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POROČILO 

o reševanju problematike varstva dobrin 

splošnega pomena in vrednot 

človekovega okolja v SR Sloveniji v letu 

1978 (ESA-248) 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na osnovi poročila 
republiškega komiteja za varstvo okolja o stanju in problemih 
človekovega okolja; 
upoštevaje napotila Predsedstva SRS, ki je obravnavalo ta 
vprašanja 24. februarja 1978; 
ocenil uresničevanje stališč, sklepov in priporočil Skupščine 
SRS o reševanju problematike varstva dobrin splošnega po- 
mena in vrednot človekovega okolja (sprejeta maja 1977), o 
izvajanju nujnih ukrepov na področju varstva zraka (sprejeta 
januarja 1978) ter o oblikovanju in izvajanju prostorske, urba- 
nistične in zemljiške politike v SRS (sprejeta februarja 1978); 
zlasti še v luči stališč XI. kongresa ZKJ (13. toč. 1. dela 
resolucije »Vloga in naloge ZKJ v boju za razvoj socialistič- 
nega samoupravljanja, za materialni in družbeni napredek 
države« kakor tudi drugih dokumentov kongresa) in VIII. kon- 
gresa ZK Slovenije (18. toč. resolucije - »Povečati moramo 
skrb za varstvo dobrin splošnega pomena in vrednot človeko- 
vega okolja«). 

Ugotovil je, da uresničevanje nalog, ki so sprejete v tem 
srednjeročnem planu, ni zadovoljivo. Tudi pri uresničevanju 
zakonov - o varstvu zraka, ravnanju z odpadki in drugih - 
nismo dovolj uspešni, saj niso zagotovljeni pogoji za ustrezno 
ravnanje vseh dejavnikov v okolju. Počasi usposabljamo or- 
gane za planiranje in za varstvo okolja. Razvito ni svetovalno 
delo in celo strokovne službe, projektantske organizacije in 
nekateri zavodi niso dovolj usposobljeni za odpravljanje nji- 
hovih nalog. Značilna so prizadevanja na nekaterih področjih 
združenega dela, da bi odpravili žarišča onesnaževanja, ven- 
dar je potrebno okrepiti raziskovalno delo, razviti širšo solidr- 
nostno akcijo in družbeno pomoč. Pred nami so priprave 
novih dogovorov in planov do leta 1985 in še za naprej, zato je 
potrebna temeljita ocena razmer in uresničevanje sprejetih 
nalog ali zakonov, točnejša opredelitev obveznosti in odgo- 
vornosti vsakega dejavnika v okolju. 

Varstva dobrin splošnega pomena in vrednot človekovega 
okolja ni mogoče ločevati od družbenoekonomskega dogaja- 
nja in razvojnih tokov. Pojavi v okolju so vselej kompleksni po 
vzrokih in posledicah ter zahtevajo interdisciplinarno in inte- 
resorsko sodelovanje in reševanje. Vse to narekuje razvijanje 
družbenega planiranja, širše in konstruktivno družbeno do- 
govarjanje, tudi nekatere sistemske ukrepe in morda novo 
stopnjo v družbenem organiziranju in delovanju za varstvo 
okolja. Od odzivnosti predvsem na incidente in probleme v 
človekovem okolju je potrebno preiti k načrtnejšemu in zlasti 
preventivnemu delovanju. 

Zato je namen tega poročila spodbuditi poglobljeno raz- 
pravo o problematiki varstva dobrin in vrednot človekovega 
okolja, odgovoriti na nekatera vprašanja glede družbene or- 
ganiziranosti, zakonodaje, prioritetnih nalog in učinkovitejše 
družbene pomoči. Izvršni svet Skupščine SRS sprejema v 
svoji pristojnosti ukrepe in pripravlja predloge za uresničeva- 
nje stališč Skupščine SRS, predlaga pa, da to storijo tudi vsi 
drugi družbeni dejavniki in neposredni udeleženci dogajanja 
v človekovem okolju. 

1. O oceni stanja in nekaterih dosežkov 
Skupščina SRS je 27. marca 1978 sprejela zakon o ravnanju 

z odpadki in s tem omogočila urejanje odnosov na enem 
najbolj kočljivih prizorišč onesnaževanja in neizkoriščenih 
sekundarnih surovin. Zagotoviti pa je potrebno pogoje za 

uresničevanje zakona, ki so na eni strani predpisi o izvrševa- 
nju zakona, predvsem pa izboljšanje zbiranja odpadkov za- 
radi koristne izrabe, razvijanje predelave odpadkov, izboljša- 
nje proizvodnje in uporabe embalaže, pa tudi nekateri gospo- 
darski ukrepi. Gospodarska zbornica SRS, republiški komite 
za varstvo okolja in raziskovalci v okviru projekta »sekun- 
darne surovine« koordinirano delujejo, niso pa še sklenjeni 
potrebni dogovori, ki bi povezali uresničevalce programov. 
Pripravljajo nekaj projektov, v Kanalu ob Soči pa že gradijo 
tovarno za predelavo odpadne plastike. V nekaterih metalur- 
ških, kemičnih in farmacevtskih proizvodnih organizacijah so 
z novimi tehnološkimi izpeljavami dosegli pomembne 
uspehe. Posebno pomembno je, da takšne sanacije razmer 
pomenijo izboljšanje tehnologije in imajo gospodarsko opra- 
vičilo. 

Pri uresničevanju družbenega dogovora o očiščenju no- 
tranjske Reke so opravili, ne pa še dokončali, veliko delo v 
tovarni lesonita in v tovarni organskih kislin v Ilirski Bistrici 
(nova tehnologija in čistilne naprave), zgradili zadrževalnik na 
Moli (zgrraditi morajo še dva) in nadaljuje se akcija z osrednjo 
čistilno napravo v Ilirski Bistrici. Tudi na osnovi družbenega 
dogovora o varstvu okolja v Celju so v dveh letih vložili 140 
mil. din, sprejeli so in začeli uresničevati sanacijski program 
cinkarne, osnovali so SIS za varstvo zraka idr. V celulozno 
papirni industriji sistematično pristopajo k razreševanju pro- 
blemov; s preureditvijo tovarne celuloze in papirja v Krškem 
so že nekaj dosegli, morajo pa še dograditi čistilne sisteme. S 
plinifikacijo dobivajo nekateri veliki onesnaževalci zraka 
boljše gorivo. V Mežici so tudi že uresničili velik del sanacije 
okolja. Marsikje so se lotili preurejanja zastarelih naprav in 
nedograjene tehnologije, vendar še iščejo ustrezne rešitve in 
možnosti za nabavo potrebne opreme. Spodbudno je tudi, da 
se razvija proizvodnja sredstev za čistilne sisteme in neone- 
snažujoče procese, kar dokazuje interes naročnikov in obe- 
nem gospodarnost. 

Tudi v letu 1978 se onesnaženost voda ni spremenila. Na eni 
strani so obremenitve večje (novi domovi in obrati, veliko 
večja poraba vode, kar pomeni tudi povečanje odplak), na 
drugi pa že deluje nekaj novih čistilnih sistemov (največji je 
medobčinski Domžale-Kamnik). Toda pri uresničevanju na- 
log po srednjeročnem planu smo v resni zamudi; dogovor- 
jeno zmanjšanje onesnaženja vode za 30% ne bo doseženo, 
ker se ne gradi dovolj čistilnih sistemov in številne šele pro- 
jektirajo. Zaostruje pa se oskrba s pitno vodo; izkoriščamo že 
tri četrtine razpoložljivih izvirov in marsikje oskrba ni zadovo- 
ljiva. Z dogovori bi morali razrešiti zajetje novih virov, gradnjo 
novih čistilnih sistemov in namensko združevanje sredstev za 
ustrezne programe. Sedaj so v javni razpravi vodnogospodar- 
ske osnove in na koncu bo treba sprejeti ustrezne rešitve. 

Na področju varstva zraka so sicer zaznavna prizadevanja 
številnih organizacij združenega dela, vendar v celem pro- 
gramu nalog najbolj zaostajamo. Enajst SIS za varstvo zraka, 
ki bi morale biti po določilih zakona osnovane že v letu 1976, 
še vedno ni ustanovljenih. Izkazalo se je, da financiranje 
sanacijskih programov in delovanja SIS po zakonu iz 1.1975 ni 
uresničljivo, zato je potrebna sprememba zakona. Za zaosta- 
janje na tem področju so odgovorne zlasti občine, kjer so 
območja najhujšega onesnaženja. Posledice onesnaženosti 
zraka so hude, zaznavne šele čez daljšo dobo in jih marsikje 
podcenjujejo. Republiški komite za varstvo okolja je naslovil 
poseben poziv vsem odgovornim dejavnikom za širšo akcijo 

2 poročevalec 



za izboljšanje zdravja (med drugim je predlagal tudi odpravo 
kajenja v javnih in skupnih delovnih prostorih), vendar je 
kontrolna anketa pokazala, da je odziv zelo skromen. Očitno 
je potrebna širša družbena akcija za odločno podporo druž- 
benopolitičnih dejavnikov. 

Republiški komite za varstvo okolja priporoča ukrepe, ki 
bodo preprečili vse incidente v okolju zaradi nestrokovne in 
neodgovorne rabe kemičnih snovi, slabega delovanja čistilnih 
in varnostnih naprav ter težkih razmer v prometu. Niso še 
izdana vsa potrebna navodila nadzornim in varnostnim orga- 
nom, vendar pa je zbrana določena dokumentacija o nevarnih 
snoveh. Vrsta razvitih dežel je sprejela zakone o nadzorovanju 
vseh kemičnih snovi in izdelkov iz njih, ki lahko prinašajo 
nezaželene učinke na ljudi in okolje, kar pomeni ustrezno 
odzivnost vseh v mednarodno menjavo vključenih udeležen- 
cev. Z anketo je ugotovljeno, da tudi vsi strokovno šolani 
kadri, ki imajo opravka z nevarnimi ali zaščitnimi snovmi, niso 
primerno usposobljeni za delo, ki ga opravljajo, kajti nepre- 
stano prihajajo v rabo nova sredstva, ki jih je zaradi neštetih 
(tujih) imen in nesodelovanja proizvajalcev težko spoznati. 

V uresničevanju zemljiške in urbanistične politike se je v 
letu 1978 začela pomemba akcija. Z ustrezno zakonodajo in z 
delovanjem kmetijskih zemljiških skupnosti je naravnan ob- 
čutnejši premik k varstvu rodovitnih površin, seveda pa je za 
to potrebna preusmeritev tokov urbanizacije Kmetje so več- 
krat - zlasti na Gorenjskem in v okolici Ljubljane - terjali 
odločno podporo komiteja zaradi ohranitve obdelovalnih po- 
vršin. Odlok Skupščine SRS o obvezni pripravi novih prostor- 
skih planov se počasi uresničuje, z zamudo, v veliki meri tudi 
za to, ker ustrezne službe niso usposobljene. Zato omejitev 
gradenj na orni zemlji še ni nadomeščena z določitvijo in 
komunalno opremo drugih primernih stavbišč, pa tudi neza- 
konita gradnja še ni zajezena. 

Pri vseh teh tehnoloških modernizacijah, preusmeritvah, 
iskanju boljših rešitev, akcijah varčevanja z energijo in plani- 
ranju je odločilnega pomena raziskovalno delo. Pri Razisko- 
valni skupnosti Slovenije je bilo leta 1978 v projektu o varstvu 
okolja v delu 47 nalog, od teh 27 sofinanciranih z gospodar- 
stvom. Dve tretjini nalog je temeljne narave, tretjina pa aplika- 
tivnih. Za glavne naloge - raziskovanje kemičnih snovi v 
okolju, izrabo odpadkov kot vira surovin, razvijanje učinkovi- 
tih čistilnih sistemov, tehnološke izboljšave zaradi zmanjšanja 
emisij in odpadkov, zdravstveno preventivo - imamo premalo 
izvajalcev in združenih sredstev, napredek pa otežuje tudi 
pomanjkanje opazovalnih sistemov. Prav tega potrebujemo 
znatno več zaradi priprave novih programov in razvojnih 
planov. Iz okolja izvira 60 do 90% obolenj in poškodb ljudi, ki 
imajo nedogledne človeške in gospodarske posledice. Zaradi 
nesreč na cestah je izgubilo življenje nad 750 ljudi, več kakor 
600 zaradi raka na pljučih in še veliko več zaradi obolenj dihal, 
zelo naraščajo pa tudi druge bolezni, ki imajo povzročiteljev 
okolju. 

Z gradnjo nuklearne elektrarne pri Krškem se ostreje po- 
stavlja v ospredje pravna ureditev tega področja in ustrezno 
varstvo okolja. To področje sedaj ureja 18 zveznih zakonov in 
temeljnih predpisov ter 18 zveznih in republiških izvršilnih 
predpisov. V pogledu zdravstvene zaščite in varnosti so v 
sklepni fazi dokumenti za izvajanje ukrepov Mednarodne 
agencije za atomsko energijo. V začetku 1979 morajo biti 
izpolnjene naše obveznosti, od katerih tudi zavisi dobava 
goriva NEK. Izvršni svet Skupščine SRS je oktobra 1978 ime- 
noval novo komisijo za jedrsko energijo in v njenem sestavu 
podkomisijo za varstvo okolja. 

