SKUPŠČINE SR

SLOVENIJE

IN

SKUPŠČINE SFR JUGOSLA/IJE
ZA DELEGACIJE

IN DELEGATE

Na podlagi drugega odstavka 17. člena zakona o volitvah in delegiranju v skupščine (Uradni list SRS, št. 24/77
in 22/81) izdajam
ODLOK
o razpisu splošnih volitev članov delegacij v
temeljnih samoupravnih organizacijah in
skupnostih ter splošnega glasovanja o
izvolitvi delegatov v družbenopolitične
zbore skupščin družbenopolitičnih skupnosti
i
Razpišejo se splošne volitve članov delegacij za delegiranje v skupščine družbenopolitičnih skupnosti in samoupravnih interesnih skupnosti na področju vzgoje in izobraževanja, raziskovalne dejavnosti, kulture ter zdravstva in
socialnega varstva, ki enakopravno odločajo s pristojnimi
zbori skupščin družbenopolitičnih skupnosti, v Socialistični republiki Sloveniji ter splošno glasovanje o izvolitvi,
delegatov v družbenopolitične zbore skupščin družbenopolitičnih skupnosti v Socialistični republiki Sloveniji.
II
1. Splošne volitve članov delegacij v temeljnih organizacijah združenega dela in v delovnih skupnostih, ki opravljajo dela skupnega pomena za več organizacij združenega dela, delovnih ljudi, ki delajo v obrtni in podobnih
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dejavnostih z delovnimi sredstvi, na katerih ima kdo lastninsko pravico in delavcev, s katerimi združujejo svoje
delo in delovna sredstva, organizirani v skupnosti in druge
z zakonom določene oblike združevanja, v delovnih skupnostih državnih organov, družbenopolitičnih organizacij,
družbenih organizacij in društev in v drugih delovnih
skupnostih, ki niso organizirane kot organizacije združenega dela, kakor tudi splošne volitve vseh članov delegacij
aktivnih vojaških oseb in civilnih oseb v službi v oboroženih silah Socialistične federativne republike Jugoslavije
bodo v četrtek, dne 11. marca 1982.
2. Splošne volitve članov delegacij v krajevnih skupnostih in splošne volitve članov delegacij delovnih ljudi, ki
delajo v kmetijski dejavnosti z delovnimi sredstvi, na katerih ima kdo lastninsko pravico in delavcev, s katerimi
združujejo svoje delo in delovna sredstva, organizirani v
skupnosti in druge z zakonom določene oblike združevanja, bodo v nedeljo, dne. 14. marca 1982.
III
Splošno glasovanje o izvolitvi delegatov v družbenopolitične zbore občinskih skupščin v Socialistični republiki
Sloveniji bo v nedeljo, dne 14. marca 1982.
IV
Glasovanje v družbenopolitičnih zborih vseh občinskih

PRILOGA:
PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA
o spremembah in dopolnitvah zakona o sistemu državne uprave in o izvršnem
svetu Skupščine SR Slovenije ter o republiških upravnih organih z osnutkom
zakona (ESA-906)
INFORMACIJA
o uresničevanju zakona o sistemu državne uprave in o Izvršnem svetu Skupščine
SR Slovenije ter o republiških upravnih organih (ESA-906)
PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA
o spremembah in dopolnitvah zakona o organizaciji in delovnem področju
republiških upravnih organov in republiških organizacij ter samostojnih strokovnih
služb Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, z osnutkom zakona (ESA-904)
PREDLOG ZAKONA
o spremembah in dopolnitvah zakona o določitvi okolišev in števila delegatskih mest po
dejavnostih in okoliših za Zbor združenega dela Skupščine Socialistične republike Slovenije
(ESA- 679)
PREDLOG ZAKONA
o samostojnih kulturnih delavcih (ESA-152)

skupščin in skupščin skupnosti občin kot posebnih družbenopolitičnih skupnosti v Socialistični republiki Sloveniji
za izvolitev delegatov v Družbenopolitični zbor Skupščine
SR Slovenije bo v sredo, dne 14. aprila 1982.

St. 02003-1/82
Ljubljana, dne 14. januarja 1982

Za izvršitev tega odloka skrbi Republiška volilna komisija.

Skupščina
Socialistične republike Slovenije
Predsednik
Milan Kučan I. r.

Na podlagi prvega odstavka 4. člena zakona o volitvah in
odpoklicu Predsedstva Socialistične republike Slovenije
(Uradni list SRS, št. 39/81) izdajam

blike Slovenije bodo volile občinske skupščine in skupščine skupnosti občin kot posebnih družbenopolitičnih
skupnosti v sredo, dne 14. aprila 1982.

ODLOK
o razpisu volitev predsednika in članov
Predsedstva Socialistične republike
Slovenije
i
Razpišejo se volitve predsednika in članov Predsedstva
Socialistične republike Slovenije.
II
Predsednika in člane Predsedstva Socialistične repu-

SKLIC SEJE ZBOROV SKUPŠČINE
SR SLOVENIJE
24. februarja 1982
- predlog za izdajo zakona
Seje Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbeno- o spremembah in odpolnitvah
političnega zbora Skupščine zakona o organizaciji in JelovSR Slovenije so sklicane za nem področju repuoliških
upravnih organov in republisredo, 24. februaraj 1982.
Zbor združenega dela, Zbor ških organizacij ter samostojobčin in Družbenopolitični nih strokovnih služb Izvršnega
sveta z osnutkom zakona (ESA
zbor bodo obravnavali:
- predlog za izdajo zakona 904);
- predlog zakona o ustanoo spremembah in dopolnitvah
zakona o sistemu državen vitvi republiškega družbenega
uprave in o Izvršnem svetu sveta za vprašanja organizaciSkupščine SR Slovenije ter o je in delovanja administrativrepubliških upravnih organih z nih strokovnih služb (ESA
psnutkom zakona, z informa- 909);
- predlog zakona o sprecijdo o uresničevanju zakona
o sistemu državne uprave ter o membah in ^dopolnitvah zakoIzvršnem svetu Skupščine SR na o določitvi okolišev in števiSlovenije ter o republiških la delegatskih mest po dejavnostih in okoliših za Zbor
upravnih organih (ESA 906);
POBUDE

DELEGATOV

-

Za izvršitev tega odloka skrbi Republiška volilna komisija.
Št. 02001-1/82
Ljubljana, dne 14. januarja 1982.
Skupščina
Socialistične republike Slovenije
Predsednik
Milan Kučan I. r.

združenega dela Skupščine
SR Slovenije (ESA 679);
- predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o komunalnih dejavnostih
posebnega družbenega pomena (ESA 583);
- predlog zakona o samostojnih kulturnih delavcih
(ESA 152);
Vsi trije zbori imajo na
dnevnem redu sej še volitve
in imenovanja ter preidoge in
vprašanja delegatov.
Zbor združenega dela in
Zbor občin bosta obravnavala
tudi:
- osnutek zakona o stavbnih zemljiščih (ESA 582);
- predlog zakona o zajamčenem osebnem dohodku in
izplačevanju osebnih dohodkov v organizacijah združenega dela (ESA 158);
- predlog zakona o spremembi zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ESA 875);

POBUDE

- predlog za izdajo zakona
o prenehanju veljavnosti zakona o določitvi stopnje za obračunavanje amortizacije za
osnovna sredstva določenih
uporabnikov družbenih sredstev s predlogom zakona (ESA
892);
- statut slovenske Akademije znanosti in umetnosti (ESA
900);
- dogovor o temeljih dolgoročnega plana Jugoslavije za
razvoj in uporabo jedrske
energije v energetiki do leta
2000 (ESA 903);
- osnutek zakona o uporabi
kredita po sporazumu o gospodarskem in tehničnem sodelovanju pri graditvi in rekonjstrukciji industrijskih in drugih
objektov, sklenjenem 29. maja
1981 med Zveznim izvršnim
svetom Skupščine Socialistične federativne republike Jugoslavije in vlade Zveze sovjetskih socialističnih republik
.(ESA 907).

DELEGATOV

-

Skupina delegatov za gospodarsko področje 21. okolišaNovo mesto je poslala naslednjo

za nabavo izolacijskega materiala in boljšo založenost trga z
izolacijskim materialom.

DELEGATSKO POBUDO:
Ko so delegati na seji Zbora združenega dela Skupščine
občine Novo mesto obravnavali problematiko preskrbe z enegetskimi gorivi in sprejeli ukrepe za zmanjšanje toplotne
energije, je bil sprejet sklep, da Zboru združenega dela Skupščine SR Slovenije dajemo v obravnavo naslednjo pobudo, ki
jo naj posreduje ustreznim republiškim in zveznim institucijam:
1. Predlagamo, da se prouči možnost oprostitve plačila
prometnega davka za izolacijske materiale.
2. Predlagamo, da se zagotovijo ugodnejši kreditni pogoji

ODGOVOR IZVRŠNEGA SVETA
SKUPŠČINE SRS:
Osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o
obdavčevanju proizvodov in storitev v prometu z dne
10.11.1981 že zajema določbo o oprostitvi plačila prometnega
davka pri nakupu gradbenega izolacijskega materiala, izdelanega iz mineralnih snovi, steklene volne in sintetičnih materialov.
Navedeni osnutek zakona bo obravnavan v Zvezni skupščini še v tem mesecu.
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poročevalec

PROGRAM

UKREPOV,

NALOG

na področju ekonomskih odnosov s tujino za leto 1982

Objavljamo ukrepe, naloge in aktivnosti na področju
ekonomskih odnosov s tujino za leto 1982 in naloge,
ukrepe in aktivnosti na področju kmetijstva, živilske industrije in gozdarstva za leto 1982, kl/lhle sprejel Izvršni
svet Skupščine SR Slovenije In pomenijo konkretizacijo
sklepov, ki jih je sprejela Skupščina SR Slovenije na
sejah Zbora združenega dela in Zbora občin 25. decembra 1981 ob obravnavi predloga resolucije o politiki izvajanja družbenega plana SR Slovenije v letu 1982.
Skupščina SR Slovenije je obenem sprejela sklep, s
katerim le naložila vsem nosilcem nalog Iz teh aktov, da
naloge, ukrepe in aktivnosti na področju ekonomskih
odnosov s tujino za leto 1982 ter naloge, ukrepe in
aktivnosti na področju kmetijstva, živilske industrije in
gozdarstva v letu 1982 obravnavajo, jih sprejmejo kot
svoj program dela za leto 1982 in jih dosledno izvajajo.
Prav tako je zadolžila vse nosilce nalog, da o njihovem
izvajanju tekoče obveščajo Izvršni svet Skupščine SR
Slovenije, ki bo o tem poročal Skupščini SR Slovenije.

Poleg aktivnosti in ukrepov predvidenih v resoluciji bo
večja usmerjenost organizacij združenega dela v izvoz blaga
in storitev v letu 1982 podprta z naslednjimi aktivnostmi in
ukrepi tekoče ekonomske politike:
1. Za pospeševanje izvoza in deviznega priliva iz konvertibilnega področja bodo temeljne banke v januarju 1982 sprejele plane bank za 1982 leto. v katerih bodo upoštevane in
konkretizirane usmeritve in naloge iz resolucije 1982.
2. Samoupravne interesne skupnosti materialne proizvodnje bodo po obravnavi v organizacijah združenega dela s
sklepi skupščin znižale obveznosti združevanja sredstev za
organizacije, ki izvažajo na konvertibilno področje.
3. Organizacije združenega dela bodo v okviru Samoupravne interesne skupnosti SR Slovenije za ekonomske
odnose s tujino v januarju 1982 uskladile plane izvoza in
uvoza, plane priliva in odliva ter plane kreditnih odnosov s
tujino, posebej za konvertibilno in klirinško področje ter posebej za blagovno in neblagovno menjavo.
V postopku usklajevanja bodo organizacije združenega
dela prevzele konkretne obveznosti v obsolutnih zneskih za
pokrivanje potreb dejavnosti splošnega družbenega pomena.
V letu 1982 bodo v okviru Samoupravne interesne skupnosti SR Slovenije za ekonomske odnose s tujino izvedene
priprave za preoblikovanje enot tako, da bodo enote predstavljale dejansko reprodukcijske komplekse in da bodo v
posamezni enoti organizirani in povezani tisti člani, ki v medsebojni proizvodni, prometni in storitveni soodvisnoti ustvarjajo in uporabljajo skupni devizni priliv.
4. Organizacije združenega dela bodo z ustvarjenimi devizami razpolagale v odvisnosti od realizacije svojih samoupravno usklajenih planov ekonomskih odnosov s tujino za
konvertibilno in klirinško področje in od uresničevanja projekcije plačilno-bilančnega in devizno-bilančnega položaja
SR Slovenije. V postopku usklajevanja planov bodo organizacije združenega dela določile delež deviz, s katerimi bodo
razpolagale za lastne potrebe.
Samoupravna interesna skupnost SR Slovenije za ekonomske odnose s tujino bo do 1. 1. 1982 sprejela metodologijo za
mesečno spremljanje in izvrševanje usklajenih planov ekonomskih odnosov s tujino za konvertibilno in klirinško področje ter v samoupravnem sporazumu:
- opredelila obveznost mesečnega spremljanja in analiziranja uresničevanja usklajenih planov izvoza in uvoza blaga,
izvoza in uvoza storitev, deviznega priliva in odliva in kreditnih odnosov s tujino po posameznih članih skupnosti,
- določila, da bo na podlagi mesečnih analiz uresničevanja
planov ekonomskih odnosov s tujino sprejela ukrepe za tiste
člane skupnosti, ki usklajenih planov ne uresničujejo ter za te
poročevalec

člane opredelila nove možnosti prijavljanja poslov uvoza in o
tem obvestila Narodno banko Slovenije,
- opredelila možnosti in pogoje za črpanje deviznih sredstev tistih članov Samoupravne interesne skupnosti SR Slovenije za ekonomske odnose s tujino, za katere sredstva združujejo po samoupravnem sporazumu po 69. členu zakona o
deviznem poslovanju in kreditnih odnosih s tujino, odvisno od
dejansko združenih deviz.
Samoupravna interesna skupnost SR Slovenije za ekonomske odnose s tujino si bo prizadevala, da bodo v okviru
Interesne skupnosti Jugoslavije za ekonomske odnose s tujino dopolnjena enotna merila za sklepanje samoupravnih
sporazumov po 69. členu zakona o deviznem poslovanju in
kreditnih odnosih s tujino, tako da bo v vseh republikah in
avtonomnih pokrajinah uveljavljen devizni režim na enotnih
osnovah.
5. Uvoz opreme bo v letu 1982 izvršen pretežno na podlagi
že izdanih soglasij Samoupravne interesne skupnosti SR Slovenije za ekonomske odnose s tujino in namenjen v glavnem
proizvodnji za izvoz. Nove prijave za uvoz opreme v letu 1982
bodo možne predvsem za proizvodnjo za izvoz, za zagotavljanje nujnih energetskih virov in primarno kmetijsko proizvodnjo v skladu z investicijsko politiko opredeljeno v resoluciji o
politiki izvajanja družbenega plana SR Slovenije za obdobje
1981-1985 v letu 1982.
6. Gospodarska Zbornica Slovenije in splošna združenja
bodo do 1. 1. 1982 pripravila seznam proizvodov, za katere ne
bo možno vlagati novih in reklamirati starih prijav za uvoz
blaga. Pri tem bodo upoštevali nujnost uvoza surovin in
reprodukcijskega materiala za proizvodnjo za izvoz, za
ključne bazične dejavnosti, ki so v višji fazi obdelave vključene v izvoz, za primarno kmetijstvo, za uvoz proizvodnje
blaga za osnovno oskrbo občanov in za zdravstveno varstvo.
7. Gospodarska zbornica Slovenije bo skupaj s Samoupravno interesno skupnostjo SR Slovenije za ekonomske
odnose s tujino, splošnimi združenji in ustreznimi organizacijami združenega dela pripravila konkretne predloge za združevanje sredstev za nove programe, usmerjene pretežno v
izvoz.
Temeljne banke bodo spremljale dosežene izvozne \n druge
učinke novogradenj in modernizacij v primerjavi s programi,
ki so bili podlaga za odobravanje kreditov. V primerih, ko
predvideni učinki investicij ne bodo doseženi, bodo namesto
ugodnosti za odobrene kredite uveljavljeni splošni kreditni
pogiji.
8. Gospodarska zbornica Slovenije bo pospešila delovanje
sekcij v okviru katerih bodo organizacije združenega dela:
- najpozneje do konca prvega trimesečja 1982 oblikovale
skupne programe izvoza in uvoza za posamezno državo s
posebnim ozirom na povečanje izvoza:
- sporazumele se bodo v primerih, ko bi prihajalo do prekrivanja njihovih programov:
- dogovorile se bodo za skladno delovanje zunanjetrgovinske mreže in o drugih vprašanjih usklajenega nastopa v določeni državi ali skupini držav;
- skupno opredelile prioritetno razporeditev posameznih
tržišč zasnovanih na njihovi pomembnosti in ustreznosti našemu gospodarskemu potencialu in usmerjale gospodarsko
poslovanje na teh tržiščih;
- oblikovale stališča o vprašanjih, ki bodo predmet dogovarjanja v sekcijah Gospodarske zbornice Jugoslavije;
- usmerjale strokovno izpopolnjevanje zunanjetrgovinskih
kadrov, ki delajo doma ali v tujini, posebno v državah v
razvoju.
Organizacije združenega dela bodo analizirale stanje v podjetjih v tujini in v primerih večletnih izgub pripravile programe za sanacijo oz. likvidacijo podjetja v tujini.
9. Za večjo uporabo domačih prometih zmogljivosti pri
izvozu in uvozu bosta Gospodarska zbornica Slovenije in
Samoupravna interesna skupnost SR Slovenije za ekonomske
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odnose s tujino pospešili samoupravno sporazumevanje med
proizvajalci - izvozniki in prevozniki.
10. V okviru samoupravnega sporazuma o načinu in pogojih usklajenega nastopanja pri izvajanju investicijskih del v
tujini bodo organizacije združenega dela krepile medsebojno
sodelovanje in uveljavljale dohodkovne odnose med gradbenimi, projektantskimi, inženiring organizacijami in ostalimi
izvajalci investicijskih del ter podizvajalci investicijskih del ter
proizvajalci domače opreme in reprodukcijskih materialov pri
nuđenju kompleksnih objektov. V ta namen bodo organizacije
združenega dela iz teh dejavnosti do konca 1. trimesečja 1982
predložile konkretne programe svojih povezav, organizacije
združenega dela, ki izvajajo investicijska dela v tujini, pa bodo
pri izvajanju teh del v tujini zagotovile najmanj 20% vgraditev
opreme in repromateriala iz SFRJ.
V novoustanovljenem splošnem združenju za inženiring
bodo organizacije združenega dela s področja svetovalnih,
razvojnih in inženiring dejavnosti do 31. 3. 1982 izdelale
skupen program svojih aktivnosti ter predlog za medsebojno
delitev dela in specializacijo.
11. Večje sodelovanje organizacij združenega dela z državami v razvoju bo podprto z naslednjimi ukrepi:
- v okviru samoupravnega sporazuma sklenjenega v Samoupravni interesni skupnosti SR Slovenije za ekonomske
odnose s tujino bo zagotovljeno združevanje deviznih sred-

stev za pospeševanje sodelovanja z državami v razvoju (plačevanje uvoza blaga in storitev, proizvedenih v lastnih in mešanih podjetjih, naložbe v lastna in mešana podjetja in dajanje
kreditov),
- temeljne banke bodo še nadalje usmerjale sredstva v
kreditiranje izvoza blaga in storitev v države v razvoju ter za
opravljanje investicijskih del v tujini,
- banke in zavarovalnice bodo zagotavljale zavarovanje
plačil iz držav v razvoju ter se povezovale in krepile odnose s
finančnimi institucijami v državah v razvoju,
- temeljne banke bodo sredstva za naložbe usmerjale v
naložbe v državah v razvoju, ki dolgoročno krepijo izvozno
sposobnost organizacij združenega dela in povezovanje z
državami v razvoju.
12. Samoupravna interesna skupnost SR Slovenije za ekonomske odnose s tujino in Gospodarska zbornica Slovenije
bosta sprejeli dodatne ukrepe za krepitev obmejnega gospodarskega sodelovanja na višjem nivoju s tem, da se pretežno
uvaža reprodukcijski material ob izravnavi menjave in uporabi
deviz v razmerju 1:1. V tem okviru bodo 65% uporabile organizacije združenega dela na obmejnem območju, 35% pa se
bo usmerilo na uvoz najnujnejših proizvodov, dogovorjenih v
Samoupravni interesni skupnosti SR Slovenije za ekonomske
odnose s tujino in Interesni skupnosti za obmejno gospodarsko sodelovanje.

NALOGE, UKREPI IN AKTIVNOSTI
na področju kmetijstva, živilske industrije in gozdarstva
v letu 1982
Zaradi izjemnega pomena zagotovitve trajne in stabilne
oskrbe s hrano, povečanja izvoza, zagotovitve rezerv in
zmanjšanja odvisnosti od uvoza hrane pri uresničevanju politike gospodarske stabilizacije bo v SR Sloveniji v letu 1982
posebna skrb in aktivnost posvečena uresničevanju planskih
nalog na področju proizvodnje hrane in razvoju pogojev za
njeno proizvodnjo.
Zato bodo podpisniki dogovora o temeljih družbenega
plana SR Slovenije v obdobju 1981-1985 s področja kmetijstva, ribištva in živilstva v svojih planih in programih dela za
leto 1982, podrobno opredelili cilje, naloge, ukrepe in aktivnosti, ki jih bodo izvedli za tehnološko in ekonomsko učinkovitejšo izrabo vseh razpoložljivih sredstev, da bo tako dosežena planirana 3,5% rast skupne kmetijske proizvodnje, oziroma da bo za trg proizvedeno 47.400 ton govejega mesa,
23.000 ton svinjskega mesa, 56.000 ton mesa perutnine, 325
mio litrov mleka, 145 mio jajc, 8.200 ton rib, 45.000 ton
pšenice, 240.000 ton sladkorne pese, 100.000 ton krompirja,
35.000 ton sadja in 4.000 ton grozdja.
Za uresničitev teh nalog so potrebni našlednji ukrepi in
dejavnosti:
1. Splošno združenje za kmetijstvo, živilsko industrijo in
prehrano in zadružna zveza Slovenije bosta v sodelovanju s
poslovnimi skupnostmi in institucijami raziskovalne in pospeševalne dejavnosti na področju kmetijstva do konca januarja
1982 pripravili in sprejeli za leto 1982 posebne programe
rezerve in intenzifikacije ter organizacije poljedelske proizvodnje za celotno spomladansko setev, za vrtnine in za povečanje živinorejske proizvodnje na osnovi domače krme.
Programi setve za leto 1983 bodo sprejeti do konca septembra 1982. Kmetijske, živilske in druge OZD, članice obeh
splošnih združenj bodo obveznosti in pogoje za uesničitev
navedenih programov opredelile s samoupravnimi sporazumi.
2. Kmetijske zemljiške skupnosti občin bodo v sodelovanju
z občinskimi in upravnimi organi, krajevnimi skupnostmi in
kmetijskimi OZD do konca februarja 1982 pripravile evidence
vseh neobdelanih kmetijskih površin in zagotovile njihovo
obdelavo.
Kmetijske OZD in kmetijske zemljiške skupnosti bodo do
konca februarja 1982 sprejele programe ukrepov, ki bodo
uvedeni za intenzifikacijo poljedelske in travniške proizvodnje
4

in programe skupne obdelave po enotnem setvenem planu na
melioriranih zemljiščih v lastnini.
3. Kmetijske organizacije združenega dela bodo do konca
marca 1982 izdelale programe koriščenja neizkoriščenih hlevskih kapacitet. V okviru njihovih letnih planov proizvodnje
bodo posebej opredeljeni ukrepi za povečanje osnovne črede
govedi, ovac in konj, zajetja vseh za pitanje sposobnih telet,
ukrepi za izboljšanje veterinarsko-preventivne dejavnosti in
drugo.
Koordinacijo pri izvajanju programov in ukrepov intenzifikacije koriščenja vseh proizvodnih zmogljivosti bodo vodili v
letu 1981 ustanovljeni občinski koordinacijski odbori.
4. V odkivru letnih planov kmetijske proizvodnje bodo kmetijske organizacije posebej skrbele za organizirano, usmerjeno in naročeno tržno proizvodnjo, ki bo temeljila na sklenjenih sporazumih in pogodbah s pridelovalci in prevzemniki
pridelkov.
Zadružna zveza Slovenije in zadružne organizacije bodo
hkrati s proizvodnimi programi izvajale tudi ukrepe za povečanje članstva v zadružnih organizacijah in programe razvoja
samoupravnih dohodkovnih odnosov v zadružnih organizacijah. Zadružne organizacije bodo tudi dosledno uveljavile načelo izpolnjevanja s sporazumi in pogodbami prevzetih planskih proizvodnih obvez, kar bo tudi podlaga za uveljavljanje
stimulacij za večjo primarno proizvodnjo hrane..
Splošno združenje za kmetijstvo, živilsko industrijo in prehrano bo skupaj s splošnimi združenji za trgovino, za turizem
in gostinstvo in za industrijo ter poslovnimi skupnostmi v letu
1982 na podlagi prehranske bilance v SRS izvedla do konca
marca 1982 postopek sporazumevanja med OZD kmetijske
proizvodnje, živilske predelave in oskrbe o proizvodnji in
oskrbi z glavnimi kmetijskimi in prehranskimi proizvodi (pšenico, koruzo, oljem, sladkorjem, krompirjem, zelenjavo, sadjem, mlekom in mesom) ter reprodukcijskim materialom
(gnojila, zaščitna sredstva, seme, rezervni deli in zdravila) za
leto 1982 oziroma 1983 tako v SRS kot še zlasti v drugih
republikah in SAP Vojvodini. Do konca februarja 1982 bo pri
Gospodarski zbornici Slovenije pripravljena osnova za dogovor o dolgoročnem zagotavljanju surovin za proizvodnjo mineralnih gnojil oziroma za oskrbo z mineralnimi gnojili pri
Tovarni dušika Ruše, »Zorki« iz Šabca in INI iz Kutine.
Sporazumevanje z OZD iz drugih republik in pokrajih bo
temeljilo na enotnih skupnih načelih trajnega dohodkovnega
poročevalec

povezovanja, na vlaganjih sredstev v naročeno tekočo proizvodnjo in na programu naložb, ki bo sprejet do konca februarja 1982 v konzorciju za zagotavljanje sredstev za proizvodnjo in preskrbo s hrano za potrebe SR Slovenije in za
izvoz.
Splošno združenje za kmetijstvo, živilsko industrijo in prehrano bo v teku leta sproti spremljalo uresničevanje prehranske bilance oziroma sporazumov med posameznimi OZD na
področju proizvodnje in oskrbe s hrano in repromaterialom.
5. V VII. enoti SISEOT bo ob sodelovanju Splošnega združenja za kmetijstvo, živilsko industrijo in prehrano in Zadružne
zveze Slovenije do konca januarja 1982 sprejet plan o pospešenem izvozu kmetijskih in prehranskih proizvodov v letu
1982 oziroma o prioritetah in obsegu uvoza reprodukcijskega
materiala in opreme.
Praviloma bo ves uvoz temeljil na realizaciji deviznega
priliva od izvoza kmetijskih in prehranskih proizvodov. Za
mineralna gnojila in zaščitna sredstva ter del zdravil za živali
pa bo del potrebnih deviznih sredstev zagotovljen tudi na
podlagi združevanja deviz celotnega gospodarstva Slovenije.
Zagotoviti je potrebno 240.000 ton gnojil.
V VII. enoti SISEOT se bo mesečno spremljal izvoz oziroma
uvoz na področju kmetijstva in živilske industije, kar bo podlaga za redno ukrepanje in spoštovanje prioritet.
6. Temeljne banke in sestavljene organizacije združenega
dela na področju agroživilstva bodo skupno s Kmetijsko živilsko razvojno skupnostjo do konca leta 1981 sprejele program
naložb v primarno proizvodnjo hrane, v mlekarstvo in ribištvo
za leto 1982, tako da bo mogoče zagotoviti - skupno s
kmetijsko infrastrukturo - naložbe v vrednosti 4.200 mio din.
Prioritetne naložbe v letu 1982 so naslednje:
- v melioracije 3.500 ha in nakup 2.500 ha kmetijske zemlje
v okviru družbenih obratov in proizvodnje skupnosti z usmeritvijo v poljedelsko proizvodnjo za trg oziroma proizvodnjo
krme; pri tem bo posebna prednost veljala za največje objekte
melioracije v Pomurju (800 ha}. Ptujskem polju (800 ha) in
Vipavskem (400 ha); ter na drugih območjih, kjer so melioracije osnova za zagotovitev tržne poljedelske proizvodnje in
krmske baze, ki je predpogoj za realizacijo usklajenih investicijskih programov v kmetijstvu; ob sredstvih za vlaganje v
kmetijsko infrastrukturo, ki bodo zagotovljena s posebnim
zakonom, bodo temeljne banke prednostno združile za melioracije 20% potrebnih sredstev;
- v izgradnjo družbenih mlečnih obratov, govedorejske
proizvodne skupnosti, v kombinirano prizvodnjo mleka in
mesa v kooperacijski proizvodnji in v pitališča pri družbenih
obratih, upoštevajoč pri tem nujnost zagotovitve lastne krme
in reprodukcije črede ter usmeritev tehnologije v prihranek
energije;
- v izgradnjo farm za prašiče na družbenih obratih in v
objekte za reprodukcijo črede v kooperacijski proizvodnji,
upoštevajoč lastno ali dolgoročno zagotovljeno oskrbo s
krmo;
- v obnovo ovčereje in konjereje;
- v obnovo po zimski pozebi v letu 1981 uničenih in prizadetih vinogradov;
- v razširitev izvozno usmerjene proizvodnje hmelja in sadja;
- v skupne skladiščne kapacitete, ki so najbolj nujne;
- v obnovo mehanizacije pri družbenih obratih in v družbeno organizirani proizvodnji v proizvodnih skupnostih in na
kmetijah, pri čemer bodo upoštevani pogoji racionalnejše
rabe mehanizacije in
- v nekatere naložbe za skupno proizvodnjo pšenice, koruze in prašičev na območju republik in pokrajin.
V živilski industriji in ribištvu bodo članice konzorcija v letu
1982 zagotovile sredstva za tekoče posodabljanje obstoječih
kapacitet, za naložbe v prioritetne namene in naložbe, katerih
proizvodnja bo usmerjena v izvoz.
7. S posebnim zakonom bodo do konca januarja 1982
zagotovljena za obdobje 1982-1985 planirana sredstva za
intervencije v kmetijstvu v republiki in občinah. Ta sredstva se
bodo zbrala pri republiškem samoupravnem skladu za intervencije v kmetijstvu, katerega ustanovitveno skupščino bo do
konca januarja 1982 sklicala Poslovna skupnost za razvoj
kmetijstva, živilstva in ribištva SR Slovenije. Občine pa bodo
sklade ustanovile z odlokom do konca marca 1982.
poročevalec

Sredstva bodo porabljena v skladu s programom, ki ga
bodo na skupščini sklada samoupravno oblikovali oziroma
sprejeli delegati kmetijskih proizvodnih OZD in delegati porabnikov hrane in sicer za sofinanciranje melioracij in nakupa
zemlje, za pospeševanje živinorejske in poljedeljske proizvodnje, za sofinanciranje dela kmetijke pospeševalne službe, za
nadomestilo dela obresti pri kreditih HKS, za nadomestila pri
ulovu morskih rib in za pokritje kurznega rizika pri kreditih
mednarodne banke za obnovo in razvoj. Ukrepi programa
intervencij bodo naravnani v povečanje in dvig produktivnosti
proizvodnje, plansko usmeritev tržne proizvodnje in za hitrejše podružabljanje proizvodnih sredstev in odnosov pri rabi
zemlje. Z interventnimi ukrepi bo posebej pospeševana kmetijska proizvodnja v hribovitem svetu.
Tem ključnim usmeritvam bo prilagojena tudi poraba sredstev intervencij pri občinskih samoupravnih skladih za intervencije v kmetijstvu. Posebna aktivnost občinskih skladov pa
bo veljala usposobitvi pospeševalne službe v zadružnih organizacijah.
8. Kmetijske zemljiške skupnosti v občinah bodo v sodelovanju s kmetijskimi OZD izvedle v letu 1982 komasacije
3.000 ha kmetijskih zemljišč in do maja 1982 bodo izdelani
programi za izvajanje zakona o preživninskem varstvu za vse
srednjeročno plansko obdobje.
Izvršni sveti občin bodo v sodelovanju z zemljiškimi skupnostmi pričeli z izdelavo agrokarte, skupaj s kmetijskimi organizacijami pa bodo v letu 1982 pripravili in izvajali akcijske
programe za uresničevanje zakonov s področja kmetijstva.
Istočasno bodo tekle tudi priprave za sprejem prostorskih
dokumentov v občinah.
9. Republiški komite za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, splošno združenje za kmetijstvo, živilsko industrijo in
prehrano in Živinorejska poslovna skupnost bodo do konca
marca analizirali vzroke izgub v klavni in mesno predelovalni
industriji in pripravili predloge ukrepov za njihovo odpravo.
10. Republiška uprava za družbene prihodke bo v sodelovanju z Republiškim komitejem za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano, Republiško geodetsko upravo in Zadružno zvezo
Slovenije v letu 1982 pripravila predlog sistema za izvajanje
obdavčevanja v kmetijstvu na podlagi dohodka.
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije bo na podlagi sklepov
in zaključkov iz skupčinskih razprav o kmetijski zakonodaji do
konca junija 1982 Skupščini SR Slovenije predložil v razpravo
vse potrebne dopolnitve in spremembe obstoječe kmetijske
zakonodaje.
11. Samoupravna interesna skupnost za gozdarstvo oziroma gozdnogospodarske organizacije bodo v letu 1982 uresničile plan sečnje, ki je po srednjeročnem
planu bil predviden za leto 1985 najmanj 2.700.000 m3.
Pri tem bo blagovna proizvodnja gozdnih sortimentov usklajena z razmerji, ki jih bodo proizvajalci in porabniki lesa
dogovorili pri SIS za gozdarstvo. V okviru te naloge bodo
gozdnogospodarske organizacije izpolnile tudi vse obveze, ki
so jih prevzele glede izvedbe sanacijskih del v po žledu
prizadetih gozdovih v Brkinih.
Gozdnogospodarske organizacije bodo ob povečanem obsegu poseka zagotovile, da se bo tudi obseg vlaganja v
gojenje gozdov in izgradnjo gozdnih cest in vlek v letu 1982
povečal v obsegu, ki je bil sicer planiran za leto 1985.
Splošni združenji za gozdarstvo in lesarstvo bosta s posebno akcijo zagotovili, da bo uresničena celovitejša dohodkovna povezanost gozdnogospodarskih in lesno-predelovalnih organizacij. V sodelovanju z Zadružno zvezo Slovenije
bodo v temeljnih organizacijah kooperantov uveljavljeni dohodkovni odnosi tudi med združenimi kmeti-lastniki gozdov
in bo zagotovljeno dosledno spoštovanje prevzetih planskih
nalog sečnje in spravila lesa tudi iz gozdov tistih lastnikov, ki
niso združeni člani temeljnih organizacij kooperantov.
Občine bodo v okviru svojih pristojnosti zagotovile širšo
družbeno podporo pri izvajanju akcije sečnje oziroma razvoja
dohodkovnih odnosov v zasebnih gozdovih oziroma v zadružnih organizacijah.
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije bo učinkovitejše gospodarjenje z gozdovi omogočil tudi z ustrezno dopolnitvijo
in sprejemom podzakonskih aktov na podlagi zakona o gozdovih.
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Potreba za spremembe in dopolnitve družbenega plana Jugoslavije izvira iz
novih razvojnih ocen od leta 1981 do 1985, ki so pokazale na nujnost
prilagajanja prednosti realnim možnostim
Analize kažejo, da so se zmanjšale plačilnobilančne možnosti države in da so
se povečale težave pri zagotavljanju finančnih kreditov iz tujine, občutno pa so
se tudi zmanjšale možnosti za financiranje investicij
Treba je podrobneje obdelati in določiti naloge v zvezi s posebno usmeritvijo
na povečanje izvoza in ustvarjanje pogojev za večje vključevanje v
mednarodno delitev dela
Zvezni izvršni svet je poslal v lagi izrazito manjših možnosti
obravnavo Skupščini SFRJ za zadolževanje v tujini, prav
Osnutek odloka o sprejetju tako pa tudi zaradi manjšega
sprememb in dopolnitev Druž- obsega dotoka sredstev za inbenega plana Jugoslavije za vesticije iz domače akumulaciobdobje od leta 1981 do 1985 je na podlagi upočasnitve
in o določitvi rokov za predlo- stopnje gospodarske rasti.
žitev osnutka in predloga sprePlačilnobllančni problemi
memb in dopolnitev tega plana zahtevajo posebno usmeritev
Skupščini SFRJ. Sprejetje tega za povečanje izvoza in ustvarodloka je v pristojnosti Zbora janje pogojev za večje vključerepublik in pokrajin.
vanje v mednarodno delitev
dela. Glede tega je treba natančneje razčleniti naloge in
NOVE OCENE
jih določiti v dogovoru o temeMOŽNOSTI RAZVOJA
ljih družbenega plana JugoslaPotreba za spremembe in vije in v samem planu.
dopolnitve družbenega plana . Rezultati^ analitičnega dela
Jugoslavije, družbenopolitič- kažejo, da se je v zadnjih letih
nih skupnosti in planov sa- precej povečala stopnja zadolmoupravnih orgnaizacij in ženosti države in da se v letu
skupnosti izvira iz novih ocen 1981 ni uresničevala politika
razvojnih možnosti v obdobju večjega izvoza na konvertibilod leta 1981 do 1985.
no območje, kar je vplivalo na
Nove ocene gospodarskih poslabšanje plačilnobilančnegibanj v letu 1981 in razvojne ga položaja države. Obveznomožnosti v letu 1982 kažejo, sti za anuitete so dosegle rada so se zmanjšale plačilnobi- ven, ki je večja od povečanja
lančne možnosti države zaradi izvoza blaga in storitev. Zaradi
povečanih obveznosti za od- tega so bila sredstva za domaplačilo anuitet in da so se po- čo porabo v letu 1981 manjša
večale težave pri zagotavljanju od družbenega proizvoda. Ta
finančnih kreditov v tujini.
razlika med razpoložljivimi
Prav tako so se tudi občutno sredstvi za domačo porabo in
zmanjšale možnosti financira- družbenim proizvodom bo v
nja investicij v tekočem sred- letu 1982 še večja, obstajala pa
njeročnem obdobju glede na bo tudi v naslednjih letih. Zaraprejšnja predvidevanja, pred- di tega bo nujno, da oblike povsem zaradi nujne radikalnejše rabe naraščajo še počasneje
usmeritve za odpravo deficita od družbenega proizvoda, zlaplačilne bilance in na tej pod- sti pa investicijska poraba.
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Takšno stanje je zmanjšalo
razvojne možnosti glede na
predpostavke, na katere smo
računali pri sprejetju dogovora
o temeljih plana in družbenega
plana Jugoslavije za obdobje
od leta 1981 do 1985.
SPREMEMBE
PLANSKIH
DOKUMENTOV
V osnutku odloka je določeno, da se bo delo pri pripravah
sprememb in dopolnitev družbenega plana Jugoslavije za
obdobje od leta 1981 do 1985
začelo z dnem uveljavitve tega
odloka (pričakovati je, da ga
bo Zbor republik in pokrajin
sprejel v začetku februarja).
Obenem se bo pričelo delo pri
pripravi sprememb in dopolnitev družbenih planov družbenopolitičnih skupnosti ter samoupravnih organizacij in
skupnosti, zaradi popolnejšega usklajevanja z realnimi
možnostmi, zoževanja sprejetih nalog v razvoju dejavnosti
za katere je bil predviden hitrejši razvoj, nato pa sprememba in dopolnitev smernic in ok-

virov za sprejetje ukrepov ekonomske politike in določanje
konkretnih obveznosti nosilcev planiranja.
Samoupravne organizacije,
skupnosti in družbenopolitične skupnosti bodo v skladu z
načelom sočasnega družbenega planiranja sprejele delovne
programe za sprejemanje
sprememb in dopolnitev planov in sprejele potrebne aktivnosti za spremembe samoupravnih sporazumov in dogovorov o temeljih planov, v skladu s predvidenimi roki za
predložitev osnutka sprememb in dopolnitev družbenega plana Jugoslavije Skupščini
SFRJ.
V osnutku odloka je predvideno, da. bo Zvezni izvršni
svet, v sodelovanju z izvršnimi
sveti skupščin, republik in pokrajin, predložil osnutek sprememb in dopolnitev družbenega plana Jugoslavije Skupščini
SFRJ do 15. maja, predlog pa
do 31. junija.
Pri pripravi osnutka odloka
je Zvezni izvršni svet upošteval
ocene in stališča Predsedstva
SFRJ o aktualnih vprašanjih
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uresničevanja ekonomske politike, v katerih je med drugim
rečeno, da se morajo v skladu
s sistemom kontinuiranega:
planiranja in ekonomsko si

tuacijo v kateri se nahajamo planski akti drugih samouprilagoditi družbeni plan Ju- pravnih subjektov.
Zvezni izvršni svet je prav tagoslavije, dogovori o temeljih
plana, plani republik in avto- ko upošteval stališča in prednomnih pokrajin, kot tudi loge Komisije zveznih družbe-

nih svetov za probleme ekonomske stabilizacije o prilagajanju razvojnih možnosti realnim možnostim v obdobju od
leta 1981 do 1985.

NOVI PREDPISI

Odpiranje

organov državne

uprave za

širše družbene vplive
• Upravni družbeni sveti se ustanavljajo zaradi uresničevanja širšega
družbenega vpliva na delo zveznih upravnih organov in zveznih organizacij
• Predvidena je ustanovitev štirih družbenih svetov za posamezna upravna
področja in šest družbenih svetov za zvezne upravne organe in zvezne
organizacije
• Upravni družbeni sveti obravnavajo izključno vprašanja iz delovnega področja
zveznih upravnih organov in zveznih organizacij za katere so bili ustanovljeni
Izhajajoč iz sprejetih nalog
in pomena družbenih svetov
za nadaljnji razvoj družbenopolitičnega sistema socialističnega samoupravljanja, kakor tudi potrebe za demokratizacijo dela in uresničevanjem
družbenega vpliva za delo
zveznih upravnih organov in
zveznih organizacij, je Zvezni
izvršni svet pripravil in poslal
Skupščini SFRJ v obravnavo
Predlog za izdajo zakona o
ustanovitvi upravnih družbenih svetov za posamezna
upravna področja in za posamezne zvezne upravne organe
in zvezne organizacije, z
Osnutkom zakona (AS 508).
Namen upravnih družbenih
svetov je institucionaliziranje
sodelovanja in vpliva družbenopolitičnih organizacij in
drugih družbenih dejavnikov
na delo zveznih upravnih organov in zveznih organizacij ter
njihovo odpiranje k celotni samoupravni osnovi, posebej na
področju izvajanja sprejete
politike, izvrševanja zveznih
zakonov, drugih predpisov in
splošnih aktov.
SVETI ZA POSAMEZNA
UPRAVNA PODROČJA
Čeprav zakon o temeljih
družbenih svetov daje osnovne sistemske rešitve za ustanovitev, položaj in delo družbenih svetov, je nujno, da se
določena vprašanja upravnih
družbenih svetov in zveznih
organizacij natančneje uredijo
s posebnim zakonom.
Zaradi tega je treba s tem
zakonom predvsem urediti, za
katera upravna področja iz priporočevalec

stojnosti federacije oziroma za
katere zvezne organe in organizacije je treba ustanoviti
družbene svete in vprašanja, ki
jih obravnavajo. Pri tem je treba upoštevati, da se upravni
družbeni sveti ustanovijo za tista področja in organe, katerih
dejavnost je posebnega družbenega pomena oziroma za
zadovoljevanje vsakodnevnih
potreb delovnih ljudi in občanov. V osnutku zakona je predvidena ustanovitev štirih
družbenih svetov za posamezna upravna področja in šest
takšnih teles za posamezne
zvezne upravne organe in
zvezne organizacije.
Družbeni sveti se ustanovijo
za upravno področje trga in
cen, zveznih blagovnih rezerv,
družbenega in javnega informiranja, za organizacijo in delovanje zvezne uprave, vendar
se po zveznem zakonu lahko
sveti ustanovijo tudi na drugih
področjih. V osnutku je prav
tako predložena alternativa, ki
predvideva možnost, da se
ustanovi družbeni svet za področje dela, zdravstva in socialnega varstva namesto
družbenega sveta za Zvezni
komite za delo, zdravstvo in
socialno varstvo. Podobno je
predložena alternativa, da se
namesto družbenega sveta za
upravno področje družbenega
in javnega informiranja ustanovi to družbeno telo pri Zveznem sekretariatu za informacije.
Družbeni svet za upravno
področje trga in cen po osnutku tega zakona obravnava
vprašanja, ki se nanašajo na
izvajanje sprejete politike gle-

de zagotavljanja ehotnega ju- stva pri delu in socialnega zagoslovanskega trga, prometa varovanja ter drugo. V okviru
blaga in storitev v državi, pre- tega združenega telesa se boskrbljenosti trga, združevanje do obravnavala prav tako vpradela in sredstev organizacij šanja o zaposlovanju, položaju
združenega dela proizvodnje in pravicah naših delavcev na
in prometa ter druga pomemb- delu v tujini, organiziranja in
na vprašanja s tega področja. razvoja zdravstva, socialnega
Prav tako vodi pregled o ure- varstva, varstva prebivalstva
sničevanju zakonov in drugih pred nalezljivimi boleznimi,
predpisov in splošnih aktov s zdravstvene neoporečnosti živil in predmetov splošne rabe,
področja trga in cen.
in prometa mamil,
Delovno torišče družbenega proizvodnje
dajanje
v
promet
in
sveta za upravno področje strupov, varstva predzdravil
ionizirazveznih blagovnih rezerv so jočim sevanjem in drugo.
predvsem vprašanja, ki se naV osnutku zakona je predvinašajo na uresničevanje spreda družbeni svet za
jete politike na področju obli- deno,
področje družbenega
kovanja in uporabe zveznih re- upravno
javnega informiranja obravzerv živilskih in industrijskih in
proizvodov, surovin za proiz- nava vprašanja, ki se nanašajo
na izvajanje določene politike
vodnjo le-teh, intervencijske glede
razvoja in deloukrepe na trgu in proizvodnji, vanja graditve,
družbenega sistema ingraditev skladiščnih prosto- formiranja
družbenoekorov, kakor tudi vprašanja, ki nomskem ino političnem
razzadevajo izvajanje zakonov, voju
države, o delu Zveznega
drugih predpisov in splošnih izvršnega
sveta, kakor tudi o
aktov na tem področju.
skupnih vprašanjih o delu
Če bi bil sprejet alternativni zveznih upravnih organov in
predlog, bi družbeni svet za zveznih organizacij. Ta družupravno področje dela, zdrav- beni svet bo prav tako obravstva in socialnega varstva naval, kako je obveščena tuja
obravnaval, kako se izvajajo javnost o politiki naše države,
zakoni, predpisi in splošni akti, kako poteka informativno-proki zadevajo temeljne pravice pagandna dejavnost v tujini,
delavcev v združenem delu in kakor tudi vprašanja samouto na področju zaposlovanja, pravnih družbenoekonomskih
delovnih razmerij, delitve sred- odnosov na področju informistev za osebne dohodke, var- ranja.
aoasoososooosoeoocoooecoooooo«
r
8 - OSNUTEK ZAKONA O USTANOVITVI UPRAVNIH
0 DRUŽBENIH SVETOV ZA POSAMEZNA UPRAVNA
S PODROČJA IN ZA POSAMEZNE ZVEZNE UPRAVNE
0 ORGANE IN ZVEZNE ORGANIZACIJE - AS 508
ooooooeoosoaot
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Družbeni svet za upravno
področje organizacije in delovanje zvezne uprave obravnava vprašanja v zvezi z organizacijo, delovanjem in izboljševanjem dela zvezne uprave in
uresničevanjem zakonov, drugih predpisov in splošnih aktov, ki se nanašajo na to po*
dročje.
SVETI ZA POSAMEZNE
ORGANE
V skladu z opredelitvijo, da
upravnih družbenih svetov ni
treba ustanoviti za tiste zvezne
organe in organizacije, na delo
katerih je že zagotovljen širši
družbeni vpliv, je v osnutku zakona predvideno, da se upravni družbeni sveti ustanovijo za
zvezna sekretariata za finance
in za zunanjo trgovino, za
Zvezni komite za delo, zdravstvo in socialno varstvo. Zvezno carinsko upravo, Zvezni zavod za statistiko in za Arhiv
Jugoslavije. Na podlagi sklepa
Zveznega zbora Skupščine
SFRJ na seji 28. oktobra 1981
je v osnutku predložena usta-

