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SKLIC SEJ ZBOROV SKUPŠČINE SR
SLOVENIJE
26. in 27. novembra 1984
Seji Zbora združenega dela in Zbora občin sta sklicani za
ponedeljek, 26. novembra in torek 27. novembra 1984, seja
Družbenopolitičnega zbora pa je sklicana za ponedeljek,
26. novembra 1984.
Seje zborov 26. novembra 1984
Zbor združenega dela, Zbor občin in Družbenopolitični
zbor bodo obravnavali:
osnutek resolucije o družbenoekonomskem razvoju in ekonomski politiki Socialistične federativne republike Jugoslavije
v letu 1985 s spremljajočimi akti;
- osnutek resolucije o politiki uresničevanja usmeritev
družbenega plana Socialistične republike Slovenije za
obdobje 1981-1985 v letu 1985 (ESA 565);
- poročilo o graditvi neproizvodnih in negospodarskih
investicijskih objektov v obdobju od 1. 1. do 31 i 8. 1984;
- osnutek odloka o spremembah odloka o pripravi in sprejetju dolgoročnega družbenega plana Jugoslavije za dobo od
leta 1986 do 1995 oziroma za določena področja tudi do leta
2000 (ESA 567).
Zbor združenega dela in Zbor občin bosta obravnavala
tudi:
- osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o
sredstvih rezerv (ESA 566);

- predlog dogovora o izdaji doplačilne poštne znamke
»VIII. svetovno prvenstvo v smučarskih poletih, Planica 1985«
(ESA 562).
Družbenopolitični zbor bo obravnaval tudi:
- informacijo o stanju na področju računalniške pismenosti v SR Sloveniji (ESA 558);
- predlog družbenega dogovora o skupnih osnovah in
merilih za oblikovanje in delitev sredstev za osebne dohodke
funkcionarjev v SR Sloveniji (ESA 460);
- osnutek programa dela Družbenopolitičnega zbora
Skupščine SR Slovenije za leto 1985 (ESA 568);
- pobude, predloge in vprašanja delegatov oziroma družbenopolitičnih organizacij;
- volitve in imenovanja.
Seje zborov 27. novembra 1984
*-bor združenega dela in Zbor občin bosta obravnavala:
- informacija o stanju na področju računalniške pismenosti v SR Sloveniji (ESA 558);
- predlog zakona o spremembi zakona o proračunu Socialistične republike Slovenije za leto 1984 (ESA 551);
- predlog za izdajo zakona o proračunu Socialistične
republike Slovenije za leto 1985 z osnutkom zakona (ESA
563) |
- predlog zakona o podaljšanju rokov za določitev stopeni
in osnov davkov za leto 1985 (ESA 538);
- predlog za izdajo zakona o spremembah zakona o
uvedbi in stopnjah republiških davkov in taks z osnutkom
zakona (ESA 564);
- predlog za izdajo zakona o zagotovitvi sredstev za qraditev objektov z osnutkom zakona (ESA 555);

OSNUTEK SPREMEMB IN DOPOLNITEV
poslovnika Skupščine SR Slovenije (ESA-571)
[pregled določb
*
tooslovnika Skupščine SR Slovenije, pri katerih se predlagajo spremembe
INFORMACIJA
o gibanju ravni in dinamiki osebnih dohodkov v družbeni dejavnosti (v letih
sprejetega družbenega plana) (ESA-572)
OSNUTEK ZAKONA
a spremembah in dopolnitvah zakona o varnosti cestnega prometa (ESA-474)

STR. 9

STR. 17

STR. 25

STR. 30

PR«LQ<?A:
OSNUTEK PROGRAMA DELA
Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega! zbora Skupščine SR
Slovenije za leto 1985 (ESA-568)

4

- predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o zdravstvenem varstvu (ESA 536);
- predlog za izdajo zakona o odvzemu in presaditvi delov
človeškega telesa v zdravstvene namene (ESA 493);
- predlog za izdajo zakona o prenehanju veljavnosti
temeljnega zakona o tobaku v SR Sloveniji s predlogom
zakona (ESA 554);
- predlog družbenega dogovora o skupnih osnovah in
merilih za oblikovanje in delitev sredstev za osebne dohodke
funkcionarjev v SR Sloveniji (ESA 460);
- soglasje k spremembi statuta Prešernovega sklada.
Zbor združenega dela in Zbor občin imata na dnevnem
redu sej šer
- osnutek programa dela zbora za leto 1985;
- volitve in imenovanja;
- pobude, predloge in vprašanja delegatov.

RAZŠIRITEV DNEVNIH REDOV
ZBOROV SKUPŠČINE SR SLOVENIJE
26. novembra 1984
Dnevni redi sej Zbora združenega dela, Zbora občin in
Družbenopolitičnega zbora, sklicane za ponedeljek, 26.
novembra 1984 so raziirjeni z obravnavo:
- osnutka zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o
financiranju federacije (ESA 570).

- odlok o soglasju k spremembi imena Visoke tehniške
šole Univerze v Mariboru v Tehniško fakulteto Univerze v
Mariboru.
Zbor združenega dela je sprejel še:
- sklep ob obravnavi osnutka zakona o spremembah in
dopolnitvah zakona o združevanju organizacij združenega
dela v splošna združenja in Gospodarsko zbornico Jugoslavije.
Družbenopolitični zbor pa je sprejel še:
- sklep ob obravnavi gradiva nekatera aktualna vprašanja
prakset družbenih dogovorov družbenopolitičnih skupnosti
kot oblik uresničevanja skupnih interesov v federaciji.
Vsi trije zbori so sprejeli tudi:
- predlog odloka o razrešitvi sodnika Višjega sodišča v
Kopru; dolžnosti sodnika tega sodišča se z 31. oktobrom 1984
razreši Cvetko Spindler;
- predlog odloka o razrešitvi in imenovanju člana Sveta
Narodne banke Slovenije; dolžnosti člana sveta se razreši
Miloš Oprešnik, za člana sveta se imenuje Rudi Vračko;
- predlog odloka o razrešitvi in imenovanju člana Komisije
Skupščine SR Slovenije za mednarodne odnose in o razrešitvi
člana Komisije Skupščine SR Slovenije za pravosodje: v
Komisiji Skupščine SR Slovenije se dolžnosti člana razreši dr.
Borut Bohte, za člana komisije pa se imenuje Danilo Turk; v
Komisiji Skupščine SR Slovenije za pravosodje se dolžnosti
člana razreši Boris Šetina.

NA SEJAH ZBOROV SO RAZPRAVLJALI
PREGLED SEJ ZBOROV SKUPŠČINE
SR SLOVENIJE
24. oktobra 1984
Zbor združenega dela, Zbor občin in Družbenopolitični
zbor so na sejah 24. oktobra 1984 sprejeli:
- sklep ob obravnavi osnutka odloka o temeljnih smernicah družbeneokonomskega razvoja in okvirih ekonomske
politike Jugoslavije za obdobje 1986-1990 (Družbenopolitični zbor je sprejel stališča in predloge);
- ugotovitve, stališča in sklepe ob obravnavi osnutka dolgoročnega družbenega plana Jugoslavije za obdobje od leta
1986-2000;
- sklep ob obravnavi gradiva »Temelji politike normalizacije zunanje likvidnosti 1985-1990«;
- osnutek zakona o javnem obveščanju (Družbenopolitični
zbor je sprejel stališča).
Zbor združenega dela, Zbor občin in Družbenopolitični
zbor so obravnavali tudi:
uresničevanje družbene preobrazbe državne • uprave
(Zbor združenega dela je po razpravi sprejel ugotovitve in
stališča).
Zbor združenega dela in Zbor občin sta sprejela tudi:
- ugotovitve in sklepe ob obravnavi poročila o stanju varnosti v železniškem prometu na območju SR Slovenije;
- predlog zakona o graditvi objektov;
- predlog zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter
urejanju pokopališč;
- osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o
sanitarni inšpekciji;
- predlog za izdajo zakona o spremembi zakona o proračunu Socialistične republike Slovenije za leto 1984, z osnutkom zakona;
- odlol« o soglasju k statutoma visokošolskih organizacij
združenega dela (Višje pomorske šole v Piranu in Višje
tehniške varnostne šole v Ljubljani);

Zbor združenega dela:
Milivoj Samar, Edvard Valentinčič, Jože Skornšek, Ivan
Kastrevc, Janko Maček, Bruno Žnideršič, Miro Jelenkovič,
Miran Potrč, Rudi Šepič, Franc Zakrajšek, Helena Inava križnik, Viktor Švab, Franja Gašper, Anton Savšek, Spominka
Kramberger, Miran Spruk, Ivan Vukman, Boris Macarol, Bojan
Boštjančič, Peter Toš, Janez Pinterič, Slavko Zalokar, Ivanka
Cetina, Bojan Trkaj, Bogdan Fon, Saša Skulj, Marija Bošnik,
Jože Kavčič, Marko Čavlovič, Ilija Bregar.
Zbor občin:
Uroš Gulič, Dezider Kelenc, Adrian Kotnik, Peter Šubic, Ada
Gorjup, Endi Žokatj, Ivo Klemenčič, Peter Hedžet, Tone
Šeliga, Grozdan Šinigoj, Gustav Guzej, Ivan Gole, Angelca
Vrbnjak, Tanja Tuš, Eva Kovič, Anton Ipavic, Jožica Kojarič,
Ana Mitrovič, Milena Remškar, Janja Domitrovič, Štefan Ščap,
Jože Žnidar, Milena Milkovič, Jernej Vrhunec, Kristina Kobal,
Julka Žibert, Peter Šubic, Bogomir Baraga, Slavko Zaloker,
Slavko Marinič, Henrik Marko, Franc Gornjak, dr. Miha
Ribarič, Tone Poljšak, Darinka Jereb, Tomaž Kšela, Slobodan
Rakočevič, Marjeta Macaroi-Hiti, Ciril Pelicon, Davorin Škarabot, Metka Oderlap.
Družbenopolitični zbor:
Viktor Žakelj, Jože Sintič, Jože Kunič, Dino Pucer, Rudi
Čačinovič, Štefan Korošec, Igor Križman, Milisav Jankovič,
Lado Kocijan, Miran Potrč, Ciril Zlobec, Ivanka Vrhovčak,
Silva Jereb, Vika Potočnik, Marjan Šiftar, Vinko Kovačič, Marjan Kotar, dr. Miha Ribarič, Milan Gaspari.
Pisne razprave so oddali:
delegati iz skupin delegatov za Zbor združenega dela iz posameznih okolišev in dejavnosti: Lendava, Ljubljana MostePolje, Ljubljana Šiška, Nova Gorica, Ilirska Bistrica, Maribor
Tabor, Radovljica, Radlje ob Dravi, Velenje, Ljutomer, Trbovlje, Domžale, Idrija, Gornja Radgona;
delegati iz skupin delegatov za Zbor občin iz skupščin občin:
Ljubljana Moste-Polje, Ljubljana Šiška, Idrija, Celje, Ptuj, Grosuplje, Ravne na Koroškem, Ljubljana Center, Trbovlje, Domžale, Radlje ob Dravi, Lendava, Kranj.
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SKLEPI, STALIŠČA IN PRIPOROČILA ZBOROV SKUFŠČINE SRS
m ,VJ<AA
SKLEP
Skupščine SR Slovenije ob obravnavi osnutka odloka o temeljnih smernicah
družbenoekonomskega razvoja in okvirih ekonomske politike Jugoslavije za
obdobje 1986-1990
Skupščina SR Slovenije je na podlagi
1. točke 326. člena in 342. člena ustave
Socialisitčne republike Slovenije ter 71.
člena poslovnika Skupščine SR Slovenije na sejah Zbora združenega dela in
Zbora občin, dne 10. in 24. oktobra 1984
obravnavala osnutek odloka o temeljnih
smernicah družbenoekonomskega razvoja in okvirih ekonomske politike Jugoslavije za obdobje 1986-1990 (AS št
422/1) ter v skladu z drugim odstavkom
300. člena ustave Socialistične federativne republike Jugoslavije in 332. členom poslovnika Skupščine SR Slovenije, upoštevajoč stališča in predloge
Družbenopolitičnega zbora, sprejela
SKLEP:
I. Skupščina SR Slovenije daje soglasje
k osnutku odloka o temeljnih smernicah
družbenoekonomskega razvoja in okvirih ekonomske politike Jugoslavije za obdobje 1986-1990.
It. Skupščina SR Slovenije pooblašča
svojo delegacijo v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFRJ da v usklajevalnem postopku uveljavlja naslednja stališča, mnenja, pripombe in predloge:
1. Skupščina SR Slovenije ugotavlja,
da zaostajamo pri uresničevanju prve faze dolgoročnega programa ekonomske
stabilizacije, zlasti pri sprejemanju dogovorjenih sprememb v gospodarskem sistemu in ekonomski politiki. V drugi etapi, ki sovpada z naslednjim srednjeročnim planskim obdobjem bi namreč morali na izhodiščih tega programa zagotoviti preusmeritev k intenzivnemu razvoju,
odpravljati strukturna neskladja in tako
zagotoviti ekonomske in druge pogoje za
dinamičen, stabilen in učinkovit družbenoekonomski razvoj.
Konkretizaciji teh usmeritev osnutek
ne namenja dovolj pozornosti, prav tako
pa ni upoštevano, da vse naloge iz prve
faze programa stabilizacije najverjetneje
ne bodo uresničene do začetka prihodnjega srednjeročnega obdobja. Zato bi
bilo treba realno oceniti katere naloge iz
prve faze bomo do konca tega srednjeročnega obdobja lahko izpolnili, katere naloge pa bomo objektivno morz'.i prenesti
tudi v obdobje po letu 1985. S takšbno
opredelitvijo bi se izognili tudi protislovjem v odloku, ki v poglavju o ciljih predvideva, da bodo vse naloge iz prve faze že
uresničene, v poglavju o okvirih ukrepov
ekonomske politike za prihodnje srednjeročno obdobje pa nakazuje večje število ukrepov in nalog, ki so v precejšnjem
delu vsebina prve faze, kot na primer
odpravljanje cenovnih disparitet, finančna konsolidacija, vzpostavljanje finanporočevalec

čne discipline, odpravljanje vzrokov, ki
omogočajo nepokrito finančno povpraševanje ipd.
Zato se Skupščina SR Slovenije zavzema, da se pospešijo vse aktivnosti, da
bodo do sprejetja dogovora o temeljih
družbenega plana dograjene vsaj nujno
potrebne sistemske rešitve in da bo družbeni plan Jugoslavije jasno opredelil vse
najpomembnejše sestavine ekonomskega sistema in ekonomske politike in da
se v postopku sprejemanja zlasti III. poglavje smernic preveri z vidika dolgoročnega programa ekonomske stabilizacije
in doseže skladnost z njim. To je pomembno, saj morajo smernice in družbeni plan določati pogoje gospodarjenja za
naslednje srednjeročno obdobje. Le tako
bodo lahko smernice tudi ustrezna podlaga za planiranje v organizacijah združenega dela in v njihovih medsebojnih
povezavah. Brez skupnega planiranja dohodkovno in reprodukcijsko soodvisnih
organizacij združenega dela na enotnem
jugoslovanskem trgu pa ni mogoče oblikovati realnih in na samoupravnih pravicah in dolžnostih delavcev zasnovanih
razvojnih ciljev in nalog.
Skupščina SR Slovenije se zavzema,
da se splošna načela o združevanju dela
in sredstev na podlagi ugotovljenih interesov in razvojnih ciljev organizacij združenega dela odločneje uresničujejo tudi
pri pospeševanju razvoja tistih gospodarsko manj razvitih republik in posebej
SAP Kosovo, kot bo opredeljeno na podlagi enotnih kriterijev za ugotavljanje
stopnje razvitosti, kar zahteva bistveno
preobrazbo sklada federacije (njegovih
funkcij in financiranja, ter skupno samoupravno odločanje organizacij združenega dela, ki združujejo sredstva in
tistih organizacij združenega dela, ki z
združenimi sredstvi gospodarijo, o razvojnih in poslovnih odločitvah v skladu
z načeli skupnih pravic in odgovornosti
ter skupnega rizika za poslovanje z združenimi sredstvi.
2. Skupščina SR Slovenije podpira
večino v smernicah predvidenih razvojnih usmeritev, zlasti hitrejši razvoj samoupravnih družbenoekonomskih odnosov, prehod na intenzivnejše gospodarjenje, ustvarjanje večjega dohodka na kvalitetnih podlagah, z uveljavljanjem znanja
in kakovostnega planiranja izobraževalnih potreb in odpravljanje avtarkičnih feženj z odločno usmeritvijo v izvoz, pri
čemer je treba bolj poudariti izvoz na
konvertibilna območja in ustvarjanje deviznega priliva. Zato predlaga, da se jasneje razdelajo pogoji, da bi bili delavci
ekonomsko motivirani za prestrukturira-1
nje gospodarstva in nadaljnji razvoj druž

benoekonomskih odnosov, zlasti z doslednim uveljavljanjem samoupravnega
sporazumevanja in dogovarjanja, s
sproščanjem ekonomskih zakonitosti in
z odpravljanjem administrativnega urejanja tokov reprodukcije, z realnejšim vrednotenjem vseh proizvodnih tvorcev ter z
večjo kvaliteto dela in gospodarjenja z
družbenimi sredstvi.
3. Skupščina SR Slovenije podpira relativno ambiciozna predvidevanja in ocenjuje, da jih je v bistveno spremenjenih
pogojih od današnjih tudi mogoče uresničiti, vendar pa je dokončna ocena
realnosti predvidevanj otežkotena tudi
zaradi tega, ker niso pripravljene vse bilance in je zato manjkajoče treba čimprej
predložiti, vse pa preveriti in sproti usklajevati. Predvsem niso predložene materialne in finančne bilance pogojev ustvarjanja dohodka, saj prevladujejo bilance
njegovega razporejanja, kar ni v skladu z
usmeritvijo, da bomo večji dohodek
ustvarili le s kvalitetnejšo, večjo in cenejšo proizvodnjo, ki bo vsebovala več domačega znanja in dela, ki bo konkurenčna doma in zlasti v tujini, kar vse je
odvisno od boljše izkoriščenosti zmogljivosti, zmanjševanja stroškov na enoto
proizvoda in porabljenih sredstev, hitrejšega tehnološkega posodabljanja ipd.
Prav tako manjkajo bilance realno razpoložljivega družbenega proizvoda za potrošnjo, saj moramo upoštevati, da bo
akumulacija obremenjena zaradi velikih
predhodnih izdvajanj, kot so odplačila
tujih in domačih kreditov, pokrivanje izgub, pokrivanje tečajnih razlik, znatno
večja izdvajanja za obratna sredstva ipd.
4. Skupščina SR Slovenije poudarja,
da moramo že s smernicami opredeliti
tele naloge:
- odločno razvijati socialistične samoupravne družbenoekonomske odnose, kar smernice kot cilj sicer"vsebujejo,
vendar pa vse izpeljave sistemskih rešitev in tudi ukrepi ekonomske politike ne
zagotavljajo, da se bo bistveno okrepil
položaj delavca pri odločanju o enostavni in razširjeni reprodukciji;
- dosledno upoštevanje ekonomskih
zakonitosti in delovanja trga pri sprejemanju ukrepov ekonomske: politike ter
pri sprejemanju poslovnih in razvojnih
odločitev organizacij združenega dela,
kar je nujen pogoj za kvalitetnejši razvoj
proizvajalnih sil in uveljavljanja samou- «N<
pravljanja. Pri tem je treba bolj poudariti
ustvarjanje dohodka kot osnovni cilj in
motiv gospodarjenja posebej na podlagi
kriterijev kvalitete dela in gospodarjenja
z družbenimi sredstvi, kot je zmanjševanje stroškov, boljša izraba zmogljivosti,
večja ekonomičnost in rentabilnost,
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izvozna usmeritev in večji neto devizni
učinek, kar mora motivirati razvojne
usmeritve in konkretne proizvodne odločitve organizacij združenega dela. Vse
to naj bi preprečilo, da se še naprej uveljavljajo dosedanje pretežno panožne
usmeritve razvoja, ki v večji ali nhanjši
meri pomenijo pritisk na delitev načrtovanega družbenega proizvoda, ne pa na
njegovo ustvarjanje na kvalitetnih temeljih; eden ključnih kriterijev za presojo
ekonomske upravičenosti naložb mora
biti ocena dohodkovnih učinkov, ki morajo zagotavljati obnavljanje in razširjanje materialne podlage dela ter zadovoljevanje osebnih, skupnih in splošnih
družbenih potreb.
- kolikor je mogoče jasno opredeliti
izhodišča sistemskih rešitev, če pa to v
sedanji fazi še ni mogoče, ker še niso
doseženi sporazumi o določenih dograditvah sistema, pa je treba pripravo teh
sistemskih nalog opredeliti kot cilj in nalogo, ne pa v smernicah povzemati samo
nekatere splošne usmeritve, ki potem
omogočajo različne rešitve in tudi različna tolmačenja in razlage;
- bolj poudariti nujnost povečanja
produktivnosti, izboljšanje organizacije
dela, tehnologije ter kakovosti proizvodov in storitev in na tej podlagi učinkovitejše in ekonomsko upravičeno vključevanje v mednarodno delitev dela, odločneje pa uveljaviti tudi prenos znanja in
tehnologije. Tudi pri nadomeščanju uvoza in pri razvoju nekaterih prednostnih
dejavnosti kot so energetika, promet, surovinska proizvodnja, turizem in kmetijstvo, mora njihov razvoj temeljiti v večji
meri na kriterijih ekonomske upravičenosti ter prispevati k zboljšanju našega položaja v mednarodni delitvi dela.
5. Skupščina SR Slovenije poudarja,
da morajo smernice dati več usmeritev za
konkretne aktivnosti in celovito načrtovanje ekonomskih, prostorskih in socialnih elementov pri temeljnih nosilcih pla-

niranja, saj splošne usmeritve o predvidenih stopnjah rasti ne spodbujajo konkretnega sporazumevanja o temeljih planov organizacij združenega dela. Posebej pomembno je tudi, da morajo ob najširši družbeni aktivnosti dobiti vso podporo pobude združenega dela za samoupravno dohodkovno povezovanje na
enotnem jugoslovanskem trgu, kar je pogoj, da bomo nove plane sprejemali na
kvalitetno drugačnih podlagah, v interesu neposredno povezanih in soodvisnih
organizacij združenega dela na enotnem
jugoslovanskem trgu, ne pa predvsem in
samo na podlagi dogovarjanja republik
in avtonomnih pokrajin. Obenem je treba
zagotoviti, da bodo nadaljnje planske aktivnosti časovno bolj uskaljene, saj sedanje časovne razlike v predlaganju republiških in zveznih analiz o možnostih razvoja in planskih aktov ne omogočajo
sočasnosti in usklajenosti pri opredeljevanju razvojnih usmeritev na podlagi samoupravnih odločitev temeljnih nosilcev
planiranja, republik in avtonomnih pokrajin ter federacije. Zaradi tega se lahko
ponovno zgodi, da bodo plani nastajali
hierarhično in da ne bodo samoupravni
in zasnovani na usklajenih interesih in
obveznostih OZD, da zato ne bodo realni,
ter da se bodo ponavljale težnje za njihovo mogoče uresničevanje le z administrativnimi in interventnimi ukrepi, kot
smo delali doslej in česar ne bi smeli več
ponavljati.
6. Skupščina SR Slovenije meni, da bi
bilo treba oceniti značaj smernic z vidika
njihove obveznosti za vse nosilce planiranja in da so smernice obvezno napotilo
predvsem v tistem delu, v katerem so
opredeljeni skupni razvojni cilji in njihova povezava z instrumenti ekonomske
politike, ki morajo omogočati uresničevanje temeljnih usmeritev dolgoročnega
programa ekonomske stabilizacije ter da
v tem delu predstavljajo objektivno nujnost v razvoju in morajo vsi nosilci plani-

ranja izhajati Iz teh temeljnih usmeritev,
kar posebej velja za že sprejete opredelitve vodenja aktivne politike realnega
tečaja, realne obrestne mere in večji vpliv
tržišča na oblikovanje cen.
7. Skupščina SR Slovenije predlaga,
da se pripravi in sprejme samo en dogovor o temeljih družbenega plana Jugoslavije, da bi bilo tudi na ta način zagotovljeno celovito in sočasno obravnavanje razvojnih usmeritev.
Pri tem poudarja, da bi moral biti dogovor konkretiziran akt z obveznostmi, pravicami in nalogami udeležencev na ključnih področjih družbene reprodukcije, ki
so po razvojnih interesih, ciljih in instrumentarijih ekonomske politike skupnega
pomena za nadaljnji razvoj. Tako bo
upoštevana ustavna opredelitev, da se z
družbenim planom na podlagi usklajenih
skupnih interesov določa skupna ekonomska politika in na tej podlagi tudi
smernice in okviri ekonomske politike, s
katerimi se zagotavljajo pogoji za uresničevanje usklajenih skupnih interesov
združenega dela oziroma skupnih interesov republik in pokrajin na enotnem jugoslovanskem trgu. Ključne planske naloge pa morajo temeljiti na predhodno
sklenjenih samoupravnih sporazumih o
temeljih planov, v katerih morajo biti
opredeljene tudi medsebojne obveznosti
in roki za izvajanje sprejetih odločitev,
sredstva pa se zagotavljajo lahko le s
samoupravnim združevanjem zainteresiranih subjektov, če pa naj bi dogovor
vseboval tudi druge obveznosti, potem bi
bilo smiselno zanje opredeliti ustrezne
razvojne kriterije in merila (npr. na področju presojanja družbenoekonomske
učinkovitosti nameravanih investicij).
Skupščina SR Slovenije je k osnutku
odloka sprejela številne konkretne pripombe o katerih je seznanila Zbor republik in pokrajin Skupščine SFRJ in naložila svoji delegaciji, da jih uveljavi v nadaljnjem usklajevanju postopka.

UGOTOVITVE, STALIŠČA IN SKLEPI
Skupščine SR Slovenije ob obravnavi osnutka dolgoročnega družbenega plana
Jugoslavije za obdobje 1986—2000
Skupščina SR Slovenije je obpbravnavi osnutka dolgoročnega družbenega
plana
Jugoslavije
za
obdobje
1986-2000 na sejah Zbora združenega
dela, Zbora občin In Družbenopolitičnega zbora dne 24. 10. 1984 sprejela
UGOTOVITVE, STALIŠČA
IN SKLEPE
1. Skupščina SR Slovenije ugotavlja,
da mora dolgoročni družbeni plan Jugoslavije za obdobje 1986-2000 pomeniti
jasno konkertizacijo in razdelavo dolgoročnega programa gospodarske stabilizacije. Na podlagi ocen splošnih pogojev
in možnosti ter splošne orientacije dolgoročnega razvoja gospodarstva in družbe mora biti okvirno napotilo vsem nosilcem družbenega planiranja za organizirano doseganje možnih smeri razvoja in
gospodarstva in družbe, predvsem pa
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nujnih sprememb v strukturi proizvajalnih sil in pri zagotavljanju nadaljnjega
razvoja socialističnih samoupravnih produkcijskih odnosov. Na teh podlagah
mora dolgoročni družbeni plan predstavljati najširšo motivacijo za izboljšanje
materialnih, kulturnih, družbenih in drugih pogojev dela in življenja delovnih ljudi in občanov. Opredeliti mora tudi dolgoročne usmeritve za uresničevanje razvojnih ciljev in interesov, ki so skupni
jugoslovanskemu združenemu delu oziroma tistih interesov, ki so skupni v dolgoročni usmeritvi razvoja republik in pokrajin z vidika enotnega jugoslovanskega
trga, stabilnosti splošnih pogojev gospodarjenja in nadaljnjega uveljavljanja in
razvijanja socialističnih samoupravnih
proizvodnih odnosov ter krepitve materialnega položaja človeka kot samoupravlja/ca ter družbe v celoti, na temeljih
neuvrščene in neodvisne politike Jugo-

slavije.
Takšna vloga in pomen dolgoročnega
družbenega plana Jugoslavije kot pomembna izhodišča za oblikovanje srednjeročnih planskih aktov, s katerimi se na
podlagi dogovorov in sporazumov o njihovih temeljih sprejemajo konkretne obveznosti organizacij združenega dela ter
republik in avtonamnih pokrajin za uresničevanje skupno dogovorjenih dolgoročnih razvojnih usmeritev v posameznih
etapah njihovega uresničevanja terja, da
so v dolgoročnem družbenem planu na
realnih predpostavkah in dogovorjenih
skupnih interesih jasno določene možnosti in skupne usmeritve dolgoročnega
razvoja Jugoslavije.
2. Skupščina SR Slovenije ugotavlja,
da je bilo pri pripravi dolgoročnega družbenega plana Jugoslavije opravljeno pomembno znanstveno, strokovno in analitsko delo. Ugotavlja tudi, da so nesporporočevalec

na mnoga temeljna izhodišča in cilji dolgoročnega družbenega in gospodarskega razvoja, vsebovani v predloženem
osnutku, posebej nujnost bistvenega
izboljšanja položaja Jugoslavije v mednarodnih ekonomskih odnosih, bolj usklajena ter učinkovita in dinamična rast
proizvodnje in družbenega proizvoda ha
kvalitetnih podlagah, predvsem s pomembnejšo vlogo znanja, znanosti in tehnično tehnološkega napredka. To so
lahko edine realne predpostavke za večjo
učinkovitost gospodarjenja ter povečevanja dohodka, s tem pa tudi za
ustreznejšo reševanje vprašanj, zaposlovanja, družbenega in osebnega standarda delovnih ljudi in občanov, skladnejšega regionalnega razvoja ter krepitve sistema splošne ljudske obrambe in družbene samozaščite, kar vse lahko dosežemo le z uresničevanjem sprejete politike
naslanjanja na lastne sile.
Skupščina SR Slovenije pa hkrati ugotavlja, da posledice premalo pretehtanih
in tudi neustreznih razvojnih odločitev iz
preteklih let ter zaostajanje v uresničevanju socialističnih samoupravnih družbenoekonomskih odnosov, ki se kažejo v
resnih gospodarskih težavah terjajo, da
upoštevaje sedanje razmere in cilje dolgoročnega programa gospodarske stabilizacije ponovno vsestransko ocenimo
realnost in medsebojno skladnost nekaterih dolgoročnih ciljev razvoja z dejanskimi možnostmi in v njihovi medsebojni
povezanosti in odvisnosti.
Skupščina SR Slovenije predlaga, da
se ponovno vsestransko oceni predvsem
naslednja vprašanja:
- doseganje dinamičnega gospodarskega in družbenega razvoja je nujno,
vendar v predloženem osnutku ni zadostnih podlag za oceno upravičenosti in
realnosti predložene maksimalne variante, ki je višja od najbolj optimističnih napovedi znanstvenih institutov;
- vključevanje jugoslovanskega gospodarstva v mednarodno ekonomsko
menjavo kot temelj razvojne strategije,
kateri morajo biti podrejeni vsi naši napori za zvišanje delovne, kulturne in
znanstvene ustvarjalnosti ter materialni,
sistemski in drugi pogoji, ki bodo zagotavljali prehod od ekstenzivnega na intenzivno gospodarjenje, po mnenju
skupščine ni v zadostni meri in dovolj
jasno izraženo. Tudi razvoj takoimenovanih prednostnih dejavnosti bi moral biti
podrejen predvsem temu cilju, da bi na
podlagi skupnih programov dohodkovno
povezanih organizacij združenega dela
dosegli optimalnejše izkoriščanje obstoječih zmogljivosti in povečanje proizvodnje proizvodov višje stopnje predelave, ki
bodo konkurenčni na mednarodnih tržiščih;
- učinkovitost vlaganj ip doseganje
večjega dohodka na enoto vloženih sredstev je bilo v dosedanjem razvoju eno od
temeljnih vprašanj, ki ni zagotavljalo obsegu vlaganj ustrezno povečanje proizvodnje, produktivnosti dela in družbenega proizvoda ter hitrejšega vključevanja jugoslovanskega gospodarstva v me-

