki lahko
prispevajo k dograjevanju, demokratizaciji, večji učinkovitosti
in racionalizaciji metod in načinov dela Skupščine. Predvsem
je opozorila na bistvene probleme in slabosti v delu Skupšporočevalec

čine, ki zadevajo zlasti obseg in vsebino njenega dela, uveljavljanje specifičnosti posameznih zborov, racionalizacijo odločanja ipd. Ugotovitve so bile komisiji tudi podlaga pri pripravi
sprememb in dopolnitev poslovnika Skupščine, ki so začele
veljati septembra 1985. V tem času je komisija obravnavala
poleg gradiv za racionalizacijo metod in načinov dela Skupščine in nekaterih vprašanj pri uresničevanju zakonodajne
politike republike še pravilnik o ravnanju z gradivi zaupne
narave, spremembe poslovnikov Skupščine, njenih zborov in
zborov Skupščine SFRJ ter pobude, predloge in mnenja delegatov za racionalnejše delo Skupščine.
Posebno mesto v delu Skupščine ima Komisija za vloge in
pritožbe. Ta komisija obravnava posamezne vloge, predloge
in pritožbe občanov, pri čemer skuša iz njih izluščiti tudi
splošno problematiko. Tako komisija opravlja, poleg pomoči
občanom tudi del funkcije nadzora Skupščine nad ravnanjem
organov, organizacij in posameznikov. Komisija je na podlagi
svojega programa zlasti redno sistematično obravnavala značilne pritožbene primere, sprejemala stališča v zvezi s tem in
usmerjala njihovo konkretno reševanje v okviru službe. Proučevala je vloge in pritožbe občanov in ugotavljala vzroke
ugotovljenih nepravilnosti, pri čemer je sama ali prek službe
skušala vplivati na zakonito, smiselno, pravično in življenjsko
reševanje posameznih zadev in s tem prispevati k varstvu
ustavnosti in zakonitosti. S posebno pozornostjo je obravnavala in spremljala vloge in predloge občanov za spremembo,
dopolnitev ali izdajo zakona ali drugega splošnega akta za
ureditev vprašanj splošnega pomena. Ob ugotovitvi, da je
uspešno zagotavljanje zakonitosti ter varovanje ustavnih in
drugih pravic občanov najneposredneje mogoče doseči v
občini kot temeljni družbenopolitični skupnosti, se je komisija
zavzemala za krepitev položaja in dela občinskih komisij za
vloge in pritožbe na področju SR Slovenije.
Kot posebna oblika in metoda dela zborov so bile ustanovljene skupine delegatov za spremljanje in ugotavljanje stanja
ter uresničevanja sprejete politike, zakonov in drugih splošnih aktov na področju družbenih dejavnosti in srednjeročnega družbenega plana SR Slovenije. Uveljavile so se zlasti
pri usklajevanju stališč, mnenj in predlogov, oblikovanih v
drugih delovnih telesih zborov in Skupščine, družbenopolitičnih organizacijah in samoupravnih interesnih skupnostih,
predvsem ob obravnavi in sprejemanju zadev, o katerih so
skupščine samoupravnih interesnih skupnosti odločale enakopravno s pristojnimi zbori Skupščine. Težnja po čimbolj
usklajenem mnenju in predlogih teh skupin, ki je eden od
temeljev za odločanje v zboru, je včasih ovirala uveljavljanje
specifičnosti posameznih zborov.
Takšno obliko dela bi kazalo v prihodnje razviti tako, da bi
skupine delegatov ustanavljali predvsem za proučitev posameznega vprašanja. Ko pa bi bila ta naloga opravljena, bi
skupina prenehala z delom. Sestavo skupin delegatov bi
morali prilagoditi vsebini vprašanja in pristojnostim zborov.
Prav tako bi lahko prek teh posebnih delovnih teles zagotovili
večjo prisotnost stališč samoupravnih interesnih skupnosti
pri odločanju v Skupščini, še posebej v Zboru združenega
dela in to pri oblikovanju celovitega pogleda ob odločanju o
globalnih razmerjih delitve družbenega proizvoda in drugih
pomembnih vprašanjih s področja družbenih dejavnosti in
materialne proizvodnje.
Določene skupine pa bi bile stalne, ustanovoljene predvsem za spremljanje uresničevanja sprejete politike in aktov.
Taki skupini sta npr. skupina delegatov za spremljanje uresničevanja srednjeročnega družbenega plana SRS Slovenije in
za spremljanje uresničevanja zakona o usmerjenem izobraževanju. Ker pa sta ti skupini že sedaj obravnavali vrsto zadev, ki
ne sodijo med naloge, za katere sta bili ustanovljeni, je
potrebno njuno delovno področje znova opredeliti.