Enoten

novitev družbenega sveta za
Zvezni zavod za mednarodno
znanstveno, prosvetno-kulturno in tehnično sodelovanje. O
tem predlogu niso bili konzultirani možni udeleženci.
Ko je govor o razmerju med
upravnimi družbenimi sveti, ki
so predloženi v osnutku zakona in tistimi družbenimi telesi,
ki že obstajajo v posameznih
zveznih upravnih organih in
zveznih organizacijah, je treba
po določbah zakona o temeljih
sistema državne uprave in o
Zveznem izvršnem svetu in
zveznih upravnih organov prej
ustanovljene svete preoblikovati v upravne družbene svete,
ker ni zakonske podlage za njihovo delo.
UDELEŽENCI V DELU
SVETA
V osnutku zakona se za vsak
družbeni svet za posamezna
upravna področja in za posamezne zvezne upravne organe
in zvezne organizacije določa,
kdo so udeleženci pri njihovem delu. Skupno za vse svete

način

splošnega

je, da pri njihovem delu sodelujejo Skupščina SFRJ, Zvezni
izvršni svet, Centralni komite
ZKJ,
Zvezna
konferenca
SZDLJ, Svet Zveze sindikatov
Jugoslavije, Zvezna konferenca Zveze socialistične mladine
Jugoslavije, Zvezni odbor ZZB
NOV, republike in pokrajini ter
Gospodarska zbornica Jugoslavije (razen v Svetu za Arhiv
Jugoslavije).
V vsakem svetu posebej so
udeleženci tudi ustrezni organi in organizacije z določenih
področij, ki so v osnutku zakona posebej navedena pri vsakem svetu.
Udeleženci pri delu družbenih svetov določajo svoje delegate za delo v družbenem svetu odvisno od vprašanja, ki je
na dnevnem redu seje sveta.
Družbeni svet je dolžan, da
obvesti organe, organizacije
ali skupnosti, ki niso udeleženci pri delu sveta o seji, kadar
so na dnevnem redu vprašanja, ki so zanimiva za delo in
uresničevanje funkcij teh organov, organizacij in skupnosti. Ta obveznost je določena v
osnutku zakona zaradi tega,

razglasitve

in

da bi se v delo družbenih svetov lahko vključili tudi predstavniki tistih organov in organizacij, ki niso redni udeleženci pri delu sveta kadar se
obravnavajo vprašanja, ki so
za njih pomembna.
Po osnutku zakona predsednika sveta voli svet in sicer na
podlagi dogovora udeležencev
pri delu sveta za dobo enega
leta. V alternativi je tudi predlog, da bi mandat predsednika
sveta lahko trajal dve leti.
Družbeni sveti med seboj
sodelujejo zaradi koordinacije
dela in imajo lahko skupne seje o posameznih vprašanjih, ki
so na dnevnem redu seje sveta. Vse strokovne, organizacijske in administrativno-tehnične zadeve bodo opravljali
zvezni organi in organizacije, v
pristojnost katerih sodijo vprašanja s področja, za katerega
je bil družbeni svet ustanovljen. Osnutek zakona določa,
da udeleženci pri delu upravnih družbenih svetov sami plačajo stroške sodelovanja svojih delegatov pri delu na sejah
sveta.

izražanja

ljudskega žalovanja

• Predvideno je, da se splošno ljudsko žalovanje razglasi ob smrti pomembnih
jugoslovanskih revolucionarjev, državnikov in drugih pomembnih funkcionarjev
in ob zelo težkih elementarnih in drugih nesrečah, ki so prizadele našo državo
• Splošno ljudsko žalovanje traja en dan, izraža pa se z spuščanjem zastav SFRJ
na pol droga, izstrelitvijo posmrtnih salv, odložitvijo vseh javnih manifestacij
zabavnega značaja in na druge načine
• Predlog je, da splošno ljudsko žalovanje razglaša Predsedstvo SFRJ,
v alternativi pa je predvideno, da to opravi Zvezni izvršni svet
Delegati v Zveznem zboru
Skupščine SFRJ so prejeli v
obravnavo Predlog za izdajo
zakona o razglasitvi splošnega
ljudskega žalovanja v SFRJ, z
Osnutkom zakona (AS 514), ki
ureja razloge za razglasitev
splošnega ljudskega žalovanja, postopek za razglasitev,
čas trajanja in način izražanja
te žalosti v vsej državi.
Razlogi za izdajo tega zakona so v tem, ker je do zdaj
razglasitev in način izražanja
splošnega ljudskega žalovanja
določal Zvezni izvršni svet od
primera do primera, odvisno
od njihovih dogodkov in njihovem pomenu. Način in oblike
izražanja žalovanja so se določali posebej za vsak konkreten
primer, zaradi česar so bili največkrat tudi različni.
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Da bi premagali te razlike, je
rečeno v obrazložitvi, je bil
sprejet sklep, da se gradivo
razglasitve splošnega ljudskega žalovanja uredi na enoten
način z zveznim zakonom. Na
ta način bi se, kakor je poudarjeno, izognili sprejemanju
podzakonskih aktov, ki bi podrobneje urejali našteta vprašanja.

nih in drugih nesreč, ki so pri- glaša Predsedstvo SFRJ, dana
zadele našo državo. Splošno pa je tudi alternativna rešitev ljudsko žalovanje se lahko raz- da žalost razglaša Zvezni izvršglasi tudi zaradi smrti po- ni svet.
membnega tujega državnika,
V primeru, ko je žalost razelementarnih nesreč v tuji dr- glašena zaradi smrti tujega državi in v drugih primerih, če je žavnika, elementarnih nesreč v
ocenjeno, da se mora Jugosla- tuji državi ali v drugih primevija priključiti splošnemu ljud- rih, bo Predsedstvo SFRJ, po
skemu žalovanju v drugi drža- osnutku zakona posebej upovi. V tem primeru predlog za števalo ugled tujega državnika
razglasitev žalosti predloži ter njegov prispevek in prizaZvezni sekretariat za zunanje devanje svetovne skupnosti v
KDAJ SE RAZGLAŠA
zadeve.
boju za ohranitev miru in razSPLOŠNO LJUDSKO
Sicer pa kot je predvideno voj mednarodnega sodelovaŽALOVANJE?
splošno ljudsko žalovanje raz- nja oziroma njegovo vlogo pri
Osnutek zakona določa, da
^osososoosoooeoeeeosoeeeecosocosoeoeoge^
se splošno ljudsko žalovanje
razglaša ob smrti pomembnih
jugoslovanskih revolucionar- OSNUTEK ZAKONA O RAZLGASITVI SPLOŠNEGA
b
jev, državnikov in drugih po- S LJUDSKEGA ŽALOVANJA V SFRJ - AS 514
fi
membnih funkcionarjev in zaradi izjemno težkih elementar- I i ri h r r ■ n nnn nnn n maniie aa ase a H a o bc nnnonnn JI
voročevalec

razvoju bilateralnih odnosov z
našo državo, kakor tudi razmere elementarnih in drugih nesreč in število človeških žrtev.
Alternativno je predlog, da to
opravi namesto Predsedstva
SFRJ Zvezni izvršni svet. V zakonu so določeni vsi primeri
ko se razglaša splošno ljudsko
žalovanje in to ob smrti članov
Predsedstva SFRJ, predsednika Predsedstva CK ZKJ,
predsednika Skupščine SFRJ,
predsednika Zveznega izvršnega sveta in drugih pomembnih revolucionarjev in osebnosti, ki so bile na najodgovornejših
družbenopolitičnih
funkcijah v federaciji in v Zvezi
komunistov Jugoslavije. Nato
ob elementarnih nesrečah velikih razsežnosti z velikim številom človeških žrtev (potresi,
poplave, požari, drsenje tal in

podobno) in prometnih nesrečah z velikim številom človeških žrtev. Splošno ljudsko žalovanje se razglasi tudi ob težkih nesrečah v rudnikih, tovarnah, šolah in drugih javnih objektih in na javnih mestih, kjer
je veliko število človeških
žrtev, kakor tudi ob ostalih dogodkih, ki so po oceni Predsedstva SFRJ (ali Zveznega
izvršnega sveta - kot alternativne rešitve), takšni in takšnih
razsežnosti, da se lahko štejejo kot dogodek, ki je prizadel
vso državo.

loka za razglasitev žalovanja je
predvideno, da odlok vsebuje
obvestilo o dogodku, zaradi
katerega se razglaša žalovanje, njegovo trajanje in oblike
izražanja. Sporočilo se objavi v
glasilih javnega obveščanja, o
razglasitvi žalosti se obvestijo
tudi diplomatska in konzularna predstavnišva tujih držav v
državi. V zveži s tem so o odločitvi za soudeležbo naše države v splošnem ljudskem žalovanju, razglašenem v drugi državi, v primerih, ki so navedeni
v zakonu, obvesti diplomatsko
predstavništvo te države v Jugoslaviji.
ODLOK
Zakon predvideva, da splošO RAZGLASITVI
no ljudsko žalovanje traja en
ŽALOVANJA
dan, izraža pa se s spuščanjem
Da bi enotno ravnali v prime- zastave SFRJ na pol droga na
rih, ko se razglaša v osnutku vseh poslopjih, v katerih so drzakona določena vsebina od- žavni organi, družbenopolitič-

MEDNARODNE

Nov

način

POGODBE

določanja carinskih

mednarodnem

ne skupnosti, organizacije
združenega dela in druge samoupravne organizacije in
skupnosti, družbene organizacije, društva in drugi. Žalovanje se izraža tudi z izstrelitvijo
posmrtnih salv, odpovedjo
vseh javnih zabavnih prireditev, z eno'minutnim molkom na
delovnih zborih, uvedbo knjig
žalosti ter drugimi oblikami žalovanja, ki se pokažejo kot primerne za posebni dogodek, ki
je povod za razglasitev splošnega ljudskega žalovanja.
Glede na okoliščine dogodka, ob katerem se razglaša
splošno ljudsko žalovanje določi Predsedstvo SFRJ (oziroma ZIS kot alternativni predlog) v odloku o razglasitvi
splošnega ljudskega žalovanja
oblike žalovanja ob tem dogodku.

osnov v

prometu

• Sporazum o uporabi VII. člena GATT kot carinsko osnovo določa transakcijske
cene oziroma dejansko dosežene cene med kupci in prodajalci
• Pristopanje k Sporazumu predvideva izstopanje iz Bruseljske konvencije o
vrednosti, po kateri je carinska osnova tako imenovana normalna cena
• S Protokolom k sporazumu je predvidena posebna in ugodnejša obravnava
držav v razvoju
Zvezni izvršni svet je poslal v obrazložitev, Jugoslavija upo- dvideva izstopanje iz BruseljUGODNEJŠE
obravnavo in sprejem Skup- rablja od leta 1962, je carinska ske konvencije o vrednosti.
ščini SFRJ Predlog zakona o osnova tako imenovana norObrazložitev nadalje pou- OBRAVNAVANJE
ratifikaciji sporazuma o upora- malna cena. To je cena, ki se darja, da Sporazum izključuje DRŽAV V RAZVOJU
bi VII. člena Splošnega spora- normalno doseže pri transak- možnost uporabe ugodnejših
Kar zadeva Protokol k Spozuma o carinah in trgovini in cijah med neodvisnimi kupci ali fiktivnih carinskih osnov in
Protokola k sporazumu o upo- in prodajalci. Sporazum o izenačevanje sistema vredno- razumu o uporabi VII. člena
rabi VII. člena Splošnega spo- uporabi VII. člena Splošnega tenja v državah pogodbenicah, GATT, vsebuje določbe o porazuma o carinah in trgovini sporazuma o carinah in trgovi- kar naj bi odpravilo morebitne sebnem in ugodnejšem obrav(AS 500), ki sta bila sklenjena ni pa kot carinsko osnovo do- ovire v mednarodni trgovini navanju držav v razvoju. Te države lahko odložijo izvajanje
12. aprija oziroma 1. novembra loča transakcijsko ceno oziro- prek sistema vrednotenja.
Sporazuma za pet let, če to
1979 v Ženevi. Sporazum ureja ma dejansko doseženo ceno
Zaradi spremljanja izvajanja posebej zahtevajo, pa še za
način določanja carinske med kupcem in prodajalcem.
Sporazuma in reševanja odpr- nadaljnja tri leta. Razvite držaosnove, medtem ko Protokol K tej ceni se prištejejo posre- tih
vprašanj ekonomske politi- ve naj bi jim nudile tudi tehničpredvideva posebno in ugo- dniški stroški ter stroški mate- ke na
področju carinske osno- no pomoč pri izvajanju Sporadnejše obravnavanje držav v riala in storitev, če že niso
Sporazum predvideva usta- zuma, pri čemer bi začasno in
razvoju pri izvajanju Sporazu- vključeni v ceno, pri čemer so ve,
novitev Komiteja za carinsko v omejenih okvirih zadržale
ma. Za ratifikacijo Sporazuma lahko upoštevani le tisti dodat- vrednost,
ki bi ga sestavljali uradno določene minimalne
in Protokola je pristojen Zbor ki, ki jih omenja Sporazum. V
vseh držav, pod- vrednosti za carinske namene.
republik in pokrajin.
primerih, ko transakcijske ce- predstavniki
Sporazum in Protokol sta re- ne ni mogoče ugotoviti, so pisnic Sporazuma, za tehnična Prav tako je carinskim orgazultat multilateralnih trgovin- predvideni še štirje načini do- vprašanja pa naj bi skrbel Te- nom teh držav omogočeno, da
v večji meri kot doslej nevtraliskih pogajanj Tokijskega kro- ločanja carinske osnove, ki so hnični komite.
ga GATT, v katerih je sodelo- razvrščeni po vrstnem redu.
vala tudi Jugoslavija.
Pozneje zapisan način se na- »^soooosccocGccooeoeosooooosooooosooso«
mreč uporablja samo, če
- PREDLOG ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA O
prejšnje metode ni bilo mogoUPORABI VII. ČLENA SPLOŠNEGA SPORAZUMA O
NOVA CARINSKA
če uporabiti.
CARINAH IN TRGOVINI IN PROTOKOLA K
OSNOVA
SPORAZUMU O UPORABI VII. ČLENA SPLOŠNEGA
Pristopanje k Sporazumu pa
Po Bruseljski konvenciji o
SPORAZUMA O TRGOVINI IN CARINAH - AS 500
vrednosti, ki jo, kakor razlaga zaradi omenjenih razlik preKooocccooeosooaoacacoosooooeooeosoK
poročevalec
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zirajo morebitne neupravičene
ugodnosti oziroma prednosti,
ki so jih deležni medsebojno
povezani uvozniki in izvozniki.
Sporazum in Protokol sta
začela veljati 1. januarja 1981
za države, ki so ju dotlej ratificirale, za vse druge, ki k njima
pozneje pristopijo, pa začne
veljati 30 dni po pristopu. DrANALIZE

žave - udeleženke morajo dotlej svojo domačo zakonodajo
in predpise prilagoditi določbam Sporazuma. Ker potemtakem, izvajanje Sporazuma in
Protokola zahtevata tudi spremembo nekaterih členov Carinskega zakona, ki določajo
carinske osnove, je Zvezni
izvršni svet že poslal Skupščini
SFRJ tudi Osnutek potrebnih
IN OCENE

Investicijska
manjšemu

Sicer pa sta bila Sporazum o
sprememb veljavnega Carinuporabi VII. člena Splošnega
skega zakona.
sporazuma o carinah in trgoviSporazum pa terja tudi dru- ni in Protokol podpisana, z regačno pristojnost glede po- zervo ratifikacije 3. novembra
stopka in pooblastil za njego- 1980 v Ženevi. Ker je Jugoslavo izvajanje, predvsem zaradi vija izkoristila možnosti dorazmejevanja vprašanj eko- ločb Protokola, je odloženo
nomske politike in tehničnih
vprašanj na področju carin- izvajanje Sporazuma do 1.
marca 1982.
skega vrednotenja.

politika se

številu

mora

usmeriti

prednostnih

k

objektov

O Še naprej je treba zmanjševati investicije in jih skrčiti v precej ožje f!n®"čne
okvire, prav tako pa jih je treba usklajevati z materialnimi možnostmi družbe
© Precej večji odliv akumulacije za odplačevanje tujih kreditov in manjši uvoz
opreme bosta v glavnem zavirala investiranje
© Med temeljnimi investicijskimi nalogami v letu 1982 sta dograditev .zac®t
investicij in gradnja novih objektov, s katerimi bi zagotovili ugodnejše pogoje
aospodarjenja in zmanjšali proizvodna neskladja
„ki-umi.
O Strukturo letošnjih investicij v glavnem določajo nedokončana dela na obje
v gradnji, vrednih okoli 355 milijard dinarjev ali 85 odstotkov predvidenih
O RepubHke in pokrajini se morajo natančno dogovoriti o konkretnih prioritetnih
objektih in o ukrepih, ki bodo zagotovili večjo selektivnost investiranja
gibal na ravni 1,6 milijarde do- izraziti na področju stanovanjUresničevanje investicijske ZMANJŠANJE
larjev oziroma 64 milijard di- ske graditve.
politike, določene z družbenim PONUDBE
Na oblikovanje investicijskenarjev. To pa je precej nižje od
planom Jugoslavije, zahteva v INVESTICIJSKIH
ocenjenega obsega uvoza ga potenciala bodo letos deloletu 1982 nadaljnje prilagajaopreme v letu 1981, ki obsega vali tudi drugi dejavniki. Prednje obsega investicij mnogo DOBRIN
vsem bo nanj vplivala sprevsoto 2,8 milijarde dolarjev.
manjšim finančnim in mateOsrednji zaviralni dejavnik
memba sistema revalorizacije
Tretji
vpliv
na
zmanjševanje
rialnih možnostim. V tem letu manjših investicijskih vlaganj v
osnovnih sredstev ih amortizainvesticij
se
bo
poznal
tudi,
ker
se bo nadaljevalo večje zmanj- letu 1982 bo precej večji odliv
cijskih stopenj. Ker bo zagozelo
zadržano
poteka
vlaganje
ševanje realnega obsega inve- akumulacije za plačevanje
tavljala hitrejšo rast amortizasticij v osnovna sredstva in si- anuitet v tujini v primerjavi s v nova gradbena dela (izjema cijskih sredstev od rasti docer za okoli 6 odstotkov, zaradi prilivom oziroma možnostmi so objekti, ki jih zdaj dograju- hodka, bo mogoče tudi sprotomejevanj, ki jih zahtevata uporabe tujih kreditov, zatrjuje jejo in so že opravljena temelj- neje zamenjevati osnovne fonzmanjševanje deficita oziroma omenjeno gradivo. Po njego- na gradbena dela). To bo seve- de za višjo tehnično raven in
uravnoteženje plačilne bilance vih ocenah bodo anuitete zna- da vplivalo na nadaljnje po- na ta način krepiti reprodukcijdržave. V takih pogojih je mo- šale okoli 4,3 milijarde dolar- slabševale povpraševanja po sko sposobnost gospodarstva.
goče investicijski prispevek k jev, krediti za investicije pa le gradbenih storitvah, predvsem Nadalje naj bi se krepila akublažitvi plačilno bilančnih te- približno 1,6 milijarde dolarjev. za gospodarske objekte. Ob mulacijska sposobnost gospožav in nadomeščanju uvoza Potemtakem bo odliv bruto takem položaju se seveda nuj- darstva tudi sicer ter naprej
zagotoviti le, če so investicije akumulacije v tujino za okoli no mora okrepiti angažiranje povečeval delež sredstev za
usmerjene na manjše število 2,7 milijarde dolarjev oziroma jugoslovanskega gradbeništva razširjanje materialnih temepri izvajanju del v tujini. Analiprednostnih objektov.
za 108 milijard dinarjev večji za navaja tudi podatke za to ljev dela pri delitvi čistega dood
priliva.
V
primerjavi
z
letom
področje. Ocenjuje, da se bo hodka.
Tak sklep ponuja gradivo z
Gradivo nadalje omenja, da
naslovom »Uresničevanje in- poprej, se bo letos povečal od- fizični obseg gradbenih del v
vesticijske politike v letu 1981 liv sredstev za reprodukcijo, in Jugoslaviji v primerjavi z letom se bodo spremembe pri načiza približno 22 milijard 1981 zmanjšal za okoli 6 od- nu zbiranja sredstev za stanoin možnosti investiranja v letu sicer
za kolikor naj bi se stotkov. Ti trendi pa niso tako vanjsko graditev poznale tudi
1982«, !<i ga je kot dodatno dinarjev,
tudi razpoložljiva
gradivo k resoluciji o ekonom- zmanjšala
sredstva.
skem razvoju za tekoče leto investicijska
l
Uvoz opreme, ki bo letos za
"
" *
o
pripravil Zvezni zavod za družbeno planiranje. Povzemamo 40 odstotkov manjši kot lani, 0 - URESNIČEVANJE INVESTICIJSKE POLITIKE V LETU g
krepko vplival na § 1931 iN MOŽNOSTI INVESTIRANJA V LETU 1982
nekatere
najpomembnejše bo prav tako ponudbe
<>
investismeri in naloge investiranja v zmanjšanje
cijskih
dobrin.
Analiza
navaja;
S
letu 1982, ki jih omenja drugi
da bi se uvoz opreme lahko
del omenjene analize.
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na počasnejši rasti sredstev za
te namene. Zaradi varstva
standarda delavcev z nižjimi
prejemki se bo tudi znatno
manj sredstev skupne porabe
vlagalo v investicijske namene.
Mimo tega bo del akumulacije
namenjen za vlaganja v trajna
obratna sredstva, omejevanje
prihodkov za splošno in skupno porabo pa bo bistveno
zmanjšalo razpoložljiva sredstva za vlaganja na tem področju.
Nadalje se bo stagnacija življenjskega standarda poznala
na precej občutnem zmanjševanju varčevanja prebivalstva,
tako da se bodo zmanjšale tudi
možnosti njenega usmerjanja
v investicijske namene.
Zožal pa se bo tudi kreditni
potencial bank za dolgoročne
plasmaje, saj bo na to vplivalo
nadaljnje omejevanje uporabe
kratkoročnih sredstev za investicije (na okoli 25 odstotkov).
NALOGE NA
PODROČJU
INVESTICIJSKE
POLITIKE
Zmanjševanje realnega obsega investicij v osnovna sredstva, poudarja analiza, bo nujno vlivalo tudi na upočasnjeno
gospodarsko rast oziroma rast
družbenega proizvoda. V teh
okvirih pa se na ta način tudi
oži prostor za oblikovanje
sredstev za razširjeno reprodukcijo. Zaradi tega se mora
investicijska politika usmeriti k
precej manjšemu obsegu investicijskih vlaganj, in sicer v okvirih zoženih prednostnih namenov.
Temeljne naloge pri uresničevanju investicijske politike v
letu 1982 so: predvsem dokončanje začetih investicij v tistih
dejavnostih, za katere je dogovorjen hitrejši razvoj in bodo
že letos dale določene stabilizacijske učinke ter na ta način
zagotavljale ugodnejše pogoje
gospodarjenja.
Nadalje je treba začeti z novim investicijskim ciklusom v
dejavnostih, za katere je dogovorjen hitrejši razvoj, poudarek pa bo na objektih z zoženega programa prioritet, da bi
na ta način zagotovili kontinuiteto na področju zmanjševanja
neskladnosti v matarialni proizvodnji, dosegli večje izvozne
rezultate in trajno substitucijo
uvoza. Prav tako pa je treba
nadaljevati z zmanjševanjem
vlaganj v neproizvodne in negospodarske namene, ob
hkratnem zmanjševanju upadanja realnega obsega vlaganj,
v stanovanjsko graditev.
Letos mora investicijska politika bolj kot kdajkoli doslej
poročevalec

spodbujati izvozno usmeritev.
Pri tem mora pospeševati razširjanje, rekonstrukcijo in modernizacijo zmogljivosti v tistih
dejavnostih, kjer je realno mogoče doseči pomembnejše
izvozne rezultate.
STRUKTURA
INVESTICIJ
Letos naj bi predvsem nadaljevali gradnjo tistih objektov,
ki jih lani nisomo dokončali.
Po oceni gradiva bo vrednost
vseh teh del znašala kar 355
milijard dinarjev ali 85 odstotkov predvidenega skupnega
obsega vlaganj. Največ sredstev, in sicer 260 milijard dinarjev, bo šlo za dograditev
objektov v dejavnostih, za katere je dogovorjen hitrejši razvoj.
Največ nedokončanih del na
objektih s prednostnega področja je v energetiki (50 odstotkov), na področju proizvodnje surovin in reprodukcijskih materialov pa jih je okoli
40 odstotkov.
Prav energetsko-surovinski
kompleks mora zaradi povečanega povpraševanja po energiji, surovinah in reprodukcijskih materialih dobiti prednost
pri dograjevanju začetih objektov. To bo vplivalo tudi na
začetek obratovanja novih
zmogljivosti. So pa realni pogoji, da se že v prvi polovici
leta poveča proizvodnja električne energije za okoli 1,8 milijarde kilovatnih ur, in sicer v
novih elektrarnah z zmogljivostjo 1303 megavatov. Proizvodnjo naj bi začeli tudi v štirih
premogovnikih s skupno
zmogljivostjo 8,3 milijona ton.
Na področju metalurgije bodo začeli obratovati trije večji
objekti; koksarna v Zenici,
elektroliza aluminija v Mostarju ter topilnica niklja v Kavadarcih.
Tudi v surovinskem delu nekovinskega kompleksa bodo
začele obratovati nove zmogljivosti. Podobno bo na področju bazične kemične industrije, kjer bodo začeli obratovati veliki petrokemični objekti, med drugim velika tovarna
za proizvodnjo umetnih gnojil
v Kutini.
Pri predelavi kovin morajo
biti investicijska sredstva namenjena za modernizacijo obstoječih zmogljivosti in odpravljanje ozkih grl, kakor tudi
za morebitno razširjanje in.
graditev novih objektov, ki bodo izvozno usmerjeni ali pa
imajo možnosti, da to postanejo.
Za uresničevanje predvidene stopnje rasti kmetijske proizvodnje v družbenem sektorju, ki je za leto 1982 načrtova-

na s 6 odstotki, bo nujno potrebno zagotoviti 20 milijard
dinarjev. Za intenziviranje
kmetijstva bo treba v znatno
večji meri uporabljati vodo.
Zaradi tega bo nujno potrebno
vložiti 2,3 milijarde dinarjev v
namakalne sisteme in v saniranje oziroma graditev namakalnega omrežja na premalo izkoriščenih zemljiških površinah.
Povečanje kmetijske proizvodnje bo vsekakor ugodno vplivalo na preskrbljenost domačega tržišča s hrano, predelovalnim zmogljivostim bo zagotovilo potrebne surovine, vplivalo bo na zmanjševanje uvoza
nekaterih osnovnih živil, kakor
tudi na povečevanje izvoza
kmetijskih in prehrambenih
proizvodov.
Gradivo ocenjuje, da bo letos v promet vloženih okoli 29
milijard dinarjev. V cestnem
prometu se bo nadaljevala
graditev posameznih odsekov
avtomobilske ceste Bratstva in
enotnosti ter tistih objektov, ki
so bili načrtovani že v prejšnjem planskem obdobju. V železniškem prometu so nove investicije predvidene predvsem
pri nabavi vagonov in lokomotiv v znesku 5 milijard dinarjev,
za rekonstrukcije in elektrifikacijo pa naj bi železnice namenile približno 6 milijard dinarjev.
Med investicijami v višini 12
milijard dinarjev na področju
gostinstva in turizma je predvidena gradnja 8000 novih ležišč
v osnovni in 20.000 ležišč v
komplementarni namestitvi.
Čeprav bodo vlaganja v stanovanjsko graditev manjša, to
ne bo povzročilo bistvenega
zmanjšanja števila dograjenih
stanovanj, saj je veliko neporabljenih sredstev iz prejšnjih
let, prav tako pa je veliko število stanovanj v gradnji;
DEJAVNOST
IN UKREPI
NA INVESTICIJSKEM
PODROČJU
Doslednejša politika usklajevanja investicij z razpoložljivimi finančnimi in materialnimi
možnostmi je že dala prve rezultate. Ni jih mogoče še oceniti kot zadovoljive, pri tem
poudarja gradivo Zveznega zavoda za družbeno planiranje,
še so namreč odpori pri spreminjanju stanja na tem področju, počasi pa se spreminja
tudi obnašanje udeležencev v
investicijski graditvi.
Glede na omejene investicijske možnosti se zastavlja vprašanje, kako je v teh razmerah
mogoče zagotoviti prispevek
investicij k hitrejšemu premagovanju plačilnobilančnih težav države in k blažitvi struk-

turnih neskladij v proizvodnji.
Odgovor pravi, da je to mogoče doseči samo z usmeritvijo
na manjše število prioritetnih
sektorjev. Zaradi tega se morajo republike in pokrajini dogovoriti o konkretnih objektih, ki
bi bili deležni več razpoložljivih sredstev, tako da bi bili hitreje dograjeni. Hkrati pa bi bilo mogoče na ta način začeti
gradnjo nujnih novih zmogljivosti, ki bi prav tako prispevale
k povečevanju izvoza in nadomeščanju uvoza. To terja tudi
dogovor o ukrepih za usmerjanje sredstev za financiranje
graditve konkretno določenih
zmogljivosti, ki bi bile deležne
carinskih in drugih olajšav.
Za zagotovitev večje selektivnosti investicij se morajo
določiti tudi ukrepi, ki bodo
zavirali začenjanje gradnje tistih zmogljivosti, pri katerih je
za več kot polovico proizvodnje predviden uvoz surovin in
reprodukcijskih materialov, če
tega hkrati ne spremljajo večji
izvozni učinki.
Analiza pa tudi opozarja, kako je treba sprejeti dogovor o
merilih za ocenjevanje družbene in ekonomske upravičenosti investicij. Prav tako je treba
zagotoviti, da bo najmanj 80
odstotkov tujih kreditov uporabljenih za vlaganja v okvirih
zoženih prioritetnih namenov.
Med ukrepi in dejavnostmi
na področju investiranja, gradivo predlaga, naj bi republiški
in pokrajinski predpisi določili,
kako ni mogoče sprejeti sklepa o investicijski gradnji, če
niso zagotovljeni zanesljivi viri
sredstev za ves čas gradnje,
kakor tudi, če ni virov energije,
surovin in reprodukcijskega
materiala.
Med drugim pa je nujno treba razčleniti sistem ukrepov za
spodbujanje individualne stanovanjske graditve prek večjega deleža osebnih sredstev
občanov. Delovnim organizacijam naj bi tudi dovolili in
omogočili neposredno organiziranje graditve stanovanj za
svoje delavce.
Precej povečane neporavnane obveznosti za opravljena
investicijska dela in dobavljeno opremo investitorjev, do
katerih je predvsem prišlo lani,
terjajo preučitev dosedanjih
instrumentov
zagotavljanja
sredstev za investicije, kakor
tudi plačilnih mehanizmov.
Na koncu pa gradivo omenja, da morajo pristojni statistični organi razviti sedanji sistem informiranja, saj bo le na
ta način mogoče celoviteje
spremljati potek in učinke investicijske graditve. Informacije in zbrane podatke naj bi statistika dajala vsaj vsake tri mesece.
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povezovanja
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in
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O Usklajevanje samoupravnih sporazumov med prometnimi in proizvodnimi
organizacijami z "Zakonom o obveznem združevanju prometa in proizvodnje
poteka precej počasi
e V skoraj tričetrtine od skupnega števila skupnih planov prometnih
in proizvodnih organizacij so odnosi urejeni sam za leto dni, na način podoben
kupoprodajnim pogodbam
© V 48 odstotkov primerih se samoupravni sporazumi sklepajo med prometnimi in
proizvodnimi organizacijami s področja iste republike oziroma pokrajine
• Proizvodne organizacije ne sprejemajo rade dolgoročne aranžmaje s
prometnimi organizacijami in to zaradi zapletenih ekonomskih pogojev, ali
zaradi prizadevanj prometnih organizacij, da ohranijo boljši ekonomski položaj
v skupnem poslovanju
URESNIČEVANJE
SKUPNEGA PRIHODKA
Glede na to, da se bistvo
spremembe družbenopolitičnih odnosov med prometnimi
in proizvajalnimi organizacijami končno ugotavlja po deležu
iz skupnega poslovanja v celotnem prihodku, ki ga ustvarjajo prometne organizacije, so
v informaciji navedeni podatki,
ki kažejo, da je v letu 1980
skupna trgovina na tej podlagi
ustvarila 1,85 odstotka celotnega prihodka. Ta delež je bil v
trgovini na debelo 2,58, v zunaji trgovini 1,68 v trgovini na
drobno pa 0,89 odstotka.
Delež skupnega prihodka na
podlagi prihodka iz skupnega
poslovanja v obodbju od leta
1978 do 1980 kaže, kakor je
poudarjeno, na nujno družbenopolitično akcijo za pospešitev procesa preobrazbe družbenoekonomskih
odnosov
med prometnimi in proizvajalnimi organizacijami, da bi bila
do konca leta 1982 izpolnjena
zakonska obveznost, da se
najmanj 50 odstotkov celotnega prihodka ustvarja na podlagi prihodka iz skupnega poslovanja.
Ko je govor o uporabi sklenjenih samoupravnih sporazumov med prometom in proizvodnjo, je poudarjeno, da anketa in druge raziskave, ki so
bile opravljene v letu 1981 in
prejšnja leta kažejo, da se
mnogi sporazumi ne upoštevajo. Kot najpogostejši razlog
za to je navedeno pomanjkanje reprodukcijkega materiala
za proizvajanje proizvodov, ki
so predmet skupnega poslova12

nja, pomanjkanje deviznih
sredstev in deloma obratnih
sredstev. Zaradi izredno zapletenih odnosov na trgu, je rečeno v informaciji, ne iščejo rešitve v združevanju dela in sredstev in vzpostavljanju dohodkovnih odnosov, ampak z zahtevami za enostranska vlaganja, s pogostimi spremembami
cen in drugim, kar še bolj zavira pravo preobrazbo družbenoekonomskih odnosov prometnih in proizvajalnih organizacij.
Nekateri razlogi, na primer,
pomanjkanje znanstveno definiranih meril za razporejanje
skupnega prihodka, ustvarjenega iz skupnega poslovanja,
določenih standardov materialnih stoškov, prispevka na
podlagi živega in minulega dela, kakor tudi drugih pomembnih elementov za delitev skupnega prihodka, ne bi smeli zavirati združevanja dela in sredstev in skupnega poslovanja v
tistih organizacijah za katere
je ocenjeno, da imajo skupni
ekonomski interes.
ENOSTRANSKA
OBVEZNOST
ZDRUŽEVANJA
Zakon o obveznem združevanju dela in sredstev ureja
obvezno združevanje le za
prometne organizacije, ne pa
tudi za proizvodne, je poudarjeno v informaciji, le-te v zahtevnih ekonomskih razmerah
(pomanjkanje surovin, reprodukcijskega materiala, dinarskih in deviznih sredstev za
uresničevanje tekoče proizvodnje ali za razširitev obstoje-

če) ne sprejemajo rade novih ziranju bistva samoupravnih
dolgoročnih obveznosti s pro- sporazumov nujno ugotoviti
metnimi organizacijami. Tako možnost večjega specializiraproizvodne organizacije nale- nja in spreminjanja prometnih
tijo na težave tudi ob izvrševa- organizacij v večje organizacinju sprejetih obveznosti že je, morebiti pa tudi predlagati
sprejetih samoupravnih spora- ukrepe za številčno skrčitev
zumov. Takšno stališče proi- teh organizacij z določitvijo
ekonomsko-tezvajalnih organizacij, ki ga minimalnih
prometne organizacije navaja- hničnih in drugih pogojev, kar
jo kot drug pomemben razlog sodi v pristojnost republik in
za prepočasen razvoj procesa pokrajin. To bi prispevalo k
združevanja dela in sredstev, zmanjšanju prometa med groni le posledica enotranske ob- sisti in medtrgovinskega proveznosti, temveč je tudi posle- meta, kar bi hkrati pomenilo
dica prizadevanja prometnih določen prispevek k ekonomorganizacij, da si v skupnem ski stabilizaciji.
poslovanju ohranijo pridobljePrav tako je treba akcije
ni položaj, to je boljši ekonom- usmeriti k čim širšemu praktičski položaj, ki ga imajo v kupo- nemu uresničevanju skupnega
prodajnih odnosih. To je naj- poslovanja, ki naj bi temeljilo
bolj očitno glede na proizvajal- na samoupravnih sporazumih
ne organizacije, katerih proiz- in drugih samoupravnih aktih.
vodi so suficitami in je rizik Razen tega se predlaga spreplasmaja večji.
memba Zakona o obveznem
Z druge strani pa imajo pro- združevanju dela in sredstev,
metne organizacije določene ki ureja vprašanja prihodka iz
pomisleke glede obveznosti, skupnega poslovanja, njegovo
da morajo ustvariti najmanj ugotavljanje, evidentiranje in
polovico celotnega prihodka iz knjigovodstveno izkazovanje.
skupnega poslovanja, in to v
Vzporedno s tem je nujno
glavnem zaradi premalo natančno definiranega celotnega potrebna akcija ustreznih organov
družbenopolitičnih
prihodka
Na koncu informacije so skupnosti na vseh ravneh, da
predložene osnovne smeri ak- bi pospešili začet proces in
cije za učinkovitejšo preobra- uresničili ustavne . in družbezbo prometnih in proizvajalnih noekonomske opredelitve dohodkovnega povezovanja proorganizacij.
Med drugim je rečeno, da je metnih in proizvajalnih organitreba ob evidentiranju in anali- zacij.
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Zaradi ocenjevanja dosežene stopnje preobrazbe družbenoekonomskih odnosov med
prometnimi in proizvajalnimi
organizacijami
združenega
dela je Zvezni sekretariat za trg
in splošne gospodarske zadeve pripravil Informacijo o rezultatih in nadaljnji aktivnosti
pri združevanju dela in sredstev med proizvajalnimi in prometnimi organizacijami združenega dela in jo poslal v
obravnavo delegatom Zveznega zbora Skupščine SFRJ. Informacija je, kot je poudarjeno, pripravljena na podlagi podatkov iz samoupravnih sporazumov evidentiranih pri gospodarskih zbornicah republik
in pokrajin, kakor tudi iz ankete, ki jo je opravilo Splošno
združenje trgovine Jugoslavije. Uporabljeni so bili tudi podatki Službe družbnega knjigovodstva iz periodičnih obračunov in zaključnih računov.
Sicer je v Informaciji poudarjeno, da so z zakonom o
obveznem združevanju dela in
sredstev organizacije združenega dela, ki se ukvarjajo s
prometom blaga in storitev s
proizvajalnimi organizacijami
določene obveznosti za prometne organizacije. Predvsem
je točno določeno, da mora
prometna organizacija, ki svoja razmerja s proizvajalnimi organizacijami ureja s samoupravnimi sporazumi, te sporazume do konca leta 1981 uskladiti z zakonom in jih nato
poslati v evidentiranje ustreznim gospodarskim zbornicam.
SAMOUPRAVNO
SPORAZUMEVANJE
PROMETA IN
PROIZVODNJE
Če ocenjujemo po številu
samoupravnih sporazumov, ki
so bili poslani gospodarskim
zbornicam v evidentiranje, je
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poudarjeno v Informaciji, po- je poudarjeno, kaže na dva
tem usklajevanje teh sporazu- sklepa: da so sklenjeni sporamov teče počasi. Do 18. sep- zumi zgolj formalni, ali da vetembra 1981 je bilo največje čina prometnih organizacij čaštevilo samoupravnih sporazu- ka zadnji rok, ki ga določa zamov evidentiranih v SR Srbiji kon (konec leta 1981), da jih
(164), v SR Bosni in Hercegovi- uskladijo in pošljejo v evidentini ter SR Hrvatski po 10, v SAP ranje.
Vojvodini pa le 8 sporazumov.
Posebno poglavje v InformaV SR Makedoniji so v evidentiranje prejeli tri, v SR. Črni gori ciji je posvečeno dosedanjemu
pa štiri sporazume. Vendar pa razvoju trajnega sodelovanja
po ocenah gospodarskih zbor- ter združevanja dela in srednic SR Srbije in SR Makedoni- stev med prometnimi in proije večina prejetih sporazumov zvajalnimi organizacijami. Kaše ni usklajena z določbami že, da so se sporazumi o trajnem sodelovanju in združevazakona.
V Gospodarski zbornici Slo- nju sprejemali najintenzivneje
venije se evidentirajo le tisti v letu 1978 (približno 52 odsamoupravni sporazumi, ki so stotkov vseh sklenjenih) in v
popolnoma usklajeni z zakon- letu 1979 (približno 29 odstotskimi določbami. Zaradi tega kov), Takšne intenzivnosti
je bil do 9. septembra prejšnje- sklepanja teh sporazumov pa
ga leta sprejet v evidentiranje ni spremljalo tudi sklepanje
le en samoupravni sporazum. samoupravnih sporazumov o
O usklajevanju in evidentira- temeljih skupnega plana in
nju sklenjenih samoupravnih sprejetje skupnega plana.
sporazumov med prometnimi Skupaj je bil sprejet 1.001 takin proizvajalnimi organizacija- šen sporazum in sprejetih
mi - anketirali so 220 organi- 1.083 skupnih planov.
zacij - je Splošno združenje
Glede dolžine trajanja sodetrgovine Jugoslavije dobilo lovanja
bili v 31 odstotkih
podatke od 68 organizacij, v primerovsosamoupravni
sporakaterih je združenih 391 tesprejeti za obdobje do 3
meljnih organizacij z več kot zumi
let, za obdobje več kot treh let
BO.OOO zaposlenih delavcev. pa v 69 odstotkih primerov. Od
Te prometne organizacije so s takšnega
obdobja traj.iega soproizvajalnimi organizacijami
se precej razlikuje
sklenile skupaj 6.324 samou- delovanja
obdobje, ki je določeno za
pravnih sporazumov o trajnem skupne
Navedeno je, da
sodelovanju in združevanju je največplane.
skupnih
spredela in sredstev, Od tega je jetih za eno leto planov
(73 odstotbilo usklajenih z zakonskimi kov), za 2 leti 9 odstotkov,
določbami v prvem polletju leta 4 odstotki, za več kotzatri3
1981 le 482 sporazumov (7,6 leta pa 14 odstotkov.
odstotka), usklajevanje pa je
Ker so odnosi v skoraj tri čepotekalo pri 3,557 sporazumih
trtine vseh skupnih planov
(56,2 odstotka).
Če upoštevamo takšen tem- urejeni le za eno leto, lahko
po usklajevanja sporazumov je domnevamo, dati plani urejajo
v Informaciji
poudarjeno, da te v glavnem elemente, ki so znaprometne1 organizacije očitno čilni za letne pogodbe, manj
do konca leta 1981 niso mogle pa druge elemente, ki so prava
uskladiti vseh sprejetih spora- vsebina trajnega sodelovanja
zumov, Počasno usklajevanje ter združevanja dela in sredobstoječih sporazumov, kakor stev za skupno sodelovanje.

TERITORIALNI VIDIK
TRAJNEGA
SODELOVANJA
V Informaciji je poudarjeno,
da so v 48 odstotkih primerov
samoupravni sporazumu o
združevanju dela in sredstev
zaradi skupnega poslovanja
sklenjeni med prometnimi in
proizvajalnimi organizacijami
na področju iste republike in
pokrajine, s proizajalnimi organizacijai iz drugih republik
in pokrajin pa v 52 odstotkih
primerov. V republikah in pokrajinah, kjer je proizvodnja
močneje razvita, je večja tudi
stopnja urejanja trajnega sodelovanja med prometnimi in
proizvajalnimi organizacijami
v okviru te republike in pokrajine. Takšen teritorialni odnos
trajnega sodelovanja in združevanja dela in sredstev (ki je
bil ugotovljen po podatkih iz
ankete) je podlaga za domnevo, da obstajajo elementi regionalnega zapiranja trga.
Združevanje sredstev za
skupno poslovanje je še vedno
skromno, je poudarjeno v informaciji. Po podatkih iz periodičnega obračuna so se v I.
polletju leta 1981 združena
sredstva skupne trgovine povečala za 49,6 odstotka v primerjavi z enakim obdobjem leta 1980. Čeprav je to povečanje pomembno, so ta združena
sredstva le 9,5 odstotka skupnih trajnih poslovnih sredstev,
s katerimi razpolaga trgovina.
Dinamika združevanja sredstev za skupno poslovanje je
nekoliko počasnejša v organizacijah, ki se ukvarjajo s prometom blaga in storitev na veliko (povečanje znaša 35 odstotkov), kot tudi v organizacijah z zunanjetrgovinskimi posli (povečanje znaša 32,7 odstotka), Vendar pa so se v organizacijah za promet blaga
na drobno združena sredstva
povečala za 86,7 odstotka.
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IZVAJANJE ZAKONOV
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in

ekonomske

stabilizacije
• Z zmanjšanjem obsega vseh oblik splošne in skupne porabe v republikah in
pokrajinah je bilo lani zagotovljenih 9,7 milijard dinarjev za spodbujanj* izvoza
z zmanjševanjem zveznega proračuna pa je bilo na ta način zbranih 3 milija
dinarjev
• Združevanje kreditnega potenciala bank za kreditiranje izvoza opreme m ladij
spremljajo mnoge težave
9 Z zmanjševanjem davkov in prispevkov iz dohodka iz osebnih dohodkov je
onemogočeno ustvarjanje presežkov v družbenopolitičnih in interesnih
skupnostih
. .
®Rast vseh oblik skupne porabe je bila lani precej večja od predvidene
Zvezni izvršni svet je poslal
Skupščini SFRJ poročila o
uresničevanju treh intervencijskih zakonov: o začasni prepovedi razpolaganja z delom
družbenih sredstev družbenopolitičnih in samoupravnih interesnih skupnosti, o načinu
razpolaganja s presežki prihodkov proračunov družbenopolitičnih in samoupravnih interesnih skupnosti in o začasni
prepovedi razpolaganja z delom družbenih sredstev - kreditnim potencialom bank v letu
1981.
Kakor je znano, je Skupščina SFRJ omenjene tri zakone
sprejela sredi leta 1981 z namenom, da bi zavrli preveliko
rast splošne in skupne porabe
ter hkrati zagotovili dodatna
sredstva za spodbujanje izvoza. Poleg tega bi morali ti zakoni tudi pospeševati krepitev
akumulacijske reprodukcijske
sposobnosti gospodarstva, kakor tudi procese združevanja
kreditnega potenciala bank pri
Jugoslovanski banki za mednarodno ekonomsko sodelovanje.
Podatki poročil kažejo, da se
vsi omenjeni cilji uresničujejo,
tako da je sprejetje intervencijskih zakonov v določeni meri
rodilo pričakovane sadove.
Končni rezultati uresničevanja
vsakega teh zakonov pa so
odvisni tudi od vsebine in izvajanja republiških ter pokrajinskih zakonov na tem področju
in od izvajanja samoupravnih
sporazumov bank o združevanju sredstev pri Jugoslovanski
14

banki za mednarodno ekonomsko sodelovanje.
DODATNA SREDSTVA
ZA SPODBUJANJE
IZVOZA
Zakon o začasni prepovedi
razpolaganja z delom družbenih sredstev družbenopolitičnih skupnosti in samoupravnih
interesnih skupnosti je za leto
1981 prepovedal razpolaganje
z delom sredstev v višini 2,347
odstotka od prihodkov teh
skupnosti, ustvarjenih v letu
1980. S tem naj bi zagotovili
dodatna sredstva za financiranje pospeševanja ekonomskih
odnosov s tujino v letu 1981.
Za te namene bi morali lani
zagotoviti 14 milijard 66 milijonov dinarjev dodatnih sredstev. Iz proračuna federacije,
kakor je znano, je bilo zbranih
3 milijarde 94 milijonov dinarjev, in sicer tako, da so se linearno zmanjšali vsi prihodki
in odhodki zveznega proračuna za odstotek, kolikor je določal tudi zakonski predpis.
Zaradi izvajanja tega zakona
so republike in pokrajini sprejele svoje zakone, ki so opredelili način zbiranja sredstev in
dinamiko njihovega priliva.
V SR Bosni in Hercegovini je
bilo z Zakonom o zmanjševanju obsega razpolaganja z delom družbenih sredstev družbenopolitičnih in samoupravnih interesnih skupnosti zagotovljenih milijardo 371,5 milijona dinarjev. Od tega je bilo iz
proračunov družbenopolitič-

nih skupnosti zajetih 4,34 odstotka, iz prihodkov samoupravnih interesnih skupnosti
pa 2,57 odstotka od zneska
prihodkov, določenih z Odlokom o splošni bilanci sredstev
za financiranje splošnih družbenih, skupnih in drugih potreb v tej republiki.
V SR Črni gori je prav tako
zakon prepovedal razpolaganje z delom družbenih sredstev občin, republike in samoupravnih interesnih skupnosti družbenih dejavnosti v
znesku 2,347 odstotka od izvirnih prihodkov, ki so jih ustvarile v letu 1980. Na ta način bi
morala ta republika zagotoviti
167,4 milijona dinarjev, do
konca oktobra lani pa je bilo
zbranih 97,1 milijona dinarjev.
Zakon o zagotavljanju sredstev za razvijanje ekonomskih
odnosov Jugoslavije s tujino,
sprejet v SR Hrvatski mora v tej
republiki za te namene zbrati 2
milijardi 890 milijonov dinarjev. Od prihodkov interesnih
skupnosti družbenih dejavnosti je pri tem zajetih 1,04 odstotka, od prihodov družbenopolitičnih skupnosti in Samoupravne interesne skupnosti socialnega varstva 2,92 odstotka

in od presežkov prihodov Samoupravne interesne skupnosti za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 5,30 odstotka
od sredstev, ustvarjenih v letu
1980.
RAZLIČNE STOPNJE
OMEJEVANJA
PRIHODKOV
V SR Makedoniji so s podobnim zakonom določene različne stopnje omejevanja prihodkov družbenopolitičnih in
samoupravnih
interesnih
skupnosti. Poročilo Zveznega
izvršnega sveta ne navaja,
kakšna sredstva se bodo na ta
način zagotovila v Makedoniji,
podobno pa tudi ne omenja,
kolikšne finančne omejitve so
predvidene za posamezne
subjekte.
Za razliko od drugih republik in pokrajin SR Slovenija
dopolnilna sredstva za spodbujanje izvoza zagotavlja z
družbenim dogovorom. Podpisniki dogovora namenjajo
sredstva iz svojih prihodkov za
te namene po različnih stopnjah - od 0,5 do 4,3 odstotka,
da bi s tem zbrali milijardo 635
milijonov dinarjev.
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8 - POROČILA O IZVAJANJU ZAKONOV O ZAČASNI
PREPOVEDI RAZPOLAGANJA Z DELOM DRUŽBENIH
S SREDSTEV DRUŽBENOPOLITIČNIH IN
0 SAMOUPRAVNIH INTERESNIH SKUPNOSTI TER
S KREDITNIM POTENCIALOM BANK
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V SR Srbiji je z ustreznim
republiškim zakonom začasno
prepovedano razpolaganje z
delom družbenih sredstev v višini 2 milijarde 642 milijonov
dinarjev. Vendar pa je bila obveznost te republike pozneje
zmanjšana za 289 milijonov dinarjev z Dogovorom o zagotavljanju dela sredstev za financiranje razvijanja ekonomskih odnosov s tujino v letu
1981. Ukrepi prepovedi razpolaganja z družbenimi sredstvi
so v tej republiki selektivni, tako da so posamezne interesne
skupnosti izvzete iz tega seznama. Za proračune družbenopolitičnih skupnosti so
predpisani različni odstotki
omejitev glede na prihodke v
letu 1980.
SAP Kosovo je, skladno z
ustreznim pokrajinskim zakonom, prepovedano razpolaganje z delom družbenih sredstev družbenopolitičnih in samoupravnih interesnih skupnosti, da bi na ta način zagotovili 239,2 milijona dinarjev za
spodbujanje izvoza.
Linearno omejevanje vseh
oblik splošne in skupne porabe predpisuje tudi podobni zakon v SAP Vojvodini. Omejitev
znaša 2,55 odstotka od prihodkov, ustvarjenih v letu 1980.
DOPOPOLNILNO
KREDITIRANJE
IZVOZA OPREME
IN LADIJ
Zakon o začasni prepovedi
razpolaganja z delom družbenih sredstev - kreditnim potencialom bank je bil ze leto
1981 prav tako eden ukrepov
za spodbujanje izvoza. Ta zakon je Skupščina SFRJ sprejela junija 1981, da bi zagotovila
manjkajoča sredstva za kreditiranje izvoza opreme in ladij
in za izvajanje investcijskih del
v tujini na kredit.
Za te namene bi morali lani
zbrati 3 milijarde dinarjev na
temelju Samoupravnega sporazuma bank o združevanju
sredstev pri Jugoslovanski
banki za mednarodno ekonomsko sodelovanje. Resolucija je za lani predvidela, da
bodo tudi banke izpolnile svoje obveznosti za te namene po
samoupravnih sporazumih za
leta 1978, 1979 in 1980 v znesku 845 milijonov dinarjev.
Merilo za določanje obveznosti vsake posamezne banke
v prejšnjih treh letih glede
združevanja sredstev je bil neto kreditni potencial, medtem
ko se je lani samo polovica teh
obveznosti bank določala po
neto kreditnem potencialu
ostanek pa po deležu vsake
banke pri uporabi dopolnilneporočevalec

ga kreditiranja pri Jugoslovanski banki za mednorodno ekonomsko sodelovanje.
Ker ta samoupravni sporazum ni bil pravočasno sprejet,
primanjkovalo pa je tudi sredstev, je bil ogrožen izvoz opreme in ladij. Zaradi tega je
Skupščina SFRJ po hitrem postopku sprejela omenjeni zakon, da bi bilo na ta način zagotovljeno združevanje sredstev bank za te namene. Po
oceni je za izvajanje omenjenega zakona nujno potrebno,
da republike in pokrajini sklenejo dogovor. Ta dokument pa
ni bil sprejet, zaradi tega je tudi izvajanje zakona neurejeno.
Medtem pa je začel veljati
tudi samoupravni sporazum
bank za leto 1981, saj je bil
sprejet konec julija 1981.
Zakon o začasni prepovedi
razpolaganja z delom družbenih sredstev - kreditnim potencialom bank v letu 1981 določa enotno osnovo za združevanje sredstev v višini 0,52 odstotka kreditnega potenciala
bank. Za banke z večjim deležem pri kreditiranju izvoznih
poslov in dopolnilnim kreditiranjem Jugoslovanske banke
za mednarodno ekonomsko
sodelovanje to pomeni manjšo
obveznost od tiste, ki jo predvidevajo merila bančnega samoupravnega sporazuma.
Konec oktobra lani so banke
poravnale 47,9 odstotka svojih
obveznosti po samoupravnem
sporazumu o združevanju
sredstev. Sicer pa je sporazum
sprejelo 132 temeljnih bank,
skupne obveznosti združevanja sredstev pa dosegajo 2 milijardi 871 milijonov dinarjev. O
sporazumu se ni izjasnilo samo 32 bank, ki v skupnem obsegu sredstev sodelujejo s 4
odstotnim deležem.
Poročilo ZIS o izvajanju tega
zakona opozarja, kako je združevanje bančnih sredstev pri
Jugoslovanski banki za mednarodno ekonomsko sodelovanje za dopolnilno kreditiranje izvoza opreme in ladij na
kredit in za izvajanje investicijskih del na kredit obremenjeno z mnogimi težavami. Največje so z zamujanjem pri
sklepanju dogovorov republik
in pokrajin o načinu zagotavljanja sredstev za dopolnilno
kreditiranje v obdobju od leta
1976 do 1980. Težave so tudi z
likvidnostjo bank, neusklajeni
so plasmaji bank z viri sredstev, kopičijo pa se tudi obveznosti posameznih bank zaradi
spremenjenih meril združevanja in različnih meril za združevanje po zakonu in samoupravnem sporazumu.