poročevalec

dnarodno menjavo. Omenjena akumulacija v naslednjem obdobju terja, da tej
nalogi posvetimo posebno pozornost.
Oceniti zato kaže, ali lahko pretežna
usmeritev vlaganj v kapitalno intenzivne
dejavnosti, brez ustreznega upoštevanja
kriterija skupnih učinkov na povečanje
dohodka in na povečanje konkurenčnosti proizvodnje za izvoz, zagotavlja nujne
spremembe v smeri bistvenega povečanja učinkovitosti vlaganj, povečanja akumulativnosti gospodarstva in doseganje
večjega dohodka, ki je lahko edina podlaga za uspešnejše reševanje osebnega
in družbenega standarda delovnih ljudi
in občanov. Po mnenju Skupščine SR
Slovenije bi bilo zato treba mnogo jasneje oblikovati skupne kriterije za proizvodne programe glede na potrebne strukturne spremembe, ne pa neodvisno od
takih kriterijev določati vso proizvodnjo v
posameznih panogah oz. dejavnostih,
kot prednostno razvojno usmeritev.
- ni sporno, da mora biti učinkovito
reševanje problema zaposlenosti eden
od osrednjih ciljev dolgoročnega razvoja, presoditi pa kaže, ali je predvidene
cilje na področju zaposlovanja glede na
znatno število nezaposlenih, potreben
povratek večjega števila začasno zaposlenih v tujini, kar vse ima tudi izrazito
regionalno obeležje, in posebej glede na
nujno modernizacijo in uvajanje sodobnejše tehnologije možno uspešno reševati le s predvideno strukturo naložb.
Bolj bomo namreč morali upoštevati, da
to vprašanje lahko že takoj začnemo
učinkoviteje reševati s sorazmerno manjšimi vlaganji v modernizacijo in širjenje
obstoječih proizvodnih zmogljivosti, s
podaljšanjem obratovalnega časa strojev, z večizmenskim delom, z diverzifikacijo proizvodnje in obogatitvijo asortima- na in hitrejšim razvojem majhnih industrijskih obratov z visoko kvalitetno specializirano proizvodnjo v družbenem in
individualnem sektorju, z intenzifikacijo
kmetijske proizvodnje v individualnem
sektorju in podobno, o čemer bi morali
konkretne naloge sprejeti tudi v prihodnjem srednjeročnem planu;
- Skupščina SR Slovenije ugotavlja,
da niti v ocenah niti v usmeritvi razvojnih
možnosti niso v zadostni meri upoštevane različne možnosti in pogoji razvoja na
območju posameznih republik in avtonomnih pokrajin, kakor tudi ne njihova odgovornost za lasten razvoj in s tem za
razvoj Jugoslavije kot celote. Glede na to
je ob siceršnji podpori skladnejšemu regionalnemu razvoju treba oceniti tudi
realnost na tem področju predvidenih
usmeritev in ciljev. Posebej je treba
upoštevati tudi, da se bomo že pred sprejetjem novega srednjeročnega plana na
podlagi kriterijev za ugotavljanje stopnje
razvitosti republik in avtonomnih pokrajin morali dogovoriti, katere republike
bodo glede na to, da so že prešle inicialno fazo industrijskega in družbenega razvoja v prehodnem obdobju še deležne
pospeševalnih ukrepov. Treba bo tudi bistveno dograditi mehanizme samoupravnega združevanja dela in sredstev kot
pretežne oblike pospeševanja razvoja

gospodarsko manj razvitih republik in
SAP Kosovo. Ta mora biti tudi v obdobju
po letu 1990 deležna posebnih pospeševalnih ukrepov.
3. Izhodišče in eden od temeljnih ciljev dolgoročnega razvoja mora biti hitrejše uveljavljanje socialističnih smoupravnih družbenoekonomskih odnosov. Za
uresničevanje tega cilja mora dolgoročni
družbeni plan predvideti tudi jasne smernice in okvire potrebnih dograditev mehanizmov gospodarskega sistema in
ekonomske politike, ki bodo zagotovili
krepitev samoupravnega družbenoekonomskega položaja delavca ter dosledno
uveljavili samoupravno sporazumevanje
in družbeno dogovarjanje kot temeljno
metodo usklajevanja in uspešnega razreševanja skupnih družbenoekonomskih in družbenopolitičnih interesov ter
njihovega uresničevanja. Ti procesi se
morajo odvijati na doslednem spoštovanju in uveljavljanju ekonomskih in tržnih
zakonitosti in naporih za povečanje dohodka kot temeljnega razvojnega motiva
gospodarjenja in večjo kvaliteto gospodarjenja z družbenimi sredstvi. Tudi tem
vprašanjem predloženi osnutek ne posveča dovolj pozornosti.
4. Dolgoročni družbeni plan Jugoslavije mora na podlagi usklajenih interesov
združenega dela ter republik in avtonomnih pokrajin določiti jasne skupne' interese in cilje razvoja. V ta namen moramo
zagotoviti bolj usklajeno pripravljanje in
medsebojno usklajevanje dolgoročnih
planov posameznih IZD in njihovih asociacij ter republik in avtonomnih pokrajin, ker bo le na ta način mogoče z doslednim upoštevanjem vloge delavcev in
združenega dela ter republik in avtonomnih pokrajin v sistemu samoupravnega
družbenega planiranja zagotoviti skladen družbeni in gospodarski razvoj.
Skupščina SR Slovenije ugotavlja, da
pri dosedanjem delu pri pripravi osnutka
to načelo ni bilo v zadostni meri upoštevano in poudarja, da bi ga bilo treba pri
pripravljanju osnutka dolgoročnega
družbenega plana Jugoslavije dosledno
uveljaviti.
5. Skupščina SR Slovenije ugotavlja,
da zaradi vsega navedenega predloženi
osnutek še ne more predstavljati ustrezne podlage za oblikovanje konkretnih
stališč in pripomb Skupščine SR Slovenije k osnutku dolgoročnega družbenega
plana Jugoslavije ter s tem tudi ne za
usklajevanje v Zboru republik in pokrajin
Skupščine SFRJ.
Skupščina SR Slovenije zato nalaga
svoji delegaciji v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFRJ, da ob obravnavi
predloženega osnutka posreduje te ugotovitve ter predlaga, da se nemudoma
opravijo potrebna preverjanja nekaterih
razvojnih usmeritev ter zagotovi potrebno sodelovanje združenega dela ter republik in avtonomnih pokrajin in da se
predloženi osnutek bistveno dopolni in
spremeni.
Skupščina SR Slovenije bo o osnutku
dolgoročnega družbenega plana Jugoslavije za obdobje 1986-2000 ponovno
razpravljala in odločala o soglasju na eni
od naslednjih sej zborov.
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UGOTOVITVE IN SKLEPI
Skupščine SR Slovenije ob obravnavi poročila o stanju varnosti v železniškem
prometu na območju SR Slovenije
Skupščina SR Slovenije je na sejah
Zbora združenega dela in Zbora občin
dne 24. oktobra 1984 obravnavala Poročilo o stanju varnosti v železniškem
prometu na območju SR Slovenije ter v
skladu z 255. členom poslovnika Skupščine SR Slovenije sprejela
UGOTOVITVE IN SKLEPE:
I.
Skupščina SR Slovenije sprejema poročilo Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije o stanju varnosti v železniškem
prometu na območju SR Slovenije, ki
utemeljeno opozarja na vso resnost stanja varnosti v železniškem prometu ter
predloge za izboljšanje te varnosti, ki
izhajajo iz poročila. Tudi železniška nesreča v Divači je znova opozorila na pomen celovitega in odgovornega zagotavljanja varnosti v železniškem prometu.
Skupščina SR Slovenije ugotavlja, da
so vzroki za takšno stanje tako objektivne kot tudi subjektivne narave.
1. Nedosledno je izpeljano ustavno
določilo, po katerem je za varnost v železniškem prometu pristojna Skupščina
SFR Jugoslavije in drugi organi federacije, obenem pa ima Skupnost jugoslovanskih železnic preširoka pooblastila. Veljavna normativna ureditev pa je zajeta
tudi v prevelikem številu predpisov, ki se
stalno spreminjajo in dopolnjujejo, kar še
dodatno otežkoča njihovo uresničevanje.
2. Skupščina SR Slovenije zagotavlja,
da se varnostne razmere v železniškem
prometu ne izboljšujejo tudi zaradi neustreznega družbenoekonomskega položaja žlezniškega gospodarstva. Kljub visoki rasti celotnega prihodka železniškega gospodarstva se njegov materialni položaj nenehno poslabšuje. Zaradi relativnega zaostajanja cen železniških prevozov glede na rast cen energije in repromateriala, zaradi zmanjšanega dela prejetih povračil v celotnem prihodku in težav v deviznem poslovanju (neplačevanje
negativnih tečajnih razlik, ki nastajajo na
tej osnovi) železniško gospodarstvo ne
pokriva enostavne reprodukcije. Še težja
je situacija na področju razširjene reprodukcije, kjer prihaja do izpada planiranih
bančnih sredstev in pritiskov na sredstva
iz amortizacije (uporaba teh sredstev za
kritje izgub za tekoče poslovanje in zniževanje stopenj amortizacije).
l/se to onemogoča doseganje zastav-

ljenih ciljev v razvoju celotnega železniškega gospodarstva, kar pa negativno
vpliva tudi na zagotavljanje varnosti v
železniškem prometu. V tako zoženih
materialnih okvirih uresničevanja plana
razširjene reprodukcije pa niso prišli dovolj do izraza problemi pri opravljanju
tistih točki, ki ogrožajo varnost železniškega prometa.
Neustrezno stanje varnosti v železniškem prometu se kaže tudi v slabi opremljenosti določenih progovnih odsekov s
sodobno varnostno in signalno opremo.
Poslabšan materialni položaj železniškega gospodarstva se kaže tudi v neustreznem samoupravnem družbenoekonomskem položaju delavcev v železniškem prometu in v nezustrezni kadrovski
zasedbi, ki jo kljub velikim vloženim sredstvom za lastno izobraževanje v železniškem gospodarstvu ne morejo izboljšati.
3. Skupščin opozarja, da je v Železniškem gospodarstvu Ljubljana in Samoupravni interesni skupnosti za železniški
in luški promet potrebno odpraviti ugotovljene slabosti, ki izhajajo iz nedodelane razmejitve samoupravnih pravic in odgovornosti od strokovnih vprašanj. Dosledno je treba zagotoviti večjo uveljavitev osebne disciplinske odgovornosti, še
zlasti pri zagotavljanju varnosti v železniškem prometu.
II.
Skupščina SR Slovenije poudarja, da
je treba za odpravljanje ugotovljenih slabosti čimprej sprejeti potrebne ukrepe, in
sicer:
1. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
naj pripravi predloge oziroma da pobude
za proučitev potrebnih sprememb predpisov, ki urejajo varnost v železniškem
prometu. Pri tem naj posebno pozornost
posveti razmejitvi pristojnosti med državnim in samoupraynim urejanjem na tem
področju.
2. Samoupravna interesna skupnost
za železniški in luški promet naj v okviru
programa modernizacije železniškega
prometa da prednost vlaganjem za večjo
stopnjo varnosti na tistih progovnih odsekih, postajah in vozliščih, k še niso
opremljene s sodobno tehnično opremo
in kjer infrastruktura ni ustrezna.
3. Za varno odvijanje železniškega
prometa je nujno potrebno izboljšati materialni položaj železniškega gospodarstva, zato je treba v okviru sprejemanja
dolgoročnih, srednjeročnih in letnih

planskih aktov ter ukrepov tekoče ekonomske politike, v skladu z dolgoročnim
programom gospodarske stabilizacije,
analizo razvojnih možnosti in ugotovitvami iz predloženega poročila sprejeti
usmeritve in ukrepe za hitrejši in stabilnejši razvoj materialne osnove železniškega gospodarstva. Pri tem je treba posebej zagotoviti, da se v prihodnje sredstva za razvoj ne bi prelivala za pokrivanje stroškov enostavne reprodukcije.
4. Potrebno je nadaljnje dograjevanje
samoupravne organiziranosti in krepitev
samoupravnega položaja delavcev v železniškem gospodarstvu, kar mora prispevati k večji varnosti, boljšemu gospodarjenju s sredstvi v družbeni lastnini in
povečanju skupne in osebne delovne discipline ter odgovornosti. Stalno je treba
tudi izboljševati pogoje dela v železniškem prometu, uveljaviti stimulativnejše
nagrajevanje, posebej delavcev, ki neposredno delajo v železniškem prometu, ter
izboljšati njihov družbeni standard. Neugoden materialni položaj železniškeg gospodarstva in njegovih delavcev po mnenju skupščine ne more biti izgovor za
nedisciplino in neodgovorno ravnanje
posameznikov pri zagotavljanju varnosti
železniškega prometa.
Hkrati je treba razvijati dogovarjanje z
uporabniki železniških storitev po načelih svobodne in neposredne menjave dela v strukturi in kvaliteti storitev, ki zagotavljajo večje dohodkovne in izvozne
učinke.
5. Skupščina SR Slovenije podpira dograjevanje tehnično-tehnološke enotnosti in družbenoekonomske povezanosti v
sistemu Jugoslovanskih železnic, ob tem
pa odločno zavrača centralistične težnje
pri preoblikovanju Skupnosti jugoslovanskih železnic.
III.
Izvšrni svet Skupščine SR Slovenije,
samoupravna interesna skupnost za železniški in luški promet, železniško gospodarstvo Ljubljana in poslovne banke
naj sprejmejo potrebne ukrepe za uresničitev predlogov iz obravnavanega poročila in teh sklepov ter o tem poročajo
Skupščini SR Slovenije.
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije naj
poroča Skupščini SR Slovenije o uresničevanju obveznosti in nalog za zagotovitev varnosti v železniškem prometu.

STALIŠČA
Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije ob obravnavi osnutka zakona
o javnem obveščanju
Družbenopolitični zbor Skupščine SR
Slovenije je na seji dne 24. oktobra 1984
ob obravnavi osnutka zakona o javnem
6

obveščanju na podlagi 72. člena poslovnlka Skupščine SR Slovenije sprejel naslednja

STALIŠČA
j. Družbenopolitični zbor meni da
osnutek zakona upošteva bistvene predporočevalec

loge iz široke javne razprave ter mnenja,
predloge in stališča izražena v delovnih
telesih in zborih Skuščine SR Slovenije
ob obravnavi predloga za izdajo zakona
o javnem obveščanju.
2. Vloga SZDL je v osnutku zakona
ustezno opredeljena glede na določbe
ustave in njenega statuta, podrobneje pa
bo treba oblike in načine njenega delovanja opredeliti v Dokumentih SZDL in njenih frontnih delov, v samoupravnih
splošnih aktih organizacij združenega
dela na področju javnega obveščanja, v
aktih o ustanovitvi sredstev javnega obveščanja in v drugih aktih.
3. Družbenopolitični zbor podpira
usmeritev za okrepljeno vlogo ustanovitelja sredstva javnega obveščanja in njegov vpliv, obveznosti in odgovornosti
glede na vsebinsko usmeritev, podružbIjanje, kadrovsko sestavo in na materialno osnovo sredstev javnega obveščanja,
zato da bi mogla sredstva javnega obveščanja dosledno uresničevati svojo

družbeno vlogo in pri tem krepila tudi
vlogo organov upravljanja in ne krnila
samoupravnih pravic delavcev organizacij združenega dela v skladu z značajem
dejavnosti javnega obveščanja. Jasno je
treba opredeliti tudi odgovornost vseh, ki
sodelujejo pri javnem obveščanju. V tej
zvezi je treba okrepiti in načelno opredeliti vlogo časopisnih in programskih svetov kot oblike in organiziranega načina
uveljavljanja družbenega vpliva na sredstva javnega obveščahja (28.-33. člen).
4. Vlogo novinarja naj zakon načelno
in splošno opredeli, konkretnejšo opredlitev pa je treba prepustiti samoupravnim splošnim aktom.
5. V zvezi z glavnimi in odgovornimi
uredniki je treba v predlogu zakona konkretneje opredeliti njihovo vlogo in okrepiti njihovo odgovornost v odnosu do
organa upravljanja in do ustanovitelja za
vodenje uredniške politike v skladu z vsebinsko zasnovo (47. člen).
6. Predlog zakona naj v skladu z do-

ločili zveznega zakona o temeljih sistema
javnega obveščanja opredeli pravno naravo mnenja SZDL ob ustanovitvi sredstev javnega obveščanja in predvsem pomen tega mnenja za ustanovitev glasila,
ki bi giede na ustavno vlogo SZDL bilo
odločujoče, še posebej v primerih, ko so
ustanovitelji civilno-pravne osebe in
občani (57. člen). Pri tem naj zakon to
možnost natančneje določi.
7. Glede stališč Družbenopolitičnega
zbora sprejetih ob obravnavi predloga za
izdajo zakona, ki so določena, naj zakon
ne ponavlja določb zveznega zakona o
temeljih sistema javnega obveščanja in
drugih zakonov, ki urejajo posamezna
vprašanja s tega področja, Družbenopolitični zbor meni, da jih je še vedno treba
upoštevati. Predlagatelj zakona naj preveri kakšne bodo te rešitve v zveznem
zakonu in naj sestavljalce zveznega zakona opozori na morebiten preširok obseg te ureditve glede na pristojnost federacije.

SKLEP
Zbora združenega dela in Zbora občin Skupščine SR Slovenije ob obravnavi
osnutka zakona o javnem obveščanju
Zbor združenega dela in Zbor občin
Skupščine SR Slovenije sta na svojih sejah dne 24. okrobra 1934 obranavala
osnutek zakona o javnem obveščanju in
na podlagi drugega odstavka 277. člena
poslovnika Skupščine SR Slovenije sprejela naslednji
sklep
I. Osnutek zakona o javnem obveščanju se sprejme.
II. Predlog zakona naj pripravi Izvršni
svet Skupščine SR Slovenije.
Pri pripravi predloga zakona naj predlagatelj upošteva pripombe, predloge in
stališča, dane v razpravah na sejah delovnih teles zborov in skupščine ter na zborih Skupščine SR Slovenije in druge pripombe, ki so bile izražene v dosedanji
razpravi, zlasti pa naj upošteva naslednje
usmeritve:
1. Ker je Socialistična zveza delovnega ljudstva Slovenije najpomembnejši
dejavnik pri ustanavljanju in upravljanju
sredstev javnega obveščanja, je treba
njeno vlogo dosledno opredeliti skladno
z njeno ustavno in statutarno funkcijo na
oodročju informiranja. Zakon naj opredeli Socialistično zvezo delovnega ljudstva kot nosilca družbene odgovornosti
n kot mesto izražanja, soočanja in uveljavljanja vseh interesov na področju javnega obveščanja. Zakon naj opredeli le

temeljna načela in osnovne rešitve pri
uveljavljanju pravic, dolžnosti in odgovornosti delovnih ljudi in občanov v javnem obveščanju ter pri njihovem podružbljanju; celovitost, demokratičnost
in stalnost podružbljanja sredstev javnega obveščanja pa naj zagotavcljajo na
zakonu temelječi samoupravni akti ter
oblike in metode dela ustanoviteljev, organizacij združenega dela javnega obveščanja in drugih izdajateljev. V zakonu
je treba še okrepiti in natančneje opredeliti vlogo časopisnih in programskih
svetov.
2. Glavnega in odgovornega urednika
naj imenuje ustanovitelj časopisa oziroma programa po poprejšnjem mnenju organa upravljanja časopisne oziroma radijske in televizijske organizacije. Okrepiti je tudi treba odgovornost glavnega
oziroma odgovornega urednika v odnosu
do ustanovitelja.
3. V zakonu je treba konkretizirati
ustavno načelo o javnosti dela na vseh
ravneh ter opredeliti obveznosti virov informacij za zagotavljanje pogojev za nemoteno delovanje novinarjev in drugih
predstavnikov sredstev javnega obveščanja. V zakonu naj se tudi natančneje razmeji odgovornost virov informacij in novinarjev pri posredovanju informacij javnosti.
4. Vloga novinarja naj se opredeli že v
temeljnih načelih, konkretnejšo opredeli-

tev in ureditev pa naj zakon prepusti samoupravnim splošnim aktom.
5. Zbori podpirajo določila osnutka
zakona, ki narekujejo racionalnejše,
učinkovitejše in smotrnejše ustanavljanje
časopisnih, radijskih in TV organizacij (in
programov), s čimer se še bolj uveljavlja
odgovornost ustanoviteljev za kvalitetni
vsebinski in materialni razvoj časopisov
in radijskih ter TV programov.
6. Natančneje je treba določiti pogoje,
pod katerimi občani lahko izdajajo in razširjajo tisk, zaradi uveljavitve širšega
družbenega interesa pa zlasti pozitivno
mnenje Socialistične zveze delovnega
ljudstva.
7. Predlagatelj zakona naj ponovno
prouči nekatere podrobne zakonske določbe in možnost, da se nekatere rešitve
prepustijo urejanju s samoupravnimi
splošnimi akti.
8. Predlagatelj naj predloži predlog
zakona o javnem obveščanju zborom
Skupščine SR Slovenije šele po sprejemu zakona o temeljih sistema javnega
obveščanja. Skupaj s predlogom zakona
naj predlagatelj pripravi program aktivnosti za izvajanje zakona, hkrati pa naj
tečejo priprave za dopolnjevanje oziroma
oblikovanje ustreznih samoupravnih aktov ustanoviteljev organizacij združenega dela javnega obveščanja, organizacij
združenega dela javnega obveščanja,
drugih ustanoviteljev in izdajateljev.
/f
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SKLEP
Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije ob obravnavi gradiva
»Nekatera aktualna vprašanja prakse družbenih dogovorov in dogovorov
družbenopolitičnih skupnosti kot oblik uresničevanja skupnih interesov v
federaciji«
Družbenopolitični zbor Skupščine SR
Slovenije je na seji, dne 24. oktobra
1984 obravnaval gradivo »nekatera aktualna vprašanja prakse družbenih dogovorov in dogovorov družbenopolitičnih skupnosti kot oblik uresničevanja
skupnih interesov v federaciji« in na
podlagi 255. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije sprejel naslednji
Sklep
1. Družbeni dogovori in dogovori
družbenopolitičnih skupnosti se v praksi
pogosto uporabljajo v nasprotju z njihovo ustavno zasnovo, saj med drugim z
njimi urejajo udeleženci vprašanja, ki jih
morajo urejati zakoni in drugi splošni
akti, v njih določajo obveznosti subjektov, ki niso udeleženci dogovora in se s
tem družbenim dogovorom daje učinek
splošno obvezujočega akta. Z njimi pa se
v praksi urejajo tudi samoupravni odnosi
in določajo obveznosti, ki so sicer predmet planskih dogovorov.

POBUDE

Družbenopolitični zbor podpira prizadevanja, da se tudi z družbenimi dogovori in medrepubliškimi dogovori prispeva
k opredeljevanju in uresničevanju skupnih interesov v federaciji in s tem ustavnega koncepta federacije. Zaradi zagotovitve učinkovitosti in odgovornosti pa je
potrebno že v začetku postopka družbenega dogovarjanja aH dogovarjanja ob
pobudi jasno določiti odnos do obsega
dogovarjanja, izhodišč in temeljnih
vprašanj, ki naj bodo predmet dogovarjanja. Predmet dogovarjanja mora biti tisto, kar je skupni interes in kar je v skladu s fukcijami in prisotjnostmi udeležencev dogovarjanja in ustavno-pravno naravo teh aktov.
2. Pipravljeno gradivo je dobra osnova
za nadaljnjo razpravo o perečih vprašanjih sprejemanja družbenih dogovorov in
dogovorov družbenopolitičnih skupnosti, zlasti pa to velja za njegove zaključke.
O teh vprašanjih je treba sprožiti razpra-

DELEGATOV

-

POJASNILO
v zvezi z delegatsko pobudo skupine
delegatov za Zbor občin Skupščine SR
Slovenije občine Maribor-Rotovž glede
gradiv, ki jih obravnava Zvezni zbor
Skupščine SFRJ:
Skupina delegatov za delegiranje delegatov v Zbor občin
Skupščine SR Slovenije občine Maribor - Rotovž je dala
naslednjo delegatsko pobudo:
V občinah pogosto ugotavljamo, da nepravočasno oz.
nekontinuirano prejemamo gradiva, ki jih obravnava Zvezni
zbor Skupščine SFRJ. Opažamo, da nekatera gradiva prejmemo šele takrat, ko jih je zvezni zbor že sprejel. Na takšen
način nam je omogočeno, da v delegatski bazi gradiva obravnavamo in sprejmemo v zvezi z njimi stališča, pripombe ih
predloge.
Glede na navedeno delegati dajemo pobudo, da se gradiva,
ki jih obravnava oz. sprejema Zvezni zbor Skupščine SFRJ
pravočasno oz. sprotno pošiljajo občinam. Hkrati tudi dajemo
pobudo, da se navedeno gradivo pogosteje celovito objavlja v
Poročevalcu.
Skupščina SR Slovenije prejema od ustreznih služb Skupščine SFRJ približno 130 izvodov gradiv, ki jih obravnava
Zvezni zbor. Manjši del teh izvodov zadrži Skupščina za
potrebe delovnih teles skupščine in zborov, večino izvodov pa
pošilja občinskim skupščinam, tako da dobi vsaka občinska
skupščina vsaj en izvod.
Omenjena gradiva prihajajo v Skupščino praviloma pozneje, kot jih prejmejo delegati v Zveznem zboru, nekaterih pa
skupščina sploh ne prejme.
Razlog, da prihajajo ta gradiva v občinske skupščine nepravočasno in nekontinuirano, je včasih tudi v tem, da pošilja
Zvezni zbor različna gradiva - včasih tudi o isti ali podobni
*
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POBUDE

vo v federaciji in poenotiti mnenja in stališča o njih v Jugoslaviji. Začeti je treba
tudi širšo razpravo, katere nosilci naj bodo družbenopolitične organizacije v vseh
družbenopolitičnih skupnostih in še posebno SZDL na ravni federacije. Družbenopolitični zbor predlaga, naj se v obravnavo teh vprašanj na podlagi gradiva Zakonodajno-pravne komisije na primeren
način vključijo tudi Zbor združenega dela, Zbor občin in delovna telesa Skupščine SR Slovenije.
3. Cilj te razprave je, da se mora v
praksi družbenih dogovorov in dogovorov družbenopolitičnih skupnosti na ravni federacije dosledno upoštevati ustavno in zakonsko ureditev tega področja.
Hkrati je gradivo Zakonodajnopravne komisije in dosedanja razprava tudi podlaga za razprave o teh vprašanjih v zveznih
organih in podlaga za vključevanje pristojnih organov v republiki v pripravljanje in sklepanje dogovorov.