Posebej kaže opozoriti na zelo dobre izkušnje planske
skupine delegatov pri usklajevanju stališč, saj je morala ob
različnih in včasih nasprotujočih si interesih nemalokrat
ponuditi zborom usklajene rešitve pri zelo pomembnih aktih,
tako iz pristojnosti republike kot federacije. Kazalo bi proučiti
pobudo za ustanovitev posebne skupine delegatov za usklajevanje stališč glede vseh aktov iz pristojnosti Zbora republik in
pokrajin, razen planskih.
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2.1.6. Delegatska vprašanja in pobude
delegatov
Institut delegatskih vprašanj se v zborih Skupščine vse bolj
uveljavlja, saj je teh vprašanj iz leta v leto več. Delegatska
vprašanja in pobude izvirajo po vsebini in večini primerov iz
problemov, ki zadevajo širši krog delovnih ljudi in občanov.
Delegatska vprašanja in pobude posredujejo delegati večinoma na pobudo skupin delegatov, družbenopolitičnih organizacij. V zboru združenega dela in Zboru občin pa v nekaterih primerih tudi na pobudo občinskih skupščin in njihovih
zborov, temeljnih organizacij združenega dela in krajevnih
skupnostih. Delegatska vprašanja in pobude so bila največkrat naslovljena Izvršnemu svetu, manj pa neposredno republiškim upravnim organom. Nekaj vprašanj in pobud je bilo
naslovljenih na subjekte, ki so po poslovniku sicer dolžni
odgovarjati in zavzemati stališča, vendar bi glede na vsebino
vprašanja in pobude morali odgovoriti drugi, npr. občinske
skupščine, samoupravne interesne skupnosti in podobno. V
takih primerih bi bilo treba delegatom svetovati, na katere
organe oziroma organizacije naj naslovijo svoja vprašanja
oziroma pobude.
Večina delegatskih vprašanj in pobud se je nanašala na
aktualno družbenoekonomsko problematiko ter opozarjala
na neusklajene razmere na posameznih področjih in na nekatere neustrezne rešitve v sistemskih in izvedbenih zakonih.
Vprašanja in pobude so se nanašale tudi na posamezne
pereče probleme in pojave v ožjih delegatskih okoljih. Več
delegatskih vprašanj in pobud se je nanašalo na skupne
interese v federaciji, npr. zadolžitev Jugoslavije v tujini, najemanje kreditov in vračanje le-teh, cenovna politika, problematika manj razvitih republik in avtonomne pokrajine Kosovo in
podobno. Ta vprašanja in pobude so bile v skladu s poslovnikom Skupščine predlagane naši delegaciji v Zboru republik in
pokrajin Skupščine SFRJ, ki jih je posredovala Zveznemu
izvršnemu svetu in funkcionarjem, ki vodijo zvezne upravne
organe. O odgovorih na ta vprašanja je delegacija obveščala
delegate neposredno ali prek svojih poročil na zborih.
V Zboru združenega dela je bilo postavljenih 179 delegatskih vprašanj in danih 125 pobud, ki so se nanašala na
nekatere bistvene vsebinske sklope, npr. trg in cene, ekonomske odnose s tujino, kreditno-monetarno politiko, vprašanja
skupne in splošne porabe ter nasploh vprašanja življenjskega
standarda in izgube v posameznih organizacijah združenega
dela. Na splošno lahko ugotovimo, da se je v združenem delu
izoblikoval kritičen odnos do vseh ukrepov, ki so kakorkoli
posegali v pogoje gospodarjenja, zlasti, ko je šlo za nalaganje
novih obveznosti, za prevzemanje solidarnostnih obveznosti
in neodgovorno gospodarjenje. V zadnjih dveh letih se je v
Zboru združenega dela izrazila specifika tega zbora tudi prek
postavljenih delegatskih vprašanj in pobud, ki se izraža v
obliki širšega interesa celotnega združenega dela za skupno
reševanje gospodarskih težav ne le v ožji skupnosti, temveč
širše. Iskanje vloge in interesov slovenskega združenega dela
v jugoslovanskem prostoru nakazujejo vprašanja, ki se nanašajo na delež Slovenije v družbenem proizvodu, delež porabe
naftnih derivatov, delež deviz, ki jih Slovenija združuje za uvoz
nafte in njeno porabo, vprašanja v zvezi s kvalifikacijsko
strukturo zaposlenih po republikah in pokrajinah, ustvarjanje
in delitev osebnih dohodkov ter življenjskih stroškov in tudi
vlaganja oziroma sofinanciranje SR Slovenije v gradnjo energetskih in drugih objektov v republikah in pokrajinah, delež
surovin in obveznosti za gospodarsko manj razvite republike
in SAP Kosovo in podobno.