KREPITEV
AKUMULACIJSKE
IN REPRODUKCIJSKE
SPOSOBNOSTI
GOSPODARSTVA
Poročilo o izvajanju Zakona
o načinu razpolaganja s presežki prihodkov proračunov
družbenopolitičnih skupnosti
in presežki prihodkov samoupravnih interesnih skupnosti v
letu 1981 poudarja da ta predpis velja za več kot 5000 subjektov v Jugoslaviji. Njegovo
uresničevanje pa zagotavljajo
prav tako republiški in pokrajinski zakoni. Zakon je bil sprejet zaradi spodbujanja varčevanja in brzdanja prevelike rasti splošne in skupne porabe,
da bi se lahko bolj krepila akumulacijska in reprodukcijska
sposobnost gospodarstva.
Poročilo obsežno govori o
rasti prihodkov družbenopolitičnih in interesnih skupnosti v
prvih devetih mesecih lani in
opozarja da je bilo v omenjenem obdobju za te namene
zbranih 36,5 odstotka več
sredstev kot leta 1980.
Prihodki za splošno porabo
so se po podatkih poročila v
prvih devetih mesecih lani gibali v načrtovanih mejah. Zaradi tega se bodo, če govorimo o
tej porabi tudi zmanjšale obremenitve pri davku na dohodek
in pri davkih iz osebnih dohodkov.
Sredstva za skupno porabo
pa so v prvih devetih mesecih
lani naraščala precej hitreje,
so se povečala za 35,9 odstotka. Pri tem so se najpočasneje
povečevala sredstva za izobraževanje, najhitreje pa v skupnostih za telesno kulturo. Pri
zbiranju prihodkov za skupne
potrebe je bil mnogo manjši
delež prispevkov iz osebnih
dohodkov (26,3 odstoten) kot
pa iz dohodka. Tako razmerje
je povzročila preobrazba prispevkov iz osebnega dohodka
v prispevke iz dohodka.
RAZLIČNA GIBANJA
Gibanja so biia v posameznih republikah in pokrajinah
na tem področju različna.
V SR Bosni in Hercegovini
so v obravnavanem obdobju
ustvarjeni presežki prihodkov
za skupne potrebe dosegli 3
milijarde 478 milijonov dinarjev, za splošno porabo pa 414
milijonov dinarjev. Ta sredstva
so bila imobilizirana, del družbenopolitičnih in interesnih
skupnosti pa je zmanjšal davčno oziroma prispevno stopnjo.
Prilagajanje porabe dogovorjenim okvirom se v SR Crni
gori uresničuje po ustreznem
družbenem dogovoru. Presež-

ki v višini 75 milijonov dinarjev
so nastajali v tej republiki v
prvih šestih mesecih lani zaradi nekaterih neporavnanih obveznosti, neusklajenosti nekaterih izdatkov z rastjo osebnih
dohodkov in zaradi naraščanja
sredstev, katerih zbiranje in
poraba sicer ni omejena. Zaradi tega v republiki pričakujejo
manjši znesek presežkov prihodkov. Sicer pa je v tej republiki devet samoupravnih interesnih skupnosti že zmanjšalo
stopnje prispevkov iz dohodka
in osebnih dohodkov.
V SR Hrvatski to problematiko ureja poseben zakon. Med
drugim določa, da v primerih,
ko prihodki za splošne in
skupne potrebe presežejo dogovorjene okvire in niso obvezno zmanjšane stopnje prispevkov in davkov do konca
oktobra, Služba družbenega
knjigovodstva sama začne
obračunavati te dajatve po
zmanjšanih stopnjah.
V prvih devetih mesecih lani
so ustvarjeni presežki prihodkov v SR Makedoniji znašali
651 milijonov dinarjev. Več samoupravnih interesnih skupnosti je že zmanjšalo prispevne stopnje, medtem ko bodo
druge sprejele sklepe o ukinitvi nadaljnjih vpiačil.
V SR Sloveniji se večina prihodkov za splošno in skupno
porabo giblje v skladu z dogovorjeno politiko. Prihodki občinskih proračunov so se povečali za 28,7 odstotka, prihodki samoupravnih interesnih skupnosti pa za 28,3 odstotka v primerjavi z letom
1980. Vsi presežki prihodkov
občinskih proračunov nad dovoljenimi 16 odstotki, bodo v
Sloveniji uporabljeni za kompenzacije in za blagovne rezerve.
V prvih osmih mesecih lani
so v SR Srbiji (brez pokrajin)
presežki prihodkov pri samoupravnih interesnih skupnostih
desegli milijardo 344 milijonov
dinarjev ali za 2,5 odstotka več
kot je bilo dogovorjeno. Za ta
znesek se morajo zmanjšati
prispevki, sicer bo SDK omejila porabo skupnosti na lanski
ravni.
Družbenopolitične
skupnosti v tej republiki pa so
v devetih mesecih lani ustvarile 24 milijonov dinarjev presežkov prihodkov. Za to vsoto
bodo zmanjšani davki. Velik
del sredstev za splošno porabo je v SR Srbiji namenjen za
kompenzacije in druge namene, ki ne sodijo v krog omejitev.
V obdobju od januarja do
avgusta lani so presežki prihodkov v SAP Kosovo znašali
379,9 milijona dinarjev. V ena15
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kem obdobju je bilo pri nekaterih porabnikih zbranih 771
milijonov dinarjev manj sredstev kot je predpisoval dogovor. Presežki gredo na posebne račune, nekatere družbenopolitične in interesne skupnosti pa so že tudi zmanjšale dav-

Vojvodini znašali milijardo 196
milijonov dinarjev. To pa je
dvakrat več kot v prvih šestih
mesecih lani. Zaradi tega so se
Samo v tretjem trimesečju stopnje davkov in prispevkov
1981 so ustvarjeni presežki že dvakrat zmanjšale, vendar
prihodkov družbenopolitičnih se ta sredstva ne zmanjšujejo
in interesnih skupnosti v SAP zaradi visoke rasti dohodka in

ke in prispevke, medtem ko so
druge sprejele sklepe o prenehanju nadaljnjih vplačil.

osebnih dohodkov (46,2 odstotne) v primerjavi s 23 odstotno načrtovano rastjo. Konec avgusta so zaradi tega ukinili vplačevanje prispevkov iz
dohodka za dva meseca, in sicer za pokrajinske samoupravne interesne skupnosti.
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POVZETEK
V osnutku zakona so posamezne določbe usklajene z
amandmaji k ustavi SR Slovenije, na podlagi praktičnih
izkušenj pri uresničevanju zakona pa so dopolnjeni oziroma spremenjeni nekateri členi.
Glede na ustavne spremembe so dodane določbe v
zvezi z uresničevanjem načel kolektivnega dela, odločanja
in odgovornosti pri izvrševanju funkcij državne uprave.
Izključena je možnost izjemnega ponovnega imenovanja
sekretarjev in predsednikov komitejev ter njihovih namestnikov po preteku dveh mandatnih dob, za funkcionarje, ki
vodijo druge upravne organe, pa je določeno, da so lahko
največ dvakrat zaporedoma imenovani za isto funkcijo. Za
sprejemanje odločitev in sklepov v Izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije je predpisana večina glasov vseh članov.
Temeljno izhodišče drugih sprememb in dopolnitev ;e
racionalizacija dela v upravnih organih. Spremenjene so
določbe, ki predstavljajo izhodišče za ustanovitev upravnih organov tako, da je bolj zavezujoče določeno, da je
potrebno pri določanju organizacije upravnih organov
upoštevati obseg, .vrsto, medsebojno povezanost in način
izvrševanja nalog. Prav tako je dopolnjena določba, ki
zavezuje upravne organe k opravljanju strokovnih nalog
za samoupravne interesne skupnosti ter družbenopoli-

tične in družbene organizacije. Da se prepreči podvajanje
dela pri opravljanju strokovnih nalog zakon določa, da se
te naloge na podlagi sporazuma opravljajo ali v upravnem
organu ali v strokovni službi SIS oziroma družbenopolitične organizacije. Konkretizirana je tudi določba, ki napotuje delavce delovnih skupnosti upravnih organov iste
družbenopolitične skupnosti, da sodelujejo med seboj pri
urejanju vprašanj, ki so zanje skupnega pomena, zlasti pa
pri urejanju samoupravnih pravic, obveznosti in odgovornosti Variantno je določeno, da delavci majhnih upravnih
organov lahko na podlagi sporazuma oblikujejo eno delovno skupnost, v kateri uresničujejo svoje samoupravne
pravice obveznosti in odgovornosti. Predlagane rešitve
naj bi prispevale k racionalnejši organizaciji in delu upravnih organov in delovnih skupnosti teh organov.
V zvezi z osnovami in merili za delitev sredstev za
osebne dohodke funkcionarjev in vodilnih delavcev, ki jih
imenuje Izvršni svet, je določeno, da se uredijo z aktom
Izvršnega sveta ob upoštevanju istih načel, ki veljajo za
osebne dohodke drugih delavcev.
Dopolnjene so tudi nekatere določbe v zvezi z delovnimi
razmerji delavcev ob odpravi upravnega organa, v drugem
delu zakona, ki se nanaša na republiške organe, pa so
spremenjene določbe o kabinetih Izvršnega sveta ter o
imenovanju dveh namestnikov funkcionarja, ki vodi
upravni organ.

PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA
o spremembah in dopolnitvah zakona o sistemu državne
uprave in o Izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije ter o
republiških upravnih organih
o spremembah in dopolnitvah zakona o sistemu državne
uprave in o Izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije ter o
republiških upravnih organih
priloga poročevalca

USTAVNA PODLAGA ZA IZDAJO ZAKONA
Ustavna podlaga za izdajo zakona so 8. točka 321. člena
ustave SR Slovenije, po kateri republika ureja organizacije
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republiških organov in njihovih služb, 12. točka 324. člena
ustave SR Slovenije, po kateri republika lahko določi temeljna
načela za organizacijo občinskih upravnih služb, 32. člen
ustave SR Slovenije, po katerem se pravice, obveznosti in
odgovornosti delavcev v delovni skupnosti organov družbenopolitičnih skupnosti urejajo z zakonom ter amandmaji I, II
in IV k ustavi SR Slovenije.
II. OCENA STANJA IN RAZLOGI,
KI NAREKUJEJO IZDAJO ZAKONA
Z zakonom o sistemu državne uprave in o Izvršnem svetu
Skupščine SR Slovenije ter o republiških upravnih organih
(Uradni list SRS št. 24-1149/79) so bila urejana vprašanja v
zvezi s položajem, vlogo ter pravicami, dolžnostmi in odgovornostmi izvršnih svetov skupščin družbenopolitičnih
skpnosti in upravnih organov, organizacija upravnih organov
in sredstva za njihovo delo, pa tudi način uresničevanja pravic, obveznosti in odgovornosti delavcev v delovnih skupnostih ter organov. Skupaj z zakonom o temeljih sistema državne uprave in o zveznem izvršnem svetu ter zveznih upravnih organih (Uradni list SFRJ, št. 23-405/78) predstavlja ta
zakon pravno sistemsko podlago za delovanje izvršnih svetov
skupščin družbenopolitičnih skupnosti in upravnih organov v
SR Sloveniji, hkrati pa podrobneje ureja vprašanja v zvezi z
delovanjem ter pravicami, dolžnostmi in odgovornostmi Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije in republiških upravnih
organov.
V zvezi s funkcionarji, ki vodijo občinske oziroma republiške upravne organe, ureja zakon med drugim dolžino njihove
mandatne dobe ter možnost ponovnega imenovanja. V skladu
s 182. členom ustave SR Slovenije zakon določa, da so sekretarji in predsedniki komitejev ter njihovi namestniki po poteku
dveh mandatnih dob lahko po posebnem postopku imenovani
še za nadaljnja štiri leta. Za funkcionarje, ki vodijo zavode,
uprave, upravne organizacije, inšpektorate in druge upravne
organe oziroma strokovne službe, pa zakon ni postavil omejitve glede ponovnea imenovanja, temveč je predvidel le, da se
v postopku ponovnega imenovanja oceni uspešnost njihovega dela v pretekli mandatni dobi. Navedene zakonske določbe je potrebno spremeniti, ker niso v skladu z amandmajem II k ustavi SR Slovenije, po katerem noben funkcionar ne
more biti za isto funkcijo izvoljen oziroma imenovan več kot
dvakrat zaporedoma, razen v primeru, če ustava ne določa
drugače.
Glede na amandma I k ustavi SR Slovenije je potrebno
dopolniti tudi nekatere določbe zakona v zvezi z razvijanjem
oblik in metod dela, ki temeljijo na načelih kolektivnega dela
in odgovornosti, pa tudi določbe o odgovornosti članov komitejev kot kolegijskih upravnih organov ter članov republiškega izvršnega sveta. Z amandmajem VI pa je potrebno
uskladiti določbo o sprejemanju sklepov in drugih odločitev
na seji Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije.
V skladu s sklepom Skupščine SR Slovenije je Izvršni svet
pripravil informacijo o uresničevanju družbene preobrazbe
državne uprave. V informaciji so obravnavana poglavitna
vprašanja v zvezi z delovanjem izvršnih svetov skupščin družbenopolitičnih skupnosti in upravnih organov z vidika uresničevanja zakonskih rešitev. Iz informacije izhaja, da so rešitve,
ki sta jih uveljavila zvezni in republiški zakon o sistemu
državne uprave, ustrezne, da pa njihovo uresničevanje v
praksi poteka prepočasi, prihaja pa tudi do nekaterih odstopanj od usmeritev oziroma ciljev, začrtanih z zakonom. To
velja zlasti za urejanje organizacijskih vprašanj občinskih
upravnih organov, kjer so prevladale težnje po ustanavljanju
velikega števila samostojnih občinskih upravnih organov. V
večini teh organov dela le pet do osem delavcev, v nekaterih
celo dva do trije. Glede na majhen obseg nalog ni mogoče
uveljaviti racionalne organizacije in metod ter delitve dela, pa
tudi ne ustrezne strokovnosti pri opravljanju nalog, v takih
upravnih organih tudi ni mogoče zagotoviti popolnega, učinkovitega in smotrnega izvrševanja funkcij, del in nalog, ki jim
jih nalagajo ustava in zakoni. Pri določanju organizacije občinskih upravnih organov niso izkoriščene možnosti za združevanje upravnih področij v enem upravnem organu, za organiziranje enotnega občinskega sekretariata, niti za ustanavljanje skupnih medobčinskih organov. V večini občin je organizirano 5 do 6 upravnih organov oziroma strokovnih služb, v
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nekaterih pa tudi več. Enoten občinski sekretariat je ustanovljen samo v eni občini, glede na skupno število zaposlenih v
vseh upravnih organih v posamezni občini pa bi bilo možno
uporabiti tako organizacijsko rešitev v več kot 20 občinah.
Medobčinski upravni organi so ustanovljeni le na področju
inšpekcij (14 za 47 občin) ter geodetskih zadev (9 za 25 občin),
,kjer se ta proces še nadaljuje. Na drugih področjih pa kljub
zakonskim usmeritvam ter političnim in strokovnim opozorilom ni prišlo do takih organizacijskih povezav.
Organizacijske rešitve so eden od pogojev za smotrno organizacijo in delo in za učinkovito opravljanje funkcij, del in
nalog upravnih organov ter lahko bistveno vplivajo tudi na
število in kadrovsko sestavo delavcev v upravnih organih.
Zato je potrebno določbe zakona, ki predstavljajo izhodišča
za organizacijo upravnih organov, dopolniti tako, da bo bolj
poudarjeno, da je pri ustanavljanju upravnih organov potrebno upoštevati načela racionalnosti in koncentracije
upravnih nalog, pa tudi možnost ustreznega samoupravnega
organiziranja delacev. Zakon že sedaj omogoča upravnim
organom opravljanje strokovnih nalog za samoupravne interesne skupnosti in druge družbene dejavnike, vendar take
oblike skupnega opravljanja nalog niso dovolj izkoriščene.
Zato naj bi zakon odprl še nadaljnje možnosti za smotrno
organizacijo strokovnega dela za potrebe upravnih organov,
samoupravnih interesnih skupnosti in drugih družbenih dejavnikov, tako da ne bi prihajalo do podvajanja pri opravljanju
istovrstnih nalog.
Organizacijske rešitve, ki v svojem bistvu niso skladne z
zakonskimi rešitvami in usmeritvami, so povzročile v nekaterih sredinah pomisleke o ustreznosti zakonskih določb v zvezi
z urejanjem samoupravnih pravic, obveznosti in odgovornosti
delavcev, pridobivanjem in razporejanjem sredstev za delo
upravnega organa in dohodka delovne skupnosti. Na organizacijsko samostojnost se namreč navezuje tudi samoupravna
organiziranost in dohodkovni odnosi v delovnih skupnostih,
ki temeljijo na primerni uporabi načel svobodne menjave
dela. Neposredno osnovo za urejanje samoupravnih pravic,
obveznosti in odgovornosti delavcev ter za oblikovanje delovnih skupnosti daje zakon o temeljih sistema državne uprave in
o Zveznem izvršnem svetu ter zveznih upravnih organih, ki v
140. členu določa, da delavci v upravnem organu oblikujejo
praviloma eno delovno skupnost. Ta rešitev izhaja iz določbe
15. člena zakona o združenem delu, ki določa, da delavci v
organu družbenopolitične skupnosti oblikujejo eno ali več
delovnih skupnosti. Republiški zakon pa podrobneje ureja le
način uresničevanja samoupravnih pravic in organe delovne
skupnosti. V praksi pa delovne skupnosti ne izkoriščajo dovolj zakonskih možnosti za sodelovanje pri urejanju vprašanj
v zvezi s samoupravnimi pravicami, obveznostmi in odgovornostmi, za skupno strokovno pripravo samoupravnih splošnih
aktov in za skupno opravljanje drugih zadev, ki so zanje
skupnega pomena.
III. POGLAVITNE REŠITVE V ZAKONU
S predlaganimi spremembami zakona se ne spreminjajo
temeljne rešitve, temveč bodo posamezne zakonske določbe
usklajene z amandmaji k ustavi SR Slovenije, dopolnjene pa
bodo tudi nekatere druge zakonske določbe na podlagi dosedanjih izkušenj pri uresničevanju zakona.
V zvezi z amandmajem I k ustavi SR Slovenije bo v splošnih
določbah zakona določeno, da se pri izvrševanju funkcij državne uprave v izvršnih svetih in upravnih organih zagotavlja
uresničevanje načela kolektivnega dela, odločanja in odgovornosti, V tem smislu bo dodana tudi določba o odgovornosti članov komitejev kot kolegijskih upravnih organov ter
dopolnjena določba o odgovornosti članov Izvršnega sveta
Skupščine SR Slovenije,
V skladu z amandmajem II k ustavi SR Slovenije bodo
spremenjeni členi, ki določajo, da so sekretarji in predsedniki
komitejev ter njihovi namestniki, po posebnem postopku
lahko še tretjič imenovani za isto funkcijo, tako da bo ta
možnost izključena. Prav tako bo določeno, da so tudi drugi
funkcionarji, ki vodijo zavode, uprave, upravne organizacije in
druge upravne organe lahko največ dvakrat zaporedoma imenovani za isto funkcijo.
V zakonu je določeno, da Izvršni svet Skupščine SR Slovenije sklepa veljavno, če je na seji navzoča večina njegovih
priloga poročevalca

članov, sklepe in druge odločitve pa sprejema z večino glasov
navzočih članov. V skladu z amandmajem VI bo ta določba
spremenjena tako, da bo za sprejemanje sklepov in drugih
odločitev v Izvršnem svetu predpisana večina glasov vseh
članov Izvršnega sveta.
Glede na ugotovitve o dokaj neracionalni organizaciji
upravnih organov bodo spremenjene in dopolnjene določbe o
načelih za organizacijo upravnih organov, pa tudi določbe o
enotnem občinskem sekretariatu. Bolj zavezujoče bo določeno, da je potrebno pri določanju organizacije upravnih
organov upoštevati obseg, vrsto, medsebojno povezanost in
način izvrševanja nalog, ki jih mora opravljati upravni organ.
Kot pravilo bo določeno, da se upravni organ ustanovi za več
upravnih področij, saj je le tako mogo'če pri opravljanju nalog
uveljaviti smortno organizacijo in sodobne rpetode dela s
povezovanjem delavcev različnih strok in stopenj izobrazbe v
delovne skupine, uporabo ustreznih tehničnih sredstev in
druge možnosti za modernizacijo dela. Za posamezno področje pa naj bi se upravni organ ustanovil le tedaj, če je glede
na znaten obseg nalog mogoče v takem upravnem organu
zagotoviti navedene pogoje. Kot element, ki vpliva na ustanovitev upravnega organa, bo vključen še pogoj, da se delavci
lahko ustrezno samoupravno organizirajo.
Če smotrne organizacije dela glede na manjši obseg nalog
na posameznih področjih ni mogoče zagotoviti niti z združevanjem več upravnih področij v enem upravnem organu, naj
bi se ustanovil enoten občinski sekretariat za vsa upravna
področja, razen za tista, za katera je z zakonom izrecno
določeno, da mora biti zanje ustanovljen samostojen upravni
organ. Pri tem pa je potrebno opozoriti, da novejši zakoni, ki
urejajo posamezna področja, praviloma ne predpisujejo več
obvezne ustanovitve samostojnih upravnih organov oziroma
napotujejo na ustanovitev medobčinskih upravnih organov.
Predlagane dopolnitve ostajajo v mejah ustavnega pooblastila, po katerem se z zakonom lahko določajo temeljna načela za organizacijo občinskih upravnih služb, saj terjajo le
učinkovito organizacijo opravljanja upravnih nalog na podlagi predhodne analize vseh pogojev in okoliščin.
Hkrati bi dopolnili določbo o skupnem opravljanju strokovnih nalog tako, da bi se upravni organ in samoupravne interesne skupnosti oziroma družbeno-politične ali družbene organizacije s sporazumom dogovorili o najbolj racionalni možnosti za opravljanje strokovnih nalog na istem področju ali v
upravnem organu ali v strokovni službi ustrezne skupnosti
oziroma organizacije, kar naj bi onemogočilo podvajanje pri
opravljanju istih nalog. Zakon o državni upravi lahko zavezuje
le upravne organe, zakoni za posamezna področja (družbene
dejavnosti, javne ceste, energetsko gospodarstvo itd.) pa že
vsebujejo določbe, po katerih morajo samoupravne interesne
skupnosti čimbolj racionalno organizirati strokovno delo (v
svoji službi, skupaj z drugimi SIS ali upravnim organom).
Upravni organ in Izvršni svet bosta lahko presojala, katera
oblika organizacije strokovnega dela v samoupravni interesni
skupnosti je racionalna, seveda ob sodelovanju z ustrezno
samoupravno interesno skupnostjo oziroma organizacijo.
Glede na stanje in probleme v zvezi s samoupravnim organiziranjem delavcev, zlasti v manjših upravnih organih, se je
potrebno opredeliti o možnosti, po kateri bi delavci več maj-

hnih delovnih skupnosti lahko s samoupravnim sporazumom
oblikovali eno delovno skupnost.
Določba zakona, ki napotuje delavce delovnih skupnosti
upravnih organov iste družbenopolitične skupnosti, da sodelujejo med seboj pri urejanju vprašanj, ki so zanje skupnega
pomena, zlasti pa pri urejanju samoupravnih pravic, obveznosti in odgovornosti, bo dopolnjena in konkretizirana. Prav
tako bo dopolnjena določba po kateri upravni organi zaradi
učinkovitejše in racionalnejše uporabe opreme lahko združujejo ta sredstva oziroma jih skupaj uporabljajo; taka možnost
bo predvidena tudi za posamezne vrste materialnih stroškov,
ki jih ni smotrno deliti med posamezne upravne organe Ti
stroški se bodo lahko zagotavljali le enemu izmed upravnih
organov, kar bo omogočalo racionalnejše finančno materialno poslovanje glede teh sredstev.
Predlagane zakonske rešitve v zvezi z racionalizacijo administrativno strokovnih opravil bo mogoče v praksi realizirati
samo z usklajeno in kontinuirano politično akcijo na vseh
ravneh. Pri tem je posebnega pomena vloga predlaganega
republiškega sveta za vprašanje organizacije in delovanja
administrativno strokovnih služb in ustreznih komisij, ki že
delujejo pri izvršnih svetih občinskih skupščin.
V dosedanjih razpravah o skupnih osnovah za nagrajevanje
nosilcev družbenih funkcij na vseh ravneh se je izoblikovalo
stališče, po katerem bodo v družbeni dogovor za nosilce
družbenih funkcij vključeni le tisti predstojniki upravnih organov in njihovi namestniki, ki jih imenuje Skupščina. Položaj
funkcionarja, ki vodi upravni organ, imajo po zakonu tudi
predstojniki drugih upravnih organov (vključno z organi v
sestavi) in upravnih organizacij, ki jih imenuje izvršni svet. Za
tiste funkcionarje, ki ne bodo zajeti v dogovoru o nosilcih
družbenih funkcij, bi morali v zakonu določiti, da določa
osnove in merila za njihove osebne dohodke Izvršni svet,
podobno kot je za zvezne organe že urejeno v zveznem
zakonu o temeljih sistema državne uprave (291. člen).
Določba o imenovanju dveh namestnikov republiških sekretarjev in predsednikov republiškfh komitejev, ki napotuje
na poseben zakon, bo dopolnjena tako, da bodo določeni
pogoji, ob katerih bi izvršni svet imel možnosti predlagati
Skupščini imenovanje drugega namestnika. Praktične izkušnje namreč kažejo, da se v posameznih obdobjih spreminja
obseg nalog, ki jih mora osebno opraviti funkcionar, ki vodi
upravni organ, in ki zahtevajo zastopanje organa na ravni
predstojnika.
Glede na izkušnje bodo dopolnjene še nekatere druge določbe, v skladu s predvidenimi spremembami zakona o delovnih razmerjih pa bodo v tem zakonu po potrebi spremenjene
tudi nekatere določbe o delovnih razmerjih.
IV. OCENA MATERIALNIH IN DRUGIH
POSLEDIC ZAKONA
Za izvedbo predlaganega, zakona ne bodo potrebna finančna sredstva, niti ne bo povzročal materialnih obveznosti
za republiko, občine, organizacije združenega dela in druge
samoupravne organizacije in skupnosti ter za občane Glede
na to, da predlagane zakonske rešitve dajejo podlago za
racionalnejšo organizacijo upravnih organov, omogočajo tudi
zmanjšanje stroškov, ki so zvezani z njihovim delovanjem.

OSNUTEK ZAKONA
o spremembah in dopolnitvah zakona o sistemu državne
uprave in o Izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije ter o
republiških upravnih organih
o spremembah in dopolnitvah zakona o sistemu državne uprave in o Izvršnem svetu
Skupščine SR Slovenije ter o republiških
upiavnih organih
1. člen
V zakonu o sistemu državne uprave in o
Izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije ter o

OPOMBE:

republiških upravnih organih (Uradni list
SRS, št, 24-1149/79) se za 5. členom doda nov
5. a člen,ki se glasi:
»5. a člen
V izvršnih svetih in upravnih organih se
kolektivno delo, odločanje in odgovornost za-

priloga poročevalca
>
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gotavlja z njihovo organizacijo, sestavo ter
načinom dela pri izvrševanju funkcij državne
uprave.
i
V skladu s svojimi pravicami, obveznostmi
in odgovornostmi krepijo izvršni sveti in
upravni organi skupno in neposredno osebno
odgovornost ter razvijajo oblike in metode
dela, ki temeljijo na načelih kolektivnega dela
in odgovornosti.«
2. člen
V 11. členu se doda nov drugi odstavek, ki
se glasi:
»Izvršni sveti in upravni organi morajo redno spremljati in analizirati učinke predpisov
z vidika racionalnosti postopkov in obsega
administrativno strokovnih opravil v upravnih
in drugih organih ter v samoupravnih organizacijah in skupnostih.«
Sedanji drugi odstavek postane tretji odstavio3. člen
i
20. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Upravni organ se praviloma ustanovi za
več področij, upoštevajoč obseg, vrsto, medsebojno povezanost in način izvrševanja
upravnih nalog, tako da se zagotovi njihovo
učinkovito opravljanje in uveljavi smotrna organizacija in metode dela, omogoči pa tudi
ustrezno samoupravno organiziranje delavcev v delovni skupnosti upravnega organa in
uresničevanje njihovih samoupravnih pravic,
obveznosti in odgovornosti.
Upravni organ se lahko izjemoma ustanovi
za posamezno področje, če to terja narava
nalog in če se glede na večji obseg nalog
lahko zagotovi smotrna organizacija dela pri
opravljanju teh nalog.«
4. člen
Za 20. členom se doda nov 20. a člen, ki se
glasi:
»20. a člen
Upravni organ in samoupravna interesna
skupnost-morata zaradi smotrne razmejitve
strokovnega dela na posameznem področju s
sporazumom določiti strokovne naloge, ki jih
bo opravljal upravni organ za samoupravno
interesno skupnost oziroma strokovna služba
samoupravne interesne skupnosti za upravni
organ. S sporazumom se določi obseg in
vrsta nalog, ki jih opravlja upravni organ oziroma strokovna služba samoupravne interesne skupnosti, osnove in merila za zagotavljanje sredstev za delo, način koordiniranja dela
ter druge medsebojne pravice, obveznosti in
odgovornosti.
Upravni organ lahko po sporazumu opravlja določene strokovne naloge s svojega delovnega področja tudi za družbenopolitične
oziroma družbene organizacije.
K sporazumu iz prvega in drugega odstavka
tega člena da soglasje Izvršni svet.«
5. člen
V 29. členu se v tretjem odstavku pika nadomesti z vejico in doda besdilo, ki se glasi:

»v skladu z načeli kolektivnega dela in odgovornosti pri odločanju v zadevah z delovnega področja komiteja.«
6. člen
V 30. členu se doda nov tretji odstavek, ki se
glasi:
»Člani komiteja so skupščini družbenopolitične skupnosti in njenemu izvršnemu svetu
osebno odgovorni za svoje delo v komiteju, v
mejah svojih pravic in dolžnosti pa tudi za
delo in odločitve komiteja«.
7. člen
V 39. členu se v drugem odstavku črta zadnji stavek.
8. člen
V 40. členu se v četrtem odstavku pred
podpičjem dodajo besede: »še za štiri leta«.
9. člen
V 41. členu se v drugem odstavku v tretji
vrsti vejica nadomesti s piko, besedilo do
konca stavka pa se črta.
10. člen
47. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Če zaradi manjšega obsega upravnih nalog ni pogojev za ustanovitev upravnih organov za več področij v skladu s prvim odstavkom 20. člena tega zakona, se ustanovi enoten občinski sekretariat za opravljanje upravnih nalog za vsa področja, razen za tista, za
katera je z zakonom določeno, da se zanje
ustanovi poseben upravni organ.«
11. člen
Za 107. členom se doda nov 107. a člen, ki
se glasi:
»Sredstva za določene vrste materialnih
stroškov, ki jih glede na namen ni smotrno
zagotavljati ločeno vsakemu upravnemu organu, se lahko za potrebe več ali vseh upravnih organov iste družbenopolitične skupnosti
zagotovijo v okviru sredstev za delo upravnega organa, ki ga določi izvršni svet.«
12. člen
128. člen se spremeni in dopolni tako, da se
glasi:
»Osnove in merila za delitev sredstev za
osebne dohodke funkcionarjev, ki vodijo
upravne organe in njihovih namestnikov, ki
jih imenuje izvršni svet, ter vodilnih delavcev,
določi izvršni svet v skladu z 124. členom tega
zakona.
Prispevek funkcionarja in delavca iz prejšnjega odstavka k izvrševanju funkcij, del in
nalog upravnega oroana, ki ga vodi ali v katerem dela, oceni izv -šni svet. Predlog za oceno
vodilnih delavcev a izvršnemu vetu funkcionar, ki vodi upravi organ, ko si pridobi mne, nje delovne skupr jsti.«
Variantni dodatek:
Za 11. členom se doda nov 12. a člen, ki se
glasi:
priloga poročevalca
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12. a člen
V 135. členu se doda nov tretji odstavek, ki
se glasi:
»Če se delavci v delovnih skupnostih upravnih organov iste družbenopolitične skupnosti
zaradi majhnega obsega nalog upravnih organov ne morejo smotrno samoupravno organizirati, lahko s samoupravnim sporazumom oblikujejo eno delovno skupnost, v kateri uresničujejo svoje samoupravne pravice,
obveznosti in odgovornosti.«
V drugem odstavku, ki postane tretji odastavek, se v četrti vrsti besede »iz prejšnjega
odstavka« nadomestijo z besedami »iz prvega
oziroma drugega odstavka tega člena«.«
13. člen
136. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Delavci v delovnih skupnostih upravnih
organov iste družbenopolitične skupnosti
morajo sodelovati med seboj pri urejanju samoupravnih pravic, obveznosti in odgovornosti ter pri reševanju drugih vprašanj, ki so
zanje skupnega pomena, zlasti pa skupno
urejati vprašanja, ki se nanašajo na osnove in
merila za delitev sredstev za osebne dohodke
in skupno porabo, združevanje sredstev
skupne porabe, kadrovsko politiko in delovna
razmerja, temeljna načela samoupravne organiziranosti, obveščanje delavcev, naloge s področja ljudske obrambe in družbene samozaščite ter na izpopolnjevanje strokovne izobrazbe delavcev.«
14. člen
V 144. členu se za osmo alineo doda nova
alinea, ki se glasi:
»- daje funkcionarju, ki vodi upravni organ,
mnenje v zadevah v zvezi z dohodom delovne
skupnosti in osebnimi dohodki delavcev, če s
statutom ni drugače določeno;
15. člen
V 190. členu se doda nov drugi odstavek, ki
se glasi:

»Delavci iz prejšnjega odstavka, ki po aktu
o sistemizaciji del in nalog niso razporejeni
na dela in k nalogam v upravnem organu, ki je
prevzel naloge odpravljenega upravnega organa, se razporedijo na dela in k nalogam, ki
ustrezajo njihovi strokovni izobrazbi in z delom pridobljeni delovni zmožnosti, v drug
upravni organ iste družbenopolitične skupnosti.«
Drugi odstavek postane tretji odstavek.
16. člen
V 204. členu se doda nov prvi odstavek, ki
se alasi:
_/
»Člani republiškega izvršnega sveta so
osebno odgovorni za svoje delo in v mejah
svojih pravic in dolžnosti za delo in odločitve
izvršnega sveta.«
Sedanji prvi in drugi odstavek postaneta
drugi in tretji odstavek.
17. člen
V 207. členu se v drugem odstavku beseda
»navzočih« nadomesti z besedo »vseh«.
18. člen
V 212. členu se črta tretji odstavek.
19. člen
222. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Glede na obseg, značaj nalog, različnost
delovnih področij ali posebne potrebe v določenem obdobju se v posameznem republiškem sekretariatu ali republiškem komiteju
lahko« imenujeta dva namestnika.
20. člen
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v
Uradnem listu SRS.

SKUPŠČINA SR
SLOVENIJE
IZVRŠNI SVET
OBRAZLOŽITEV
V skladu s predlogom za izdajo zakona o spremembah in
dopolnitvah zakona o sistemu državne uprave in o Izvršnem
svetu Skupščine SR Slovenije ter o republiških upravnih organih so v osnutku zakona posamezne zakonske določbe usklajene z amandmaji k ustavi SR Slovenije, na podlagi praktičnih
izkušenj pri uresničevanju zakona pa so dopolnjene oziroma
spremenjene tudi nekatere druge zakonske določbe.
V zvezi z amandmaji k ustavi SR Slovenije je v splošnih
določbah zakona dodan nov 5. a člen v zvezi z uresničeva-'
njem načel kolektivnega dela, odločanja in odgovornosti pri
izvrševanju funkcij državne uprave, ki temelji na amandmaju I.
V tem smislu je dopolnjen tudi 29. člen zakona tako, da naj bi
poslovnik komiteja določal način dela v komiteju, ki temelji na
načelih kolektivnega dela in odgovornosti. Prav tako je v 30.
priloga poročevalca
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členu dodana določba, da so člani komiteja za svoje delo v
komiteju, v mejah svojih pravic in dolžnosti pa tudi za delo in
odločitve komiteja odgovorni izvršnemu svetu in skupščini V
204. členu je dodana smiselno enaka določba za člane Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije.
Določbi 39. in 41. člena sta usklajeni z amandmajem II tako,
da je izključena možnost izjemnega ponovnega imenovanja
sekretarjev in predsednikov komitejev ter njihovih namestnikov po preteku dveh mandatnih dob. Za funkcionarje, ki
vodijo druge upravne organe, pa je v spremenjenem 40. členu
določeno da so lahko največ dvakrat zaporedoma imenovani
za isto funkcijo glede na to, da sedaj zakon ne določa te
omejitve. V 207. členu, ki ureja način sprejemanja sklepov in
drugih odločitev v Izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije, je
določba o sprejemanju odločitev z večino glasov navzočih
članov spremenjena tako, da bo predpisana večina glasov
vseh članov. Ta sprememba temelji na izrecni določbi amandmaja VII.
Temeljno izhodišče drugih sprememb in dopolnitev zakona
je racionalizacija dela v upravnih organih. V tem smislu je
dopolnjen 11. člen, ki zavezuje izvršne svete in upravne organe, da redno analizirajo racionalnost postopkov in obseg
administrativno strokovnih opravil. Prav tako so v poglavju o
5

organizaciji upravnih organov spremenjene določbe, ki predstavljajo izhodišče za ustanovitev upravnih organov. V 20.
členu je bolj zavezujoče določeno, da je potrebno pri določanju organizacije upravnih organov upoštevati obseg, vrsto,
medsebojno povezanost in način izvrševanja nalog. Upravni
organ naj bi se praviloma ustanovil za več upravnih področij,
saj je le tako mogoče pri opravljanju nalog uveljaviti smotrno
organizacijo in metode dela ter smoupravno organiziranost.
Če je glede na znaten obseg nalog mogoče zagotoviti vse
navedene pogoje, bi se upravni organ izjemoma lahko ustanovil za posamezno področje. Na to določbo se navezuje tudi
sprememba v 47. členu. Če smotrne organizacije dela glede
na manjši obseg nalog na posameznih področjih ni mogoče
zagotoviti niti z združevanjem več upravnih področij v enem
upravnem organu, naj bi se v občini ustanovil enoten občinski
sekretariat za vsa upravna področja, razen za tista, za katera
je z zakonom izrecno določeno, da mora biti ustanovljen
samostojen upravni organ.
Že sedaj zakon omogoča upravnim organom, da po sporazumu opravljajo strokovne naloge tudi za samoupravne interesne skupnosti in druge družbene dejavnike. Določba novega 20. a člena še razširja možnosti za racionalnejše opravljanje strokovnih nalog na posameznem področju tako, da se
opravljanje teh nalog lahko organizira v upravnem organu ali
v strokovni službi samoupravne interesne skupnosti oziroma
družbenopolitične ali družbene organizacije, podlaga za to je
ustrezen sporazum. To naj prepreči, da bi se iste strokovne
naloge opravljale na dveh mestih.
Majhne delovne skupnosti upravnih organov lahko po 135.
členu zakona s samoupravnim sporazumom z izvršnim svetom neposredno urejajo vsa vprašanja, ki se sicer urejajo s
samoupravnimi splošnimi akti delovne skupnosti. Poleg te
možnosti je glede na številne probleme, zlasti v občinah, kjer
prevladujejo majhni organi, variantno predlagano, da bi delavci takih delovnih skupnosti s samoupravnim sporazumom
lahko oblikovali eno delovno skupnost.
Določba 136. člena zakona, ki napotuje delavce delovnih ,
skupnosti upravnih organov iste družbenopolitične skupnosti, da sodelujejo med seboj pri urejanju vprašanj, ki so zanje
skupnega pomena, zlasti pa pri urejanju samoupravnih pravic, obveznosti in odgovornosti, je dopolnjena in konkretizirana. Prav tako je dodana določba 107. a člena tako, da bodo

upravni organi lahko združevali sredstva za posamezne vrste
materialnih stroškov, ki jih ni smotrno deliti med posamezne
upravne organe. Ta sredstva se bodo lahko zagotavljala le
enemu izmed upravnih organov, kar bo omogočalo racionalnejše finančno-materialno poslovanje glede teh sredstev.
Izraz "delovna skupnost« uporablja zakon kot splošen pojem, ko obravnava samoupravne pravice in obveznosti s tem,
da delavci v statutu določijo, v katerih oblikah in po katerih
organih odločajo o posameznih samoupravnih pravicah in
obveznostih. Ne glede na to pa so v nekaterih delovnih skupnostih šteli, da svet delovne skupnosti nima pristojnosti v
zvezi z dohodkom delovne skupnosti in osebnimi dohodki
delavcev, ter da mora mnenja o teh vprašanjih sprejemati
delovna skupnost na zboru. Zato je konkretizirana določba
144. člena, ki določa pristojnosti sveta delovne skupnosti.
Določba 128. člena je dopolnjena tako, da bo izvršni svet
določal osnove in merila za delitev sredstev za osebne dohodke tistih funkcionarjev, ki vodijo upravne organe, in vodilnih delavcev, ki jih sam imenuje in so njemu odgovorni. Po
vsebini ureja ta akt izvršnega sveta vprašanja, ki jih za druge
delavce v delovni skupnosti ureja samoupravni splošni akt
zato tudi temelji na istih načelih.
Določba 190. člena zakona, ki ureja pravice delavcev ob
odpravi upravnega organa, je dopolnjena tako, da je razporeditev delavcev, ki jih upravni organ prevzame hkrati z nalogami odpravljenega organa, vezana na kadrovske potrebe
tega organa, ki izhajajo iz novega akta o sistemizaciji del in
nalog. Določba 190. člena, vključno s predlagano dopolnitvijo
je skladna z 213. členom zakona o združenem delu in 177.
členom zakona o delovnih razmerjih, po katerih delavcu ne
preneha delovno razmerje zaradi združitve temeljnih organizacij aH tehnoloških in drugih izboljšav.
V zakonu je opuščena določba tretjega odstavka 212. člena
o kabinetih v sekretariatu republiškega izvršnega sveta, ki po
vsebini ne sodi v zakon, temveč v akt o organizaciji in delu
sekretariata republiškega izvršnega sveta. Določba 222. člena
je spremenjena in dopolnjena tako, da ne odkazuje na poseben zakon, temveč se že v tem zakonu določajo pogoji, ob
katerih bo Izvršni svet lahko izjemoma predlagal Skupščini
SR Slovenije imenovanje drugega namestnika republiškega
sekretarja ali predsednika republiškega komiteja.

DOLOČBE ZAKONA O SISTEMU DRŽAVNE UPRAVE IN O IZVRŠNEM
SVETU SKUPŠČINE SR SLOVENIJE TER O REPUBLIŠKIH UPRAVNIH
ORGANIH, KI SE SPREMENIJO
11. člen
Izvršni sveti in upravni organi morajo uvajati in razvijati take
oblike in metode dela, s katerimi se povečuje učinkovitost
njihovega dela, uveljavlja strokovno znanje delavcev v teh
organih ter spodbuja njihova ustvarjalnost in odgovornost za
delo.
Izvršni sveti in upravni organi se pri svojem delu opirajo na
znanstvena in strokovna dognanja ter skrbijo za tehnološko
modernizacijo dela.
20. člen
Upravni organ se ustanovi za več med seboj povezanih
področij, na katerih je mogoče smotrno organizirati opravljanje upravnih nalog zaradi njihove sorodnosti oziroma narave
ter načina delovanja upravnega organa.
Upravni organ se ustanovi za posamezno področje, če to
terja narava ali obsežnost nalog na posameznem področju.
V upravnem organu se lahko opravljajo tudi določene strokovne naloge za samoupravne interesne skupnosti ali družbenopolitične oziroma družbene organizacije po sporazumu, ki
ga sklene z njimi upravni organ s soglasjem izvršnega sveta. S
sporazumom se določi zlasti obseg in vrsta nalog, ki jih pravni
organ opravlja za posameznega uporabnika, osnove in merila
za zagotavljanje sredstev za delo, način koordiniranja dela ter
druge medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti.
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29. čien
Zadeve z delovnega področja komiteja opravljata v mejah
pravic in dolžnosti, ki jih določa zakon, komite kot kolegijsko
telo in predsednik komiteja. Komite kot kolegijsko telo dela
na sejah in odloča z večino glasov svojih članov.
Komite obravnava na seji načelna vprašanja s svojega delovnega področja, izdaja predpise in druge splošne akte,
izvaja ukrepe, za katere je pooblaščen, predlaga predpise in
druge splošne akte ter ukrepe s svojega delovnega področja,
daje mnenja o vprašanjih svojega delovnega področja ter
opravlja druge naloge, ki so po zakonu, statutu občine ali
drugem predpisu v njegovi pristojnosti.
Komite sprejme poslovnik, s katerim uredi način svojega
dela.
30. člen
/
Komite sestavljajo predsednik in določeno število članov.
Na predlog izvršnega sveta določi skupščina družbenopolitične skupnosti s svojim aktom upravne organe, samoupravne
interesne skuprlosti, organizacije združenega dela in druge
samoupravne organizacije in skupnosti, ki delegirajo svoje
predstavnike v komite; določeno število članov komiteja imenuje v skladu z aktom skupščine izvršni svet.
priloga poročevalca

39. člen
Sekretarje in predsednike komitejev imenuje in razrešuje
skupščina družbenopolitične skupnosti na predlog predsednika izvršnega sveta izmed članov izvršnega sveta.
Funkcionarji iz prejšnjega odstavka se imenujejo za štiri
leta in so lahko ponovno imenovani še za štiri leta. Izjemoma
so lahko ti funkcionarji po posebnem postopku imenovani še
za nadaljnja štiri leta.

moupravnim sporazumom se neposredno uredijo vsa vprašanja, ki se v skladu z zakonom urejajo s samoupravnimi splošnimi akti delovne skupnosti in se nanašajo na uresničevanje
samoupravnih pravic, obveznosti in odgovornosti delavcev.
Predhodno mnenje o tem, ali so v delovni skupnosti upravnega organa izpolnjeni pogoji za urejanje samoupravnih pravic, obveznosti in odgovornosti delavcev na način iz prejšnjega odstavka, da sindikat, ki je tudi udeleženec samoupravnega sporazuma.