Podrobnejša ocena razmer v človekovem okolju, ki jo je 
opravi! Republiški komite za varstvo okolja v sodelovanju z 
drugimi republiškimi organi, nekaterimi občinami, organiza- 
cijami združenega dela in raziskovalnimi organizacijami, kaže 
tudi na naslednje ugotovitve in probleme: 

A- 
Naša zakonodaja o varstvu okolja je zelo razsežna (153 

zveznih in republiških predpisov, okoli 1000 občinskih odlo- 
kov), nepregledna in pri vsem tem nedograjena (nekateri 
vidiki odnosov in odgovornosti še niso urejeni), kar je posle- 
dica sektorskega in resorskega pristopa. Očiten je neenoten 
pristop, nekatere rešitve so zastarele, kaže se enostransko 
pojmovanje pojavov v okolju. Zato v zakonodaji ni uveljav- 
ljeno pravo razmerje med varstvom človekovega okolja, te- 

hničnim napredkom in družbenoekonomskim razvojem. 
Predpisi o varstvu okolja hitro zastarijo, veliko je še deklara- 
tivnosti in nekatere zakonske določbe niso izvedljive. Neza- 
dostno je urejeno odpravljanje starih žarišč onesnaževanja, 
odgovornost povzročiteljev onesnaževanja in povračilo pov- 
zročene škode, sistem sodelovanja vseh dejavnikov za varstvo 
dobrin splošnega pomena in vrednot človekovega okolja ter 
metodologija družbenega in še posebej prostorskega planira- 
nja in usklajevanja predlaganih rešitev. 
B. 

V tem srednjeročnem obdobju je sklenjenih malo dogovo- 
rov in sprejetih kompleksnih sanacijskih programov. Zaradi 
tega ni opredeljena strategija postopnega učinkovitega od- 
pravljanja žarišč in virov onesnaževanja ali neurejenosti v 
okolju. Na osnovi v začetku omenjenih stališč Skupščine SRS 
izpopolnjujemo zakonodajo in izvršilne predpise. Vrsta obra- 
tov in dejavnosti deluje brez ustreznih dovoljenj, kar pomeni, 
da niso zagotovljeni varstveni ukrepi ali da ne zagotavljajo 
ustreznih kakovostnih stopenj. Nekateri primeri težav v po- 
skusni dobi obratovanja čistilnih sredstev in intervencije 
banke (na osnovah strokovnih ekoloških presoj), da morajo 
investitorji izpopolnjevati projekte neposredno pred začet- 
kom del, kažejo na nedovoljno usposobljenost in doslednost 
projektantskih organizacij in investitorjev. Nezakonita in ne- 
dosledna ravnanja še niso dovolj odločno preprečena. 
C. 

V gospodarstvu so se nakopičili problemi onesnaževanja 
predvsem v nekaterih panogah, najbolj v surovinski proizvod- 
nji v energetiki in kjer uporabljajo nevarna kemična sredstva. 
Te dejavnosti na splošno nimajo potrebnih lastnih virov za 
modernizacijo tehnologije in preprečevanje nezaželenih vpli- 
vov na okolje; razvijanje dohodkovnih odnosov v reprodukcij- 
skih kompleksih ustvarja za to boljše pogoje. Primer celu- 
lozno-papirne panoge, kjer združujejo sredstva za postopno 
načrtno rekonstrukcijo tovarn, kaže realno pot za postopno 
odstranitev onesnaževanja okolja. Tehnološke rekonstruk- 
cije, ki jih je pospešila zahtevana ekološka sanacija, so pov- 
sod prinesle napredek in zmanjšale stroške za popravljanje 
škodljivih posledic, kar tudi ekonomsko opravičuje te spre- 
membe. 
Č. 

V sedanji opredelitvi odgovornosti in razdelitvi nalog jih 
imajo največ občine. V večini občin pa so opravila prenesli le 
na strokovne službe, saj ima le tretjina občin neki organ 
(komisijo, svet, odbor - pri skupščini ali njenem izvršnem 
svetu). V 30 anketiranih občinah je v strokovnih službah le 20 
strokovnih delavcev in del občin nima niti ustrezne planerske 
skupine. V takšnih razmerah je uresničevanje stališč Skup- 
ščine SRS in družbeno dogovorjene politike varstva dobrin 
splošnega pomena in vrednot človekovega okolja, pa tudi 
preprečevanje nezakonitih dejanj vprašljivo. Izvršni svet je 
Skupščino SRS seznanil s problemi delovanja nadzornih 
služb in sprejeti so bili ukrepi za izboljšanje. 
D. 

Konec leta 1978 so že delovali prvi družbeni sveti, katerih 
naloga je vplivati na usklajeno načrtno delovanje in olajšati 
družbeno dogovarjanje ali samoupravno sporazumevanje o 
urejanju okolja. 

Samoupravni dokumenti in razvojni programi številnih or- 
ganizacij združenega dela in delovnih skupnosti pretežno le 
na splošno očrtujejo pomen varstva okolja, na teh osnovah pa 
niso opredeljene konkretne izpeljave in zadolžitve. Verjetno 
tudi to prispeva k pomanjkanju pobud in zavzetosti za samou- 
pravno sporazumevanje o skupnem reševanju skupno pov- 
zročenih ekscesov v okolju. 

Razna poročila kažejo, da organizacije združenega dela, 
krajevne skupnosti in samoupravne interesne skupnosti naj- 
več pozornosti in sredstev namenjajo varstvu voda, prostor- 
skim problemom, varstvu zraka in prometni varnosti. Živahne 
razprave so o gradnji energetskih objektov in prometnih ob- 
jektov ter o varstvu naravnih in kulturnih znamenitosti. Očitno 
je o tem premalo usklajevanja v pripravljalnih fazah, kajti 
razprave se razživijo, ko so projekti že pripravljeni ali se celo 
uresničujejo in zato teža ugovorov zadeva bolj delegate, ki se 
zavzemajo za razrešitev problemov in s tem za dane možnosti, 
kakor pa projektante in investitorje. 

^ Pri izvajanju sanacijskih programov imajo organizacije 
združenega dela težave tudi zaradi neusklajenosti predpisov 

poročevalec 3 



in standardov v vsej državi, pa tudi postopki so dolgotrajni pri 
pridobivanju dovoljenj in olajšav. Po vrsti pripominjajo, da bi 
morali z ekonomsko politiko in ukrepi bolj spodbujati razreše- 
vanje* problemov okolja z modernizacijo tehnologije, ker to 
omogoča napredek in pokrije tudi stroške sanacije, ki sicer 
pomeni dodatno naložbo. Republiški komite za varstvo okolja 
je prek sveta za človekovo okolje in prostorsko urejanje pri 
zveznem izvršnem svetu zahteval ugodnejše pogoje, vendar je 
dosedanja razprava zajela le določene carinske olajšave za 
ovoženo čistilno tehniko. 

2. O sodelovanju družbenih dejavnikov pri 
urejanju okolja 

Smisel zakonodaje je opredeliti splošni red in določiti kako- 
vostne standarde okolja, uveljaviti družbeno planiranje, druž- 
beni nadzor in pogoje interveniranja ob ekscesih ali inciden- 
tih. Kar najbolj pa je treba spodbuditi in omogočiti družbeno 
in samoupravno dogovarjanje glede urejanja okolja in zago- 
toviti neposredno odgovornost slehernega dejavnika v okolju 
za red in zakonitost. Samo tako bomo zagotovili uresničeva- 
nje ustavnih določb glede varstva dobrin splošnega pomena 
in vrednot okolja ter izpolnjevanja pravice občanov do zdra- 
vega in urejenega okolja. 

Samoupravne interesne skupnosti različno pristopajo k ra- 
zreševanju vprašanj okolja. Vodnogospodarske skupnosti in 
njihova zveza so odgovorne za uresničevanje dogovora o 
zmanjšanju onesnaževanja voda za 30%; to pomeni, da bi do 
leta 1980 morali zmanjšati onesnaženost voda za pribl. 
2,160.000 PE (populacijskih enot), nove čistilne naprave 
zmanjšujejo onesnaženje za 400.000 PE, gradijo 11 čistilnih 
sistemov za 260.000 PE, 22 čistilnih sistemov pa še projekti- 
rajo ali pripravljajo programe (med temi za Ljubljano do pribl. 
1 mil. PE). V prvi polovici srednjeročnega plana je bilo združe- 
nih le 30,8% planiranih sredstev. Zveza vodnogospodarskih 
skupnosti ima akcijski program za varstvo voda. Pravkar po- 
teka javna razprava o vodnogospodarskih osnovah. Skupno- 
sti za varstvo zraka in njihova zveza pa nimajo zagotovljenih 
sredstev za pripravo sanacijskih programov in v vrsti močno 
onesnaženih območij niso izpolnili z zakonom določene ob- 
veznosti o ustanovitvi skupnosti za varstvo zraka. Komunalne, 
vse zemljiške in stanovanjske skupnosti se postopno vključu- 
jejo v razreševanje prostorske in urbanistične problematike. 
Raziskovalne skupnosti pripravljajo in obravnavajo projekte, 
vendar je obseg dela in pristop odvisen tako od zahtev upo- 
rabnikov in njihovega združevanja sredstev, kakor od zmoglji- 
vosti in usmerjenosti izvajalcev. Tudi vtem pogledu potekajo 
novi dogovori in akcije. 

Sodelovanje upravnih organov z gospodarsko zbornico je 
uspešno, vendar vpeto v tekoče naloge in možnosti. Gospo- 
darska zbornica se posveča predvsem problematiki sekun- 
darnih surovin (posredovanje za gospodarno izrabo, novi 
obrati in tehnologija, kooperacije) in razvijanju proizvodnje 
sredstev za preprečevanje onesnaževanja okolja. Priprav- 
ljamo zasnovo nekaterih dogovorov za preprečevanje one- 
snaževanja okolja in usposabljamo poslovodne kadre za nove 
naloge. 

Socialistična zveza delovnega ljudstva koordinira razne ak- 
cije in posreduje pri urejanju odnosov v okolju. Tako je 
urejeno tudi sodelovanje društev in zveze za varstvo okolja, 
pripravljanje boljših programov za izobraževanje in usposab- 
ljanje občanov, kar naj bi predvsem pospešilo ustrezno orga- 
niziranje v krajevnih skupnostih in občinah. 

Zveza sindikatov je v kongresni resoluciji podčrtala naloge 
glede zagotavljanja zdravih pogojev za delo in življenje, kar 
pomeni prizadevanje, da delavci v okviru dohodkovnih od- 
nosov in obvladovanja družbene reprodukcije ustvarjajo po- 
goje za razreševanje problemov okolja, pospešujejo razisko- 
valno delo in modernizacijo tehnologije, še posebej pa uspo- 
sabljanje kadrov za te naloge. 

Civilna zaščita se vključuje v razreševanje problemov okolja 
le, kadar gre za večjo nevarnost, za preprečevanje ali za 
odpravljanje incidentov v okolju, kajti njene službe ne morejo 
opraviti vseh nalog pri preprečevanju nevarnosti in inciden- 
tov. V te aktivnosti se štabi za civilno zaščito počasi vključu- 
jejo tudi zato, ker odgovornosti za varstvo okolja niso dovolj 
opredeljene in ustrezni dejavniki v občinah niso dovolj pove- 
zani. 

Očitno je, da ob neštetih nalogah, ki jih imajo občine, ni bilo 
dovolj sodelovanja vseh zainteresiranih in odgovornih dejav- 
nikov in da je v tem pogledu potreben odločen korak v 
družbeni organiziranosti in usposabljanju nosilcev nalog. 
Prav tako ovira prizadevanja združenega dela, samoupravnih 
interesnih skupnosti in drugih družbenih dejavnikov nedogra- 
jenost sistemskih rešitev in družbenega planiranja. Ker v tem 
srednjeročnem obdobju ni bilo sklenjenih več družbenih do- 
govorov, tudi ni zagotovljeno združevanje sredstev za sanacij- 
ske programe, ki terjajo širše sodelovanje in presegajo moči 
posamezne organizacije združenega dela. 

3. O delovanju republiškega komiteja za 
varstvo okolja 

_ Izvršni svet Skupščine SRS je leta 1978 prenovil sestavo 21- 
članskega komiteja, ki delegatsko povezuje upravne organe, 
interesne skupnosti, raziskovalno dejavnost, gospodarsko 
zbornico, ljubljansko banko, kulturno in spomeniškovar- 
stveno področje. Komite se vključuje v tekoče obravnavanje 
zakonov in vseh tem, ki jih obravnava izvršni svet. V sodelova- 
nju z drugimi republiškimi organi in organizacijami obravnava 
aktualna vprašanja, spremlja razvojno delo in pomaga pri 
uresničevanju nalog drugih dejavnikov. Spremlja tudi dogaja- 
nje ob elementarnih nesrečah in raznih incidentov v okolju ter 
se vključuje po svojih močeh in pristojnostih. 

Naloga komiteja je v prvi vrsti koordinacijska, saj resorni 
organi in skupnosti po področjih opravljajo tudi naloge glede 
varstva dobrin splošnega pomena in vrednot človekovega 
okolja. Te pa so večinoma medresorske narave oziroma inter- 
disciplinarne, terjajo širše sodelovanje in usklajevanje akcij 
ter medrepubliško dogajanje. V komiteju se še ni razvilo 
ocenjevanje pomembnih projektov in razvojnih programov - 
razen za področje energetike - in prav tako komite ni bil 
vključen v obravnavanje problematike varstva okolja, ki ima 
mednarodne razsežnosti. Komite pa je obravnaval teze za 
dogovor o temeljih prostorske politike. Komite je pozorno 
obravnaval oceno razmer na posameznih področjih in s tem 
prispeval k ustreznemu resornemu ukrepanju, prav tako pa je 
koordinirano pripravljal zakone in predpise s svojega po- 
dročja. V letu 1978 je bila znatna pozornost posvečena ravna- 
nju z odpadki in Skupščina SRS je sprejela ustrezen zakon. 
Prav tako je komite opravil svoje naloge, ko sta Skupščina 
SRS in njen izvršni svet pripravljala, sprejela in uveljavljala 
stališča, sklepe in priporočila o uresničevanju zakona o var- 
stvu zraka, o prostorski in urbanistični politiki. Predstavniki 
komiteja so o vseh teh vprašanjih tudi poročali Predsedstvu 
SR Slovenije. 