DELEGATOV

zadevi - večkrat, služba Skupščine pa čaka, da vsa ta gradiva
z eno pošiljko pošlje občinskim skupščinam.
Čeprav smo ustrezne službe Skupščine SFRJ že opozorili
na neredno pošiljanje gradiv, bomo tudi v bodoče vztrajali pri
tem, da se neustrezna praksa spremeni. Prav tako bomo
zahtevali od služb Skupščine, da ta gradiva sproti pošilja
občinskim skupščinam, pri čemer pa je vendarle treba upoštevati tudi racionalnost in ekonomičnost v poslovanju, ki pa
seveda ne sme iti v škodo učinkovitemu delu delegacij in
delegatov.
Glede pogostejšega objavljanja celovitih gradiv, ki jih obravnava Zvezni zbor v Poročevalcu, je nekaj težav, ki smo jih
prisiljeni - vsaj za sedaj - upoštevati. Predvsem so ta gradiva
pogosto zelo obsežna in bi povečala stroške tiska, ki so že
sedaj izredno visoki. Prav tako bi tiskanje teh gradiv zahtevalo
več časa, s čimer bi, vsaj včasih, zamujali z objavo gradiv, ki
se obravnavajo v zborih Skupščine SR Slovenije. Omenjene
težave skušamo reševati z objavljanjem povzetkov zveznih
gradiv v Poročevalcu, vendar so ti povzetki včasih premalo
izčrpni in največkrat prispejo v Skupščino precej kasneje kot
izvirno gradivo. Prizadevali si bomo, da bodo povzetki kvalitetnejši in da nam jih bodo službe Skupščine SFRJ pošiljale
skupaj s celotnim gradivom.
V zadnjem času smo v Poročevalcu objavili nekaj celovitih
gradiv, kot npr. osnutek zakona o razpolaganju z obratnimi
sredstvi v organizacijah združenega dela, predlog za izdajo
zakona o ugotavljanju in razporejanju celotnega prihodka in
dohodka ter o ugotavljanju in razporejanju prihodka z osnutkom zakona ter osnutek analize uresničevanja delegatskih
odnosov v delegatskem skupščinskem sistemu. Tudi v
bodoče bomo v celoti objavljali gradiva, zlasti osnutke nekaterih sistemskih zakonov, pa tudi druga, katerih pomen
zahteva, da se v obravnavo vključi najširši krog subjektov, ki
se povezujejo v procesu delegatskega odločanja. Upamo, da
bomo tako vsaj deloma zadostili zahtevam in potrebam po
čimboljšem informiranju v delegatskem sistemu.
poročevalec

SKUPŠČINA SR SLOVENIJE BO OBRAVNAVALA
SKUPŠČINA
SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE
Komisija za proučevanje in razvijanje metod
in načinov ter pogojev delegatskega
odločanja v Skupščini SR Slovenije

OSNUTEK SPREMEMB

IN

DOPOLNITEV

poslovnika Skupščine SR Slovenije
(ESA- 571)

Uvod
Komisija za proučevanje in razvijanje metod ter
pogojev delegatskega odločanja predlaga v skladu
s svojo pristojnostjo zborom Skupščine SR Slovenije, da začno postopek za spremembe in dopolnitve poslovnika Skupščine SR Slovenije. V ta namen
je Komisija oblikovala osnutek sprememb in dopolnitev poslovnika Skupščine SR Slovenije, ki ga daje
zborom v obravnavo in sprejem na podlagi 315.
člena poslovnika Skupščine SR Slovenije.
Komisija ocenjuje, da je poslovnik, sprejet leta
1975 in spremenjen in dopolnjen leta 1981,
pomembna spodbuda pri uresničevanju delegatskega sistema in razvijanju delegatskih razmerij v
Skupščini SR Slovenije. Doslej se je poslovnik uresničeval v skladu z doseženo stopnjo razvoja
samoupravnih družbenoekonomskih in delegatskih
odnosov, tako da razlogi za premalo dosledno izvajanje niso v neustreznosti poslovniških določb.
Temeljni problem ostaja v prihodnje zagotavljanje
pogojev za doslednejše in hitrejše uresničevanje
poslovniških določb; zato velja tudi razprave ob
spremembah in dopolnitvah poslovnika Skupščine
SR Slovenije izkoristiti za opredeljevanje in odpravljanje vzrokov prepočasnega uresničevanja sklepov, ki jih je Skupščina SR Slovenije sprejela v zvezi
z uresničevanjem delegatskega sistema v pogojih
zaostrenih gospodarskih razmer.
Spremembe in dopolnitve, ki jih predlaga Komisija, ne posegajo bistveno v poslovniško materijo,
temveč skušajo biti le parcialna izboljšava in dograditev nekaterih njegovih določb. Gre za posamezne
najnujnejše korekcije določb poslovnika, ki izhajajo
iz analize prakse njegovega dosedanjega uresničevanja ter dilem, ki se pojavljajo v zvezi z uporabo
posameznih določb poslovnika v praksi. Komisija
predlaga, da se sprejme takšen restriktiven pristop
k spreminjanju in dopolnjevanju poslovnika Skupščine SR Slovenije. Pri tem se moramo omejiti le
na tiste izboljšave, spremembe in dopolnitve, ki
lahko spodbudijo doslednejše uresničevanje
ustavne zasnove delegatskega sistema in uveljavljanje ustavne funkcije Skupščine SR Slovenije.
Komisija meni, da je večino dilem in problemov, ki
se pojavljajo pri uporabljanju poslovnika, mogoče
in nujno presegati z okrepljeno politično aktivnostjo, doslednejšim izvajanjem poslovnika in
poročevalec

doslednejšim tolmačenjem posameznih poslovniških določb.
Komisija predlaga, da se spremembe in dopolnitve omejijo zlasti na naslednja področja:
1. delovno področje zborov Skupščine SR .Slovenije, predvsem glede razwjanja specifične funkcije posameznega zbora, usklajevanja stališč med
zbori, sprejemanja odločitev in načina glasovanja.
Predlagane spremembe naj bi prispevale, da dajo
zbori predlagatelju jasne in usklajene usmeritve
glede temeljnih rešitev že tudi v prvi in drugi fazi
zakonodajnega postopka. Pri pristojnostih zborov
pa se dosledneje povzema ustavne določbe povsod
tam, kjer so poslovniške določbe povzročale možnost različnih tolmačenj (npr. 72. člen, 74. člen).
Predvsem pa tudi na tem področju velja s tolmačenjem poslovniških določb dosegati doslednejše
uveljavljanje ustavne zasnove posameznega zbora .
in njihovih medsebojnih odnosovmedtem ko naj
predlagane spremembe in dopolnitve prispevajo k
razčiščenju tistih dilem in problemov, ki se pojavljajo v vsakodnevnem delovanju zborov.
Upoštevajoč navedene razloge, bi bilo potrebno v
poslovniku spremeniti ali dopolniti naslednje člene:
70-76, 89, 103, 124, 125, 270-272, 275, 295 in 301;
2. Praktične izkušnje so pokazale, da je potrebno
dograditi določbe poslovnika Skupščine SR Slovenije, ki se nanašajo na volilne funkcije skupščine. V
zvezi s tem je v ospredju zlasti vprašanje načina
volitev (tajne oziroma javne volitve) za nekatere
najpomembnejše funkcije ter zahteva, da je
potrebno v poslovniku Skupščine SR Slovenije predvideti možnost glasovanja o več kandidatih za
posamezno funkcijo. Komisija ocenjuje, da je
potrebno ta vprašanja podrobneje urediti, vendar
na takšen način, ki bo omogočal v praksi uporabo
različnih možnosti (tajne oziroma javne volitve,
eden oziroma več kandidatov itd.). Za izvolitve
nosilcev nekaterih najpomembnejših funkcij naj bi
postale pravilo tajne volitve, volitve drugih funkcionarjev pa naj bi še naprej ostale praviloma javne.
Prav tako naj bi se natančneje uredil postopek volitev, kadar je predlagano za isto funkcijo več kandidatov.
V osnutku sprememb in dopolnitev poslovnika se
povzema tudi vsebina sedaj veljavnega Odloka o
načinu izvolitev predsednika in podpredsednika
9

Skupščine SR Slovenije po poteku prve dveletne
mandatne dobe. Namen teh določb je omogočiti
kontinuiteto dela skupščine s tem, da z dnem, ko
poteče mandat dosedanjim funkcionarjem lahko
novo izvoljeni že začnejo opravljati svojo funkcijo.
Upoštevajoč navedene razloge, bi bilo potrebno v
poslovniku spremeniti ali dopolniti naslednje člene:
68, 138, 347-349;
3. Komisija meni, da je potrebno dograditi
določbe poslovnika Skupščine SR Slovenije, ki se
nanašajo na roke za posamezna delegatska opravila oziroma delegatsko razpravo. Pri tem se komisija zavzema za takšno ureditev rokov v poslovniku,
da bi ti bili bolj diferencirani glede na različne akte,
na katere se nanašajo, ter realnejši. Dosedanja
praksa namreč kaže, da so nastopale nekatere
težave pri pošiljanju gradiv, ki jih Skupščini SR
Slovenije pošilja v soglasje Zbor republik in pokrajin Skupščine SFRJ, zlasti glede na različno naravo
teh aktov. Prav tako je potrebno spremeniti roke za
pošiljanje gradiv, ki se nanašajo na programe dolgoročnega razvoja in družbeni plan SR Slovenije ter
na akte o tekoči družbenoekonomski politiki.
Poslovniške roke za pošiljanje grdiv, ki se nanašajo
na te akte je potrebno uskladiti z roki, ki jih določa
zakon. Izkušnje tudi kažejo, da je treba omogočiti
zborom, da določijo krajše roke za obravnavo in s
tem za pošiljanje gradiv, kadar gre za izjemne primere ali za ukrepe tekoče ekonomske politike. Kljub
temu, da morajo biti zlasti'slednji včasih sprejeti
hitro, pa komisija meni, da rokov za pošiljanje takš-

KOMISIJA PREDLAGA NASLEDNJE
SPREMEMBE IN DOPOLNITVE POSLOVNIKA
SKUPŠČINE SR SLOVENIJE:
K 21. členu:
V zadnjem stavku tega člena se besedilo »in informacijskodokumentacijskega centra v republiki« nadomesti z besedilom: »in informacijsko-dokumentacijskih služb v republiki in
občinah«.
Na osnovi sklepa Sveta udeležencev Družbenega dogovora
o nalogah in vlogi Republiškega INDOK centra na 11. seji, ki je
bila 6. julija 1983, se je Republiški INDOK center, ki je deloval
pri Republiškem komiteju za družbeno planirnaje, ukinil, njegova informacijsko-dokumentacijska dejavnost, strokovna
dejavnost za občinske INDOK centre ter založniška dejavnost
v zvezi z revijo Obveščevanje in odločanje pa so se prenesle v
redno dejavnost služb Skupščine SR Slovenije, Republiškega
komiteja za informiranje ter Narodno univerzitetno knjižnico
in v ČGP Delo, TOZD Delavska enotnost.
Skupščina je dolžna zagotavljati javnost svojega dela,
predvsem preko tistih služb, ki jih za zagotavljanje pogojev
dela delegatom in delegacijam določa Zakon o družbenem
sistemu informiranja.
K 23. členu:
Četrti odstavek tega člena se spremeni tako, da se glasi:
»Besedila aktov in drugih gradiv, ki se obravnavajo v zborih,
se objavljajo v »Poročevalcu« v celotnem besedilu in v povzetku besedila. »Poročevalec« se pošilja delegacijam, delegatom in drugim prejemnikom iz petega odstavka tega člena«.
Sedanji šesti odstavek postane peti odstavek.
Sedanji peti odstavek postane šesti odstavek in se spremeni
tako, da se glasi:
»Kadar gradiva, ki se obravnavajo v zborih, niso objavljena
na način iz četrtega odstavka, so člani delegacij temeljnih
samoupravnih organizacij in skupnosti obveščeni s povzetkom besedila aktov in drugih gradiv, ki se praviloma objavi v
»Poročevalcu«.«
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nih gradiv, pa tudi v vseh drugih primerih, ne bi bilo
mogoče skrajšati na manj kot 15 dni. Izjema bi bila
le gradiva, ki se nanašajo na aktualna vprašanja z
delovnega področja zborov in o katerih Izvršni svet
tudi ustno poroča na sejah zborov. Komisija meni,
da je takšen predlog umesten, ker so na ta način
delegati lahko takoj in tekoče seznanjeni z vprašanji, ki jih zanimajo. To naj bi spodbudilo doslednejše spoštovanje poslovniških rokov v praksi ter
omogočilo skrajševanje teh rokov samo v tistih primerih, kadar je to nujno zaradi aktualnosti problematike, ali drugih posebej nujnih razlogov. Komisija
predlaga, da se na podlagi pripravljenih sprememb
in dopolnitev poslovnika Skupščine SR Slovenije
dajo potrebne spodbude, predlogi za začetek usklajevanja glede teh vprašanj tudi na zvezni ravni oziroma z drugimi republikami in avtonomnima pokrajinama, ker nespoštovanje rokov na zvezni ravni
pomembno negativno vpliva na razvijanje delegatskega sistema v Skupščini SR Slovenije.
Upoštevajoč navedene razloge, bi bilo potrebno v
poslovniku spremeniti ali dopolniti naslednje člene:
96, 150, 286, 289, 306.
4. Kljub temu, da je Komisija upoštevala restriktivni pristop k spreminjanju in dopolnjevanju
poslovnika skupščine, Komisija predlaga tudi nekatere druge spremembe in dopolnitve poslovnika.
V zvezi s tem, bi bilo potrebno v poslovniku spremeniti ali dopolniti naslednje člene: 21, 23, 24, 40,
47, 69, 139, 183, 208, 209, 217, 224, 260, 267-269,
274, 277, 307, 310, 311, 323, 332, 346, 424 in 444.

Namen predlaganih sprememb je, da se precizneje opredeli, katere subjekte in v katerih primerih jih je treba obveščati
s povzetki gradiv.
Sedmi odstavek tega člena se spremeni tako, da se glasi:
»V sredstvih javnega obveščanja se praviloma objavljajo
programi dolgoročnega razvoja in družbeni plan SR Slovenije, mora pa se objaviti celotno besedilo aktov in drugih
gradiv, oziroma njihovi povzetki o zadevah, ki se dajejo v
javno obravnavo ali na referendum«.
Sedaj veljavna določba sedmega odstavka 23. člena določa
obvezno objavljanje programov dolgoročnega razvoja, družbenega plana SR Slovenije in celotnega besedila gradiv, ki se
dajejo v javno obravnavo ali na referendum, v sredstvih javnega obveščanja. Po predlaganih spremembah pa objavljanje
nekaterih navedenih gradiv v sredstvih javnega obveščanja ne
bi bilo več obvezno, ampak bi se potreba po takšni objavi
presodila za vsak primer posebej; še naprej pa se mora
objaviti celotno besedilo aktov in drugih gradiv oziroma njihovi povzetki o zadevah, ki se dajejo v javno obravnavo ali na
referendum. Nedvomno bi določbe, ki bi ne bile tako strogo
zavezujoče, omogočale večjo elastičnost in tudi racionalnost
v zvezi z objavljanjem navedenih gradiv (ali v povzetku ali
samo v eni fazi zakonskega postopka) v sredstvih javnega
obveščanja.
K 24. členu:
V prvem odstavku tega člena se izraz »informacijsko-dokumentacijski center« nadomesti z izrazom »informacijskodokumentacijska služba«.
Navedena sprememba je potrebna zaradi uskladitve z
določbami zakona o družbenem sistemu informiranja.
K 40. členu:
Drugi in tretji stavek drugega odstavka se spremenita tako,
da se glasita:
»Če je pobuda dana pisno, predsednik zbora z njo takoj
seznani delegate v zboru. Zbor pobudo obravnava čimprej,
najpozneje v treh mesecih in če z njo soglaša, določi način in
roke nadaljnje obravnave «
poročevalec

Zaradi pomena delegatskih pobud in da se omogoči kvalitetna obravnava teh pobud tudi v delegatski bazi, je treba
vsako pobudo poslati delegatom. Dopolnitev besedila nalaga
zboru obveznost, da pobude obravnava najpozneje v treh
mesecih na seji ter poleg načina določi tudi roke nadaljnje
obravnave.
Za 47. členom se doda nov
K 47. a členu:
ki se glasi:
»Delegat v zboru lahko predlaga delegaciji Skupščine SR
Slovenije v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFRJ, da
postavi delegatsko vprašanje Zveznemu izvršnemu svetu in
funkcionarjem, ki vodijo zvezne upravne organe.
Če ima delegacija pomisleke, ali je potrebno postaviti
takšno delegatsko vprašanje, delegat pa kljub temu vztraja,
da se vprašanje postavi, razpravlja o tem zbor.
Marsikatero od delegatskih vprašanj, ki jih postavljajo delegati Izvršnemu svetu ali republiškim upravnim organom v
zborih republiške skupščine, se nanaša na delo Zveznega
izvršnega sveta in zveznih" upravnih organov. Izvršni svet
Skupščine SR Slovenije pa seveda na takšna vprašanja lahko
odgovori le, kadar gre za izvajanje zveznih zakonov ali drugih
zveznih predpisov v SR Sloveniji oziroma kadar je Zvezni
izvršni svet svojo odločitev sprejel na podlagi soglasja ali
sodelovanja izvršnih svetov skupščin SR in SAP. Poslovnik
Zbora republik in pokrajin Skupščine SFRJ pa v prvem
odstavku 225. člena določa, da lahko postavljajo delegatska
vprašanja Zveznemu izvršnemu svetu in funkcionarjem, ki
vodijo zvezne upravne organe, delegacije in delegati. Zato je
namen predlagane določbe dati delegatu v zboru možnost, da
predlaga delegaciji Skupščine v Zboru republik in pokrajin,
da postavi določeno delegatsko vprašanje Zveznemu izvršnemu svetu ali funkcionarju, ki vodi zvezni upravni organ. Če
pa bi delegacija menila, da ni nobene potrebe, da se takšno
vprašanje postavi (ker je npr. to vprašanje že bilo pojasnjeno
ob kakšni drugi priliki ali ker lahko Izvršni svet Skupščine SR
Slovenije ali delegacija pojasni vprašanje, ki zanima delegata), bi o tem razpravljal zbor. Na ta način bi bilo možno v
razpravi preveriti in ugotoviti, ali je takšno vprašanje res
potrebno postaviti.
Ob tem je treba opozoriti, da se predlagana rešitev naslanja
na določbo 1. odstavka 225. člena Poslovnika Zbora republik
in pokrajin, ki določa, da se delegatska vprašanja postavljajo
Zveznemu izvršnemu svetu in funkcionarjem, ki vodijo zvezne
upravne organe. Prvi odstavek 41. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije namreč določa, da ima delegat v zboru
pravico postaviti delegatsko vprašanje Izvršnemu svetu ali
republiškim upravnim organom.
K poglavju III. ZBORI IN NJIHOVO DELOVNO PODROČJE
K 68. členu:
V zadnjem odstavku tega člena se drugi stavek spremeni
tako, da se glasi:
»Sekretar zbora se imenuje za štiri leta in je lahko imenovan
za to funkcijo največ dvakrat zaporedoma.«
Gre za vodilne strokovno-politične funkcije in neposredno
odgovornost zboru za vodenje službe zbora, kar narekuje
potrebo, da se opravljanje te funkcije omeji največ za osem
let. Podobno rešitev za sekretarja zbora imajo tudi poslovniki
zborov Skupščine SFRJ in poslovniki drugih skupščin republik in avtonomnih pokrajin.
K 69. členu:
V tem članu se besedilo »daje soglasja k sklepanju mednarodnih pogodb, ki jih sklepa federacija z drugimi državnimi in
mednarodnimi organizacijami na podlagi soglasij republik in
avtonomnih pokrajin« nadomesti z besedilom, ki se glasi:
»daje soglasje k zveznikom zakonom in drugim splošnim
aktom, ki se nanašajo na ratificiranje mednarodnih pogodb;
Potrebno je spremeniti besedilo, ki govori o tem, da daje
zbor soglasje k sklepanju mednarodnih pogodb, in sicer tako,
da daje zbor soglasje k zveznim zakonom in drugim splošnim
aktom, ki se nanašajo na ratificiranje mednarodnih pogodb.
Tako določa tudi 75. člen poslovnika.
K 70. členu:
Iz 2. točke se druga in tretja alinea preneseta v II. razdelek
poročevalec

71. člena, 4. alinea se črta.
II. razdelek s 1., 2., 5., 6., 7. in 8. alineo se prenese v 71. člen,
3. in 4. alinea se prenese v novi 71. a člen,
lil. razdelek postane II. razdelek.
K 71. členu:
Uvodni stavek I. razdelka se spremeni tako, da se glasi:
»Zbor združenega dela in Zbor občin enakopravno oziroma
enakopravno z Družbenopolitičnim zborom v skladu z njegovo pristojnostjo sprejemata zakone in druge splošne akte,
ki se nanašajo na:...«.
Z drugo alineo se vnesejo naslednje alinee iz II. razdelka 70.
člena:
- »sistem družbenega planiranja:
- temeljna načela za organizacijo samoupravnih interesnih skupnosti;
- organizacijo rednih sodišč, javnih tožilstev in javnega
pravobranilstva;
- načela za organizacijo samoupravnih sodišč;
- organizacijo družbenih pravobranilstev samoupravljanja;
- ustanavljanje in organizacijo republiških organov in njihovih služb in temeljna načela za organizacijo občinskih
upravnih služb.«
Uvodni stavek II. razdelka se spremeni tako, da se glasi:
»II. Zbor združenega dela in Zbor občin enakopravno oziroma enakopravno z Družbenopolitičnim zborom v skladu z
njegovo pristojnostjo dajeta soglasje k zveznim zakonom,
obveznim razlagam zveznih zakonov in k drugim splošnim
aktom, ki jih sprejema Zbor republik in pokrajin na podlagi
soglasja skupščin republik in avtonomnih pokrajin v zadevah,
ki se nanašajo na:...«
Pred prvo alineo II. razdelka se dodajo naslednje alinee:
- »družbeni plan Jugoslavije;
- kreditiranje hitrejšega razvoja gospodarsko manj razvitih republik in avtonomnih pokrajin;
- sistem financiranja federacije;«.
Za 71. členom se doda nov
71. a člen,
ki se glasi:
»Družbenopolitični zbor enakopravno sprejema zakona in
druge splošne akte s pristojnim zborom oziroma pristojnima
zboroma, ki se nanašajo-na:
- uresničevanje, razvoj in varstvo z ustavo določenega
Socialističnega samoupravnega sistema;
- uresničevanje ustavnega položaja in enakopravnosti
narodov in narodnosti;
- uresničevanje temeljnih skupnih interesov socialističnih
republik in socialističnih avtonomnih pokrajin;
- mednarodne odnose, ljudsko obrambo v republiki,
državno varnost in sistem družbene samozaščite;
- temeljna vprašanja s področja kadrovske politike.«
K 72. členu:
Določba tega člena se spremeni tako, da se glasi:
»Družbenpolitični zbor sodeluje v postopku sprejemanja
zakonov in drugih splošnih aktov z Zborom združenega dela
in Zborom občin tako, da sprejema stališča v zadevah, ki se
nanašajo na:
- temeljne cilje in osnovna razmerja družbenoekonomskega razvoja Socialistične republike Slovenije, ki so vsebovana v programih dolgoročnega razvoja in srednjeročnih
družbenih planih;
- uresničevanje ustavnosti in zakonitosti in varstvo svoboščin in pravic človeka in občana;
- družbeni sistem informiranja in splošne pogoje javnega
obveščanja.«
K 73. členu:
Uvodni stavek I. razdelka se dopolni tako, da se glasi:
»Zbor združenega dela samostojno oziroma enakopravno z
Družbenopolitičnim zborom v skladu z njegovo pristojnostjo
sprejema zakone in druge splošne akte, ki se nanašajo
na:..
Uvodni stavek II. razdelka se dopolni tako, da se glasi:
»Zbor združenega dela samostojno oziroma enakopravno z
Družbenopolitičnim zborom v skladu z njegovo pristojnostjo
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daje soglasje k zveznim zakonom in drugim splošnim aktom,
ki jih sprejema Zbor republik in pokrajin na podlagi soglasja
republiških in pokrajinskih skupščin in ki se nanašajo na:...«.
K 74. členu:
Določba tega člena se spremeni tako, da se glasi:
»Odločitev o izločitvi dela dohodka za skupne in splošne
družbene potrebe ter o namenu in obsegu sredstev za te
potrebe ne more biti sprejeta, če je ne sprejme Zbor združenega dela.«
Sedanja določba 74. člena je dopuščala različna tolmačenja. Zato je predlagana rešitev prevzeta iz določbe 347. člena
Ustave SR Slovenije, s katero se želi bolj poudariti pomen in
odgovornost zbora združenega dela drugima zboroma, kadar
gre za odločanje o izločitvi dela dohodka za skupne in
splošne družbene potrebe ter o namenu in obsegu sredstev
za te potrebe. Te odločitve morajo biti dejansko odraz interesa delavcev v združenem delu.
K 75. členu:
Določba tega člena se spremeni tako, da se glasi:
»Zbori v skladu s svojimi pristojnostmi po določbah tega
poslovnika dajajo soglasje k zveznim zakonom in drugim
splošnim aktom, ki se nanašajo na ratificiranje mednarodnih
pogodb, ki terjajo izdajo novih ali spremembo veljavnih zakonov, ki jih sprejema Zbor republik in pokrajin na podlagi
soglasja skupščin republik in skupščin avtonomnih pokrajin.«
Sprememba je potrebna zaradi uskladitve z besedilom o
pristojnostih posameznih zborov.
K 76. členu:
Uvodni stavek se dopolni tako, da se glasi:
»Zbor občin samostojno oziroma enakopravno z Družbenopolitičnim zborom v skladu z njegovp pristojnostjo sprejema
zakone in druge splošne akte, ki se nanašajo na:...«.
S predlaganimi spremembami in dopolnitvami 70.-73.
člena in 75. in 76. člena se ne posega v pristojnosti Zbora
združenega dela in Zbora občin, ker je bilo ocenjeno, da so te
pristojnosti v poslovniku ustrezne. Večkrat je bilo namreč
opozorjeno, da je potrebno bolj poudariti vlogo Zbora združenega dela. Pri pregledu pristojnosti tega zbora je bilo ugotovljeno, da obstoječe določbe vlogo zbora ustrezno opredeljujejo, da pa je treba njegov pomen in samostojne pristojnosti
uveljavljati z dosledno uporabo in tolmačenjem določb
poslovnika. Pristojnosti Zbora občin pri enakopravnem
odločanju z Zborom združenega dela pa je potrebno restriktivno tolmačiti. Predlaga se edino črtanje 4. alinee v 2. točki
70. člena, ker zbori ne dajejo soglasje k poslovniku Zbora
republik in pokrajin Skupščine SFRJ, ampak mnenje.
Predlagane pa so nekatere spremembe in dopolnitve
določb o pristojnostih Družbenopolitičnega zbora. V dosedanji praksi se je namreč pokazalo, da so nekatere poslovniške
določbe preozke, druge pa preširoke glede na ustavni položaj
in funkcijo Družbenopolitičnega zbora. Zato se s predlaganimi spremembami in dopolnitvami želi zagotoviti, da bo
Družbenopolitični zbor enakopravno (kot pristojni zbor s
sprejemanjem aktov v celoti in s sprejemanjem stališč po 72.
členu) soodločal vedno in samo takrat, ko gre za uresničevanje, razvoj in varstvo z ustavo določenega socialističnega
samoupravnega sistema. Zato so v 71. členu (I. in II. razdelek),
73. in 76. členu dopolnitve v tem smislu, da je navedeno tudi
enakopravno odločanje Družbenopolitičnega zbora v skladu z
njegovo pristojnostjo. Na enak način je spremenjen tudi 72.
člen, ki povzema določbo 345. člena Ustave SR Slovenije.
V skladu z enakopravno pristojnostjo Družbenopolitičnega
zbora s pristojnim zborom ali pristojnima zboroma, opredeljeno v 344. členu ustave SR Slovenije, se predlaga nov 71. a
člen. V tem členu sta vnešeni 1. in 2. alinea iz 344. člena
ustave in 3., 4. in 9. alinea iz II. razdelka 70. člena, ki pa so
vsebovane tudi v 344. členu ustave. Te spremehibe oziroma
dopolnitve naj bi torej omogočile doslednejše uresničevanje
ustavnih določb o funkciji in pristojnostih Družbenopolitičnega zbora. Prispevale pa naj bi tudi k temu, da bo Družbenopolitičnemu zboru omogočeno vključevati se v obravnavo
posameznih zadev, predvsem z vidika uresničevanja, razvoja
in varstva z ustavo določenega socialističnega samoupravnega sistema.
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K 89. členu: 9
Dpločba tega člena se spremeni tako, da se glasi:
»Če pristojni zbor oziroma pristojni zbori ne soglašajo s
stališči ali predlogi zainteresiranega žbora, obvestijo ta zbor o
tem in o razlogih, zakaj z njimi ne soglašajo.
Zainteresirani zbor o tem ponovno razpravlja. Pristojni zbor
oziroma pristojni zbori o zadevi odločajo, ko prejmejo sporočilo zainteresiranega zbora.«
Predlagan je enostavnejši postopek v primeru, če pristojni
zbor ne soglaša s stališči zainteresiranega zbora. Dosedanji
postopek je namreč preveč poudarjal vlogo zainteresiranega
zbora.
K 96. členu
V prvem odstavku tega člena se število »45« nadomesti s
številom »40«.
V drugem odstavku se besede »periodičnem delovnem
načrtu« nadomestijo z besedami »letnem programu dela«.
Na koncu drugega odstavka se doda nov stavek, ki se glasi:
»V letnem programu dela zbora se določi, v katerih fazah
postopka se za pošiljanje gradiv uporabljajo določbe tega
odstavka o najmanj 60-dnevnem roku«.
Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se
glasi:
»Gradiva, ki se ne nanašajo na zakone in druge splošne
akte, ki jih sprejema Zbor republik in pokrajin Skupščine
SFRJ r\a podlagi soglasja skupščine republik in skupščin
avtonomnih pokrajin, morajo biti poslana najmanj 40 dni pred
dnem določenim za sejo zbora. Izjemoma, če to predlaga
predsednik Zbora republik in pokrajin v skladu s četrtim
odstavkom 131. člena poslovnika Zbora republik in pokrajin
Skupščine SFRJ, se morajo ta gradiva poslati najmanj 15 dni
pred dnem, določenim za sejo zbora.«
Za novim tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki
se glasi:
»Pri pošiljanju gradiv, ki se nanašajo na programe dolgoročnega razvoja in družbeni plan SR Slovenije ter na akte o
tekoči družbenoekonomski politiki se upoštevajo roki, ki jih
za pripravo teh aktov določa zakon.«
V dosedanjem tretjem odstavku, ki postane peti odstavek,
se zadnji stavek črta in nadomesti z novim stavkom, ki se
glasi:
»V izjemnih primerih, ali kadar gre za ukrepe tekoče ekonomsko politike lahko zbor odloči, da se ti roki skrajšajo,
vendar ne morejo biti krajši od 15 dni.«
Na koncu zadnjega odstavka se doda nov stavek, ki se glasi:
»Določbe tega odstavka ne veljajo za gradiva, ki se
nanašajo na aktualna vprašanja z delovnega področja skupščine in o katerih Izvršni svet Skupščine SR Slovenije tudi
ustno poroča na seji zbora.«
Spremembe poslovniškega roka za pošiljanje gradiv od 45
na 40 dni pomeni na prvi pogled manj časa za razpravo v
temeljnih samoupravnih organizacijah in skupnostih in njihovih delegacijah, skupinah delegatov, občinskih skupščinah,
družbenopolitičnih organizacijah in drugih subjektih, ki se
vključujejo v sistem skupščinskega odločanja.
Vendar pa je treba ta rok razumeti tako, da vanj niso
vključene organizacijske in tehnične priprave za pošiljanje
gradiv delegatom in drugim prejemnikom. Vsa ta opravila bo
treba opraviti prej in pravočasno. Predvsem bo treba zagotoviti, da bodo predlagatleji poslali Skupščini osnovna gradiva
45 do 50 dni pred sejami zborov, sicer jih ne bo mogoče
uvrstiti v predlog dnevnega reda seje. Tako postaja ta rok
realnejši, zlasti ob predpostavki ene seje na mesec in strogega spoštovanja vseh predhodnih rokov, ki vežejo predlagatelja in službe Skupščine (mrežni plan).
Predlagana sprememba in dopolnitev drugega odstavka
tega člena želi doseči, da se že v letnem programu dela
opredelijo zadeve, katerih pomembnost zahteva, da se gradiva za njihovo obravnavo pošljejo prejemnikom najmanj v
60-dnevnem roku. Periodični delovni načrt zajema namreč
prekratko obdobje, zlasti če gre za zadeve, ki se obravnavajo v
začetku trimesečnega obdobja. Prav tako se zdi primerno, da
se določi, v katerih fazah obravnav se uporablja 40-dnevni in v
katerih 60-dnevni rok za pošiljanje gradiv. Predlagane spremembe in dopolnitve glede tega vprašanja pomenijo koristno
napotilo za programiranje dela občinskih skupščin, delegacij.
poročevalec

in skupin delegatov in seveda za programiranje dela predlagatelja, zlasti Izvršnega sveta.
Predlagana dopolnitev tega člena, tako kot je opredeljena v
novem tretjem odstavku, naj bi uredila ravnanje Skupščine z
gradivi, ki jih pošilja v soglasje Zbor republik in pokrajin
Skupščine SFRJ. Po določbah 131. člena poslovnika Zbora
republik in pokrajin rok za dajanje soglasja k aktom iz pristojnosti Zbora republik in pokrajin ne sme biti krajši od 45 dni.
Izjemoma, kadar gre za akte, katerih namen je preprečiti hujše
posledice, ki bi utegnile nastati za družbeno skupnost je ta
rok lahko tudi 15 dni. Upoštevajoč določbe poslovnika Zbora
republik in pokrajin in tega poslovnika bi to pomenilo, da
mora Zbor republik in pokrajin predložiti gradiva Skupščini
SR Slovenije v takem roku, da je v službah Skupščine mogoče
opraviti vsa tehnična opravila (tiskanje, eventualni prevod in
drugo) in jih postaviti delegatom 15 dni pred sejo zbora.
Dosedanja praksa kaže, da so nastopale določene težave in
da ni bilo mogoče spoštovati rokov za pošiljanje gradiv, ki se
nanašajo na programe dolgoročnega razvoja in družbeni plan
SR Slovenije ter na akte o tekoči družbenoekonomski politiki
(letna resolucija), saj določa zakon o družbenem planiranju in
o družbenem planu SR Slovenije drugačne roke za pripravo
teh aktov v različnih fazah njihovega sprejemanja. Zaradi tega
mora poslovnik upoštevati tako zakonsko ureditev, da se pri
teh aktih, pri pošiljanju gradiv upoštevajo roki v skladu z
zakonom.
Dopolnitev sedanjega tretjeta oziroma predlaganega
petega odstavka tega člena naj omogoči zborom, da določijo
krajše roke za obravnavo in s tem za pošiljanje gradiv, kadar
gre za izjemne primere ali za ukrepe tekoče ekonomske
politike. Zlasti slednji morajo biti včasih sprejeti hitro. Da pa bi
omogočili vsaj minimalni čas za razpravo v delegacijah, skupinah delegatov, družbenopolitičnih organizacijah in drugje,
tega roka ne bi bilo mogoče skrajšati pod 15 dni.
Predlagana dopolnitev zadnjega odstavka tega člena naj
omogoči Izvršnemu svetu, da na seji zbora poroča o aktualnih
vprašanjih iz delovnega področja skupščine (kako se izvaja
politika oziroma akti, kako Izvršni svet uresničuje svoje funkcije, daje informacije o tekočih gospodarskih gibanjih itd.) in
da se na seji zbora predložijo ustrezna gradiva, ne da bi za
tako nastopanje Izvršnega sveta uporabljali določbe o rokih.
Takšna dopolnitev ne gre samo v prid Izvršnemu svetu, ampak
predvsem Skupščini, ker so na ta način delegati lahko takoj in
tekoče seznanjeni z vprašanji, ki jih zanimajo.
Za 103. členom se doda nov 103. a člen, ki se glasi:
»Ob določanju dnevnega reda odloča zbor o predlogih za
obravnavo zakona po hitrem postopku, o združitvi faz zakonodajnega postopka in o skrajšanem postopku za izdajo
zakona.
Če med zbori ni soglasij o postopkih iz prejšnjega odstavka,
zbori imenujejo skupno komisijo, ki pripravi sporazumni
predlog in ga predloži v sprejem zborom. Če zbori tudi na
predlog komisije niso dosegli soglasja, predlogi za postopke
iz prvega odstavka tega člena niso sprejeti.
Predlagatelj zakona lahko predlaga umik zakona v primeru,
če predlog iz prvega odstavka ni bil sprejet. Če predlagatelj
zakon umakne, zbor odloči, kako bo nadaljeval obravnavo
zakona.«
Dopolnitev je predlagana zaradi tega, ker je potrebno že
pred določitvijo dnevnega reda v pristojnih zborih ugotoviti,
ali soglašajo s predlogi za navedene postopke, ki so sicer
izjema od rednega postopka. Tudi usklajevalni postopek je v
teh primerih potreben, kar je bilo ugotovljeno v nekaterih
primerih v dosedanji praksi. Predlagan je usklajevalni postopek prek skupne komisije, katere naloga je, da pripravi sporazumen predlog. Če en zbor ali več zborov ne sprejmejo
predloga komisije, se šteje, da predlagani postopki, navedeni
v prvem odstavku niso sprejeti. V teh primerih se nadaljuje
obravnava po rednem postopku, to je v vseh treh zakonodajnih fazah in rokih, ki so določeni v poslovniku.
V tretjem odstavku je dana možnost predlagatelju, da lahko
zakon umakne, če zbor ne sprejme njegov predlog glede
postopka obravnave. V tem primeru zbor odloči o tem, ali
soglaša z umikom in kolikor ne soglaša, določi, kaj je
potrebno v zvezi z zakonom opraviti, kdo naj to opravi ter
določi rok za obravnavo zakona.