40. člen
Zavod, upravo in upravno organizacijo vodi direktor, inšpektorat glavni inšpektor oziroma načelnik, urad in strokovno
službo pa vodja.
Z zakonom oziroma statutom občine ali z odlokom občinske skupščine se lahko določi za funkcionarje, ki vodijo
posamezne upravne organe, upravne organizacije oziroma
strokovne službe iz prejšnjega odstavka tudi drug ustrezen
naziv.
Način imenovanja in razrešitev funkcionarjev, ki vodijo
upravne organe, upravne organizacije in strokovne službe iz
prvega odstavka tega člena, določa zakon oziroma statut
občine.
Funkcionarji iz prejšnjega odstavka so po preteku štiriletne
dobe izvrševanja svoje funkcije lahko ponovno imenovani; v
postopku ponovnega imenovanja se oceni uspešnost dela
funkcionarja v pretekli mandatni dobi.
Štiriletna doba začne teči z dnem imenovanja.

136. člen
Delavci v delovnih skupnostih upravnih organov iste družbenopolitične skupnosti sodelujejo med seboj pri urejanju
samoupravnih pravic, obveznosti in odgovornosti ter drugih
vprašanj, ki so zanje skupnega pomena, zlasti tistih, ki se
nanašajo na pridobivanje, ugotavljanje in razporejanje dohodka, na delitev sredstev za osebno in skupno porabo, na
temeljna načela samoupravne organiziranosti, na kadrovsko
politiko in delovna razmerja.

41. člen
Na predlog predsednika izvršnega sveta se lahko imenuje
namestnik funkcionarja, ki vodi upravni organ; namestnika
imenuje in razrešuje organ, ki je pristojen za imenovanje
funkcionarja, ki vodi upravni organ.
Namestnik sekretarja in namestnik predsednika komiteja se
imenujeta za štiri leta in sta lahko ponovno imenovana še za
štiri leta, izjemoma pa. po posebnem postopku še za eno
mandatno dobo. Namestnik funkcionarja iz prvega odstavka
prejšnjega člena je po preteku štiriletne mandatne dobe lahko
ponovno imenovan.
Namestnik nadomešča funkcionarja, ki vodi upravni organ,
če je ta odsoten ali zadržan, z vsemi pooblastili in odgovornostmi ter ga zastopa v-zadevah, ki mu jih ta določi.
Če ni imenovan namestnik, nadomešča funkcionarja, ki
vodi upravni organ, če je ta odsoten ali zadržan, z vsemi
pooblastili in odgovornostmi drug funkcionar ali vodilni delavec, ki ga določi izvršni svet.
47. člen
V občinah, v katerih zaradi manjšega obsega nalog ni
pogojev za oblikovanje samostojnih upravnih organov za posamezna področja, se lahko ustanovi enoten občinski sekretariat za opravljanje upravnih nalog za vsa področja, razen za
tista, za katera je z zakonom določeno, da se zanje ustanovi
poseben upravni organ.
128. člen
Osebni dohodki vodilnih delavcev in delavcev s posebnimi
pooblastili, ki jih imenuje izvršni svet, se določajo v skladu z
osnovami in merili, ki jih določi izvršni svet ob upoštevanju
družbeno dogovorjenih osnov in meril in so odvisni tudi od
ocene izvršnega sveta o prispevku delovne skupnosti k izvrševanju funkcij, del in nalog upravnega organa, v obdobju, za
katerega se opravi obračun osebnih dohodkov.
Prispevek delavca iz prejšnjega odstavka k izvrševanju
funkcij, del in nalog upravnega organa, oceni izvršni svet na
predlog funkcionarja, ki vodi upravni organ. Funkcionar si
predhodno pridobi mnenje delovne skupnosti.
135. člen
Če se delavci v delovni skupnosti zaradi majhnega obsega
nalig upravnega organa ne morejo ustrezno samoupravno
organizirati in svojih samoupravnih pravic, obveznosti in odgovornosti urejati s samoupravnimi splošnimi akti na način,
določen z zakonom, sklenejo samoupravni sporazum z izvrš
nim svetom skupščine družbenopolitične skupnosti. S sapriloga poročevalca

144. člen
Svet delovne skupnosti:
- določa predlog statuta delovne skupnosti;
- določa predlog samoupravnega splošnega akta o osnovah in merilih za delitev sredstev za osebne dohodke in
skupno porabo ter predloge drugih samoupravnih splošnih
aktov, o katerih odločajo delavci z osebnim izjavljanjem;
- določa predlog finančnega načrta in zaključnega računa
delovne skupnosti;
- določa program ukrepov na področju ljudske obrambe in
družbene samozaščite, ki se nanašajo na delovno skupnost,
in skrbi za njihovo izvajanje;
- sprejema samoupravne splošne akte, za katere je pooblaščen s statutom delovne skupnosti;
- sprejema poslovnik za svoje delo;
- odloča o sklepanju družbenih dogovorov in samoupravnih sporazumov, za katere je pooblaščen;
- odloča oziroma daje mnenja v zadevah s področja delovnih razmerij, če s statutom v skladu z zakonom za to ni
pristojen drug organ delovne skupnosti;
- voli predsednika sveta izmed delegatov v svetu delovne
skupnosti, ter imenuje člane delovnih teles sveta;
- izvršuje odločitve, ki so jih sprejeli delavci z osebnim
izjavljanjem;
- skrbi za obveščanje delavcev,
- opravlja druge zadeve, ki jih v skladu z zakonom določijo
statut in drugi samoupravni splošni akti delovne skupnosti.
190. člen
Če se upravni organ odpravi, prevzame upravni organ, v
katerega delovno področje preidejo naloge odpravljenega
upravnega organa, tudi delavce, ki so opravljali ta dela in
naloge.
Delavci, ki niso prevzeti in razporejeni po prejšnjem odstavku, se dajo na razpolago v smislu "prejšnjega člena tega
zakona in uveljavljajo pravice iz delovnega razmerja v upravnem organu, ki ga določi izvršni svet.
204. člen
Člani republiškega izvršnega sveta so odgovorni za izvajanje politike in stališč republiškega izvršnega sveta v vseh
zadevah, ki jim jih poveri izvršni svet, kakor tudi za delo
republiških upravnih organov, ki jih vodijo.
Člani republiškega izvršnega sveta imajo pravico in dolžnost, da poročajo republiškemu izvršnemu svetu o problematiki na področju, za katerega so odgovorni, in da dajejo
pobude in predloge za reševanje vprašanj iz pristojnosti republiškega izvršnega sveta.
207. člen
Republiški izvršni svet dela in odloča o vprašanjih iz svoje
pristojnosti na sejah.
Republiški izvršni svet sklepa veljavno, če je na seji navzoča
večina njegovih članov ter sprejema sklepe in druge odločitve
z večino glasov navzočih članov.
7

Za odločanje v upravnem postopku in o drugih posameznih
zadevah iz svoje pristojnosti lahko ustanovi republiški izvršni
svet posebno komisijo.
212. člen
Republiški izvršni svet ima sekretariat kot strokovno službo,
ki opravlja zanj strokovne, tehnične in druge naloge iz pristojnosti generalnega sekretarja.
V sekretariatu republiškega izvršnega sveta se lahko organizira opravljanje določenih skupnih služb za posamezne ali
vse strokovne službe izvršnega sveta in tudi za druge republi-

ške organe, če izvršni svet tako določi,
Za opravljanje zadev za predsednika in podpredsednike so
v sekretariatu republiškega izvršnega sveta kabineti.
Generalni sekretar ima glede delavcev delovne skupnosti
sekretariata republiškega izvršnega sveta pravice in dolžnosti
funkcionarja, ki vodi republiški upravni organ.
222. člen
Z zakonom se določi, v katerih republiških sekretariatih in
republiških komitejih se zaradi obsega nalog lahko imenujeta
dva namestnika.
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POVZETEK
1. Informacija obravnava poglavitna vprašanja v zvezi z
delovanjem izvršnih svetov in upravnih organov v občinah
in republiki ter opozarja na dosežke in pomanjkljivosti pri
uresničevanju sprejetih sistemskih rešitev.
2. Za Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je v zadnjem
obdobju značilna usmeritev v izvrševanje v Skupščini SR
Slovenije sprejete politike. Usmeritvi v bolj operativno
delo. ki naj omogoči Izvršnemu svetu celovito obvladovanje stanja na vseh področjih in sprejemanje ukrepov, ki
izhajajo iz sprejete politike, so se prilagodile tudi sestava,
organizacija in metode dela v Izvršnem svetu.
Razmerja Izvršnega sveta s Skupščino SR Slovenije se
uresničujejo v skladu z zakonskimi usmeritvami. Pri programiranju dela je dosežen napredek zlasti glede časovne
in vsebinske usklajenosti programov dela, čeprav so še
prisotne nekatere pomanjkljivosti (npr. časovni zaostanki,
vsebinska nedodelanost gradiv oziroma posameznih rešitev). Z namenom, da bi bile rešitve in gradiva, ki so predložena Skupščini, čimbolj prilagojena potrebam delegatskega sistema, je Izvršni svet tudi določil dolžnosti in
postopke republiških upravnih organov pri pripravi gradiv.
Izvršni svet se v vsebinskem smislu vsebolj opira na pobude, predloge in mnenja vseh družbenih dejavnikov. Vso
pozornost posveča tudi obravnavi vprašanj delegatov oziroma delegacij, pri pripravi odgovorov na delegatska vprašanja pa je izpopolnil metode dela. Tudi udeležba predstavnikov Izvršnega sveta v delu zborov in v delovnih
telesih Skupščine in zborov se je v primerjavi s preteklim
obdobjem izboljšala.
Izvrševanje temeljnih funkcij Izvršnega sveta, ki se izražajo v njegovi odgovornosti za stanje in za izvrševanje
sprejete politike, je tesno povezano z delovanjem republiških upravnih organov, zato Izvršni svet usklajevanju in
usmerjanju njihovega dela posveča potrebno pozornost.
Ta funkcija pa se odraža tudi v skrbi Izvršnega sveta za
sistemizacijo njihovih del in nalog, organizacijo ter oblike
in metode dela, za kadrovsko usposobitev in tehnološko
modernizacijo dela republiških upravnih organov.
V razmerjih do drugih organov in družbenih dejavnikov
v republiki in izven nje je Izvršni svet uspel razviti ustrezne
oblike sodelovanja. Uveljavljena je praksa sestankov s
predstavniki izvršnih svetov občinskih skupščin in delovnih srečanj z delegacijami izvršnih svetov posameznih
republik in pokrajin. Sodelovanje iz pristojnosti federacije
se ne omejuje na medrepubliške komiteje in na Zvezni

izvršni svet, temveč so razvite tudi neposredne povezave z
delegati v Zveznem zboru in z delegacijo v Zboru republik
in pokrajin. V okviru mednarodnega sodelovanja so zlasti
razviti stiki z obmejnimi deželami sosednjih držav.
Razmerjem Izvršnega sveta z družbenopolitičnimi organizacijami, ki se odvija z vključevanjem predstavnikov
Izvršnega sveta v delo svetov, komisij, odborov in delovnih
skupin družbenopolitičnih organizacij na ravni republike,
gre po vsebini in intenziteti pomembno mesto. S samoupravnimi interesnimi skupnostmi pa sodeluje Izvršni svet
zlasti kadar gre za politiko področja, za katerega so ustanovljene samoupravne interesne skupnosti. Izvršni svet
skrbi tudi za javnost svojega dela in tekoče obvešča javnost o svojem delu in o delu republiških upravnih organov.
3. Izvršni sveti občinskih skupščin so se uveljavili zlasti
pri spremljanju stanja in odgovornosti za stanje na vseh
področjih družbenega življenja v občini. Manj pozornosti
pa izvršni sveti posvečajo usklajevanju in usmerjanju dela
občinskih upravnih organov in v nekaterih primerih prenašajo te naloge celo na posamezne člane izvršnega sveta.
V večini primerov je sedaj pri sestavi izvršnih svetov že
upoštevana zakonska določba, po kateri člani izvršnega
sveta ne morejo biti osebe, katerih funkcija v organizacijah združenega dela aH družbenopolitičnih organizacijah
ni združljiva s funkcijo člana izvršnega sveta.
4. V republiški upravi so bili na večini področij ustanovljeni komiteji kot kolegijski upravni organi, prišlo pa je tudi
do združevanja med seboj povezanih področij. Ocene
kažejo dokaj pozitivne učinke pri uveljavljanju republiških
komitejev, čeprav se v vseh primerih še niso dovolj uveljavile metode dela, ki jih zahteva kolegijsko odločanje v
upravnem organu.
Sestava republiških komitejev je ustrezna z vidika zastopanosti vseh dejavnikov. Potrebno pa bo poglobiti sodelovanje z organi, organizacijami in skupnostmi, ki delegirajo
člane v komiteje tako, da bodo v delu komitejev prišla bolj
do izraza njihova stališča. Na sejah republiških komitejev
sodelujejo praviloma tudi predstavniki družbenopolitičnih
organizacij in drugih organizacij ter strokovnih institucij.
Republiški upravni organi so se v zadnjem obdobju v
večji meri usmerili na izvajanje politike in izvrševanje zakonov, njihova aktivnost pri spremljanju stanja, kjer naj bi
bilo težišče njihovega dela, pa še vedno ni dovolj celovita
in sistematična. Med drugim na to vplivajo tudi med seboj
neusklajeni informacijski sistemi oziroma njihova nerazvitost.
5. Med seboj sodelujejo republiški upravni organi v

priloga poročevalca

republiških komitejih, pa tudi v drugih oblikah in načinih.
To sodelovanje pa ni na vseh področjih in v vseh vprašanjih enako po obsegu, pogostosti in kvaliteti.
Razmerja republiških upravnih organov do občinskih se
uresničujejo v različnih oblikah, odvisno od medsebojnih
pravic in dolžnosti Stiki med temi organi pa na posameznih področjih niso enako razviti po intenzivnosti in obsegu. Občinski upravni organi zlasti pogrešajo enotna
stališča in rešitve za prakso, ki bi lahko prispevale k
poenostavitvam postopkov in vplivale na večjo učinkovitost in racionalizacijo dela. Stiki z zveznimi upravnimi
organi so sicer pogosti, vendar je sodelovanje uspešnejše
pri strokovni pripravi gradiv, kot pri ukrepih tekoče ekonomske politike. Razmerja do samoupravnih interesnih
skupnosti in njihovih strokovnih služb se ustrezno uresničujejo in aktivnosti potekajo usklajeno. Ni pa uresničena
zakonska usmeritev, po kateri naj bi upravni organi opravljali po dogovoru strokovne naloge tudi za te organizacije
in skupnosti. Neposredne stike imajo republiški upravni
organi tudi z organizacijami združenega dela in drugimi
samoupravnimi organizacijami in skupnostmi, z Gospodarsko zbornico Slovenije, pa tudi s strokovnimi in znanstvenimi institucijami oziroma s posameznimi strokovnjaki.
6. Odloki o organizaciji in delovnem področju občinskih
upravnih organov ter strokovnih služb občinskih skupščin
in izvršnih svetov so v večini občin sprejeti. Podatki kažejo, da so se v občinah odločali za zelo razvejano in
neracionalno organizacijo upravnih organov in da niso
dovolj upoštevali usmeritve za povezovanje več sorodnih
upravnih področij v enem upravnem organu aH za organiziranje enotnega sekretariata. Prav tako občine niso dovolj izkoristile možnosti, ki jih daje zakon za oblikovanje
skupnih medobčinskih upravnih organov, v katerih bi bilo
mogoče ustreznejše razporediti dela in naloge ob boljši
izrabi delovnega čas? in tehničnih sredstev.
7. Stanje pri urejanju samoupravnih pravic, obveznosti
in odgovornosti delavcev delovnih skupnosti upravnih organov ni povsem zadovoljivo. Delavci so pri urejanju svojih samoupravnih pravic, obveznosti in odgovornosti več
ali manj formalno sledili določbam sistemskih zakonov, še
vedno pa premalo pozornosti posvečajo vsebinskemu reševanju te problematike. Tudi uveljavljanje novih dohodkovnih odnosov v delovnih skupnostih upravnih organov
je šele na začetku. Čeprav so bili na področju delitve
sredstev za osebne dohodke napravljeni določeni pozitivni premiki, obstoječe rešitve še niso povsem zadovoljive.
8. Podatki o stanju kadrov kažejo, da je bilo v začetku
leta 1980 v občinskih upravnih organih in strokovnih službah zaposlenih 7.336 delavcev, v republiških upravnih
organih (brez Republiškega sekretariata za notranje zadeve in Republiškega sekretariata za ljudsko obrambo),
republiških organizacijah in strokovnih službah Izvršnega
sveta pa 2.199 delavcev. Zaposlovanje v republiških in
občinskih upravnih organih se je v letu 1980 zaustavilo, v
letu 1981 pa se število delavcev v republiških in občinskih
upravnih organih postopoma zmanjšuje. Struktura in izobrazbena sestava delavcev v upravnih organih se je v
preteklih letih izboljšala. Še vedno pa primanjkuje delavcev z visoko strokovno izobrazbo za opravljanje zahtevnejših nalog. Novi sistem usposabljanja pripravnikov, strokovnih izpitov in izpopolnjevanja strokovne izobrazbe delavcev se izvaja šele od 1/1-1981. Pri izpopolnjevanju
UVOD
Na področju državne uprave je bila v preteklih letih ustvarjena nova sistemska podlaga za delovanje izvršnih svetov in
upravnih organov pa tudi za družbenoekonomski položaj
delavcev, ki delajo v teh organih in za njihovo stalno strokovno usposabljanje.
Informacija skladno z obveznostjo, prevzeto v Skupščini SF
Slovenije ob sprejemanju zakona o sistemu državne uprave in
priloga poročevalca

strokovne izobrazbe, ki je potekalo v skladu s programom
že v preteklih letih, se kažejo določeni uspehi, usposabljanje pripravnikov pa v praksi ni dovolj sistematično, na kar
opozarjajo tudi rezultati strokovnih izpitov.
9. Učinkovitost upravnih organov še vedno ni zadovoljiva, zlasti pri spremljanju stanja, dajanju pobud in predlogov skupščinam in izvršnim svetom ter družbenopolitičnim organizacijam in samoupravnim organizacijam ter
skupnostim za urejanje vprašanj, ki imajo pomen za uresničevanje njihove vloge v družbi. V delu upravnih organov so še vedno prisotne pomanjkljivosti pri pripravi predpisov in drugih gradiv, ki so strokovna podlaga za družbene odločitve. Gradiva niso prilagojena potrebam delegatskega odločanja, predvsem pa niso dovolj proučeni vsi
vidiki predlaganih rešitev in njihove posledice.
Delovanje upravnih organov v zvezi z uresničevanjem
pravic in obveznosti delovnih ljudi in občanov v upravnem
postopku se postopoma izboljšuje. Število nerešenih zadev v posameznih letih je relativno majhno, vendar pa gre
pri zaostankih predvsem za zahtevnejše zadeve, ki so za
občane zelo pomembne. Upravni organi še vedno ne posvečajo dovolj pozornosti odnosu do delovnih ljudi in
občanov ter hitrejšemu in učinkovitejšemu vodenju postopka, čeprav so bili storjeni nekateri ukrepi, ki naj izboljšajo to stanje.
V upravnih organih ni razvita sistematična skrb in strokovno delo v zvezi z organizacijo dela ter za izboljšanje
organizacije, tehnike in metod upravnega poslovanja.
Uvajanje informacijske tehnologije zaradi medsebojne
neusklajenosti in nepopolnosti opreme ter nepovezanosti
ne daje ustreznih učinkov.
1Q. V republiških in občinskih upravnih organih že dalj
časa poteka aktivnost pri preoblikovanju notranje organizacije in pri določanju nove sistemizacije del in nalog.
Sprejem pravilnikov o sistemizaciji del in nalog je vezan na
izrecno soglasje izvršnega sveta glede na njegovo odgovornost za usmerjanje in usklajevanje dela upravnih organov. Po prvih ocenah ti akti niso docela sledili sprejetim
izhodiščem, saj je bilo v nekaterih primerih predvideno
celo povečanje števila delavcev. Pri tem tudi niso bile
opravljene analize nalog strokovnih služb samoupravnih
interesnih skupnosti na posameznih področjih, na podlagi
katerih bi bilo mogoče v sodelovanju s samoupravnimi
interesnimi skupnostmi koncentrirati opravljanje strokovnih nalog. Republiški upravni organi zato v skladu s sklepom Izvršnega sveta ponovno preverjajo svoje akte o
sistemizaciji del in nalog, tako da bodo ustrezali dejanskemu obsegu dela in tako omogočili zmanjšanje števila
delavcev. Hkrati proučujejo tudi predpise s svojega delovnega področja z vidika obsega administrativno strokovnih
opravil in racionalnosti postopkov, uveljaviti pa morajo
tudi ustreznejše oblike in metode dela.
Sprotni in dolgoročni ukrepi izvršnih svetov in upravnih
organov morajo zagotoviti bolj racionalno delo upravnih
organov ob manjšem številu bolje usposobljenih in ustvarjalnih delavcev. V tem smislu se aktivnost pri pripravi
novih sistemizacij del in nalog vključuje v skupno akcijo
vseh družbenih dejavnikov za zmanjševanje administrativnega dela na družbeno potrebno raven. Te naloge pa bo
mogoče uresničiti le ob hkratnih ukrepih za modernizacijo
upravnega delovanja in racionalizacijo postopkov ter z
uvajanjem sodobnih organizacijskih in tehnoloških rešitev, ki pa zahtevajo sorazmerno velika vlaganja v tehnološko opremo in v usposabljanje kadrov.

o Izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije ter o republiških
upravnih organih obravnava poglavitna vprašanja v zvezi z
delovanjem izvršnih svetov in upravnih organov v občinah in
republiki ter opozarja na dosežke in pomanjkljivosti pri uresničevanju sprejetih sistemskih rešitev. Opira se na ocene
Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije ter na podatke in
ocene republiških upravnih organov in izvršnih svetov občinskih skupščin, s katerimi so bili organizirani posebni posveti,
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na katerih je bilo obravnavano širše gradivo, ki je podlaga tej
informaciji.
Izkušnje iz dosedanjega dela izvršnih svetov in upravnih
organov omogočajo oceno dosežene stopnje uresničevanja
zakonskih rešitev. Na podlagi ugotovitev in ocen pa je ob
upoštevanju ustavnih dopolnil in aktualnih družbenih potreb
potrebno sprejeti usmeritve za nadaljnje ukrepe na tem področju.
I. IZVRŠNI SVETI SKUPŠČIN
DRUŽBENOPOLITIČNIH SKUPNOSTI
V zvezi z izvršnimi sveti sta zvezni in republiški zakon1
poleg podrobne opredelitve položaja in vloge izvršnih svetov
še posebej poudarila njihovo odgovornost za učinkovito uresničevanje funkcij. Nov položaj in vloga izvršnih svetov se
izražata zlasti v odgovornosti za stanje v družbenopolitični
skupnosti, ki jo uresničujejo z izvajanjem politike in aktov,
sprejetih v skupščinah družbenopolitičnih skupnosti, kakor
tudi z izvrševanjem svojih samostojnih pooblastil na podlagi
ustave in zakona, v sodelovanju s somoupravnimi dejavniki pa
na področjih oziroma v zadevah, kjer organi državne uprave
nimajo neposrednih pooblastil. Tako se kot objektivna nujnost kaže novi vidik uresničevanja odgovornosti za stanje
družbenih zadev, ki zahteva nove metode delovanja izvršnih
svetov, ki se izražajo skozi medsebojni vpliv teh organov in
drugih samoupravnih dejavnikov pri reševanju vprašanj in
dajanju pobud v zadevah skupnega interesa.
Nove zakonske rešitve v zvezi s funkcijami in sestavo izvršnih svetov za Izvršni svet Skupščine SR Slovenije v poglavitnem delu sicer niso pomenile novosti, saj je bila večina teh
vprašanj urejena že z zakonom o izvršnem svetu, ki je bil
sprejet kmalu po uveljavitvi nove ustave v letu 1974; mnogo
bolj pa so vplivale na sestavo in izvrševanje funkcij izvršnih
svetov občinskih skupščin, katerih delovanje do tedaj z zakonom ni bilo urejeno.
a) Za delovanje Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije
je v zadnjem obdobju značilno, da se je pri izvrševanju svojih
funkcij, zlasti pa pri uresničevanju odgovornosti za stanje na
vseh področjih družbenega življenja in dela v republiki, pretežno usmeril v izvrševanje v Skupščini SR Slovenije sprejetih
odločitev. V primerjavi s preteklimi leti na zakonodajnem
področju na prevladujejo več zakoni sistemskega značaja,
temveč predpisi, ki za posamezna področja pomenijo prilagajanje sistemskim rešitvam, oziroma spremembe in dopolnitve
kot posledica izkušenj v družbeni praksi. Izvršni svet je tudi
velik del svoje aktivnosti posvetil načrtovanju družbenega
razvoja in pripravi planskih dokumentov, analizam izvrševanja
planskih aktov za preteklo obdobje ter sprotnim ukrepom
tekoče ekonomske politike. V skladu s svojo odgovornostjo si
je tudi posebej prizadeval spodbujati družbeno dogovarjanje
in samoupravno sporazumevanje v okviru planskih zadolžitev,
kakor tudi na drugih področjih.
Glede sestave, organizacije in metod dela Izvršnega sveta je
utemeljena ocena, da omogočajo celovitejšo obravnavo vprašanj, o katerih odloča na seji, tako da se ob delitvi dela lahko
uveljavlja kolektivno odločanje in odgovornost, kakor tudi
osebna odgovornost članov Izvršnega sveta kot funkcionarjev, ki vodijo upravne organe za posamezna področja. Oblikovanje vrste delovnih teles (odbori, komiteji, komisije, strokovni sveti, koordinacijski odbori), pa je omogočilo predhodno in bolj poglobljeno obravnavo vprašanj iz njihove pristojnosti. V praksi pa se vloga delovni^ teles še ne uresničuje v
celoti v skladu s temi usmeritvami, med drugim tudi zaradi
premajhne aktivnosti posameznih resorjev pri opredeljevanju
do posameznih vprašanj s širših družbenih vidikov. Ob predvidenih spremembah poslovnika Izvršnega sveta bo zato
potrebno ponovno proučiti tudi delovanje delovnih teles
Izvršnega sveta.
:
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Razmerja Izvršnega sveta s Skupščino SR Slovenije se
uresničujejo v skladu z zakonskimi usmeritvami. Pri programiranju dela, zlasti glede časovne in vsebinske usklajenosti
programov dela Izvršnega sveta in Skupščine je dosežen
napredek. Nekatere pomanjkljivosti, kot so časovni izostanki
in vsebinska nedodelanost gradiv oziroma posameznih rešitev so posledica nujno potrebnega usklajevanja s številnimi
družbenimi dejavniki med posameznimi fazami zakonskega
postopka, pa tudi precenjevanja dejanskih zmogljivosti posameznih nosilcev nalog glede na zahtevnost nalog in obremenitev v določenih obdobjih.
Z namenom, da bi bile rešitve in gradiva, ki so predložena
Skupščini, čimbolj prilagojena potrebam delegatskega sistema, je Izvršni svet opredelil dolžnosti in postopke republiških upravnih organov pri pripravi gradiv. Kljub temu pa te
zahteve niso vselej upoštevane, zaradi česar so gradiva skoraj
praviloma preobsežna, premalo so preučeni nekateri vsebinski vidiki in možne rešitve ter njihove posledice, način podajanja vsebine pa je pogosto preveč ozko strokoven. Pri oblikovanju zakonov še vedno ni dovolj upoštevano načelo, naj
zakoni predvsem spodbujajo razvoj samoupravnih odnosov,
neposredno oziroma v celoti pa urejajo samo tista vprašanja,
ki so skupnega pomena za delovne ljudi in občane v republiki.
Pri pripravi odgovorov na delegatska vprašanja je Izvršni
svet izpopolnil metode dela, tako da ne prihaja več do odlašanja z odgovori in da odgovore na delegatska vprašanja verificira Izvršni svet na seji. Za večino odgovorov je potrebno
zbrati podatke ali opraviti predhodna proučevanja, zato v
takih primerih ni mogoče že na isti seji dati odgovora na
postavljena vprašanja. Omeniti pa je treba tudi njegovo posebno pozornost do pobud, ki jih dajejo delegati v zborih
Skupščine, pa tudi različni družbeni dejavniki.
Udeležba predstavnikov Izvršnega sveta v delu zborov in v
delovnih telesih Skupščine in zborov se je v primerjavi s
preteklim obdobjem izboljšala. Funkcionarji, ki vodijo republiške upravne organe, se praviloma udeležujejo sej delovnih
teles, čeprav to ni vedno mogoče zaradi drugih sočasnih
obveznosti. Kot koristno se je pokazalo tudi, da delovna telesa
Skupščine in zborov večkrat obravnavajo gradiva oziroma
posamezna vprašanja, ki sicer niso uvrščena v dnevne rede
skupščinskih zborov, so pa pomembna za izvajanje politike in
za izvrševanje drugih funkcij Izvršnega sveta in republiških
upravnih organov. V teh primerih republiški upravni organi že
začenjajo samostojneje nastopati, saj gre pogosto za specifično problematiko področij, ki sicer sodi v področje dela
posameznih skupščinskih delovnih teles.
V razmerju do Predsedstva SRS je Izvršni svet deloval v
skladu z zakonskimi določbami. Tako je poročal Predsedstvu
SRS o vprašanjih iz svoje pristojnosti in ga obveščal o svojih
stališčih oziroma ukrepih, ki jih je sprejel ob obravnavanju
posameznih vprašanj s svojega področja. Predstavniki Izvršnega sveta se redno udeležujejo sej Predsedstva SRS in
aktivno sodeluje v obravnavani problematiki.
Izvrševanje temeljnih funkcij Izvršnega sveta, ki se izražajo
v njegovi odgovornosti za stanje in za izvrševanje sprejete
politike, je tesno povezano z delovanjem republiških upravnih
organov. Zato posveča Izvršni svet usklajevanju in usmerjanju
njihovega dela posebno pozornost, saj je učinkovitost njegovih predlogov in ukrepov predvsem odvisna od strokovnih
podlag, ki jih pripravljajo republiški upravni organi. Ob tem
Izvršni svet pri uresničevanju svoje funkcije usmerjanja in
usklajevanja dela republiških upravnih organov sprejema
sklepe, ki v vsebinskem pogledu predstavljajo smernice in
načelna stališča republiškim upravnim organom v zvezi z
načinom izvajanja določene politike in izvrševanjem zakonov
ter drugih predpisov na posameznih področjih. Izvršni svet pri
usmerjanju in usklajevanju dela republiških upravnih organov
daje tudi soglasje k njihovim aktom o sistemizaciji del in
nalog, skrbi za oblike in metode dela, za kadrovsko usposobitev in tehnološko modernizacijo dela, ki pa je doslej zaradi
priloga poročevalca

materialnih možnosti ni bilo mogoče celoviteje uresničiti.
V razmerjih do drugih organov in družbenih dejavnikov v
republiki in zunaj nje je Izvršni svet uspel razviti ustrezne
oblike in načine sodelovanja. Zato nadaljuje z že uveljavljeno
prakso delovnih srečanj s predstavniki posameznih družbenopolitičnih skupnosti, zlasti pa skupnih sestankov s predsedniki izvršnih svetov občinskih skupščin in skupščin posebnih družbenopolitičnih skupnosti. Razviti so tudi delovni stiki
z Gospodarsko zbornico Slovenije in splošnimi združenji,
posebno v zadnjem času pa tudi z organizacijami združenega
dela in njihovimi poslovodnimi strukturami. Pri tem so obravnavana aktualna vprašanja razvoja in tekoče gospodarske
politike, pa tudi druga problematika z namenom, da se doseže
enotnost pri oblikovanju in usklajenost pri izvajanju posameznih odločitev in usmeritev ter izmenjavo izkušnje, mnenja in
pobude.
Razmerja z Zveznim izvršnim svetom in izvršnimi sveti
skupščin republik in avtonomnih pokrajin, ki izhajajo iz enakopravne udeležbe in odgovornosti republik in avtonomnih
pokrajin v predlaganju politike federacije in skrbi za njeno
izvajanje, se uresničujejo v različnih oblikah.
Sporazumevanje in dogovarjanje je postalo oblika urejanja
zadev v federaciji. Ob uspešnem urejanju odprtih vprašanj
pretežno preko medrepubliških komitejev, zveznih komitejev
oziroma drugih teles ter koordinacijske komisije izvršnega
sveta s sodelovanjem predstavnikov izvršnih svetov republik
in pokrajin pa se pojavljajo nekatere pomanjkljivosti, ki lahko
vplivajo na nadaljnji razvoj sporazumevanja in dogovarjanja.
Medrepubliški komiteji sicer dokaj uspešno uresničujejo
svojo vlogo pri obravnavi izvršilnih predpisov, vendar pa so
usklajevalni postopki razmeroma dolgi, čemur je vzrok predvsem značaj posameznih vprašanj in materialne posledice za
republike in pokrajini in dejstvo, da člani medrepubliških
komitejev niso imeli dovolj fleksibilnih stališč, zlasti pa še
kratki roki, ki so onemogočali solidno pripravo stališč v republikah oziroma pokrajinah. Še sedaj ni razčiščena vloga medrepubliških komitejev pri usklajevanju zakonov, o katerih
razpravlja zbor republik in pokrajin. Uspešno dogovarjanje so
mnogokrat otežkočale tudi težnje po enotnem urejanju vprašanj, čeprav za to ni bilo realne podlage.
Vedno bolj pomembno obliko sodelovanja predstavljajo
tudi neposredna srečanja predstavnikov Izvršnega sveta s
predstavniki izvršnih svetov posameznih republik in pokrajin,
katerih namen je izmenjava mnenj in stališč o skupnih vprašanjih razvoja, konkretnih aktivnostih ter ustvarjanju pogojev za
povezave v okviru združenega dela na podlagi združevanja
dela in sredstev. Zlasti uspešno sodelovanje; ki je imelo za
posledico intenzivne procese povezovanja organizacij združenega dela, je bilo z manj razvitimi republikami in pokrajino
Kosovo v zvezi z realizacijo določil zakona o republikah in
pokrajini, ki se štejejo za gospodarsko manj razvite.
Izvršni svet razvija tudi oblike neposrednega sodelovanja z
delegacijo Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in pokrajin oziroma z delegati iz Socialistične republike Slovenije v
Zveznem zboru, kar se je pokazalo kot zelo učinkovito, saj je
zagotovljeno boljše vzajemno informiranje, prispeva pa tudi h
kvaliteti obravnave posameznih vprašanj. V pripravo mnenj in
stališč so v strokovnem pogledu praviloma vključeni ustrezni
republiški upravni organi in organizacije, zlasti kar zadeva
zagotavljanje informacij in podatkov.
V okviru mednarodnega sodelovanja SR Slovenije so zlasti
razviti stiki z obmejnimi deželami sosednjih držav Italije in
Avstrije, ki se odvijajo z medsebojnimi obiski in srečanji
predstavnikov Izvršnega sveta s predstavniki deželnih vlad.
Predmet teh pogovorov so predvsem vprašanja v zvezi z
nadaljnjim medsebojnim gospodarskim, kulturnim, prosvetnim ter znanstveno-tehničnim sodelovanjem in položajem
slovenske narodne skupnosti v zamejstvu. Taki stiki so vzpostavljeni tudi z drugimi deželami zlasti v zvezi z vprašanji
priloga poročevalca

gospodarskega sodelovanja. Med trajne oblike sodi tudi sodelovanje v okviru Delovne skupnosti vzhodno alpskega območja Alpe-Jadran, ki se ne odvija samo na ravni Izvršnega
sveta, temveč tudi s strokovnim sodelovanjem pri skupnih
nalogah.
Po intenziteti obravnavane problematike gre razmerjem
Izvršnega sveta z družbenopolitičnimi organizacijami na ravni
republike posebno mesto. Razvite so razne oblike, od sodelovanja predstavnikov Izvršnega sveta na sejah vodstev družbenopolitičnih organizacij, skupnih sestankov in delovnih skupin, do udeležbe v delu republiških družbenih svetov. Pri tem
ne gre le za dajanje informacij, pojasnil in mnenj, temveč
čedalje bolj za obravnavanje pobud, predlogov, pripomb in
stališč, ki so jih dale družbenopolitične organizacije v zvezi z
ukrepanjem na posameznih področjih, ter za obveščanje o
ukrepih Izvršnega sveta ali republiških upravnih organov. Še
posebej se to sodelovanje v praktičnem pogledu kaže z vključevajem predstavnikov Izvršnega sveta v delo svetov, komisij,
odborov, in delovnih skupin družbenopolitičnih organizacij
na ravni republike.
Razmerja s samoupravnimi interesnimi skupnostmi se uresničujejo v različnih oblikah sodelovanja. Tako npr. odbori in
druga delovna telesa Izvršnega sveta sodelujejo s samoupravnimi interesnimi skupnostmi tako, da predstavnike teh skupnosti vabijo na svoje seje glede na obravnavano problematiko, oblikujejo skupne delovne skupine ali izmenjujejo stališča, mnenja ali podatke. Sodelovanje je še posebej pogosto in
intenzivno tedaj, kadar gre za probleme in politko področja,
za katerega so te samoupravne interesne skupnosti ustanovljene.
Izvršni svet se v okviru svojih ustavnih pravic in obveznosti
tudi tvorno vključuje v odpravljanje družbenih problemov na
vseh področjih ter se v večji meri odpira pobudam in predlogom samoupravno organiziranih dejavnikov političnega sistema. Pri tem namenja posebno pozornost tudi javnosti
svojega dela, saj na različne načine prek sredstev javnega
obveščanja tekoče obvešča javnost o svojem delu in delu
republiških upravnih organov, o sprejetih stališčih in aktivnosti ter o problemih na posmeznih področjih. Ob podpori vseh
družbenih sil bo mogoče odpraviti pomanjkljivosti, ki se še
pojavljajo v njegovem delu in v delu republiških upravnih
organov in ki so delno posledica nakopičenih problemov na
posameznih področjih družbenega življenja in razvoja ali šibkosti v delovanju posameznih organov.
b) Izvršni sveti občinskih skupščin so se uveljavili zlasti pri
izvrševanju funkcije spremljanja stanja in odgovornosti za
stanje na vseh področjih družbenega življenja v občini. Vpogled v stanje si zagotavljajo prek analiz, informacij in poročil
upravnih organov, organizacij in skupnosti, z organiziranjem
posvetov in sestankov v organizacijah združenega dela, samoupravnih interesnih skupnostih in krajevnih skupnostih in
podobno. Pri tem sodelujejo izvršni sveti občinskih skupščin
tudi z organi družbenopolitičnih organizacij, samoupravnih in
drugih organizacij in skupnosti ter z drugimi družbenimi
dejavniki v občini, vendar z organizacijami združenega dela
še preveč pogosto le prek poslovodnih organov.
Stanje na posameznih področjih spremljajo izvršni sveti
skozi vse leto, skupščini pa poročajo najmanj enkrat letno
oziroma, kadar to narekujejo aktualni problemi na posameznih področjih. Izvršni sveti praviloma neposredno nastopajo
kot predlagatelji vseh gradiv, medtem ko se občinski upravni
organi v tej vlogi dokaj redko pojavljajo. Ob predložitvi posameznih poročil, analiz in informacij predlagajo izvršni sveti
skupščinam tudi ustrezne ukrepe.
Izvršni sveti usklajevanju in usmerjanju dela občinskih
upravnih organov skoraj praviloma ne posvečajo dovolj pozornosti in podcenjujejo pomen te funkcije za uspešno izvrševanje drugih nalog izvršnega sveta. To se kaže tudi v kar
pogosti praksi, ko se prenaša odgovornost izvršnega sveta za
usklajevaje in usmerjanje dela upravnih organov na določe11

nega podpredsednika ali posameznega člana izvršnega sveta.
Taka praksa pa postavlja v ospredje predvsem organizacijske
naloge, manj pa vsebinsko uskaljevanje in usmerjanje dela,
kar je v nasprotju z ustavno opredelitvijo funkcij izvršnega
sveta, ki je kot celota odgovoren za izvrševanje vseh svojih
funkcij. Tudi sestava izvršnih svetov v občinah je še vedno
raznolika; število članov se giblje od 8 do 19, razlikuje pa se
tudi število neprofesionalnih članov. V nekaterih občinah
vodijo člani izvršnega sveta vse upravne organe, v drugih pa
samo nekatere. Pri sestasvi izvršnih svetov v tem mandatnem
obdobju je v večini primerov upoštevana določba zveznega
zakona po kateri člani izvršnega sveta ne morejo biti osebe,
katerih funkcija v organizacijah združenega dela ali drugi
saoupravni organizacji in skupnosti ali družbenopolitični organizaciji ni združljiva s funkcijo člana izvršnega sveta; odstopanja so le v posameznih primerih, ko zaradi kadrovskih
problemov še ni mogoče zagotoviti ustrezne strukture. V
posameznih občinah sicer ugotavljajo, da prav člani izvršnega sveta, ki opravljajo dolžnosti poslovodnega organa v
TOZD in so zadolženi za določeno področje v izvršnem svetu,
z večjim poznavanjem opravljajo svojo zadolžitev v izvršnem
svetu. Kljub takim mnenjem je vendarle treba dosledno vztrajati pri spoštovanju zakonskih določb o nezdružljivosti članstva v izvršnem svetu z nekatermi drugimi funkcijami, zlasti s
poslovodno funkcijo v organizacijah združenega dela, saj
takšna dvojnost objektivno in subjektivno ovira nosilca funkcije pri opravljanju njegovih nalog ter nehote vzpodbuja
izvensistemsko reševanje problemov posameznih organizacij
združenega dela.
V skoraj sedemletni praksi delovanja so se oblikovale in
izpopolnjevale tudi metode in način dela, ne glede na dejstvo,
da precej izvršnih svetov še nima svojih poslovnikov. Za
predhodno obravnavo vprašanj iz svoje pristojnosti in za
izvajanje posameznih nalog ima večina izvršnih svetov občinskih skupščin stalna in občasna delovna telesa (od 6 do 8).
Večina stalnih delovnih teles je ustanovljena za področje
družbenoekonomskih odnosov, za gospodarstvo in planiranje, za urbanizem, gradbene in komunalne zadeve in kmetijstvo. V letu 1981 pa so bila ustanovljena tudi posebna delovna
telesa za usmerjanje aktivnosti pri zmanjšanju administrativnega dela oziroma družbene režije.
II. UPRAVNI ORGANI
Nove zakonske rešitve so poudarile aktivno vlogo upravnih
organov pri reševanju družbenih zadev. Upravni organi morajo z vsem svojim delovanjem, zlasti pa pri pripravi strokovnih gradiv, ki so podlaga družbenim odločitvam, ter z izvrševanjem zakonov, drugih predpisov in splošnih aktov ustvarjalno prispevati h krepitvi in razvijanju socialističnih samoupravnih družbenih odnosov. Pogoj za to pa je, da se upravni
organi pri izvrševanju svojih funkcij povezujejo med seboj in z
drugimi družbenimi dejavniki pri reševanju vseh tistih vprašanj/ki so zanje skupnega pomena, in da tudi z organizacijskimi oblikami in metodami dela povečajo učinkovitost svojega dela
a) Vzporedno z oblikovanjem novih sistemskih rešitev o
državni upravi so potekale priprave za spremembe v organizaciji upravnih organov. Poleg sistemskih izhodišč so drugačno organiziranost narekovale tudi izkušnje iz dotedanjega
dela in aktualne naloge na posameznih področjih.
V republiški upravi so bili za večino področij ustanovljeni
republiški komiteji tako, da so republiški sekretariati ostali le
na področju, kjer so državne funkcije močneje izražene Zaradi združevanja med seboj povezanih področij se je število
republiških sekretariatov in republiških komitejev v primerjavi
s prejšnjo organizacijo zmanjšalo od 20 na 18. Neposredno po
sprejemu zakona je bila z odlokom Skupščine SR Slovenije
določena tudi sestava posameznih republiških komitejev. Iz12

delani so bili poslovniki republiških komitejev, ki dajejo nadaljnjo podlago za njihovo delo in sprejemanje ooločitev.
Republiški komiteji kot oblika kolegijskih upravnih organov, pri katerih se že uresničujejo načela kolektivnega dela in
odgovornosti pri izvrševanju upravnih funkcij, so se uveljavili.
Še posebej velja ta ocena za tista področja, za katera so že
poprej delovali republiški komiteji in kjer se je kolegijski način
obravnavanja vprašanj in sprejemanja odločitev že ustalil.
Tako je omogočeno celovitejše obravnavanje problematike, k
čemur prispeva delegatska zastopanost samoupravnih interesnih skupnosti ter sodelovanje tistih članov komiteja, ki izhajajo z raznih področij združenega dela ter iz različnih republiških upravnih organov, hkrati pa lahko vplivajo na to, da so
ukrepi vseh dejavnikov na istem področju bolj usklajeni. Udeležba različnih družbenih dejavnikov v komitejih omogoča
stalno spremljanje dela ustreznih samoupravnih interesnih
skupnosti, pa tudi drugih organov in organizacij z ustreznega
področja. Večina republiških komitejev ocenjuje, da je njihova sestava ustrezna. Zlasti v republiških komitejih s področja družbenih dejavnosti se je kot primerna pokazala rešitev, po kateri samoupravne interesne skupnosti zastopajo
delegati njihovih organov pri obravnavi posameznih vprašanj.
Na sejah republiških komitejev praviloma sodelujejo tudi
predstavniki družbenopolitičnih organizacij in drugih organizacij ter strokovnih institucij z določenega področja, ki niso
člani komiteja. To sodelovanje je koristno in uspešno zlasti pri
oblikovanju stališč, ki jim sledijo konkretni ukrepi oziroma
predlogi ukrepov.
V republiških komitejih pa se še vedno niso dovolj uveljavile
metode, ki jih zahteva delo in način odločanja v kolegijskih
upravnih organih, saj komiteji na sejah še vedno ne obravnavajo vseh temeljnih vprašanj s svojega področja. V delu republiških komitejev se tudi še premalo izražajo stališča organov,
ki so delegirali člane v komite. Zato bodo morali republiški
komiteji v tem smislu analizirati svoje delovanje in pri opredeljevanju nalog z delovnega področja komiteja v polni meri
uveljaviti kolektivno delo, odločanje in odgovornost svojih
članov. Poglobiti je potrebno tudi sodelovanje z organi, organizacijami in skupnostmi, ki delegirajo člane v komiteje, tako
da bo njihov ustvarjalni prispevek večji in da se sodelovanje
ne bo omejevalo le na aktivnost članov na sejah komiteja,
temveč tudi v sredinah, iz katerih izhajajo.
V skladu s sistemskimi rešitvami, ki so odprle možnosti za
smotrnejšo razdelitev strokovnega dela med upravnimi organi, upravnimi organizacijami in strokovnimi službami samoupravnih interesnih skupnosti, je bilo organiziranih osem
republiških organizacij. Pri tem je bil poudarjen strokovni
vidik in usmeritev, da morajo delovati kot skupna strokovna
služba vseh zainteresiranih dejavnikov v republiki. Obveznost
republiških organizacij, da že po samem zakonu zagotovijo
opravljanje strokovnih nalog s svojega delovnega področja
tudi za samoupravne interesne skupnosti ter družbenopolitične in družbene organizacije, se v celoti še ne uresničuje v
skladu s sprejeto usmeritvijo. Deloma se ta obveznost izvaja v
tistih republiških organizacijah, ki so že prej opravljale določene strokovne naloge tudi za druge subjekte, vendar tudi te
republiške organizacije z uporabniki še niso sklenile samoupravnih sporazumov, s katerimi bi podrobneje določile zlasti
obseg in vrsto nalog, osnove in merila za zagotavljanja sredstev za delo, način koordiniranja dela ter druge medsebojne
pravice, obveznosti in odgovornosti. Prav tako v praksi ni
izkoriščena možnost, da se pri republiški organizaciji ustanovi svet kot skupen organ uporabnikov za dogovarjanje o
vprašanjih, ki so skupnega pomena za vse uporabnike. Razen
tega bodo morale nekatere republiške upravne organizacije
pred dokončnim sprejemanjem pravilnikov o sistemizaciji del
in nalog odgovorno presoditi, aii ne kaže del njihovih dejavnosti, za katere sicer ne prejemajo proračunskih sredstev,
organizirati kot dejavnost organizacij združenega dela.
Izkušnje iz dosedanjega dela Izvršnega sveta Skupščine SR
priloga poročevalca