Posebno pozornost je komite posvetil pravnim vidikom 
varstva okolja. Pri tem sodeluje s pravno fakulteto, ki s sofi- 
nanciranjem komiteja izvaja širšo raziskavo pravnega ureja- 
nja odnosov v okolju, da bi pripravili nove predloge za dopol- 
nitev ali revizijo zakonodaje. Svojo dejavnost je komite pre- 
verjal na osnovi stališč in politike, ki so jo poleg Skupščine 
SRS v tem letu opredeljevali na 8. kongresu ZKS (18. točka 
resolucije pomeni usmeritev na glavne naloge), na 11. kon- 
gresu ZKJ in na 9. kongresu Zveze sindikatov Slovenije. Deja- 
ven je bil tudi v okviru »ljubljanskih ekoloških dni« maja 1978 
in mednarodne razstave sredstev za varstvo okolja. Tedaj so 
bila posvetovanja s predstavniki občin in samoupravnih inte- 
resnih skupnosti glede tekočih nalog, zlasti prostorskega 
planiranja in razvojnih programov. Komiteje bil gostitelj pred- 
sednika komiteja za človekovo okolje OECD, ki se je udeležil 
te manifestacije. 

Komite izdaja revijo »Naše okolje« (III. letnik v letu 1978., ki 
je namenjena povezovanju vseh dejavnikov v okolju, obrav- 
nava zakonodajo in samoupravno sporazumevanje, prikazuje 
konkretne primere iz naše prakse, spodbuja akcije itn. Pri tem 
se razvija sodelovanje z gospodarsko zbornico, s skupnostjo 
slovenskih občin, s Slovensko akademijo znanosti in umetno- 
sti in Zvezo skupnosti za varstvo okolja. 

Pri vsem tem pa se vendar kaže, da delo komiteja še ni 
dovolj učinkovito in da je treba izboljšati tudi delovanje nje- 
gove strokovne službe. Od komiteja se pričakuje tudi širša 
koordinacijska vloga in usmerjanje raznih dejavnikov, kar bi 
lahko zadovoljivo opravljal zlasti družbeni svet za vprašanja 
odnosov pri urejanju varstva dobrin splošnega pomena in 
vrednot človekovega okolja. Učinkovitost komiteja se mora 
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povečati z zavzetostjo vseh republiških organov in organizacij 
za sistemske rešitve in skupne ukrepe zaradi izvajanja stališč 
in sklepov skupščine SRS. Prav tako se bo mogla učinkovitost 
vseh dejavnikov povečati šele z napredkom informacijskega 
sistema, prostorskega planiranja in z intenzivnejšim sodelo- 
vanjem z drugimi SR in SAP. 

4. Nadzorstvo izvajanja zakonov in predpisov 
Izvršni svet je v letu 1978 proučil delovanje inšpekcijskih 

organov, o tem poročal Skupščini SRS in ta je sprejela sklepe 
in priporočila za n rstva. V občinah manjka četrtina inšpektor- 
jev, znaten del inšpektorjev, ki to delo opravljajo, pa zanj niso 
dovolj usposobljeni. Zato se Republiški sekretariat za pravo- 
sodje, organizacijo uprave in proračun zavzema za izboljšanje 
delovanja inšpekcij. 

Za opuščanje nalog, ki jih določajo zakoni in za nezakonito 
ravnanje, ki ga je prav v pogledu urejanja in varstva okolja še 
precej, je vrsta vzrokov. Neobveščenost, nepoznavanje, nez- 
nanje in na tem temelječa neodgovornost so pogosten vzrok 
za neopravljene naloge in za incidente v okolju. Tudi nedo- 
grajenost predpisov in samoupravnih aktov, zlasti pa neopre- 
deljenost nalog njihovih izvajalcev prispevajo k takim razme- 
ram. Pomanjkljiv nadzor in tudi neučinkovitost sankcij, pa 
popuščanje organov, ki izdajajo dovoljenja pred pritiski in 
zgolj ekonomskimi interesi investitorjev, vse to terja spre- 
membo dosedanje prakse. Z zakonom o ravnanju z odpadki 
so pooblaščeni tudi organi milice za neposredno ukrepanje in 
mandatno kaznovanje. Vendar še niso zagotovljeni drugi po- 
goji za uresničevanje zakona, ki niso upravne narave. 

Republiški sekretariat za notranje zadeve in Republiški ko- 
mite za varstvo okolja bosta izdala navodila o opravljanju 
nalog organov za notranje zadeve pri varovanju dobrin sploš- 
nega pomena in vrednot človekovega okolja. S tem navodi- 
lom bodo opredeljene naloge teh organov pri odkrivanju 
kršitev na tem področju in določeni ukrepi v skladu z zakoni- 
timi pooblastili, določene bodo oblike preventivnega delova- 
nja in sodelovanja z drugimi organi, predvsem inšpekcijami, 
pri vseh tistih opravilih varstva okolja, kjer je delovanje notra- 
njih organov smotrno in možno. 

Posebno odgovorna naloga je nadzorovanje proizvodnje, 
prometa, rabe in transporta ljudem ali okolju nevarnih snovi. 
To sicer uravnava vrsta predpisov, vendar se razmere nepre- 
stano spreminjajo in v promet prihajajo nove snovi. Ob neka- 
terih incidentih se je izkazalo, da nanje nismo dovolj priprav- 
ljeni in da so potrebni novi varnostni ukrepi. Razreševanje te 
problematike ima tri vidike: izpopolnitev predpisov in zagoto- 
vitev ustreznejšega nadzorstva, usposobitev intervencijskih 
ekip, poleg preventivnih ukrepov posebej zavarovanje zlasti 
zbiralnih območij in izvirov pitne in mineralne vode. 
Ta in prejšnje naloge, ki se jim posvečajo upravni organi, 
izvršni svet in gospodarska zbornica, je bila aktualna v letu 
1978 in se prenaša tudi v nadaljnji program dela. 

5. Sklepi Izvršnega sveta Skupščine SRS 
Na osnovi ugotovitev, ki so v tem poročilu, je Izvršni svet 

sklenil sledeče: 
1. Vsi republiški upravni organi bodo do konca II. trime- 

sečja sestavili pregled manjkajočih izvršilnih predpisov za 
izvajanje zakonov ter sklepov in stališč Skupščine SRS glede 
varstva dobrin splošnega pomena in vrednot človekovega 
okolja; Izvršnemu svetu bodo poročali o tem delu in o more- 
bitnih dilemah ali problemih, ki otežujejo uresničenje te na- 
loge. 

2. Republiški komite za varstvo okolja bo v sodelovanju s 
pravno fakulteto ljubljanske univerze pripravil poročilo o 
pravnih vprašanjih urejanja okolja s predlogi za spremembo 
ali dograditev zakonov in predpisov. Prav tako bo proučil 
predloge in možnosti za ustanavljanje družbenih svetov za 

vprašanja odnosov pri urejanju okolja ali za druge oblike 
družbene organiziranosti. 

3. Republiški komite za varstvo okolja bo v sodelovanju z 
Republiškim komitejem za družbeno planiranje in informacij- 
ski sistem ter z republiškima sekretariatoma za urbanizem in 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano priredil posvetovanja 
po posameznih območjih, da bi skupaj z delegacijami občin 
ugotovili naloge pri prostorskem planiranju in pripravljanju 
novih dogovorov o temeljih srednjeročnega plana in plana 
razvoja zlasti še z vidika medobčinskega sodelovanja. Na teh 
posvetovanjih bodo skupno preučili tudi pripravljenost za 
izvajanje teh nalog in oblikovali priporočila glede izboljšanja 
dela. 

4. Republiški komite za varstvo okolja, republiški sekreta- 
riat za urbanizem, republiški sekretariat za industrijo in repu- 
bliški sekretariat za finance bodo vsak s svojega področja 
pripravili predloge: 

a) za spremembo in dopolnitve zakona o varstvu zraka 
(marca 1979), 

b) sistemske rešitve za saniranje starih žarišč onesnaževa- 
nja okolja, ki jih je mogoče razrešiti le s širšo družbeno 
pomočjo ali solidarnostjo (marca 1979), 

c) ukrepov za destimuliranje ali omejevanje rabe neprimer- 
nih goriv in sredstev, s katerimi se huje onesnažuje okolje in 
za spodbujanje izdelovanja ter rabe primarnejše embalaže in 
drugih sredstev (maja 1979), 

č) za ukrepe v pristojnosti Zveznega izvršnega sveta in za 
medrepubliško dogovarjanje, s katerimi bi olajšali pomembna 
prizadevanja združenega dela za sanacijo žarišč onesnaževa- 
nja okolja in uvajanje čiste tehnologije, kakor tudi za razvoj 
proizvodnje sredstev za varstvo okolja (junija 1979). 

5. Republiški komite za varstvo okolja bo v sodelovanju s 
podkomisijo za varstvo okolja komisije za jedrsko energijo IS 
preučil, ali so opravljene vse potrebne naloge za pričetek 
obratovanja nuklearne elektrarne v Krškem in za delovanje 
rudnika urana Žirovski vrh (prioritetna naloga). 

6. Republiški komite za varstvo okolja bo v sodelovanju z 
udeleženci dogovorov o temeljih srednjeročnega plana do 
1980 preučil uresničevanje nalog za izboljšanje okolja in 
pripravil informacijo za Izvršni svet Skupščine SRS (oktobra 
1979). 

7. Republiški komite bo v sodelovanju z vsemi pristojnimi 
organi proučil vprašanja in naloge varstva in urejanja okolja, 
ki so mednarodnega značaja in pomembna za SR Slovenijo. O 
svojih ugotovitvah bo pripravil poročilo za Izvršni svet Skup- 
ščine SRS (do konca junija 1979). 

8. Izvršni svet Skupščine SRS pričakuje od vseh samou- 
pravnih dejavnikov, da bodo temeljito proučili svoje naloge, 
obveznosti in odgovornosti ter zagotovili, da bodo vsi nosilci 
nalog in izvajalci natančno opredelili vsak svoj delež nalog in 
jih uskladili z drugimi. Zaradi analize izvajanja nalog v seda- 
njem srednjeročnem planu in pripravljanja novih dogovorov 
je nujno neposredno sodelovanje z organi za planiranje in za 
varstvo okolja. Vsekakor pa je potrebno preprečevati nezako- 
nitosti, pomanjkljivo projektiranje in podcenjevanje nalog za- 
radi varstva dobrin splošnega pomena in vrednot človeko- 
vega okolja. 

Izvršni svet Skupščine SRS ugotavlja, da imajo občine šte- 
vilne in zelo odgovorne naloge, ki pa jih marsikje ne izpolnju- 
jejo. Zaradi tega so nedogledne posledice, ki jih občuti zdru- 
ženo delo in veliko število občanov. Potrebno je zavzeto in 
odgovorno razreševanje organizacije in delovanja občinskih 
organov, večja demokratizacija pri obravnavanju projektov in 
programov ter boljše usklajevanje pri skupnih nalogah in v 

'medobčinskem sodelovanju. Zato priporoča, da skupščine 
občin v sodelovanju z družbenopolitičnimi organizacijami 
preučijo ta vprašanja in sprejmejo odločne in učinkovite 
ukrepe, da bi svoje organe in organizacije usposobile za 
odgovorne naloge varstva dobrin splošnega pomena in vre- 
dnot človekovega okolja na osnovi stališč Skupščine SRS ter 
resolucije 8. kongresa ZKS in 9. kongresa Zveze sindikatov 
Slovenije. 
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POROČILO 
Odbora za stanovanjsko-komunalna vprašanja in varstvo okolja Zbora združenega 
dela Skupščine SR Slovenije k poročilu o reševanju problematike varstva dobrin 
splošnega pomena in vrednost človekovega okolja v SR Sloveniji v letu 1978 

Odbor za stanovanjsko-komunalna 
vprašanja in varstvo okolja Zbora združe- 
nega dela Skupščine SR Slovenije je na 
seji dne 23. aprila 1979 obravnaval poro- 
čilo o reševanju problematike varstva do- 
brin splošnega pomena in vrednot člove- 
kovega okolja v SR Sloveniji, ki ga je 
Skupščini SR Slovenije predložil Izvršni 
svet Skupščine SR Slovenije. 

Poročilo je v globalu skladno z zahte- 
vo, kije dana v programu dela skupščine, 
da se ugotovi, kako se izvajajo stališča, 
sklepi in priporočila ter zakoni s tega 
področja. Skupščina SR Slovenije je v 
začetku leta 1977, da bi zagotovila učin- 
kovitejšo odpravo neskladnosti in škod- 
ljive pojave v okolju ter preprečevanje pri 
nastajanju novih, sprejela stališča, skle- 
pe in priporočila za reševanje problema- 
tike varstva dobrin splošnega pomena in 
vrednot človekovega okolja. Poročilo na 
svojstven način obravnava izvajanje le- 
teh v letu 1978 in daje v kratki, racionalni 
obliki prerez trenutnega stanja. 

Predlagatelj je v širši uvodni obrazloži- 
tvi in med razpravo seznanil odbor s tre- 
nutno najbolj aktualnimi vprašanji s tega 
področja, s pobudami za njihovo reševa- 
nje in z delom Republiškega komiteja za 
varstvo okolja v obdobju od februarja 
1979 do danes. Poseben poudarek je bil 
dan regionalnim posvetovanjem o razre- 
ševanju problematike človekovega oko- 
lja v procesu družbenega planiranja, ki 
so bila izvedena v času od 27. 2. do 11. 4. 
1979 na 12 območjih slovenskih občin. 
Namen posvetovanj je bil, da se ocenijo 
razmere v posamezni občini, sprejmejo 
sklepi o akcijah in oblikujejo priporočila 
skupščinam in izvršnim svetom občin, pa 
tudi republiškim organom, glede organi- 
ziranosti in pridobivanja kadrov za te na- 
loge, posebno pri pripravljanju dogovo- 
rov o temeljih planov do leta 1985. 