K124. členu:
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»delegati v zboru glasujejo tako, da se izjavijo za predlog ali
proti predlogu, lahko pa se vzdržijo glasovanja.«
Sprememba je predlagana zaradi večje jasnosti te določbe.
K 125. členu:
Za prvim odstavkom se dodata novi drugi in tretji odstavek,
ki se glasita:
»V primerih, ko zbor odloča z večino glasov navzočih delegatov, je pred glasovanjem potrebno ugotoviti, koliko delegatov je prisotnih na seji.
Zbor ugotovi, na predlog predsednika zbora, ali delegata v
zboru, da glasovanje ni veljavno, če je izid glasovanja zaradi
tehnične napake nejasen ali če ugotovi, da je pri glasovanju
prišlo do nesporazuma o predlogu, ki je bil dan na glasovanje.«
Sedanji drugi odstavek postane četrti odstavek in se spremeni tako, da se glasi:
»Posamično se izjavljajo delegati v zboru, če tako odloči
zbor na predlog predsednika zbora ali delegata v zboru, če je
to potrebno za natančno ugotovitev izdia glasovanja«.
V dosedanji praksi je bilo ugotovljeno, da so posamezne
določbe v zvezi z glasovanjem nejasne in pomanjkljive, zato
so predlagane spremembe,*s katerimi se želi te pomanjkljivosti odpraviti. Nova je določba glede veljavnega glasovanja, kar
dosedaj ni bilo predvideno. Ponovitev glasovanja ni mogoča,
razen v usklajevalnem postopku med zbori. Namen predlagane rešitve je zagotoviti, da bi do ponovitve glasovanja prišlo
samo v tistih primerih, kadar bi bil izid glasovanja nejasen
zaradi tehnične na'pake ali nesporazuma o predlogu, ki je bil
dan na glasovanje. Tudi določbe o posamičnem izjavljanju so
dopolnjene v tem smislu, da mora o tem odločiti zbor.
K138. členu:
Za prvim odstavkom tega člena se vstavi nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Predsednik in podpredsednik Skupščine SR Slovenije se
izvolita na zadnji seji zborov pred potekom prve dveletne
mandatne dobe in začneta opravljati svojo funkcijo z dnem,
ko poteče mandatna doba dotedanjemu predsedniku in podpredsedniku.«
S predlagano določbo novega drugega odstavka tega člena
se povzema vsebina odloka o načinu izvolitve predsednika in
podpredsednika Skupščine SR Slovenije po poteku prve dveletne mandatne dobe (Uradni list SRS, št. 17/83). Po amandmaju III k ustavi SR Slovenije se predsednik in podpredsednik
Skupščine SR Slovenije volita za dve leti in sta lahko izvoljena
za to funkcijo največ dvakrat zaporedoma. Enako določbo
vsebuje tudi prvi odstavek 138. člena poslovnika Skupščine
SR Slovenije. Zaradi izvedbe omenjenih ustavnih in poslovniških določb je bilo potrebno podrobneje urediti še način
izvolitve predsednika in podpredsednika Skupščine SR Slovenije po preteku prve dveletne mandatne dobe in začetek
opravljanja funkcije novo izvoljenih predsednika in podpredsednika Skupščine SR Slovenije. Za predsednika in podpredsednike zborov Skupščine SR Slovenije je to vprašanje urejeno v poslovnikih zborov, medtem ko ga poslovnik Skupščine SR Slovenije ni uredil za predsednika in podpredsednika Skupščine SR Slovenije. Zato so zbori Skupščine SR
Slovenije leta 1983 v skladu s poslovnikom Skupščine SR
Slovenije sprejeli navedeni odlok, da ne bi bolo treba samo
zaradi tega vprašanja dopolnjevati poslovnika.
Namen teh določb je omogočiti kontinuiteto dela skupščine
s tem, da z dnem, ko poteče mandat dosedanjim funkcionarjem lahko novo izvoljeni že začnejo opravljati svojo funkcijo.
K 139. členu
V drugem odstavku tega člena se pred zadnjo alineo dodata
dve novi alinei, ki se glasita:
» - spremlja, obravnava in usmerja obrambne in varnostne
priprave skupščine ter obravnava in sprejema obrambni in
varnostni načrt skupščine; imenuje in razrešuje vodjo
obrambnih in varnostnih priprav in njegovega namestnika ter
upravitelja obrambnega in varnostnega načrta;
- s posebnim aktom določi organizacijo, način dela in
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sistemizacijo del in nalog služb skupščine v neposredni vojni
nevarnosti ali v vojnem stanju«.
Določba tega odstavka, ki opredeljujejo naloge predsedstva
skupščine, je potrebno dopolniti z njegovimi nalogami na
področju obrambnih in varnostnih priprav skupščine.
K 150. členu:
V prvem odstavku tega člena se besedilo »15 dni pred
dnem, določenim za seje zborov, s tem, da le-te najkasneje 10
dni pred sejami zborov do tega roka pošljejo zborom svoja
mnenja, stališča in predloge o obravnavanih vprašanjih«
nadomesti z besedilom, ki se glasi:
»tako, da lahko le-te najkasneje 12 dni pred sejami zborov
pošljejo zborom svoja mnenja, stališča in predloge o obravnavanih vprašanjih.«
V tem členu je izpuščen rok, do katerega naj bi bile praviloma končane razprave v delegacijah, konferencah delegacij
in skupinah delegatov. Glede na stališča in priporočila Skupščine SR Slovenije o nekaterih vprašanjih nadaljnjega uveljavljanja delegatskega sistema in delegatskih odnosov iz avgusta
1983, pa je spremenjen rok, v katerem morajo le-te najkasneje
poslati zborom svoja mnenja, stališča in predloge o obravnavanih vprašanjih, kar bo omogočilo delovnim telesom skupščine in zborov uresničevati njihovo funkcijo.
K 183. členu:
V prvi vrsti prvega odstavka tega člena se beseda »dvanajst« nadomesti z besedo »petnajst«.
Povečanje števila članov Komisije za narodnosti je utemeljeno predvsem s stališča dela te komisije, kot edine tripartitno sestavljene komisije Skupščine SR Slovenije. Z ozirom
na njeno specifično vlogo ter iz potrebe, da Komisija za
narodnosti uspešno obravnava vprašanja in druge zadeve iz
svoje pristojnosti, povečanje članstva omogoča kvalitetnejše
delo komisije.
K 208. členu:
Ta člen se spremeni tako, da se glasi:
»Predsedstvo Skupščine SR Slovenije oziroma predsedniki
zborov in predsedniki delovnih teles skupščine in njenih zborov sodelujejo z delegati in s koordinatorjem delegatov iz SR
Slovenije v Zveznem zboru Skupščine SFRJ zaradi obravnavanja aktov iz 207. člena tega poslovnika in drugih zadev v
skupščini, njenih zborih in delovnih telesih skupščine ter
zborov.«
Ker koordinatorja delegatov lahko imenujejo izmed sebe
delegati na predlog RK SZDL Slovenije in ne Skupščine SR
Slovenije, je sprememba besedila tega člena razumljiva.
K 209. členu:
Ta člen se spremeni tako, da se glasi:
»Določbe prvega odstavka 202., 203. in drugega odstavka
206. člena tega poslovnika o delegaciji Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in pokrajin se smiselno uporabljajo tudi
za delegate iz SR Slovenije v Zveznem zboru Skupščine
SFRJ.«
Ker so v tem poslovniku določbe, ki veljajo za delegacijo
vsebovane v členih 201 do 206, je s to spremembo precizirano, katere od teh določb se smiselno uporabljajo tudi za
delegate iz SR Slovenije v Zveznem zboru. Dosedanje besedilo ni v zadostni meri upoštevalo specifičnost in razlike med
zboroma Skupščine SFRJ.
Doda se nov
209. a člen,
ki se glasi:
»Skupščina SR Slovenije lahko da pobudo delegatom iz SR
Slovenije v Zveznem zboru Skupščine SFRJ, da zahtevajo, da
se v primeru, kadar je na dnevnem redu seje Zveznega zbora
Skupščine SFRJ predlog zakona, drugi'predpis ali splošni akt
oziroma drugo vprašanje splošnega pomena za republiko in
za enakopravnost narodov in narodnosti, da se izvede v
skladu z ustavo SFRJ poseben postopek za obravnavo in
odločanje o takem zakonu ali drugem splošnem aktu oziroma
vprašanju.
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Ce je dala pobudo iz prvega odstavka tega člena Skupščina
SR Slovenije, Skupščina sodeluje tudi pri posvetovanju o
vprašanju, na katero se nanaša zahteva, s predlagateljem
akta, matičnim delovnim telesom Zveznega zbora oziroma
posebnim delovnim telesom Zveznega zbora, ki je bilo ustanovljeno za obravnavo zahteve za poseben postopek.«
Z novo določbo 209. člena se predlaga dopolnitev poslovnika Skupščine SR Slovenije glede posebnega postopka, ki
ga ureja poslovnik Zveznega zbora Skupščine SFR Jugoslavije v členih od 313 do 320. Predlagano je, da Skupščina lahko
da pobudo delegatom v Zveznem zboru, da v določenih primerih zahtevajo uvedbo posebnega postopka za obravnavo in
odločanje o zakonu ali drugem splošnem aktu oziroma
vprašanju, ki je splošnega pomena za republiko. Pri tem se
predlog veže na določbo 318. člena poslovnika Zveznega
zbora, ki določa, da se mora predlagatelj akta, matično
delovno telo, oziroma posebno delovno telo zbora, ki je bilo
ustanovljeno za obravnavo zahteve za poseben postopek o
vprašanju, na katero se nanaša zahteva, posvetovati med
drugim tudi s pristojnimi organi republik in avtonomnih
pokrajin. S tem v zvezi sedaj določa poslovnik Skupščine SR
Slovenije, da je ta pristojni organ v republiki Skupščina SR
Slovenije.
K 217. členu:
Drugi odstavek v 217. členu se črta.
Iz opredelitve funkcij Predsedstva Skupščine, kot izhajajo iz
Ustave SR Slovenije in poslovnika izhaja, da ni podlage za
take pristojnosti Predsedstva skupščine, ki bi mu dajale pravico, da zahteva od izvršnega sveta poročanje o zadevah iz
prvega odstavka tega člena. Po ustavi in sistemski zakonodaji
je Izvršni svet dolžan poročati le skupščini.
K 224. členu:
Drugi odstavek se dopolni tako, da se glasi:
»Vprašanje zaupnice postavi v imenu izvršnega sveta predsednik izvršnega sveta pred odločanjem o zakonu ali drugem
splošnem aktu skupščine iz prvega odstavka tega člena v
pristojnih zborih.«
Tretji odstavek se črta. Namesto njega se dodata nov tretji
in četrti odstavek, ki se glasita:
»Če je v smislu določbe prvega odstavka tega člena v
pristojnih zborih sprejet zakon ali drug splošni akt skupščine
oziroma če zakon ali drug splošni akt ni sprejet je izvršni svet
dolžan odstopiti.
Če je pri sprejemanju zakona ali drugega splošnega akta v
smislu določbe prvega odstavka tega člena prišlo do usklajevalnega postopka, pa akt, ki ga je predlagal izvršni svet, ni bil
sprejet, ker je bil v skladu z določbo 303. člena poslovnika
predlog odložen z dnevnega reda, je izvršni svet dolžan odstopiti.«
Iz dopolnitve drugega odstavka jasneje izhaja, da mora
predsednik izvršnega sveta postaviti vprašanje zaupnice pred
odločanjem v pristojnih zborih. To pomeni, da lahko to
vprašanje postavi že pred začetkom obravnave, lahko pa tudi
med obravnavo, zlasti če se med obravnavo predlagajo
amandmaji ali druge okoliščine, ki vplivajo na odločitev izvršnega sveta. Vsekakor pa mora biti vprašanje zaupnice jasno in
nedvoumno postavljeno pred odločanjem.
, ,
Sprememba tretjega odstavka oziroma črtanje sedanjega in
nov tretji odstavek izhaja iz dejstev, da je vprašanje zaupnice
povezano s sprejemom oziroma zavrnitvijo zakona ali drugega splošnega akta, da so se delegati o tem odločali zavedajoč se, da je izvršni svet predhodno postavil vprašanje
zaupnice, zaradi česar ni potrebno o zaupnici razpravljati in
odločati posebej. S sprejemom oziroma zavrnitvijo zakona
oziroma drugega splošnega akta so pristojni zbori odločili
tudi o zaupnici izvršnemu svetu.
Ker je zaupnica odvisna od sprejema ali zavrnitve akta, je o
zaupnici odločeno v enem zboru, če je samo en zbor pristojen
za sprejem akta. Če pa sta za sprejem akta pristojna dva ali vsi
trije zbori, pa je odločitev o zaupnici odvisna od odločitve v
dveh ali treh zborih. Pri tem je jasno, da se v primeru različne
odločitve o aktu uporabljajo določbe poslovnika o usklajevalnem postopku, zato tega v tem členu ni treba posebej omenjati. Vendar pa lahko po določbi 303. člena poslovnika pride
do tega, da se predlog zakona odloži z dnevnega reda, če se v
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skupni komisiji ne doseže soglasje večine predstavnikov vsakega zbora ali če zbori ne sprejmejo njenega sporazumnega
predloga. Z vidika odločitve o vprašanju nezaupnice, ki ga je
postavil Izvršni svet, pa je jasno, da je treba tudi v takem
položaju šteti, da je bilo Izvršnemu svetu s tem odločitev, ki jo
je predlagal, ni bila sprejeta, izglasovana nezaupnica.
K 260. členu:
V četrtem odstavku tega člena se za besedama »pravnih
določb« črtata besedi »ali tez«.
Glej obrazložitev k 269. členu!
K 267. členu:
V tretjem odstavku tega člena se pika nadomesti z vejico in
doda naslednje besedilo:
»Če predlagatelj vztraja pri zahtevi«.
Namen predlagane dopolnitve je v tem, da bi pristojni zbor
odločal o zahtevah za izdajo zakona, ki je ne vložijo pooblaščeni predlagatelji le takrat, če bi predlagatelj vztrajal pri
svoji zahtevi kljub odklonilnemu mnenju pristojnih delovnih
teles in Zakonodajno-pravne komisije.
K 268. členu:
Črta se drugi odstavek tega člena.
K 269. členu:
V prvem odstavku tega člena se za besedilom »nove naloge,
ki jih bodo imeli republiški in občinski organi, samoupravni
organi organizacij združenega dela in drugih samoupravnih
organizacij in skupnosti in občani;« vstavi naslednje besedilo:
»oceno ali bo izvajanje zakona, ki se predlaga, zahtevalo
dodatno administrativno strokovne in druge postopke in
opravila in ali bo izvajanje teh postopkov in opravil zahtevalo
nove delavce ter finančna in materialna sredstva, katera
vprašanja bodo urejali izvršilni predpisi in katera vprašanja se
bodo urejala s samoupravnimi splošnimi akti« ...
Drugi odstavek tega člena se spremeni in dopolni tako, da
se glasi:
»Predlogu za izdajo zakona se praviloma kot delovno gradivo priložijo teze, ki opredeljujejo poglavitne rešitve. Predlogu za izdajo zakona mora biti priložena tudi potrebna dokumentacija in povzetek vsebine predloga za izdajo zakona.«
Dopolnitev prvega odstavka izhaja iz prizadevanj, da se na
vseh področjih družbenega življenja in dela kolikor je le
mogoče omejijo, poenostavijo in racionalizirajo administrativni ter drugi postopki in opravila, prikažejo posledice različnih odločitev s finančnega vidika. Z odpravljanjem postopkov,
kadar zanje ni resnične potrebe, se tudi zmanjša število delavcev, ki opravljajo taka opravila in s tem tudi potrebna finančna
sredstva. Predlog za izdajo zakona mora opredeliti vprašanja,
ki naj se urejajo s samoupravnimi splošnimi akti.
Iz sedanje določbe drugega odstavka 268. člena poslovnika
ni jasno razvidno, v čem je funkicija tez. Zato je namen
predlagane dopolnitve v drugem odstavku 269. člena opredeliti teze kot delovni pripomoček pri obravnavi predloga za
izdajo zakona. Poleg tega je primerneje, da se predlagana
dopolnitev vključi v 269. člen poslovnika, ki opredeljuje vsebino predloga za izdajo zakona.
K 270. členu:
Določba tega člena se spremeni tako, da se glasi:
»Predlagatelj lahko umakne predlog za izdajo zakona do
odločitve zbora o tem, ali je zakon potreben.
Če predlagatelj po sprejemu predloga za izdajo zakona
predlaga umik, o tem odloči zbor. Ce zbor tak predlog
sprejme, se postopek ustavi.
Če zbor ne sprejme predlog predlagatelja za umik predloga
za izdajo zakona, določi s sklepom, kdo bo pripravil zakonski
osnutek.«
Umik predloga za izdajo zakona je potrebno spremeniti in
sicer tako, da lahko predlagatelj to stori do sprejema sklepa o
predlogu za izdajo zakona. Dosedaj je bil umik urejen tako, da
je moral po sklicu seje o tem odločati zbor. Ker še ni bila
sprejeta odločitev, ali je predlog za izdajo zakona potreben, je
bila takšna rešitev neustrezna. Posebej je urejeno ravnanje,
poročevalec

kadar predlagatelj predlaga umik po sprejemu predloga za
izdajo zakona. V tem primeru o tem odloči zbor. V kolikor se
zbor ne strinja z umikom, določi način priprave zakonskega
osnutka.
K 271. členu
Zadnji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Če med pristojnimi zbori ni soglasja o tem, ali je zakon
potreben oziroma če so stališča zborov glede poglavitnih
rešitev v predlogu za izdajo zakona različna, se opravi usklajevalni postopek, določen s tem poslovnikom.«
Predlagana je dopolnitev, da je usklajevalni postopek potreben tudi v primerih, če so stališča zborov glede poglavitnih
rešitev rsfzlična. To usklajevanje je utemeljeno, ker zahteva od
zborov, da dajejo predlagatelju jasne usmeritve za pripravo
osnutka zakona.
K 272. členu:
Prvi odstavek tega člena se dopolni, tako, da se glasi:
»S sklepom, s katerim sprejmejo predlog za izdajo zakona,
pristojni zbori določijo stališča, mnenja in predloge, ki naj jih
glede temeljnih rešitev predlagatelj upošteva pri pripravi
zakonskega osnutka; lahko pa tudi določijo organe in organizacije, ki naj dajo mnenje pri pripravljanju zakonskega
osnutka, posebna posvetovanja in druge oblike sodelovanja,
ki lahko pripomorejo h kvalitetnejšemu osnutku.«
Predlagana dopolnitev je potrebna zaradi predlagane
dopolnitve k 271. členu. Poudarek je na potrebi po usklajenosti stališč zborov glede temeljnih rešitev v predlogu za izdajo
zakona.
K 274. členu:
V prvem odstavku tega člena se za besedo »določb« postavi
pika, besedi »ali tez« pa se črta.
Glej obrazložitev k 269. členu!
K 275. členu:
Določba tega člena se dopolni z novim drugim odstavkom,
ki se glasi:
»Če zbor ne sprejme predloga predlagatelja za umik zakonskega osnutka, določi s sklepom, kdo bo pripravil zakonski
predlog.«
Dopolnitev je potrebna iz razlogov, ki so navedeni pri 270.
členu.
K 277. členu
V prvem odstavku tega člena se za besedo »členov« postavi
pika, besedi »ali tez« pa se črtata.
Giej obrazložitev k 269. členu!
Peti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Če med pristojnimi zbori ni soglasja o tem, ali se sprejme
zakonski osnutek oziroma če so stališča zborov glede temeljnih rešitev različna, se opravi usklajevalni postopek, določen
s tem poslovnikom.«
S predlagano dopolnitvijo se predlaga, da se opravi usklajevalni postopek tako v primeru, če zbori niso soglasni, ali naj
se sprejme zakonski osnutek, kot tudi v primeru, če se njihova
stališča razlikujejo glede temeljnih rešitev.
K 286. členu:
Za prvim odstavkom 286. člena se dodata nova drugi in
tretji odstavek, ki se glasita:
»Delovna telesa skupščine in zborov lahko pošljejo amandmaje tudi v krajšem roku, vendar najmanj>7 dni pred dnem,
določenim za sejo, na kateri bo zbor obravnaval zakonski
predlog.
Zakonodajno-pravna komisija lahko daje amandmaje do
. konca obravnave predloga akta«.
Glede na dosedanjo prakso izhaja, da je utemeljeno določiti
krajši rok za predlaganje amandmajev, ki naj bi veljal za
delovna telesa zborov in skupščine. Z novo določbo je dana
možnost tudi Zakonodajno-pravni komisiji, da v okviru svojega delovnega področja daje amandmaje vse dokler ni
končana obravnava predloga akta, kot je to omogočeno predlagatelju.
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K 289. členu:
V prvem odstavku tega čiena se v prvem stavku za besedo
»prvega« dodata besedi »in drugega«.
Dopolnitev je potrebna zaradi uskladitve z 286. členom.
K 295. členu:
Določba tega člena se spremeni tako, da se glasi:
»Zbor sprejema zakone v vseh fazah, amandmaje k zakonskemu predlogu, druge splošne akte ter druge končne odločitve z večino glasov vseh delegatov v zboru, če se z ustavo SR
Slovenije ne zahteva višja stopnja soglasja.
Odločitve zbora, ki se nanašajo na postopek sprejemanja
aktov se sprejemajo z večino glasov navzočih delegatov.«
Po predlaganih spremembah bi bilo treba zakon v vseh
fazah postopka za izdajo sprejeti z večino glasov vseh delegatov v zboru (absolutna večina). Ustava SR Slovenije namreč v
drugem odstavku 357. člena določa, da zbor veljavno sprejme
zakon, splošni akt in drugo končno odločitev z večino glasov
vseh delegatov v zboru. Iz te določbe pa ni jasno razvidno ali
se zahteva t.i. absolutna večina le za sprejem predloga zakona
ali pa tudi za sprejem predloga za izdajo zakona in osnutka
zakona. Glede na to, da nedvomno tudi odločitev o predlogu
za izdajo zakona in odločitev o zakonskem osnutku pomenita
vsebinsko odločitev, saj ob sprejemanju predloga za izdajo
zakona delegati v zboru prvenstveno odločijo o tem, ali je
zakon sploh potreben, pri sprejemanju zakonskega osnutka
pa se opredeljujejo glede ustreznosti posameznih rešitev, je
treba v poslovniku jasno določiti, da zbor sprejema zakon v
vseh fazah postopka z večino glasov vseh delegatov v zboru.
Pri tem je treba poudariti, da so zbori skupščine tako ravnali
že doslej, zato bi sprejem predlagane rešitve, pomenil samo
normiranje že utečene prakse.
Druge končne odločitve se nanašajo na druge splošne akte,
ki jih sprejema skupščina in na sklepe, ki jih zbori sprejemajo
ob obravnavi aktov iz pristojnosti Zbora republik in pokrajin
Skupščine SFRJ. Vse druge odločitve, ki so proceduralne
narave, pa so sprejemajo z navadno večino. To velja tudi za
postopke, navedene v novem 103. a členu.
K 301. členu:
Besedilo se spremeni tako, da se glasi:
»Če se zbori po dveh zaporednih obravnavah spornega
vprašanja ne sporazumejo o besedilu zakonskega predloga,
se začne usklajevalni postopek. V ta namen zbori določijo
skupno komisijo, v katero izvoli vsak zbor enako število
članov.
Usklajevalni postopek iz prejšnjega odstavka se začne tudi,
če zakonski predlog ni bil sprejet v enem ali več zborih
oziroma ni bii sprejet v skladu s stališči Družbenopolitičnega
zbora.«.
Usklajevalni postopek je določen v 362. členu Ustave SR
Slovenije in je v skladu s tem izpeljan tudi v poslovniku. Zaradi
večje jasnosti je predlagana izločitev usklajevalnega
postopka v poseben odstavek v primeru, če zakon ni bil
sprejet v enem ali več zborih. V tem primeru namreč ustava ne
zahteva dveh zaporednih obravnav, tako kot je predvideno v
300. členu, če besedilo ni usklajeno, pač pa se prične takoj
usklajevalni postopek.
K 306. členu:
Doda se nov stavek, ki se glasi-:
»Ti roki ne smejo biti krajši od 15 dni.«
Ta rok je potrebno uskladiti s spremenjeno določbo v
96. členu..
K 307. členu:
V tem členu se za besedilom »s katerimi se določijo obveznosti, določene s samoupravnimi sporazumi« vstavi besedilo,
ki se glasi: »ali predpiše obvezno združevanje sredstev, kadar
ni bil sprejet samoupravni sporazum.«
Dosedanja določba, po kateri je mogoče predlagati intervencijske zakone po skrajšanem postopku, ni bila celovita.
Zato se predlaga dopolnitev v tem smislu, da velja skrajšani
postopek tudi za intervencijske zakone, s katerimi se predpiše
obvezno združevanje sredstev, kadar ni bil sprejet samoupravni,sporazum.
K 310. členu:
Doda se nov četrti odstavek, ki se glasi:
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»Če predloga, da se zakon izda po hitrem postopku, ni
predlagal Izvršni svet, zahteva zbor pred odločanjem njegovo
mnenje o tem predlogu.«
K311. členu:
Prvi odstavek se črta, ker je prenešen v 103. a člen. Drugi
odstavek je prenešen v 310. člen.
Spremembe v 310. in 311. členu so predlagane zaradi
redakcijskih razlogov, ker je prvi odstavek 311. člena prenešen v novi 103. a čl,en. S tem drugi odstavek 311. člena nima
vsebinske povezave in ga je potrebno prenesti v 310. člen.
K 323. členu:
Prvi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Pristojni zbor lahko sklene, da se da zakon v eni izmed faz
v javno obravnavo.«
Z omenjeno dopolnitvijo je dana možnost, da se ob sprejemu letnega programa dela oziroma v periodičnem delovnem načrtu zbori opredelijo, v kateri fazi zakonodajnega
postopka se bo dal določen zakon v javno obravnavo.
K 332. členu:
V prvem odstavku tega člena se pred besedama »pooblastijo delegacijo« vstavi beseda »lahko1«.
Drugi odstavek tega člena se črta:
Sedanje besedilo dopušča sklepanje, da zbori vselej pooblastijo delegacijo Skupščine SR Slovenije v Zboru republik
in pokrajin Skupščine SFRJ, da v imenu skupščine da
soglasje k predlogu akta. Dopolnjeno besedilo jasneje
določa, da bodo zbori Skupščine SR Slovenije v vsakem
posameznem primeru ocenjevali ali bodo dali delegacije le
pooblastilo za uskladitev osnutka akta (o katerem bodo kot o
predlogu ponovno sklepali zbori) oziroma tudi pooblastilo za
glasovanje o predlogu akta, samo z določenimi usmeritvami
ali jasno določenimi pogoji in okviri pooblastila.
Drugi odstavek tega člena našteva akte iz pristojnosti Zbora
republik in pokrajin Skupščine SFRJ, glede katerih škupščina
ne more že ob obravnavi osnutka akta pooblastiti svojo delegacijo v Zboru republik in pokrajin, da glasuje za predlog
akta. Pristojni zbori v vsakem primeru posebej odločijo ali
bodo pooblastili svojo delegacijo v Zboru republik in pokrajin,
da glasuje za predlog akta ali pa bodo predlog akta obravnavali sami, vendar so v praksi zelo pogosti primeri, ko skupščina že pri odločanju o osnutku akta pooblasti svojo delegacijo v Zboru republik in pokrajin, da glasuje za predlog
akta. Zato je treba ta odstavek črtati.
Naslov 3. oddelka XII. poglavja se dopolni tako, da se glasi:
»3. Postopek za sklepanje družbenega dogovora in samoupravnega sporazuma, dogovora republik in avtonomnih
pokrajin ter drugega dogovora.«
Poslovnik v 3. oddelku XII. poglavja ureja postopek za sklepanje družbenega dogovora. Poleg družbenih dogovorov skupščina lahko sklepa tudi samoupravne sporazume: samoupravni sporazum o pravicah, obveznostih in odgovornostih
delavcev v delovni skupnosti služb skupščine po 4. odstavku
32. člena ustave SRS in druge samoupravne sporazume po 4.
odstavku 586. člena zakona o združenem delu. Zato je
potrebno s poslovnikom urediti tudi postopek za sklepanje
samoupravnega sporazuma. Glede na to, da ustava in zakon o
združenem delu določata za samoupravno sporazumevanje in
družbeno dogovarjanje v osnovi enaka načela, se za postopek
za sklepanje samoupravnega sporazuma lahko smiselno uporabljajo določbe poslovnika, ki se nanašajo na postopek za
sklepanje družbenega dogovora.
S poslovnikom je potrebno urediti tudi postopek za sklepanje dogovorov republik in avtonomnih pokrajin, ki jih sklepa
skupščina po tretji alinei 2. odstavka 244. člena in po 265.
členu ustave SFRJ, ter drugih dogovorov, ki jih sklepa Skupščina na podlagi zakona. Čeprav imajo ti dogovori drugačno
pravno naravo in funkcijo kot družbeni dogovori, postopek za
sklepanje teh dogovorov ne more biti bistveno drugačen od
postopka za sklepanje družbenih dogovorov, zato se za sklepanje dogovorov lahko primerno uporabljajo določbe poslovnika, ki se nanašajo na postopek za sklepanje družbeneaa
dogovora.
K 346. členu:
Za 346. členom se dodajo novi členi, ki se glasijo:
poročevalec