V Zboru občin je bilo postavljenih 171 delegatskih vprašanj
in danih 105 pobud. Veliko vprašanj in pobud se je nanašalo
na problematiko, ki neposredno zadeva uresničevanje občinske politike, kot na primer očiščenje proračunov neproračunskih izdatkov, težave v zvezi z občinskimi proračuni in z
njihovimi uporabniki, višina sredstev skupne porabe na podlagi normiranja programov splošne porabe v občinah, višina
kalkulativnih prihodkov za dopolnjevane občine, sistemsko
oblikovanje sredstev za občinske blagovne rezerve in
podobno. Značilno v tem zboru je, da se je več vprašanj
nanašalo tudi na problematiko urejanja prostora in varstvo
okolja. Vrsta delegatskih vprašanj in pobud pa je bilo po
vsebini enakih kot v Zboru združenega dela in so se nanašale
na aktualno gospodarsko problematiko.
V Zboru združenega dela in Zboru občin so dajali delegati
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pogosto pobude in predloge, ki so se nanašali na odpravo
nekaterih slabosti v delu zborov, in sicer glede preobsežnih
dnevnih redov in njihovih razširitev, skrajšanih rokov obravnave, hitrih postopkov in podobno. Vse te pobude je obravnavala Komisija Skupščine za proučevanje in razvijanje metod in
načinov ter pogojev delegatskega odločanja v Skupščini.
V tem mandatnem obdobju je Družbenopolitični zbor uvrstil
pobude, predloge in vprašanja delegatov in družbenopolitičnih organizacij kot prvo vsebinsko točko dnevnih redov sej
zbora. V zboru je bilo postavljenih 30 delegatskih vprašanj in
danih 28 pobud in predlogov. Analiza delegatskih vprašanj in
pobud v zboru je pokazala, da so prevladovala aktualna družbenoekonomska in družbenopolitična vprašanja in tudi vprašanja, ki so izražala povsem osebne poglede na posamezne
obravnavane zadeve. Ob tem velja poudariti, da je osrednja
naloga delegatov tega zbora, da morajo tudi pri delegatskih
vprašanjih upoštevati posebno vlogo zbora in dejstvo, da
morajo kot delegati družbenopolitičnih organizacij čimbolj
aktivno in učinkovito prispevati k sintezi posebnih in splošnih
družbenih interesov.
Vprašanja in pobude, ki so jih postavili delegati v Družbenopolitičnem zboru, so bila v precejšnji meri tako kot pri ostalih
dveh zborih naravnana in usmerjena na aktualne probleme, ki
so se v tem obdobju odpirali na posameznih področjih življenja in dela. Ob tem so bila morda bolj v ospredju vprašanja, ki
so zadevala uresničevanje in izvajanje socialne politike, s tem
v zvezi pa tudi zadeve, ki so v sedanji situaciji aktualne za
mladino in njene nadaljnje perspektive in možnosti.
V skladu z vlogo, ki jo ima Družbenopolitični zbor v delegatskem skupščinskem sistemu, se je vrsta vprašanj nanašala na
najrazličnejše aktualne probleme, ki zadevajo razvoj in varstvo z ustavo določenega samoupravnega socialističnega
sistema. Nekatera vprašanja so se nanašala na resno gospodarsko situacijo in na ukrepe tekoče ekorvomske politike ter
posledice, ki jih imajo le-ti za celotno družbeno skupnost.
Značilna je tudi pogostost in porast zahtev za dopolnitev ali
spremembo zakonskih in podzakonskih aktov ali pa za ustreznejšo oziroma novo rešitev vprašanj na določenem ožjem ali
širšem področju. Te zahteve so se v Zboru združenega dela
nanašale na predloge za spremembo ali dopolnitev zakonskih
predpisov, ki posegajo v družbenoekonomski položaj organizacij združenega dela in samoupravnih interesnih skupnosti
materialne proizvodnje in družbenih dejavnosti. Dane so bile
tudi zahteve za spremembe davčnih predpisov, stanovanjske
politike, pokojninsko-invalidskega zavarovanja, zaposlovanja
in podobno.
Tudi v Zboru občin so bile zahteve za spremembe predpisov
zelo raznolike, kot npr. predlogi za ustreznejšo ureditev stanovanjskega in komunalnega področja, urejanja prostora,
financiranja cestnega gospodarstva in podobno. Prav tako so
bile dane zahteve za spremembe zakonov, ki urejajo pravosodni sistem, pravno pomoč, kazenske sankcije in še nekatere druge.
Na delegatska vprašanja so bili odgovori dani večinoma na
prihodnjih sejah zborov, v primerih, ko ni šlo za zahtevna
vprašanja, pa tudi že na seji, na kateri je bilo vprašanje
postavljeno. Tudi glede pobud so bila dana pisna stališča v
primernem času. Splošna ocena kvalitete odgovorov Izvršnega sveta oziroma upravnih organov in drugih na postavljena delegatska vprašanja in pobude je zadovoljiva. Izvršni
svet oziroma upravni organi so imeli težave pri pripravi odgovorov takrat, kadar so bila vprašanja nejasna ali nekonkretna.