Slovenije in republiških upravnih organov kažejo, da organiziranost republiške uprave na nekaterih področjih zaradi spremenjenih družbenoekonomskih razmer in aktualnih nalog ni
več ustrezna. To zahteva v okviru funkcij republiških upravnih
organov celovitejše obvladovanje problematike na posameznih področjih materialne proizvodnje, pa tudi družbenih dejavnosti, hkrati pa je ob bolj zaostreni odgovornosti republiških upravnih organov za stanje družbenih zadev potrebno
njihovo bolj učinkovito in operativno ukrepanje. Zaradi tega
bodo potrebne nekatere spremembe v organiziranosti republiške uprave, kar naj zagotovi kakovostno, racionalno in
učinkovito sodelovanje republiške uprave pri reševanju vprašanj družbenega razvoja.
Odloki o organizaciji in delovnem področju občinskih
upravnih organov ter strokovnih služb občinskih skupščin in
izvršnih svetov so v večini občin sprejeti. Podatki o novi
organizaciji občinskih upravnih organov (priloga) kažejo na
povečanje števila upravnih organov, kljub izrecnim usmeritvam za koncentracijo več sorodnih upravnih področij v enem
upravnem organu, kar opozarja, da v občinah niso dovolj
temeljito analizirali obsega in načina izvrševanja upravnih
nalog na posameznih področjih. Za odločitev o tem, za katera
upravna področja je smotrno ustanoviti poseben upravni organ, je pomembna tudi ugotovitev o številu delavcev, ki so
potrebni za opravljanje del in nalog na posameznem področju, in ocena možnosti za smotrno organizacijo dela ter za
celovito opravljanje funkcij. Pri tem pa je potrebno upoštevati,
da se na organizacijsko samostojnost upravnega organa navezuje tudi samoupravna organiziranost delavcev delovne
skupnosti tega organa. V primerih, ko v upravnem organu
delajo le trije ali štirje delavci, ti ne morejo uresničevati
samoupravnih pravic in obveznosti na način, ki ga določa
zakon, to je sprejemati statut in druge samoupravne splošne
akte, na ustrezen način odločati o svojih samoupravnih pravicah, organizirati samoupravne organe in podobno.
Značilno je, da so se občine v precejšnji meri odločile za
organiziranje komitejev kot kolegijsko vodenih upravnih organov (skupno 103). Komiteji so ustanovljeni v vseh občinah,
razen v občini Ravne in v občini Metlika. V nekaterih komitejih
dela le manjše število delavcev (poleg predsednika komiteja
še po dva ali trije), zato je v takih primerih upravičen dvom v
pravilno razumevanje vloge kolegijskega upravnega organa.
Če se delo komiteja omejuje zgolj na usklajevanje predlogov
in stališč z drugimi upravnimi organi in drugimi družbenimi
dejavniki, ne pa na opravljanje upravnih funkcij, tak upravni
organ dejansko deluje kot delovno telo izvršnega sveta.
Komiteji kot kolegijski upravni organi so v občinah nova
organizacijska oblika saj so se oblikovali večinoma šele v
preteklih dveh letih. Kljub temu, da se komiteji postopoma
uveljavljajo, pa se v njihovem delu kažejo enaki problemi, ki
so značilni za začetno obodbje delovanja republiških komitejev. Najpogosteje so v komite vključeni predstavniki organizacij združenega dela ter samoupravnih interesnih skupnosti s
področja družbenih dejavnosti oziroma s področja materialne
proizvodnje, predstavniki medobčinskih gospodarskih zbornic in različnih samoupravnih organizacij in skupnosti. V
komitejih so zastopani tudi občinski upravni organi oziroma
upravne organizacije, določeno število članov komiteja pa je
imenoval izvršni svet. Kljub temu, da zakon o sistemu državne
uprave glede na vlogo in odgovornost družbenopolitičnih
organizacij v družbenopolitičnem sistemu ne predvideva njihovega članstva v komitejih, so v nekaterih občinah v komiteje tudi formalno vključili te organizacije.
Med individualno vodenimi občinskimi upravnimi organi je
75 sekretariatov in 122 oddelkov (ti so ustanovljeni v primerih,
ko gre za manjši obseg upravnih nalog na določenem področju), v eni občini pa je ustanovljen skupen občinski sekretariat za vsa tista upravna področja, za katera ni potrebno po
posebnih zakonih ustanoviti samostojne upravne organe, v
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vseh občinah so bile ustanovljene davčne uprave, ki se v
skladu z novim zakonom preoblikujejo v uprave za družbene
prihodke.
Razen medobčinskih inšpekcijskih organov (14 za 47 občin)
in geodetskih uprav (9 za 25 občin) ni drugih medobčinskih
organov, kar napotuje na oceno, da občine niso dpvolj izkoristile možnosti, ki jih daje zakon za oblikovanje skupnih upravnih organov. Predvidena je ustanovitev še štirih medobčinskih inšekcijskih upravnih organov za območje širše ljubljanske in celjske regije. Nadaljnje medobčinske povezave bi bile
smotrne zlasti na tistih področjih, kjer morajo biti po zakonu
ustanovljeni samostojni upravni organi in tam, kjer prevladujejo strokovne naloge, katerih obseg pa ni tolikšen, da bi bilo
mogoče v posamezni občini organizirati učinkovito in smotrno opravljanje ieh nalog. Izkušnje iz dosedanjega dela medobčinskih organov kažejo, da je v skupnih upravnih organih
mogoče zagotoviti kvalitetnejše in učinkovitejše delo ob
ustreznejši razporeditvi dela, specializaciji delavcev, izrabi
delovnega časa in smotrnejši uporabi tehničnih sredstev. Iz
teh razlogov bi bilo potrebno kljub nekaterim nasprotnim
težnjam pospešiti ustanavljanje skupnih upravnih organov,
pri tem pa zagotoviti, da bodo medobčinski organi pri opravljanju nalog za posamezno občino dejansko delovali kot organ te občine in v polni meri prevzemali odgovornost za delo
pred skupščinami občin, ki so jih ustanovile in njihovimi
izvršnimi sveti. Prav tako se v občinah, kjer v upravi dela
manjše število delavcev, niso odločili za ustanovitev enotnega
sekretariata za vsa področja, kar je tudi ena izmed možnosti
za racionalnejšo organizacijo upravnega dela.
V večini občin (45) so za opravljanje strokovnih in drugih
nalog za potrebe občinskih skupščin in njihovih izvršnih svetov ustanovljene enotne strokovne službe. Nekatere občine
pa vztrajajo pri ločenih strokovnih službah za občinske skupščine in za izvršne svete, poleg tega pa so še posebej organizirale kadrovske službe, čeprav take rešitve niso racionalne.
Prav tako zaenkrat ni predvideno, da bi strokovne službe
skupščin oziroma izvršnih svetov opravljale naloge tudi za
samoupravne interesne skupnosti ali za druge organe in organizacije v občinah. Določena izjema so le kadrovske službe,
ki zagotavljajo opravljanje nekaterih kadrovskih funkcij tudi
za družbenopolitične organizacije in za druge dejavnike v
občini.
b) Za delovanje upravnih organov v zadnjem obdobju je
značilna večja usmeritev v izvajanje politike in izvrševanje
zakonov, saj so bile na vrsti področij sprejete nove sistemske
rešitve in dolgoročne usmeritve. Kljub pozitivnim premikom
se upravni organi še niso dovolj prilagodili svoji novi aktivni
vlogi, ki terja njihovo stalno prisotnost v vseh družbenih
dogajanjih, pravočasno opozarjajo na stanje in pojave, dajanje pobud in predlogov oziroma njihove neposredne ukrepe,
ob poudarjeni odgovornosti za strokovno pravilnost rešitev,
ter hitrejše in kvalitetnejše reševanje vprašanj.
Načini in oblike, v katerih republiški upravni organi opravljajo svoje naloge pri spremljanju stanja, so dokaj različne.
Zlasti v republiških sekretariatih in republiških organizacijah
je način dela že dalj časa uveljavljen. Republiški komiteji
spremljajo stanje na svojih področjih predvsem v sodelovanju
z ustreznimi samoupravnimi interesnimi skupnostmi, uporabljajo pa tudi podatke, poročila in druga informativna gradiva,
ki jih zbirajo izvajalske organizacije in specializirane službe.
Aktivnost republiških upravnih organov pri spremljanju stanja, še posebej z vidika učinkovitega uresničevanja in zaščite
pravic in interesov delovnih ljudi in občanov, organizacij
združenega dela in drugih samoupravnih organizacij in skupnosti, kakor tudi pri analiziranju vzrokov, pojavov in gibanj ter
njihovih posledic ter predlaganju ukrepov, še vedno ni dovolj
sistematična in celovita.
Tudi občinski upravni organi so pri izvrševanju te funkcije
premalo učinkoviti, med drugim tudi zaradi kadrovskih in
materialnih težav. Eden od vzrokov za pomanjkljivosti, do
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katerih prihaja pri spremljanju stanja in predlaganju ukrepov
na posameznih področjih, So tudi nezadostne povezave med
upravnimi organi in samoupravnimi organi temeljnih organizacij združenega dela, s krajevnimi skupnostmi in delegacijami ter dejstvo, da v praksi naloge med upravnimi organi in
strokovnimi službami samoupravnih interesnih skupnosti
niso dovolj razmejene. Tudi nerazviti in med seboj nepovezani
informacijski sistemi ovirajo učinkovitejše spremljanje stanja
in pojavov in zmanjšujejo možnosti hitrejšega ukrepanja za
uresničevanje sprejete politike in za izvrševanje zakonov.
Po obsegu so naloge pri pripravi zakonov in splošnih aktov,
ki jih sprejema Skupščina SR Slovenije, pa tudi izvršilnih
predpisov še vedno dokaj močno zastopane v delu republiških upravnih organov. Kljub določenemu izboljšanju so pri
pripravi predpisov in drugih aktov še vedno prisotne pomanjkljivosti. Pogosto niso dovolj proučena temeljna vsebinska vprašanja ali pa razlogi, ki pogojujejo določene rešitve
niso vsestransko ocenjeni, tako da se ob osnutkih ali ob
predlogih zakonov odpirajo dileme oziroma novi vidiki, ki
narekujejo drugačno ureditev poglavitnih vprašanj. V predpisih so rešitve še vedno prepogosto prikazane enostransko,
brez možnih različic in njihovih učinkov. Predvsem pa so
premalo ali pa sploh neproučene posledice posameznih rešitev in njihov vpliv na delovanje organizacij združenega dela
ter drugih samoupravnih organizacij in skupnosti, pa tudi
upravnih organov, niti ni ocenjen obseg njihovih nalog, ki
izhajajo iz takih predpisov, posamezne rešitve pa niso predhodno preverjene v praksi. Predlogi predpisov so pomanjkljivo ocenjeni z vidika novih obveznosti delovnih ljudi in
občanov ter racionalnosti postopkov, v katerih se njihove
pravice in obveznosti uresničujejo. V praksi so običajno izkazane le obveznosti, ki iz predpisov izhajajo za republiški
oziroma za občinske proračune. Ob težnji po celovitejšem
urejanju se z zakoni včasih urejajo tudi manj bistvena vprašanja oziroma zadeve, ki bi zaradi svoje strokovne narave sodila
v izvršilne predpise. Predpisi, še zlasti izvršilni, v strokovnem
pogledu večinoma niso prilagojeni informacijski tehnologiji
in ne upoštevajo možnosti informacijskih sistemov, kar pri
izvajanju povzroča težave pri uvajanju avtomatske obdelave
podatkov oziroma avtomatizaciji opravil. Večina republiških
komitejev nima za normativno delo ustrezno usposobljenih
strokovnih delavcev, tako da pomanjkljivo poznavanje temeljnih rešitev ustave, zakona o združenem delu in drugih sistemskih zakonov ter pravne tehnike med drugim negativno vpliva
na kvaliteto gradiv, povzroča pa tudi časovne zaostanke. Pri
odpravljanju teh pomanjkljivosti je pomembna vloga novo
ustanovljenega Republiškega komiteja za zakonodajo, ki sicer sodeluje v medresorskih delovnih skupinah, praviloma že
v predhodnih pripravah zakonov in drugih predpisov, čeprav
je zaradi kratkih rokov to načelo v praksi mnogokrat težko
izvedljivo, in se v takih primerih omeji le na sodelovanje
strokovnih sodelavcev komiteja.
Normativno delo pri občinskih upravnih organih po obsegu
ne izstopa; dokaj redko so občinski upravni organi tudi pooblaščeni za izdajo izvršilnih predpisov.
Funkcija odločanja o upravnih stvareh2 ni značilna za republiške upravne organe in glede na obseg nalog tudi enako
izražena v vseh republiških upravnih organih. Ti praviloma
odločajo na drugi stopnji, le v posameznih, z zakonom določenih zadevah pa tudi kot prvostopni organi. Republiški
upravni organi rešujejo v upravnem postopku na prvi stopnji
pomembnejše zadeve na posameznih upravnih področjih. V
letu 1978 so prejeli v reševanje 9.955 zadev, v letu 1979 9.979,
v letu 1980 pa 12.730 upravnih zadev. Nerešenih je ostalo
12,9% do 15,4%, največ na področju notranjih zadev ter na'
področju urejanja prostora (zaradi pomanjkljivih vlog in zahtevnejših postopkov). Na drugi stopnji rešujejo republiški
upravni organi pritožbe zoper odločbe, ki jih na prvi stopnji
izdajajo občinski upravni organi. V letu 1978 so prejeli 2.721, v
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letu 1979 2.874, v letu 1980 3.725 pritožb; od tega je bilo
rešenih v posameznih letih 69,4% do 78,7% zadev.
Občinski upravni organi so prejeli v reševanje v letu 1978
1.482.000, v letu 1979 1.527.000 in v letu 1980 1.470.000
upravnih zadev. Zaradi prenosa reševanja upravnih zadev na
samoupravne subjekte se število upravnih zadev pri občinskih
upravnih organih kljub pričakovanju ni občutno zmanjšalo.
Učinkovitost reševanja upravnih zadev je zadovoljiva, saj je
ostalo nerešenih relativno majhno število zadev (okrog 3%).
Na splošno je bil dosežen določen napredek pri reševanju
upravnih zadev. Poglavitni razlog za kršitve v postopku je bila
pomanjkljiva usposobljenost in znanje upravnih delavcev, ki
vodijo upravni postopek.
Predhodni podatki o stanju pri reševanju upravnih stvari v
devetih mesecih leta 1981 (dokončni podatki za leto 1981
bodo zbrani in analizirani do konca meseca marca 1982)
kažejo, da se stanje še nadalje izboljšuje. Skrajšuje se čas
reševanja zadev ter povečuje kvaliteta dela, saj se število
odpravljenih oziroma razveljavljenih odločb manjša. Pri tem
se število delavcev, ki opravljajo te naloge, ni povečalo, kar
kaže na večjo učinkovitost dela. K temu je nedvomno prispevalo večje vključevanje delavcev v strokovno izpopolnjevanje,
saj je bilo v zadnjem letu organizirano več izobraževalnih
oblik in preizkusov znanja iz upravnega postopka (nad 300
udeležencev).
Kljub določenemu izboljšanju pa stanje pri odločanju o
upravnih stvareh kot klasični funkciji uprave, pri kateri se
najbolj izražajo razmerja do delovnih ljudi in občanov ter
organizacij združenega dela in drugih samoupravnih organizacij in skupnosti, še vedno ni zadovoljivo, saj je največ
pomanjkljivosti v postopkih, ki so za občane najpomembnejši
Tej funkciji je sistemski zakon posvetil posebno skrb vendar
se določbe zakona v praksi le počasi uresničujejo. Le v
manjšem številu občin (8) je v upravnih organih, pristojnih za
občo upravo, že organizirano opravljanje nalog, v zvezi z
nadzorstovm nad izvrševanjem predpisov o upravnem postopku. V večini občin pa še ni zagotovljeno sistematično
spremljanje stanja in strokovna pomoč pri reševanju upravnih
stvari ter skrb za izboljšanje dela upravnih organov in pogojev
za hitrejše in enostavnejše uresničevanje pravic delovnih ljudi
in občanov v upravnem postopku. Zaradi pomanjkanja
ustrezno usposobljenih delavcev bi bilo smotrno opravljanje
teh nalog organizirati skupno za več občin. Določen napredek
pa je dosežen pri prilagajanju delovnega časa občinskih
upravnih organov potrebam delovnih ljudi in občanov, saj je v
več občinah že uveden popoldanski delovni čas dvakrat tedensko. Za dajanje strokovne pomoči delovnim ljudem in
občanom poslujejo v večini občin sprejemno-informacijske
pisarne, ki glede na delovne in kadrovske pogoje v glavnem
uspešno opravljajo svoje naloge.
V ospredju pozornosti pri pripravi novih sistemskih rešitev
je bilo tudi opravljanje inšpekcijskega nadzorstva, kjer je
zlasti poudarjena dolžnost preventivnega delovanja inšpekcij
ter samostojnost inšpektorjev kot delavcev s posebnimi pooblastili in odgovornostmi. Ker so zadeve inšpekcijskega nadzorstva splošnega pomena za republiko, republiški inšpekcijski organi neposredno ukrepajo tudi v primerih, kadar občinski inšpekcijski organ ne opravlja določenih nalog v potrebnem obsegu ali na ustrezni način, pa tudi tedaj, ko gre za širše
družbeno pomembno in zahtevno ukrepanje. V praksi prihaja
do tega predvsem pri tistih inšpekcijah, ki v občinah niso
ustrezno kadrovsko usposobljene (npr. elektroenergetska, urbanistična in gradbena). Delovanje inšpekcijskih organov se
je sicer izboljšalo, čeprav še vedno ni zadovoljivo. K izboljšanju je v določeni meri prispevala medobčinska organiziranost, pa tudi ukrepi, s katerimi se je znatno izboljšal materialni položaj inšpektorjev.3.
V upravi tudi še ni razvita sistematična in organizirana
aktivnost za izpopolnjevanje organizacije dela ter uvajanje
sodobnejše tehnike ina metod poslovanja upravnih organov,
priloga poročevalca
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temveč je prepuščena le posamičnim prizadevanjem funkcionarjev, ki vodijo upravne organe, oziroma vodilnih delavcev.
Zato bo potrebno ustrezno organizirati, povezati in okrepiti
strokovno delo pri razvijanju boljše in racionalnejše organizacije dela in uporabe sodobnejše tehnologije in opreme,
vključno z avtomatizacijo postopkov in opravil, ki bo omogočala večjo učinkovitost dela, boljši izkoristek delovnega časa
in strokovnega znanja delavcev ter s tem vplivala tudi na
zmanjšanje sedanjega števila delavcev,
V posameznih republiških upravnih organih in strokovnih
službah Izvršnega sveta je že uvedena avtomatska obdelava
podatkov in informacij (npr. Računalniško vodena kadrovska
evidenca, statistični informacijski sistem). Tudi na nekaterih
drugih področjih delovanja republiških upravnih organov
(npr. na področju notranjih zadev, geodetske službe, hidrometeorologije, družbenega planiranja) in v Izvršnem svetu je
sodobna oprema za avtomatsko obdelavo podatkov že prispevala k posodabljanju dela teh organov. Vendar pa prizadevanja še vedno niso dovolj povezana, niti izrabljene vse možnosti za skupno pripravo programov in smotrno uporabo
opreme. Dopolnjena je tudi pisarniška oprema in nižja ter
srednja mehanizacija, ki je bila nabavljena po enotno določenih merilih. Uvedba amortizacije v letu 1980 je republiškim
državnim organom zagotovila sistemski pristop k obnavljanju
sredstev za delo, čeprav sedaj minimalna predpisana stopnja
ne zadošča za sprotno obnovo sredstev za delo teh organov.
Ukrepi za modernizacijo in racionalizacijo dela občinskih
upravnih organov so bili usmerjeni v boljšo organizacijo dela,
v izboljšanje prostorskih in tehničnih pogojev dela, v postopen prehod na avtomatsko obdelavo podatkov, racionalnejše
izkoriščanje delovnega časa, v zadnjem času pa tudi v omejevanje zaposlovanja administrativnih delavcev. Stanje glede
poslovnih prostorov in opreme je po občinah dokaj različno.
Aktivnost pri urejanju informacijske tehnologije, zlasti glede
opreme med občinami ni dovolj povezana in usklajena in se
vanjo premalo vključujejo republiški upravni organi in organizacije. V več občinah so sicer sprejeti programi za modernizacijo dela in avtomatizacijo opravil ter predviden nakup računalnikov, prevladujejo pa drugi ukrepi, ki lahko brez znatnejših materialnih vlaganj prispevajo k sodobnejšemu in racionalnejšemu poslovanju občinskih upravnih organov.
c) Doseženo stopnjo prilagojenosti sistemskim zakonom in
vključevanje upravnih organov v vsa družbena dogajanja na
področji za katere so ustanovljeni, je mogoče oceniti tudi
skozi uresničevanje njihovih medsebojnih razmerij in razmerij do drugih družbenih dejavnikov.
Vrsto nalog republiški upravni organi opravljajo v sodelovanju z drugimi republiškimi upravnimi organi oziroma strokovnimi službami. Interresorno delo se ne izčrpa samo v republiških komitejih, temveč prihaja najbolj do izraza v skupnih
delovnih skupinah, pri izmenjavi mnenj in izkušenj ter pri
dajanju mnenj k predpisom, ki jih pripravljajo posamezni
republiški upravni organi. Izkušnje iz dosedanjega dela kažejo, da je to sodelovanje razvito, čeprav ni enako uspešno na
vseh področjih in o vseh vprašanjih, tako po obsegu kot po
pogostosti in kvaliteti. Seveda pa oblike in načine sodelovanja
med posameznimi republiškimi upravnimi organi pogojujejo
stične točke med delovnimi področji posameznih republiških
upravnih organov, povezanost nalog oziroma obseg vprašanj,
ki so zanje skupnega pomena.
Enake so tudi ocene o medsebojnem sodelovanju občinskih upravnih organov. Za tekoče usklajevanje dela med
upravnimi organi in strokovnimi službami v nekaterih občinah
skrbi kolegij funkcionarjev, ki vodijo upravne organe, kot
poseoen usklajevalni organ. Take občasne ali stalne oblike
sodelovanja v vprašanjih, ki so skupnega pomena za upravne
organe, lahko prispevajo k racionalnejšemu delu, ne smejo pa
prerasti v posebne organe, ki bi prevzemali pristojnost in
priloga poročevalca

odgovornost izvršnega sveta ali pa zmanjševali odgovornost
posameznega funkcionarja za delo organa, ki ga vodi.
Vsebina razmerij med republiškimi in občinskimi upravnimi
organi izhaja iz odgovornosti republiških upravnih organov za
stanje na področjih, za katera so ustanovljeni, zato je še
posebej poudarjena obveznost republiških upravnih organov,
da zagotavljajo občinskim upravnim organom strokovno pomoč, da spremljajo njihovo organiziranost in usposobljenost
za opravljanje nalog, pa tudi učinkovitost dela ter odnos do
delovnih ljudi in občanov pri uresničevanju njihovih pravic in
obveznosti pri občinskih upravnih organih. Sodelovanje z
občinskimi upravnimi organi se je v primerjavi s preteklim
obdobjem izboljšalo, čeprav še vedno ni povsem zadovoljivo.
Najboljše je na tistih področjih, kjer gre za zadeve splošnega
pomena za republiko in kjer imajo republiški upravni organi
še posebne pravice in dolžnosti do občinskih upravnih organov (notranje zadeve, ljudska obramba, inšpekcije, geodetske
zadeve, davčne zadeve itd.). Na večini področij družbenih
dejavnosti so se oblike sodelovanja okrepile ob uveljavljanju
novih sistemskih rešitev (npr. vzgoja in izobraževanje, naravna in kulturna dediščina), na drugih pa so razvite stalne
oblike (npr. varstvo borcev in vojaških invalidov). Na področjih materialne proizvodnje je sodelovanje različno in ima
večina republiških upravnih organov tesnejše in pogostejše
stike z občinskimi organi v inšpekcijski zadevah ter v zvezi z
reševanjem zadev v upravnem postopku. Po mnenju občinskih upravnih organov je sodelovanje z republiškimi sekretariati, Republiško geodetsko upravo in republiškimi inšpektorati boljše in intenzivnejše kot v preteklosti. Kritične pa so
ocene za področje urbanizma ter gradbenih in komunalnih
zadev. Občinski upravni organi zlasti pogrešajo enotna stališča in rešitve za prakso, ki bi lahko prispevale k poenostavitvi
postopkov in vplivale na večjo učinkovitost in racionalizacijo
dela občinskih upravnih organov, kakor tudi izmenjave izkušenj v obliki stalnih instruktažnih posvetov in drugih oblik
strokovne pomoči
Stiki republiških upravnih organov in zveznih upravnih organov so sicer pogosti in se uresničujejo v različnih oblikah.
Sodelovanje je uspešnejše pri strokovni pripravi zakonov in
dogovorov, manj pa pri ukrepih, ki se sprejemajo za izvajanje
tekoče ekonomske politike. Zvezna gradiva niso vedno dovolj
strokovno pripravljena, premalo je proučen pomen, ki ga ima
določena rešitev za posamezne republike oziroma pokrajine,
kažejo pa se tudi težnje po pretiranem poenotenju rešitev v
republiških predpisih. Vsebinsko bolj poglobljeno sodelovanje pa čestokrat onemogočajo tudi zelo kratki roki. Sodelovanje z zveznimi upravnimi organi je razvito tudi na področjih,
kjer niso ustanovljeni zvezni upravni organi, in se odvija tudi v
raznih medrepubliško pokrajinskih komisijah. Boljše je nepo
sredno sodelovanje z ustreznimi organi drugih republik oziroma pokrajin in bi bilo potrebno te oblike sodelovanja še
krepiti.
Upravni organi razen v komitejih sodelujejo tudi neposredno s samoupravnimi interesnimi skupnostmi in njihovimi
strokovnimi službami s svojega področja. V splošnem je sodelovanje z organi samoupravnih interesnih skupnosti in njihovimi strokovnimi službami zadovoljivo pri sprotni izmenjavi
informacij in oblikovanju skupnih stališč. V večini primerov so
programi dela upravnih organov in samoupravnih interesnih
skupnosti usklajeni. Sodelovanje se odvija tudi z udeležbo
predstavnikov upravnih organov v delu organov samoupravnih interesnih skupnosti. Na nekaterih področjih (npr. zdravstvo in socialno varstvo, vzgoja in izobraževanje) so na republiški ravni doseženi nekateri začetni premiki v smeri racionalnejše delitve nalog. V občinah so oblikovane predvsem
skupne strokovne službe za več samoupravnih interesnih
skupnosti, glede na minimalen obseg upravnih pooblastil pa
določeno število delavcev dela na področju družbenih dejavnosti tudi v občinski upravi. Zakonske usmeritve ki odpirajo
možnosti za racionalnejše organiziranije dela v upravnih orga15

nih in strokovnih službah samoupravnih interesni skupnosti,
zaradi premajhne pripravljenosti na obeh straneh še niso
uresničene. V posameznih občinah so se strokovne službe
samoupravnih interesnih skupnosti preveč osamosvojile in
služijo v večji meri izvršnemu svetu kot pa samoupravni interesni skupnosti. Zato bo potrebna nadaljna intenzivna aktivnost, da se opravljanje strokovnih nalog na posameznem
področju zagotovi le v upravnem organu ali v strokovni službi
interesne skupnosti. Odločilna za konkretno ureditev na posameznih področjih mora biti racionalnost, ki bo preprečila
podvajanje služb.
Upravni organi pripravljajo tudi gradiva za obravnavo v
družbenopolitičnih organizacijah. Prav tako predstavniki
upravnih organov sodelujejo v delu delovnih teles in organov
družbenopolitičnih organizacij, obveščajo jih o vseh vprašanjih, ki so pomembna za uresničevanje njihove vloge, oziroma
jim na njihovo zahtevo dajejo podatke, pojasnila in mnenja;
obravnavajo tudi pobude, predloge in pripombe, ki so se
izoblikovale v razpravah v družbenopolitičnih organizacijah
Vendar pa možnosti sodelovanja z družbenopolitičnimi organizacijami še niso v celoti izkoriščene.
Upravni organi neposredno sodelujejo z organizacijami
združenega dela in drugimi samoupravnimi organizacijami in
skupnostmi s svojega področja, pa tudi z gospodarskimi
zbornicami. V posameznih republiških upravnih organih sicer
sodelujejo v delovnih skupinah tudi posamezni znanstveni
delavci in drugi strokovnjaki, vendar pa je premalo razvito
sodelovanje s strokovnimi in znanstvenimi institucijami, ki bi
lahko prispevale k boljšemu delu upravnih organov in uporabi
znanstvenih dosežkov v njihovem delu.
K podružbljanju upravnega delovanja pomembno prispevajo družbeni sveti. Družbeni vpliv na delo ustreznih republiških organo se pri predlaganju in izvrševanju politike in zakonskih rešitev na večini področij uresničuje prek republiških
družbenih svetov in drugih organiziranih oblik družbenega
vpliva, ki obstoje pri vodstvih družbenopolitičnih organizacij
na ravni republike in pri Gospodarski zbornici Slovenije.
Izvršni svet je kot eden izmed udeležencev v delu upravnih
družbenih svetov že dal pobudo za sklenitev dogovora za
ustanovitev družbenega sveta za Republiško upravo za družbene prihodke in za upravno področje izvrševanje kazenskih
sankcij.
Tudi v nekaterih občinah so že ustanovljeni družbeni sveti
za posamezna upravna področja oziroma za posamezne
upravne organe. Večina občin ima en ali dva družbena sveta
za upravne organe oziroma za upravna področja. Družbeni
sveti so ustanovljeni zlasti za področje davčne politike oziroma za področje uprave za družbene prihodke, nekaj občin
pa ima družbeni svet tudi za področje inšpekcijskega nadzorstva, za področje urbanističnih, gradbenih in komunalnih
zadev, stanovanjskega gospodarstva in varstva okolja in za
družbene dejavnosti.
č) Po zveznem zakonu o temeljih sistema državne uprave se
zaradi uresničevanja svojih samoupravnih pravic, obveznosti
in odgovornosti delavci vsakega upravnega organa organizirajo v svoji delovni skupnosti. Ta rešitev, ki izhaja iz izrecne
določbe 15. člena zakona o združenem delu, temelji na ustavnih odločbah o samostojnosti in odgovornosti upravnega
organa za opravljanje njegovih funkcij in o družbenoekonoskem položaju delavcev v delovnih skupnostih upravnih organov. Oblikovanje samostojnih delovnih skupnosti je torej
samo posledica organizacije upravnih organov, zato so smotrne rešitve pri organizaciji upravnih organov tudi osnova za
racionalnejšo samoupravno organiziranost delavcev. V sistemu pridobivanja dohodka delovne skupnosti upravnega
organa, ki pomeni primerno uporabo načel svobodne menjave dela so podlaga za pridobivanje dohodka delovne skupnosti dela in naloge upravnega organa, opredeljene v programu dela tega organa V zvezi z oblikovanjem delovnih
skupnosti, zlasti v občinskih upravnih organih, se je pojavila
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vrsta problemov pri ločenem evidentiranju sredstev za delo
posameznih upravnih organov in delovnih skupnosti. Odločanje o sredstvih za delo upravnega organa sodi v pristojnost
funkcionarja, ki vodi ta organ, odločanje o dohodku delovne
skupnosti pa je neodtujljiva pravica delavcev; to nujno terja
tudi ločeno evidentiranje sredstev in ustrezne finančne akte.
Ob tem pa so premalo izkoriščene možnosti za skupno urejanje deločenih vprašanj in smotrno organizacijo finančnoračunovodskih poslov v skupni finačno-računovodski službi.
Taka računovodstva že uspešno delujejo v nekaterih občinah,
zlasti pa v republiških upravnih organih, pogoj pa je ustrezna
organizacija dela in modernizacija poslovanja teh služb ter
poenostavitev posameznih knjigovodskih evidenc. Proučitev
predpisov, ki terjajo finančno knjigovodsko poslovanje, se
vključuje v program nalog Službe družbenega knjigovodstva
in so prvi predlogi v tej smeri že pripravljeni.
Med delovnimi skupnostmi upravnih organov iste družbenopolitične-skupnosti je dokaj dobro razvito sodelovanje pri
urejanju drugih vprašanj, ki so zanje skupnega pomena. V
večini občin so se delavci delovnih skupnosti upravnih organov dogovorili o skupnem urejanju vprašanj v zvezi z delovnimi razmerji, disciplinsko odgovornostjo delavcev, delitvijo
sredstev skupne porabe, družbenim standardom, reševanjem
stanovanjske problematike, izobraževanjem itd. V republiških
upravnih organih pa se uspešno razvija sodelovanje v zvezi s
.strokovnim izobraževanjem pri počitniški dejavnosti in pri
reševanju stanovanjske problematike na podlagi skupnih planov in programov.
Kljub strokovni pomoči pri sestavi samoupravnih splošnih
aktov v obliki napotkov iz izhodišč ter na posvetih nekatere
delovne skupnosti še vedno nimajo vseh samoupravnih splošnih aktov oziroma so le formalno sledile določbam sistemskih
zakonov, premalo pozornosti pa so posvetile vsebinskemu
reševanju problematike.
Proces uveljavljanja novih dohodkovnih odnosov v delovnih skupnostih upravnih organov je šele na začetku. Skupne
osnove pridobivanja dohodka določa družbeni dogovor, ki ga
sklepajo občinske skupščine, Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, Gospodarska zbornica Slovenije ter republiški organ
sindikata. Družbeni dogovor naj bi zagotovil usklajenost
osebnih dohodkov in skupne porabe delavcev v delovnih
skupnostih upravnih organov z gibanjem produktivnosti,
osebnimi dohodki in skupno porabo delavcev v organizacijah
združenega dela ustrezne družbenopolitične skupnosti. Ta
družbeni dogovor je bilo mogoče dokončno pripraviti šele po
sprejemu družbenega dogovora o skupnih osnovah za oblikovanje in delitev sredstev za osebne dohodke in skupno porabo, ki velja za celotno združeno delo. V letu 1981 ga je
sprejela večina občinskih skupščin in sindikat, v času priprave te informacije v januarju 1982 pa tudi Gospodarska
zbornica Slovenije, nakar je bil predložen Izvršnemu svetu kot
udeležencu dogovora. Ne glede, na to pa je precej upravnih
organov in njihovih delovnih skupnosti že sprejelo samoupravni sporazum, s katerim urejajo in usklajujejo odnose v
zvezi s pridobivanjem in razporejanjem dohodka delovne
skupnosti in druga vprašanja s tem v zvezi.
Z zakonom o sistemu državne uprave vzpostavljeni sistem
pridobivanja dohodka delovnih skupnosti upravnih organov,
ki temelji na docela novih izhodiščih, je v primerjavi s prejšnjim sistemom financiranja bistveno zahtevnejši in je terjal
veliko predhodnih strokovnih priprav. Zato so morali upravni
organi najprej ugotoviti pristojnosti oziroma naloge in obseg
dela po vrstah, zahtevnosti in drugih značilnostih ter na tej
podlagi v aktih o sistemizaciji del in nalog določiti število
delavcev, potrebnih za njihovo opravljanje. Programi dela pa
morajo določiti dela in naloge, ki jih je organ dolžan opraviti v
posameznem letu, kar naj omogoči primerjavo dejansko
opravljenega dela s programiranim po osnovah in merilih,
določenih s samoupravnim sporazumom med upravnim organom in delavci delovne skupnosti. Realizacija teh nalog je
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vezana na obsežno in izredno zahtevno strokovno delo, zlasti
pri oblikovanju normativov za ugotavljanje potrebnega in
dejansko opravljenega dela, na katerih mora temeljiti program dela, oziroma drugih osnov in meril in pripravo ustreznih samoupravnih in drugih splošnih aktov. Upravni organi
oziroma njihove delovne skupnosti, ki za to delo nimajo
ustrezno usposobljenih delavcev, kljub strokovnim izhodiščem in napotkom, ki so jim bili dani, večinoma niso uspeli
pravočasno opraviti teh nalog. Ne glede na subjektivne slabosti pa izkušnje kažejo, da so bili z zakonom določeni roki
glede na zahtevnost teh nalog očitno prekratki.
Pri delitvi sredstev za osebne dohodke so bili sicer doseženi
nekateri pozitivni premiki, čeprav obstoječe rešitve še niso
zadovoljive. Delavčev osebni dohodek je v premajhni odvisnosti od količine in kvalitete opravljenega dela ter gospodarnosti, tako da se osebni dohodek v večini primerov spreminja
glede na ocenjeno količino in kvaliteto opravljenega dela le za
nekaj odstotkov. Praviloma so manj zahtevna dela in naloge v
primerjavi z deli v organizacijah združenega dela bolje vrednotena .razmerja med ustvarjalnim, strokovno zahtevnejšim
in bolj odgovornim delom pa je glede na enostavno rutinsko
in administrativno delo neustrezno. Bolj kvalitetno in odgovorno delo ni dovolj stimulirano, tako da so razlike med
osebnim dohodkom za dobro oziroma za podpoprečno delo
sorazmerno majhne. Delavčeva uspešnost se ugotavlja predvsem na podlagi splošnih ocen, pri čemer se uporabljajo
dokaj neizdelani kriteriji.
Vzroki za nezadovoljivo stanje na tem področju so različni.
Poleg velike zahtevnosti nalog pri določanju normativov za
posamezna dela ter osnov in meril za vrednotenje dela in za
ugotavljanje rezultatov dela, kar je temeljno izhodišče novega
sistema, ni mogoče docela izključiti tudi subjektivnih slabosti.
Utemeljena je ocena, da gre v nemalo primerih za še vedno
premočno zakoreninjeno proračunsko miselnost, nezadostno
poznavanje in nerazumevanje novega sistema, v nekaterih
primerih pa celo za premajhno zainteresiranost delavcev, da
sami poiščejo najbolj primerne rešitve, kar je njihova samoupravna pravica in dolžnost. Glede na tako stanje bi bila potrebna še bolj odločna akcija družbenopolitičnih organizacij,
zlasti pa sindikata.
Delo pri oblikovanju ustreznih in bolj objektiviziranih osnov
in meril za delitev osebnih dohodkov delavcev v upravnih
organih je bilo v preteklih letih dokaj nesistematično in prepuščeno posamičnim prizadevanjem. Organizirano in sistematično se s temi pomembnimi nalogami ni posebej ukvarjala
nobena strokovna služba ali znanstveno raziskovalna institucija. Tudi v primerih, ko so v posameznih upravnih organih za
nekatere vrste del in nalog določili sprejemljive normative
oziroma osnove in merila, se ti bolj ali manj uporabljajo le v
teh organih in ni v zadostni meri prišlo do izmenjave izkušenj
med delovnimi skupnostmi. Zato je zastavljena aktivnost pri
reševanju teh vprašanj, tako da bi lahko ob dosedanjih izkušnjah s skupnimi prizadevanji oblikovali ustrezne osnove in
merila za pridobivanje in razporejanje dohodka delovne skupnosti ter za delitev sredstev za osebne dohodke delavcev.
d) V začetku 1980 je bilo v občinskih upravnih organih
zaposlenih 7336 delavcev, v republiških upravnih organih,
republiških organizacijah in strokovnih službah Izvršnega
sveta (brez Republiškega sekretariata za notranje zadeve in
Republiškega sekretariata za ljudsko obrambo) pa 2199 delavcev. Število delavcev se je od leta 1972 do 1980 povečalo za
okrog 2500, in sicer v republiški upravi za 714 (od 1485 na
2199) ali za 48%, v občinskih upavnih organih pa za 1823 (od
5513 na 7336) ali za 33%. Zaposlovanje delavcev v občinskih
in republiških upravnih organih se je sicer gibalo v družbeno
dogovorjenih okvirih, vendar različno na posameznih področjih oziroma občinah. Spremembe v organizaciji republiške
uprave v letu 1980 niso povzročile zaposlovanja novih delavcev, razen v republiških organizacijah, na kar je najbolj vplival
prevzem delavcev strokovne službe Zveze vodnih skupnosti
priloga poročevalca

Slovenije ob reorganizaciji Hidrometeorološka zavoda. Po
reorganizaciji republiške uprave je Izvršni svet Skupščine SR
Slovenije zaustavil zaposlovanje na novo ter hkrati kritično
ocenjeval vse nadomestne zaposlitve. V občinskih upravnih
organih je bilo ob koncu leta 1980 zaposlenih 7515 delavcev,
in sicer se je na novo zaposlilo največ delavcev na področju
družbenega planiranja in financ, urejanja prostora, stanovanjskih in komunalnih zadev, ljudske obrambe in inšpekcijskih
služb.
V letu 1981 se je število delavcev zmanjšalo, in sicer v
republiški upravi (brez RSNZ in RSLO) za 53 delavcev (za_
2,4%), v občinah pa za 47 delavcev (za 0,6%).
V obdobju do leta 1980 se je vzporedno večalo tudi število
zaposlenih v strokovnih službah samoupravnih interesnih
skupnosti, pa tudi v krajevnih skupnostih, (v letu 1980 je bilo v
samoupravnih interesnih skupnostih zaposlenih cca 5200 delavcev, v krajevnih skupnostih pa cca 950 delavcev). V letu
1981 pa se tudi v teh službah postopoma zmanjšuje število
zaposlenih.
Struktura delavcev v republiški upravi se je v preteklih petih
letih izboljšala, saj se število strokovnih delavcev v primerjavi
s številom računovodskih in administrativnih delavcev stalno
povečuje. Dejstvo, da imajo republiški upravni organi, republiške organizacije in strokovne službe Izvršnega sveta uradne prostore trenutno na 28 lokacijah, pogojuje sorazmerno
veliko število pomožno tehničnih delavcev (snažilke, kurirji,
telefonisti, razmnoževale! itd.). K zmanjšanju števila računovodskih, administrativnih in pomožnotehničnih delavcev bo
prispevala organizacija skupnih služb republiških upravnih
organov, ki je v teku (po ocenah v dveh letih za cca 20%). Prav
tako se je izboljšala izobrazbena sestava. V republiških
upravnih organih se je povečalo število delavcev z visoko
strokovno izobrazbo, tako da znaša njihov delež v strukturi že
okoli 49% (ali 900 delavcev), medtem ko se število delavcev
ostalih stopenj strokovne izobrazbe relativno znižuje. Izboljšanje izobrazbene sestave pa vendar ni odločilno vplivalo na
kvaliteto dela republiških upravnih organov. Za opravljanje
zahtevnejših strokovno analitičnih in normativnih nalog, za
odločanje O upravnih stvareh na drugi stopnji in za upravno
nadzorstvo, ki so značilne naloge republiške uprave, so namreč poleg formalne izobrazbe potrebna še dodatna znanja
in ustrezne delovne izkušnje. Pomanjkanje takih delavcev, ki
so si pridobili delovne izkušnje v združenem delu ali v občinskih upravnih organih pa je pogojevalo sorazmerno veliko
število zaposlenih; republiški upravni organi so z ekstenzivnim zaposlovanjem čestokrat poskušali nadomestiti kvaliteto
pri delu.
Glede na naloge občinskih upravnih oranov, kjer za vodenje
enostavnejših, vendar pa najbolj množičnih upravnih postopkov ustreza srednja izobrazba, po številu prevladujejo ti delavci, ki pa nimajo vedno ustreznega strokovnega znanja
določene smeri. Vendar pa se povečuje tudi delež delavcev z
višjo in visoko izobrazbo za opravljanje zahtevnejših analitičnih in normativnih nalog. Pri tem pa so kadri z visoko in višjo
strokovno izobrazbo po občinah dokaj neenakomerno razporejeni in je v večjih središčih tudi v upravnih organih kadrovska struktura boljša.
Strokovno usposabljanje delavcev v upravnih organih, ki
je pogoj za kvalitetnejše delo, je bilo v preteklih letih zanemarjeno. Zato je bil s posebnim zakonom uveljavljen nov sistem,
po katerem se pripravniki usposabljajo za začetna, manj zahtevna dela in naloge, vsi delavci pa se vključujejo v sistem
stalnega izpopolnjevanja in preverjanja znanja, ki jim je potrebno za delo.
Število pripravnikov v upravnih organih še vedno ni zadovoljivo in ne sledi zahtevam za načrtno kadrovsko politiko, saj se
v vseh občinskih upravnih organih v povprečju usposablja le
nekaj nad 100 pripravnikov. Narava dela in zahtevnost nalog
večine republiških upravnih organov je takšna, da jih ne
morejo opravljati delavci takoj po končani pripravniški dobi,
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zato se v teh organih v povprečju usposablja le 30 pripravnikov. Kljub temu da je sistem usposabljanja pripravnikov zastavljen, se v praksi kažejo pomanjkljivosti. Pripravniki se ne
usposabljajo dovolj sistematično in po predpisanih programih pod vodstvom mentorjev; pogosto so razporejeni k
opravljanju določenih nalog že med pripravniško dobo, pa
tudi po njej, čeprav nimajo strokovnega izpita. Strokovni izpiti
po končani pripravniški dobi so se v skladu z novim zakonom
začeli izvajati šele v lanskem letu. Prvi podatki opozarjajo na
dokaj nizko raven znanja pripravnikov, posebej pri splošnem
delu strokovnega izpita, ki obsega znanje iz družbenopolitičnega in družbenoekonomskega sistema.
Izpopolnjevanje strokovne izobrazbe delavcev republiških
upravnih organov poteka že od leta 1979, ko sta bila prvič
sprejeta skupni in splošr.i program izpopolnjevanja strokovne
izobrazbe. Za leti 1981-82 sprejeti program daje poseben
poudarek splošnim temam s področja družbenopolitičnega in
družbenoekonomskega sistema, ker izkušnje kažejo, da delavci nimajo dovolj znanja s tega področja.
V oktobru 1981 so bili organizirani regijski posveti o nalogah občinskih upravnih organov proizvajanju pripravništva in
izpopolnjevanja strokovne izobrazbe delavcev. Na posvetih je
bilo ocenjeno dosedanje delo in sprejeti dogovori za nadaljnjo aktivnost. Udeležencem je bila posredovana tudi metodologija za programiranje izpopolnjevanja strokovne izobrazbe.
V večini občinskih upravnih organov poteka izpopolnjevanje
strokovne izobrazbe le občasno in nenačrtno, le nekateri
organi imajo sprejete programe izpopolnjevanja, ki pa ne
vključujejo vseh delavcev. Mnogi organi zaradi majhnega
števila delavcev nimajo sprejetih programov, zato bodo
skupno organizirali razne oblike izobraževanja V naslednjem
letu bo izpopolnjevanje strokovne izobrazbe delavcev v občinskih upravnih organih potekalo po programih, ki jih bodo
uskladili republiški upravni organi vsak za svoje področje. Na
njihovi podlagi bo vsak upravni organ lahko oblikoval svoj
program izpopolnjevanja strokovne izobrazbe, ki bo zajemal
aktualne teme s področja družbenopolitičnega in družbenoekonomskega sistema, podrobnejšo obravnavo posameznih
predpisov ter instruktažne oblike praktičnega usposabljanja
delavcev za opravljanje določenih del in nalog.
V republiških in občinskih upravnih organih že dalj časa
poteka aktivnost pri preoblikovanju notranje organizacije in
pri določanju nove sistemizacije del in nalog, ob upoštevanju
obsega, vrste in zahtevnosti nalog, ki jih morajo opraviti v
naslednjem obdobju. Sprejem pravilnikov o sistemizaciji del
in nalog je vezan na izrecno soglasje izvršnega sveta glede na
njegovo odgovornost za usmerjanje in usklajevanje dela
upravnih organov. Prve ocene kažejo, da večina doslej pripravljenih aktov v notranji organizaciji in dehj ter o sistemizaciji del in nalog občinskih in republiških upravnih organov ni
docela sledila sprejetim izhodiščem, saj je bilo v nekaterih
primerih predvideno celo povečanje števila delavcev. Pri tem
tudi niso bile opravljene analize nalog strokovnih služb samoupravnih interesnih skupnosti na posameznih področjih,
na podlagi katerih bi bilo mogoče v sodelovanju s samoupravnimi interesnimi skupnostmi koncentrirati opravljanje strokovnih nalog.
Izvršni svet je v skladu s svojo odgovornostjo zavezal republiške upravne organe, da ponovno kritično ocenijo pripravljene predloge aktov v sistemizaciji del in nalog; pri tem
morajo upoštevati obveznost za postopno deset odstotno
zmanjšanje števila zaposlenih do konca leta 1982 in nujnost
izboljšanja kadrovske sestave ter skupaj s samoupravnimi
interesnimi skupnostmi poiskati možnosti za čimbolj racionalno organizacijo opravljanja strokovnih nalog na istem področju. Glede na to republiški upravni organi ponovno preverjajo rešitve v svojih pravilnikih o notranji organizaciji in delu
ter o sistemizaciji del in nalog. V primerjavi s prvotnimi reši-,
tvami, ki so predvidevale znatno povečanje števila delavcev,
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se novi predlogi približujejo sedanjemu skupnemu številu
zaposlenih.
Izvršni svet bo pri dajanju soglasij k aktom o sistemizaciji
ravnal selektivno, saj bo glede na predvidene naloge potrebno v posameznih organih povečati število delavcev, v
drugih pa znatno zmanjšati. Prav tako morajo republiški
upravni organi zagotoviti opravljanje strokovnih nalog pri
izvajanju boljše in racionalnejše organizacije, tehnike in metod upravnega poslovanja, vključno z uporabo informacijske
tehnologije in opreme tako, da bo dosežena večja učinkovitost dela, boljši izkoristek delovnega časa in strokovnega
znanja delavcev ob manjšem številu bolje usposobljenih delavcev. Pri tem se mora v polni meri uveljaviti osebna odgovornost funkcionarjev, ki vodijo upravne organe.
Vzporedno s tem republiški upravni organi skladno s sklepom Izvršnega sveta analizirajo predpise s svojega delovnega
področja z vidika zmanjševanja obsega administrativno strokovnih opravil in racionalizacije postopkov ter metod dela. Ta
vidik pa upoštevajo tudi pri predpisih, ki so še v zakonodajnem postopku. Predvidene so tudi spremembe splošnega
upravnega postopka in sodnih postopkov iz zvezne in republiške pristojnosti, kjer pa so potrebna obsežnejša proučevanja.
Te aktivnosti se vključujejo v skupno akcijo vseh družbenih
dejavnikov za preprečevanje razraščanja in širjenja administrativnega dela oziroma za njihovo zmanjševanje na družbeno potrebno raven. Izvršni svet je ustanovil tudi strokovno
službo, ki bo stalno in sistematično spremljala organizacijo in
modernizacijo dela v upravi, v samoupravnih interesnih skupnostih, organizacijah združenega dela in drugih samoupravnih organizacijah in skupnostih, usklajevala strokovno delo
pri oblikovanju osnov in meril za pridobivanje dohodka, njegovo razporejanje ter za delitev sredstev za osebne dohodke
in skupno porabo delavcev ter predlagala ustreznim organom
potrebne ukrepe. Služba bo pripravljala tudi strokovne podlage za republiški družbeni svet za vprašanja organizacije in
delovanja administrativno strokovnih služb.
ZAKLJUČNE UGOTOVITVE
Iz informacije izhaja, da dajeta zvezni in republiški zakon o
sistemu državne uprave ustrezno podlago in usmeritev za
delovanje državne uprave. Čeprav so že doseženi pozitivni
premiki, pa se glede nekaterih pomembnih vprašanj prepočasi uresničujeta. Kaže se tudi potreba po dograjevanju posameznih rešitev v smeri večje racionalnosti in učinkovitosti
dela državne uprave ob upoštevanju sprejetih ustavnih dopolnil in izkušenj iz dosedanjega dela.
1. Delovanje izvršnih svetov in upravnih organov je postalo
bolj odprto, saj se pri izvrševanju svojih funkcij že v večji meri
povezujejo z drugimi dejavniki družbenopolitičnega sistema v
različnih oblikah medsebojnega sodelovanja, pa tudi v družbenih svetih kot organiziranih oblikah uresničevanja družbenega vpliva in demokratične izmenjave ter usklajevanja mnenj
pri pripravi in izvrševanju družbenih odločitev. V njihovem
delu se uveljavljajo nekatere oblike dela, ki temeljijo na načelih kolektivnega dela in odgovornosti. Komiteji kot kolegijski
upravni organi sicer že prispevajo k usklajevanju interesov in
stališč različnih družbenih dejavnikov, ki delujejo na istem
področju, vendar v njihovem delovanju še ne prihajajo dovolj
do izraza stališča organov, organizacij, in skupnosti, ki delegirajo člane v komiteje, prav tako pa komiteji na sejah ne
odločajo o vseh temeljnih vprašanjih iz svoje pristojnosti.
2. Učinkovitost upravnih organov še vedno ni zadovljiva,
zlasti pri izvajanju politike in izvrševanju predpisov, pa tudi pri
spremljanju stanja, dajanju pobud in predlogov skupščinam
in izvršnim svetom ter družbenopolitičnim organizacijam in
samoupravnim organizacijam ter skupnostim za urejanje
vprašanj, ki imajo pomen za uresničevanje njihove vloge v
družbi. Aktiven odnos do reševanja vprašanj in predlaganja
ukrepov še ni povsod dovolj uresničen, pri posameznih aktivpriloga poročevalca