Ugotovljeno je, da uresničevanje na- 
log, ki so sprejete v tem srednjeročnem 
planu, ni zadovoljivo, pravtako tudi ne 
uresničevanje zakonov: o varstvu zraka, 
o ravnanju z odpadki, itd.; počasi pa se 
izvajajo tudi skupščinska stališča, sklepi 
in priporočila, čeprav se splošne razmere 
v našem okolju postopno izboljšujejo. 
Evidentna so prizadevanja nekaterih or- 
ganizacij združenega dela za odpravo ža- 
rišč onesnaževanja. Znano je, da imamo 
v Sloveniji nekaj desetin najhujših one- 
snaževalcev okolja. V večini takih organi- 
zacij združenega dela so se že lotili preu- 
smeritev tehnologije in gradnje čistilnih 
sistemov (Lesonit, Tovarna organskih ki- 
slin, Djuro Salaj; v Mežici, na Ravnah, 
Jesenicah, v Anhovem). Sklepajo se 
družbeni dogovori, pomembnejša sta 
zlasti dogovor o ukrepih za čiščenje in 
varstvo Notranjske Reke in za sanacijo 
razmer v celjskem bazenu. Ustanavljajo 
se splošne samoupravne interesne skup- 
nosti za varstvo okolja, kar pa je glede na 
komplementarnost tega področja zelo 

vprašljiva rešitev za uspešno samouprav- 
no povezovanje, saj niso ugodni niti re- 
zultati pri »obveznem« ustanavljanju sa- 
moupravnih interesnih skupnosti za var- 
stvo zraka, ki pomenijo znatno ožje ob- 
močje delovanja. 

Nekoordinirano in neplansko korišče- 
nje zemlje, disproporci med kmetijskim 
in gozdnim svetom ter med urbanim, 
prometnim in industrijskim prostorom, 
ima za posledico rušenje razmerij v oko- 
lju. Ta slabost je zlasti vidna v topograf- 
sko močno razgibanem prostoru, kjer je 
racionalizacija prostora in naravnih virov 
osnovni pogoj življenja na sploh. Zaradi 
tega med drugim nastajajo stalne dileme 
pri izgradnji naselij, zlasti pri disperzni 
gradnji. 

Samoupravni dokumenti in razvojni 
programi številnih organizacij združene- 
ga dela in delovnih skupnosti praviloma 
le na splošno očrtujejo pomen varstva 
okolja, na teh osnovah pa niso opredelje- 
ne konkretne izpeljave in zadolžitve. Ver- 
jetno tudi to prispeva k pomanjkanju po- 
bud in zavzetosti za samoupravno spora- 
zumevanje o skupnem razreševanju 
skupno povzročenih ekscesov v okolju in 
ne pelje do spoznanja, da morajo zlasti 
tovrstni stroški zaščite, dejanski obvezni 
stroški pogodbenih storitev. S tem bi se 
na drug način razmišljalo o kritju mate- 
rialnih obveznosti pri dogovarjanju o 
združevanju sredstev, ne pa vršilo dolo- 
čene pritiske na primerno delitev aH celo 
zahtevalo oblikovanje posebnih družbe- 
nih fondov. 

Pomembno vlogo ima Gospodarska 
zbornica, ki si prizadeva, da bi uredila 
problematiko tako imenovan i h sekundar- 
nih surovin, s tem, da bi le-te bile ponov- 
no gospodarsko uporabne, kar seveda 
zahteva gradnjo novih obratov, vzposta- 
vitev posebne tehnologije in kooperacije, 
pa tudi pomoč bančnih kreditnih sred- 
stev. Prvi uspehi so evidentni, saj pri- 
pravlja na primer Surovina v Mariboru 
veliko naložbo za obrat ponovne prede- 
lave za odpadno plastiko, v Kanalu ob 
Soči pa grade novo tovarno za predelavo 
odpadne plastike. 

V razpravi so člani odbora želeli odgo- 
vore tudi na nekatera vprašanja, katere 
skrčeno poročilo Izvršnega sveta Skup- 
ščine SR Slovenije ne obdeluje v večji 
meri, so pa obsežena v skupščinskem 
dokumentu kot stališča, sklepi ali pripo- 
ročila. Zaradi preprečevanja nastajanja 
novih nasprotij v okolju, zlasti pri skla- 
dnejšem razporejanju dejavnikov v pro- 
storu, bi bilo potrebno uveljaviti vodilno 
vlogo združenega dela. Ali je to že dose- 
ženo? Ali se interes za varstvo okolja že 
uveljavlja v sleherni temeljni organizaciji 
združenega dela? Kakšno je vključevanje 
družbenoslovnih in ekonomskih, kot tudi 
naravoslovnih in tehničnih znanosti pri 
proučevanju sprememb v okolju? Ali 
prevzemajo znanstvenoraziskovalni de- 

lavci že nase odgovornost za odločitve 
prakse, skupaj z drugimi predstavniki 
družbe, zlasti kadar gre za tehnološke in 
podobne probleme združenega dela? 
Kako uresničujemo prednostne naloge 
na mednarodnih vodah, pri nenadzoro- 
vanem odločanju gramoznic, pri zaščiti 
rezervatov pitne vode? Ali so v temeljnih 
organizacijah združenega dela ustanov- 
ljene delovne skupine za pripravo stro- 
kovnih osnov sanacijskih programov z 
vidika okolja? Ali so samoupravne intere- 
sne skupnosti s področja materialne pro- 
izvodnje in družbenih dejavnosti, vključi- 
le v svoje planske dokumente do leta 
1980 neposredne naloge z vidika izbolj- 
šanja okolja in varstva dobrin splošnega 
pomena? Ali je v okviru družbenega in- 
formacijskega sistema že zasnovan in- 
formacijski podsistem za spremljanje po- 
javov v okolju? Predlagatelj je v razpravi 
odgovoril na navedena vprašanja, čeprav 
zahteva poglobljeno pojasnitev teh in 
drugih dilem še temeljite razprave o pro- 
blematiki varstva dobrin in vrednot člo- 
vekovega okolja tudi pri drugih družbe- 
nih dejavnikih in neposrednih udeležen- 
cih dogajanja v okolju, kar je osnovni 
namen predloženega poročila. 

Odbor ugotavlja, da vseobsežnost na- 
log, ki so bile zastavljene na tem področ- 
ju zahteva, da v bodoče selekcioniramo 
nekatera dela in določimo ključne nalo- 
ge, za katere moramo dogovoriti uspeš- 
nejše izvajanje, zlasti v okviru bodočih 
srednjeročnih planskih dokumentov na 
vseh ravneh samoupravnih družbenoe- 
konomskih dogajanj. Pri tem je odbor 
zlasti podčrtal vlogo združenega dela in 
planiranja. 

Z namenom, da bi odpravljali nasprotja 
v okolju, je potrebno predvsem zagotoviti 
smotrno uporabo naravnih, energetskih 
in surovinskih virov ter doseči skladnejšo 
porazdelitev dejavnosti v prostoru, pri 
čemer je potrebno ustvariti vodilno vlogo 
združenega dela, tako pri odločitvah o 
nadaljnjih smereh družbenega razvoja, 
kot tudi pri izvrševanju neposrednih 
ukrepov ali intervencij v prostoru. Var- 
stvo okolja, pojmovano kot odnos med 
naravo in družbo, mora dobiti svojo pra- 
vo vsebino pri odpravljanju vzrokov, ne 
samo posledic negativnega vpliva mate- 
rialnega družbenega razvoja na naravo, 
le z uresničevanjem in uveljavljanjem si- 
stema družbenega planiranja. 

Odbor se zavzema, da se razvije sistem 
solidarnosti pri postopnem razreševanju 
žarišč onesnaževanja, ki jih ne morejo 
odpraviti posamezne temeljne organiza- 
cije združenega dela. S sistemskimi 
ukrepi je potrebno olajšati naložbe za 
varstvo okolja in zagotoviti kreditna sred- 
stva z ugodnimi odplačilnimi pogoji, 
predvsem za spremembo ustreznih te- 
hnologij. Pri uvozu potrebne opreme je 
nujna pomoč družbe v tem smislu, da se 
dovoli izkoriščanje deviz na račun izvoza 
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odpadkov. Pospeševati pa je potrebno 
kooperacijo s tujimi partnerji za razvoj 
najboljše opreme in domačo proizvod- 
njo. 

Zakonodaja, ki ureja področje varstva 
okolja, je zelo obsežna, kar je zaradi 
komplementarnosti področja do določe- 
ne mere tudi razumljivo. Vendar odbor 
podpira predlog Republiškega komiteja 
za varstvo okolja, da se proučijo možno- 
sti za izdajo enotnega zakona o varstvu 
okolja, ki naj bi urejal vsa načelna vpra- 
šanja, konkretna pa naj bi bila predmet 

samoupravnih sporazumov in družbenih 
dogovorov. 

Odbor v celoti podpira zaključke Izvrš- 
nega sveta Skupščine SR Slovenije in 
priporoča vsem temeljnim organizacijam 
združenega dela, da ponovno proučijo 
ustrezne skupščinske dokumente o var- 
stvu dobrin splošnega pomena in vre- 
dnot človekovega okolja in začnejo, v 
kolikor še niso, izvrševati naloge, ki jih 
opredeljujejo ti dokumenti. 

Odbor predlaga, da se predloženo po- 
ročilo, skupaj s poročilom odbora takoj 

posreduje vsem delegatom oziroma sku- 
pinam delegacij, ki delegirajo delegate v 
zbore Skupščine SR Slovenije, da bi bili 
predhodno informirani o trenutnem sta- 
nju pri reševanju tovrstne problematike, 
da bi tudi sami ocenili stanje v svojem 
okolju in na ta način učinkovito sodelo- 
vali oziroma soustvarjali skupščinske ak- 
te, ki so na programu v naslednjih mese- 
cih in ki zadevajo predvsem obravnavo in 
sprejem sklopov predpisov s področja 
varstva zraka, varstva voda, urbanizma 
ter varstva naravne in kulturne dediščine. 

POROČILO . 
Odbora za urbanizem, stanovanjsko-komunalna vprašanja In varstvo okolja Zbora 
občin Skupščine SR Slovenije z razprave o poročilu o reševanju Pro*'0™a"** 
varstva dobrin splošnega pomena in vrednot človekovega okolja v SR Sloveniji v 
letu 1978 

Odbor za urbanizem, stanovanjsko-ko- 
munalna vprašanja in varstvo okolja Zbo- 
ra občin Skupščine SR Slovenije je na 
seji 8. 5. 1979 obravnaval poročilo o reše- 
vanju prbmatike varstva dobrin splošne- 
ga pomena in vrednot človekovega oko- 
lja v SR Sloveniji v letu 1978, ki ga je 
Skupščini SR Slovenije predložil njen 
Izvršni svet. 

Predstavnik predlagatelja je uvodoma 
obrazložil, da predstavlja predloženo 
gradivo realizacijo naloge, ki jo je s pro- 
gramom dela naložila Izvršnemu svetu 
Skupščine SR Slovenije, ko je zahtevala 
da se po dveh letih izvajanja stališč, skle- 
pov in priporočil o reševanju problemati- 
ke varstva dobrin splošnega pomena in 
vrednot človekovega okolja, pregleda in 
oceni njihovo uresničevanje. Da bi lahko 
analiziral stanje, je zato v preteklem letu 
Republiški komite za varstvo okolja orga- 
niziral več regionalnih posvetovanj, kjer 
je bil dan poseben poudarek razreševa- 
nju problemov varstva okolja v procesu 
družbenega planiranja. Na tej osnovi je v 
poročilu podan prerez trenutnega stanja 
ter opisano delovanje Republiškega ko- 
miteja za varstvo okolja kot resornega 
organa za to področje. 

V razpravi so delegati ocenili, da pred- 
loženo gradivo ni zasnovano komplek- 
sno, da ne odgovarja na vsa vprašanja, 
temveč da osvetljuje nekatere najaktual- 
nejše probleme. Na njegovi osnovi dele- 
gati ugotavljajo, da se tako stališča, skle- 
pi in priporočila kot tudi zakon iz tega 
področja (zakon o varstvu zraka, zakon o 
ravnanju z odpadki, zakoni o varstvu 

Osnutek zakona o 
sistemu obrambe pred 
točo 

pred hrupom) vse prepočasi, oz. sploh ne 
uresničujejo. Z oceno, da večji del krivde 
zato nosijo občine, se delegati ne strinja- 
jo. Menijo, da k temu prispeva cel splet 
dejavnikov in okoliščin, med drugim tudi 
to, da kljub obilici predpisov s tega po- 
dročja, vendarle manjka za uresničeva- 
nje zastavljenih nalog vrsta elementov od 
normativov do sistemskih rešitev glede 
financiranja in prav v zvezi s tem je v 
poročilu premalo poudarjena tudi odgo- 
vornost republiških upravnih organov in 
republiškega izvršnega sveta. 

V poročilu je po mnenju delegatov po- 
svečeno premalo pozornosti tudi vklju- 
čevanju aspekta varstva okolja tako v 
družbene plane kot tudi v plane temeljnih 
organizacij združenega dela, krajevnih 
skupnosti in samoupravnih interesnih 
skupnosti. Kljub priporočilom, da vsi 
družbeni dejavniki pregledajo svoje pla- 
ne do leta 1980 in če tega niso storili prej, 
vključijo vanje neposredne naloge z vidi- 
ka izboljšanja okolja in varstva dobrin 
splošnega pomena, ni bilo dosti storje- 
nega. Je pa to ena osrednjih nalog, zato 
bo potrebna ob uveljavljanju sistema pla- 
niranja in ob pripravi novih srednjeroč- 
nih planov široka družbena akcija, da se 
bodo sanacijski programi opredeljevali v 
planih za novo srednjeročno obdobje ter 
da bodo vključeni tudi v dogovore o te- 
meljih planov. 

Delegati tudi menijo, da bi ob izvede- 
nih posvetih bilo poročilo lahko bolj kon- 
kretno in bolj kritično. Na osnovi nekate- 
rih konkretnih primerov se zdi, da je sta- 
nje glede varovanja okolja slabše kot je 

prikazano, saj celo sanacije, ki so opisa- 
ne niso kompleksne in dogaja se, da se 
reši en problem, kar pa neposredno pov- 
zroči poslabšanje na drugem področju, 
(npr. čiščenje vode v Krškem, kar pa vpli- 
va na poslabšanje zraka). 