V odgovorih in stališčih so bile upoštevane možnosti za
razrešitev določnega aktualnega vprašanja. Nekatere pobude
so bile upoštevane v spremenjenih in dopolnjenih predpisih
na posameznih področjih ali pa se je skušala poiskati primerna rešitev na drug način. Delegati so v posameznih primerih opozorili, da so nekateri odgovori in stališča preveč
splošni in ne nakazujejo konkretnih ukrepov za razreševanje
posameznih vprašanj oziroma da ni odgovorjeno na bistvo
vprašanj. V teh primerih so delegati zahtevali dodastne odgovore. V Zboru združenega dela in Zboru občin pa se še ni v
zadostni meri uveljavila praksa, da bi glede na aktualnost
problematike, ki se izraža skozi delegatska vprašanja in
pobude, delegati predlagali obravnavo na seji zborov.
V skladu z usmeritvami Skupščine so bila delegatska vprašanja in pobude, skupaj z odgovori, po potrebi obravnavani
tudi v pristojnih delovnih telesih, ki so o njih zavzela svoja
stališča in s tem seznanila predlagatelje vprašanj in zbore.
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Delovna telesa pa doslej niso uresničevala naloge, da morajo
spremljati izvajanje rešitev, ki jih nakazujejo odgovori na
delegatska vprašanja in pobude.
Precej zahtev za spremembe ah dopolnitve zakonov je bilo
upoštevanih v programih dela in periodičnih delovnih načrtih,
nekatere pa tudi mimo programa dela in periodičnega delovnega načrta.
2.1.7. Soodločanje o zadevah in pristojnosti
Zbora republik in pokrajin
Skupščina je dala soglasje skoraj k vsem predloženim
osnutkom aktov, čeprav je bila problematika zelo obsežna,
roki večkrat kratki, mnoge odločitve pa nujne in čeprav gradiva niso bila pripravljena vselej dovolj kvalitetno. Ugotovimo
lahko, da je bil zagotovljen najmanj 45 dnevni rok za odločitev
o soglasju pri vseh sistemskih rešitvah, medtem ko je pri
zakonskih rešitvah, ki so imele večkrat znatne materialne
posledice, predlagatelj praviloma predlagal in obrazložil nujnost skrajšanja rokov. Zaradi skrajšanja rokov je bilo zlasti v
Zboru združenega dela največ kritičnih pripomb pa tudi
odklonilnih stališč. Pogosto je bilo namreč ugotovljeno, daje
predlagatelj z zamudo pripravil akt in je zato predlagal skrajšanje rokov. To se je dogajalo predvsem pri zakonih o garancijah za najemanje tujih posojil, ko je bila operativnost posojila razlog za skrajšanje rokov in bi odlaganje odločitve pomenilo povečanje stroškov posojila. Skrajšanje rokov v primeru
interventnih ukrepov je bilo vselej posebej obrazloženo. Največ takih primerov je bilo v zvezi z zagotavljanjem deviz za
uvoz energetskih surovin in v zvezi z zagotavljanjem dodastnih virov za proračun federacije.
Skupščina se je zavzemala, da se kot pravilo uveljavi dvofazni postopek odločanja, kar pomeni, da skupščine republik
in avtonomnih pokrajin k predlogu akta, ki ga na podlagi
soglasja delegacij vseh skupščin določi Zbor republik in
pokrajin, sprejemajo le odločitev o soglasju v celoti ali pa
soglasja ne dajo. V praktičnem delu vseh drugih skupščin in
delegacij je praviloma prevladalo, da so delegacije že ob
odločanju o soglasju k osnutku akta dobile tudi pooblastilo,
da v imenu svojih skupščin dajo po končanem ukslajevanju
soglasje tudi k predlogu akta. Komisija za proučevanje in
razvijanje metod in načinov ter pogojev delegatskega odločanja v Skupščini je na pobudo delegacije ob spremembah
poslovnika Skupščine zavzela stališče, da se dvofazni postopek nadomesti s takšnimi pooblastili in načinom poročanja
delegacije, da lahko Skupščina, preden se delegacija
dokončno izjasni o uskladitvi besedila akta, ponovno preveri
svoja stališča in dokončno odloči o pooblastilu delegacije, da
lahko da soglasje k predlogu akta. Tak način je bil dosledno
uveljavljen pri vseh pomembnih sistemskih rešitvah ali rešitvah, ki so imele znatne materialne posledice. Kadar je Skupščina imela pomembnejše pripombe ali predloge, je pooblastila delegacijo, da v usklajevalnem postopku uveljavlja
načelne in konkretne pripombe in predloge, da ji poroča o
usklajevanju ter je šele na podlagi poročila delegacije odločila o pooblastilu delegaciji, da po končanem usklajevanju da
soglasje k predlogu akta, Delegacija je poročala o usklajevanju ali predlagala dodatna pooblastila ali usmeritve v vseh
primerih, ko je v usklajevanju prišlo do novih rešitev ali
rešitev, nasprotnih stališčem Skupščine. Delegacija je večkrat
poročala po lastni presoji, vselej pa takrat, kadar je Skupščina
to zahtevala. Tak način dela je sicer narekoval, da je delegacija pripravljala podrobna ustna in preko 40 pisnih poročil in
obvestil, vendar pa je hkrati omogočil, da Skupščina kljub
kratkim rokom ponovno preveri stališča in šele nato odloči o
končnem soglasju oziroma pooblastilu delegaciji za soglasje
k predlogom aktov.