nostih pa tudi niso izkoriščene vse sistemske možnosti za
ukrepanje. V delu upravnih organov so še prisotne pomanjkljivosti pri pripravi predpisov in drugih gradiv, ki so
strokovna podlaga za družbene odločitve. Gradiva še niso
dovolj prilagojena, potrebam delegatskega odločanja, predvsem pa niso zadosti proučeni vsi vidiki predlaganih rešitev in
njihove posledice.
3. Upravni organi v razmerju do skupščin družbenopolitičnih skupnosti redkeje nastopajo samostojno in neposredno
prevzemajo odgovornost za predlaganje rešitev, za izvajanje
politike in izvrševanje predpisov ter za stanje na posameznih
področjih, medtem ko je odgovornost izvršnih svetov bolj
izražena. Posamezni izvršni sveti občinskih skupščin pa ne
posvečajo dovolj pozornosti svoji funkciji usmerjanja in usklajevanja dela občinskih upravnih organov.
4. Medsebojno sodelovanje republiških upravnih organov
je po obsegu dokaj razvito, vendar še ni dovolj kvalitetno.
Sodelovanje s samoupravnimi interesnimi skupnostmi se je
izboljšalo zlasti pri usklajevnaju dela, vendar se temeljna
usmeritev za skupno opravljanje strokovnih nalog za republiške upravne organe in samoupravne interesne skupnosti zaradi premajhne zavzetosti obeh strani v praksi skorajda ne
uresničuje. Sodelovanje republiških upravnih organov z občinskimi upravnimi organi, ki izvira iz odgovornosti za stanje
na ustreznih področjih, večinoma ni zadovoljivo; predvsem je
zanemarjena strokovna pomoč, ki bi lahko prispevala k večji
učinkovitosti dela občinskih upravnih organov.
5. Tudi delovanje upravnih organov v zvezi z uresničevanjem pravic in obveznosti delovnih ljudi in občanov v upravnem postopku kljub določenemu napredku ni zadovoljivo.
Število nerešenih zadev v posameznih letih je sicer relativno
majhno, vendar pa gre pri tem predvsem za zahtevnejše in
družbeno pomembne zadeve. Upravni organi ne posvečajo
dovolj pozornosti odnosu do delovnih ljudi in občanov ter
hitrejšemu in učinkovitejšemu vodenju postopka, pogosto pa
celo neutemeljeno terjajo od občanov različna soglasja in
potrdila.
6. Pri urejanju organizacije občinskih upravnih organov so
prevladale težnje po ustanavljanju velikega števila samostojnih upravnih organov. V praksi niso izkoriščene možnosti za
združevanje upravnih področij v enem upravnem organu, za
organiziranje enotnega občinskega sekretariata, niti za ustanavljanje skupnih medobčinskih organov, v katerih bi bilo
mogoče vzpostaviti racionalnejšo organizacijo in metode

dela, zagotoviti ustrezno strokovnost in s tem večjo učinkovitost pri opravljanju nalog, pa tudi smotrnejšo samoupravno
organizirnost delavcev.
V organizaciji republiške uprave pa se kaže potreba po
spremembi nekaterih rešitev v skladu z aktualnimi nalogami
Izvršnega sveta in republiških upravnih organov v tem obdobju.
7. Na učinkovitost dela upravnih organov vpliva tudi prepočasno uvpljavljanje dohodkovnih odnosov v delovnih skupnosti. Programi dela upravnih organov še ne predstavljajo realne
podlage za pridobivanje dohodka delovne skupnosti v odvisnosti od dejansko opravljenega dela. Zlasti ni objektiviziranih meril za ugotavljanje potrebnega in dejansko opravljenega dela.
8. Število delavcev v državni upravi se je na vseh ravneh v
preteklih letih stalno večalo in se je rast zaposlovanja zaustavila šele po letu 1980. V letu 1981 se je število delavcev v
republiški upravi zmanjšalo za 53 delavcev (2,4%), v občinah
pa za 47 delavcev (0,6%). Številčnost delavcev v upravnih
organih pogojuje zlasti neustrezna organizacija in metode
dela, slaba tehnična opreljenost, pa tudi nezadostna strokovna usposobljenost za upravno delo, še posebej za strokovno analitične in normativne naloge ter za vodenje zahtevnejših upravnih postopkov. Upravni organi posvečajo premalo pozornosti strokovni izobrazbi delavcev v državni upravi
in po odhodu delavcev z dolgoletnimi strokovnimi izkušnjami
ne zagotove ustrezne zamenjave. Tudi uvajanje informacijske
tehnologije zaradi medsebojne neusklajenosti in nepopolnosti opreme ter nepovezanosti informacijskih sistemov ne daje
ustreznih učinkov.
9. Potrebni bodo še nadaljnji dolgoročni in sprotni ukrepi,
ki bodo pospeševali ureničevanje sprejetih usmeritev za delovanje organov državne uprave, da se bo ob racionalni organizaciji hitreje izboljševala učinkovitost in kvaliteta njenega
dela, uveljavila odgovornost za stanje na vseh področjih ter za
predlaganje ukrepov in pobud, hkrati pa povečala tudi operativnost pri doslednem izvajanju sprejetih odločitev.
1

Zakon o temel|lh sistem* državne uprave In zveznem Izvršnem svetu ter
zveznih upravnih organih (Uradni list SFRJ, It. 23-405/78)
Zakon o sistemu državne uprave In o Izvršnem svetu Skupštine SR Slovenije ter
2o republiških upravnih organih (Uradni list SRS, št. 24-1149/79)
3 O <e| problematiki je bila pripravljena posebna Informacija
Inšpekcijska dejavnost bo z vidika delovanja posebej obravnavana v poročilu
Komisije Skupštine SR Slovenije za družbeno nadzorstvo, ki je v pripravi.
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Tabela 1
Stanje 15. november 1981
PREGLED
organizacije občinskih upravnih organov po vrstah upravnih organov in po upravnih področjih
Komiteji
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Črnomelj
Domžale
Dravograd
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Grosuplje
Hrastnik
Idrija
Ilir. Bistrica
Izola
Jesenice
Kamnik
Kočevje
Koper
Kranj
Krško
Laškb
Lenart
Lendava
Litija
Lj. Bežigrad
Lj. Center
Lj. Moste-Polje
Lj. Šiška
Lj. Vič-Rudnik
Ljutomer
Logatec
Maribor
Metlika
Mozirje
Murska Sobota
Nova Gorica
Novo mesto
Ormož
Piran
Postojna
Ptuj
Radlje ob Dravi
Radovljica
Ravne na Kor.
Ribnica
Sevnica
Sežana
Slov. Gradec
Slov. Bistrica
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8
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1

3

2

4

5

6

55. Trebnje
56. Tržič
57. Velenje
58. Vrhnika
59. Zagorje
60. Žalec
61. mesto Ljubljana
62. obal. sk. Koper
32 26 17 20
Skupaj
Opomba:
* medobčinski upravni organi
" upravni organi v sestavi (geodetske uprave)

7

8

18

9

23

Tabela 2
PREGLED
števila delavcev v občinskih upravnih organih
po upravnih področjih
Uprav, in strok,
področja

Število delavcev
Struk. Indeks
31.12. 1.7.31.12.31.12. 1981 1981/
1976 1979 1980 1981
1976

1. služba za družb,
1.240 1.257 1.256 1.250 16,7 100,8
prih.
9,7 102,4
2. notranje zadeve 708 742 732 725
8,7 11?,2
551 601 643 646
3. inšpekcije
4. ljudska
8.6 118,0
544 596 645 642
obramba
3.7 67,3
416 436 284 280
5. gospodarstvo
6. geodetska
404 433 446 442 5,9 109,4
služba
7. urejanje
prostora,
stanovanj, in
5,4 119,5
339 354 410 405
komun, zadeve
5,4 140,6
288 303 402 405
8. finance
9. družbeno
planiranje in
4,1 162,4
186 196 290 302
statistika
1,7 88,0
10. družbeneslužbe 142 150 127 125
11. varstvo borcev
124 124 138 135
1,8 108,9
in invalidov
12. premož. prav.
1,5 107,7
104 105 114 112
služba
6,2 94,3
490 500 4.8 462
13. obča uprava
3,8 10§,5
272 299 290 287
14. krajevni uradi
15. strokovne
službe skupščin
421 465 474 468 6,3 111,1
in IS
16. kadrovske
1,7 100,1
124 107 123 125
službe
1,4 210,0
50
83 102 105
17. služba za AOP
27 0,4 192,8
30
23
16
18. INDOK centri
19. pomož.
7,0 94,4
tehnične službe 556 562 531 525
6.975 7.336 7.515 7.468 100,0 107,1
SKUPAJ
Opomba:
Zaradi nove organizacije občinskih upravnih organov je prišlo
do razporeditve delavcev s področja gospodarstva (točka 5)
na področje družbenega planiranja in financ (točka 8 in 9).
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19
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Tabela 3
PREGLED
števila delavcev v republiških upravnih organih,
republiških organizacijah in strokovnih sfužbah
Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije
Upravni organ organizacija - služba

30.6.
1977

I. REPUBLIŠKI UPRAVNI
ORGANI
1. Republiški sekretariat
za finance
24
2. Republiški sekretariat
za ljudsko obrambo*
_
- Republiški
inšpektorat za ljudsko
obrambo*
-,
3. Republiški sekretariat
za notranje zadeve*
-Republiški
inšpektorat za požarno
varnost*
_
4 Republiški sekretariat
za pravosodje, upravo in
proračun**
163
5. Republiški komite za
delo
26
- Republiški
inšpektorat za delo
20
6. Republiški komite za
družbeno planiranje
9
7. Republiški komite za
informiranje
prej: Sekretariat IS za
*
informacije
18
8. Republiški komite za
zakonodajo
prej: Sekretariat IS za
zakonodajo
20
9. Republiški komite za
mednarodno sodelovanje
prej: Republiški
sekretariat za mednarodno
sodelovanje
34
Republiški komite za
ekonomske odnose s tujino 8
Republiški inšpektorat
za ekonomske odnose s
tujino
10. Republiški komite za
varstvo okolja in urejanje
prostora
prej: Republiški
sekretariat za urbanizem
21
Republiški komite za
varstvo okolja
11

31.3.
1980

28.2. 31.12.
1981
1981

21

22

19

_

-

-

-

_

-

182

180

168

31

30

29

22

22

21

18

17

14

~

31

31

~

22

20

18

-

-

57

20

57

30
36

-

-

51

45

33
20
21

- Republiški urbanistični - inšpektorat
- Republiški vodnogospodarski inšpektorat
11. Republiški komite za energetiko, industrijo in gradbeništvo'*
prej: Republiški sekretariat za
industrijo
Republiški komite za energetiko
- Republiški energetski inšpektorat
prej: Republiški elektroenergetski inšpektorat
Republiški inšpektorat parnih
kotlov
- Republiški rudarski inšpektorat
- Republiški gradbeni inšpektorat
12. Republiški komite za tržišče in
splošne gospodarske zadeve
- Zavod SRS za cene***
- Zavod SRS za rezerve
- Republiški tržni inšpektorat
13. Republiški komite za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
- Republiška
veterinarska
uprava
- Republiški kmetijski inšpektorat
- Republiški gozdarski inšpektorat
14. Republiški komite za promet in
zveze
- Luška kapitanija v Kopru
- Republiški prometni inšpektorat
15. Republiški komite za borce in
vojaške invalide
16. Republiški komite za zdravstveno in socialno varstvo
- Republiški sanitarni inšpektorat
17. Republiški komite za vzgojo in
izobraževanje ter telesno kulturo
Zavod SR Slovenije za šolstvo
18. Republiški komite za kulturo in
znanost
prej: Republiški komite za kulturo
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32

5

5

5

2

3

4

4
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1

1

1

14
24
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24

26
26

21
24

17

18

19

17

19

18

18

14

28

27

27

27

16

20

19

17

26
213

29
216

30
210

24
228

-

-

19

18

9

9

-

Republiški komite za raziskovalno dejavnost
9
19. Republiška uprava za
držubene prihodke
25
20. Republiška geodetska
uprava
18
21. Komisija SR za odnose
z verskimi skupnostmi
3
SKUPAJ
1.031
II. REPUBLIŠKE
ORGANIZACIJE
1. Zavod SRS za družbeno
planiranje
2. Center za družbeni
sistem informiranja in
informatiko
3. Zavod SRS za statistiko
4. Zavod SRS za
mednarodno znanstveno,
tehnično, prosvetno in
kulturno sodelovanje
5. Hidrometeorološki
zavod SRS
6. Seizmološki zavod SRS
7. Zavod SRS za varstvo
naravne in kulturne
dediščine
8. Arhiv SR Slovenije
SKUPAJ
III. STROKOVNE SLUŽBE
IZVRŠNEGA SVETA
SKUPŠČINE SR
SLOVENIJE
1. Sekretariat Izvršnega
sveta II
Sekretariat za
kadrovska vprašanja
Protokol
Urad za narodnosti
SKUPAJ
SKUPAJ I. - I

8
27

25

25

25

25

22

3
1.122

3
1.118

3
1.065

80

107

96

98

343

400

10
398

9
405

22

25

28

27

122

133
13

175
16

,174
14

31
22
620

36
25
739

34
33
790

32
34
793

174

159

152

153

40
138
1
340
338
1.991 2.199
+ 208

40
162
1
355
2.263
+ 64

36
162
1
352
2.210
- 53

26
140

Opomba:
* Podatki so državna tajnost, zato v pregledu niso navedeni
** Organ opravlja naloge skupnih služb za več organov
*"* Prenehal z delom zaradi ustanovitve Skupnosti za cene
SRS
Ljubljana, novembra 1981
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Tabela 4
POROČILO
o upravnem postopku na prvi stopnji od 1/1 do 31/12-1980 v občinskih upravnih organih
ZBIRNIK

Št. nereš. Št. zadev,
zadev prejetih
iz 1.1979 vi. 1980

1. Ajdovščina
2. Brežice
3. Celje
4. Cerknica
5. Črnomelj
6. Domžale
7. Dravograd
8. Gor. Radgona
9. Grosuplje
10. Hrastnik
11. Idrija
12. Ilir. Bistrica
13. Izola
14. Jesenice
15. Kamnik
16. Kočevje
17. Koper
18. Kranj
19. Krško
20. Laško
21. Lenart
22. Lendava
23. Litija
24. Lj. Bežigrad
25. Lj. Center
26. Lj. Moste-Polje
27. Lj. Šiška
28. Lj. Vič-Rudnik
29. Ljutomer
30. Logatec
31. Maribor
32. Metlika
33. Mozirje
34. Murska Sobota
35. Nova Gorica
36. Novo mesto
37. Ormož
38. Piran
39. Postojna
40. Ptuj
41. Radlje ob Dravi
42. Radovljica
43. Ravne na Kor.
44. Ribnica
45. Sevnica
46. Sežana
47. Slov. Gradec
48. Slov. Bistrica
49. Slov. Konjice
50. Šentjur
51. Škofja Loka
52. Šmarje
53. Tolmin
54. Trbovlje
55. Trebnje
56. Tržič
57. Velenje
58. Vrhnika
59. Zagorje
60. Žalec
61. Mesto Ljubljana
SKUPAJ
Struktura

688
12582
1401
17257
477
39523
145
6853
574
3109
1087
17261
410
879
473
3345
1992
16446
139
6519
152
2705
249
12176
53
9581
450
22016
793
6429
673
2302
1444
52337
1013
68475
971
23041
135
12151
358
3397
1193
8866
201
11601
1176
7466
213
2607
705,
1613
1162
4333
2132
6993
246
8054
233
9878
5547 167390
168
1622
376
11041
1498
45648
2199
47365
1137
61798
553
7111
587
13425
445
15649
1247
46184
150
11805
332
18036
537
19300
308
3663
508
12792
512
31614
217
1464
554
18066
162
11669
186
1746
355
29829
3155
18765
1796
24803
444
11528
613
6779
554
965
802
32051
162
7682
78
10804
1862
4076
740 326097
48722 1420562

1469284
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100

Število pritožb
Število in način rešitve zadev, Št. zadev, ki so bile Število nerešenih
reš. po izteku zadev na koncu
ki so bile rešene
predpis, roka
leta 1980
v predpisanem roku
nerešene v
ostale
proti ker odločbe I.
zahtevku zahtevek zahtevek
roku iz 218. nerešeneodločbam I. st. niso bile
ugodeno zavrnjen zavržen
čl. ZUP
zadeve stopnje
izdane v
predpis, roku
1
23
262
213
807
37
48
11903
89
497
554
1726
25
26
15830
55
267
142
616
20
364
38591
87
48
137
62
6656
12
461
128
737
2
2355
168
4
1159
513
116
272
62188
3
326
95
135
8
16
709
1
36
86
396
60
6
197
3073
38
1558
274
1238
3
70
15295
5
25
115
129
1
22
6366
24
31
89
127
10
18
2582
27
130
67
409
25
51
11743
16
47
14
41
3
91
9438
519
150
494
28
70
21205
58
506
247
1048
25
126
5270
9
719
444
450
2
23
1337
61
1068
360
1060
22
92
51179
502
507
1045
62
67372
113
468
343
425
11
94
22671
12
91
52
219
13
37
11874
128
221
1140
80
2186
7
43
126
954
3
10
8923
31
165
84
156
9
59
11329
103
1217
120
1626
11
104
5564
14
227
92
154
5
68
2274
249
139
255
411
12
50
1451
46
385
731
1105
1
28
3245
85
2043
23
4201
31
2827
36
206
21
404
41
7628
4
256
206
11
9638
10
213
4174
928
3430
16
444
163945
25
63
172
215
29
1311
2
90
222
'336
36
10733
42
278
774
1361
17
262
44454
101
710
1300
440
50
444
46620
1141
524
649
7761
71
10403
43527
14
87
168
640
2
33
6734
33
451
72
249
4
69
13167
22
52
360
290
24
74
15294
172
550
265
1685
40
352
44539
22
109
111
360
1
28
11346
84
67
308
315
24
53
17601
1
337
115
542
4
20
18819
75
96
43
370
28
28
3406
17
95
297
500
44
12364
10
362
57
250
2
199
31256
1
182
28
213
4
36
1218
.34
175
311
343
2
208
17581
123
163
58
606
26
187
10791
26
15
98
97
2
32
1688
79
44
267
370
18
73
29412
53
2762
261
2466
1
43
16387
36
1687
39
603
15
66
24189
24
23
443
60
4
32
11410
4
409
140
594
4
132
6113
16
112
416
73
20
37
861
34
604
163
637
62
31387
33
80
150
212
1
36
7365
12
638
28
32
3
53
10128
64
294
2012
1159
122
45
2306
49
221
39
1587
33
454
324503
188
3729
17364
27913
49569
942
1357257
16239
92,4

1,1

0,1

3,3

1,2

1,9
23

Tabela 5
POROČILO
o upravnem postopku na drugi stopnji od 1/1 do 31/12-1980 v republiških upravnih organih
Št. Št. pritožb prejetih v
nerešenih
letu 1980
pritožb
U 1.1979

Republiški upravni organi

1. RK za delo
2. RS za finance
3. RK za energetiko, industrijo in gradb.
4. RS za ljudsko obrambo
5. RS za notranje zadeve
6. RS za pravosodje, upravo in proračun
7. RK za varstvo okolja in urejanje prostora
8. RK za borce in vojaške invalide
9. RK za promet in zveze
10. RK za tržišče in cene
11. Geodetska uprava
SKUPAJ
Struktura

Št. nereš. pritožb na
koncu leta 1980

Št. rešenih pritožb

ostale
proti ker organ 1. st. v roku iz po izteku ki jim je
odločbam
ni izdelal 247. člena predpis, iztekel rok nerešene
rokaza rešitev iz pritožbe
1. stopnje
odločbe v
ZUP
247. čl. ZUP
predpis, roku
1
1
321
322
812
266
1189
34
37
174
216
29
57
85
51
21
175
75
258
307
26
23
38
174
103
4
216
118
275
138
878
1037
76
844
1408
10.
107
125
125
275
92
6
2
4
1
4
5
56
23
42
50
42
129
681
479
2049
2236
80
3925
1440
5.445
12,5
37,6
41,1
100

Št. rešenih
pritožb, pri
katerih je
dovoljen
upravni spor

1134
153
258
155
354
312
6
2445

Tabela 6
POROČILO
o upravnem postopku na prvi stopnji od 1/1 do 31/12-1980 v republiških upravnih organih
Republiški upravni
organi

Št. pritožb
Št. zadev, ki so bile Št. nereš. zadev na
Št. nereš. Št. zadev
Št. in način rešitve zadev,
reš. po izteku koncu leta 1980
zadev prejetih ki so bile rešene v predpisanem
predpis, roka.
iz 1.1979 v 1.1980
roku
proti ker odločbe I.
nerešene v
ostale
zahtevku zahtevek zahtevek
roku iz 218.
nereš. odločb. I. st. niso bile
ugodeno zavrnjen zavržen
izdane v
čl. ZUP
zadeve stopnje
predpis, roku
153
149

1. RK za delo
2. RK za energetiko,
industrijo
in gradbeništvo
3. RS za notr. zadeve
4. RK za varstvo okolja
in urejanje prostora
5. RK za borce
in vojaške invalide
6. RK za promet
in zveze
7. Luška kapitanija
Koper
SKUPAJ
Struktura

24

110
757

530
2512

551
168

1

1223

87
46

1831

246

638

602

25

96

41

120

4

1121
13.851
100

3973

3973

4928
12730

4927
10378

26

1319

175

1951

74,9

0,2

9,5

1,3

14,1
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PREDLOG

ZA

IZDAJO ZAKONA

o spremembah
organizaciji

in

in

dopolnitvah

delovnem
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POVZETEK
V osnutku zakona so spremenjene določbe, ki se nanašajo na organizacijo republiških upravnih organov na področju energetike, industrije, rudarstva, gradbeništva,
drobnega gospodarstva, turizma in gostinstva, kulture,
raziskovalne dejavnosti in tehnologije, družbenega sistema informiranja in družbenih prihodkov, variantno pa
so predlagane spremembe na področju republiškega proračuna.
Namesto sedanjega Republiškega komiteja za energetiko, industrijo in gradbeništvo sta po osnutku zakona
predvidena dva organa, in sicer Republiški komite za
energetiko z Republiškim energetskim inšpektoratom in
Republiškim rudarskim inšpektoratom ter Republiški komite za industrijo, gradbeništvo in drobno gospodarstvo z
Republiškim gradbenim inšpektoratom.
Prav tako je predvidena ustanovitev Republiškega komiteja za kulturo in Republiškega komiteja za raziskovalno
dejavnost in tehnologijo in odprava sedanjega republiškega komiteja, ki združuje obe področji ter ustanovitev
novega Republiškega komiteja za turizem in gostinstvo.

Variantno so predlagane spremembe v delovnem področju Republiškega sekretariata za pravosodje, upravo in
proračun in Republiškega sekretariata za finance v zvezi z
nalogami na področju proračuna.
Predlagana je tudi ukinitev Centra za družbeni sistem
informiranja in informatiko. Upravne naloge na področju
družbenega sistema informiranja in informatike bo prevzel
Republiški komite za informiranje. V osnutku zakona so
spremenjene določbe, ki se nanašajo na Republiško
upravo za družbene prihodke, ki je že po zakonu o upravah za družbene prihodke postala samostojen republiški
upravni organ.
Določba 47. člena, ki opredeljuje pogoje za imenovanje
dvph namestnikov v nekaterih republiških sekretariatih
oziroma komitejih, se po osnutku zakona črta, saj gre za
določbo, ki je po vsebini sistemskega značaja. Po predlaganih spremembah zakona o sistemu državne uprave in o
Izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije ter o republiških
upravnih organih bodo ti pogoji določeni v 222. členu
navedenega zakona.

PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA
o spremembah in dopolnitvah zakona o organizaciji in
delovnem področju republiških upravnih organov in
republiških organizacij ter samostojnih strokovnih služb
Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije

o spremembah in dopolnitvah zakona o organizaciji in
delovnem področju republiških upravnih organov in republiških organizacij ter samostojnih strokovnih služb Izvršnega
sveta Skupščine SR Slovenije
I. USTAVNA PODLAGA ZA IZDAJO ZAKONA
Ustavna podlaga za izdajo zakona je 8. točka 321. člena
ustave SR Slovenije, po kateri republika z zakonom ureja
organizacijo republiških organov in njihovih služb, in določba
404. člena ustave SR Slovenije, po kateri se z zakonom ustanovijo republiški upravni organi in organizacije ter določi
njihovo delovno področje.
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II. OCENA STANJA IN RAZLOGI, KI
NAREKUJEJO IZDAJO ZAKONA
Z zakonom o organizaciji in delovnem področju republiških
upravnih organov in republiških organizacij ter samostojnih
strokovnih služb Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije
(Uradni list SRS, št. 5-279/80) je bila na novo določena organiziranost republiške uprave na posameznih področjih v
skladu z novimi sistemskimi rešitvami o državni upravi in
aktualnimi nalogami republiških upravnih organov na posameznih področjih. V skladu s tem so bila združena nekatera
upravna področja, večina republiških sekretariatov pa preoblikovana v republiške komiteje kot kolegijske upravne organe. V republiških komitejih, kjer se je uveljavil kolegijski
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način obravnavanja vprašanj in sprejemanja odločitev, je doseženo tudi celovitejše obravnavanje problematike, k čemer
prispeva delegatska zastopanost samoupravnih interesnih
skupnosti ter sodelovanje članov komiteja, ki izhajajo iz drugih republiških upravnih organov in z raznih področij združenega dela.
Zaostrene družbenoekonomske razmere zahtevajo v okviru
funkcij državne uprave celovitejše obvladovanje problematike
na posameznih področjih. Ob dosledneje uveljavljeni odgovornosti Izvršnega sveta in republiških upravnih organov za
stanje družbenih zadev je treba zagotoviti učinkovitejše ukrepanje ter intenzivnejše delo pri pripravi in uresničevanju razvojnih usmeritev in sprotnem spremljanju stanja na podlagi
analize vzrokov, pojavov in gibanj ter njihovih posledic. Zaradi še večjega prilagajanja organizacije republiških upranih
organov nalogam, ki jih imajo v tem obdobju Izvršni svet
Skupščine SR Slovenije in republiški upravni organi ter načinu njihovega reševanja ob bolj racionalnem, učinkovitem in
kvalitetnem delu so potrebne tudi organizacijske spremembe
v republiški upravi. To velja zlasti za področje energetike,
industrije in gradbeništva ter drobnega gospodarstva, turizma
in "gostinstva, kakor tudi kulture, raziskovalnega dela in tehnologije.
Organizacijska združitev področij energetike, industrije in
gradbeništva v enem republiškem komiteju je ob sprejemu
zakona o organizaciji in delovnem področju republiških
upravnih organov v februarju 19B0 izhajala iz usmeritve, da se
tudi po tej poti ustvarijo pogoji za intenzivnejše vključevanje
industrije kot največjega porabnika energije v reševanje problemov pri preskrbi z energijo, kajti zaostreni pogoji gospodarjenja nerekujejo skrajno racionalnost pri porabi energije in
zmanjšanje deleža energije v strukturi stroškov industrijske
proizvodnje, intenzivnejše izkoriščanje obstoječih energetskih virov in raziskovanje novih. Stanje v energetiki in aktualne naloge na tem področju pa očitno zahtevajo večje
engažiranje republiškega upravnega organa pri sprotnem reševanju specifičnih problemov oskrbe z energijo, kakor tudi
pri vprašanjih dolgoročnega razvoja, ki zadeva energetiko.
Planske naloge pri prestrukturiranju gospodarstva zlasti v
zaostrenih gospodarskih razmerah terjajo tudi pospešeno
usmeritev v tehnološko zahtevnejšo proizvodnjo, saj je sodobna tehnologija pogoj za večjo vključenost gospodarskih
dejavnosti v stabilizacijska prizadevanja. Te naloge narekujejo bolj učinkovito in operativno ukrepanje republiškega
upravnega organa zlasti pri spodbujanju hitrejšega in skladnejšega razvoja raziskovalne dejavnosti, usmerjanju raziskovalnega dela na družbeno aktualne projekte ter njegovega
programskega povezovanja. Glede na to organizacijska povezava področja raziskovalne dejavnosti in tehnologije s področjem kulture v enem republiškem komiteju, ki je izhajala iz
sorazmerno majhnega obsega upravnih pristojnosti na obeh
področjih in stopnje samoupravne organiziranosti, ni več
ustrezna.
Upravne naloge na področju turizma in gostinstva so sedaj
v pristojnosti Republiškega komiteja za tržišče in splošne
gospodarske zadeve, usklajevanje na tem področju pa opravlja Komite Izvršnega sveta za turizem kot delovno telo Izvršnega sveta. Glede na naravne in druge pogoje Slovenije
ustvarjata turizem in gostinstvo pomemben devizni priliv in
lahko tako znatno prispevata k reševanju problemov na področju ekonomskih odnosov s tujino. Turizem ne posega
samo na razna gospodarska področja, temveč je splet mnogih
dejavnosti. Hkrati pa specifičnost vprašanj, ki zadevajo turizem in gostinstvo, ter nezadovoljivo stanje na tem področju
ob zahtevnih planskih ciljih za to srednjeročno obdobje terja
celovitejše urejanje vprašanj in v skladu s tem tudi ustrezno
organiziranost republiške uprave na tem področju.
Z zakonom sta bila na področju družbenega sistema informiranja ustanovljena Republiški komite za informiranje, kot
republiška organizacija pa Center za družbeni sistem informiranja in informatiko. Pri tem so bile komiteju dane predvsem
naloge sistemskega značaja, Centru pa strokovne naloge, pri
čemer naj bi povezal in usklajeval tudi strokovno aktivnost
nosilcev posameznih informacijskih sistemov. Delovna področja republiških upravnih organov in republiških organizacij, katerih naloge so povezane z družbenim sistemom informiranja in informatiko, so se v bistvu med seboj prepletale in
je v praksi prihajalo do nejasnosti in podvajanja nalog posa26

meznih upravnih organov oziroma organizacij. Sistemske naloge in strokovna dejavnost na področju družbenega sistema
informiranja in informatike, ki jih je treba zagotoviti v republiški upravi, so med seboj tako povezane, da jih ni smotrno
deliti, temveč naj se enotno obravnavajo v enem organu. Pri
tem pa je seveda potrebno še naprej upoštevati, da morajo
informacijske sisteme razvijati posamezni nosilci v skladu s
svojimi specifičnimi potrebami in nalogami, da pa mora ta
dejavnost potekati usklajeno in na podlagi skupnih strokovnih podlag in enotne metodologije. Glede na zakon o temeljih
družbenega sistema informiranja in o informacijskem sistemu
federacije (Uradni list SFRJ, št. 68/81), ki opredeljuje vsebino
delovanja informacijskih služb, bodo na tem področju potrebne še nekatere organizacijske spremembe v republiški
upravi. Te spremembe pa bo možno predlagati šele po uveljavitvi republiškega zakona, ki bo urejal družbeni sistem informiranja in organizacijo informacijskih služb v republiki.
Republiška uprava za družbene prihodke je bila z zakonom
o organizaciji in delovnem področju republiških upravnih
organov in republiških organizacij ter samostojnih strokovnih
služb Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije ustanovljena
kot upravni organ v sestavi Republiškega sekretariata za
finance. Z zakonom o upravah za družbene prihodke (Uradni
list SRS, št. 3/81) je bil spremenjen status Republiške uprave
za družbene prihodke tako, da je postala samostojen republiški upravni organ. Čeprav je pravno položaj Republiške
uprave za družbene prihodke kot samostojnega upravnega
organa urejen z zakonom o upravah za družbene prihodke, pa
je iz praktičnih razlogov smotrno, da se ta sprememba vključi
tudi v predlagane spremembe tega zakona.
Sedanja organiziranost republiške uprave na področju proračuna izhaja iz ustavne opredelitve funkcije republiškega
proračuna. V 319. členu ustave SR Slovenije so opredeljeni
nameni porabe sredstev republiškega proračuna, pri čemer je
na prvem mestu financiranje republiških organov; poleg tega
pa so ta sredstva namenjena še za pomoč manj razvitim
območjem ter za zaščito borcev in vojaških invalidov, kakor
tudi za določene intervencije v gospodarstvu in za druge
obveznosti v okviru pravic in dolžnosti republiških organov, ki
jih določa zakon. Iz sredstev republiškega proračuna pa SR
Slovenija zagotavlja tudi svoj prispevek za financiranje funkcij
federacije. V zadnjem obdobju se povečuje delež sredstev, ki
se iz republiškega proračuna namenjajo za kritje intervencij v
gospodarstvu in drugih obveznosti, ki jih določajo posebni
zakoni, vedno bolj pa izstopa tudi problematika v zvezi z
zagotavljanjem sredstev prispevka federaciji.
Glede na tako stanje bi bilo treba proučiti možnost_ povezave nalog v zvezi s pripravo in izvrševanjem proračuna z
nalogami, ki se nanašajo na sistem splošne porabe in s tem
tudi na vire za financiranje splošnih družbenih potreb v Republiškem sekretariatu za finance. Ob tem pa bi Republiški
sekretariat za pravosodje, upravo in proračun še nadalje v
zvezi s svojimi nalogami, ki se nanašajo na sredstva za delo
državnih organov in dohodek delovnih skupnosti teh organov, usklajeval obseg sredstev, ki jih je potrebno zagotoviti v
republiškem proračunu za smotrno in učinkovito opravljanje
nalog republiških upravnih in pravosodnih organov v skladu s
programi dela teh organov.
Delovno področje Republiškega prometnega inšpektorata
obsega tudi naloge v zvezi z izvrševanjem zakonov in drugih
predpisov, ki urejajo letališki in zračni promet.
Glede na to, da so vse naloge v zvezi z nadzorom nad
izvrševanjem zakonov in drugih predpisov, ki urejajo letališki
in zračni promet, v pristojnosti zveznih organov, je treba
navedene naloge pri opisu delovnega področja Republiškega
prometnega inšpektorata črtati.
V 47. členu zakona je izrecno določeno v katerih republiških
sekretariatih in republiških komitejih se lahko imenujeta dva
namestnika funkcionarja, ki vodi upravni organ. Praktične
izkušnje kažejo, da ni primerno vnaprej izrecno navajati
upravnih organov, v katerih naj bi bila imenovana dva namestnika, saj se v skladu z aktualnimi potrebami v posameznih
obdobjih spreminja obseg nalog, ki jih mora osebno opraviti
funkcionar, ki vodi upravni organ, in ki zahtevajo zastopanje
organa na ravni predstojnika.
#
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III. NAČELA, NA KATERIH TEMELJI ZAKON IN
POGLAVITNE REŠITVE
Predlagane spremembe zakona izhajajo iz izkušenj v dosedanjem delu Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije in republiških upravnih organov. Sledijo temeljnemu izhodišču, da
morajo organizacijske rešitve omogočati učinkovitejše delo
Izvršnega sveta in republiških upravnih organov, uveljavljanje
njihove odgovornosti za stanje družbenih zadev ter kvalitetno
opravljanje vseh njihovih funkcij ob upoštevanju družbenih
potreb v določenem obdobju. Pri tem je pomemben tudi vidik
racionalizacije upravnega dela ob tesnejši povezanosti organiziranih družbenih dejavnikov na posameznih področjih pri
opravljanju strokovnih nalog.
V skladu z navedenimi izhodišči naj bi se nekatera področja, ki so sedaj povezana z drugimi dejavnostmi v enem
upravnem organu, organizacjsko osamosvojila. Namesto Republiškega komiteja za energetiko, industrijo in gradbeništvo
naj bi se ustanovila Republiški komite za energetiko in Republiški komite za industrijo, gradbeništvo in dorbno gospodarstvo, namesto Republiškega komiteja za kulturo in znanost pa
Republiški komite za kulturo in Republiški komite za raziskovalno dejavnost in tehnologijo, ki bi ob sodelovanju z drugimi
dejavniki lahko zagotovili učinkovitejše opravljanje upravnih
nalog na teh področjih. Ustanovil pa naj bi se tudi nov republiški komite za področje turizma in gostinstva, kjer upravne
naloge opravlja sedaj Republiški komite za tržišče in splošne
gospodarske zadeve, usklajevanje z organizacijami združenega dela in drugimi družbenimi dejavniki pa poteka v Komiteju Izvršnega sveta za turizem, ki je delovno telo Izvršnega
sveta.
Zakon naj bi določil, da preneha z delom Center za družbeni sistem informiranja in informatiko, v zvezi s tem pa naj bi
se dopolnilo delovno področje Republiškega komiteja za informiranje. Komite naj bi opravljal upravne, v manjšem delu
pa strokovno operativne naloge v zvezi s skupnimi osnovami
informacijskih sistemov in razvojem informatike. Hkrati naj bi
se dopolnilo tudi delovno področje Zavoda SR Slovenije za
družbeno planiranje tako, da bi opravljal tudi strokovne naloge v zvezi z razvijanjem informacijskih sistemov za celovito
področje družbenega planiranja, predvsem z vidika opredeljevanja informacijskih potreb ter metodologije zbiranja, obdelave in izkazovanja podatkov na tem področju.
V zvezi s samostojnim položajem Republiške uprave za
družbene prihodke bodo ustrezno spremenjene določbe, ki
opredeljujejo status te uprave, ne pa tudi njeno delovno

področje. Pri opredelitvi delovnega področja Republiške
uprave za družbene prihodke so v tem zakonu že upoštevane
nove naloge služb družbenih prihodkov glede izpolnjevanja
obveznosti občanov v zvezi z zagotovljanjem sredstev za
skupne potrebe ter pridobivanjem prihodkov in trošenjem
sredstev pri občanih.
Posebej se je potrebno opredeliti, ali kaže naloge v zvezi s
pripravo in izvrševanjem proračuna in deviznega plana prenesti iz Republiškega sekretariata za pravosodje, upravo in
proračun v delovno področje Republiškega sekretariata za
finance, k* opravlja zadeve v zvezi s sistemom splošne porabe
in financiranjem družbenopolitičnih skupnosti, s tem, da bi
Republiški sekretariat za pravosodje, upravo in proračun z
vidika svoje pristojnosti sodeloval pri usklajevanju potrebnega obsega sredstev za delovanje republiških upravnih in
pravosodnih organov.
V delovnem področju Republiškega prometnega inšpektorata naj bi se črtale naloge v zvezi z nadzorstvom nad izvrševanjem zakonov in drugih predpisov, ki urejajo letališki in
zračni promet.
Pogoje, ob katerih bi lahko Izvršni svet predlagal imenovanje dveh namestnikov republiških sekretarjev in predsednikov
republiških komitejev, naj bi določal zakon o sistemu državne
uprave in o Izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije ter o
republiških upravnih organih, zato naj bi se določba 47. člena
v tem zakonu črtala.
Zakon naj bi ufejal tudi nekatera vprašanja v zvezi s predlaganim prenehanjem oziroma ustanovitvijo republiških upravnih organov, vseboval pa naj bi tudi nekatere manjše spremembe v delovnih področjih posameznih republiških upravnih organov, ki pa niso vsebinske narave.
IV. OCENA MATERIALNIH IN DRUGIH
POSLEDIC ZAKONA
Za izvedbo zakona v zvezi z ustanovitvijo novih republiških
komitejev ne bodo potrebna znatnejša sredstva iz republiškega proračuna, ker gre v bistvu le za drugačno razporeditev
nalog organov, ki te naloge že sedaj opravljajo. Tudi ob
morebitnem povečanju obsega nalog, ki bi zahteval večja
sredstva, kot se v republiškem proračunu sedaj zagotavljajo
za delo republiških upravnih organov na posameznih področjih, pa bo smotrnejša in racionalnejša organizacija vseh služb,
ki so potrebne za nemoteno delo republiškega Izvršnega
sveta in republiških upravnih organov omogočila, da se celotni obseg sredstev za delo teh organov ne bo povečal.

OSNUTEK ZAKONA
o spremembah in dopolnitvah zakona o organizaciji in
delovnem področju republiških upravnih organov in
republiških organizacij ter samostojnih strokovnih služb
Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije
o spremembah in dopolnitvah zakona o organizaciji in delovnem področju republiških
upravnih organov in republiških organizacij
ter samostojnih strokovnih služb Izvršnega
sveta Skupščine SR Slovenije
1. člen
V zakonu o organizaciji in delovnem področju republiških upravnih organov in republiških organizacij ter samostojnih strokovnih
služb Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije
(Uradni list SRS, št. 5-279/80) se v 11. členu v
1. točki podpičje nadomesti s piko, nadaljnje
besedilo pa se črta.
Variantni dodatek k 1. členu: V 11. členu
se v 4. točki besedilo »Republiški sekretariat
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za pravosodje, upravo in proračun« nadomesti z besedilom »Republiški sekretariat za pravosodje in upravo«.

OPOMBE:

2. člen
V 12. členu se črta drugi odstavek.
Variantni dodatek k 2. členu:
V 12. členu se v prvem odstavku pika nadomesti s podpičjem in doda besedilo, ki se
glasi: »na proračun in devizni plan SR Slovenije in na nadzorstvo nad izvrševanjem proračuna SR Slovenije ter finančnega, materialnega in računovodskega poslovanja republiških
organov.«
Variantni dodatek:
Doda se nov 2. a člen, ki se glasi:
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»2. a člen
V 15. členu se v prvem odstavku:
- v prvi in drugi vrsti besedilo »Republiški
sekretariat za pravosodje, upravo in proračun« nadomesti z besedilom »Republiški sekretariat za pravosodje in upravo«;
- v dvajseti do štiriindvajseti vrsti črta besedilo »na proračun in devizni plan SR Slovenije in na nadzorstvo nad izvrševanjem proračuna SR Slovenije ter finančnega, materialnega in računovodskega poslovanja republiških
organov;«
3. člen
V 16. členu se:
- 7. točka spremeni tako, da se glasi:
»7. Republiški komite za energetiko;
v njegovi sestavi sta:
- Republiški energetski inšpektorat,
- Republiški rudarski inšpektorat.«
- za 7. točko se doda nova 7. a točka, ki se
glasi:
»7. a Republiški komite za industrijo, gradbeništvo ih drobno gospodarstvo,,
v njegovi sestavi je:
- Republiški gradbeni inšpektorat.«
- za 8. točko se doda nova 8. a točka, ki se
glasi:
»8. a Republiški komite za turizem in go-,
stinstvo.«
- 14. točka se spremeni tako, da se glasi:
»14. Republiški komite za kulturo.«
- za 14. točko se doda nova 15. točka, ki se
glasi:
»15. Republiški komite za raziskovalno dejavnost in tehnologijo.«
4. člen
19. člen se spremeni in dopolni tako, da se
glasi:
»Republiški komite za informiranje opravlja
zadeve, ki se nanašajo na izgradnjo, razvoj in
delovanje družbenega sistema informiranja in
sistema javnega obveščanja; na usklajevanje
in povezovanje posameznih informacijskih sistemov ter dejavnosti specializiranih služb,
organov ia organizacij, ki evidentirajo, zbirajo, obdelujejo, izkazujejo in zagotavljajo dostopnost podatkov; na skupne osnove informacijskih sistemov; na informatiko; na informacijsko mrežo SR Slovenije, na poenotenje
informacijske opreme; na družbeno potrebne
baze podatkov; na evidence o vsebini, lokaciji
in načinu dostopnosti podatkov in sporočil v
informacijskih sistemih; na modernizacijo informacijskih sistemov v državni upravi; na
razvoj informacijsko dokumentacijske dejavnosti v republiških upravnih organih; na informacijsko dejavnost za potrebe samoupravnega in delegatskega odločanja; na sredstva
javnega obveščanja; na dejavnost tujih informacijskih ustanov in sredstev javnega obveščanja ter tujih dopisništev in dopisnikov v SR
Sloveniji; na informiranje delavcev na začasnem delu v tujini, izseljencev in pripadnikov
slovenske narodnostne skupnosti v zamejstvu
ter tuje javnosti o dogajanjih v SR Sloveniji.«

5. člen
23. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Republiški komite za energetiko opravlja
zadeve, ki se nanašajo na primarno in transformirano energijo, na pridobivanje, predelavo ali dodelavo energetskih surovin premog,
uran, nafta, zemeljski plin in na racionalno
ravnanje z njimi ter na rudarstvo.
Republiški energetski inšpektorat nadzoruje izvrševanje zakonov, drugih predpisov in
splošnih aktov iz republiške pristojnosti, ki
urejajo elektroenergetiko, proizvodnjo elektrotehničnih materialov in opreme, projektiranje, izgradnjo in uporabo naprav za proizvodnjo in izkoriščanje jedrske energije, termoenergetiko in tlačne posode.
Republiški rudarski inšpektorat nadzoruje
izvrševanje zakonov, drugih predpisov in
splošnih aktov iz republiške pristojnosti, ki
urejajo raziskovanje in izkoriščanje vseh vrst
rudnin.«
6. člen
7.a 23. členom se doda nov 23. a člen, ki se
glasi:
»23. a člen
Republiški komite za industrijo, gradbeništvo in drobno gospodarstvo opravlja zadeve,
ki se nanašajo na primarno in predelovalno
industrijo, razen elektrogospodarstva in primerno živilske predelave; na gradbeništvo ter
na drobno gospodarstvo s področja združenega dela in opravljanja samostojnega osebnega dela, razen v turizmu in gostinstvu.
Republiški gradbeni inšpektorat nadzoruje
izvrševanje zakonov, drugih predpisov in
splošnih aktov iz republiške pristojnosti, ki
urejajo gradbeništvo.«
7. člen
V 24. členu se:
- v prvem odstavku v enajsti in dvanajsti
vrsti črtajo besede: »na turizem in gostinsvo«;
- v trinajsti vrsti za besedo »dejavnost«
vejica nadomesti s podpičjem, besede »turizmu in gostinstvu;« pa črtajo.
8. člen
Za 24. členom se doda nov 24. a člen, ki se
glasi:
»24. a člen
Republiški komite za turizem in gostinstvo
opravlja, zadeve, ki se nanašajo na turistične
storitve (turistično posredovanje, propaganda
in inormacije ter druge storitve v okviru turistične dejavnosti; na razvoj inozemskega turizma; na rekreacijo in oddih delovnih ljudi in
občanov ter na gostinstvo (nuđenje prenočevanja, hrane in drugih del v okviru gostinske
dejavnosti).«
9. člen
V 26. členu se v tretjem odstavku v četrti
vrsti črtajo besede »letališki in zračni promet.«
priloga poročevalca

10. člen
30. člen se spremeni, tako da se glasi:
»Republiški komite za kulturo opravlja zadeve, ki se nanašajo na kulturne dejavnosti,
razen inšpekcijskega nadzorstva na področju
varstva nepremične naravne in kulturne dediščine.«
11. člen
Za 30. členom se doda nov 30. a člen, ki se
glasi:

16. člen
V 35. členu se pika nadomesti z vejico in
doda besedilo, ki se glasi:
predvsem z vidika opredeljevanja informacijskih potreb na področju družbenega planiranja ter metodologije zbiranja, obdelave in izkazovanja podatkov, ki so pomembni za planiranje.«
.17. člen
36. člen se črta.