Ker samoupravno sporazumevanje in 
družbeno dogovarjanje kot metoda ra- 
zreševanja problemov ni zaživelo, oce- 
njujejo delegati, da se še vedno mnogo 
prepogosto uporabljajo intervencije v 
tem smislu, da se obidejo zakonska dolo- 
čila, s tem pa pogosto interesi občanov 
na določenih področjih. 

Odbor podpira zaključke, ki jih v poro- 
čilu predlaga Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije in predlaga, da se to poročilo 
skupaj s poročilom odbora pošlje vsem 
delegatom, da bi ga obravnavali ob sode- 
lovanju vseh zainteresiranih dejavnikov. 
Glede na to, da ima Skupščina SR Slove- 
nije v programu dela v letošnjem letu 
vrsto predpisov s tega področja (varstvo 
zraka, zakon o vodah, zakon o urbani- 
stičnem planiranju, varstvo naravne in 
kulturne dediščine itd.), naj bi te predho- 
dne razprave s ciljem informiranja omo- 
gočile delegatom, da se bodo učinkovi- 
tejše vključili v pripravo prej omenjenih 
predpisov. 

Hkrati priporoča odbor občinskim 
skupščinam, da ponovno proučijo svoje 
naloge s tega področja, da se ustrezno 
organizirajo ter da v okviru možnosti z 
vso resnostjo pristopijo k uresničevanju 
nalog, opredeljenih v stališčih, sklepih in 
priporočilih o reševanju problematike 
varstva dobrin splošnega pomena in vre- 
dnot človekovega okolja ter v drugih za- 
konskih aktih. 

(ESA-120) 

Predlagani osnutek zakona 
je izdelan na podlagi sklepov, 
ki sta jih sprejela Zbor združe- 
nega dela in Zbor občin Skup- 

ščine SR Slovenije ob obrav- 
navanju predloga za izdajo za- 
kona o sistemu obrambe pred 
točo. 

Osnutek zakona ureja si- 
stem obrambe pred točo in 
omogoča delovanje službe za 
obveščanje in alarmiranje v 
primeru nevarnosti vremen- 
skih nesreč. 

Obramba pred točo zajema 
po tem osnutku zakona napo- 
vedovanje, odkrivanje in 
spremljanje nevihtnih oblakov, 
ugotavljanje stopnje njihove 

točonosnosti, obrambna deja- 
nja in ugotavljanje uspešnosti 
obrambe pred točo; zadeve 
obrambe pred točo so zadeve 
posebnega družbenega po- 
mena. 

Obramba pred točo v SR 
Sloveniji je enotna in se vklju- 
čuje v enoten sistem obrambe 
pred točo v SFR Jugoslaviji. 

Obramba pred točo se orga- 
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Predlog za izdajo 
zakona o prevzemu 
obveznosti SR 
Slovenije za povrnitev 
škode, nastale na 
predmetih izjemne 
kulturne ali umetniške 
vrednosti, ki so poslani 
iz tujine zaradi 
razstavljanja (ESA-283) 

nizira na območjih, za katera 
Meteorološki zavod SR Slove- 
nije ugotovi, da bi bila eko- 
nomsko upravičena, Izvršni 
svet Skupščine SR Slovenije 
pa na tej osnovi izda akt, s 
katerim določi ta območja. 

Sistem obrambe pred točo 
sestavljajo temeljni sistem (ra- 
dar-računalnik, radijske zveze, 
objekti in oprema itd.) in ob- 
močni sistemi (raketometi, 
skladišča raket, hišice za strel- 
ce itd.). Sistemi morajo biti 
med seboj usklajeni. 

Delavci prek temeljnih orga- 
nizacij združenega dela, ki so 
registrirane za opravljanje 
kmetijske dejavnosti, predela- 
vo, dodelavo in promet s kme- 
tijskimi produkti, gozdnogo- 
spodarskih organizacij zdru- 
ženega dela ter drugih zainte- 
resiranih samoupravnih orga- 
nizacij združenega dela ter 
drugih zainteresiranih samou- 
pravnih organizacij in skupno- 
sti, delavci in kmetje po orga- 
nizacijah združenih kmetov ter 
zavezanci za davek od osebne- 
ga dohodka iz kmetijske dejav- 
nosti preko krajevnih skupno- 
sti ustanovijo samoupravno in- 
teresno skupnost za obrambo 
pred točo - območno skup- 
nost. 

Območna skupnost je prav- 
na oseba s pravicami, obvez- 
nostmi in odgovornostmi, ki 
jih imajo po ustavi, zakonu sa- 
moupravnem sporazumu o 
ustanovitvi in svojem statutu. 

Naloge območne skupnosti 
so predvsem: sprejemanje pla- 
nov in programov za obrambo 
pred točo in letnih predraču- 
nov, zagotavljanje materialnih 
in drugih pogojev za uspešno 
delovanje sistema obrambe 
pred točo, skrb za izgradnjo, 
vzdrževanje in delovanje ob- 
močnega sistema, skrb za 
ugotavljanje uspešnosti 
obrambe ter spodbujanje k za- 
varovanju pred morebitno ško- 
do, ki jo lahko povzroči toča. 

Območne skupnosti pravilo- 
ma ne bodo imele svoje delov- 
ne skupnosti, ampak bodo po- 
verile naloge usposobljeni sa- 
moupravni organizaciji ali 
skupnosti. Zaradi dogovarja- 
nja o skupnih zadevah obram- 
be pred točo ustanovijo ob- 
močne skupnosti poseben 
koordinacijski odbor. 

Pomembno vlogo pri 
obrambi pred točo ima Meteo- 
rološki zavod SR Slovenije, ki 
izdela programske osnove za 
izgradnjo enotnega sistema 
obrambe pred točo, upravlja s 
sredstvi temeljnega sistema in 
zagotavlja v času pojavljanja 
toče njegovo stalno in nemo- 
teno delovanje, določa para- 
metre akcije obrambe, obve- 

šča javnost o drugih nenadnih 
vremenskih dogodkih, organi- 
zira raziskovalno delo v zvezi z 
ugotavljanjem uspešnosti 
obrambe pred točo v skladu s 
plani območne skupnosti in 
skrbi za enotnost delovanja si- 
stema obrambe pred točo v SR 
Sloveniji v povezavi z drugimi 
sistemi obrambe pred točo in 
za povezovanje in sodelovanje 
s pristojnimi organi v državi in 
v tujini. 

V obrambo pred točo se 
vključujejo tudi zavarovalne 
skupnosti, ki poslujejo na ob- 
močju SR Slovenije. V ta na- 
men sklenejo zavarovalne 
skupnosti z območnimi skup- 
nostmi poseben samoupravni 
sporazum. 

Gradnjo, vzdrževanje in de- 
lovanje temeljnega sistema naj 
bi financirala SR Slovenija, pa 
tudi zavarovalne in druge 
skupnosti na podlagi srednje- 
ročnih planov. 

Sredstva za gradnjo območ- 
nega sistema naj bi zagotovile 
organizacije združenega dela 
in skupnosti - člani območne 
skupnosti, zavarovalne skup- 
nosti in eventualno tudi občine 
z hranjenega območja. 

Delovanje in obnavljanje ob- 
močnega sistema pa naj bi fi- 
nancirali vsi člani območne 
skupnosti preko posebnega 
prispevka. Organizacije zdru- 
ženega dela in skupnosti - čla- 
ni skupnosti bi višino prispev- 
ka določili s samoupravnim 
sporazumom o temeljih plana, 
zavezanci za davek iz kmetij- 
ske dejavnosti - člani območ- 
ne skupnosti pa bi se z oseb- 
nim izjavljanjem o samouprav- 
nem sporazumu o temeljih 
plana odločili o prispevku. Po 
variantni rešitvi pa naj bi za 
lastnike zemljišč predpisale 
prispevek občinske skupščine 
z hranjenega območja. 

Če samoupravni sporazum o 
prispevku za obrambo pred to- 
čo ne bi bil sklenjen, in sred- 
stva za obrambo pred točo ne 
bi bila zagotovljena, bi občin- 
ske skupščine z hranjenega 
območja določile višino pri- 
spevka za vse člane skupnosti 
ali pa le za tiste, ki samouprav- 
nega sporazuma ne bi sklenili. 

Prav tako pa bi občinske 
skupščine predpisale prispe- 
vek za tiste zavezance za da- 
vek od osebnega dohodka iz 
kmetijske dejavnosti, če se ti 
ne bi v zadostnem številu sa- 
moupravno odločili za prispe- 
vek, v primeru, da bo zakon 
določil, da se lastniki zemljišč 
odločijo o prispevku z oseb- 
nim izjavljanjem o samouprav- 
nem sporazumu o temeljih 
plana območne skupnosti. 

Ob mednarodni razstavi del 
slovenskega slikarja Franca 
Kavčiča leta 1977 je nastalo 
vprašanje, kdo naj prevzame 
obveznosti za povrnitev more- 
bitne škode, ki bi nastala na 
slikah, poslanih iz tujine. 

Republiški komite za kulturo 
je predložil Izvršnemu svetu 
Skupščine SR Slovenije pred- 
log odloka, po katerem naj bi 
SR Slovenija prevzela jamstvo 
za eksponate iz tujine. Odlok, 
ki ga je Skupščina SR Sloveni- 
je sprejela, je rešil enkratni pri- 
mer ob razstavi slikarja Franca 
Kavčiča. 

Ker obstaja tendenca, da bi 
kakovostne razstave iz tujine 
tudi v bodoče prirejali, se je 
uveljavilo v Skupščini SR Slo- 
venije stališče, da naj bi SR 
Slovenija z zakonom uredila 
vprašanje prevzema obvezno- 
sti SR Slovenije do ekspona- 
tov, ki bi bili poslani iz tujine in 
bi bili izjemne kulturne ali 
umetniške vrednosti. 

Predlagani zakon naj bi 

Predlog za izdajo 
zakona o davkih 
občanov 

Veljavni zakon o davkih ob- 
čanov je Skupščina SR Slove- 
nije sprejela 17. februarja 
1972; pomembnejše spre- 
membe in dopolnitve tega za- 
kona so bile sprejete v letu 
1973, nekatere pa tudi še v letu 
1974, 1976 in 1978. 

Nadaljnje dograjevanje in 
usklajevanje posameznih po- 
dročij z ustavno ureditvijo in 
novimi rešitvami v zakonu o 
združenem delu pa narekuje 
tudi še določene spremembe 
in dopolnitve davčne zakono- 
daje. Nove rešitve na področju 
samostojnega osebnega dela v 
kmetijstvu, obrti, na področju 
znanstvenoraziskovalnega de- 
la, stanovanjske politike, de- 
dovanja in drugo, morajo do- 
biti odraz tudi v davčnem si- 

omogočil zakonsko ureditev, 
po kateri bi SR Slovenija prev- 
zela tovrstno obveznost v pri- 
meru, ko bi posojevalec pred- 
metov iz tujine tako varstvo za- 
hteval oziroma bi se z njim za- 
dovoljil namesto plačila zava- 
rovalnih stroškov, in če bi pri- 
reditelj razstave zagotovil tudi 
posebne varnostne in strokov- 
ne ukrepe za zavarovanje raz- 
stavljenih predmetov. Prevzeta 
obveznost za povrnitev škode, 
ki bi morda nastala na razstav- 
ljenih predmetih, bi segala do 
višine deklarirane vrednosti 
razstavljenih predmetov ob 
njihovem prevzemu. 

Izjavo o prevzemu obvezno- 
sti SR Slovenije izda republiški 
izvršni svet. Republiški komite 
za kulturo in Republiški sekre- 
tariat za notranje zadeve naj bi 
skrbela za izpolnjevanje pred- 
pisanih pogojev. 

Finančne posledice bi na- 
stale le v skrajno izjemnem pri- 
meru; in bi bremenile SR Slo- 
venijo. 

(ESA-284) 

stemu, da bi lahko v čim večji 
meri prispeval k uresničevanju 
ciljev ekonomske in socialne 
politike, kot tudi, da bi bili dav- 
ki hkrati tudi eden od instru- 
mentov blažitve socialne dife- 
renciacije pri nas. 

V zaključni fazi je priprava 
medrepubliškega dogovora o 
enotnih osnovah davčnega si- 
stema; z dogovorom sprejete 
obveze bo prav tako treba 
vgraditi v davčni sistem. 

Ker gre v bistvu le za dogra- 
jevanje veljavnega davčnega 
sistema bi bilo to nalogo mož- 
no realizirati tudi le v obliki 
zakona o spremembah in do- 
polnitvah zakona o davkih ob- 
čanov. Vendar menimo, da je 
zaradi kompleksnosti in lažje 
uporabe primerneje sprejeti 
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celotno novo besedilo, zlasti 
še, ker je ob tej priliki potrebno 
izvesti tudi uskladitev veljav- 
nega zakona z ustavo in zako- 
nom o združenem delu. 