Delegacija je v celotnem obdobju, v katerem je bilo več kot
polovica zadev, obravnavanih v Skupščini iz pristojnosti
Skupščine SFRJ, zbore Skupščine sproti obveščala o poteku
uskaljevanja, jih seznanjala s stališči skupščin drugih republik
in avtonomnih pokrajin, obveščala o'sprejetih odločitvah v
Zboru republik in pokrajin ter v sodelovanju z Izvršnim svetom
in drugimi dejavniki pripravljala predloge in usmeritve za
svoje delo, pri čemer je v celoti dogovarjam za pravilno,
vsestransko in celovito obveščanje, nemalokrat v velikih
časovnih stiskah. Delegacija je lahko izčrpno posredovala
stališča drugih republik in avtonomnih pokrajin predvsem v
primerih, ko je bil o posameznih aktih opravljen predhodni
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postopek, čeprav se ta institut delegatskega odločanja v
Zboru republik in pokrajin prepočasi in premalokrat uveljavlja
oziroma je premalokrat določen s programom dela Zbora
republik in pokrajin, zlasti kadar gre za pomembne sistemske
odločitve ali za akte ekonomske politike. Zbori Skupščine so
ob obravnavi poročil delegacij vselej podprli njeno delovanje
in odobrili njeno delo.
Tak način oblikovanja in presojanja ter po potrebi modificiranja stališč oziroma pooblastil je omogočal, da so bili akti
kljub dolgotrajnemu usklajevanju, zlasti sistemskih rešitev,
sprejeti s soglasjem vseh delegacij, razen v primerih, ko je v
skladu z ustavo SFRJ šlo za večinsko odločanje o izrednih
ukrepih. Če je v takšnih ali drugih primerih delegacija v skladu
s sprejetimi pooblastili izrednemu ukrepu nasprotovala oziroma je odstopila od odklonilnega stališča Skupščine zato, da
bi bilo omogočeno doseči soglasje o predlogu akta, ki je bil
sprejemljiv za vse druge delegacije, je vselej dosegla, da so
bili v delovnih telesih ali na seji Zbora republik in pokrajin
predlagatelj ali drugi pristojni organi ali organizacije v federaciji s sklepom zadolženi, da poročajo o učinkih izvajanja na
opisan način sprejetih odločitev ali pa je take informacije
dobila na podlagi zahteve za obvestila oziroma delegatskih
vprašanj. Tako prakso so uveljavile tudi vse druge delegacije.
Delegacija je svoja stališča oblikovala po predhodnih neposrednih delovnih stikih s pristojnimi organi in organizacijami
v SR Sloveniji ali obiskih in pogovorih v posameznih organizacijah združenega dela. Tako oblikovana stališča so omogočala, da je bila tudi v mnenjih Izvršnega sveta predložena
predhodno poenotena opredelitev do posameznega akta in
kot taka predložena v obravnavah v delovnih telesih Skupščine in zborov ter tako postala sestavni del opredelitev Skupščine do posameznih aktov. Tak način oblikovanja stališč je bil
uveljavljen tudi ob poročanju delegacije o tem, katere pripombe bi glede na stališča drugih skupščin kazalo umakniti,
modificirati oziroma oblikovati nove. Le izjemoma je delegacija opozorila, da bi bilo zaradi večinskih drugačnih interesov
ali i T političnih razlogov smotrneje oblikovati drugačno stališče, kot je bilo oblikovano v Izvršnem svetu ali v delovnih
telesih oziroma zborih Skupščine. Vse to je omogočilo, da je
bilo odločanje delegatov ne sejah zborov o predlogih sklepov
k posameznim aktom močno olajšano in so bili predlogi
sklepov le amandmajsko dopolnjeni na podlagi novih predlogov ali pobud iz skupin delegatov, ki v prejšnjih obravnavah
niso bile prisotne. Delegacija je aktivno sodelovala pri pripravi
predlogov sklepov, ki so bili zlasti pri sistemskih in planskih
aktih poslani delegatom praviloma pred sejami zborov.