»346. a člen
Določbe 335. člena se smiselno uporabljajo tudi za postopek za sklepanje samoupravnega sporazuma.
Določbe 335. in 346. člena se primerno uporabljajo za
postopek za sklepanje dogovora republik in avtonomnih
pokrajin ter drugega dogovora, ki ga sklepa skupščina na
podlagi ustave in zakona.«
Ta dopolnitev je potrebna iz razlogov, navedenih v obrazložitvi k predlogu za dopolnitev naslova oddelka.
346. b člen
V postopku za sklepanje družbenega dogovora in samoupravnega sporazuma, dogovora republik in avtonomnih
pokrajin ter drugega dogovora se glede vprašanj, ki v 335. do
346. členu tega poslovnika niso posebej urejena, primerno
uporabljajo določbe tega poslovnika, ki se nanašajo na postopek za izdajo zakona.
Pri odločanju o predlogih za spremembe ali dopolnitve
besedila predloga družbenega dogovora, samoupravnega
sporazuma, dogovora republik in avtonomnih pokrajin ali
drugega dogovora pristojni zbor opredeli ali sprejema predlog za spremembe in dopolnitve kot predlog, ki je pogoj za
sklenitev dogovora oziroma sporazuma ali kot predlog, ki naj
ga pooblaščeni predstavnik za podpis dogovora oziroma sporazuma uveljavlja pri oblikovanju končnega besedila dogovora oziroma sporazuma v smislu 343. člena tega poslovnika.
Ta dopolnitev je potrebna, ker v 335. do 346. členu niso
urejena vsa vprašanja postopka.
K poglavju XII:
POSTOPEK PRI VOLITVAH, IMENOVANJIH,
RAZREŠITVAH IN ODPOKLICU
K 347. členu:
Drugi odstavek se spremeni in dopolni tako, da se glasi:
»O izvolitvi predsednika in podpredsednika Skupščine,
predsednikov zborov, podpredsednikov zborov ter predsednika Izvršnega sveta se glasuje tajno, razen če posamezen
zbor na predlog predsednika zbora ali delegata v zboru
sklene, da se glasuje javno. O izvolitvi drugih funkcionarjev, ki
jih voli Skupščina, se glasuje javno, razen če posamezen zbor
na predlog predsednika zbora ali deelgata v zboru sklene, da
se glasuje tajno.«
Volitve so bile doslej po poslovniku praviloma javne, čeprav
so bile možne tudi tajne volitve, če je tako sklenil posamezen
zbor. Glede na družbeno pomembnost in odgovornost nekaterih funkcij, katerih nosilci se volijo v Skupščini SR Slovenije,
pa bi bilo bolj primerno, da se za volitve teh funkcionarjev to
pravilo obrne, tako da bi bile volitve praviloma tajne in le
izjemoma javne. Gre za volitve predsednika in podpredsednikov Skupščine, predsednikov zborov, podpredsednikov zborov in predsednika Izvršnega sveta. Pri tem je treba upoštevati
tudi dejstvo, da so bile že doslej nekatere volitve v Skupščini
tajne (volitve člana Predsedstva SFRJ iz SR Slovenije in volitve delegatov za Zbor republik in pokrajin). Volitve drugih
funkcionarjev, ki jih voli Skupščina pa naj bi še naprej ostale
praviloma javne. ,
K 348. členu:
Ta člen se spremeni tako, da se glasi:
»Kandidat je izvoljen, če je zanj glasovala večina delegatov
v zboru.
Če je predlaganih več kandidatov za posamezno funkcijo,
pa noben kandidat pri glasovanju ni dobil potrebne večine, se

glasovanje o kandidatu, ki je pri prvem glasovanju dobil
največ glasov. Če je na prvem glasovanju dva ali več kandidatov, ki so dobili največ glaspv, dobilo enako število glasov, se
glede teh kandidatov glasovanje ponovi.«
K 349. členu:
Ta člen se spremeni tako, da se glasi:
»če kandidat pri glasovanju ni dobil potrebne večine oziroma če noben kandidat tudi pri ponovnem glasovanju ni
dobil potrebne večine v enem od zborov, se ponovi ves
kandidacijski postopek in postopek glasovanja v vseh zborih,
potem ko se predloži nov predlog kandidature.«
Določba, pri kateri za izvolitev, v primeru več kandidatov, ni
potrebna absolutna večina, je vprašljiva z vidika 357. člena
Ustave SR Slovenije. Ta namreč določa, da se končna odločitev v zboru sprejme z večino glasov vseh delegatov v zboru in
le druge odločitve sprejema zbor v večino glasov navzočih
delegatov. Ker je izvolitev končna odločitev, je zanjo v smislu
ustave potrebna absolutna večina. Zato je potrebna tudi za
izvolitev enega izmed več kandidatov, kadar jih je več predlaganih za isto funkcijo, absolutna večina. Ker pa je absolutno
večino ob več kandidatih običajno težko doseči, ker se glasovi razpršijo med več kandidati, je treba dopustiti tudi možnost ponovnega glasovanja. Pri ponovnem glasovanju bi bilo
zato treba glasovati le o kandidatu, ki je dobil največ glasov
med vsemi predlaganimi kandidati. Če tak kandidat tudi pri
ponovnem glasovanju ne bi dobil potrebne večine, bi bilo
seveda potrebno ponoviti ves kandidacijski postopek in
postopek glasovanja - kar že doslej velja v primeru, če je
predlagan le en kandidat. Če pa na prvem glasovanju ni
noben kandidat dobil največ glasov, ampak sta dva ali več
kandidatov dobila enako število glasov, se glede teh kandidatov, ki so dobili največ glasov, glasovanje ponovi. Zaradi tega
je potrebno ustrezno spremeniti in dopolniti 348. člen poslovnika, tej spremembi pa prilagoditi tudi 349. člen.
K 424. členu:
V 424. členu se besedilo v začetku drugega odstavka
dopolni tako, da se glasi:
j
»Skupščina sodeluje s skupščinami drugih republik in avtonomnih pokrajin v zadevah skupnega pomena za republike in
avtonomni pokrajini...«
Besedilo tretjega odstavka tega čleoa se spremeni in
dopolni tako, da se glasi:
»Če se v okviru sodelovanja s skupščinami drugih republik
in avtonomnih pokrajin sprejemajo dogovori in drugi skupni
akti ali ustanavljajo skupni organi, organizacije in druga
telesa, organizirajo skupne akcije in združujejo sredstva, se
sprejemajo dogovori, splošni akti in sklepi, ki se nanašajo na
vprašanja in odnose iz pristojnosti skupščine, po določbah
tega poslovnika o aktih skupščine.«
V sedanjem besedilu drugega odstavka tega člena sta
izpuščeni avtonomni pokrajini, kar se s predlagano dopolnitvijo popravlja.
S predlagano spremembo in dopolnitvjo tretjega odstavka
tega člena se izraz »medrepubliško sodelovanje« nadomešča
z izrazom »sodelovanje s skupščinami drugih republik in
avtonomnih pokrajin« in med skupnimi akti posebej omenjajo
dogovori, ki jih sklepajo skupščine republik in avtonomnih
pokrajin po tretji alinei drugega odstavka 244. člena in 265.
člena ustave SFRJ.
K 444. členu:
Ta člen se črta.
Vsebina tega člena je zajeta v predlagani dopolnitvi 139.
člena.

PREGLED DOLOČB
poslovnika Skupščine SR Slovenije, pri katerih se
predlagajo spremembe
Člen 21:
Deio skupščine mora biti organizirano tako, da so delovni
ljudje in očani v temeljnih samoupravnih organizacijah in

skupnostih obveščeni o vseh zadevah, ki jih obravnava skupščina, o njenem delu ter o odločitvah in stališčih. V ta namen
skupščina izdaja posebno glasilo - »Poročevalec Skupščine
rr

poročevalec
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SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in
delegate« (v nadaljnjem besedilu: poročevalec). O tem seznanja skupščina delovne ljudi in občane tudi prek sredstev
javnega obveščanja in informacijsko-dokumentacijskega centra v republiki.
Člen 23:
Besedilo aktov in drugih gradiv in povzetki aktov in drugih
gradiv, ki se obravnavajo v zborih, morajo biti pripravljeni
tako, da omogočajo delovnim ljudem in občanom v temeljnih
samoupravnih organizacijah in skupnostih in delegacijam
določanje smernic in zavzemanje temeljnih stališč za delo
delegatov v skupščini.
Besedila aktov in drugih gradiv, ki se nanašajo na položaj in
posebne pravice italijanske in madžarske narodnosti in njunih
pripadnikov, se prevedejo v jezike teh narodnosti. Drugi akti
in gradiva se prevedejo v italijanski in madžarski jezik na
predlog komisije skupščine za narodnosti: o tem odločajo
pristojni zbori.
Besedilo aktov in drugih gradiv in povzetke pripravlja predlagatelj.
Besedila aktov in drugih gradiv, ki se obravnavajo v zborih,
se objavljajo v »Poročevalcu« oziroma se pošiljajo delegacijam in delegatom bodisi v celotnem besedilu bodisi v povzetku besedila.
Člani delegacij temeljnih samoupravnih organizacij in
skupnosti so praviloma obveščeni s povzetkom besedila
aktov in drugih gradiv, ki so v obravnavi v zborih skupščine.
Celotno besedilo aktov in drugih gradiv, ki so v obravnavi v
zborih in ki so potrebna za pripravo stališč in za delo, sporazumevanje in odločanje delegatov v zborih, se pošilja: občinskim skupščinam oziroma zborom združenega dela občinskih
skupščin in skupinam delegatov za delegiranje delegatov v
zbor združenega dela skupščine (v nadaljnjem besedilu: skupina delegatov); delegatom družbenopolitičnega zbora skupščine; skupščinam samoupravnih interesnih skupnosti za
območje republike, kadar enakopravno odločajo s pristojnimi
zbori skupščine; članom pristojnih delovnih teles, članom.
delegacije skupščine v Zboru republik in pokrajin in delegatom iz SR Slovenije v Zveznemn zboru Skupščine SFRJ;
družbenopolitičnim organizacijam v republiki in Gospodarski
zbornici Slovenije. Celotno besedilo aktov in drugih gradiv se
lahko pošilja tudi drugim zainteresiranim samoupravnim
organizacijam in skupnostim.
V sredstvih javnega obveščanja se objavljajo programi dolgoročnega razvoja in družbeni plan SR Slovenije ter celotno
besedilo aktov in drugih gradiv o zadevah, ki se dajejo v javno
obravnavo ali na referendum.
V sredstvih javnega obveščanja se objavljajo tudi celotna
besedila aktov in drugih gradiv, ki se nanašajo na politiko
družbenoekonomskega razvoja in na temeljna sistemska
vprašanja in druga gradiva, če tako odloči zbor.
Člen 24:
Da se lahko člani delegacij, delegati, družbenopolitične
organizacije ter delovni ljudje in občani bolj seznanijo z
informativnim in dokumentacijskim gradivom, ki ga pripravljajo in zbirajo telesa in službe skupščine ter izvršni svet,
republiški upravni organi in organizacije ter samoupravne
interesne skupnosti v zvezi z zadevami, ki jih obravnava skupščina, zagotavlja skupščina to gradivo informativno-dokumentacijskim centrom pri občinskih skupščinah in drugim
ustreznim informativno-dokumentacijskim centrom. V ta
namen sodeluje dokumentacijska služba skupščine z informativno-dokumentacijskimi centri pri občinskih skupščinah
in z drugimi ustreznimi informativno-dokumentacijskimi
centri.
*
Delegati v zboru in člani delovnih teles imajo pravico vpogleda v informativno-dokumentacijsko gradivo, ki ga pripravljajo in zbirajo delovna telesa skupščine in zborov in službe
skupščine.
Delegati v zboru in člani delovnih teles imajo pravico zahtevati od služb skupščine dopolnilna obvestila in strokovno
pomoč v zvezi s posameznimi zadevami, ki so na dnevnem
redu seje zbora in delovnega telesa, v katerega so poslani
oziroma izvoljeni. Službe skupščine v ta namen sodelujejo s
strokovnimi službami občinskih skupščin, samoupravnih interesnih skupnosti in s strokovnimi službami drugih organizacij
in skupnosti in se medsebojno obveščajo.
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Člen 40:
Delegat v zboru ima pravico dati pobudo oziroma predlog
za obravnavo oziroma ureditev določenih vprašanj ali za sprejem določenih ukrepov na posameznih družbenih področjih
oziroma opozoriti na probleme, ki se pojavljajo v zvezi z
izvrševanjem politike in aktov skupščine, njenega izvršnega
sveta in republiških upravnih organov.
Pobudo oziroma predlog in opozorilo lahko da delegat
bodisi ustno na seji zbora bodisi pismeno. Kolikor je pobuda
dana pismeno, seznani z njo predsednik zbora delegate v
zboru. Ce zbor s pobudo, predlogom oziroma opozorilom
soglaša, določi način nadaljnje obravnave.
Pobude, predlogi oziroma opozorila se pošljejo organom in
organizacijam, na katerih delovno področje se nanašajo oziroma so zanje pristojni, da o njih sprejmejo stališča in o tem
obvestijo zbor. Pobude, predlogi oziroma opozorila se pošljejo tudi izvršnemu svetu.
Pobude, predlogi oziroma opozorila ter stališča pristojnih
organov do njih se objavijo v »Poročevalcu«.
Člen 68:
Vsak zbor se samostojno konstituira in organizira.
V ta namen zbor samostojno:
- odloča o verifikaciji pooblastil delegatov na seji zbora;
- odloča o mandatno-imunitetnih vprašanjih delegatov v
zboru;
- voli izmed delegatov v zboru predsednika in podpredsednika zbora in ju razreši;
- ustanavlja svoje odbore, komisije in druga delovna
telesa, jim določa področja dela in odloča o sestavi teh teles;
- sprejema program svojega dela;
- sprejema svoj poslovnik.
Vsak zbor imenuje in razreši sekretarja zbora. Sekretar
zbora se imenuje za štiri leta in je lahko ponovno imenovan.
Člen 69:
Vsak zbor lahko v okviru svojega delovnega področja: sprejema zakone in druge splošne akte in daje obvezne razlage
zakonov; obravnava zadeve s svojega delovnega področja in
spremlja stanje in razvoj posameznih področij; zavzema stališča, sprejema sklepe in daje pobude za izvajanje določene
politike, predpisov in drugih splošnih aktov skupščine, obravnava in določa politiko izvrševanja republiških zakonov in
drugih splošnih aktov in obveznosti organov in organizacij v
zvezi z njihovim izvrševanjem, daje soglasje k zakonom oziroma drugim splošnim aktom, za katere je po ustavi SFRJ
določeno, da jih sprejemata Zbor republik in pokrajin oziroma
Zvezni zbor Skupščine SFRJ na podlagi soglasja skupščin
republik in avtonomnih pokrajin; daje soglasje k sklepanju
mednarodnih pogodb, ki jih sklepa federacija z drugimi državami in mednarodnimi organizacijami na podlagi soglasij
republik in avtonomnih porajin; spodbuja samoupravno sporazumevanje in sodeluje pri družbenem dogovarjanju; razvija
sodelovanje in usklajuje odnose temeljnih organizacij združenega dela oziroma skupnosti ter daje organizacijam združenega dela, samoupravnim interesnim skupnostim in drugim
samoupravnim organizacijam in skupnostim priporočila o teh
vprašanjih; obravnava obvestila, mnenja in predloge Ustavnega sodišča SR Slovenije o uresničevanju varstva ustavnosti
in zakonitosti; obravnava mnenja in predloge sodišč za preprečevanje družbi nevarnih in škodljivih pojavov in za utrjevanje zakonitosti in obvestila sodišč in javnih tožilstev o uporabi
predpisov in samoupravnih splošnih aktov ter problematiko
dela sodišč, javnih tožilstev, družbenega pravobranilca
samoupravljanja in javnega pravobranilstva v republiki;
opravlja družbeno nadzorstvo; opravlja politično nadzorstvo
nad delom izvršnega sveta, republiških upravnih organov in
skupščini odgovornih nosilcev samoupravnih, javnih in drugih družbenih funkcij in s svojimi smernicami usmerja delo
teh organov; zahteva poročila od izvršnega sveta in mu
postavlja vprašanja; zahteva poročila in pojasnila od republiških sekretarjev in drugih funkcionarjev, ki vodijo republiške
upravne organe; obravnava poročila republiških organov ter
samoupravnih organizacij, za katere tako določa zakon;
obravnava samoupravne in druge akte samoupravnih organizacij in skupnosti, za katere je z zakonom določeno, da jih
potrjuje skupščina ali da daje k njim svoje soglasje; obravporočevalec

nava stanje kadrov in potrebe po kadrih; obravnava druge
zadeve, ki jih določajo ustava SR Slovenije, zakoni, ta poslovnik in poslovnik zbora.
Člen 70:
I. Zbor združenega dela, zbor občin in družbenopolitični
zbor enakopravno:
I. odločajo:
- o spremembi ustave Socialistične republike Slovenije;
- o spremembi meja SR Slovenije;
- o podaljšanju mandata članom delegacij temeljnih
samoupravnih organizacij in skupnosti za skupščine družbenopolitičnih skupnosti in delegatom v družbenopolitičnih
zborih skupščin družbenopolitičnih skupnosti;
- o himni SR Slovenije;
2. dajejo soglasje:
- k spremembi ustave Socialistične federativne republike
Jugoslavije;
v
- k družbenemu planu Jugoslavije;
- k zveznim zakonom, obveznim razlagam zveznih zakonov in k drugim splošnim aktom, ki jih sprejema Zbor republik
in pokrajin na podlagi soglasja skupščin republik in skupščin
avtonomnih pokrajin v zadevah, ki se nanašajo na: kreditiranje hitrejšega razvoja gospodarsko manj razvitih republik in
avtonomnih pokrajin in na sistem financiranja federacije,
- k poslovniku Zbora republik in pokrajin,
- 3. sprejemajo poslovnik skupščine.
II. Zbor združenega dela, zbor občin in družbenopolitični
zbor enakopravno sprejemajo zakone in druge splošne akte,
ki se nanašajo na:
- sistem družbenega planiranja;
- temeljna načela za organizacijo samoupravnih interesnih skupnosti;
- mednarodne odnose;
- ljudsko obrambo v republiki, državno in javno varnost in
sistem družbene samozaščite;
- organizacijo rednih sodišč, javnih tožilstev in javnega
pravobranilstva;
- načela za organizacijo samoupravnih sodišč;
- organizacijo družbenih pravobranilstev samoupravljanja;
- ustanavljanje in organizacijo republiških organov in njihovih služb in temeljna načela za organizacijo občinskih
upravnih služb:
- temeljna vprašanja s področja kadrovske politike.
III. Zbor združenega dela, zbor občin in družbenopolitični
zbor enakopravno:
- volijo in razrešujejo predsednika skupščine, podpredsednike skupščine, imenujejo ter razrešujejo generalnega
sekretarja skupščine in namestnika generalnega sekretarja
skupščine:
- volijo in razrešujejo člane Sveta republike;
- volijo in razrešujejo predsednika, enega ali več podpredsednikov in člane izvršnega sveta; imenujejo in razrešujejo
republiške sekretarje ter z zakonom določene druge republiške funkcionarje, ki vodijo republiške upravne organe:
- volijo in razrešujejo predsednike, podpredsednike in
člane komisij skupščine in družbenih delovnih teles skupščine;
- volijo in razrešujejo predsednika in sodnike Ustavnega
sodišča SR Slovenije;
- volijo in razrešujejo predsednika in sodnike Vrhovnega
sodišča SR Slovenije, Sodišča združenega dela SR Slovenije
ter drugih sodišč v republiki, ki jih določa zakona;
- imenujejo in razrešujejo javnega tožilca SR Slovenije ter
druge javne tožilce v republiki, ki jih določa zakon;
poročevalec

- imenujejo in razrešujejo družbenega pravobranilca
samoupravljanja SR Slovenije;
- imenujejo in razrešujejo republiškega javnega pravobranilca;
- volijo oziroma imenujejo in razrešujejo druge republiške
funkcionarje, ki jih določa zakon ali drug akt skupščine;
- dajejo soglasja k imenovanju drugih funkcionarjev, ki jih
določa zakon;
- imenujejo in razrešujejo člane organov upravljanja
samoupravnih organizacij in skupnosti, za katere je tako
določeno z ustavo, zakonom ali drugim aktom skupščine.
Člen 71:
I. Zbor združenega dela in zbor občin enakopravno sprejemata zakone in druge splošne akte, ki se nanašajo na:
- družbenoekonomski razvoj SR Slovenije, programe dolgoročnega razvoja in družbeni plan SR Slovenije ter akte o
tekoči družbenoekonomski politiki;
- uresničevanje z družbenimi plani začrtane politike in v
skladu s tem usmerjanje delitve dohodka;
- zaposlovanje in socialno varnost;
- načela postopka za samoupravno sporazumevanje in
družbeno dogovarjanje;
- družbeno kontrolo cen proizvodov in storitev;
- sistem financiranja družbenopolitičnih in samoupravnih
interesnih skupnosti;
- davčni sistem;
- republiški proračun in zaključni račun;
- republiške blagovne rezerve;
- javna posojila;
- temeljna načela za financiranje skupnih potreb v krajevni skupnosti in občini;
- obveznost ustanavljanja oziroma ustanovitev, načela za
organizacijo, medsebojna razmerja delavcev ter obveznost
plačevanja prispevkov samoupravnim interesnim skupnostim;
- potrditev samoupravnih sporazumov o ustanovitvi in statutov samoupravnih interesnih skupnosti za območje republike in soglasja k odločitvam, ki so bistvenega pomena za
uresničevanje pravic in obveznosti delovnih ljudi, združenih v
samoupravnih interesnih skupnostih za območje republike,
če je z zakonom tako določeno;
- soglasja oziroma potrditev samoupravnih in drugih
aktov samoupravnih organizacij in skupnosti, če je z zakonom
tako določeno;
- odločitve o začasni ureditvi vprašanj, od katerih je
bistveno odvisno delo samoupravne interesne skupnosti, če
samoupravna interesna skupnost o takih vprašanjh sama ne
odloči;
- začasne ukrepe zoper organizacije združenega dela,
samoupravne interesne skupnosti in druge samoupravne organizacije;
- temeljna vprašanja sistema in politike razvoja na vseh
področjih družbenih dejavnosti in na področjih dejavnosti
posebnega družbenega pomena v gospodarstvu;
- ustanavljanje organizacij združenega dela ter drugih
organizacij, kadar je ustanovitelj skupščina;
- določanje pogojev, pod katerimi delovni ljudje, ki z osebnim delom samostojno kot poklic opravljajo umetniško ali
kakšno drugo kulturno, odvetniško ali poklicno dejavnost, in
njihove delovne skupnosti uresničujejo svoje pravice in izpolnjujejo svoje obveznosti; in pogoje, pod katerimi lahko pri
opravljanju teh dejavnosti uporabljajo družbena sredstva in
jih upravljajo;
- določanje pogojev, pod katerimi lahko družbenopolitične organizacije in druge z zakonom določene družbene
organizacije organizirajo gospodarsko in drugo dejavnost v
skladu s svojimi cilji in so za uresničevanje teh ciljev lahko
udeležene pri dohodku, doseženem s tako dejavnostjo, ter
pridobivajo sredstva oziroma določene pravice na sredstvih
ter ta sredstva kot družbena uporabljajo za uresničevanje
svojih ciljev in razpolagajo z njimi;
- družbenoekonomski položaj in združevanje kmetov;
- samostojno osebno delo s sredstvi, ki so lastnina
občanov;
- temelje stanovanjske politike in usmerjanje razvoja stanovanjskega gospodarstva ter lastninsko in razpolagalno pra19

vico občanov na stanovanjskih in poslovnih zgradbah ter na
posameznih stanovanjskih in poslovnih prostorih;
- varnost prometa, varstvo pred požari in naravnimi
nesrečami, prevoz vnetljivih tekočin, plinov, razstreliva in
drugih nevarnih snovi; proizvodnjo in hrambo plinov, zdravil,
strupov in drugih nevarnih snovi; orožje in strelivo;
- varstvo živali in rastlin pred kužnimi boleznimi;
- gospodarjenje s prostorom, prostorsko in urbanistično
planiranje, ukrepi za uresničevanje s prostorskim in urbanističnim planom začrtane razvojne politike republike, sistem
izmere zemljišč in zemljiškega katastra:
- varstvo narave, človekovega okolja, kulturnih in zgodovinskih spomenikov in naravnih znamenitosti;
- temeljna načela za prostorsko urejanje naselij;
- temeljna načela za urejanje in uporabo stavbnih zemljišč
in temeljna načela za urejanje in izkoriščanje zemljišč in stvari
v splošni rabi;
- projektiranje, investiranje in graditev objektov;
- družbeno varstvo samoupravnih pravic delovnih ljudi in
občanov ter družbene lastnine;
- določanje kaznivih dejanj in kazni zanje, varnostne in
vzgojne ukrepe, posebne sodne postopke, postopek o prekrških ter izvrševanje kazenskih sankcij;
- amnestijo in pomilostitev;
- odvetništvo in drugo pravno pomoč;
- pristojnosti in sestavo samoupravnih sodišč, postopek
pred temi sodišči in ustanavljanje samoupravnih sodišč za
določene vrste sporov;
- družbeni sistem informiranja in splošne pogoje dejavnosti javnega obveščanja;
- družinska razmerja in zakonsko zvezo;
- dedovanje;
- lastninska, zemljišča in druga stvarnopravna razmerja;
razlastitev; promet z nepremičninami; evidenco družbenega
premoženja; pogodbena in druga obligacijska razmerja;
- premoženjska in druga materialnopravna razmerja na
področju prometa;
- republiški referendum in temeljna načela za referendum
v občini, v krajevni skupnosti, v samoupravnih interesnih
skupnostih in v organizacijah združenega dela:
- republiške praznike;
- republiška priznanja in odlikovanja;
- sistem zbiranja, obdelave in objavljanja evidenčnih, statističnih in drugih podatkov, ki imajo pomen za republiko:
- igranje na srečo:
- druge zadeve skupnega pomena za delovne ljudi v združenem delu, v krajevnih skupnostih in v občinah.
II. Zbor združenega dela in zbor občin enakopravno dajeta
soglasje k zveznim zakonom, obveznim razlagam zveznih
zakonov in k drugim splošnim aktom, ki jh sprejema Zbor
republik in pokrajin na podlagi soglasja skupščin republik in
skupščin avtonomnih pokrajin v zadevah, ki se nanašajo na:
- družbeno kontrolo cen proizvodov in storitev; določanje
dohodkov, kijih imajo družbenopolitične skupnosti od obdavčevanja proizvodov in storitev v prometu in vire sredstev za
financiranje federacije;
- določanje skupnega obsega sredstev zveznega proračuna za vsako leto;
- odločanje o ustanovitvi skladov in prevzemanju obveznosti federacije, razen kadar so po ustavi Socialistične federativne republike Jugoslavije zvezni organi pooblaščeni, da
sami ustanavljajo sklade in sami prevzemajo obveznosti federacije.
Člen 72:
Družbenopolitični zbor sprejema stališča o temeljnih ciljih
in osnovnih razmerjih družbenoekonomskega razvoja SR Slovenije, ki jih vsebuje program dolgoročnega razvoja in srednjeročni družbeni plan in o drugih aktih glede zadev, ki se
nanašajo na temeljne cilje in osnovna razmerja družbenoekonomskega razvoja SR Slovenije, ki jih vsebuje program dolgoročnega razvoja in srednjeročni družbeni plan.
Družbenopolitični zbor sprejema stališča v zadevah, ki se
nanašajo na uresničevanje ustavnosti in zakonitosti in varstvo
svoboščin in pravic človeka in občana, in sicer na družbeno
varstvo samoupravnih pravic delovnih ljudi in občanov ter
družbene lastnine; medsebojna razmerja v združenem delu;
družbenoekonomski položaj in združevanje kmetov; samostojno osebno delo s sredstvi, ki so lastnina občanov; določa20

nje kaznivih dejanj in kazni zanje, varnostne in vzgojne
ukrepe, posebne sodne postopke in postopek o prekrških ter
izvrševanje kazenskih sankcij: odvetništvo in drugo pravno
pomoč: združevanje občanov: javne shode in prireditve;
pravni položaj verskih skupnosti in v drugih zadevah, ki se
nanašajo na uresničevanje ustavnosti in zakonitosti in varstvo
svoboščin in pravic človeka in občana.
Družbenopolitični zbor sprejema stališča v zadevah, ki se
nanašajo na družbeni sistem informiranja in splošne pogoje
javnega obveščanja.
Člen 73:
I. Zbor združenega dela samostojno sprejema zakone in
druge splošne akte. ki se nanašajo na:
- razpolaganje, uporabo in upravljanje z družbenimi sredstvi, druge družbenoekonomske odnose v združenem delu in
samo upravljanje v organizacijah združenega dela:
- medsebojna razmerja v združenem delu;
- varstvo pri delu;
- nadomestila organizacijam združenega dela, ki jim republiški ukrepi za izvajanje določene ekonomske politike trajneje in v večjem obsegu onemogočajo normalno reprodukcijo;
- Narodno banko Slovenije, bančništvo, kreditno-monetarno in bančno dejavnost;
- službo družbenega knjigovodstva v republiki;
- zavarovalstvo in obvezno zavarovanje oseb in premoženja;
- stanje in razvoj posameznih gospodarskih področij;
- varstvo kakovosti proizvodov in storitev.
II. Zbor združenega dela samostojno daje soglasje k zveznim zakonom, obveznim razlagam zveznih zakonov in k drugim splošnim aktom, ki jih sprejema Zbor republik in pokrajin
na podlagi soglasja republiških in pokrajinskih skupščin in ki
se nanašajo na:
- monetarni sistem in emisijo denarja; devizni sistem,
zunanjetrgovinski promet, kreditne in druge ekonomske
odnose s tujino; oblikovanje denarnih in deviznih rezerv in
razpolaganje z njimi, kadar je to v interesu za vso državo;
carinsko in necarinsko zaščito;
- določanje ukrepov omejitve trga in prostega prometa
blaga in storitev ter ukrepov, ki so podlaga za kompenzacijo,
ter način in oblike kompenzacije;
- določanje ukrepov omejitve trga in prostega prometa
blaga in storitev ter ukrepov, ki so podlaga za kompenzacijo,
ter način in oblike kompenzacije;
- združevanje organizacij združenega dela, ki opravljajo
gospodarsko dejavnost in njihovih združenj v gospodarsko
zbornico za celotno območje SFRJ;
- obvezno združevanje organizacij združenega dela v
poslovne skupnosti.
Člen 74:
Zakon, s katerim se izloča del dohodka temeljnih organizacij združenega dela in del osebnega dohodka delavcev za
skupne in splošne družbene potrebe ter določa namen in
obseg sredstev za te potrebe, ne more biti sprejet, če ga ne
sprejme zbor združenega dela.
Člen 75:
Zbor združenega dela, zbor občin in družbenopolitični zbor
enakopravno, zbor združenega dela in zbor občin enakopravno ter zbor združenega dela samostojno, v skladu s
svojimi pristojnostmi po določbah tega poslovnika, dajejo
soglasja k zveznim zakonom in drugim splošnim aktom, ki se
nanašajo na ratificiranje mednarodnih pogodb, ki terjajo
izdajo novih ali spremembo veljavnih zakonov, ki jih sprejema
zbor republik in pokrajin na podlagi soglasja skupščin republik in skupščin avtonomnih pokrajin.
Člen 76:
Zbor občin samostojno sprejema zakone in druge splošne
akte, ki se nanašajo na:
- temeljna načela za organizacijo samoupravljanja v
občini in krajevni skupnosti;
- ustanavljanje oziroma odpravljanje občin in spreminjanje njihovih območij;
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- državljanstvo in državljanska stanja;
- združevanje občanov, javne shode in prireditve;
- pravni položaj verskih skupnosti;
- žige, pečate in overitev podpisov;
- temeljna vprašanja upravljanja in vzdrževanja občinskih
cest ter mestnih ulic in urejanje prometa na njih.
Člen 89:
Če pristojni zbor oziroma pristojni zbori ne sprejmejo stališč ali predlogov zainteresiranega zbora za spremembe ali.
dopolnitve predloga akta, določijo na zahtevo zainteresiranega zbora skupno komisijo z nalogo, da prouči sporna
vprašanja in predlaga rešitve. Pristojni zbor oziroma pristojni
zbori obravnavajo predlog skupne komisije in o njem odločijo.
Člen 96:
Gradiva o vprašanjih, določenih s periodičnim delovnim
načrtom zbora, morajo biti poslana najmanj 45 dni pred
dnem, določenim za sejo zbora, vsem prejemnikom iz šestega
odstavka 23. člena tega poslovnika.
Gradiva, ki so posebnega pomena za samoupravne organizacije in skupnosti, družbenopolitične organizacije' in druge
družbene organizacije oziroma ki se nanašajo na bistvena
sistemska in razvojna vprašanja in ki bistveno vplivajo na
pravice in obveznosti delovnih ljudi in občanov in so kot taka
opredeljena v periodičnem delovnem načrtu zbora, morajo
biti poslana najmanj 60 dni pred dnem, določenim za sejo
zbora vsem prejemnikom iz prejšnjega odstavka.
Način in roki obravnave gradiv iz prejšnjih odstakov v delovnih telesih skupščine in zborov se določijo v periodičnih
delovnih načrtih zborov. V izjemnih primerih lahko zbor
odloči, da se ti roki skrajšajo.
Kolikor se gradiva na predlog predlagatelja predložijo delegatom na seji, mora predstavnik predlagatelja obrazložiti,
zakaj posamezno gradivo ni moglo biti posredovano pravočasno. Delegati posebej razpravlfdjo o utemeljenosti razlogov za
to in z glasovanjem odločijo, ali bodo obravnavali predloženo
gradivo, ali pa ga bodo uvrstili v dnevni red naslednje seje
zbora.
Člen 124:
Delegati v zboru imajo pravico in dolžnost, da glasujejo o
vsakem predlogu, o katerem se odloča na seji zbora.
Glasovanje je javno, razen v primerih, ko je s tem" poslovnikom določeno tajno glasovanje.
Delegati v zboru glasujejo tako, da se izjavijo za predlog ali
proti predlogu ali pa se vzdržijo glasovanja.
Glasuje se hkrati, in sicer z dvigom roke, z uporabo tehničnih naprav ali s posamičnim izjavljanjem.
Člen 125:
Glasovanje se opravi tako, da predsednik zbora pokliče
delegate v zboru, naj se najprej izjavijo, kdo je za predlog,
nato, kdo je proti predlogu in ali se kdo vzdrži glasovanja.
Posamično se izjavljajo delegati v zboru, če tako določi
predsednik zbora, ker meni, da je to potrebno za natančno
ugotovitev izida glasovanja, ali če to zahteva delegat v zboru.
Posamično se glasuje tako, da se vsak poklicani delegat v
zboru izjavi »za« ali »proti« ali pa se »vzdrži« glasovanja.
Po končanem glasovanju se zaradi preverjanja ponovno
pokličejo delegati v zboru, za katere v seznamu ni zaznamovano, da so glasovali.
Klicanje delegatov v zboru opravlja sekretar zbora.
Člen 138:
Predsednik in podpredsednik skupščine in predsedniki ter
podpredsedniki njenih zborov se volijo za dve leti in so lahko
izvoljeni za to funkcijo največ dvakrat zaporedoma.
Predsedniku in podpredsedniku skupščine in predsednikom ter podpredsednikom zborov preneha funkcija, če jim
pred potekom časa, za katerega so bili izvoljeni, preneha
mandat člana delegacije oziroma delegata v družbenopolitičnem zboru.