OPOMBE:

18. člen
»30. a člen
Republiški komite za raziskovalno dejavnost in tehnologijo opravlja zadeve, ki se nanašajo na raziskovalno delo, na inovacijsko
dejavnost, na razvoj tehnologije ter na uporabo znanstvenih dosežkov na posameznih področjih.«
12. člen
V 31. členu se za 1. točko doda nova 1. a
točka, ki se glasi:
»1. a Republiška uprava za družbene priprihodke;«.
13. člen
V 32. členu se v peti vrsti za besedo »evidentiranje« doda beseda »območij«.
14. člen
Za 32. členom se doda nov 32. a člen, ki se
glasi:
»32. a člen
Republiška uprava za družbene prihodke
opravlja zadeve, ki se nanašajo na izpolnjevanje davčnih obveznosti občanov; na izpolnjevanje obveznosti občanov v zvezi z zagotavljanjem sredstev za skupne potrebe in interese; na spremljanje pridobivanja prihodkov in
trošenja sredstev pri občanih ter na inšpekcijsko nadzorstvo nad izpolnjevanjem davčnih
obveznosti občanov in obveznosti občanov v
zvezi z zagotavljanjem sredstev za skupne
potrebe in interese.«
15. člen
V 34. členu se črta 2. točka.

47. člen se črta.
19. člen
Z dnem uveljavitve tega zakona se odpravijo in prenehajo z delom Republiški komite za
energetiko, industrijo in gradbeništvo, Republiški komite za kulturo in znanost in Center
za družbeni sistem informiranja in informatiko.
Z dnem uveljavitve tega zakona začno z
delom Republiški komite za energetiko, Republiški komite za industrijo, gradbeništvo in
drobno gospodarstvo, Republiški komite za
turizem in gostinstvo, Republiški komite za
kulturo in Republiški komite za raziskovalno
dejavnost in tehnologijo.
20. člen
Republiški energetski inšpektorat in Republiški rudarski inšpektorat nadaljujeta z delom kot organa v sestavi Republiškega komiteja za energetiko.
Republiški gradbeni inšpektorat nadaljuje z
delom kot organ v sestavi Republiškega komiteja za industrijo, gradbeništvo in drobno
gospodarstvo.
21. člen
Republiški komiteji, ustanovljeni s tem zakonom, ter drugi republiški upravni organi in
republiške organizacije, katerih delovno področje se spreminja, morajo svojo notranjo
organizacijo in delo uskladiti z določbami tega zakona najpozneje v enem mesecu po njegovi uveljavitvi.
22. člen
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v
Uradnem listu SRS.

SKUPŠČINA SR SLOVENIJE
IZVRŠNI SVET
OBRAZLOŽITEV
V skladu s predlogom za izdajo zakona o spremembah in
dopolnitvah zakona o organizaciji in delovnem področju republiških upravnih organov in republiških organizacij ter samostojnih strokovnih služb Izvršnega sveta Skupščine SR
Slovenije so v osnutku zakona spremenjene določbe, ki se
nanašajo na organizacijo republiških upravnih organov na
področju energetike, industrije, gradbeništva, drobnega gospodarstva, turizma in gostinstva, kulture, raziskovalne dejavpriloga poročevalca

nosti in tehnologije, družbenega sistema informiranja in družbenih prihodkov, variantno pa je predlagana sprememba tudi
na področju proračuna.
Namesto sedanjega Republiškega komiteja za energetiko,
industrijo in gradbeništvo sta po osnutku zakona predvidena
dva organa, in sicer Republiški komite za energetiko z Republiškim energetskim inšpektoratom in Republiškim rudarskim
inšpektoratom ter Republiški komite za industrijo, gradbeništvo in drobno gospodarstvo z Republiškim gradbenim inšpektoratom. V novem 23. in 23. a členu so določena delovna
področja obeh republiških komitejev in organov v njuni sestavi. Prav tako je po osnutku zakona predvidena ustanovitev
Republiškega komiteja za kulturo in Republiškega komiteja
za raziskovalno dejavnost in tehnologijo in odprava sedanjega republiškega komiteja, ki združuje obe področji (30. in
29

30. a člen). Pri ustanovitvi navedenih komitejev gre dejansko
za razdelitev delovnih področij sedanjih upravnih organov,
kar ne vpliva na delovna področja drugih republiških upravnih
organov.
Za področje turizma in gostinstva je predlagana ustanovitev
novega republiškega komiteja (24. a člen). Sedaj so upravne
naloge s tega področja vključene v delovno področje Republiškega komiteja za tržišče in splošne gospodarske zadeve,
usklajevalne naloge pa opravlja delovno telo Izvršnega sveta Komite IS za turizem. Zato je v osnutku zakona predvidena
tudi ustrezna sprememba delovnega področja Republiškega
komiteja za tržišče in splošne gospodarske zadeve (24 člen),
po ustanovitvi novega republiškega komiteja pa bo Izvršni
svet s sklepom odpravil delovno telo za to področje.
Skladno z navedenimi spremembami je spremenjen in dopolnjen 16. člen zakona, v katerem so navedeni vsi republiški
komiteji.
Republiška organizacija Center za družbeni sistem informiranja in informatiko se po osnutku zakona odpravi, in se zato
črtata 2: točka 34. člena in 36. člen. Besedilo 19. člena, ki
določa delovno področje Republiškega komiteja za informiranje, se v skladu s tem dopolni z nalogami z delovnega področja tega centra, ki so sistemske narave in imajo značaj
upravnih funkcij. V zvezi s tem je v 35. členu, ki določa
delovno področje Zavoda SR Slovenije za družbeno planiranje, dodano besedilo, ki podrobneje opredeljuje strokovne
naloge tega zavoda v zvezi z informacijskimi sistemi za planiranje.
Zaradi uskladitve z zakonom o upravah za družbene pri-'
hodke (Uradni list SRS, št. 3/31), s katerim je dobila Republiška uprava za družbene prihodke položaj samostojnega
upravnega organa, sta spremenjena 11. in 12. člen zakona. V
31. členu je določeno, da je Republiška uprava za družbene
prihodke samostojen upravni organ, delovno področje te
uprave pa je povzeto v novem 32. a členu.
Variantno sta predlagani spremembi v delovnem področju
Republiškega sekretariata za pravosodje, upravo in proračun

in Republiškega sekretariata za finance, ki se nanašajo na
področje proračuna in deviznega plana SR Slovenije, tako da
bi Republiški sekretariat za finance prevzel naloge v zvezi s
proračunom in deviznim planom SR Slovenije, ki so sedaj v
delovnem področju Republiškega sekretariata za pravosodje,
upravo in proračun. Pri tem pa bi Republiški sekretariat za
pravosodje, upravo in proračun glede na svoje naloge v zvezi
s sredstvi za delo državnih organov in dohodkom delovnih
skupnosti teh organov sodeloval pri usklajevanju potrebnega
obsega sredstev za delovanje teh organov in njihovih delovnih skupnosti. V skladu s tem se po variantnem dodatku k 11.
in 15. členu spremeni ime tega sekretariata.
47. člen zakona, ki opredeljuje pogoje za imenovanje dveh
namestnikov v nekaterih republiških sekretariatih oziroma
komitejih, se po osnutku zakona črta. Po predlaganih spremembah zakona o sistemu državne uprave in o Izvršnem
svetu Skupščine SR Slovenije ter o republiških upravnih organih bodo ti pogoji določeni v 222. členu navedenega zakona,
saj gre za določbo, ki je po vsebini sistemskega značaja.
Določbe 19. do 22. člena osnutka zakona, ki so po vsebini
prehodne in končne, urejajo nekatera vprašanja v zvezi s
predlaganimi organizacijskimi spremembami v republiški
upravi. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije pa ima po>56.
členu zakona o organizaciji in delovnem področju republiških
upravnih organov in republiških organizacij ter samostojnih
strokovnih služb Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije ze
pooblastilo, da ureja vsa vprašanja v zvezi z organizacijskimi
spremembami. Novo ustanovljeni upravni organi bodo v
skladu s 190. členom zakona o sistemu državne uprave m o
Izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije ter o republiških
upravnih organih hkrati z nalogami prevzeli tudi delavce, ki
sedaj opravljajo te naloge. Novi organi bodo glede na kadrovske potrebe po sprejemu aktov o sistemizaciji del m
razporedili delavce glede na njihovo strokovno usposobljenost na dela in k nalogam, preostali delavci pa bodo dam na
razpolago.

DOLOČBE ZAKONA O ORGANIZACIJI IN DELOVNEM PODROČJU
REPUBLIŠKIH UPRAVNIH ORGANOV IN REPUBLIŠKIH ORGANIZACIJ
TER SAMOSTOJNIH STROKOVNIH SLUŽB IZVRŠNEGA SVETA
SKUPŠČINE SR SLOVENIJE, KI SE SPREMENIJO
11. člen
Republiški sekretariati so:
1. Republiški sekretariat za finance: v njegovi sestavi je:
- Republiška uprava za družbene prihodke.
2. Republiški sekretariat za ljudsko obrambo: v njegovi
sestavi je:
- Republiški inšpektorat za ljudsko obrambo.
3. Republiški sekretariat za nćtranje zadeve: v njegovi sestavi je:
- Republiški inšpektorat za požarno varnost.
4. Republiški sekretariat za pravosodje, upravo in proračun: v njegovi sestavi so:
- Kazenski poboljševalni zavodi, ustanovljeni s posebnim
zakonom.
12. člen
Republiški sekretariat za finance opravlja zadeve, ki se
nanašajo na sistem pridobivanja in razporejanja dohodka
organizacij združenega dela ter na obveznosti posameznikov
do družbene skupnosti; na denarno kreditni in devizni sistem;
na sistem zavarovalstva in carin; na sistem splošne porabe,
posebej za financiranje družbenopolitičnih skupnosti; na sistem zagotavljanja sredstev za zadovoljevanje skupnih potreb
in interesov ter na druge zadeve, ki so povezane s sistemi
financiranja.
Republiška uprava za družbene prihodke opravlja zadeve,
ki se nanašajo na izpolnjevanje davčnih obveznosti občanov;
na izpolnjevanje obveznosti občanov v zvezi z zagotavljanjem
za skupne potrebe in interese; na spremljanje prihodkov in
trošenja sredstev pri občanih ter na inšpekcijsko nadzorstvo
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nad izpolnjevanjem davčnih obveznosti občanov in obveznosti občanov v zvezi z zagotavljanjem sredstev za skupne
potrebe in interese.
15. člen
Republiški sekretariat za pravosodje, upravo in proračun
opravlja zadeve, ki se nanašajo na urejanje in organiziranje
sodišč, javnih tožilstev, javnih pravobranilstev in organov za
postopek o prekrških; na delo, poslovanje in druga vprašanja
pravosodne uprave rednih in samoupravnih sodišč ter organov za postopek o prekrških; na kazensko poboljševalne
zavode in na izvrševanje kazenskih sankcij; na kadrovska
vprašanja v navedenih organih; na pravno pomoč in na mednarodno pravno pomoč; na pomilostitve; na organizacijo in
delovanje izvršilnih in upravnih organov; na pravice, dolžnosti
in odgovornosti delavcev v delovnih skupnostih teh organov;
na sredstva za delo državnih organov in dohodek delovnih
skupnosti teh organov; na izpopolnjevanje strokovne izobrazbe delavcev v upravnih in pravosodnih organih; na območja
občin; na volitve in volilne imenike; na skrb za izvajanje
predpisov o upravnem postopku in na druge zadeve obče
uprave; na premoženjskopravne zadeve, razen komitejskih
prostorskih ureditvenih operacij; na proračun in devizni plan
SR Slovenije in na nadzorstvo nad izvrševanje proračuna SR
Slovenije ter finančnega, materialnega in računovodskega
poslovanja republiških organov; na pridobivanje in obnavljanje osnovnih sredstev, ki so materialna osnova za delo republiških državnih organov; na upravljanje nepremičnih v družbeni lastnini, ki jih uporabljajo republiški državni organi, če ni
s posebnim predpisom drugače določeno; na skrb za organipriloga poročevalca

ziranje škupnih služb za opravljanje računovodskih, tehničnih
in pomožnih opravil ter določenih strokovnih nalog za republiške upravne organe.
Kazenski poboljševalni zavodi opravljajo zadeve, ki se nanašajo na izvrševanje kazenskih sankcij.
16. člen
Republiški komiteji so:
1. Republiški komite za delo: v njegovi sestavi je:
- Republiški inšpektorat za delo.
2. Republiški komite za družbeno planiranje.
3. Republiški komite za informiranje.
4. Republiški komite za zakonodajo.
5 Republiški komite za mednarodno sodelovanje: v njegovi sestavi je:
- Republiški inšpektorat za ekonomske odnose s tujino.
6. Republiški inšpektorat za varstvo okolja in urejanje prostora: v njegovi sestavi sta:
- Republiški urbanistični inšpektorat,
- Republiški vodnogospodarski inšpektorat.
7. Republiški komite za energetiko, industrijo in gradbeništvo: v njegovi sestavi so:
- Republiški energetski inšpektorat,
- Republiški rudarski inšpektorat,
- Republiški gradbeni inšpektorat.
8. Republiški komite za tržišče in splošne gospodarske
zadeve: v njegovi sestavi sta:
- Zavod SR Slovenije za rezerve,
- Republiški tržni inšpektorat.
9. Republiški komite za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano: v njegovi sestavi so:
- Republiška veterinarska uprava,
- Republiški kmetijski inšpektorat,
- Republiški gozdarski inšpektorat.
10. Republiški komite za promet in zveze: v njegovi sestavi
sta:
- Luška kapitanija v Kopru,
- Republiški prometni inšpektorat.
11. Republiški komite za borce in vojaške invalide.
19. člen
Republiški komite za informiranje opravlja zadeve, ki se
nanašajo na izgradnjo, razvoj in delovanje družbenega sistema informiranja in sistema javnega obveščanja; na usklajevanje in povezovanje posameznih informacijskih sistemov
ter dejavnosti specializiranih služb, organov in organizacij,
pooblaščenih za zbiranje, obdelovanje in posredovanje podatkov; na informacijsko dejavnost za potrebe samoupravnega in delegatskega 'odločanja; na sredstva javnega obveščanja; na dejavnost tujih informacijskih ustanov in sredstev
javnega obveščanja ter tujih dopisništev in dopisnikov v SR
Sloveniji; na informiranje delavcev na začasnem delu v tujini,
izseljencev in pripadnikov slovenske narodnostne skupnosti v
zamejstvu ter tuje javnosti o dogajanjih v SR Sloveniji.
23. člen
Republiški komite za energetiko, industrijo in gradbeništvo
opravlja zadeve, ki se nanašajo na primarno in transformirano
energijo in njeno racionalno pbrabo; na primarno in predelovalno industrijo, razen primarne živilske predelave; na gradbeništvo; na raziskovanje in izkoriščanje rudnin; na drobno
gospodarstvo s področja združenega dela in opravljanja samostojnega osebnega dela, razen turizma in gostinstva.
Republiški energetski inšpektorat nadzoruje izvrševanje zakonov, drugih predpisov in splošnih aktov iz republiške pristojnosti, ki urejajo elektroenergetiko, proizvodnjo elektrotehničnih materialov in opreme, projektiranje, izgradnjo in uporabo naprav za proizvodnjo in izkoriščanje jedrske energije,
termoenergetiko in tlačne posode.
Republiški rudarski inšpektorat nadzoruje izvrševanje zakonov, drugih predpisov in splošnih aktov iz republiške pristojnosti, ki urejajo raziskovanje in izkoriščanje vse vrst rudnin.
Republiški gradbeni inšpektorat nadzoruje izvrševanje zakonov, drugih predpisov in splošnih aktov iz republiške pristojnosti, ki urejajo gradbeništvo.
priloga poročevalca

24. člen
Republiški komite za tržišče in splošne gospodarske zadeve opravlja zadeve, ki se nanašajo na promet blaga in
storitev; na delovanje ukrepov ekonomske politike; na pojave
in razmerja na trgu; na sistem cen in na ukrepe v zvezi z
družbeno kontrolo cen; na kompenzacije, ki izvirajo iz neustreznih cen, na preskrbljenost trga in predlaganje intervencijskega uvoza; na tekoče materialne bilance; na družbene
blagovne rezerve; na združevanje dela in sredstev organizacij
združenega dela, ki opravljajo blagovni promet in storitve ter
proizvajalnih in drugih organizacij združenega dela; na turizem in gostinstvo; na pogoje gospodarjenja v trgovinski dejavnosti, turizmu in gostinstvu; na druge zadeve na gospodarskih področjih, če niso te zadeve v delovnem področju drugega republiškega upravnega organa ali republiške organizacije.
Zavod SR Slovenije za rezerve opravlja zadeve, ki se nanašajo na zagotavljanje in skladiščenje stalnih in tržnih blagovnih rezerv v SR Sloveniji ter na intervencije z rezervami na
tržišču. Zavod SR Slovenije za rezerve je pravna oseba.
Republiški tržni inšpektorat nadzoruje izvrševanje zakonov,
drugih predpisov in splošnih aktov iz republiške pristojnosti,
ki urejajo pojave in razmerja na trgu blaga in storitev.
26. člen
Republiški komite za promet in zveze opravlja zadeve, ki se
nanašajo na železniški, pomorski, zračni, luški in letališki
promet, na cestni promet, razen nadzorstva in urejanja prometa na cestah, na poštni, telegrafski in telefonski promet; na
druge žične in brezžične zveze in sistem zvez; na žičnice ter
na mednarodne odnose v prometu.
Luška kapitanija v Kopru opravlja zadeve, ki se nanašajo na
varnost plovbe na morju. Luška kapitanija v Kopru ima svoje
luške izpostave v krajih, ki jih določi Izvršni svet Skupščine SR
Slovenije. Luška kapitanija ima položaj uprave.
Republiški prometni inšpektorat nadzoruje izvrševanje zakonov, drugih predpisov in splošnih aktov iz republiške pristojnosti, ki urejajo železniški, cestni, pomorski, luški, letališki
in zračni promet, obratovanje žičnic, kot tudi izvrševanje
zakonov, drugih predpisov in splošnih aktov iz republiške
pristojnosti, ki urejajo sistema zvez.
30. člen
Republiški komite za kulturo in znanost opravlja zadeve, ki
se nanašajo na kulturno-umetniško in kulturno-prosvetno
dejavnost; na varstvo kulturne in naravne dediščine, razen
inšpekcijskega nadzorstva na področju varstva nepremične
naravne in kulturne dediščine; na raziskovalno delo, na inovacijsko dejavnost in na prenos tehnologije.
31. člen
Drugi republiški upravni organi so:
1. Republiška geodetska uprava;
2. Komisija SR Slovenije za odnose z verskimi skupnostmi.
32. člen
Republiška geodetska uprava opravlja zadeve, ki se nanašajo na usmerjanje in usklajevanje dejavnosti geodetske
službe; na programe geodetskih del; na enotne geodetske,
kartografske in prostorsko-inventarizacijske standarde, na
evidentiranje naravnih virov, prostorskih razdelitev in režimov; na imenovaje in evidentiranje naselij, ulic in stavb; na
geodetska dela pri komasacijah zemljišč; na geodetske
mreže, temeljne načte in karte; na katastre in druge evidence
o zemljiščih, komunalnih napravah in zgradbah ter na republiški arhiv geodetske dokumentacije.
34. člen
Republiške organizacije so:
1. Zavod SR Slovenije za družbeno planiranje;
2. Center za družbeni sistem informiranja in informatiko;
3. Zavod SR Slovenije za statistiko;
4. Zavod SR Slovenije za mednarodno znanstveno, tehnično, prosvetno in kulturno sodelovanje;
5. Hidrometeorološki zavod SR Slovenije;
6. Seizmološki zavod SR Slovenije;
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7. Zavod SR Slovenije za varstvo naravne in kulturne dediščine;
8. Arhiv SR Slovenije.
35. člen
Zavod SR Slovenije za družbeno planiranje opravlja strokovne naloge, ki se nanašajo na pripravljanje in usklajevanje
strokovnih in znanstvenih osnov za pripravo družbenega
plana SR Slovenije, letnih resolucij o uresničevanju družbenega plana in drugih aktov za izvajanje plana; na pripravo
aktov, ki opredeljujejo politiko dolgoročnega razvoja SR Slovenije; na sodelovanje pri oblikovanju družbenega plana,
dolgoročnih razvojnih usmeritev in tekoče politike družbenoekonomskega razvoja SFR Jugoslavije; na izpopolnjevanje
metodologije celovitejšega ekonomskega, socialnega in prostorskega planiranja; na razvijanje teoretsko-metodoloških
izhodišč za gospodarjenje s prostorom in urejanje prostora,
za razvoj poselitve ter za varstvo in izboljševanje okolja, na
informacijske sisteme za planiranje.
36. člen
Center za družbeni sistem informiranja in informatiko
opravlja strokovne naloge, ki se nanašajo na izgradnjo, razvoj
in delovanje družbenega sistema informiranja; na opredeljevanje družbenih informacijskih potreb; na usklajevanje strokovne dejavnosti družbenega informiranja in njenih nosilcev
ter na opredeljevanje in uveljavljanje skupnih osnov informacijskih sistemov (enotna metodologija, enotna identifikacija
in vsebina, usklajeni registri in evidence ter tehnični in tehnološki standardi); na razvoj informatike, javnega omrežja za

PREDLOG
o

mest

po

47. člen
Glede na obseg in značaj nalog ter različnost delovnih
področij se na predlog predsednika Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije lahko imenujeta dva namestnika v Republiškem sekretariatu za finance, Republiškem sekretariatu za
ljudsko obrambo, Republiškem sekretariatu za notranje zadeve, Republiškem sekretariatu za pravosodje, upravo in proračun, Republiškem komiteju za mednarodno sodelovanje,
Republiškem komiteju za varstvo okolja in urejanje prostora,
Republiškem komiteju za energetiko, industrijo in gradbeništvo, Republiškem komiteju za zdravstveno in socialno varstvo,
Republiškem komiteju za vzgojo in izobraževanje ter telesno
kulturo in v Republiškem komiteju za kulturo in znanost.
12. Republiški komite za zdravstveno in socialno varstvo;
v njegovi sestavi je:
- Republiški sanitarni inšpektorat.
13. Republiški komite za vzgojo in izobraževanje ter telesno kulturo;
v njegovi sestavi je;
- Zavod SR Slovenije za šolstvo.
14. Republiški komite za kulturo in znanost.

ZAKONA

spremembah

določitvi

prenos podatkov in informacijske mreže SR Slovenije; na
poenotenje informacijske opreme; na vodenje evidenc o vsebini, lokaciji in načinu dostopnosti podatkov in sporočil v
sistemu; na razvoj novih družbeno potrebnih baz podatkov;
na modernizacijo informacijskih sistemov v državni upravi ter
na informacijsko-dokumentacijsko dejavnost za potrebe republiške uprave.

in

dopolnitvah

okolišev in

števila delegatskih

dejavnostih

in

okoliših

združenega dela Skupščine
republike Slovenije

OPOMBE:

za Zbor

Socialistične

(ESA-679)

1» člen
V 1. členu zakona o določitvi okolišev in
števila delegatskih mest po dejavnostih in
okoliših za Zbor združenega dela Skupščine
Socialistične republike Slovenije (Uradni list
SRS, št. 24-1510/77) se v drugem oflstavku v
1. točki prva in druga alinea spremenita tako,
da se glasita:
»- z gospodarskega področja - za 95 delegatskih mest;
- s prosvetno-kulturnega področja - za 13
delegatskih mest;«
2. člen
2. člen se spremeni in dopolni tako, da se
glasi:
»Za delegiranje delegatov v Zbor združenega dela z gospodarskega področja se ozemlje
SR Slovenije razdeli na 47 okolišev, ki imajo
naslednje število delegatskih mest:
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zakona o

1. okoliš občine Ljubljana Bežigrad ima štiri
deletatska mesta,
2. okoliš občine Ljubljana Center ima šest
delegatskih mest,
3. okoliš občine Ljubljana Moste-Polje ima
tri delegatska mesta,
4. okoliš občine Ljubljana Šiška ima štiri
delegatska mesta,
5. okoliš občine Ljubljana Vič-Rudnik ima
dve delegatski mesti,
6. okoliš občine Domžale ima eno delegatsko mesto,
7. okoliš občine Kamnik ima eno delegatsko
mesto,
8. okoliš občine Litija ima eno delegatsko
mesto,
9. okoliš občine Grosuplje ima eno delegatsko mesto,
10. okoliš občin Kočevje in Ribnica ima dve
delegatski mesti,
11. okoliš občin Logatec in Vrhnika ima eno
priloga poročevalca

delegatsko mesto,
12. okoliš občine Kranj ima štiri delegatska
mesta,
13. okoliš občine Škofja Loka ima dve delegatski mesti,
14. okoliš občine Radovljica ima dve delegatski mesti,
15. okoliš občine Tržič ima eno delegatsko
mesto,
16. okoliš občine Jesenice ima dve delegatski mesti,
17. okoliš občine Nova Gorica ima tri delegatska mesta,
18. okoliš občine Tolmin ima eno delegatsko
mesto,
19. okoliš občine Idrija ima eno delegatsko
mesto,
20. okoliš občine Ajdovščina ima eno delegatsko mesto,
21. okoliš občin Izola, Koper in Piran ima štiri
delegatska mesta,
22. okoliš občine Sežana ima eno delegatsko
mesto,
23. okoliš občin Ilirska Bistrica in Postojna
ima dve delegatski mesti,
24. okoliš občine Cerknica ima eno delegatsko mesto,
25. okoliš občin Novo mesto in Trebnje ima
tri delegatska mesta,
26. okoliš občin Črnomelj in Metlika ima eno
delegatsko mesto,
27. okoliš občin Brežice, Krško in Sevnica
ima tri delegatska mesta,
28. okoliš občin Hrastnik, Trbovlje in Zagorje
ob Savi ima tri delegatska mesta,
29. okoliš občine Laško ima eno delegatsko
mesto,
30. okoliš občine Celje ima pet delegatskih
mest,
31. okoliš občine Žalec ima eno delegatsko
mesto,
32. okoliš občin Mozirje in Titovo Velenje ima
tri delegatska mesta,
33. okoliš občin Šentjur pri Celju in Šmarje
pri Jelšah ima eno delegatsko mesto,
34. okoliš občine Slovenske Konjice ima eno
delegatsko mesto,
35. okoliš občine Slovenj Gradec ima eno
delegatsko mesto,
36. okoliš občine Ravne na Koroškem ima
eno delegatsko mesto,
37. okoliš občin Dravograd in Radlje ob Dravi
ima eno delegatsko mesto,
38. okoliš občin Lenart, Maribor Pesnica in
Maribor Pobrežje ima dve delegatski mesti.
39. okoliš občine Maribor Rotovž ima tri delegatska mesta,
40. okoliš občine Maribor Ruše ima eno delagatsko mesto,
41. okoliš občine Maribor Tabor ima tri delegatska mesta,
42. okoliš občine Maribor Tezno ima dve delegatski mesti,
43. okoliš občine Slovenska Bistrica ima eno
delegatsko mesto,
44. okoliš občin Ormož in Ptuj ima dve delegatski mesti,
45. okoliš občin Gornja Radgona in Ljutomer
ima dve delegatski mesti,
priloga poročevalca

46. okoliš občine Murska Sobota ima dve delegatski mesti,
47. okoliš občine Lendava ima eno delegatsko mesto.«

OPOMBE

3. člen
V 3. čienu se:
- 1. točka spremeni tako, da se glasi:
»1. okoliš občine Ljubljana Center ima dve
delegatski mesti:«
-2. točka spremeni tako, da se glasi:
»2. okoliš občin Ljubljana Bežigrad, Ljubljana Šiška, Domžale, Kamnik in Litija ima eno
delegatsko mesto,«;
- 7. točka spremeni tako, da se glasi:
»7. okoliš občin Dravograd, Lenart, Maribor Pesnica, Maribor Pobrežje, Maribor Rotovž, Maribor Ruše, Maribor Tabor, Maribor
Tezno, Ormož, Ptuj, Radlje ob Dravi, Ravne na
Koroškem, Slovenj Gradec in Slovenska Bistrica ima dve delegatski mesti,«;
9. točka spremeni tako, da se glasi:
»9. okoliš občin Celje, Hrastnik, Laško,
Mozirje, Slovenske Konjice, Šentjur pri Celju,
Šmarje pri Jelšah, Titovo Velenje, Trbovlje,
Zagorje ob Savi in Žalec ima eno delegatsko
mesto «
4. člen
V 4. členu se:
- v tretji vrsti številka »10« nadomesti s
številko »11«;
- 7. točka spremeni tako, da se glasi:
»7. okoliš občin Lenart, Maribor Pesnica,
Maribor Pobrežje, Maribor Rotovž, Maribor
Ruše, Maribor Tabor,
- za 8. točko se doda nova 9. točka, ki se
glasi:
»9. okoliš občin Dravograd, Mozirje, Radlje
ob Dravi, Ravne na Koroškem, Slovenj Gradec
in Titovo Velenje ima eno delegatsko mesto,«;
- sedanja 9. točka postane 10. točka in se
spremeni tako, da se glasi:
»10. okoliš občin Brežice, Celje, Hrastnik,
Laško, Sevnica, Slovenske Konjice, Šentjur
pri Celju, Šmarje pri Jelšah, Trbovlje, Zagorje
ob Savi in Žalec ima eno delegatsko mesto,«;
-sedanja 10. točka postane 11. točka.
5. člen
V 5. členu se:
- v tretji vrsti številka »10« nadomesti s
številko »11.«;
- 5. točka spremeni tako, da se glasi:
»5. okoliš občin Lenart, Maribor Pesnica,
Maribor Pobrežje, Maribor Rotovž, Maribor
Ruše, Maribor Tabor in Maribor Tezno ima
eno delegatsko mesto,«;
-za 5. točko doda nova 6. točka, ki se glasi:
»6. okoliš občin Ormož, Ptuj in Slovenska
Bistrica ima dve delegatski mesti,«;
- v 8. točki se beseda »Velenje« nadomesti
z besedami »Titovo Velenje«.
Sedanje 6; 7; 8; 9. in 10. točka postanejo 7;
8; 9; 10. in 11. točka.
6. člen
V 6. členu se:
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- v 4. točki beseda »Velenje« nadomesti z
besedami »Titovo Velenje«;
- v 5. točki beseda »Maribor« nadomesti z
besedami: »Maribor Pesnica, Maribor Pobrežje, Maribor Rotovž, Maribor Ruše, Maribor Tabor in Maribor Tezno«.
7. člen
V 7. členu se:
- v 3. točki beseda »Velenje« nadomesti z

PRILOGA
K PREDLOGU ZAKONA
ŠTEVILO DELAVCEV V ZDRUŽENEM
DELU PO PODROČJIH DEJAVNOSTI,
DELEGATSKIH OKOLIŠIH IN OBČINAH
Število
delavcev

Okoliš-Občine

število
delgat.
mest

Št.
delavcev
nad-pod
količnikom

I. GOSPODARSKO PODROČJE - 95
delegatskih mest (na eno delegatsko mesto
odpade 6915 delavcev)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27
28
29.
30.
31.
34

Lj. Bežigrad
Lj. Center
Lj. Moste-Polje
Lj. Šiška
Lj. Vič-Rudnik
Domžale
Kamnik
Litija
Grosuplje
Kočevje
Ribnica
Logatec
Vrhnika
Kranj
Škofja Loka
Radovljica
Tržič
Jesenice
Nova Gorica
Tolmin
Idrija
Ajdovščina
Izola
Koper
Piran
Sežana
Ilirska Bistrica
Postojna
Cerknica
NOvo mesto
Trebnje
Črnomelj
Metlika
Brežice
Krško
Sevnica
Hrastnik
Trbovlje
Zagorje ob Savi
Laško
,
Celje
,
Žalec

7.268
3.010
2.363
4.184

4.938
15.698
6.025
4.235
7.133
21.009
3.526
5.471
2.745
4.758
8.839
4.456
4.469
9 401
4.314

26.869
43.487
24.954
30.321
12.275
10.251
8.993
4.002
5.954

3 + 1=4
6
3
4
1+1=2
1
1
1
1

+6.124
+1.997
+4.209
+2.661
+5.360
+3.336
+2.078
-2.913
-961

10.278

1+1=2

+3.363

6.547
27.541
13.322
10.924
5.457
12.942
23.007
5.721
6.243

1
3 + 1=4
1+1=2
1 + 1=2
1
1+1=2
3
1
5.152
1

-368
+6.796
+6.407
+4.009
-1.458
+6.003
+ 2.262
-1.194
1
-672

26.661
7.328

3+1=4
1

+ 5.916
+413

11.368
5090

1+1=2
1

+4.453
-1.825

24.535

+ 3.790

8.216

+ 1.601

18.053

2 + 1=3

+4.224

18.184
4.632
32.922
9.747

2+1=3
1
4+1=5
1

+ 4.354
-2.283
+ 5.262
+ 2.832

besedami »Titovo Velenje;«
- 4. točki beseda »Maribor« nadomesti z
besedami: »Maribor Pesnica, Maribor Pobrežje, Maribor Rotovž, Maribor Ruše, Maribor Tabor in Maribor Tezno.«
8. člen
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v
Uradnem listu SRS.

32. Mozirje
Titovo Velenje
33 Šentjur pri Celju
Šmarje
pri Jelšah
34. Slov. Konjice
35. Slovenj Gradec
36. Ravne
na Koroškem
37. Dravograd
Radlje
38. Lenart
Maribor Pesnica
Mar. Pobrežje
39. Maribor Rotovž
40. Maribor Ruše
41. Maribor Tabor
42. Maribor Tezno
43. Slov. Bistrica
44 Ormož
45. Gor. Radgona
Ljutomer
46. Murska Sobota
47. Lendava

3.571
20.577
2.888
4.804

2.353
4.134
1.666
2.980
12.947

2.757
5.841
4.359

24.148

+ 3.403

7.692
6.215
5.450

+ 777
-700
-1.465

10.594

+3.683

6.487

-428

17.593
24.986
3.670
18.198
16.868
6.582
Ptuj

2
3
1
2+1=3
2
1
14.693

+3.763
+4.341
-3.245
+4.368
+ 3.038
-333
17.451

10.200
14.397
5.872

1+1=2
2
1

+3.285
+ 567
-1.043

II. PROSVETNO-KULTURNO PODROČJE - 13
delegatskih mest (na eno delegatsko mesto
odpade 3.515 delavcev)
Lj. Center
J_j. Bežigrad
Ljubljana Šiška
Domžale
Kamnik
Lj. Moste-Polje
Lj. Vič-Rudnik
Cerknica
Litija
Grosuplje
Kočevje
Ribnica
Logatec
Vrhnika
Jesenice
Kranj
Radovljica
Škofja Loka
Tržič
Nova Gorica
Ajdovščina
Idrija
Tolmin
Koper
Izola
Piran
Sežana
Ilirska Bistrica
Postojna
Mb. (6 občin)
Lenart
Ormož
Ptuj

2.977
1.544
637
384
838
3.767
176
201
303
242
143
106
180
520
1.236
459
545
139
1.003
380
512
312
254
204
485
294
171
347
4.639
206
198
869

8.634

2

+1.604

5.542

1

+2.027

5.956

1+1=2

+2.441

2.899

1

-6.16

2.237

1

-1.278

2.903

1

-612

priloga poročevalca

SI. Bistrica
Slovenj Gradec
Dravograd
Radlje ob Dravi
Ravne na Koroš.
Murska Sobota
Gor. Radgona
Lendava
Ljutomer
Celje
Laško
Mozirje
SI. Konjice
Šentjur pri Celju
Šmarje pri Jel.
Titovo Velenje
Žalec
Hrastnik
Trbovlje
Zagorje ob Savi
10. Novo mesto
Črnomelj
Metlika
Trebnje
Brežice
Krško
Sevnica

387
291
88
266
439
902
278
335
242
1.393
211
160
278
196
567
957
471
135
363
300
1.256
236
87
229
356
401
227

7.383

2

+353

1.757

1

-1.758

5.031

1

2.792

1

+1.516

-723

III. SOCIALNO-ZDRAVSTVENO PODROČJE 13 delegatskih mest (na eno delegatsko mesto
odpade 3.575 delavcev)
»1. Lj. Center
2. Lj. Bežigrad
Lj. Šiška
Domžale
Kamnik
3. Lj. Moste-Polje
Lj. Vič-Rudnik
Cerknica
Litija
Grosuplje
Kočevje
Ribnica
Logatec
Vrhnika
4. Jesenice
Kranj
Radovljica
Škofja Loka
Tržič

1.584
1.616
' 484
416
1.180
1.166
111
181
402
230
98
105
224
846
1.893
555
473
170

7.075

4.100

3.697

1+1=2

+3.500
+ 525

1.458
Nova Gorica
176
Ajdovščina
470
Idrija
259
Tolmin
1.655
Koper
465
Izola
333
Piran
379
Sežana
128
Ilirska Bistrica
392
Postojna
Maribor
(6 občin)
261
Lenart
257
Ormož
1.308
Ptuj
Slovenska
338
Bistrica
1.273
Murska Sobota
Gornja
315
Radgona
187
Lendava
237
Ljutomer
696
Slovenj Gradec
111
Dravograd
103
Radlje ob Dravi
Ravne
439
na Koroškem
90
Mozirje
830
Titovo Velenje
3.058
10 Celje
230
Laško
Slovenske
185
Konjice
101
Šentjur pri Celju
Šmarje
921
pri Jelšah
404
Žalec
Hrastnik
105
647
Trbovlje
140
Zagorje ob Savi
758
Brežice
255
Sevnica
1.609
11 Novo mesto
175
Črnomelj
106
Metlika
125
Trebnje
256
Krško

2.363

1.212

3.352
5.364

-223

7.528

+ 378

2.012

-1.563

2.269

-1.306

6.704

1

+3.129

2.271

1

-1.304

+ 122

+ 362

Opomba: Podatki o števulu delavcev so vzeti iz statističnih
publikacij Zavoda SR Slovenije za statistiko, »Statistični podatki po občinah SR Slovenije - zaposleni delavci 1976 1980« - julij 1981 in »Statistične informacije«, št. 230 z dne 13.
oktobra 1981 - delavci v združenem delu avgust 1981.

Skupščina SR Slovenije je na sejah zbora združenega dela,
zbora občin in družbenopolitičnega zbora dne 12/11-1981
sprejela osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o določitvi okolišev in števila delegatskih mest po dejavnostih in okoliših za zbor združenega dela Skupščine SR
Slovenije Skupščina je naložila Izvršnemu svetu, da pripravi
predlog zakona in pri tem upošteva predloge, mnenja in
pripombe delovnih teles skupščine in zborov, predloge in
pripombe iz razprave na sejah zborov, kakor tudi mnenja in
ugotovitve Sveta za družbenopolitični sistem pri Predsedstvu
Republiške konference SZDL Slovenije.
Predlagatelj je proučil vse pripombe, predloge in mnenja iz
razprav o osnutku zakona. V razpravah o osnutku zakona so
bila izražena različna mnenja in predlogi, vendar ni bilo mo-

goče vseh upoštevati. Predlog zakona vsebuje le tiste spremembe veljavnega zakona, ki jih narekuje ustanovitev novih
mariborskih občin, spremembe v številu zaposlenih na posameznih področjih združenega dela ter večje strukturne spremembe v gospodarstvu posameznih območij.
Predlagatelj ni upošteval pradlogov za združevanje vseh
področij združenega dela, za združevanje področij družbenih
dejavnosti oziroma predlogov, po katerih naj bi zbor združenega dela vsake občinske skupščine predstavljal konferenco
delegacij za zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije, in
sicer iz razlogov, ki so navedeni v poročilu odbora za družbenopolitični sistem Družbenopolitičnega zbora in zakonodajno
pravne komisije. Navedeni predlogi namreč niso v skladu z
ustavno koncepcijo in vlogo zbora združenega dela Skupščine SR Slovenije, v katerem se morajo izražati neposredni
interesi posameznih dejavnosti združenega dela v temeljnih
samoupravnih organizacijah in skupnostih ob upoštevanju
širših in splošnih družbenih interesov.
O bistvenih spremembah oziroma vsebinsko novih rešitvah
v zvezi s povezovanjem delegacij za zbor združenega dela
Skupščine SR Slovenije bo mogoče opredeliti šele na podlagi

3.937

SKUPŠČINA SR SLOVENIJE
IZVRŠNI SVET
OBRAZLOŽITEV:

priloga poročevalca
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konkretne in celovite analize delovanja zborov združenega
dela. To izhaja iz sklepov zborov Skupščine SR Slovenije k
osnutku zakona in tako je tudi stališče Sveta za družbenopolitični sistem pri Predsedstvu RK SZDL Slovenije. Ob obravnavi
osnutka zakona je bilo ugotovljeno, da so bile v razpravah o
delovanju delegatskega sistema in o rešitvah v volilni zakonodaji v času od leta 1974 izražene številne in različne pripombe,
mnenja, pobude in predlogi, ki jih je ob upoštevanju dosedanjih izkušenj potrebno proučiti. Tega pa ni mogoče opraviti v
času do volitev v letu 1982, zato bodo družbenopolitične
organizacije, Skupščina SR Slovenije in njen izvršni svet to
kompleksno nalogo opravili v naslednjem mandatnem obdobju in predlagali nov koncept ureditve, ki bo v večji mer,
zagotovila, da se bo tudi v praksi polno uveljavila ustavna
vloga zbora združenega dela. Hkrati pa je Skupščina ocenila,
da je že v okviru sedanje ureditve ob sodelovanju družbenopolitičnih organizacij z uveljavljanjem ustreznih oblik in metod dela mogoče izboljšati povezovanje temeljnih delegacij in
skupin delegatov ter s tem zagotoviti uresničevanje ustavne
vloge zbora združenega dela Skupščine SR Slovenije.
V skladu s sklepi zborov Skupščine SR Slovenije vsebuje
predlog zakona manj sprememb kot osnutek zakona. V predlogu zakona je predvideno za gospodarsko področje 95 delegatskih mest, kar v primerjavi z veljavnim zakonom (90 delegatskih mest) pomeni povečanje števila delegatskih mest za 5,
v primerjavi z osnutkom zakona (105 delegatskih mest) pa
zmanjšanje za 10.
Na področju družbenih dejavnosti je predvidena sprememba v številu delegatskih mest samo na prosvetno-kulturne področju. Število delavcev na tem področju (45.706) je
namreč skoraj enako številu delavcev na socialno-zdravstvenem področju (46.460), zato je za vsako od teh področij
predvideno enako število (13) delegatskih mest, v primerjavi z
osnutkom pa pri obeh področjih povečanje od 8 na 13 delegatskih mest. S tem je predlagatelj sledil stališčem iz razprave
ob osnutku zakona, po katerih na področjih družbenih dejavnosti ni mogoče izhajati izključno iz števila delavcev, temveč
je potrebno v skladu z ustavno določbo zagotoviti ustrezno
zastopanost teh področij združenega dela glede na njihov
pomen v družbi (1. člen).
S tako razdelitvijo delegatskih mest na področju združenega dela se spremenijo tudi količniki za eno delegatsko
mesto glede na število delavcev, tako da je za:
- gospodarsko področje 6.915 delavcev (po osnutku 6.260),
- za prosvetno-kulturno področje 3.515 delavcev (po
osnutku 5.620),
-socialno-zdravstveno področje 3.575 delavcev (po
osnutku 5.690),
Po predlogu zakona se v primerjavi z osnutkom na gospodarskem področju (2. člen) zmanjšuje število delegatskih
okolišev za 10 (od 57 na 47). Pri tem so upoštevane le tiste
spremembe, ki jih narekuje ustanovitev novih mariborskih
občin (štirje okoliši), glede na sedanjo ureditev pa je predlagana še delitev treh delegatskih okolišev.

Pri predlogu za delitev delegatskega okoliša, ki obsega
občini Murska Sobota in Lendava, je upoštevan pospešeni
razvoj in posebnosti gospodarstva obeh občin ter znatne
strukturne spremembe v gospodarstvu na tem območju. V
samostojnem okolišu za območje občine Lendava bodo prišli
laže do izraza interesi združenega dela iz dejavnosti, ki so
značilne za to območje. V sklad s povečanjem števila zaposlenih bi imel okoliš občine Murska Sobota dve delegatski mesti,
okoliš občine Lendava pa eno delegatsko mesto. Iz podobnih
razlogov je predlagana tudi delitev delegatskega okoliša, ki
obsega štiri koroške občine, na tri delegatske okoliše tako, da
bi občini Ravne na Koroškem in Slovenj Gradec imeli samostojna okoliša, občini Dravograd in Radlje ob Dravi pa skupni
delegatski okoliš. Delitev delegatskega okoliša, ki obsega
občini Litija in Grosuplje, narekuje slabša geografska in prometna povezanost obeh občin in dejstvo, da se združeno delo
teh občin povezuje predvsem z organizacijami združenega
dela z drugih območij manj pa med seboj.
Na prosvetno-kulturnem področju (3. člen) se glede na
osnutek zakona poveča število delegatskih okolišev od 6 na
10, in so določeni za ista območja, kot so bili določeni z
zakonom iz leta 1977. Upoštevani so le popravki števila delegatskih mest, glede ha spremembe v strukturi in ustrezno
zastopanost posameznih področij združenega dela.
Na socialno-zdravstvenem področju (4. člen) se glede na
osnutek zakona poveča število delegatskih okolišev od 6 na
11. Predlagana je ustanovitev novega delegatskega okoliša za
območje koroških občin in občini Mozirje in Titovo Velenje. S
samoupravnim sporazumom o temeljih plana medobčinske
zdravstvene skupnosti za obdobje 1981-1985 so delavci v
združenem delu in drugi delovni ljudje in občani teh šestih
občin ustanovili medobčinsko zdravstveno skupnost, v kateri
se uresničuje tisti del zdravstvenega varstva, ki se ne zagotavlja v občinskih zdravstvenih skupnostih. To je predvsem programiranje skupnih naložb ter določanje obsega in načina
solidarnostnega združevanja in razporejanja sredstev med
občinskimi zdravstvenimi skupnostmi v teh občinah. Taka
povezanost organizacij združenega dela na področju zdravstva v teh občinah pogojuje tudi predlagano delegatsko povezovanje delovnih ljudi s tega področja. Koroške občine so bile
doslej na tem področju vključene v delegatski okoliš skupaj s
podravskimi občinami (Maribor), občini Mozirje in Titovo Velenje pa z občinami v celjski regiji. Ostali delegatski okoliši so
določeni za ista območja, kot so bili določeni z zakonom iz
leta 1977 z manjšimi popravki pri številu delegatskih mest.
Na kmetijskem področju (5. člen) je predlagano povečanje
števila okolišev od 10 na 11, tako da bi nove mariborske
občine in občina Lenart imele eno delegatsko mesto, občine
Ormož, Ptuj in Slovenska Bistrica pa dve delegatski mesti. Na
drugih področjih (6. in 7. člen) glede na osnutek ni sprememb.
Poleg vsebinskih so v predlogu zakona v 3., 4., 6. in 7 členu
predlagane še spremembe v zvezi z imeni novih mariborskih
občin in spremembo imena občine Velenje v Titovo Velenje, ki
so redakcijske narave.