Tako lahko ugotovimo, da je tak način dela delegacije
prispeval k bisteveno boljšemu medsebojnemu poznavanju
razvojnih in tekočih problemov v posameznih delih Jugoslavije in tudi vzrokov za velika protislovja v interesih in ambicijah za nadaljnji skupni razvoj. To je prispevalo k večji strpnosti pri oblikovanju stališč ter različnih pogledov pri oblikovanju in uresničevanju skupnih interesov v federaciji. Zato kaže
prakso takšnega načina delovanja nadaljevati tudi v prihodnje
s tem, da se delegacija v večji meri vključi v spremljanje
izvajanja politike, ki jo določa Skupščina SFRJ v SR Sloveniji
in o tem tudi poroča zboru republik in pokrajin. Enako velja
tudi za neposredne stike med delegacijami na delovnih
sestankih ali v medrepubliškem sodelovanju.
2.1.8. Vključevanje Skupščine v obravnavo
zadev iz pristojnosti Zveznega zbora
Skupščina se je v preteklem mandatnem obdobju vključevala tudi v obravnavo zakonov in drugih splošnih aktov
posebnega interesa za delovne ljudi in občane, ki jih je obravnaval in sprejemal Zvezni zbor. Pobudo za obravnavo takih
aktov oziroma za njihovo vključitev v skupščinske programe
dela so dajali tudi delegati iz SR Slovenije v Zveznem zboru
skupščine SFFU. Številne zadeve iz pristojnosti Skupščine
SFRJ, ki sicer niso bile vključene v delovne programe zborov
Skupščine, je ta obravnavala tudi na podlagi sprotnih predlogov delegatov iz SR Slovenije v Zveznem zboru Skupščine
SFRJ.
V Skupščini so bile zadeve iz pristojnosti Zveznega zbora
Skupščine SFRJ obravnavane na različne načine, glede na
pomen in vrsto določenega vprašanja oziroma zadeve. Tako
so zlasti sistemske zakone v nekaterih primerih obravnavali
zbori, nekatera vprašanja so obravnavale le komisije Skupš81

čirie, nekatera pa delovna telesa zborov ter skupine delegatov
vseh zborov.
Nekatere pomembnejše zadeve iz pristojnosti Zveznega
zbora so bile obravnavane na konferencah delegacij samoupravnih organizacij in skupnosti, ki jih je sklicala Republiška
konferenca SZDL Slovenije v sodelovanju s Skupščino. Taki
konferenci sta bili sklicani za obravnavo zakona o ugotavljanju in razporejanju celotnega prihodka in dohodka ter o
ugotavljanju in razporejanju prihodka in zakona o temeljih
bančnega in kreditnega sistema. Na teh konferencah so bile
sprejete ugotovitve in stališča za delegate iz SR Slovenije v
Zveznem zboru Skupščine SFRJ ter bile poslane tudi Zveznemu zboru Skupščine SFRJ. Omenjena zakona in tudi nekateri drugi so vzbudili velik interes v delegatski bazi, kar velja
še posebej za zakone, s katerimi se določajo pogoji gospodarjenja.
Omenjene konference delegacij so bile kot oblika družbene
konsultacije delegacij zelo pomembne in bi jih kazalo v prihodnje sklicevati še večkrat in še bolj organizirano za obravnavanje najpomembnejših vprašanj iz pristojnosti Zveznega
zbora.
Skupščina je poleg zakonov iz pristojnosti Zveznega zbora
obravnavala tudi nekatere resolucije in poročila ter kot udeleženka sodelovala pri sklepanju nekaterih družbenih dogovorov, v katerih je bil udeleženec tudi Zvezni zbor Skupščine
SFRJ.
Delegati zborov Skupščine so na sejah zborov ali delovnih
teles zborov dali tudi več predlogov oziroma pobud za postavljanje delegatskih vprašanj v Zveznem zboru, ki so bile
poslane delegatom iz SR Slovenije v Zveznem zboru. Da bi se
še bolj utrdili neposredni delegatski odnosi med temeljnimi
samoupravnimi organizacijami in skupnostmi ter družbenopolitičnimi organizacijami in njihovimi delegati v Zveznem
zboru, bi si bilo treba prizadevati, da bi se delegatska vprašanja in pobude iz teh organizacij in skupnosti posredovale
neposredno delegatom v Zveznem zboru.
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2.2. URESNIČEVANJE FUNKCIJ IZVRŠNEGA
SVETA IN UPRAVNIH ORGANOV V SKUPŠČINI
SR SLOVENIJE
Splošne značilnosti obravnavanega obdobja so vplivale
tudi na uresničevanje funkcij oziroma na vsebino in način
dela Izvršnega sveta in republiških upravnih organov. Takšne
razmere so terjale hitro, učinkovito in odgovorno ukrepanje
Izvršnega sveta in upravnih organov, zlasti glede na številna
odprta vprašanja, ki so bila prisotna pri pripravi dokumentov
novega srednjeročnega in dolgoročnega obdobja in predvidenih pomembnih sistemskih sprememb, ki so se pripravljale
na zvezni ravni. Tako stanje je bilo pogosto vzrok za to, da je
bil postopek priprave posameznih gradiv in predpisov, zlasti
tistih, ki so bili vezani na skupne odločitve v SFR Jugoslaviji,
dolgotrajen in da je bilo v Skupščini potrebno posamezna
vprašanja obravnavati tudi večkrat.