Člen 139:
Predsednik skupščine, podpredsednik skupščine, predsedniki zborov in predsedniki komisij skupščine kot predsedstvo skupščine skrbijo za učinkovito uresničevanje skupnih
nalog zborov, za usklajevanje dela med njimi in za opravljanje
z ustavo in s tem poslovnikom določenih nalog. Delo predsedstva skupščine vodi predsednik skupščine.
Predsedstvo skupščine skrbi za usklajeno delo skupščine in
zborov in pri tem zlasti:
- skrbi za uresničevanje programa dela zborov in delovnih
teles skupščine;
- obravnava vprašanja usklajevanja dela zborov in delovnih teles ter njihovo sodelovanje s skupščinami samoupravnih interesnih skupnosti;
- skrbi za sodelovanje skupščine s Skupščino SFRJ in
skupščinami socialističnih republik in skupščinami avtonomnih pokrajin;
- skrbi za sodelovanje skupščine z občinskimi skupščinami, družbenopolitičnimi organizacijami, samoupravnimi
interesnimi skupnostmi, organizacijami združenega dela in z
drugimi samoupravnimi organizacijami in skupnostmi;
- skrbi za izvajanje tega poslovnika;
- skrbi za pravočasno pošiljanje gradiv, ki se obravnavajo
v zborih in za zagotovitev drugih pogojev za delo delegatov;
- razlaga določbe tega poslovnika in poslovnikov zborov
glede pristojnosti zborov in delovnih teles;
- sprejema stališča o drugih, s tem poslovnikom določenih vprašanjih, ki so skupnega pomena za delo zborov;
- skrbi za natisk zakonov in drugih aktov, ki se objavljajo v
sredstvih javnega obveščanja;
- usklajuje delo zborov skupščine in predlaga rešitve, če
se zbori ne morejo sporazumeti glede načina in rokov za
obravnavo zadev, o katerih odločajo enakopravno, ali glede
opravljanja drugih zadev, ki imajo skupen pomen za zbore;
- predlaga zborom, katerim od predlogov in zadev, ki jih je
treba hitro rešiti, naj dajo prednost;
- spremlja delo delovnih teles in obravnava z njihovimi
predsedniki zadeve, ki so v zvezi z delom teh teles;
- določa sredstva, ki naj bodo v predlogu republiškega
proračuna zagotovljena za delo skupščine in njenih služb;
- predlaga zborom akte o organizaciji služb skupščine;
- odloča o spornih vprašanjih med delovno skupnostjo
služb skupščine in generalnim sekretarjem skupščine v primerih, določenih z zakonom;
Člen 150:
Da bi delovna telesa lahko poročala zborom o tem, kako so
usklajena različna stališča glede zadeve, ki je na dnevnem
redu seje zborov, morajo biti razprave v delegacijah, konferencah delegacij, skupinah delegatov, o zadevah, ki bodo
obravnavane na sejah zborov, praviloma končane 15 dni pred
dnem, določenim za seje zborov, s tem, da le-te najkasneje 10
dni pred sejami zborov do tega roka pošljejo zborom svoja
mnenja, stališča in predloge o obravnavanih vprašanjih.
Službe skupščine zberejo in strokovno obdelajo vsa mnenja, stališča in predloge delegacij, konferenc delegacij, skupin delegatov, družbenopolitičnih organizacij, organov in
organizacij v republiki in drugih samoupravnih organizacij in
skupnosti ter pripravijo gradiva za sejo delovnih teles.
Člen 183:
Komisija ima dvanajst članov, izvoljenih izmed delegatov v
zborih. Med njimi je enako število pripadnikov slovenskega
naroda, italijanske in madžarske narodnosti.
Komisija ima predsednika in dva podpredsednika, ki se
izvolijo izmed pripadnikov slovenskega naroda, italijanske in
madžarske narodnosti.
Komisija lahko dela, če je na seji navzoča večina pripadnikov slovenskega naroda, večina pripadnikov italijanske in
večina pripadnikov madžarske narodnosti.
Člen 208:
Delegati iz SR Slovenije v Zveznem zboru Skupščine SFRJ
lahko imenujejo na predlog Republiške konference Socialistične zveze delovnega ljudstva Slovenije izmed sebe svojega
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vodjo. Vodja skrbi za povezavo delegatov iz SR Slovenije v
Zveznem zboru Skupščine SFRJ s predsedstvom skupščine
oziroma s predsedniki zborov in drugih delovnih teles, z
občinskimi skupščinami in z organizacijami Socialistične
zveze delovnega ljudstva, skrbi za koordinacijo pri delu med
Zveznim zborom in njegovimi delovnimi telesi in zbori skupščine ter delovnimi telesi skupščine in zborov, skrbi za
organizirano vključevanje delegatov iz SR Slovenije v delo v
Zveznem zboru in opravlja druge zadeve po pooblastilu delegatov iz SR Slovenije v Zveznem zboru.
Člen 209:
Določbe tega poslovnika o delegaciji skupščine v Zboru
republik in pokrajin se smiselno uporabljajo za delegate iz SR
Slovenije v Zveznem zboru Skupščine SFRJ.
Člen 217:
Izvršni svet poroča skupščini na lastno pobudo ali na
zahtevo zborov o svojem delu, o izvajanju politike skupščine,
bodisi v celoti ali o posameznih vprašanjih; o stanju, razvoju
in družbenih odnosih na vseh področjih družbenega življenja,
o izvrševanju zakonov in drugih splošnih aktov, ki jih je
sprejela skupščina; in o drugih zadevah, s katerimi se je
ukvarial ter o problemih, ki jih je pri tem ugotovil.
Predsedstvo skupščine lahko zahteva, naj izvršni svet
poroča skupščini o vseh ali o posameznih vprašanjih iz prejšnjega odstavka tega člena.
Člen 224:
Če izvršni svet meni, da ne bo mogel zagotoviti izvajanja
določene politike in izvrševanja zakona ali drugega splošnega
akta skupščine, katerega izdaja se predlaga, ali da ne more
prevzeti odgovornosti za opravljanje svoje funkcije, če ne bo
sprejet predlagani zakon ali drug splošni akt, katerega izdajo
predlaga, lahko postavi vprašanje zaupnice.
Vprašanje zaupnice postavi v imenu izvršnega sveta predsednik izvršnega sveta.
O vprašanju zaupnice, ki jo postavi izvršni svet, odločajo
zbori na skupnem zasedanju.
Člen 260:
Zakon se sprejema praviloma v treh fazah, in sicer kot
predlog za izdajo zakona, zakonski osnutek in zakonski
predlog.
Na predlog predlagatelja zakona, delegata v zboru, delovnega telesa in skupščine samoupravne interesne skupnosti za
območje republike se lahko prva in druga faza združita, tako
da se hkrati obravnava in sprejema predlog za izdajo zakona
in zakonski osnutek.
Kadar zbor obravnava predlog za izdajo zakona in zakonski
osnutek hkrati, lahko sklene po končani razpravi na predlog
predlagateljev iz prejšnjega odstavka tega člena, da se zakon
ponovno obravnava kot zakonski osnutek oziroma da ga
predlagatelj izdela kot zakonski predlog.
Kadar se predlog za izdajo zakona obravnava skupaj z
zakonskim osnutkom, ki je predložen v obliki pravnih določb
ali tez, lahko zbor sklene, koliko časa mora najmanj biti
predlog za izdajo zakona skupaj z zakonskim osnutkom v
razpravi v delegacijah.
Člen 267:
Zahteva za izdajo zakona, ki je ne vložijo organi in organizacije iz prejšnjega člena tega poslovnika, se pošlje pristojnim
zborom.
Predsednik zbora zahteva mnenje pristojnih delovnih teles
in zakonodajno-pravne komisije in ga pošlje vlagatelju
zahteve. Če pristojna delovna telesa in zakonodajno-pravna
komisija menijo, da je zahteva utemeljena, predlagajo zboru
nadaljnji postopek.
V primeru odklonilnega mnenja pristojnih delovnih teles in
zakonodajno-pravne komisije, odloči o zahtevi pristojni zbor.
Člen 268:
Postopek za izdajo zakona se začne s predlogom za izdajo
zakona.
Hkrati s predlogom za izdajo zakona se lahko predloži
zakonski osnutek, ki je sestavljen v obliki pravnih določb ali
tf>7
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Člen 269:
Predlog za izdajo zakona mora vsebovati: ustavno podlago
za izdajo zakona: oceno stanja na področju, ki ga je treba
urediti z zakonom; razloge, ki utemeljujejo potrebo po novih
predpisih ali po spremembi predpisov, in probleme, ki jih bo
zakon reševal; načela, s katerimi naj bodo urejena razmerja
na ustreznem področju, cilje, ki se želijo doseči, poglavitne
rešitve z različnimi alternativami in posledice, ki bodo nastale
za delovne ljudi na posameznih področjih združenega dela in
za občane na podlagi predlaganih rešitev; finančna sredstva,
ki so potrebna za izvedbo zakona, ter vire in način zagotovitve
teh sredstev, materialne obveznosti, ki bodo nastale za republiko, občine, organizacije združenega dela in druge samoupravne organizacije in skupnosti ter za občane; nove naloge,
ki jih bodo imeli republiški in občinski organi, samoupravni
organi organizacij združenega dela in drugih samoupravnih
organizacij in skupnosti in občani; katera vprašanja bodo
urejali izvršilni predpisi in kako bo zagotovljeno spremljanje
izvajanja zakona; in druge pomembne okoliščine v zvezi z
vprašanji, ki jih ureja zakon.
Predlogu za izdajo zakona mora biti priložena potrebna
dokumentacija in povzetek vsebine predloga za izdajo zakona.
Člen 270:
Predlagatelj lahko umakne predlog za izdajo zakona. Umik
mora biti ustrezno obrazložen. Če umakne predlog za izdajo
zakona po sklicu seje zbora, o tem odloči zbor.
Člen 271:
Na podlagi stališč, ki so se izoblikovala v delegacijah in
družbenopolitičnih organizacijah k predlogu za izdajo
zakona, zavzamejo pristojni zbori skupščine stališče o tem, ali
je zakon potreben.
Če pristojni zbori spoznajo, da je predlagani zakon potreben, sprejmejo s sklepom predlog za izdajo zakona.
Če pristojni zbori spoznajo, da predlagani zakon ni potreben, predlog za izdajo zakona s sklepom zavrnejo.
Kadar na podlagi predloženega gradiva ni mogoče ugotoviti potrebo za izdajo zakona ali če je po mnenju zborov sicer
sicer potreben, vendar zbori ugotovijo, da izhodišča, na katerih naj bi temeljil zakon, ne ustrezajo stališčem, ki so se
izoblikovala v delegacijah in družbenopolitičnih organizacijah, pristojni zbori s sklepom vrnejo predlog za izdajo zakona
predlagatelju v dopolnitev in tudi določijo rok za dopolnitev. S
sklepom pristojni zbori odločijo tudi o načinu nadaljnje
obravnave predloga za izdajo zakona.
Zbori obvestijo predlagatelje o svojem sklepu.
Če med pristojnimi zbori ni soglasja o tem, ali je zakon
potreben, se opravi usklajevalni postopek, določen s tem
poslovnikom.
Člen 272:
S sklepom, s katerim sprejmejo predlog za izdajo zakona,
pristojni zbori določijo stališča, mnenja in predloge, ki naj jih
predlagatelj upošteva pri pripravi zakonskega osnutka; lahko
pa tudi določijo organe in organizacije, ki naj bodo vprašani
za mnenje pri pripravljanju zakonskega osnutka, posebna
posvetovanja in druge oblike sodelovanja, ki lahko pripomorejo, da se osnutek bolje pripravi.
Na podlagi stališč delegacij in razprave delegatov v zborih
zbori v sklepu določijo tudi, ali je treba za obravnavanje in
proučevanje predloga zakona ustanoviti posebno delovno
telo zbora ali pa naj naloge v zvezi s tem opravlja že ustanovljeno delovno telo zbora.
Člen 274:
Zakonski osnutek vsebuje rešitve, ki se predlagajo v obliki
pravnih določb ali tez.
Zakonski osnutek mora biti obrazložen. Obrazložitev mora
vsebovati zlasti: načela, s katerimi naj bodo urejana razmerja
na ustreznem področju, cilje, ki se želijo doseči, poglavitne
rešitve z različnimi alternativami in posledice, ki bodo nastale
za delovne ljudi na posameznih področjih združenega dela in
za občane na podlagi predlaganih rešitev; finančna sredstva,
ki so potrebna za izvedbo zakona ter vire in način zagotovitve
teh sredstev; kako so upoštevana stališča, mnenja, pripombe
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in predlogi, ki so bili dani k predlogu za izdajo zakona; katerih
stališč, mnenj, pripomb in predlogov predlagatelj ni sprejel in
zakaj jih ni sprejel in rešitve, ki odstopajo od predloga za
izdajo zakona; besedilo tistih določb zakona, za katere se
predlagajo spremembe oziroma dopolnitve.
Zakonskemu osnutku mora biti priložena potrebna dokumentacija in povzetek vsebine zakonskega osnutka.
Člen 275:
„
Predlagatelj lahko predlaga umik zakonskega osnutka. O
takšnem predlogu zbor razpravlja ter odloči s sklepom. Če
zbor tak predlog sprejme, se postopek ustavi.
Člen 277:
Če pristojni zbor v načelu sprejme zakonski osnutek, preide
k obravnavi posameznih členov ali tez.
Po končani obravnavi zbor s sklepom določi stališča, mnenja in predloge k zakonskemu osnutku in ga pošlje predlagatelju zakona, da pripravi zakonski predlog. Hkrati zbor v
sklepu določi, ali je treba za obravnavanje in proučevanje
predloga zakona ustanoviti poseben odbor oziroma drugo
delovno telo zbora.
Če pristojni zbori v načelu ne sprejmejo zakonskega
osnutka, ga vrnejo predlagatelju in določijc s sklepom, v
katerem pogledu je treba osnutek spremeniti ali dopolniti.
Hkrati pa lahko določijo tudi rok, v katerem mora predlagatelj
zakonskega osnutka poslati zborom spremenjeni oziroma
dopolnjeni osnutek.
Po predložitvi zakonskega osnutka lahko predlagatelj predlaga odložitev njegove obravnave. O tem odloči zbor s sklepom, s katerim odloči tudi o načinu nadaljevanja obravnave
zakonskega osnutka.
Če med pristojnimi zbori ni soglasja o tem, ali se sprejme
zakonski osnutek, zbori sporazumno določijo nadaljnji postopek.
Zbor lahko določi tudi rok za obravnavo zakonskega
osnutka v delegacijah, ki ne sme biti krajši kot 30 dni; lahko
pa tudi odloči, da se zakonski osnutek da v javno obravnavo
in določi rok za javno obravnavo.
Člen 286:
Amandma k zakonskemu predlogu je treba poslati predsedniku zbora najmanj 10 dni pred dnem, določenim za sejo, na
kateri bo zbor obravnaval zakonski predlog.
Amandmaje k zakonskemu predlogu pošljejo predsedniki
pristojnih zborov predsednikom pristojnih delovnih teles,
predlagatelju zakonskega predloga, izvršnemu svetu in zakonodajno-pravni komisiji ter vsem prejemnikom, ki se jim pošilja gradivo v skladu z določbo šestega odstavka 23. člena tega
poslovnika.
Člen 289:
Amandma k zakonskemu predlogu se sme izjemoma predlagati tudi po roku iz prvega odstavka 286. člena tega poslovnika vse do konca obravnave na seji zbora. Tudi tak amandma
mora biti predložen v pismeni obliki in obrazložen z navedbo
posebno utemeljenih razlogov. Zbor posebej razpravlja o utemeljenosti razlogov za predložitev amandmaja in z glasovanjem odloči, ali bo obravnaval predloženi amandma.
Če se amandma predlaga šele med obravnavo na seji zbora,
ga lahko delegat ali drug predlagatelj poda najprej ustno med
obravnavo in šele nato v pismeni obliki. Če se zbor strinja,
lahko da predsednik zbora tak amandma v obravnavo že takoj
po njegovi ustni predstavitvi.
Predlagatelj zakonskega predloga lahko daje amandmaje
vse dokler ni konačana obravnava predloga. Predlagatelj
zakonskega predloga, delegat v zboru, ki je predlagal
amandma, oziroma delegat predlagatelja amandmaja, lahko
med obravnavo tudi spremenijo, dopolnijo oziroma umaknejo
svoj amandma. Spremembo, dopolnitev oziroma umik
amandmaja je treba obrazložiti.
Če pomeni spremembo ali dopolnitev amandmaja vsebinsko novo rešitev, je potrebno v takem primeru opraviti postopek, določen v prvem odstavku tega člena.
Če predlagatelj zakonskega predloga vloži amandma 10 dni
pred dnem, določenim za sejo zbora, in je amandma poslan
vsem prejemnikom, ki se jim pošilja gradivo v skladu z
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določbo šestega odstavka 23. člena tega poslovnika, se šteje
amandma na predlog predlagatelja za sestavni del zakonskega predloga.
Izvršni svet lahko daje amandmaje tudi k zakonskemu predlogu, ki ga ni sam predlagal, vse dokler ni končana obravnava
predloga.
Člen 295:
Zbor odloča o amandmaju in sprejema zakon in drugo
končno odločitev z večino glasov vseh delegatov v zboru, če
se z ustavo SR Slovenije ne zahteva višja stopnja soglasja.
Sklep o sprejemu predloga za izdajo zakona, zakonskega
osnutka in vse druge odločitve pri sprejemanju zakona
sprejme zbor z večino glasov navzočih delegatov.
Člen 301:
Če se zbori po dveh zaporednih obravnavah spornega
vprašanja ne sporazumejo o besedilu zakonskega predloga
ali če zakonski predlog ni bil sprejet v enem aH več zborih
oziroma ni bil sprejet v skladu s stališči družbenopolitičnega
zbora, se začne usklajevalni postopek. V ta namen zbori
določijo, skupno komisijo, v katero izvoli vsak zbor enako
število članov.
Člen 306:
Na obrazložen predlog predlagatelja zakona, delovnega
telesa ali na pobudo predsedstva skupščine zbor lahko skrajša roke v posameznih fazah postopka za izdajo zakona.
Člen 307:
Kadar gre za manj pomembne spremembe in dopolnitve
zakonov, za prenehanje veljavnosti posameznih določb zakonov ali posameznih zakonov, za intervencijske zakone, s katerimi se določijo obveznosti, določene s samoupravnimi sporazumi, ali za spremembe in dopolnitve zakonov na podlagi
odločb Ustavnega sodišča SR Slovenije oziroma Ustavnega
sodišča Jdgoslavije, lahko pristojni zbor na predlog predlagatelja zakona, s katerim soglaša pristojno delovno telo zbora in
zakonodajno-pravna komisija, odloči, da bo hkrati obravnaval
in sprejel predlog za izdajo zakona in zakonski predlog oziroma zakonski osnutek in zakonski predlog po postopku, ki
velja po določbah tega poslovnika za obravnavanje in sprejemanje zakonskega predloga.
Člen 310:
Predlog, naj se zakon izda po hitrem postopku, mora biti
obrazložen.
V obrazložitvi predloga, naj se zakon izda po hitrem
postopku, mora predlagatelj navesti razloge, zaradi katerih
predlaga izdajo zakona po hitrem postopku in opozoriti na
posledice, ki bi lahko nastale, če zakon ne bi bil izdan po tem
postopku.
Skupaj s predlogom, naj se zakon izda po hitrem postopku,
se da tudi predlog tega zakona z obrazložitvijo.
Člen 311:
Ob določanju dnevnega reda odloča zbor o predlogu, naj se
zakon izda po hitrem postopku.
Če predloga zakona ni predlagal izvršni svet, zahteva zbor
pred odločanjem od izvršnega sveta mnenje o tem predlogu.
Člen 323:
Pristojni zbor lahko sklene, da se da predlog zakona v javno
obravnavo. Nosilec javne obravnave je Socialistična zveza
delovenga ljudstva Slovenije.
Če zbor odloči, da da predlog zakona v javno obravnavo,
določi s sklepom:
- besedilo zakona, ki bo dano v javno obravnavo;
- delovno telo zbora, ki bo sodelovalo s Socialistično
zvezo delovnega ljudstva Slovenije pri spremljanju javne
obravnave in o tem poročalo zboru;
- rok, v katerem je treba opraviti javno obravnavo.
Člen 332:
Po končani obravnavi o predlogu za izdajo zakona oziroma
zakonskem osnutku pristojni zbori s sklepom določijo sta23

lišča, mnenja, pripombe in predloge, ki jih sporoči skupščina
Zboru republik in pokrajin, dajo soglasje k predlogu za izdajo
zakona oziroma zakonskem osnutku ali pa ga zavrnejo, pooblastijo delegacijo oziroma navedejo pogoje, na podlagi katerih pooblastijo delegacijo v Zboru republik in pokrajin, da v
imenu skupščine da soglasje k predlogu zakona oziroma
drugega splošnega akta v celoti.
Pri dajanju soglasij k pomembnim sistemskim zakonom in
aktom o programih dolgoročnega razvoja in družbenem
planu ter aktih o tekoči družbenoekonomski politiki federacije prisotjni zbori s sklepom določijo stališča, mnenja, pripombe in predloge k predlogom za izdajo oziroma osnutkom
teh aktov. Pristojni zbori obravnavajo predloge teh aktov in
odločajo o soglasju k tem predlogom.
Če delegacija ob pripravi predloga zakona ali drugega
splošnega akta, za katerega je prejela pooblastilo skupščine,
da v njenem imenu da svoje soglasje, ugotovi, da rešitve v
predlogu, ki je predložen Zboru republik in pokrajin, bistveno
odstopajo od osnutka zakona ali drugega splošnega akta, h
kateremu je bilo dano pooblastilo, lahko sklene, da ne uporabi danega pooblastila in predlaga, da pristojni zbori
ponovno razpravljajo o teh rešitvah in odločajo o soglasju k
predlogu zakona ali drugega splošnega akta.
V postopku po prejšnjih odstavkih tega člena delegacija
sproti obvešča delovna telesa skupščine in zborov o poteku
usklajevanja besedil posameznih aktov Zbora republik in
pokrajin in usklajevanja stališč med delegacijami skupščin
republik in avtonomnih pokrajin v Zboru republik in pokrajin.
Člen 347:
Volitve se lahko opravijo, če je na seji posameznega zbora
navzoča večina vseh delegatov v zboru.
Glasuje se javno, razen če posamezen zbor na predlog
predsednika zbora ali delegata v zboru sklene, da se glasuje
tajno.
Če so volitve tajne, se glasuje z glasovnicami.
Volitve vodi predsednik posameznega zbora; pri delu mu
pomaga sekretar zbora in po potrebi dva ali trije na seji
izvoljeni delegati.
Delegat glasuje za kandidata na ta način, da obkroži številko pred njegovim imenom.

Glasovnica, iz katere se ne da ugotoviti kako je delegat
glasoval, ni veljavna.
Člen 348:
Kadar je en sam predlog kandidature za posamezno funkcijo, je kandidat izvoljen, če je zanj glasovala večina vseh
delegatov v zboru.
Kadar je več predlogov kandidature za posamezno funkcijo,
je izvoljen tisti kandidat, ki dobi največ glasov.
Člen 349:
če kandidat oziroma kandidati niso izvoljeni v enem od
zborov z večino glasov, določeno po prejšnjem členu tega
poslovnika, se ponovi ves kandidacijski postopek in postopek
glasovanja v vseh zborih, potem ko se predloži nov predlog
kandidature.
Člen 424:
Zaradi obravnave in urejanja vprašanj skupnega pomena
ter izmenjave izkušenj sodeluje skupščina s skupščinami drugih socialističnih republik in skupščinami avtonomnih pokrajin.
Skupščina sodeluje s skupščinami drugih republik v zadevah skupnega pomena za republike: z izmenjavo izkušenj
glede izboljševanja organizacije in metod dela skupščine in
njenih teles: z medsebojno izmenjavo programov dela, gradiv,
ki se pošiljajo delegatom, informativnih in drugih dokumentacijskih gradiv; z delovnimi stiki teles skupščine s posameznimi telesi teh skupščin in s predstavniki teh teles; z izmenjavo mnenj in izkušenj med predstavniki skupščin in njihovih
teles in z organiziranjem skupnih sestankov in posvetovanj.
Če se v okviru medrepubliškega sodelovanja sprejemajo
skupni akti ali ustanavljajo skupni organi, organizacije in
druga telesa, organizirajo skupne akcije in združujejo sredstva, se sprejemajo splošni akti in sklepi, ki se nanašajo na
vprašanja in odnose iz pristojnosti skupščine, po določbah
tega poslovnika o aktih skupščine.
Člen 444:
Predsedstvo skupščine določi s posebnim aktom organizacijo, način dela in sistemizacijo del in nalog služb skupščine v
neposredni vojni nevarnosti ali v vojnem stanju.

poročevalec

24
%
i

1

h

SKUPŠČINA SOCIALISTIČNE REPUBLIKE
SLOVENIJE
IZVRŠNI SVET
v
INFORMACIJA
o

gibanju

ravni

in

dinamiki

dohodkov v družbenih

dejavnostih

sprejetega družbenega

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 28. seji dne 18.
10. 1984 obravnaval:
- INFORMACIJO O GIBANJU RAVNI IN DINAMIKI
OSEBNIH DOHODKOV V DRUŽBENIH DEJAVNOSTIH (V
LETIH SPREJETEGA DRUŽBENEGA PLANA),
ki vam jo pošilajmo v obravnavo na podlagi 217. člena
poslovnika skupščine SR Slovenije.
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na podlagi 85.
člena poslovnika Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije
in na podlagi 215. in 216. člena poslovnika Skupščine SR
Slovenije določil, da bosta kot njegova predstavnika pri
delu skupščinskih delovnih teles sodelovala:
- Peter TOŠ, član Izvršnega sveta in predsednik Republiškega komiteja za delo,
- Franc ŠKUFCA, namestnik predsednika Republiškega komiteja za delo.
I. UVOD
Namen informacije je prikazati raven in gibanje osebnih
dohodkov delavcev v družbenih dejavnostih v primerjavi z
osebnimi dohodki delavcev v gospodarstvu zaradi vse pogostejših ugotovitev, da osebni dohodki v družbenih dejavnostih
v zadnjih letih preveč zaostajajo za osebnimi dohodki delavcev v gospodarstvu. S tem v zvezi se pripominja, da je v
nekaterih dejavnostih zaradi tega že ogrožen socialni položaj
delavcev, obenem pa je zaradi premajhne materialne spodbude, izražena v osebnih dohodkih, vprašljiva tudi kakovost
izvedbe posameznih programov.
V zoženih materialnih možnostih naše družbe smo s posebInformacija o gibanju ravni in dinamiki osebnih dohodkov v družbeni dejavnosti (v letih sprejetega družbenega
plana), ki jo objavljamo tokrat je dodatno gradivo k Analizi o uresničevanju svobodne menjave dela v družbenih
dejavnostih v SR Sloveniji (ESA-561), kije bila objavljena
v Poročevalcu štev. 30 — 16. 10. 1984.
nim poudarkom, ki smo ga dajali boljšemu vrednotenju proizvodnega dela, nehote zmanjšali pomen oziroma vrednost
dela v družbenih dejavostih v materialnem in moralnem smislu. Kljub temu, da se delo v družbenih dejavnostih praviloma
neposredno ne opredmeti v dohodku, je prispevek delavcev v
družbenih dejavnostih k povečanju družbene produktivnosti
in družbenega bogastva nasploh zelo pomemben in ga je
treba zato primerno vrednotiti.
V informaciji so prikazani oblikovanje sredstev za skupno
porabo in načini družbenega usmerjanja oblikovanja sredstev
za osebne dohodke v družbenih dejavnostih ter globalni
* Informaciji o gibanju ravni in dinamiki osebnih dohodkov v družbenih dejavnostih (v letih sprejetega družbenega plana) je bila priložena dokumentacija z vrsto tabel, ki je na razpolago v dokumentaciji
Skupičine SR Slovenije
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rezultati gibanja in ravni osebnih dohodkov, ki so posledica
družbenega usmerjanja. Podatki izhajajo iz metodologije za
spremljanje dogovora o uresničevanju družbene usmeritve
razporejanja dohodka in temelji na podatkih iz periodičnih
obračunov in zaključnih računov organizacij združenega dela
družbenih dejavnosti.
V informaciji je tudi primerjana raven osebnih dohodkov
tipičnih poklicev v družbenih dejavnostih po občinah z republiškim povprečjem v ustrezni skupini dejavnosti. Podatki
Uhajajo iz evidence o osebnih dohodki RAD-LDZ. Zavoda
SR Slovenije za statistiko, ki spremlja podatke o čistih osebnih dohodkih delavcev za opravljanje 232 tipičnih poklicev po
stopnjah strokovne izobrazbe, s tem da so delavci delali vse
leto poln delovni čas ter imajo od 5 do 10 let delovne dobe.
V informaciji so primerjane ravni osebnih dohodkov brez
upoštevanja različnih delovnih pogojev in doseženih delovnih
rezultatov. Tega ni bilo mogoče upoštevati, ker v obstoječih
statističnih in drugih evidencah ni podatkov, s pomočjo katerih bi lahko natančneje primerjali višino osebnih dohodkov
delavcev družbenih dejavnosti po opravljenem delu z osebnimi dohodki delavcev v gospodarstvu. Te primerjave bodo
možne z uveljavitvijo samoupravnih sporazumov dejavnosti o
razporejanju dohodka in delitvi sredstev za osebne dohodke
in s hkratno vzpostavitvijo ustreznega informacijskega
sistema o osebnih dohodkih.
Z dopolnjenim informacijskim sistemom bo mogoče tudi
bolj utemeljeno ugotoviti primernost razmerij v osebnih
dohodkih, saj lahko o njihovi ustreznosti sklepamo le na
podlagi ugotovitev o- uresničevanju programov dela, zahtevnosti del in nalog ter ob upoštevanju delovnih razmer, v
katerih se delo opravlja.