PREDLOG ZAKONA
o določitvi okolišev in števila delegatskih mest po
dejavnostih in okoliših za Zbor združenega dela
Skupščine Socialistične republike Slovenije prečiščeno integralno besedilo (ESA-679)

V Zboru združenega dela Skupščine SR
Slovenije je 150 delegatskih mest.
Zbor združenega dela ene ali več občinskih
skupšpin delegira v Zbor združenega dela
Skupščine SR Slovenije delegate za naslednje število delegatskih mest:
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1. Izmed članov delegacij; ki jih volijo delovni ljudje v temeljnih organizacijah združenega
dela in v delovnih skupnostih, ki opravljajo
zadeve skupnega pomena za več temeljnih
organizacij združenega dela in delovni ljudje,
ki trajno delajo v delu temeljne organizacije
združenega dela, ki ni na območju občine, na
priloga poročevalca

katerem je sedež te organizacije:
- z gospodarskega področja - za 95 delegatskih mest,
- s prosvetno-kulturnega področja - za 13
delegatskih mest,
- s socialno-zdravstvenega področja - za
13 delegatski mest.
2. izmed članov delegacij, ki jih volijo delovni ljudje, ki delajo v kmetijski, obrtni in v
podobnih dejavnostih z delovnimi sredstvi, na
katerih ima kdo lastninsko pravico, skupaj z
delavci, s katerimi združujejo svoje delo in
delovna sredstva:
- v kmetijski dejavnosti - za 18 delegatskih
mest,
- v obrtni in podobr>ih dejavnostih - za pet
delegatskih mest.
3. izmed članov delegacij, ki jih izvolijo delovni ljudje v delovnih skupnostih državnih
organov, družbenopolitičnih organizacij in
društev ter v drugih delovnih skupnostih, ki
niso organizirane kot organizacije združenega dela - za pet delegatskih mest.
4. izmed članov delegacij, ki jih izvolijo aktivne vojaške osebe in civilne osebe v službi v
oboroženih silah SFR Jugoslavije - za eno
delegatsko mesto.
2. člen
Za delegiranje delegatov v Zbor združenega
dela z gospodarskega področja se ozemlje
SR Slovenije razdeli na 47 okolišev, ki imajo
naslednje število delegatskih mest:
1. okoliš občine Ljubljana Bežigrad ima štiri
delegatska mesta,
2. okoliš občine Ljubljana Center ima šest
delegatskih mest,
3. okoliš občine Ljubljana Moste-Polje ima
tri delegatska mesta,
4. okoliš občine Ljubljana Šiška ima štiri
delegatska mesta,
5. okoliš občine Ljubljana Vič-Rudnik ima
dve delegatski mesti,
6. okoliš občine Domžale ima eno delegatsko mesto,
7. okoliš občine Kamnik ima eno delegatsko mesto,
8. okoliš občine Litija ima eno delegatsko
mesto,
9. okoliš občine Grosuplje ima eno delegatsko mesto,
10. okoliš občin Kočevje in Ribnica ima dve
delegatski mesti,
11 okoliš občin Logatec in Vrhnika ima eno
delegatsko mesto,
12. okoliš občine Kranj ima štiri delegatska
mesta,
13. okoliš občine Škofja Loka ima dve delegatski mesti,
14. okoliš občine Radovljica ima dve delegatski mesti,
15. okoliš občine Tržič ima eno delegatsko
mesto,
16. okoliš občine Jesenice ima dve delegatski mesti,
17. okoliš občine Nova Gorica ima tri delegatska mesta,
18. okoliš občine Tolmin ima eno delegatsko mesto,
priloga poročevalca

19. okoliš občine Idrija ima eno delegatsko
mesto,
20. okoliš občine Ajdovščina ima eno delegatsko mesto,
21. okoliš občin Izola, Koper in Piran ima
štiri delegatska mesta,
22. okoliš občine Sežana ima eno delegatsko mesto,
23. okoliš občin Ilirska Bistrica in Postojna
ima dve delegatski mesti
24. okoliš občine Cerknica ima eno delegatsko mesto,
25. okoliš občin Novo mesto in Trebnje ima
tri delegatska mesta,
26. okoliš občin Črnomelj in Metlika ima
eno delegatsko mesto,
27. okoliš občine Brežice, Krško in Sevnica
ima tri delegatska mesta,
28. okoliš občine Hrastnik, Trbovlje in Zagorje ob Savi ima tri delegatska mesta,
29. okoliš občine Laško ima eno delegatsko
mesto,
30. okoliš občine Celje ima pet delegatskih
mest,
31 okoliš občine Žalec ima eno delegatsko
mesto,
32. okoliš občin Mozirje in Titovo Velenje
ima tri delegatska mesta,
33. okoliš občin Šentjur pri Celju in Šmarje
pri Jelšah ima eno delegatsko mesto,
34. okoliš občine Slovenske Konjice ima
eno delegatsko mesto,
35. okoliš občine Slovenj Gradec ima eno
delegatsko mesto,
36. okoliš občine Ravne na Koroškem ima
eno delegatsko mesto,
37. okoliš občin Dravograd in Radlje ob
Dravi ima eno delegatsko mesto,
38. okoliš občine Lenart, Maribor Pesnica
in Maribor Pobrežje ima dve delegatski mesti,
39. okoliš občine Maribor Rotovž ima tri
delegatska mesta,
40. okoliš občine Maribor Ruše ima eno
delegatsko mesto,
41. okoliš občine Maribor Tabor ima tri delegatska mesta,
42. okoliš občine Maribor Tezno ima dve
delegatski mesti,
43. okoliš občine Slovenska Bistrica ima
eno delegatsko mesto,
44. okoliš občin Ormož in Ptuj ima dve
delegatski mesti,
45. okoliš občin Gornja Radgona in Ljuto- ,
mer ima dve delegatski mesti,
46. okoliš občine Murska Sobota ima dve
delegatski mesti,
47. okoliš občine Lendava ima eno delegatsko mesto.

OPOMBE:

3. člen
Za delegiranje delegatov v Zbor združenega
dela s prosvetno-kulturnega področja se
ozemlje ŠR Slovenije razdeli na 10 okolišev, ki
imajo naslednje število delegatskih mest:
1. okoliš občine Ljubljana Center ima dve
delegatski mesti,
2. okoliš občine Ljubljana Bežigrad, Ljubljana Šiška, Domžale, Kamnik in Litija ima eno
delegatsko mesto,
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„

3. okoliš občin Lj. Moste-Polje, Lj. Vič-Rudnik, Cerknica, Grosuplje, Kočevje, Logatec,
Ribnica iri Vrhnika ima dve delegatski mesti,
4. okoliš občin Jesenice, Kranj, Radovljica,
Škofja Loka in Tržič ima eno delegatsko mesto,
5. okoliš občin Ajdovščina, Idrija, Nova Gorica in Tolmin ima eno delegatsko mesto,
6. okoliš občin Ilirska Bistrica, Izola, Koper,
Piran, Postojna in Sežana ima eno delegatsko
mesto,
7. okoliš občin Dravograd, Lenart, Maribor
Pesnica, Maribor Pobrežje, Maribor Rotovž,
Maribor Ruše, Maribor Tabor, Maribor Tezno,
Ormož, Ptuj, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem, Slovenj Gradec in Slovenska Bistrica
ima dve delegatski mesti,
8. okoliš občin Gornja Radgona, Lendava,'
Ljutomer in Murska Sobota ima eno delegatsko mesto,
9. okoliš občin Celje, Hrastnik, Laško, Mozirje, Slovenske Konjice, Šentjur pri Celju,
Šmarje pri Jelšah, Titovo Velenje, Trbovlje,
Zagorje ob Savi in Žalec ima eno delegatsko
mesto,
10. okoliš občin Brežice, Črnomelj, Krško,
Metlika, Novo mesto, Sevnica in Trebnje ima
eno delegatsko mesto.
4. člen
Za delegiranje delegatov v Zbor združenega
dela s socialno-zdravstvenega področja se
ozemlje SR Slovenije razdeli na 11 okolišev, ki
imajo naslednje število delegatskih mest:
1. okoliš občine Ljubljana Center ima dve
delegatski mesti,
2. okoliš občin Ljubljana Bežigrad, Ljubljana Šiška, Domžale, Kamnik in Litija ima eno
delegatsko mesto,
3. okoliš občin Ljubljana Moste-Polje,
Ljubljana Vič-Rudnik, Cerknica, Grosuplje,
Kočevje, Logatec, Ribnica in Vrhnika ima eno
delegatsko mesto,
4. okoliš občin Jesenice, Kranj, Radovljica,
Škofja Loka in Tržič ima eno delegatsko mesto,
5. okoliš občin Ajdovščina, Idrija, Nova Gorica in Tolmin ima eno delegatsko mesto,
6. okoliš občin Ilirska Bistrica, Izola, Koper,
Piran, Postojna in Sežana ima eno delegatsko
mesto,
7. okoliš občin Lenart, Maribor Pesnica,
Maribor Pobrežje, Maribor Rotovž, Maribor
Ruše, Maribor Tabor, Maribor Tezno, Ormož,
Ptuj in Slovenska Bistrica ima dve delegatski
mesti/
8. okoliš občin Gornja Radgona, Lendava,
Ljutomer in Murska Sobota ima eno delegatsko mesto,
9. okoliš občin Dravograd, Mozirje, Radlje
ob Dravi, Ravne na Koroškem, Slovenj Gradec
in Titovo Velenje ima eno delegatsko mesto,
10. okoliš občin Brežice, Celje, Hrastnik,
Laško, Sevnica, Slovenske Konjice, Šentjur
pri Celju, Šmarje pri Jelšah, Trbovlje, Zagorje
ob Savi in Žalec ima eno delegatsko mesto,
11. okoliš občin Črnomelj, Krško, Metlika,
Novo mesto in Trebnje ima eno delegatsko
mesto.
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5. člen
Za delegiranje delegatov v Zbor združenega
dela s področja kmetijske dejavnosti se ozemlje SR Slovenije razdeli na 11 okolišev, ki
imajo naslednje število delegatskih mest:
1. okoliš občin Kamnik, Domžale, Kranj,
Jesenice, Radovljica, Tržič in Škofja Loka ima
eno delegatsko mesto,
2. okoliš občin Litija, Grosuplje, Kočevje,
Ribnica, Vrhnika, Logatec, Cerknica, Ljubljana Bežigrad, Ljubljana Center, Ljubljana Moste-Polje, Ljubljana Šiška in Ljubljana VičRudnik ima eno delegatsko mesto,
3. okoliš občin Nova Gorica, Ajdovščina,
Tolmin in Idrija ima eno delegatsko mesto,
4. okoliš občin Postojna, Ilirska Bistrica,
Koper, Izola, Piran in Sežana ima eno delegatsko mesto,
5. okoliš občin Lenart, Maribor Pesnica,
Maribor Pobrežje, Maribor Rotovž, Maribor
Ruše, Maribor Tabor in Maribor Tezno ima
eno delegatsko mesto,
6. okoliš občin Ormož, Ptuj in Slovenska
Bistrica ima dve delegatski mesti,
7. okoliš občin Ravne na Koroškem, Slovenj Gradec, Dravograd in Radlje ob Dravi
ima eno delegatsko mesto,
8. okoliš občin Murska Sobota, Ljutomer,
Gornja Radgona in Lendava ima štiri delegatska mesta,
9. okoliš občin Celje, Laško, Šentjur pri
Celju, Šmarje pri Jelšah, Slovenske Konjice,
Žalec, Mozirje, Titovo Velenje, Zagorje ob Savi, Trbovlje in Hrastnik ima tri delegatska mesta,
10. okoliš občin Novo mesto, Trebnje, Metlika in Črnomelj ima dve delegatski mesti,
11. okoliš občin Krško, Brežice in Sevnica
ima eno delegatsko mesto.
6. člen
Za delegiranje delegatov v Zbor združenega
dela s področja obrtnih in podobnih dejavnosti se ozemlje SR Slovenije razdeli na pet
okolišev, ki imajo naslednje število delegatskih mest:
1. okoliš občin Kamnik, Domžale, Kranj,
Jesenice, Radovljica, Tržič in Škofja Loka ima
eno delegatsko mesto,
2. okoliš občin Litija, Grosuplje, Kočevje,
Ribnica, Vrhnika, Logatec, Ljubljana Bežigrad, Ljubljana Center, Ljubljana Moste-Polje, Ljubljana Šiška, Ljubljana Vič-Rudnik, Novo mesto, Trebnje, Metlika in Črnomelj ima
eno delegatsko mesto,
3. okoliš občin Nova Gorica, Ajdovščina,
Tolmin, Idrija, Postojna, Ilirska Bistrica, Cerknica, Koper, Izola, Piran in Sežana ima eno
delegatsko mesto,
4. okoliš občin Celje, Laško, Šentjur pri
Celju, Šmarje pri Jelšah, Slovenske Konjice,
Žalec, Mozirje, Titovo Velenje, Zagorje ob Savi, Trbovlje, Hrastnik, Krško, Brežice in Sevnica ima eno delegatsko mesto,
5. okoliš občin Maribor Pesnica, Maribor
Pobrežje, Maribor Rotovž, Maribor Ruše, Maribor Tabor, Maribor Tezno, Lenart, Ormož,
Ptuj, Slovenska Bistrica, Gornja Radgona,
Lendava, Ljutomer, Murska Sobota, Dravopriloga poročevalca

grad, Ravne na Koroškem, Radlje ob Dravi in
Slovenj Gradec ima eno delegatsko mesto.
7. člen
Za delegiranje delegatov v Zbor združenega
dela s področja delovnih skupnosti državnih
organov, družbenopolitičnih organizacij in
društev se ozemlje SR Slovenije razdeli na
štiri okoliše, ki imajo naslednje število delegatskih mest:
1. okoliš občine Kamnik, Domžale, Litija,
Grosuplje, Kočevje, Ribnica, Vrhnika, Logatec, Ljubljana Bežigrad, Ljubljana Center,
Ljubljana Moste-Polje, Ljubljana Šiška, Ljubljana Vič-Rudnik, Kranj, Jesenice, Radovljica,
Tržič, Škofja Loka, Novo mesto, Trebnje, Metlika in Črnomelj ima dve delegatski mesti,
2. okoliš občin Nova Gorica, Ajdovščina,
Tolmin, Idrija, Postojna, Ilirska Bistrica, Cerknica, Koper, Izola, Piran in Sežana ima eno
delegatsko mesto,
3. okoliš občine Celje, Laško, Šentjur pri
Celju, Šmarje pri Jelšah, Slovenska Konjice,
Žalec, Mozirje, Titovo Velenje, Zagorje ob Savi, Trbovlje, Hrastnik, Krško, Brežice in Sevnica ima eno delegatsko mesto,

4. okoliš občin Maribor Pesnica, Maribor
Pobrežje, Maribor Rotovž, Maribor Ruše, Maribor Tabor, Maribor Tezno, Lenart, Ormož,
Ptuj, Slovenska Bistrica, Gornja Radgona,
Lendava, Ljutomer, Murska Sobota, Dravograd, Ravne na Koroškem, Radlje ob Dravi in
Slovenj Gradec ima eno delegatsko mesto.
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8. člen
Za delegiranje delegata v Zbor združenega
dela s področja oboroženih sil je ozemlje SR
Slovenije enoten okoliš, ki ima eno delegatsko mesto.
9. člen
Z dnem, ko začne veljati ta zakon, preneha
veljati zakon o določitvi okolišev in števila
delegatskih mest po dejavnostih in okoliših za
Zbor združenega dela Skupščine Socialistične republike Slovenije (Uradni list SRS, št. 241510/77).
i
10. člen
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v
Uradnem listu SRS.

t
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PREDLOG

ZAKONA

o samostojnih

kulturnih

delavcih

(ESA-

152)

POVZETEK
Zakon o samostojnih kulturnih delavcih ureja nekatera
vprašanja družbenoekonomskega položaja delovnih ljudi,
ki z osebnim delom samostojno kot poklic opravljajo
umetniško ali drugo kulturno dejavnost. Določa, da se
smejo samostojni kulturni delavci poklicno ukvarjati s
tako kulturno dejavnostjo, ki po svoji naravi pomeni
ustvarjanje kulturnih vrednot. Uzakonja razvid samostojnih kulturnih delavcev, pogoje za vpis v razvid in postopek
vpisa in izbrisa. Povzema glavne načine, po katerih samostojni kulturni delavec pridobiva dohodek, in zadeve, kijih
uporabniki in izvajalci (tudi samostojni kulturni delavci!)
urejajo v kulturnih skupnostih.
V posebnem poglavju zakon ureja razmerje med samostojnim kulturnim delavcem in organizacijo združenega
dela, s katero trajno sodeluje. Razmerje temelji na njego-

OPOMBE:

vem ustvarjalnem delovnem prispevku dejavnosti organizacije, zato je določen tudi obseg dela, ki ga opravičuje do
takega razmerja. Samostojni kulturni delavec - sodelavec
ima pravico do enakopravnega sodelovanja v samoupravljanju, do udeležbe pri skladu skupne porabe, do povračila
materialnih stroškov. Razmerje nastane s pismeno izjavo
samostojnega kulturnega delavca.
Zakon ureja tudi začasne in trajne delovne skupnosti
samostojnih kulturnih delavcev, njihov pravni status in
obveznosti udeležbe delegatov družbene skupnosti, kadar
gre za pomembno trajno dejavnost ali za angažiranje
pomembnih družbenih sredstev
V prehodnih in končnih določbah je urejen prehod sedanjih pristojnosti posebne republiške komisije za socilano zavarovanje samostojnih umetnikov na organe Kulturne skupnosti Slovenije in napovedan podzakonski
predpis o razvidu.

"l.člen
Ta zakon ureja posamezna vprašanja družbenoekonomskega položaja delovnih ljudi, ki
z osebnim delom samostojno kot poklic
opravljajo umetniško ali drugo kulturno dejavnost (v nadaljnjem besedilu: samostojni
kulturni delavci), vodenje razvida o njih, njihov položaj v organizacijah združenega dela,
s katerimi trajneje sodelujejo, in njihovo združevanje v začasne in trajne delovne skupnosti.
Samostojni kulturni delavci dosegajo na
podlagi dela in rezultatov dela v načelu enak
družbenoekonomski položaj kot delavci v organizacijah združenega dela.
2. člen
Delovni ljudje lahko z osebnim delom samostojno kot poklic opravljajo književno, likovno, oblikovalsko, gledališko, glasbeno,
plesno dejavnost, dejavnost ustvarjanja filma
ali drugo umetniško ali kulturno dejavnost, ki
po svoji naravi pomeni ustvarjanje kulturnih
vrednot. S temi dejavnostmi prispevajo k zadovoljevanju kulturnih potreb občanov, h kulturnemu bogatenju njihovega življenjskega in
delovnega okolja, k razvoju kulturne ustvarjalnosti in k njenemu uveljavljanju v svetu.
Samostojni kulturni delavci lahko opravljajo
dejavnosti, s katerimi posredujejo svoja umetniška oziroma druga kulturna dela in storitve
iz prejšnjega odstavka.
3. člen
Samostojni kulturni delavec se vpiše v razvid samostojnih kulturnih delavcev (v nadalnjem besedilu: razvid).
Razvid vodi republiški upravni organ, pristojen za kulturo.
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4. člen
Samostojni kulturni delavec se lahko vpiše
v razvid,
- če gre za dejavnost iz 2. člena tega zakona,
- če je s šolanjem ali delovnimi izkušnjami
pridobil usposobljenost za poklicno opravljanje te dejavnosti,
- če je izpolnil 15 let in mu zdravstveno
stanje ne onemogoča opravljanja dejavnosti,
- če ima stalno bivališče v SR Sloveniji,
- če ni v delovnem razmerju s polnim delovnim časom in ne opravlja samostojno kot
poklic že druge poklicne dejavnosti, in
- če mu ni s pravnomočno sodno odločbo
začasno prepovedano opravljanje te dejavnosti.
5. člen
O zahtevi za vpis v razvid odloča republiški
upravni organ, pristojen za kulturo, na predlog posebne strokovne komisije (v nadalnjem
besedilu: komisija).
Predsednika in polovico članov komisije iz
prejšnjega odstavka imenuje republiški
upravni organ, pristojen za kulturo, polovico
članov pa Kulturna skupnost Slovenije, izmed
uglednih kulturnih delavcev.
6. člen
Samostojni kulturni delavec se izbriše iz
razvida na svojo zahtevo ali po odločitvi republiškega upravnega organa, pristojnega za
kulturo, na predlog komisije. Ta organ odloči
da se samostojni kulturni delavec izbriše iz
razvida, če ugotovi, da ne izpolnjuje več pogojev iz 4. člena.
Samostojni kulturni delavec mora spremembo pogojev iz 4. člena tega zakona takoj
priloga poročevalca

sporočiti republiškemu upravnemu organu,
pristojnemu za kulturo.
7. člen
0 vpisu in izbrisu iz razvida obvesti republiški upravni.organ, pristojen za kulturo, upravni organ, pristojen za kulturo v občini, kjer
ima samostojni kulturni delavec stalno bivališče, in Kulturno skupnost Slovenije.
8. člen
Pravice, dolžnosti in obveznosti glede
zdravstvenega, invalidskega in pokojninskega zavarovanja in otroškega varstva, stanovanjskega gospodarstva, zavarovanja zoper
začasno brezposelnost, plačevanja prispevkov in drugih vprašanj urejajo samostojni kulturni delavci v samoupravnih interesnih skupnostih, katerih člani so.
Položaj samostojnih kulturnih delavcev glede volitev in delegiranja ter glede plačevanja
davkov ureja zakon.
9. člen
Samostojni kulturni delavci pridobivajo dohodek
- s prodajo svojih del in storitev,
- s svobodno menjavo dela,
- z uveljavljanjem materialnih avtorskih
pravic,
- z udeležbo pri dohodku začasne ali trajne delovne skupnosti iz 19. člena teqa zakona,
- z nagradami, darili in volili in podobno.
10. člen
V kulturnih skupnostih se samostojni kulturni delavci skupaj z drugimi izvajalci in uporabniki v skladu s skupnimi interesi in svojimi
potrebami ter v mejah družbenih možnosti
sporazumejo:
- o ukrepih za vzpodbujanje ustvarjalnega
dela samostojnih kulturnih delavcev,
- o štipendiranju in o drugih možnostih za
izobraževanje samostojnih kulturnih delavcev,
- o deležu družbenih sredstev za prispevke, ki jih posamezni kulturni delavci plačujejo
za zdravstveno, invalidsko in pokojninsko zavarovanje ter za zavarovanje za primer začasne nezaposlenosti,
- o prostorskih, tehničnih in drugih možnostih za delo samostojnih kulturnih delavcev
in za združevanje njihovega dela s kulturnimi
organizacijami združenega dela in z drugimi
nosilci kulturnih dejavnosti v skladu s tem
zakonom.
11. člen
Povračilo za program storitev ali dejavnost
oziroma za posamezna dela, ki jih samostojni
kulturni delavci ali njihovo delovne skupnosti
opravljajo v svobodni menjavi dela, sestavljajo sredstva za njihove osebne dohodke, za
materialne stroške in za zadovoljevanje skupnih in splošnih potreb, lahko pa v skladu z
naravo dejavnosti ali dela tudi amortizacija
priloga poročevalca

osnovnih sredstev in sredstva za razvoj materialne osnove dela samostojnih kulturnih delavcev ali njihovih delovnih skupnosti.
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Pravice in obveznosti samostojnih
kulturnih delavcev, ki svoje delo
združujejo z organizacijami
združenega dela.
12. člen
Samostojni kulturni delavec, ki s svojim delom trajneje sodeluje z organizacijo združenega dela, ima na podlagi kulturnega ustvarjanja, s katerim je prispeval k opravljanju njene dejavnosti, ima pravico sodelovati pri
upravljanju te organizacije in pri razpolaganju
z rezultati skupnega dela.
Pravico iz prejšnjega odstavka lahko pridobi samostojni kulturni delavec:
- če sklene z organizacijo združenega dela
pogodbo ali več pogodb o avtorskem delu, ki
zahteva najmanj leto dni njegovega dela ali
sodelovanja z organizacijo ali ustreza avtorski
honorar najmanj enoletnemu povprečnemu
osebnemu dohodku v Sloveniji v prejšnjem
letu ali
- Če v razdobju treh let sklene z organizacijo združenega dela pogodbe o avtorskem
delu, ki zahteva skupaj najmanj leto in pol
njegovega dela ali sodelovanja ali ustreza
skupni avtorski honorar vrednosti najmanj
enoinpolletnega povprečnega osebnega dohodka v Sloveniji, rečunano po letu, preden je
izpolnjen ta pogoj.
Merila iz prejšnjega odstavka veljajo tudi za
trajanje pravic samostojnega kulturnega delavca pri organizaciji združenega dela.
Ne glede na določbe iz drugega odstavka
tega člena pridobi pravice in obveznosti iz
tega poglavja.
- pri kulturnoumetniški organizaciji za
proizvodnjo filma samostojni kulturni delavec, ki sodeluje pri proizvodnji enega celovečernega filma ali v dveh letih najmanj treh
kratkometražnih filmov
- za dobo najmanj dveh let.
- pri kulturnoumetniški organizaciji za pripravljanje in izvajanje 'gledaliških prireditev
samostojni kulturni delavec, ki sodeluje pri
pripravi in izvedbi odrskega dela - najmanj za
dobo enega leta oziroma za daljši čas, dokler
je delo na sporedu.
Pravic in obveznosti iz tega poglavja ni mogoče pridobiti pri posredovalni organizaciji,
ki se ukvarja s posredniškimi posli, in ne pri
organizaciji, ki se ukvarja z razstavljanjem,
izposojanjem in prodajo likovnih del.
13. člen
Samostojni kulturni delavec, ki izpolnjuje
pogoje iz 2. ali 4. odstavka 12. člena tega
zakona, pridobi pravico sodelovanja v upravljanju organizacije združenega dela, ko da
pismeno izjavo, da sprejema samoupravne
splošne akte, s katerimi se urejajo tudi njego«1

ve pravice (v nadaljnjem besedilu: samostojni
kulturni delavec - sodelavec).

Začasne in trajne delovne skupnosti
samostojnih kulturnih delavcev.

14. člen
Samostojni kulturni delavec - sodelavec
ima pravico enakopravno z delavci organizacije združenega dela soodločati v vseh oblikah samoupravnega odločanja o delu in poslovanju organizacije, o zadevah in sredstvih
v vseh odnosih družbene reprodukcije, o dohodku in o razporejanju dohodka, nima pa
pravice soodločati o delovnih razmerjih v organizaciji združenega dela, razen o tistih določbah samoupravnih splošnih aktov, ki urejajo njegove pravice in odgovornosti.

19. člen
Samostojni kulturni delavci lahko združujejo delo afi delo in sredstva ter ustanavljajo
začasne ali trajne delovne skupnosti zato, da
v njih skupaj zagotavljajo pogoje za svojo
umetniško ali kulturno delo, organizirajo to
delo ali zagotavljajo dostopnost svojih del in
storitev uporabnikom.
Člani delovne skupnosti so lahko samo samostojni kulturni delavci.
Delovna skupnost je pravna oseba.

15. člen
Samostojni kulturni delavec - sodelavec
ima pravico enakopravno z delavci organizacije združenega dela zadovoljevati potrebo
stanovanja, prehrane, rekreacije, kulture,
ustvarjalnosti in druge skupne potrebe s sredstvi skupne porabe organizacije združenega
dela, če te pravice ne uživa že pri drugi organizaciji združenega dela.
Obseg pravic iz prejšnjega odstavka mora
biti odvisen od dela, storitev in dejavnosti, s
katerimi samostojni kulturni delavec sodeluje
z organizacijo združenega dela.
16. člen
Samostojni kulturni delavec - sodelavec
ima v skladu z naravo in zahtevami dela, s
katerim sodeluje z organizacijo združenega
dela, ob enakih pogojih kot delavci organizacije združenega dela pravico do dnevnic, povračila potnih stroškov in do drugih povračil
in nadomestil, ki se vštevajo med materialne
stroške, če ta povračila in nadomestila niso
upoštevana že v pogodbi oziroma pogodbah
iz 2. ali 4. odstavka 12. člena tega zakona, in
do sodelovanja organizacije združenega dela
pri zagotavljanju pogojev za njegovo delo
(delovni prostor, oprema, delovna sredstva).
17. člen
Samostojni kulturni delavec, ki je bil sodelavec pri organizaciji združenega dela brez
prekinitve najmanj 10 let ali s prekinitvami
najmanj 20 let, do upokojitve pa mu manjka
še 5 let ali manj, lahko obdrži pravice iz 14. do
16. člena tega zakona, dokler ne izpolni delovnih let za upokojitev.
18. člen
Organizacija združenega dela, s katero samostojni kulturni delavci trajneje sodelujejo,
lahko v skladu s tem zakonom v svojih samoupravnih splošnih aktih podrobneje uredi
položaj samostojnega kulturnega delavca sodelavca in lahko določi ugodnejše pogoje
od tistih iz 2. in 4. odstavka 12. člena in iz 17.
člena tega zakona.

20. člen
Delovna skupnost je začasna, če je ustanovljena za določen namen, ki ni trajne narave, ali za določen čas, ki lahko traja najmanj 6
mesecev in največ 5 let. Začasna delovna
skupnost preneha, ko je dosežen njen namen
ali ko preteče čas, za katerega je bila ustanovljena.
Člani deiovne skupnosti lahko spremenijo
začasno delovno skupnost v trajno ob pogojih in na način, ki jih določa ta zakon.
21. člen
Delovna skupnost se ustanovi s samoupravnim sporazumom, ki ga sklenejo najmanj
trije samostojni kulturni delavci.
Samoupravni sporazum mora določati:
- ime in sedež skupnosti,
- dejavnost, zaradi katere je skupnost
ustanovljena,
- prispevke in druge obveznosti, ki jih člani
prevzemajo v zvezi z ustanovitvijo in začetkom dela skupnosti,
- vrsto in obseg odgovornosti članov za
obveznosti skupnosti,
- pravico in obveznosti članov pri zagotavljanju pogojev za delo pri pridobivanju prihodkov pri njihovi delitvi,
- ime osebe, pooblaščene za zastopanje, in
meje njenih pooblastil.
Delovna skupnost se vpiše v sodni register.
Delovna skupnost lahko v okviru svoje dejavnosti, določene s samoupravnim sporazumom iz 1. odstavka tega člena, nastopa v
pravnem prometu z občani, civilnimi in družbenimi pravnimi osebami.
22. člen
Člani delovne skupnosti s samoupravnim
sporazumom določijo medsebojne pravice in
obveznosti pri delu, upravljanju in poslovanju
delovne skupnosti po načelih samoupravljanja v skladu z določbami zakona o združenem
delu in tega zakona.
23. člen
Delovna skupnost lahko združuje delo in
sredstva z drugimi delovnimi skupnostmi ali z
organizacijami združenega dela na temelju
samoupravnega sporazuma in ima v skladu z
določbami tega sporazuma pravico do udeležbe na skupaj ustvarjenem dohodku.
priloga poročevalca

24. člen
Delovna skupnost lahko dobi v upravljanje
prostore, opremo in druga sredstva v družbeni lastnini, ki jih potrebuje za opravljanje svoje dejavnosti, in mora ohranjati njihovo vrednost, če ni z aktom, s katerim ji je upravljanje
prepuščeno, drugače določeno.
25. člen
Kadar obsega svobodna menjava dela pomembno ali obsežno dejavnost ali če je za
tako dejavnost treba zagotoviti znatna družbena sredstva ali rabo znatnih osnovnih sredstev v družbeni lastnini, odločajo o vprašanjih
upravljanja ali rabo teh sredstev in o temeljnih
vprašanjih delovanja delovne skupnosti enakopravno s člani te skupnosti delegati družbene skupnosti. O načinu delegiranja in o
tem, o katerih zadevah soodločajo delegati
družbene skupnosti, se delovna skupnost
sporazume v kulturni skupnosti ali z družbeno pravno osebo, ki delovni skupnosti namenja družbena sredstva.
Prehodne in končne določbe
26. člen
Republiški upravni organ, pristojen za kulturo, izda v treh mesecih potem ko začne

veljati ta zakon predpis o vodenju razvida ter
o sestavi in delovanju komisije iz 5. člena tega
zakona.
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27. člen
Komisija iz 5. člena tega zakona mora biti
ustanovljena in začeti z delom v šestih mesecih od uveljavitve tega zakona.
Ko začne z delom komisija iz 5. člena tega
zakona, prevzema tudi nalogo iz uredbe o
republiški komisiji za socialn zavarovanje
(Uradni list SRS, št. 6/76) in naloge iz 153.
člena temeljnega zakona o pokojninskem zavarovanju (Uradni list SFRJ, št. 61/64, 56/65
14/66, 1/67, 18/67, 31/67, 54/67,17/68,32/68'
11/69, 56/69, 47/70, 60/70, 15/71 16/71'
60/71 in 35/72).
Zakon o prispevku SR Slovenije za socialno
zavarovanje samostojnih umetnikov (Uradni
list SRS, št. 6/67) in uredba o republiški komisiji za socialno zavarovanje samostojnih
umetnikov (Uradni list SRS, št. 6/67) prenehata veljati 31. 12. 1983. S tem dnem prenehajo
veljati tudi odločbe, izdane na temelju navedenega zakona.
28. člen
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v
Uradnem listu SR Slovenije.

\
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SKUPŠČINA SR SLOVENIJE
IZVRŠNI SVET
OBRAZLOŽITEV
Pristojni zbori Skupščine SR Slovenije so spomladi 1981
obravnavali osnutek zakona o samostojnih kulturnih delavcih
(s priloženo analizo nekaterih elementov njihovega družbenoekonomskega položaja), in ga sprejeli, predlagatelju pa
naložili, naj pri pripravljanju predloga zakona upošteva vrsto
pripomb in predlogov, ki jih je dala skupščinska razprava, pa
tudi razprava v družbenopolitičnih organizacijah.
Poglavitne pripombe, ki jih je bilo treba v oblikovanju zakonskega besedila upoštevati, so tele:
iz besedila zakona naj bo jasno, da zakon le pravno ureja
status samostojnih kulturnih delavcev in odpira nekatere
pravne možnosti, da le-ti s svojim delom in na temelju njega
dosegajo družbenoekonomski položaj, enak položaju delavcev v združenem delu. Vpis v razvid takih pravic ne daje, z
vpisom je status le izkazan, za njegov nastanek pa je poglavitna odločitev občana samega, da bo samostojno in poklicno
opravljal kulturno dejavnost; pomembne pravice in obveznosti izpolnjujejo samostojni kulturni delavci v samoupravnih
interesnih skupnostih in so urejena s posebnimi predpisi in
samoupravnimi akti; katere so dejavnosti, s katerimi se lahko
delovni človek samostojno in poklicno ukvarja, naj bo določneje definirano, ali pa naj bo podzakonski predpis o vpisu v
razvid v osnutku pripravljen do predloga zakona; predlagatelj
naj preuči, ali ne bi kazalo vodenje razvida in odločanje v
zvezi z njim prepustiti Kulturni skupnosti Slovenije namesto
upravnemu organu ali pa posebni delegatsko sestavljeni komisiji pri upravnem organu. Pogoji za vpis naj se še dosledneje omeje le na ugotavljanje, ali ni ovir za to, da bo delovni
človek lahko samostojno in poklicno opravljal kulturno dejavnost; natančneje je treba opredeliti, na katere načine samostojni kulturni delavec pridobiva dohodek; pogoji za to, da
samostojni kulturni delavec pridobi položaj sodelavca v organizaciji združenega dela, naj ne bodo vezani zgolj na honorar
in naj upoštevajo specifičnosti posameznih kulturnih dejavnosti. Podrobnosti iz tega razmerja pa lahko urejajo tudi
samoupravni splošni akti organizacij združenega dela; razmerja med člani začasne ali trajne delovne skupnosti naj se
urejajo le s samoupravnim sporazumom. Kadar družba vlaga
pomembna sredstva v delo take delovne skupnosti, naj bo
sodelovanje delegatov družbene skupnosti pri odločanju o
temeljnih vprašanjih delovne skupnosti obvezno; kazenske
določbe so odveč.
Vse te pripombe je predlagatelj pri sestavljanju predloga
zakona upošteval. Zato pa hkrati ni mogel upoštevati tistih
pripomb, ki izhajajo iz bistveno drugačnega razumevanja
vprašanj te zakonske materije. K takim sodijo po mnenju
predlagatelja pripombe, da naj zakon konkretneje opredeli
pravice samostojnih kulturnih delavcev in jih postavi v enak
družbenoekonomski položaj z delavci v združenem delu in da
naj bo za vpis odločilen pogoj že izkazana ustvarjalnost, ker le
taki, že uveljavljeni delovni ljudje zaslužijo vse ugodnosti, ki
da jih je deležen, kdor je vpisan v razvid. Tako razumevanje ni
ustrezno: zgolj na podlagi vpisa v razvid, samostojni kulturni
delavec ne pridobi nikakršnih materialnih pravic, temveč se
pravice, dolžnosti in obveznosti določijo in uresničijo v samoupravnih interesnih skupnostih, še posebej v kulturnih
skupnostih. Pravice samostojnega kulturnega delavca, ki trajneje sodeiuje z organizacijo združenega dela, pa v skladu z
določbami drugega poglavja tega zakona lahko nastanejo
šele na temelju uresničenega in ovrednotenega sodelovanja,
njihovo trajanje in obseg pa sta odvisna od prispevka, ki ga
samostojni kulturni delavec s svojo kulturno ustvarjalnostjo
daje opravljanju dejavnosti organizacije.
V podrobnostih predlog takole upošteva pripombe:
1. člen - besedilo neposredno posnema vsebino zakona,
prejšnje je zvenelo preambiciozno.
2. člen - opuščen je negativni, prepovedni del določbe.
Dodan je stavek o družbenem poslanstvu dejavnosti, ki jih
opravljajo samostojni kulturni delavci. Predlogu je priložen
osnutek predzakonskega predpisa, ki podrobneje našteva
kulturne dejavnosti
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3. člen - je spremenjen tako, da vpis v razvid ni prikazan kot
konstituivni akt.
4. člen - omiljena je dikcija o zdravstvenih pogojih, pogoj
strokovne usposobljenosti pa široko interpretiran, vendar ne
opuščen: kdor se ni na ta ali oni način usposobil za opravljanje dejavnost/T je pač ne bo mogel poklicno opravljati.
Novi
5. člen - uvaja komisijo, ki je po sestavu kombinacija
upravne komisije in delovnega telesa Kulturne skupnosti Slovenije, po svoji kvaliteti strokovna, deluje pa pri upravnem
organu, tako da samoupravne interesne skupnosti ne obremenjujemo z upravnimi pooblastili.
6. člen - je spremenjen v skladu z novim 5. členom.
8. člen - (prej 5.) je tako preformuliran, da gre zdaj za jasno
dokazano določbo: pravice, dolžnosti in obveznosti, ki jih
omenja, niso stvar tega zakona, temveč drugih predpisov.
g člen - (prej 8.) je spremenjen in podrobnejše našteva
načine pridobivanja dohodka.
12. člen - (prej 11.) uvaja poleg finančnih meril še kvantitativna merila obsega dela, za gledališke in filmske organizacije
pa posebne pogoje. Prvotna merila vendarle še ostajajo, ker
naj določbe 12. in 18. člena veljajo za vse organizacije združenega dela, ne le za kulturne.
Nerazumljiv 3 odstavek tega člena v osnutku je nadomeščen s
preprostejšo določbo iz 2. odstavka predloga.
18. člen - (prej 16.) določa, da lahko organizacije združenega dela v svojem samoupravnem splošnem aktu podrobneje urede vprašanja tega poglavja, seveda v okviru določb
zakona. Pri tem pa je, kot rečeno, pomembno, da zakon tudi
brez podrobnejših ureditev v samoupravnih aktih omogoča
uveljavljanje razmerja iz tega poglavja.
Prejšnji
17. člen -je opuščen; določba zadnjega odstavka 12. člena
pa neposredno izvzema iz določb tega poglavja tiste kulturne
organizacije združenega dela, pri katerih ta razmerja ne morejo priti v poštev, pravice samostojnih kulturnih delavcev pa
bodo z zakonom za to področje kulturnih dejavnosti zagotovljene po drugi poti.
22. člen - (prej 21.) opuščena je določba, da bi se medsebojne pravice in obveznosti v delovni skupnosti lahko urejale
s pogodbo.
25. člen - kadar gre za pomembnejšo dejavnost ali za
uporabo znatnih družbenih sredstev, je soodločanje delegatov družbene skupnosti določeno kot obvezno, izpeljava pa
prepuščena sporazumu med delovno skupnostjo in družbeno
pravno osebo, ki sredstva daje.
Kazenski določbi sta opuščeni.
27. člen - je spremenjen tako, da ohranja sedanje pravno
stanje glede priznavanja prispevkov iz republiškega proračuna za socialno zavarovanje samostojnih umetnikov do 31.
12. 1963; dotlej bo mogoče v Kulturni skupnosti Slovenije
postaviti to zadevo na nove temelje. V vmesnem času pa naj
naloge dosedanje komisije opravlja nova komisija iz 5. člena
tega zakona.
Od predlogov in pripomb, ki merijo na spremembe ali
dopolnitve zakonskega besedila, ni bilo mogoče upoštevati
samo tehle:
- zakon naj najprej ureja razmerja samostojni delavec organizacija združenega dela. To se ne zdi primerno: prednost je treba dati vprašanjem, ki so imanentna samostojnemu kulturnemu delavcu samemu in značilna za njegov
položaj »temeljne organizacije združenega dela v eni osebi«.
- V 1. členu je treba natančneje opredeliti, za katero
kulturno dejavnost gre. To je storjeno v 2. členu.
- 4. člen - ali bi izrecno dopustili možnost, da se v razvid
vpišejo tudi kulturni uatvarjalci, ki delujejo zunaj Slovenije,
zlasti med zamejskimi Slovenci? Menimo, da je te primere
mogoče vključevati z dovolj širokim, dejavnosti in posebnim
okoliščinam ustreznim uporabljanjem predlaganega besedila.
- 4. člen - zakon naj določa, kdo daje za posamezne profile
spričevalo o strokovni usposobljenosti. Po predlogu zakona
gre za to, ali je prijavljenec »s šolanjem ali z delovnimi
izkušnjami pridobil usposobljenost za poklicno opravljanje
dejavnosti«. Ni mogoče predvideti vseh potov in vsebin take
usposobljenosti, pa tudi ne načinov ugotavljanja usposobljenosti. Zato nakazujejo teze pravilnika glede tega najširše
možnosti.
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- Zakon naj določa pogoje za izbris iz razvida. Menimo, da
je razlog za izpis po uradni dolžnosti lahko le sprememba
okoliščin, ki so odločilne za vpis, to pa je v 7. členu zapisano.
- 8. člen - natančneje razmejiti med občinsko in republiško
upravo in kulturnimi skupnostmi. V tem členu ne gre za
pristojnosti, le za obveščenost, ki je upravnim organom potrebna, ker je status samostojnega kulturnega delavca del
njegovega osebnega stanja, kulturnim skupnostim pa, ker je
samostojni kulturni delavec njihov član - izvajalec.
- 10. člen - črta naj se beseda -v mejah družbenih možnosti«, ker niso potrebne. Prevladujejo drugačne pripombe ob
10. členu, ki smiselno poudarjajo pomen te omejitvene dikcije.
- 12. člen - ali je prav, da pridobi samostojni kulturni
delavec pravico že na podlagi pogodbe iz 12. člena, ali ne bi
moral biti kriterij delo oziroma minulo delo?
Vsekakor gre - tudi pri pogodbi iz 12. člena - za delo kot
edini temelj za razmerja iz tega poglavja. V nekaterih dejavnostih bo delo največkrat že opravljeno - ustvarjeno, ko bosta
stranki sklepali o njem pogodbo (npr. literat in založba, dramatik in gledališče, likovnik in kupec). V drugih dejavnostih je
sklenjena pogodba praviloma za delo, ki ga bo treba šele
opraviti ali opravljati: gledališki, operni, plesni angažman,
sodelovanje pri ustvarjanju filma. V teh primerih je najprimerneje, da je kulturni delavec v položaju sodelavca takrat, ko
tudi zares, neposredno sodeluje z organizacijo.
Vselej pa je lahko temelj razmerja med kulturnim delavcem
in konkretno organizacijo le konkretno delo, ki ga delavec
prispeva tej organizaciji.
- 14. člen - ali naj bo posebej zapisana pravica samostojnega kulturnega delavca, da se vključuje v delegatski sistem
za skupščine družbenopolitičnih skupnosti? Ta pravica je že
vsebovana \/ besedilu določbe.
- 17. člen - naj se črta. Prevladovala so stališča, naj ostane,
vendar z dopolnilom, ki je zdaj vsebovano v novem 18. členu.
- 19. člen - ali termin »delovna skupnost« ustreza in ali ne
bi mogli biti člani tudi drugi, ne le samostojni kulturni delavec? Termin je iz ustave, ponavlja ga zakon o združenem

delu. Drugi delavci lahko sodelujejo na temelju pogodb o delu
ali drugih civilnopravnih razmerij.
Posebej je treba omeniti prispevke v razpravah, ki ne predlagajo sprememb besedila, opozarjajo pa z različnih zornih
kotov na problematiko v kulturnih skupnostih, ko gre za
dejavnosti samostojnih kulturnih delavcev. Strniti bi se jih
dalo v tele ugotovitve:
Ni dvoma - in tudi nova zakonodaja'za področje kulture to
jasno opredeljuje, - da je dejavnost samostojnih kulturnih
delavcev ena od organizacijskih oblik kulturnega dela, ki jo
ustava dopušča, narava nekaterih dejavnosti pa terja - in da
sodi zato v krog vseh drugih zadev, o katerih odločamo v
kulturnih skupnostih. Samostojni kulturni delavci so njihovi
člani - izvajalci. V načelu so upravičeni tudi do svobodne
menjave dela v kulturnih skupnostih, pogoji za njihovo ustvarjalno delo pa so hkrati pogoji za obstoj in razvoj nekih kulturnih dejavnosti sploh, npr. likovnih.
Doslej je bilo svobodne menjave v kulturnih skupnostih za
te delavce malo in treba je pričakovati, da jo bo v naslednjem
obdobju več. To velja tudi za vlaganje družbenih, kulturi
namenjenih sredstev, v to sfero mimo svobodne menjave dela
(usposabljanje, zagotavljanje pogojev za življenje in delo). Kot
za vse druge dejavnosti in njihove nosilce v kulturnih skupnostih pa veljajo tudi za samostojne kulturne delavce in njihovo
delo omejitve, ki jih postavlja družbeni interes in objektivne
možnosti.
Pri prenašanju obveznosti z republiškega proračuna na
kulturno skupnost v zvezi s socialnim zavarovanjem bo seveda treba zagotoviti hkrati gmotno izpeljavo tega prenosa.
Tudi s stališča pritiska na svobodno menjavo dela in na
vlaganje sredstev v samostojno kulturno delo sploh je izredno
pomembno, kako se bo - v okviru Kulturne skupnosti Slovenije - razvijalo in uveljavljalo samoupravno sporazumevanje
med avtorji in kulturnimi organizacijami združenega dela, pa
tudi, kako se bodo krepile vezi med samostojnimi kulturnimi
delavci in združenim delom v celoti, med drugim tudi v smislu
II. poglavja predlaganega zakona.

TEZE ZA PRAVILNIK
o vodenju razvida samostojnih kulturnih delavcev in o
sestavu in delovanju komisije iz 5. člena zakona o
samostojnih kulturnih delavcih
a. Razvid
1.teza
Razvid samostojnih kulturnih delavcev (v
nadaljnjem besedilu: razvid) vsebuje tele podatke:
- zaporedno številko in datum vpisa,
- ime in priimek samostojnega kulturneaa
delavca
- datum rojstva,
- naslov stalnega bivališča,
- kulturno dejavnost oziroma kulturne dejavnosti, ki jih samostojno kot poklic opravlja,
- podatke o tem, če je zaposlen s polovičnim delovnim časom in kje.
2. teza
V razvid se vpisujejo tudi datumi sprememb
podatkov iz prejšnje teze, v primeru izbrisa iz
razvida pa datum izbrisa z navedbo, ali je bil
opravljen na zahtevo vpisanega ali po odločipriloga poročevalca

tvi republiškega samoupravnega organa, pristojnega za kulturo.
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3. teza
O vsakem samostojnem kulturnem delavcu,
vpisanem v razvid, vodi republiški upravni organ, pristojen za kulturo, (v nadaljnjem besedilu: upravni organ) dosje. V njem hrani prijavo za vpis, dokumente in druga dokazila o
pogojih iz 4. člena zakona in o njihovih spremembah in izvod odločbe o vpisu in o eventualnem izbrisu.
4. teza
Razvid je javna listina.
5. teza
Vpis v razvid opravi upravni organ na podlagi odločbe, ki jo izda na predlog komisije iz
5. člena zakona. To velja tudi za vpis sprememb kulturne dejavnosti, ki jo samostojni
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kulturni delavec samostojno kot poklic opravlja.
Izbris iz razvida opravi upravni organ na
zahtevo samostojnega kulturnega delavca ali
po odločbi, izdani na predlog komisije.
b. Komisija
6. teza
Komisija ima predsednika in šest (6) članov.
Komisija odloča na zasedanjih z večino glasov vseh članov.
7. teza
Predsednik in člani komisije so imenovani
za štiri (4) leta in so lahko ponovno imenovani.
8. teza
Administrativne in organizacijske posle za
komisijo opravlja upravni organ.
9. teza
Glede vprašanja, ali gre za dejavnost iz 2.
člena zakona, komisija na temelju navedb prijavljenca, lahko pa tudi na drug način ugotovi:
kadar gre za literarno dejavnost - ali bo
opravljal samostojni kulturni delavec delo pisatelja, pesnika, eseista, umetnostnega kritika, kulturnega publicista, književnega prevajalca ali podobno;
kadar gre za likovno dejavnost, ali bo prijavljenec opravljal delo slikarja, kiparja, grafika, avtorja risanih filmov, avtorja stripov ali
podobno;
kadar gre za oblikovalno dejavnost ali bo
prijavljenec opravljal dela likovnega, grafič-

nega, modnega ali industrijskega oblikovalca,
scenografa, kostumografa, arhitekta, fotografa, rezbarja, maskerja, oblikovalca lutk ali podobno;
kadar gre za gledališko dejavnost, ali bo
prijavljenec opravljal dela igralca, režiserja,
dramaturga, animatorja lutk, ali podobno;
kadar gre za filmsko dejavnost, ali bo prijavljenec opravljal dela filmskega igralca, scenarista, režiserja, snemalca, montažerja, vodje snemanja, izvršnega producenta, kaskaderja ali podobno;
kadar gre za plesno dejavnost, ali bo prijavljenec opravljal delo plesalca, pamtomimika,
koreografa in podobno;
kadar gre za glasbeno dejavnost, ali bo
prijavljenec opravljal delo skladatelja, pevca,
instrumentalista, aranžerja, dirigenta, tonskega mojstra ali podobno;
kadar gre za kulturno zabavne dejavnosti,
ali bo prijavljenec opravljal delo vodje nastopov oziroma oddaj, artista, humorista, iluzionista ali podobno.
10. teza
Ali je prijavljenec pridobil usposobljenost
za samostojno poklicno opravljanje kulturne
dejavnosti, ugotavlja komisija po potrebi na
temelju predloženih šolskih izkazov ali na temelju drugih ustreznih dokumentov.
11. teza
Kadar nastane dvom, ali gre za dejavnost iz
2. člena zakona oziroma ali je prijavljenec
usposobljen za opravljanje dejavnosti, priskrbi komisija o tem strokovne ocene posameznikov ali strokovnih organizacij združenega
dela, lahko pa tudi mnenje društev, ki združujejo kulturne delavce istega področja kulturne
dejavnosti.
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