Ob takem načelnem pristo- 
pu predlog za izdajo zakona 
vsebuje predvsem naslednje 
nove rešitve: 
- ob obdavčenju dohodkov, 

doseženih s samostojnim 
osebnim delom naj bi se zaradi 
načelne izenačitve družbenoe- 
konomskega položaja in zago- 
tovitve v osnovi enakih pravic 
in obveznosti teh delovnih lju- 
di z delavci v združenem delu, 
ugotavljal osebni dohodek le 
nosilcem samostojnega oseb- 
nega dela, katerim je to edini 
in glavni poklic, in ki iz tako 
ugotovljenega osebnega do- 
hodka tudi uveljavljajo pravice 
in obveznosti kot delavci v 
združenem delu. Taka ureditev 
pa se ne bi uporabljala tudi za 
občane, vključno upokojence, 
ki opravljajo samostojno po- 
klicno dejavnost le kot po- 
stranski poklic: 

- poslovne knjige naj bi vo- 
dili le občani - nosilci samo- 
stojnega osebnega dela, kate- 
rim se davčne obveznosti ugo- 
tavljajo na podlagi dejanskega 
doseženega dohodka; pavšali- 
sti, katerim se davek odmerja 
po drugih kriterijih in merilih 
in se za njih dejanski dohodek 
sploh ne ugotavlja, zato ne bi 
bili dolžni voditi poslovnih 
knjig: 

- račune, ki jih občani iz- 
stavljajo uporabnikom družbe- 

nih sredstev za prodano blago, 
opravljene storitve ter za dru- 
ge prejemke, od katerih se pla- 
čujejo davki, naj le-ti ne bi več 
predlagali v evidentiranje ob- 
činskim davčnim organom. Ta 
izplačila morajo izplačevalci 
obvezno nakazovati na žiro ra- 
čune, v katere imajo davčni or- 
gani vpogled, in jim je s tem 
zagotovljen pogled nad do- 
hodki občanov. Na žiro račune 
lahko davčni organi posegajo 
tudi za prisilno izterjavo davč- 
nih dolgov, katere je bilo v ve- 
ljavni ureditvi možno zaseči ob 
evidentiranju računa; 

- na področju obdavčenja 
dohodkov iz kmetijske dejav- 
nosti se vzporedno z obdavče- 
vanjem po katastrskem do- 
hodku vzpostavlja tudi sistem 
obdavčenja doseženega de- 
janskega dohodka, gre za ure- 
ditev, ki naj bi se postopno 
uvajala, ki pa jo narekuje pred- 
vsem dejstvo, da je z velikim 
obsegom vlaganj v kmetijstvu 
v preteklem obdobju, tako 
prek zadrug kot prek indivi- 
dualnega usmerjanja, nastopi- 
la znatna dohodkovna diferen- 
ciacija, da so se razvile nekate- 
re oblike kmetijske proizvod- 
nje, ki niso več neposredno ve- 
zane na obdelovanje zemljišč 
in jih zato sistem obdavčeva- 
nja po katastrskem dohodku, 
ki temelji na poprečnem mož- 
nem dohodku, doseženem na 
konkretnih zemljiščih, sploh 
ne zajema, ali pa ne zajema v 
celoti. Zakon določa vrste do- 
hodkov iz kmetijske dejavno- 

sti, za katere naj bi se obča- 
nom odmerjal davek po dejan- 
skem dohodku; 

- pri obdavčenju dohodkov 
iz obrtnih dejavnosti in iz inte- 
lektualnih storitev se opuščajo 
dohodkovni cenzusi za razme- 
jevanje zavezancev na obdav- 
čenje po dejanskem dohodku 
in obdavčenje v pavšalnem let- 
nem znesku in nadomešča s 
kriteriji in merili, ki so trajnega 
značaja; 

- uvajajo se nekatere nove 
oprostitve plačevanja davka iz 
obrtne dejavnosti (domača 
obrt) oziroma izpopolnjuje si- 
stem že uvedenih oprostitev in 
olajšav; 

- zaradi doslednejšega 
spremljanja doseženih dohod- 
kov naj bi v določenih dejav- 
nostih občani obvezno uvedli 
registrske blagajne; 

- občanom, ki kot avtorji 
sami izkoriščajo svoje patente 
v proizvodni dejavnosti, naj bi 
se v tej zvezi priznavale dolo- 
čene odbitne postavke ob 
ugotavljanju doseženih do- 
hodkov; 

- dokodki od patentov in te- 
hničnih izboljšav naj bi bili 
oproščeni davka iz avtorskih 
pravic; 

- davka na dohodek od pro- 
daje nepremičnin naj bi bili 
oproščeni občani v primerih, 
ko kupnino uporabijo za na- 
kup ali gradnjo stanovanjske 
hiše ali stanovanja in izpolnju- 
jejo pogoje, da so bili oprošče- 
ni tudi davka na promet nepre- 
mičnin. Dvajsetletno obdobje, 

po preteku katerega se ta da- 
vek več ne odmerja, se skraj- 
šuje na deset let; 

- opušča se davek na po- 
sest tovornih cestnih motornih 
in priklopnih ter kombi vozil; 
- zakon naj bi določil enotni 

sistem vrednotenja stavb v 
zvezi z obdavčenjem stavb; 

- za odmero davka iz skup- 
nega dohodka občanov naj bi 
že zakon določil neobdavčeni 
del skupnega dohodka v višini 
trikratnega poprečnega oseb- 
nega dohodka zaposlenih v 
gospodarstvu in bi s tem od- 
padlo določanje višine neob- 
davčenega zneska z vsakolet- 
nim dopolnjevanjem zakona o 
uvedbi in stopnjah republiških 
davkov in taks. Na podoben 
način naj bi se tudi že z zako- 
nom določila višina olajšav za 
vzdrževane družinske člane. 

Poleg navedenih vsebuje 
predlog še nekatere nove reši- 
tve v zvezi s postopkom odme- 
re in pobiranja davkov ter vna- 
ša določene spremembe v ka- 
zenske določbe. 

Novi zakon naj ne bi več vse- 
boval določb o ugotavljanju in 
obdavčenju nenapovedanega 
dohodka. Ker pa v tem času še 
niso sprejeti novi predpisi, s 
katerim bi se urejalo vprašanje 
ugotavljanja izvora in morebit- 
nega odvzema nezakonito pri- 
dobljenega premoženja, naj bi 
se za čas, dokler ustrezni 
predpisi niso sprejeti, uporab- 
ljale še določbe veljavnega za- 
kona o obdavčenju nenapove- 
danega dohodka. 

OD ZAVODA SRS ZA STATISTIKO SMO PREJELI 

SKLADNEJŠI REGIONALNI RAZVOJ 

Med temeljnimi nalogami optimalnega razvoja SR Slovenije 
je tudi skladnejši razvoj vseh območij, kar pomeni zmanjševa- 
nje razlik med manj in bolj razvitimi območji in izenačevanje 
pogojev za delo in življenje delovnih ljudi. 

V skladu z zakonom o pospeševanju skladnejšega regional- 
nega razvoja je bil sprejet odlok o območjih, ki se štejejo za 
manj razvita območja v SR Sloveniji (Ur. I. SRS št. 14/76). 
Tako je za obdobje 1976-1980 po družbeno dogovorjenih 
kriterijih opredeljeno 10 občin kot manj razvite, ki obsegajo 
po podatkih za leto 1976 19% vse površine Slovenije, še 

nadaljnjih 32% površine pa zavzema 15 občin z manj razvitimi 
krajevnimi skupnostmi. 

V manj razvitih omočjih je delež obdelovalne površine pre- 
cejšen: v manj razvitih občinah zavzema 40%, v občinah z 
manj razvitimi krajevnimi skupnostmi pa 31%, medtem ko 
zavzema ta delež v razvitih občinah le 29%. To pomeni za 
manj razvita območja precejšnjo naravno prednost, ki omo- 
goča razvoj kmetijstva na teh območjih. Glavni kulturi pšenica 
in koruza sta zaradi ugodnih rastišč v teh območjih nadpov- 
prečno sni in dajeta tri četrtine slovenskega pridelka. 

Kmetijski pridelki v I. 1977 

Skupaj SR Slovenija 
Manj razvite občine 
Občine z manj razvitimi krajevnimi skupnostmi 
Razvite občine 

šenica koruza sladkorna pesa 

pridelek 
% 

100,0 
43,3 
32,7 
24,1 

2 ha 
pridelek 

% 
29,5 
30.2 
31.3 
26,3 

100,0 
43,5 
31,1 
25,4 

2 ha 
pridelek 

% 
38,8 
40.6 
38,3 
36.7 

100,0 
58,4 
41,6 

2 ha 
474,6 
472,1 
477,3 
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Med industrijskimi rastlinami je vse bolj pomembna proizvod- 
nja sladkorne pese, ki so jo v letu 1976 posejali na 72 ha, v letu 
1977 na 211 ha, v letu 1978 pa na 631 ha. Še obsežnejše 
širjenje te kulture pa lahko pričakujemo po letu 1980, ko l>o 
predvidoma začela obratovati tovarna sladkorja v Ormožu. 

Precejšnje možnosti hitrejšega razvoja manj razvitih obmo- 

Delavci v 1978 

čij so v zaposlovanju. V letu 1978 se je v 10 manj razvitih 
občinah število zaposlenih povečalo za 4228 delavcev ozi- 
roma 7,8% v primerjavi z letom dni prej; v 15 občinah z manj 
razvitimi krajevnimi skupnostmi za 7868 delavcev oziroma 
4,4%, medtem ko so razvite občine zabeležile le 3,5% stopnjo 
rasti zaposlenosti. 

število 
delavcev 

1978 

stopnja 
rasti 1978 

% 

stopnja 
zaposl. 1978 

% 

stopnja zaposlenosti 
indeks SRS = 100 

1977 1978 
SR SLOVENIJA SKUPAJ 
MANJ RAZVITE OBČINE 

Črnomelj 
Lenart 
Lendava 
Ljutomer 
Murska Sobota 
Ormož 
Šentjur pri Celju 
Šmarje pri Jelšah 
Tolmin 
Trebnje 

OBČINE Z MANJ RAZVITIMI 
KRAJEVNIMI SKUPNOSTMI 

Maribor 
Brežice 
Dravograd 
Gornja Radgona 
Ilirska Bistrica 
Kočevje 
Krško 
Laško 
Mozirje 
Postojna 
Ptuj 
Radlje ob Dravi 
Sevnica 
Sežana 
Slovenska Bistrica 

RAZVITE OBČINE  
1 stanje 30. 9. 

763.731 
58.808 

5.915 
2.062 
6.145 
4.785 

16.598 
3.102 
3.056 
6.335 
6.452 
4.358 

187.021 
91.076 

6.149 
2.604 
6.090 
4.563 
7.735 
9.230 
5.444 
3.859 
7.942 

16.786 
4.617 
5.108 
8.169 
7.649 

517.902 

4,1 
7,8 
7,0 

12,0 
11,5 
4.8 
8.7 
6,5 
4.9 
5.5 
4.6 

12,9 

4.4 
5.0 
6.5 
4,5 
6,3 
3.8 
8.1 
1,5 
0,2 
1,1 
4,5 
3,1 
6,0 
6,0 
2,3 
2.7 
3,5 

41,0 
23,5 
34,3 
12,3 
22.7 
25,5 
25,5 
17.0 
16,9 
20.3 
30,5 
25,5 

36.4 
48.8 
24,4 
32.8 
29,4 
30.1 
43,4 
33,7 
29,3 
24.9 
40,3 
24,7 
27,3 
26,7 
35,3 
24.2 
46,9 

100,0 
54.8 
81,2 
27.1 
51,4 
61.2 
58.9 
39.8 
40.9 
48.6 
73,4 
57,2 

88.2 
117,4 
57,9 
79,4 
69.7 
73,1 

102,0 
84.8 
73,8 
62,6 
97.8 
60,4 
64.9 
63.3 
87,1 
59,8 

116,0 

100,0 
57,4 
83,8 
30.1 
55,6 
62.3 
62.2 
41.6 
41.4 
49.7 
74,6 
62.4 

89.1 
119,3 
59.8 
80.2 
72,0 
73.5 

106,2 
82.5 
71.6 
61,0 
98.7 
60,5 
66,7 
65.3 
86,3 
59,3 

114,7 

Razlike v stopnji zaposlenosti (delež zaposlenih v skupnem 
prebivalstvu) so med razvitimi in manj razvitimi območji še 
vedno precejšnje, vendar pa hitra nadpovprečna rast zaposle- 
nih v manj razvitih območjih iz leta v leto sicer počasi, a 
vendarle vpliva na zmanjševanje teh razlik. 

Deloma je k takšnim gibanjem prispevala tudi počasnejša 
rast prebivalstva na teh območjih. Število prebivalstva se je vi 
letu 1978 v manj razvitih občinah povečalo le za 0,8% (na kar 
je vplival negativen selitveni saldo), v občinah z manj razvitimi 
krajevnimi skupnostmi za 2,5%, v razvitih občinah pa je zna- 
šal koeficient prirasta prebivalstva1 7,0%. 

V manj razvitih območjih je prisoten tudi problem nezapo- 
slenosti, saj je bilo v letih 1977 in 1978 na teh območjih 58% 
vseh nezaposlenih v SR Sloveniji. Število nezaposlenih se v 
teh območjih relativno hitreje zmanjšuje kot v povprečju vSR 
Sloveniji, saj so manj razvite občine beležile v letu 1977 5- 
odstotno stopnjo zmanjšanja nezaposlenosti, v letu 1978 
11,9-odstotno; v občinah z manj razvitimi krajevnimi skup- 
nostmi se je število nezaposlenih znižalo za 4,8% v letu 1977 
in za 5,7% v letu 1978. V povprečju v SR Sloveniji je bilo v letu 
1977 2,4% manj nezaposlenih, v letu 1978 pa 7,8% manj 
nezaposlenih. 

Med temeljnimi nalogami pospešenega razvoja manj razvi- 
tih območij je še posebno poudarjena hitrejša gospodarska 
rast oziroma rast družbenega proizvoda nad povprečjem v SR 
Sloveniji. V letu 1976 je družbeni proizvod porasel v SR 
Sloveniji za 15,1%, v manj razvitih občinah za 19,3%, v obči- 
nah z manj razvitimi krajevnimi skupnostmi pa za 14,2% 

(oziroma za 18,2%, če občine Maribor ne upoštevamo). Še 
bolj se je družbeni proizvod povečal v letu 1977: v manj 
razvitih občinah za 26,6%, v občinah z manj razvitimi krajev- 
nimi skupnostmi za 22,7%. To pomeni hitrejšo rast družbe- 
nega proizvoda v teh občinah v primerjavi z razvitimi obči- 
nami (stopnja rasti je bila 20,7%) oziroma v primerjavi s 
povprečjem za SR Slovenijo (stopnja rasti 21,6%). 