Zavračanja ali spreminjanja nekaterih predlogov ali stališč
Izvršnega sveta v postopku obravnave ni mogoče posplošeno
ocenjevati kot pomanjkljivo delo tega organa. Predlogi odločitev, ki jih Skupščini predlaga Izvršni svet na podlagi svojih
ocen in spoznanj, se v razpravi v skupščinskih zborih obogatatijo s splošnimi družbenimi interesi in tako dobijo končno
družbenopolitično in strokovno verifikacijo. Neposredna in
stalna delovna povezava med Skupščino in Izvršnim svetom je
pogoj za kvalitetnejše delo tako Skupščine kot Izvršnega
sveta.
Na področju zakonodajne dejavnosti si je Izvršni svet zlasti
prizadeval za samoupravnemu razvoju ustreznejšo razmejitev
med zakonskim in samoupravnim urejanjem in da se iz zakonov izločijo vprašanja tehnično izvedbene narave, ki naj bi
bila urejena s podzakonskimi akti Izvršnega sveta ali upravnih
organov. Pri omejevanju na nujni obseg zakonskega urejanja
je tudi v večji meri upošteval možnosti delovnih ljudi in občanov v občinah, da urejajo zadeve, ki so po ustavi v njihovem
neposrednem interesu in odgovornosti. Hkrati si je, skladno z
resolucijo o zakonodajni politiki in analizo republiških predpisov z vidika možnosti poenostavitve strokovnih in administrativnih opravil prizadeval, da so zakoni sistemsko čimbolj zaokroženi, da se omeji obseg splošnih in temeljnih določb na
nujni okvir ter da se ne ponavlja določb drugih, zlasti zveznih
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zakonov. Večjo pozornost je posvečal tudi posledicam predvidenih rešitev, tako s finančnega vidika, z vidika racionalizacije
administrativnih in drugih pomožnih opravil, kot tudi s
kadrovskega in organizacijskega vidika.
Kljub temu, da si je Izvršni svet v skladu z usmeritvami
Skupščine močno prizadeval za uresničitev vseh tistih usmeritev in nalog, ki lahko tudi na področju zakonodajne dejavnosti prispevajo k nadaljnjemu uveljavljanju delegatskega
sistema in delegatskih odnosov in k racionalizaciji dela in
odločanja v Skupščini, pa so bili tudi v preteklem obdobju
Skupščini predloženi nekateri akti po skrajšanem ali hitrem
postopku. Upoštevajoč sicer okoliščine, ki so Izvršni svet silile
k uporabi takšnih postopkov, zlasti takrat, kadar svoje odgovornosti za stanje na določenem področju ni mogel uresničiti
na drug način, si bo potrebno prizadevati, da postane takšen
način sprejemanja aktov v Skupščini izjema, vselej pa v
skladu z določbami poslovnika Skupščine.
Pri pripravljanju uvodnih obrazložitev k posameznim zadevam na zasedanju zborov Skupščine si je Izvršni svet prizadeval, da bi bile le-te čim krajše, jasne in da bi vsebovale vse
potrebne poudarke ter nujne opredelitve in stališča, sprejete v
Izvršnem svetu. Izvršni svet je posamezne uvodne obrazložitve k vsebinsko povezanim zadevam tudi združil, da bi omogočil čimbolj zaokroženo in celovito razpravo. Kljub temu pa
je bilo še nekaj primerov nepotrebnega ponavljanja pisnih
obrazložitev ali pa je bilo pomanjkljivo obrazloženo, zakaj
Izvršni svet nekaterih predlogov delegatov ne sprejema.
V nekaterih, sicer redkih primerih, so bile v procesu zakonodajnega postopka težave, ker Izvršni svet ni v celoti upošteval usklajenih stališč družbenopolitičnih organizacij, npr. pri
predlogu dolgoročnega plana SR Slovenije, oziroma jih ni
upošteval v celoti, prav tako pa tudi takrat, kadar družbenopolitične organizacije niso pravočasno uskladile svojih stališč.
Izvršni svet in republiški upravni organi so v preteklem
obdobju posvečali precej pozornosti tudi spremljanju stanja
na posameznih področjih. Res pa je, da ob obsežni normativni dejavnosti ni bilo mogoče spremljati stanja na vseh
področjih tako, kot bi bilo potrebno.