II. PRIDOBIVANJE DOHODKA IN OBLIKOVANJE
SREDSTEV ZA OSEBNE DOHODKE DELAVCEV
V DRUŽBENIH DEJAVNOSTIH
1. Pridobivanje dohodka v družbenih
dejavnostih
Delavci v družbenih dejavnostih oblikujejo sredstva za
osebne dohodke v skladu z dohodkom, ki ga pridobijo s
svobodno menjavo dela ter drugimi z zakonom predvidenimi
načini pridobivanja prihodkov: udeležbo pri skupaj ustvarjenem dohodku, prodajo storitev in izdelkov na trgu, prispevki
občanov in drugo.
Sredstev, pridobljenih s svobodno menjavo dela, je bilo v
celotnem prihodku družbenih dejavnosti v letu 19831 60%,
prispevkov od občanov 7,4%; z drugimi načini pa je bilo
pridobljenih 32,6% sredstev. Po posameznih panogah in skupinah se sredstva pridobljena s svobodno menjavo dela, gibljejo od 18,3% v kulturi, umetnosti in informacijah do 81,1% v
izobraževanju (Tabela 1).
1

po podatkih SOK Iz zikjučnlh računov 1983.
25

2. Usmerjanje porabe sredstev za
zadovoljevanje skupnih potreb
Vsakoletna resolucija o družbenoekonomskem razvoju v
SR Sloveniji vsebuje tudi usmeritev glede obsega in vrste
porabe sredstev za zadovoljevanje skupnih potreb.
V letu 1980 so se po usmeritvi resolucije sredstva skupne
porabe lahko povečala za 16%, razen v osnovnem šolstvu in v
zdravstvu, kjer so se zaradi visoke rasti materialnih stroškov
sredstva lahko povečala za 18% v primerjavi z letom 1979.
V letih 1981 -1983 je bil.vsakoletni obseg sredstev za zadovoljevanje skupnih potreb ob upoštevanju razmer in možnosti
za pridobivanje dohodka opredeljen z določenim odstotkom
zaostajanja rasti za rastjo dohodka. V povprečju je tako v tem
obdobju rast sredstev za zadovoljevanje skupnih potreb za
okoli 20% zaostajala za rastjo dohodka.
Poleg tega so na oblikovanje sredstev za zadovoljevanje
skupnih potreb vplivali tudi zvezni zakoni, ki so omejevali
sredstva SIS družbenih dejavnosti. V letu 1983 je pri oblikovanju sredstev za skupno porabo zvezni zakon predpisoval, da
so morale vse družbenopolitične skupnosti (razen federacije)
in samoupravne interesne skupnosti s področja družbenih
dejavnosti uskladiti sredstva in gibanje prihodkov za obdobje
januar-december 1983, tako da so v letu 1983 razpolagale z
največ 18% večjimi prihodki v primerjavi z letom 1982.
Tudi za leto 1984 je bil sprejet zakon o začasni prepovedi
razpolaganja z delom družbenih sredstev DPS in samoupravnih interesnih skupnosti družbenih dejavnosti za porabo v
letu 1984 (Uradni list SFRJ, št. 70/83), po katerem Služba
družbenega knjigovodstva mesečno ugotavlja presežke, s
katerimi samoupravne interesne skupnosti ne morejo razpolagati. Kot presežek v prvem trimesečju so se štela vsa sredstva, ki so presegla 23% planiranih sredstev, ki so lahko
skupaj s sredstvi za splošne družbene potrebe po tem zakonu
do določitve stopnje rasti ustvarjenega dohodka po periodičnem obračunu večja za 19% v primerjavi s preteklim letom.
Po periodičnih obračunih za obdobje januar-marec pa so
lahko samoupravne interesne skupnosti družbenih dejavnosti
usklajevale planirana sredstva za leto 1984 na 75% stopnje
rasti dohodka. Po periodičnih obračunih za prvo trimesečje je
bila rast dohodka 59% v primerjavi z enakim obdobjem lani.
Ker je bilo ocenjeno, da bo celotna rast dohodka manjša od
ugotovljene za prve tri mesece, je bilo občinam priporočeno,
da ugotovijo, kakšna bo rast dohodka v vsem letu in to
upoštevajo pri določanju dovoljenih sredstev za skupne in
splošne potrebe.
Po ocenah Zavoda SR Slovenije za družbeno planiranje naj
bi bila rast dohodka do konca leta 58%, kar pomeni, da bi se
lahko sredstva za skupne in splošne potrebe brez sredstev
skupnosti pokojninskega in invalidskega zavarovanja
povečala za 43,5%; od tega za splošne potrebe za okoli 39% in
za sredstva skupne porabe za okoli 46,4%.
Ob upoštevanju predlaganih izhodišč so samoupravne interesne skupnosti na ravni republike že povečale svoje prvotne
plane za 17%, skupnosti na ravni občin pa za 18,6%. Planirana
sredstva za skupno porabo, ki se omejujejo, bi se lahko v letu
1984 v primerjavi z letom 1983 povečala za 41,8%, v tem
sredstva republiških samoupravnih interesnih skupnosti za
39,7% in sredstva občinskih samoupravnih interesnih skupnosti za 42,4%.
Po sedanjih planih samoupravne interesne skupnosti družbenih dejavnosti predvidevajo, da se bodo sredstva za skupno
porabo povečala za 41,8% v primerjavi s preteklim letom. V
novembru bodo samoupravne interesne skupnosti družbenih
dejavnosti ponovno usklajevale svoje plane sredstev s predvideno rastjo dohodka do konca leta.
Takšno povečanje sredstev bo omogočalo tudi povečanje
osebnih dohodkov, vendar le ob skrajno racionalni
porabi
čedalje dražjih sredstev za delo v teh organizacijah.2 Tako bi
se osebni dohodki v družbenih dejavnostih sicer lahko
povečali po enaki stopnji kot osebni dohodki v gospodarstvu,
ne bo pa možno nadomestiti zaostankov iz preteklih let.
3. Usmerjanje oblikovanja sredstev za osebne
dohodke delavcev v družbenih dejavnostih z
dogovorom o družbenem usmerjanju
razporejanja dohodka
V letih 1980-1984 je vsakoletni dogovor kot izvedbeni akt
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resolucije usmerjal rast sredstev za osebne dohodke v družbenih dejavnostih. V letu 1980 je bil določen najvišji možni
odstotek povečanja sredstev za osebne dohodke v družbenih
dejavnostih 16% oziroma za zdravstvo in šolstvo 18%.
Dogovori v letih 1981-1984 so vsebovali usmeritve, po
katerih naj bi se sredstva za osebne dohodke delavcev v
družbenih dejavnostih povečevala skladno z rastjo sredstev
za osebne dohodke v gospodarstvu ustrezne družbenopolitične skupnosti. Osebni dohodki na zaposlenega v družbenih
dejavnostih pa naj se ne bi povečevali hitreje kot osebni
dohodki na zaposlenega v gospodarstvu te družbenopolitične
skupnosti.
a) Gibanja osebnih dohodkov v družbenih dejavnostih
V letu 1980 so se sredstva za osebne dohodke v družbenih
dejavnostih povečala za 20% (za 2 odstotni točki več kot je
dopuščal dogovor), v letu 1981 pa so razporejena sredstva in
tudi povprečni osebni dohodki na zaposlenega v družbenih
dejavnostih naraščali počasneje kot v gospodarstvu, torej so
zaostajali bolj, kot je usmerjal dogovor. V letu 1982 so se
ponovno hitreje povečevala sredstva za osebne dohodke v
družbenih dejavnostih v primerjavi z doseženo rastjo v gospodarstvu; osebni dohodki na zaposlenega v družbenih dejavnostih pa so naraščali počasneje kot osebni dohodki na
zaposlenega v gospodarstvu, in sicer zaradi hitrejšega zaposlovanja v družbenih dejavnostih. Razlogi za hitrejše zaposlovanje so širjenje programov (npr. izobraževanje, celodnevne
šole, odprava periodičnosti pouka), odpravljanje dela v podaljšanem delovnem času (npr. v izobraževanju in zdravstvu), v
odpiranju novih zmogljivosti (npr. nove vzgojno-varstvene
zmogljivosti) itd.
V 1983. letu se je trend zaposlovanja nadaljeval, zato so ob
zaostajanju sredstev za osebne dohodke v družbenih dejavnostih za 1 odstotno točko povprečni osebni dohodki na
zaposlenega v družbenih dejavnostih zaostajali za njihovo
rastjo v gospodarstvu za 2 odstotni točki.
Povprečne letne stopnje rasti v tem obdobju kažejo usklajeno rast sredstev za osebne dohodke v družbenih dejavnostih z rastjo v gospodarstvu, vendar so odstopanja od tega
povprečja po posameznih panogah precejšnja, medtem ko je
rast povprečnih osebnih dohodkov na delavca povsod nižja
kot v gospodarstvu.
v%
Razporejena
Število
Povp. OD
sredstva za OD zaposlenih na zaposle.
0 letna l-VI l-VI letna I-VI letna l-VI
stop. 84/0 84/0 stop. 84/0 stop. 84/0
80/83 83 l-VI 80/83 l-VI 80/83 l-VI
84
83
83
Gospodarstvo
27 24
44
27
45
Družbene dejavnosti
27 23
42
25
44
Izobraževanje,
znanost in kultura
26 23
42
1
25 45
Izobraževanje
26 23 43
1
25
46
Znanstveno razisko.
dejavnost
29
24
46
3 26
44
Kultura, umetnost
24
38
1
24
42
Telesna kultura
30 21
46
7 26
41
Zdravstvo in social.
30
varstvo
28
42
25
42
24
Zdravstveno varstvo
26
23
40
24
41
Socialno varstvo
32
26
48
47
26
Vir: pp podatkih Službe družbenega knjigovodstva iz zaključnih in periodičnih obračunov.
2
Osebni dohodki so se od 1979. do 1983. leta povečevali v organizacijah družbenih dejavnosti za povprečno 25%
letno, medtem ko so porabljena sredstva naraščala povprečno letno za 34%. Zato se je delež porabljenih sredstev v
celotnem prihodku v tem obdobju povečal z 42 na 45%.

poročevalec

Povprečna stopnja rasti sredstev za osebne dohodke v
izobraževanju je bila v tem obdobju za 1 odstotno točko nižja
kot v gospodarstvu in je bila zelo enotna v panogi (Tabela 2).
Povprečno je bila stopnja zaposlovanja višja kot v gospodarstvu, kar je povzročilo nižjo rast povprečnih osebnih dohodkov na zaposlenega. Čisti osebni dohodki na delavca v letu
1983 so bili v vseh skupinah z izjemo osnovnega šolstva višji
od 20 tisoč dinarjev (Tabela 3).
Znanstveno raziskovalna dejavnost izkazuje višjo povprečno letno rast sredstev za osebne dohodke od povprečja v
gospodarstvu, zlasti zaradi višjih sredstev za osebne dohodke
v letu 1982 in 1983, v katerih so povečali tudi število zaposlenih za 4 oziroma za 2 odstotni točki več kot gospodarstvo.
V kulturi, umetnosti in informacijah sredstva za osebne
dohodke zaostajajo za povprečno letno stopnjo rasti v gospodarstvu za 3 odstotne točke, in sicer predvsem zaradi velikega
zaostajanja v rasti v letu 1981, med posameznimi skupinami
pa so precejšnje razlike v povprečnih letnih stopnjah rasti
(radio in televizija 22, kulturno izobraževanje 28). Povprečna
letna stopnja rsti zaposlenih je v tej panogi enaka povprečju
gospodarstva (0), v posameznih skupinah pa se giblje od +3
odstotne točke v kulturnem izobraževanju do -2 odstotni
točki v kinematografiji. Tudi povprečni osebni dohodki na
zaposlenega v kulturi, umetnosti in informacijah zaostajajo za
povprečnimi osebnimi dohodki v gospodarstvu, in sicer za 1
odstotno točko, po posameznih dejavnostih pa je rast bolj
homogena kot rast sredstev za osebne dohodke. Cisti osebni
dohodki na delavca v tej panogi so bili leta 1983 višji od 20
tisoč dinarjev le v skupini časopisno založništvo in v skupini
radio in televizija.
V telesni kulturi in športu je relativno visoka stopnja rasti
sredstev za osebne dohodke (30), povprečen osebni dohodek
na zaposlenega pa je precej nižji (26). Po višini čistih osebnih
dohodkov je ta panoga nekje pri dnu lestvice za družbene
dejavnosti.
V zdravstvenem varstvu je povprečna rast sredstev za
osebne dohodke za 1 odstotno točko nižja od rasti v gospodarstvu, zaradi hitrejše rasti zaposlovanja pa povprečni
osebni dohodki na zaposlenega zaostajajo za 3 odstotne
točke za rastjo v gospodarstvu. Povprečni čisti osebni dohodek na delavca je nekoliko večji od povprečja gospodarstva.
Povprečna letna stopnja rasti sredstev za osebne dohodke v
socialnem varstvu v obravnavanih letih najbolj presega doseženo rast v gospodarstvu, in sicer za 5 odstotnih točk.
Razlog je predvsem hitro naraščanje števila zaposlenih
(povprečna letna stopnja rasti 5). Povprečni osebni dohodki
na zaposlenega zaostajajo za rastjo v gospodarstvu za 1
odstotno točko, raven čistih osebnih dohodkov na zaposlenega pa je najnižja izmed vseh obravnavanih skupin in je nižja
od povprečja v gospodarstvu za 13%.
Podatki za prvih šest letošnjih mesecev kažejo, da rast
sredstev za osebne dohodke v družbenih dejavnostih še
vedno zaostajajo za rastjo v gospodarstvu, zaostaja pa tudi
rast povprečnih osebnih dohodkov na zaposlenega.
Gibanja po posameznih skupinah so različna, zato na
osnovi šestmesečnih podatkov še ne moremo celovito presoditi letošnjih gibanj osebnih dohodkov v družbenih dejavnostih.
b) Primerjave osebnih dohodkov delavcev družbenih
dejavnosti med občinami v SR Sloveniji
Po dogovoru o družbenem usmerjanju razporejanja
dohodka naj bi bila gibanja osebnih dohodkov odvisna od
dosežene rasti dohodka v gospodarstvu ustrezne družbenopolitične skupnosti; v tem primeru od rasti dohodka v gospodarstvu občine. Izvršni sveti skupščin občin v skladu z usmeritvami dogovora objavljajo oceno o rasti osebnih dohodkov v
gospodarstvu kot osnovo za usklajevanje osebnih dohodkov
delavcev v družbenih dejavnostih občine. Zaradi tega se
razlike v rasti dohodka v gospodarstvu v posamezni občini
kažejo tudi v ravni in dinamiki osebnih dohodkov delavcev
družbenih dejavnosti v teh občinah.
Razlike v višini osebnih dohodkov delavcev družbenih
dejavnosti med posameznimi občinami so vidne, že če primerjamo višino povprečnih osebnih dohodkov delavcev v
posameznih družbenih dejavnostih v občini s povprečjem
osebnih dohodkov delavcev v posameznih dejavnostih v SR
Sloveniji. Ta primerjava je razvidna iz tabel 4, 5 in 6 (Primerporočevalec

java povprečnih mesečnih osebnih dohodkov delavcev v izobraževanju, kulturi, zdravstvu in socialnem varstvu), ki so
priložene.
Te primerjave ne kažejo popolnoma realno dejanskih razlik
v osebnih dohodkih delavcev v posameznih družbenih dejavnostih, ker ni izločen vpliv različne kadrovske sestave, vendar
pa dajejo kljub temu dovolj osnov za presojo teh razlik.
Nasplošno lahko ugotovimo, da so precejšnje razlike v
povprečnih osebnih dohodkih delavcev v posameznih družbenih dejavnostih med posameznimi občinami v SR Sloveniji.
Razlika med najvišjim in najnižjim povprečnim osebnim
dohodkom v letu 1983 je bila:
- v osnovnem izobraževanju 28 odstotnih točk (občina
Radovljica-Lenart in Ormož);
- v srednjem izobraževanju 39 odstotnih točk (občina Zagorje-Šmarje);
- v kulturi 76 odstotnih točk (občina Žalec-Cerknjca);
- v ždravstvu 53 odstotnih točk (občina Domžale-Šmarje)
- ter v socialnem varstvu 40 odstotnih točk (občina Radlje
ob Dravni-Trebnje).
Vsekakor je treba ob tem poudariti, da so te razlike posledica razlik v povprečnih osebnih dohodkih med občinami in
individualnih vplivov, katerih vzrok je kadrovska sestava. Praviloma so dejavnosti z najnižjimi povprečnimi osebnimi
dohodki iz občin, kjer so tudi povprečni osebni dohodki
delavcev v gospodarstvu med najnižjimi v letu 1983 v SR
Sloveniji (npr. Cerknica za 15%, Lenart za 13%, Ormož za
15%, Ljutomer za 18%, Trebnje za 11%, Šmarje za 17% za
gospodarstvom).
Primerjava ravni osebnih dohodkov posameznih dejavnosti
v občini v primerjavi z republiškim povprečjem osebnih
dohodkov po dejavnostih kaže tudi na razlike v ravni osebnih
dohodkov med posameznimi družbenimi dejavnostmi v
občini. Ob objavljanju rasti osebnih dohodkov v gospodarstvu
občinski izvršni sveti torej niso dovolj upoštevali usmeritev v
družbenem dogovoru, naj se v občinah za družbene dejavnosti določajo različne možne stopnje rasti osebnih dohodkov v
primerjavi z doseženo ravnijo osebnih dohodkov v posameznih dejavnostih.
c) Gibanje realnih osebnih dohodkov
Realni osebni dohodek na zaposlenega v SR Sloveniji3 je v
letih 1981-1983 upadel za več kot petino oziroma za okoli 7%
letno. Zmanjšanje realnih osebnih dohodkov je bilo v gospodarstvu 7% letno, v družbenih dejavnostih pa 9%. Realni
osebni dohodki so se znižali bolj kot v povprečju družbenih
dejavnosti v srednjem izobraževanju in ambulantnem ter bolnišničnem zdravstvenem varstvu, kjer je bila stopnja znižanja
10% letno (glej tabelo 3).
Enako gibanje realnih osebnih dohodkov se nadaljuje tudi
letos, saj je zmanjševanje realnih osebnih dohodkov v družbenih dejavnostih še vedno večje od zmanjševanja v gospodarstvu (družbene dejavnosti - 5%, gospodarstvo - 4%).
Značilno za gibanje realnih osebnih dohodkov v družbenih
dejavnostih v prvih letošnjih sedmih mesecih je, da se je
povečalo število skupin dejavnosti, v katerih je zmanjševanje
realnih osebnih dohodkov večje od povprečja.
III. DELITEV SREDSTEV ZA OSEBNE DOHODKE
V DRUŽBENIH DEJAVNOSTIH
1. Osnovna izhodišča
Za vse delavce v združenem delu velja, ne glede na to ali
opravljajo naloge v gospodarski ali negospodarski dejavnosti,
da pri delitvi osebnih dohodkov po rezultatih dela upoštevajo
dosežene rezultate dela posameznika ter skupaj dosežene
poslovne uspehe vsake temeljne organizacije združenega
dela ali druge oblike organiziranosti, kjer delavci združujejo
svoje delo in sredstva, pri čemer upoštevajo vloženo živo in
minulo delo.
Višina sredstev in s tem raven osebnih dohodkov, ki jih
delavci namenijo delitvi osebnih dohodkov in skupni porabi,
5

Realni osebni dohodki so Izračunani po podatkih Zavoda SRS za
statistiko na podlagi obrazca RAD-t.
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je odvisna od ovrednotenih programov dejavnosti po obsegu
in kakovosti ter od dejanske ugotovljene realizacije programov skladno z opredeljenimi usmeritvami in gibanji v gospodarstvu. Osebni dohodki delavcev se oblikujejo po družbeno
sprejetih kriterijih, osnovah in merilih, po katerih lahko ugotavljamo vloženo živo in minulo delo, in rezultate, ki jih posamezni delavci dosegajo pri opravljanju nalog.
2. Razponi osebnih dohodkov tipičnih poklicev
v zadnjih desetih letih4
Sedanje stanje in razmere na področju osebnih dohodkov
in stanje v informacijskem sistemu za to področje nam ne
omogoča podatkov, da bi lahko izdelali poglobljene primerjave med najbolj enostavnimi in najbolj zahtevnimi nalogami.
Zadovoljiti se pač moramo z razpoložljivimi podatki o tipičnih poklicih in povprečnih osebnih dohodkih, iz katerih ni
razvidno, kako zahtevne naloge opravljajo delavci v teh poklicih, v kakšnih delovnih pogojih delajo ter kakšne delovne
rezultate dosegajo pri svojem delu.
Iz podatkov za obdobje od 1973. do 1982. leta je razvidna
izrazita tendenca zmanjševanja razponov med osebnimi
dohodki za strokovno delo in osebnimi dohodki za nekvalificirano delo. Ta ugotovitev velja za strokovne poklice s področja
gospodarstva in tudi s področja družbenih dejavnosti, in to za
poklice vseh stopenj strokovnosti.
Zbirni podatki o osebnih dohodkih po stopnjah strokovne
izobrazbe kažejo, da se je v zadnjih desetih letih razmerje
povprečnega osebnega dohodka poklicev z minimalno zahtevano izobrazbo zmanjšalo do povprečja osebnega dohodka
poklicev, ki zahtevajo:
- visoko strokovno izobrazbo z 1:2,78 na 1:2,36 (t. j. za 42
odstotnih točk);
- višjo strokovno izobrazbo z 1:1,87 na 1:1,69 (t. j. za 18
odstotnih točk);
- srednjo strokovno izobrazbo z 1:1,68 na 1:1,49 (t. j. za 19
odstotnih točk);
- nižjo strokovno izobrazbo z 1:1,20 na 1:1,08 (t. j. za 12
odstotnih točk);
- visoko kvalifikacijo z 1:1,98 na 1:1,63 (t. j. za 35 odstotnih
točk);
- kvalifikacijo z 1:1,32 na 1:1,31 (t. j. za 1 odstotno točko).
Ti podatki kažejo, da so se najbolj zožili razponi pri poklicih, kjer se zahteva visoka strokovna izobrazba ali visoka
kvalifikacija, in najmanj pri poklicih, kjer se zahteva kvalifikacija. Na to je nedvomno močno vplivalo ugotavljanje socialne
varnosti delavcev z najnižjimi osebnimi dohodki in težje
delovne razmere nekvalificiranih in kvalificiranih delavcev.
3. Osebni dohodki tipičnih poklicev v
družbenih dejavnostih
a) Izobraževanje in kultura
Podatki o razmerju osebnih dohodkov tipičnih poklicev v
izobraževanju in kulturi do povprečnih osebnih dohodkov
skupine, v kateri so zajeti osebni dohodki delavcev s poklici,
ki imajo enako stopnjo strokovne izobrazbe (indeks osebnega
dohodka skupine = 100) v zadnjih štirih letih v SR Sloveniji so
naslednji:
1980 1981 1982 1983
VSSI Profesor
a) 134 137 143 142
fakultete
b) 146 149 159 156
VSSI Profesor strok,
83
82
80
80
a)
šole
91
89
89
88
b)
VSSI Bibliotekar
80
73
72
73
a)
87
79
80
80
b)
VSSI Predmetni učitelj
95
96
97
95
a)
OŠ
90
93
96
91
b)
a) indeksno razmerje osebnega dohodka tipičnega poklica
do povprečja skupine, v kateri so zajeti osebni dohodki delavcev, ki jih zajema statistika (Tabela 9).
'Evidenca RAD-LDZ spremlja podatke o čistih osebnih dohodkih
delavcev, ki opravljajo 232 tipičnih poklicev, po ustreznih stopnjah
strokovne Izobrazbe, če so delali vse leto poln delovni čas In Imajo
od 5 do 10 let delovne dobe.
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b) indeksno razmerje osebnega dohodka tipičnega poklica
do povprečja skupine, v kateri so zajeti osebni dohodki delavcev izbranih poklicev, enake stopnje strokovne izobrazbe v
gospodarstvu, ki imajo največ zaposlenih (navedeni so v
tabeli 8).
Ti podatki kažejo, da so se od 1980. do 1982. leta hitreje
povečevali osebni dohodki profesorjev fakultete, ki so prejemali v 1980. letu 21.672 din povprečnega čistega osebnega
dohodka, kar je bilo za 34% nad povprečjem skupine tipičnih
poklicev po statističnem zajetju oziroma 46% nad povprečjem
skupine izbranih poklicev enake stopnje strokovne izobrazbe.
V letu 1982 so znašali 36.280 din, kar je 43% oziroma 59% več,
v letu 1983 pa 45.159 din, kar je 42% oziroma 56% več kot
povprečje.
Predmetni učitelj osnovne šole je v letu 1983 prejemal
povprečni čisti osebni dohodek v višini 21.300 din in je zaostajal za povprečjem skupine tipičnih poklicev za 5 odstotnih
točk, za povprečjem skupine izbranih poklicev pa 9 odstotnih
točk. Primerjava z letom 1980 kaže, da je v skupini tipičnih
poklicev obdržal isti položaj v skupini izbranih poklicev pa ga
je izboljšal za 1 indeksno točko.
Za gibanjem rasti osebnih dohodkov poklicev z enako stopnjo strokovnosti pa sta najbolj zaostajala bibliotekar in profesor strokovne šole. Bibliotekar je imel v letu 1983 23.204 din
povprečnega čistega osebnega dohodka in je zaostajal za 20
oziroma 27 odstotnih točk za povprečjem skupine tipičnih
poklicev, v letu 1980 pa za 13 oziroma 20 odstotnih točk.
Med poklici v kulturnih dejavnostih, kjer se zahteva visoka
izobrazba, najdemo vrsto poklicev, ki so po prejetih čistih
osebnih dohodkih dosti pod povprečjem skupine. V letu 1982
je npr. prevajalec zaostajal za 30, dramski in filmski igralec za
29, bibliotekar za 28, radijski in TV napovedovalec pa za 27
odstotnih točk.
Vzroki za tako gibanje so večletno zaostajanje rasti
dohodka družbenih deajvnosti v primerjavi z rastjo dohodka v
gospodarstvu in povečano število zaposlenih v vzgoji in izobraževanju zaradi uvajanja celodnevne osnovne šole in
odprave periodičnega pouka v srednjih šolah, zmanjševanje
pogodbenega dela in dela v podaljšanem delovnem času;
razširitev določenih programov v izobraževanju in kulturnih
dejavnostih, prenizka dogovorjena vrednost zagotovljenega
programa osnovne šole kot podlage za solidarnostno prelivanje sredstev med občinskimi izobraževalnimi skupnostmi ter
stalno zaostajanje pri valorizacijah osebnih dohodkov v primerjavi z osebnimi dohodki v gospodarstvu.
b) Zdravstvo in socialno varstvo
Podatki o razmerjih med osebnimi dohodki tipičnih poklicev v zdravstvu in socialnem varstvu in povprečnimi osebnimi
dohodki poklicev z enako stopnjo strokovne izobrazbe za SR
Slovenijo so naslednji:
1980 1981 1982 1983
VSSI Zdravnik splošne
94
97
95 102
a)
medicine
b) 103 105 105 111
VSSI Zdravnika) 126 124 128 124
specialist
b) 137 135 142 136
VSSI Zdravnik89
82
84
84
a)
stomatolog
97
89
94
93
b)
VSŠI Višja medicinska
99 104 101
a) 105
sestra
99
96 103
96
b)
VSŠI Socialni delavcec
96
97
98
98
a)
94
97
93
b) > 91
SSI Medicinska sestra
98
93
96
95
a)
97
93
94
95
b)
SSI Vzgojiteljica
86
86
90
a)
86
85
89
b)
NSI Varuhinja
84
97
89
a)
87
90
93
b)
Opomba: Izračunani indeksi kot v prejšnji tabeli pod a in b.
Iz podatkov je razvidno, da je medletno gibanje osebnih
dohodkov izbranih poklicev predvsem v zdravstvu neenakomerno. Pri poklicih socialni delavec, vzgojiteljica in varuhinja
pa je opaziti povečanje osebnih dohodkov.
Zravnik splošne medicine je v letu 1983 prejemal povprečni
čisti osebni dohodek v višini 32.326 din in je bil za 2 odstotni
točki nad povprečjem skupine tipičnih poklicev po statističnem zajetju in za 11 odstotnih točk nad povprečjem skupine
poročevalec

1. UGOTOVITVE
Oblikovanje sredstev za zadovoljevanje skupnih potreb so v
letih 1981-1983 v družbenih dejavnostih usmerjale vsakoletne resolucije in tudi posebej sprejeti zvezeni zakoni, ki so
omejevali rast sredstev za samoupravne interesne skupnosti
družbenih dejavnosti.
Z vsakoletnim dogovorom o družbenem usmerjanju razporejanja dohodka smo od leta 1980 v družbenih dejavnostih
usmerjali gibanje sredstev za osebne dohodke. Razen v letu
1980 so bile v vseh dogovorih usmeritve, po katerih naj bi
sredstva za osebne dohodke delavcev v družbenih dejavno-

stih naraščala skladno z rastjo sredstev za osebne dohodke v
gospodarstvu ustrezne družbenopolitične skupnosti. Osebni
dohodki na zaposlenega v družbenih dejavnostih pa naj ne bi
rasli hitreje kot osebni dohodki na zaposlenega v gospodarstvu družbenopolitične skupnosti.
Podatki o razporejenih sredstvih za osebne dohodke v letih
1981-1983 kažejo, da so družbene dejavnosti dosegle enako
povprečno letno stopnjo rasti kot gospodarstvo SR Slovenije
(27%), pri čemer so bile razlike v rasti med panogami in
skupinami družbenih dejavnosti. Razporejena sredstva za
osebne dohodke so najmanj naraščala v kulturi, umetnosti in
informacijah (24% letno), v bolnišničnem zdravstvenem varstvu (25% letno) ter v osnovnem, srednjem in višjem izobraževanju (26% letno).
Povprečni osebni dohodki na zaposlenega so v zadnjih treh
letih naraščali počasneje od rasti povprečnih osebnih dohodkov v gospodarstvu (27% letno) v vseh obravnavanih dejavnostih. Najbolj pa so zaostajali v srednjem izobraževanju, kulturi
(umetniške dejavnosti 22% letno) in zdravstvenem vartvu
. (24% letno).
Zaostajanje osebnih dohodkov v družbenih dejavnostih je
rezultat počasnejše rasti sredstev za skupno porabo od
dohodka in tudi rezultat povečanja zaposlovanja v nekaterih
dejavnostih, zlasti v izobraževanju in zdravstvu (uvajanje celodnevne šole, odprava periodičnega pouka ter odpravljanje
dela v podaljšanjem delovnem času).
Tudi podatki za prvo polletje 1984, kažejo, da so povprečni
osebni dohodki na zaposlenega v obravnavanih družbenih
dejavnostih razen v izobraževanju (46%) rasli počasneje od
povprečnega osebnega dohodka na zaposlenega v gospodarstvu (45%).
Realni osebni dohodki so se v letih 1981-1983 povprečno
letno znižali za 7% v gospodarstvu in 9% v družbenih dejavnostih. Razlike za podobna ali enaka dela so med posameznimi
področji in panogami vse večje. V vseh obravnavanih dejavnostih so znižali realne osebne dohodke za 7 do 10% letno.
Najbolj pa so se zmanjšali osebni dohdki v izobraževanju, in
sicer v srednjem izobrževanju ter v ambulantnem in bolnišničnem zdravstvenem varstvu za 10% letno. Realni osebni
dohodki se zmanjšujejo tudi letos v vseh družbenih dejavnostih (za - 5%), še posebej pa v srednjem izobraževanju,
bolnišničnem zdravstvenem varstvu in socialnem varstvu
odraslih (za - 8%). Vse bolj se zmanjšujejo tudi razlike med
enostavnimi in zahtevnimi deli in se poudarja socialni motiv
pri delitvi osebnih dohodkov, kar povzroča tudi zoževanje
razponov (npr. za visoko strokovno izobrazbo bo z 1:2,78 na
1:2,36, itd).
Tudi podatki o dosežerri ravni osebnih dohodkov kažejo, da
so razmerja med osebnimi dohodki določenih poklicev v
družbenih dejavnostih in osebnimi dohodki poklicev z enako
stopnjo strokovnosti zelo različna. V zadnjih treh letih se je
hitreje povečeval osebni dohodek univerzitetnega profesorja
(za 39%) in zdravnika specialista (za 25% letno). Najbolj pa so
za rastjo osebnih dohodkov poklicev z enako stopnjo strokovnosti zaostajali profesor na strokovni šoli, zdravnik stomatolog, predmetni učitelj in bibliotekar. Osebni dohodki teh
delavcev so se v letu 1983 še poslabšali v primerjavi s povprečnim osebnim dohodkom skupine poklicev v letu 1980, razen
pri predmetnem učitelju.
Dogovori o družbenem usmerjanju dohodka v zadnjih treh
letih so usmerjali družbene dejavnosti k usklajevanju rasti
osebnih dohodkov z gospodarstvom občine, in sicer tiste
temeljne organizacije družbenih dejavnosti, katerih delavci
opravljajo dela in naloge za združeno delo in občane. Podatki
o rasti osebnih dohodkov delavcev v posameznih družbenih
dejavnostih po občinah kažejo na vse večje razlike med povprčenimi osebnimi dohodki posameznih dejavnosti v občini in
na razlike v ravni povprečnih osebnih dohodkov delavcev
enakih skupin družbenih dejavnosti med občinami. Izvršni
sveti skupščin občin torej premalo izrabljajo možnosti, ki so
jih dajale usmeritve dogovorov za določanje različne možne
rasti osebnih dohodkov v skladu z doseženo ravnijo osebnih
dohodkov v posameznih dejavnostih.