Družbeni proizvod v 1977 

družbeniproizvod na prebivalca 

stop. 
rasti 

1977(%) 
vSR Slovenija = 

din 1976 1977 
100 

SR SLOVENIJA SKUPAJ 21,6 64 170 
MANJ RAZVITE OBČINE 26,6 32.463 

Črnomelj . 28,7 41.215 
Lenart 37,0 17.263 
Lendava 39,4 35.989 
Ljutomer 34,8 35.161 
Murska Sobota 22,5 32.543 
Ormož 24,5 24.468 
Šentjur pri Celju 38,5 36.770 
Šmarje pri Jelšah 19,7 28.577 
Tolmin 18,0 43.037 
Trebnje 24,6 38.700 

100,0 
48,1 
59,9 
23,6 
48,4 
49,1 
49,8 
36,8 
36,4 
45.0 
68.1 
58,4 

100,0 
50.6 
64.2 
26,9 
56,1 
54,8 
50.7 
38,1 
41,7 
44,5 
67,1 
60.3 
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OBČINE Z MANJ RAZVITIMI 
KRAJEVNIMI SKUPNOSTI 

Maribor 
Brežice 
Dravograd 
Gornja Radgona 
Ilirska Bistrica 
Kočevje 
Krško 
Laško 
Mozirje 
Postojna 
Ptuj 
Radlje ob Dravi 
Sevnica 
Sežana 
Slovenska Bistrica 

RAZVITE OBČINE 

22.7 
21,6 
30.3 
12.4 
4,6 

31.4 
28,9 
18.8 
30.6 
26.7 
15.5 
29.5 
17.6 
24,5 
19,4 
34.7 

55.354 
68.063 
37.284 
54.199 
42.567 
52.462 
62.877 
67,612 
48.585 
43.932 
63.084 
39.849 
42.994 
35.295 
62.990 
41.444 

84,9 
105.7 
53,6 
89,8 
76,8 
74.6 
91.7 

107,1 
69,2 
64.8 

102.8 
57,8 
67.6 
53,5 

100,0 
57.7 

86,3 
106,1 

58,1 
84,5 
66,3 
81,7 
98.0 

105,4 
75,7 
68.5 
98,3 
62.1 
67,0 
55.0 
98.1 
64.6 

20,7 75.698 119,5 118,0 

Družbeni proizvod na prebivalca, ki je eno izmed pomemb- 
nejših meril gospodarske razvitosti, je v manj razvitih občinah 

v letu 1977 še vedno skoraj za polovico manjši kot v povprečju 
v Sloveniji (v občinah z manj razvitimi krajevnimi skupnostmi 
je za 14% nižji od republiškega povprečja). Opazimo pa lahko 
pozitivne tendence, saj so se v primerjavi z letom 1976 razlike 
med razvitimi in manj razvitimi območji merjene s tem kazal- 
nikom v globalu zmanjšale; razlike med posameznimi obči- 
nami pa so še vedno občutne. 

Pričakujemo lahko, da bo tudi v naslednjih letih dosežena 
na manj razvitih območjih hitrejša gospodarska rast v primer- 
javi s povprečno, saj je bila investicijska aktivnost na teh 
območjih v letu 1977 precejšnja. V manj razvitih občinah so se 
ustvarjene investicije povečale za 16,4% v primerjavi z letom 
1976, v povprečju v Sloveniji pa za 2,4%. Več kot polovico 
vseh investicij (54,7%) manj razvitih občin je namenjenih 
industriji, v občinah z manj razvitimi krajevnimi skupnostmi 
znaša delež industrije v skupnih investiciajh 47,5%. V razvitih 
občinah je ta delež podpovprečen. Tudi investicije v kmetij- 
stvo so v manj razvitih občinah precej nad povprečjem SR 
Slovenije, od leta 1976 pa so se povečale za 44% (v republiki 
za 37%). V skladu z večjimi investicijskimi vlaganji so tudi 
investicije na zaposlenega in s tem opremljenost dela v manj 
razvitih občinah precej nad poprečjem SR Slovenije (za 21 %). 

Ustvarjene investicije v 19771 

delež inve- inves- delež delež delež 
stopnja rasti sticij v dru- ticije novih industrije kmetijstva 

invest. v 1977 žb. pravo- na zaposl. zmogljivosti v investicijah v investicijah 
 % d u (%) din  (%) % % 

SR Slovenija skupaj 
Manj razvite občine 
Občine z manj razvitimi 
krajevnimi skupnostmi 
Razvite občine 
1 brez nerazporejenega po občinah 

2,4 
16,4 

-18,1 
8,9 

26,7 
35,9 

23,7 
26,9 

42.340 
51.160 

36.580 
43.430 

53.7 
63,9 

55,3 
51.8 

43,9 
54,7 

47,5 
41,4 

2.2 
5.3 

4,6 
1,0 

K izboljševanju pogojev razvoja in boljšemu povezovanju z 
gospodarskimi središči prispeva tudi hitrejši razvoj infrastruk- 
ture. Delež moderniziranih cest na teh območjih je bil konec 
leta 1976 18,7% (v razvitih območjih 28,3%). V letu 1977 je 
delež moderniziranih lokalnih cest v manj razvitih območjih 

porasel za 23,4%, kar je nad povprečjem v SR Sloveniji 
(porast za 17,2%). 

Tudi na področju vzgoje in izobraževanja je težnja, da se 
pogoji razvoja družbenih dejavnosti izboljšajo in postopno 
izenačijo z drugimi območji v republiki. 

Vzgoja in izobraževanje v 1978 
delež predšolskih 

otrok v 
vzgojnovarstvenih 

zavodih 
% 

število učencev 
osnovnih šol na 

1000 prebivalcev 

število učencev število študentov na 
sred šol na 1000 1000 prebivalcev 

prebivalcev 

SR Slovenija skupaj 
Manj razvita območja 
Razvita območja 

28,2 
22,5 
38,2 

116 
115 
117 

42 
40 
43 

15 
12 
17 
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Iz Skupščine SFRJ 

NOVI PREDPISI 

Boljše varstvo državljanov na delu v tujini 

• Odhod naših državljanov na začasno delo v tujino mora biti v skladu z načrti 
družbenoekonomskega razvoja in politiko zaposlenosti in zaposlovanja 
• Našim državljanom na delu v tujini mora biti zagotovljena pravica do zdravstve- 
nega varstva, pokojninskega in invalidskega zavarovanja, dodatek za otroke, var- 
stvo pri delu in podobno 
• Organizacije združenega dela ne morejo odstopiti svojih delavcev tujim poslov- 
nim partnerjem 
• Našim državljanom na začasnem delu v tujini je treba zagotoviti vse pravice do 
dela, ki jih imajo domači delavci v državah v katerih so zaposleni 
• Za zagotavljanje popolnejšega varstva državljanov, ki so začasno zaposleni pri 
tujih delodajalcih, bo pri njihovem zaposlovanju posredovala samoupravna intere- 
sna skupnost za zaposlovanje 

Skupščini SFRJ je bil poslan 
predlog za izdajo zakona o 
varstvu državljanov SFRJ na 
začasnem delu v tujini z 
Osnutkom zakona (AS 127). 
Razprava in sprejem tega za- 
kona je v pristojnosti Zveznega 
zbora. 
S S tem novim zakonskim 
besedilom, naj bi zamenjali 
Zakon o temeljnih pogojih za 
začasno zaposlovanje in var- 
stvo jugoslovanskih državlja- 
nov v tujini, ki je bil sprejet leta 
1973. S tem Zakonom so bila 
urejena nekatera vprašanja za- 
časnega zaposlovanja držav- 
ljanov naše države v tujini in 
pogoji ob katerih smejo orga- 
nizacije združenega dela poši- 
ljati delavce na začasno delo v 
tujino. 

Odvisno od potreb po spre- 
minjanju posameznih rešitev 
je bil zakon spreminjan oziro- 
ma dopolnjevan v letih 1974 in 
1975. Energetska in surovin- 
ska kriza ter zaviranje gospo- 
darske aktivnosti v razvitih dr- 
žavah Zahodne Evrope konec 
leta 1973 sta pripeljala do mo- 
tenj na trgu dela teh držav. To 
se ni kazalo le v zmanjševanju 
možnosti za odhod na začasno 
delo v tujino, marveč tudi v 
obliki pospeševanja povratnih 
tokov. 

Vse bolj so prisotni določeni 
odmiki od načela enakega 

tretmaja domačih in tujih de- 
lavcev, omejevanje gibanja, in- 
tegracije pa tudi asimilacije. 

Z nastopom takoimenovane 
»druge generacije« delavcev 
migrantov (otroci in mladina) 
se je zastavil problem popol- 
nejšega varstva njihovega var- 
stva in pravic v teh novih po- 
gojih, zlasti pa v zvezi z njiho- 
vim šolanjem, poklicnim uspo- 
sabljanjem in zaposlovanjem. 

Medtem so se razvile med 
SFRJ in drugimi državami, zla- 
sti neuvrščenimi in drugimi dr- 
žavami v razvoju, številne obli- 
ke gospodarskega, znanstve- 
nega, prosvetno-kulturnega, 
tehničnega in drugega sodelo- 
vanja, ki terja bodisi angažira- 
nje delavcev jugoslovanskih 
organizacij združenega dela, 
bodisi naših državljanov kot 
posameznikov. 

Vse to pa je narekovalo za- 
htevo po ureditvi novonastale 
situacije glede odhajanja na- 
ših delavcev na začasno delo v 
druge države, in da se jim za- 
gotovi varstvo, ki ustreza no- 
vim pogojem in potrebam. Za- 
to tečejo priprave za sprejem 
novega zakona in ne za spre- 
membe in dopolnitve veljavne- 
ga zakona. 
NAČELA ZAKONA 

Novi zakon, kakor je rečeno 
v obrazložitvi, je zasnovan na 

sledečih temeljnih načelih: 
- da smejo odhajati držav- 

ljani SFRJ na začasno delo v 
tujino, da bi tam opravljali go- 
spodarske in druge dejavnosti 
in da bi se zaposlili, v skladu s 
plani družbenoekonomskega 
razvoja, politiko zaposlenosti 
in zaposlovanja, interesi in po- 
trebami enotnega jugoslovan- 
skega področja dela, interesi 
in potrebami ljudske obrambe 
in družbene samozaščite, kot 
tudi v skladu s sodelovanjem 
SFRJ s posameznimi drža- 
vami: 

- da uživajo državljani SFRJ 
v tujini varstvo SFRJ; 

- da imajo delavci, katerih 
delovna mesta so v tujini, ena- 
ke pravice, obveznosti in od- 
govornosti, kot delavci v dr- 
žavi; 

- da se zagotavljajo obča- 
nom na začasnem delu v tujini 
pogoji za uveljavljanje temelj- 
nih pravic s področja socialne- 
ga zavarovanja, izobraževanja 
in vzgoje, pravice do družbe- 
nega, kulturno-zabavnega in 
športnega življenja, kot tudi 
pogoji za vzdrževanje zveze z 

domovino, za negovanje na- 
cionalne kulture, ter druge 
glavne oblike varstva njihove- 
ga položaja v tujini; 

- da se občanom, ki so za- 
posleni pri tujih delodajalcih, 
zagotavlja načeloma enak tret- 
ma glede delovnih pogojev, 
zaslužka, pravice do dela, de- 
narnih in drugih dajatev med 
nezaposlenostjo - kot ga uži- 
vajo delavci, ki so državljani 
države v kateri so zaposleni dr- 
žavljani SFRJ; 

- da so dolžni tisti, ki uprav- 
ljajo družbena sredstva ali raz- 
polagajo z njimi, kot tudi druž- 
benopolitične skupnosti, 
ustvarjati vse ugodnejše pogo- 
je za uveljavljanje pravice do 
dela, da bi tako odpravili vzro- 
ke, ki vodijo do zaposlovanja 
državljanov SFRJ v tujini in 
ustvarjajo pogoje za njihovo 
postopno vračanje; 

- da imajo državljani pravi- 
co biti obveščeni o dogodkih v 
državi in po svetu, ki imajo po- 
men za njihovo življenje in de- 
lo, kot tudi o vprašanjih, ki so 
pomembna za družbeno skup- 
nost. 

rroooccpooceoooeccooooeeacoooooooeeoscoo« 
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ODHOD NA DELO V 
TUJINO 

V Osnutku zakona je določe- 
no, da so z varstvom naših de- 
lavcev na začasnem delu v tuji- 
ni mišljeni pogoji, pod katerimi 
naši občani lahko odidejo na 
začasno delo v tujino, da bi 
opravljali gospodarske ali dru- 
ge dejavnosti in zaposlovanja, 
zadeve v zvezi z varstvom dr- 
žavljanov na začasnem delu v 
tujini, kot tudi njihov povratek 
in zaposlovanje oziroma de- 
lovno pritegnitev v SFRJ. 

V Osnutku zakona so našte- 
te oblike odhoda na začasno 
delo v tujino. Za razliko od ve- 
ljavnega Zakona, ki zajema sa- 
mo individualno zaposlovanje 
in pošiljanje delavcev na zača- 
sno delo v tujino, so v Osnutku 
zajete vse oblike pošiljanja de- 
lavcev na začasno delo v tujino 
zaradi opravljanja gospodar- 
skih in drugih dejavnosti, stro- 
kovnega usposabljanja in ure- 
sničevanja drugih oblik po- 
slovno-tehničnega, znanstve- 
nega, prosvetno-kulturnega in 
tehničnega sodelovanja SFRJ 
z drugimi državami, pošiljanje 
prosvetnih, socialnih in drugih 
delavcev, da bi opravljali dolo- 
čene naloge in zadeve v zvezi z 
varstvom državljanov na zača- 
snem delu v tujini, pošiljanje 
državljanov na delo v medna- 
rodne organizacije, kot tudi 
zaposlovanje državljanov pri 
tujih delodajalcih. 