2.3. SODELOVANJE SKUPŠČINE S
SKUPŠČINAMI DRUGIH REPUBLIK IN
AVTONOMNIH POKRAJIN, Z OBČINSKIMI
SKUPŠČINAMI IN DRUGIMI DRUŽBENIMI
SUBJEKTI
Skupščina je stalno sodelovala s skupščinami drugih iepublik in skupščinama avtonomnih pokrajin. To sodelovanje se
je v določenem smislu sicer uresničevalo tudi na posvetih, ki
jih je sklical predsednik Skupščine SFRJ s predsedniki skupščin republik in avtonomnih pokrajin. Konkretnejše in na podlagi skupnega interesa temelječe oblike sodelovanja so prišle
do izraza pri medsebojnih obiskih in delovnih razgovorih
delegacij skupščin SR Hrvatske, SR Srbije, SR Makedonije in
SAP Kosovo.
V ospredju vseh teh razgovorov so bila najbolj aktualna
družbenopolitična in gospodarska vprašanja, ki so v tedanjem
čašu zadevala skupne interese udeležencev razgovorov in
opredeljevala njihov odnos in položaj v federaciji. Vedno so
bile tudi izmenjane izkušnje pri programiranju skupščinskega
dela in sprejeta stališča za usklajeno sodelovanje pri vprašanjih, skupnih za udeležence razgovorov (na primer: s Saborom SR Hrvatske sodelovanje sosednjih občin SR Slovenije in
SR Hrvatske, skupno urejanje aktualnih vprašanj, povezanih s
položajem italijanske narodnosti v SR Sloveniji in SR Hrvatski).
Posebej velja omeniti udeležbo delegacij skupščin republik
in avtonomnih pokrajin na sejah zborov Skupščine, ko so ti
obravnavali problematiko razvoja manj razvitih republik in
avtonomne pokrajine Kosovo.
Na vabilo Skupščine so prišli na delovne razgovore tudi
predsedniki Skupščine SFRJ, da bi izmenjali s predstavniki
naše Skupščine mnenja in poglede na najbolj aktualna
gospodarskafn politična vprašanja in se seznanili s stanjem v
naši republiki. Vselej je bilo obravnavano tudi sodelovanje
Skupščine SR Slovenije s Skupščino SFR Jugoslavije.
Skupščina je namenjala posebno pozornost sodelovanju s
skupščinami občin in posebnih družbenopolitičnih skupnosti
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v Sloveniji. To sodelovanje je bilo načrtno in kontinuirano in
je temeljilo na programih dela in periodičnih delovnih načrttih. Potekalo je neposredno, pa tudi prek Skupnosti slovenskih občin.
Posveti s predsedniki skupščin občin in posebnih družbenopolitičnih skupnosti - v vsem mandatnem obdobju jih je
bilo 15 - so bili redno v vsakem jesenskem obdobju, ko so se
pripravljali delovni programi, pred vsakim intenzivnejšim
obdobjem skupščinskega dela in takrat, ko je šlo za opredeljevanje skupne politike republike, bodisi na posameznih
področjih bodisi ob pomembnejših družbenopolitičnih vprašanjih, kjer se je bilo treba dogovoriti za skupne akcije in
opredeliti skupno odgovornost. Tako je bilo sklicanih več
posvetov, na katerih je bilo obravnavano uresničevanje dolgoročnega programa gospodarske stabilizacije ter s tem tudi
povezano nastajanje in sprejem dolgoročnih in srednjeročnih
planov družbenega razvoja tako republike kot federacije. Na
dnevnih redih posvetih so bila redno vsako leto tudi tekoča
gospodarska gibanja v republiki in priprave na sprejem vsakoletnih resolucij družbenega razvoja SR Slovenije.
Predsedniki skupščin občin in posebnih družbenopolitičnih

skupnosti so poleg ključnih razvojnih vprašanj in programiranja dela na posvetih obravnavali tudi druga aktualna posamična vprašanja, za katera je bilo potrebno zaradi opredelitve
skupne politike izmenjati medsebojne poglede, načine rešitev
in pripraviti potrebne skupne ukrepe. Taka vprašanja so bila
na primer: kompleksna zakonodajna ureditev prostora, problematika ob sprejemanju zaključnih računov v organizacijah
združenega dela, enotnejše urejanje materialnega položaja
pravosodja, skupne naloge na področju splošne ljudske
obrambe in družbene samozaščite, poenotenje politike
nagrajevanja voljenih in imenovanih funkcionarjev. V okvir
sodelovanja med republiško in občinskimi skupščinami sodi
tudi posvet s sekretarji občinskih skupščin, na katerem so bila
obravnavana nekatera vprašanja, pomembna za medsebojno
sodelovanje skupščin in njihovih strokovnih služb.
V obravnavanem obdobju so potekali redni delovni razgovori z republiškimi vodstvi družbenopolitičnih organizacij, z
gospodarsko zbornico in nekaterimi strokovnimi organizacijami. Na teh razgovorih so bila obravnavana vprašanja, povezana z izvajanjem programa dela, medsebojnim informiranjem in drugimi skupnimi interesi.
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