* Podatki evidence RAD kažejo, da je bilo v gospodarstvu nadurnega dela 2,38%, v izobraževanju 2,71%, od tega v srednjem izobraževanju 6,26% v zdravstvu 7,16% od tega v ambulantah 6,23%, v
bolnišničnih ustanovah 8,50%
' skupina poklicev po statistiki

2. PREDLOGI
Zmanjševanje deleža sredstev za družbene dejavnosti v
družbenem proizvodu se samoupravne interesne skupnosti
niso prilagodile s prestrukturiranjem dejavnosti in usklajeva-

izbranih poklicev enake stopnje strokovne izobrazbe. Primerjava s preteklimi leti pa kaže, da se njegov osebni dohodek iz
leta v leto izboljšuje, kar potrjujejo indeksi obeh primerjav.
Višja medicinska sestra je v letu 1980 prejemala povprečni
čisti osebni dohodek v višini 11.983 din, v letu 1983 pa 22.548
din.
Primerjava indeksov pa pokaže, da je bilo 1982. leto ugodnejše od 1983. leta.
Varuhinja je leta 1981 imela 7.920 din povprečnega čistega
osebnega dohodka, za povprečjem skupine tipičnih poklicev
po statističnem zajetju je zaostajala za 16 odstotnih točk, za
povprečjem skupine izbranih poklicev enake stopnje strokovne izobrazbe pa za 13 odstotnih točk. V letu 1983 je bil
njen čisti osebni dohodek 13.118 din in je zastajal 11 oziroma
7 odstptnih točk.
Četudi je pri varuhinji opaziti naraščanje osebnih dohodkov
po obeh primerjavah, je zaradi hitrega povečanja življenjskih
stroškov in zajamčenega osebnega dohodka njen materialni
položaj oziroma socialna varnost vedno bolj ogrožena.
c) Vpliv povečanega števila opravljenih delovnih ur v
posameznih poklicih na razmerje osebnih dohodkov do
skupine
V obravnavanem obdobju zdravstvo in srednje izobraževanje izkazujeta več dela preko polnega delovnega časa kot
gospodarstvo v povprečju, zato prikazujemo za tipične
poklice v teh področjih dejavnosti tudi razmerje osebnih
dohodkov do skupine za enak obseg delovnega časa, kot je
dosežen povprečno v gospodarstvu:
Osebni dohodek poklica v primerjavi z osebnim dohodkom
skupine6 (osebni dohodek skupine = 100) ob upoštevanju
nadurnega dela
brez
z nadurnim nadurnega
delom
dela
Zdravnik splošne medicine
102
97
Zdravnik specialist
124
117
Zdravnik stomatolog
84
82
Višja medicinska sestra
101
96
Medicinski tehnik
95
91
Profesor na strokovni šoli
80
77
Podatki iz pregleda kažejo, da še razmerje osebnih doohodkov tipičnih poklicev v zdravstvu v primerjavi s povprečjem
skupine (vsi poklici po statističnem zajetju) bistveno poslabša, če upoštevamo več opravljenih delovnih ur v teh poklicih.
Z upoštevanjem nadurnega dela so trije poklici nad povprečjem skupine, če odštejemo nadurno delo, pa ima samo še
zdravnik specialist višje osebne dohodke od povprečja skupine izbranih tipičnih poklicev za enako stopnjo strokovne
izobrazbe. Zdravnik splošne prakse ima npr. skupaj z nadurnim delom 2% višje povprečne osebne dohodke od skupine,
brez nadurnega dela pa 3% pod povprečjem skupine poklicev. Profesor na strokovni šoli ima brez nadurnega dela 23%
nižji osebni dohodek od povprečja skupine, z upoštevanjem
nadurnega dela pa zaostaja za povprečjem skupine za 20%.
IV. UGOTOVITVE IN PREDLOGI

poročevalec
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njem programov dejavnosti, temveč so zmanjšanje sredstev
nadomeščale z varčevalnimi ukrepi, opuščanjem naložb in z
večjim zaostajanjem osebnih dohodkov delavcev v družbenih
dejavnostih v primerjavi z osebnimi dohodki v gospodarstvu.
Zato naloge iz tekočega srednjeročnega obdobja, da se bodo
razlike v osebnih dohodkih med delavci v gospodarstvu in
družbenih dejavnostih zmanjšale oziroma odpravile, ni bila
uresničena. Podatki v informaciji kažejo, da je bila rast povprečnih osebnih dohodkov delavcev v družbenih dejavnostih
nižja od rasti osebnih dohodkov delavcev v gospodarstvu.
Zaradi tega so se razlike med osebnimi dohodki delavcev v
družbenih dejavnostih in osebnimi dohodki delavcev v gospodarstvu povečale.
Rast sredstev za družbene dejavnosti bi morala biti ob
upoštevanju prestrukturiranja v družbenih dejavnostih selektivna in takšna, da bi bilo mogoče valorizirati programe in
storitve izvajalskih organizaicj. S tem bi bila tudi dana možnost za usklajeno rast osebnih dohodkov delavcev v teh
dejavnostih z rastjo osebnih dohodkov v gospodarstvu. Pri
vrednotenju programov samoupravnih interesnih skupnosti
družbenih dejavnosti in izvajalskih organizacij je treba upoštevati vpliv materialnih stroškov in osebnih dohodkov na
oblikovanje cene povračil za opravljene storitve.
Družbenoekonomski položaj delavcev v družbenih dejavnostih se je v tem srednjeročnem obdobju poslabšal. Zato je
treba z ukrepi družbenoekonomske politike in s prestrukturiranjem programov v in med družbenimi dejavnostmi zagotoviti takšno rast sredstev, ki bo omogočala usklajevanje rasti
osebnih dohodkov delavcev v gospodarstvu in odpravo razlik,

ki so posledica dosedanjega zaostajanja rasti osebnih dohodkov.
V skladu s cilji in dohodkovnimi možnostmi je treba določiti
odnos do obsega zagotovljenih programov v posameznih
družbenih dejavnostih.
Pri zagotovljenih programih, za katere se vzajemno in solidarno zagotavljajo sredstva v SR Sloveniji, je treba določiti
takšne normative in standarde ob upoštevanju dejanskih cen,
da izvajalci teh programov ne bodo postavljeni v neenak
družbenoekonomski položaj z delavci v gospodarstvu občine.
S tem bo tudi omogočeno, da se bodo zmanjšale nekatere
prevelike razlike v osebnih dohodkih delavcev posameznih
družbenih dejavnosti med občinami, ki niso posledica razlik v
pogojih, zahtevnosti in delovnih rezultatih.
S samoupravnimi sporazumi o skupnih osnovah in izhodiščih za razporejanje dohodka in čistega dohodka ter delitev
sredstev za osebne dohodke in skupno porabo, ki jih bodo
delavci v temeljnih organizacijah združenega dela v družbenih dejavnostih sprejemali še letos, je treba pri vrednotenju
del in nalog upoštevati zahtevnost in pogoje dela delavcev v
družbenih dejavnostih, da bi tako lahko vzpostavili ustreznejša razmerja v osebnih dohodkih.
Za zagotovitev ustreznih podatkov o osebnih dohodkih je
treba z uveljavitvijo samoupravnih sporazumov dejavnosti
dopolniti tudi sedanji informacijski sistem o osebnih dohodkih, da bi bile možne analize in primerjave med osebnimi
dohodki delavcev v teh dejavnostih z osebnimi dohodki delavcev v gospodarstvu.

OSNUTEK ZAKONA
o

spremembah

varnosti

in

cestnega

dopolnitvah
prometa

1. člen v
V zakonu o varnosti cestnega prometa (Uradni list SRS, št.
5/82) se v 34. členu črta beseda »atestirano«.
2. člen
125. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Motorna in priklopna vozila, traktorji, kolesa z motorjem in
lahki priklopniki, ki se posamično izdelujejo ali predelujejo
morajo biti glede konstrukcijskih lastnosti in naprav preizkušena preden se izroči v promet.
Voznik posamično izdelanega ali predelanega vozila iz prejšnjega odstavka mora imeti listino o preizkusu vozila in jo na
zahtevo pooblaščene uradne osebe organa za notranje
zadeve pokazati.
Traktorje, kolesa z motorjem in lahke priklopnike iz prvega
odstavka tega člena preizkušajo pooblaščene organizacije
združenega dela ali druge pooblaščene organizacije. O preizkušnji se izda strokovno mnenje.
Stroške preizkusa plača lastnik oziroma imetnik pravice
uporabe preizkušenega traktorja, kolesa z motorjem oziroma
lahkega priklopnika.
Predsednik Republiškega komiteja za industrijo in gradbeništvo v soglasju z republiškim sekretarjem za notranje
zadeve pooblasti organizacije iz tretjega odstavka tega člena
in izda natančnejše predpise o preizkušanju traktorjev, koles
z motorjem in lahkih priklopnikov in o izdajanju strokovnih
mnenj.«
3. člen
V prvem odstavku 126. člena se črtata besedi »tretjega
odstavka«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Veljavnost prometnega dovoljenja se obnovi na podlagi
izdanega strokovnega mnenja oziroma atesta «
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4. člen
7. točka prvega odstavka 166. člena se črta.
5. člen
V 15. točki prvega odstavka 167. člena se beseda »atestiran« nadomesti z besedo »preizkušen«.
6. člen
V 12. točki prvega odstavka 171. člena se beseda »atestirano« nadomesti z besedo »preizkušeno«.
7. člen
V 9. točki prvega odstavka 173. člena se beseda »tretjega«
nadomesti z besedo »drugega«.
8. člen
četrti odstavek 181. člena se črta.
9. člen
190. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Določba 125. člena tega zakona v zvezi s preizkušanjem
lahkih priklopnikov se uporablja za lahke priklopnike, ki bodo
izdelani in dani v promet po 31. decembru 1985.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
10. člen
Do izdaje ustreznih predpisov za izvajanje določb 179.
člena zakona o temeljih varnosti cestnega prometa morajo
biti motorna in priklopna vozila, ki se posamično izdelujejo ali
predelujejo, pred vključitvijo v promet preizkušena, če so
izdelana oziroma predelana tako, da so sposobna za varno
vključitev v cestni promet.
poročevalec

Vozilo iz prejšnjega odstavka preizkusi pooblaščena organizacija. O preizkusu vozila izda strokovno mnenje.
Stroške preizkusa plača lastnik oziroma imetnik pravice
uporabe preizkušenega vozila.
Predsednik Republiškega komiteja za industrijo in gradbeništvo v soglasju z republiškim sekretarjem za notranje
zadeve pooblasti organizacije iz drugega odstavka tega člena
in izda natančnejše podpise o preizkušanju vozil in izdajanju
strokovnih mnenj.
11. člen
Do izdaje jugoslovanskega standarda, ki bo urejal ustreznost varnostnih kabin oziroma varnostnih lokov, predpisanega v 72. členu pravilnika o dimenzijah, skupnih masah in
osni obremenitvi vozil ter o osnovnih pogojih, ki jih morajo

izpolnjevati naprave in oprema na vozilih v cestnem prometu
(Uradni list SFRJ, št. 50/82) mora varnostno kabino oziroma
varnostni lok pregledati in preizkusiti Zavod SRS za varstvo
pri delu iz Ljubljane.
O pregledu in preizkusu varnostne kabine oziroma varnostnega loka se izda strokovno mnenje.
Za varnostno kabino ali varnostni lok, za katero je bil izdan
atest na podlagi normativov, ki jih v skladu z mednarodnimi
sporazumi priznava tudi Jugoslavija, pregleda in preizkusa iz
prvega odstavka tega člena ni potrebno opraviti.
12. člen
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
SRS.

SKUPŠČINA SR SLOVENIJE IZVRŠNI SVET

I.
Skupščina SR Slovenije je na seji Zbora združenega dela in
Zbora občin dne 20. junija 1984 sprejela predlog za izdajo
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o varnosti cestnega prometa. Zbora skupščine sta naložila Izvršnemu svetu
Skupščine SR Slovenije, da pripravi osnutek zakona, pri tem
pa upošteva pripombe, predloge in mnenja delovnih teles
zborov in skupščine, pripombe skupin delegatov ter pripombe in mnenja iz razprave delegatov na sejah zborov.
II.
Obravnavani predlog za izdajo zakona je vseboval spremembe in dopolnitve s katerimi je predlagatelj želel:
- rešiti vprašanje neusklajenosti 125. in 126. člena zakona
z Ustavo SFRJ, Zakonom o standardizaciji in Zakonom o
temeljih varnosti cestnega prometa (odločba Ustavnega
sodišča Jugoslavije z 7. septembrom 1983, objavljena v Uradnem listu SFRJ št. 58/83, po kateri urejanje preizkušanja
serijsko in posamično izdelanih oziroma predelanih vozil in
izdajanje atestov sodi v zvezno pristojnost);
- uskladiti kazenske sankcije z novim zakonom o prekrških-(Uradni list SRS, št. 25/83) s katerim so določene nižje
zaporne kazni ter na novo urejeni varstveni ukrepi;
- na novo opredeliti oziroma dopolniti nekatere določbe
zakona, za katere je bilo ob praktičnem izvajanju zakona
ugotovljeno, da niso dovolj jasne (kot na primer: določilo 9.
člena, iz katerega ne izhaja, kdo določa prometno ureditev na
posamezni cesti; določilo 130. člena, iz katerega ni jasno
razvidno, da mora tudi tisti, ki kupi rabljeno vozilo, pristojnemu občinskemu upravnemu organu prijaviti spremembo
lastništva, ter v kakšnem roku je lastnik vozila dolžan zahtevati podaljšanje veljavnosti registracije, oziroma, če tega ne
stori, odjaviti vozilo), ali da njih izvajanje predstavlja poseben
problem (kot na primer določilo, da izvršni svet občinske
skupščine določi višino stroškov izpita, preizkusa in preverjanja znanja na podlagi soglasja republiške skupnost, za cene).
V razpravi o tem predlogu za izdajo zakona v pristojnih
telesih zborov in skupščine, predvsem pa na samih sejah
zborov Skupščine SR Slovenije je bila dana vrsta pripomb na
tiste določbe zakona za katere predlagatelj ni predvideval, da
bi se ob teh spremembah zakona spreminjale oziroma dopolnjevale.
Ob pripravi besedila osnutka zakona pa je predlagatelj
ugotovil, da spreminjanje zakona v tem Času ni smotrno. V
Skupščini SFRJ je namreč v fazi sprejemanja nov zakon o
prekrških, s katerim se kršijo zvezni predpisi. Zaradi sprememb, ki jih bo uzakonil ta zakon ter zaradi vrste drugih
predlogov za spremembo in dopolnitev (na primer Komisija za
pravosodje Skupščine SR Slovenije predlaga spremembo
določb o gospodarskih prestopkih) bo potrebno spremeniti
tudi Zakon o temeljih varnosti cestnega prometa. Zaradi vsebinske povezave med zakonoma pa bo po sprejetju sprememb in dopolnitev zveznega zakona nujno potrebno spremeniti oziroma uskladiti z zveznim zakonom Zakon o varnosti
cestnega prometa. Poleg tega predlagatelj meni, da bo že v
prvi polovici leta 1985 potrebno spremeniti Zakon o prekrških,
ki je bil sprejet leta 1983. Te spremembe pa bi tudi vplivale na
to, da bo koncem prihodnjega leta nujno potrebno pristopiti k
pripravi sprememb in dopolnitev zakona o varnosti cestnega
prometa.

V primeru, da bi vztrajali na tem, da se že v letošnjem letu
sprejmejo spremembe in dopolnitve zakona, ki so v prvi fazi
zakonodajnega postopka že bile sprejete oziroma so jih ob tej
priliki predlagali delegati in člani delovnih teles zbora in
skupščine, bi tako prišlo do tega, da bi v razdobju enega
oziroma dveh let dvakrat spreminjali zakon o varnosti cestnega prometa.
Takšno ravnanje prav gotovo ne bi bilo racionalno in v
smislu resolucije o zakonodajni politiki. Zato predlagatelj
predlaga, da Skupščina SR Slovenije v letošnjem letu obravnava in sprejme le tiste spremembe in dopolnitve zakona o
varnosti cestnega prometa, ki jih je na podlagi odločbe Ustavnega sodišča Jugoslavije v zvezi z ustavo SFRJ dolžna sprejeti. V tem smislu je tudi pripravljen predloženi osnutek zakona.
Glede na določilo 384. člena Ustave SFRJ, da mora pristojna Skupščina v šestih mesecih od dneva vročitve odločbe
Ustavnega sodišča Jugoslavije uskladiti zakon z Ustavo SFRJ
oziroma zveznimi zakoni, predlagatelj predlaga Skupščini SR
Slovenije, da v skladu s 307. členom poslovnika Skupščine SR
Slovenije obravnava ta zakon po skrajšanem postopku tako,
da hkrati obravnava zakonski osnutek in zakonski predlog.
Ob tem se predlagatelj zavezuje, da bo ob pripravi sprememb
in dopolnitev zakona o varnosti cestnega prometa, ki jih bo v
naslednjem letu pripravil na podlagi sprememb Zakona o
prekrških, s katerimi se kršijo zvezni predpisi in predvidenih
spremembah in dopolnitvah zakona o temeljih varnosti cestnega prometa, proučil in kolikor bo mogoče upošteval pripombe, ki so bile dane v razpravi o predlogu za izdajo zakona
o spremembah in dopolnitvah zakona o varnosti cestnega
prometa.
III.
Predloženi osnutek zakona je pripravljen na podlagi
odločbe Ustavnega sodišča Jugoslavije, da določilo 125.
člena ni v skladu s 13. točko 281. člena Ustave SFRJ ter je v
nasprotju z Zakonom o standardizaciji (Uradni list SFRJ, št.
38/77 in 11/80) in 179. členom Zakona o temeljih varnosti
cestnega prometa (Uradni list SFRJ, št. 63/80 in 4/81), po
katerih sodi urejanje preizkušenja serijsko in posamično izdelanih oziroma predelanih vozil in izdajanje atestov, v zvezno
pristojnost.
V skladu s tem se z osnutkom zakona predlaga, da se iz 34.
člena zakona, ki določa, da morajo imeti traktorji vgrajeno
atestirano varnostno kabino ali varnostni lok, črta beseda
»atestirano«.
Z osnutkom zakona se spreminja 125. člen zakona tako. da
se v prvem odstavku določa le, da morajo biti motorna in
priklopna vozila, traktorji, kolesa z motorjem in lahki priklopniki, ki se posamično izdelujejo ali predelujejo giede konstrukcijskih lastnosti in naprav preizkušena preden se izročijo
v promet, ostale določbe pa spremenijo tako, da se nanašajo
le na traktorje, kolesa z motorjem in lahke priklopnike.
Zaradi vsebinske povezanosti predstavlja v 3. členu osnutka
zakona predlagana sprememba 126. člana le uskladitev s
spremembo 125. člena.
Na podlagi spremembe 125. člena zakona £es 4., 5., S. in 7.
členom osnutka spreminjajo tudi tiste določbe poglavja o
kazenskih sankcijah, kjer so opredeljeni prekrški za tiste
storilce, ki ne ravnajo v skladu s 125. členom.

Z 8. in 9. členom se v skladu s spremembami 125. in 126.
člena črta četrti odstavek 181. člena in spreminja 190. člen
zakona.
Z že navedeno odločbo Ustavnega sodišča Jugoslavije z
dne 7. septembra 1983 sta tudi razveljavljena pravilnik o
preizkušanju motornih in priklopnih vozil, ki se serijsko ali
posamično izdelujejo oziroma predelujejo ali uvažajo in izdajanju atestov (Uradni list SRS, št. 30/76) ter akt o pooblastitvi
organizacij, ki opravljajo te preglede. V SR Sloveniji so od leta
1976 bile tri organizacije pooblaščene za opralvjanje teh pregledov. Do prenehanja delovanja na podlagi odločbe Ustavnega sodišča Jugoslavije je bilo v teh organizacijah opravljenih skupaj preko 6700 preizkusov in pregledov posamično
izdelanih oziroma predelanih vozil od tega v letu 1983 kar
1018, Posegov, ki jih občani izvršijo na svojih vozilih in ki so
take narave, da je potrebno iz varnostnih razlogov preveriti ali
sme biti tako vozilo vključeno v promet je v zadnjem času
zaradi zaostrene gospodarske situacije vedno več (vgrajevanje plinskih naprav, zamenjave motorjev s takimi, ki imajo
manjšo porabo ipd.). V praksi je že prihajalo do problemov in
negodovanj, saj lastniki predelanih in posamično izdelanih
vozil le-teh niso mogli registrirati, ker pooblaščene organizacije iz 125. člena zakona o varnosti cestnega prometa ne
smejo več preizkušati in pregledovati vozil ter izdajati atestov.
Ustavno sodišče Jugoslavije je obvestilo Skupščino SFRJ,
da je preizkušanje vozil in izdajanje atestov v pristojnosti
zveze ter da niso bili izdani ustrezni predpisi za izvajanje 179.
in 221. člena zakona o temeljih varnosti cestnega prometa. Ne
glede na to pa na zveznem nivoju to vprašanje doslej še ni bilo
rešeno. V skladu z odločbo Ustavnega sodišča Jugoslavije
smo v praksi to vprašanje v SR Sloveniji začasno že rešili tako,
da pooblaščene organizacije izdajajo o pregledih posamično
izdelanih in predelanih vozil strokovna mnenja in ne atestov.
Zato se z 10. členom osnutka zakona določa, da se do
izdaje ustreznih predpisov na zveznem nivoju posamično
izdelana in predelana motorna in priklopna vozila pregledujejo, če so izdelana oziroma predelana tako, da so sposobna
za varno vključitev v cestni promet. Te preglede bi opravljale
pooblaščene organizacije,,ki bi o pregledu izdajale strokovno
mnenje. Predsednik Republiškega komiteja za industrijo in
gradbeništvo pa bi bil pooblaščen, da v soglasju z republiškim
sekretarjem za notranje zadeve izda natančnejše predpise o
pregledu vozil in izdajanju strokovnih mnenj ter da pooblasti
organizacije, ki opravljajo te preglede. Dokler ne bodo izdani
ustrezni zvezni podzakonski predpisi, se z 11. členom osnutka
zakona analogno kot za posamično izdelana in predelana
vozila na motorni pogon vprašanje preizkušanja, rešuje tudi
pregledovanje in preizkušanje varnostnih kabin oziroma varnostnih lokov traktorjev. Te preglede bi opravljal Zavod SRS
za varstvo pri delu iz Ljubljane.
IV.
Izvajanje predloženega zakona ne bo terjalo dodatnih fipančnih sredstev prav tako se z njim ne nalaga novih nalog
družbeno politčnim skupnostim kot tudi ne organizacijam
združnega dela, drugim samoupravnim organizacijam in
skupnostim. Potrebno pa bo izdati ustrezne izvršilne predpise
iz zadnjega odstavka 2. in 10. člena tega zakona.
Določbe zakona o varnosti cestnega
prometa, ki se z osnutkom zakona o
spremembah in dopolnitvah zakona o
varnosti cestnega prometa, spreminjajo
oziroma dopolnjujejo
34. člen
Traktorji morajo imeti vgrajeno atestirano varnostno kabino
ali varnostni lok.
125.člen
Motorna in priklopna vozila, traktorji, kolesa z motorjem in
lahki priklopniki, ki se serijsko ali posamično izdelujejo ali
predelujejo ali uvažajo morajo biti glede konstrukcijskih lastnosti in naprav preizkušeni preden se izročijo v promet.
Vozila iz prvega odstavka tega člena preizkušajo poo32

blaščene organizacije združenega dela ali druge pooblaščene
organizacije. O preizkušnji vozil se izda atest.
Voznik posamično izdelanega ali predelanega vozila iz
prvega odstavka tega člena mora imeti listino (atest) o preizkusu vozila in jo na zahtevo pooblaščene uradne osebe
organa za notranje zadeve pokazati.
Stroške preizkušanja plača lastnik oziroma imetnik pravice
uporabe preizkušenega vozila.
Predsednik Republiškega komiteja za energetiko, industrijo
in gradbeništvo v soglasju z republiškim sekretarjem za notranje zadeve pooblasti organizacije iz prvega odstavka tega
člena in izda natančnejše predpise o preizkušanju vozil in
izdajanju atestov.
126. člen
Za predelavo v smislu tretjega odstavka 125. člena tega
zakona se šteje tudi vdelava naprave na pogon na stisnjen ali
vtekočinjen plin.
Ob predelavi vozila iz prejšnjega odstavka in ob vsaki predelavi naprav, ki so pomembne za varno vožnjo, preneha
veljavnost prometnega dovoljenja.
Veljavnost prometnega dovoljenja se obnovi na podlagi
izdanega atesta iz 125. člena tega zakona.
166. člen
Z denarno kaznijo od 20.000 do 150.000 din se kaznuje za
gospodarski prestopek organizacija združenega dela, samoupravna interesna skupnost ali druga pravna oseba:
7. Če preizkuša motorna in priklopna vozila, traktorje,
kolesa z motorjem ali lahke priklopnike, ki se serijsko ali
posamično izdelujejo ali predelujejo, pa nima za to pooblastila (drugi odstavek 125. člena).
167. člen
Z denarno kaznijo od 5.000 do 50.000 din se kaznuje za
prekršek organizacija združenega dela, samoupravna interesna skupnost ali druga pravna oseba:
15. če je v cestnem prometu njen traktor ali kolo z motorjem ali lahki priklopnik, ki je posamično izdelan ali predelan in
ni atestiran (prvi odstavek 125. člena).
171. člen
Z denarno kaznijo od 800 do 4000 din ali kaznijo zapora do
60 dni se kaznuje za prekršek:
12. lastnik, ki uporablja v cestnem prometu motorno vozilo,
priklopno vozilo, traktor, kolo z motorjem ali lahki priklopnik,
ki je posamično izdelano ali predelano in ni atestirano (prvi
odstavek 125. člena).
173. člen
Z denarno kaznijo 500 din se kaznuje takoj na mestu za
prekršek:
9. voznik motornega vozila, priklopnega vozila, traktorja,
kolesa z motorjem ali lahkega priklopnika, ki nima listine iz
tretjega odstavka 125. člena tega zakona.
181. člen
Določba 34. člena tega zakona se začne uporabljati 1.
januarja 1984.
Organizacija združenega dela, ki proizvaja oziroma tista, ki
daje v promet traktorje, mora zagotoviti, da bodo traktorji, ki
jih bo proizvedla oziroma dala v promet lastnikom oziroma
imetnikom pravice uporabe z območja SR Slovenije po 1.
januarju 1984, opremljeni v skladu z določbo 34. člena tega
zakona.
Lastniki in imetniki pravice uporabe traktorjev, evidentiranih pred 1. januarjem 1984 morajo opremiti traktorje v skladu
z določbo 34. člena tega zakona do 1. januarja 1986.
Predsednik Republiškega komiteja za promet in zveze po
predhodnem soglasju Republiškega komiteja za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano določi organizacijo za atestiranje
varnostnih kabin oziroma varnostnih lokov.
190. člen
Določbe 125. člena tega zakona v zvezi z atestiranjem
lahkih priklopnikov se začnejo uporabljati dve leti po uveljavitvi tega zakona.
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