Odhod državljanov na zača- 
sno delo v tujino, njihovo var- 
stvo in vrnitev se v skladu z 
zakonom zagotavljajo in izva- 
jajo z mednarodno pogodbo in 
samoupravnim splošnim ak- 
tom, z ukrepi in aktivnostmi, ki 
jih v okviru svoje pristojnosti 
oziroma dejavnosti, izvajajo 
družbenopolitične skupnosti, 
samoupravne interesne skup- 
nosti ter druge samoupravne 
organizacije in skupnosti. 

V tem delu Osnutka zakona 
je še določeno, da mora biti 
odhod naših državljanov na 
začasno delo v tujino v skladu 
s plani družbenoekonomskega 
ražvoja in, politiko zaposleno- 
sti in zaposlovanja. Vsi udele- 
ženci v procesu začasnega za- 
poslovanja delavcev v tujini so 
dolžni, da v okviru svojih pri- 
stojnosti skrbijo za varstvo na- 
ših državljanov. Prav tako je 
predvideno, da so naši držav- 
ljani na začasnem delu v tujini 
tudi sami aktiven dejavnik pri 
uresničevanju svojega varstva. 

OBLIKE VARSTVA 
NAŠIH DRŽAVLJANOV 

Državljanom na začasnem 
delu v tujini so zagotovljene ob 
pogojih, določenih z mednaro- 

dno pogodbo, pogodbo o po- 
slovnem sodelovanju in drugo 
pogodbo oziroma zakonom in 
samoupravnim splošnim ak- 
tom, pravice do zdravstvene- 
ga, pokojninskega in invalid- 
skega zavarovanja, dodatek za 
otroke, varstvo pri delu, nasta- 
nitev in prehrana, dovoljenje 
za delo in bivanje v državi v 
kateri se bodo zaposlili, var- 
stvo v postopku pred sodišči in 
upravnimi organi v državi v ka- 
teri so zaposleni, transfer pri- 
hrankov in drugih denarnih 
prejemkov iz naslova dela in 
socialnih dajatev. 

V Osnutku zakona je določe- 
no, da imajo delavci o obve- 
ščenosti o življenjskih in de- 
lovnih pogojih v državi v kateri 
so zaposleni in o pravicah iz 
delovnega razmerja. Imajo 
pravico do izobraževanja in 
izobraževanja svojih družin- 
skih članov, do predšolske 
vzgoje otrok in izobraževanja 
otrok v materinem jeziku, pra- 
vico do družbenega, kulturne- 
ga in športnega življenja, ka- 
kor tudi pravico do zavarova- 
nja za primer začasne nezapo- 
slenosti. Vsi ti pogoji so pre- 
dvideni v primeru če so držav- 
ljani zaposleni v državi v kateri 
je razvit sistem teh oblik zava- 
rovanja. 

Vendar pa je treba od tega 
deloma odstopiti, če so naši 
državljani zaposleni v državah, 
kjer ni teh oblik varstva, ali pa 
so na precej nižji ravni kot v 
naši državi. Zaradi tega je v 
Osnutku zakona določena ob- 
veznost, da je treba vsem na- 
šim državljanom na začasnem 
delu v tujini obvezno zagotovi- 
ti zdravstveno, pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje, doda- 
tek za otroke, varstvo pri delu, 
zavarovanje v primeru nezapo- 
slenosti, kakor tudi zdravstve- 
no varstvo za vse člane njihove 
družine, ki živijo v naši državi, 
s tem da prispevek za to zava- 
rovanje plača sam ali pa orga- 
nizacija, ki ga je poslala na za- 
časno delo v tujino. 

ORGANIZIRANO 
POŠILJANJE 
DELAVCEV V TUJINO 

Osnutek zakona predvideva, 
da lahko organizacije združe- 
nega dela pošiljajo svoje de- 
lavce v tujino za izvajanje inve- 
sticijskih del, za opravljanje 
proizvodnih del in storitev, na- 
log in zadev v poslovnih eno- 
tah in za strokovno usposab- 
ljanje. Organizacije lahko po- 
šiljajo svoje delavce tudi za za- 
poslovanje v podjetjih, bankah 
in drugih finančnih organiza- 
cijah, ki jih ustanovijo v tujini 
same ali skupaj s tujim poslov- 
nim partnerjem oziroma kadar 

vlagajo sredstva v tuja po- 
djetja. 

Po Osnutku zakona organi- 
zacije združenega dela ne 
smejo sklenpati pogodb o po- 
slovnem sodelovanju, s kate- 
rim bi odstopile svoje delavce 
tujemu poslovnemu partnerju. 

Za izvajanje investicijskih 
del v tujini ter opravljanje pro- 
izvodnih in drugih del in stori- 
tev v tujini sme organizacija 
združenega dela pošiljati de- 
lavce, ki so bili pri njej v delov- 
nem razmerju za nedoločen 
čas. Samo v izjemnih primerih 
lahko pošljejo tudi delavce s 
katerimi je sklenjeno delovno 
razmerje za določen čas če ne 
morejo zagotoviti potrebnega 
števila delavcev, ki so v delov- 
nem razmerju za nedoločen 
čas. 

OSEBNI DOHODEK IN 
DELOVNI ČAS 

Med delom v tujini so delav- 
cu zagotovljeni pogoji, ki mu 
omogočajo, da na podlagi re- 
zultatov dela organizacije 
združenega dela in njegovega 
prispevka ustvari ustrezen 
osebni dohodek, kakor delavci 
države v kateri se izvajajo inve- 
sticijska dela oziroma v višini 
čistega osebnega dohodka, ki 
je določen s samoupravnim 
splošnim aktom, če je to za 
delavca ugodneje. 

Delovni čas delavcev, posla- 
nih na začasno delo v tujino, 
se sme prilagoditi delovnemu 
času v državi v kateri se izvaja- 
jo investicijska dela ali oprav- 
ljajo storitve, pri čemer v okvi- 
ru prerazdelitve delovnega ča- 
sa skupen delovni čas delavca 
v enem letu ne sme biti v pov- 
prečju daljši kot 42 ur na te- 
den. 

Organizacije združenega 
dela so dolžne, da najpozneje 
30 dni pred pošiljanjem delav- 
cev predložijo svojemu repu- 
bliškemu organu ali organu v 
avtonomni pokrajini zahtevo 
za soglasje k pošiljanju delav- 
cev na začasno delo v tujino. 
Tej je treba priložiti pogodbo o 
poslovnem sodelovanju na 
podlagi katerega pošilja delav- 
ce, samoupravni splošni akt ali 
druge dokaze, ki so predvideni 
s tem zakonom. 

ZNANSTVENO, 
PROSVETNO- 
KULTURNO IN 
TEHNIČNO 
SODELOVANJE 

Za uresničevanje znanstve- 
nega, prosvetno-kulturnega in 
tehničnega sodelovanja naše 
države z drugimi državami je v 
Osnutku zakona predvideno, 

da smejo biti naši državljani 
poslani na začasno delo v tuji- 
no na tri načine. 

V prvem primeru ko organi- 
zacija združenega dela na 
osnovi mednarodne pogodbe 
prevzame obveznosti, da s 
svojimi delavci organizira in 
opravlja kompletno proizvod- 
njo ali določene dele proizvo- 
dnega procesa ali opravljanje 
določenih storitev ob nadome- 
stilu, ki je določen s poslovno 
pogodbo med to organizacijo 
in tujim partnerjem. 

V drugem primeru, ko orga- 
nizacija združenega dela ali 
druga organizacija ali delovna 
skupnost prevzame na osnovi 
mednarodne pogodbe obvez- 
nost za oblikovanje strokovne 
ekipe iz svojih delavcev, ki bo- 
do opravljali določene proiz- 
vodne ali druge naloge in sto- 
ritve pri tujem delodajalcu. 

V tretjem primeru gre za po- 
šiljanje ustreznih strokovnja- 
kov na začasno delo v tujino 
prek Zveznega zavoda za me- 
dnarodno znanstveno, pro- 
svetno-kulturno in tehnično 
sodelovanje ali prek ustreznih 
republiških in pokrajinskih za- 
vodov. 

INDIVIDUALNO 
ZAPOSLOVANJE 
DRŽAVLJANOV V 
TUJINI IN NJIHOVA 
VRNITEV 

V Osnutku zakona je določe- 
no, da so vsem našim državlja- 
nom na začasnem delu v tujini, 
ki so zaposleni pri tujih delo- 
dajalcih, zagotovljene pravice 
do varstva, ob pogojih, ki jih 
določa mednarodna oziroma 
druga pogodba ali zakon, kot 
tudi druge pravice iz dela in na 
podlagi dela, kakršne uživajo 
delavci državljani države, v ka- 
teri so državljani zaposleni. 

Osnutek zakona vsebuje no- 
vost, da zaradi zagotavljanja 
popolnejšega varstva državlja- 
nov, ki so začasno zaposleni 
pri tujih delodajalcih, posredu- 
jejo pri njihovem zaposlovanju 
samoupravne interesne skup- 
nosti za zaposlovanje. V tem 
primeru morajo državljani iz- 
polniti naslednje pogoje: da so 
se prijavili samoupravni intere- 
sni skupnosti za zaposlovanje, 
da so odslužili ali kako druga- 
če uredili vojaško obveznost, 
da se strinjajo z delovnimi po- 
goji in da so sklenili delovno 
pogodbo s tujim delodajal- 
cem, da so jim zagotovljene 
najmanj enake pravice glede 
delovnih pogojev, zaslužka in 
zaposlitve, kot jih uživajo de- 
lavci-državljani države, v kateri 
se zaposlujejo, kakor tudi, da 
delavci tujega delodajalca, pri 
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katerem so državljani zaposle- 
ni, niso v štrajku. 

Državljani, ki se zaposlujejo 
pri tujemu delodajalcu, morajo 
dati pred odhodom na zača- 
sno delo v tujino pristojnemu 
občinskemu organu pismeno 
izjavo, da so na ustrezen način 
zagotovili preskrbo svojih 
otrok, ki ostanejo v naši državi. 

Kar zadeva povratek naših 
delavcev iz tujine, je v Osnutku 
zakona predvideno, da so 
zvezni upravni organi in zvez- 
ne organizacije, samoupravne 
interesne skupnosti ter druge 
samoupravne organizacije in 
skupnosti, kot tudi pristojni or- 
gani v republikah in pokraji- 
nah dolžni, da nudijo državlja- 
nom pomoč v zvezi z obvešča- 

njem o splošnih in konkretnih 
možnostih in pogojih za zapo- 
slovanje in delovno pritegnitev 
po vrnitvi z začasnega dela v 
tujini, s posredovanjem pri za- 
poslovanju, strokovnim uspo- 
sabljanjem za zaposlovanje pri 
določenih nalogah in zadevah, 
kot tudi s sprejemanjem cele 
vrste ukrepov za olajšanje po- 
novne vključitve v družbeno in 
gospodarsko življenje v naši 
državi. 

OBVEZNOSTI ZA 
IZVAJANJE VARSTVA 

V zadnjem delu Osnutka za- 
kona so podrobno določene 
obveznosti in naloge Zveznega 
komiteja za delo, zdravstvo in 

socialno varstvo, Zveznega se- 
kretariata za zunanje zadeve, 
Zveznega zavoda za mednaro- 
dno znanstveno, prosvetno- 
kulturno in tehnično sodelova- 
nje in Zveznega urada za zade- 
ve zaposlovanja pri zagotavlja- 
nju in izvajanju varstva držav- 
ljanov SFRJ na začasnem delu 
v tujini. V glavnem gre za var- 
stvo temeljnih pravic naših dr- 
žavljanov, ki so urejene z me- 
dnarodnimi pogodbami. 

Te pogodbe, kot je predvide- 
no v Osnutku zakona, konkret- 
no uporabljajo in izvajajo sa- 
moupravne interesne skupno- 
sti za zaposlovanje, pokojnin- 
sko in invalidsko zavarovanje, 
zdravstveno zavarovanje in in- 
teresne skupnosti s področja 

vzgoje, izobraževanja, otro- 
škega varstva itd. 

Prav tako je predvideno, da 
državljanom pri njihovem var- 
stvu nudijo določeno pomoč 
tudi strokovni delavci, ki so 
poslani iz domovine (socialni 
delavci, svetovalci in drugi). 

Na koncu Osnutka zakona 
so predpisane tudi ustrezne 
kazenske določbe za prestop- 
ke, ki jih napravijo organizaci- 
je združenega dala in njihove 
pravne osebe. V prehodnih in 
končnih določbah pa je pre- 
dviden enoletni rok za uskladi- 
tev samoupravnih splošnih ak- 
tov organizacij združenega de- 
la, ki pošiljajo svoje delavce na 
začasno delo v tujino z določ- 
bami tega zakona. 

Za odpravo posledic potresa v Črni gori - 

dodatnih 300 milijonov dinarjev 

• Odobrena sredstva bi dajali v obliki potrošniških kreditov občanom in organizaci- 
jam združenega dela, ki so imele škodo pri katastrofalnem potresu aprila letos 

V katastrofalnem potresu, ki 
je zajel SR Črno goro aprila 
1979 je veliko število občanov 
na področju te republike imelo 
veliko materialno škodo. Ra- 
zen drugih že sprejetih ukre- 
pov, je Zvezni izvršni svet 
predlagal spremembo obstoje- 
čega Zakona o zagotavljanju 
sredstev za odpravljanje po- 
sledic elementarnih nesreč, s 
katerim bi se vsota za potroš- 
niške kredite osebam, ki so 
imele škodo pri potresu, pove- 
čala za 300 milijonov dinarjev. 
Osnutek zakona o spremem- 
bah in dopolnitvah Zakona je 
Zvezni izvršni svet poslal v 
obravnavo Skupščine SFRJ, s 
predlogom da se sprejme po 

hitrem postopku. Sprejetje te- 
ga zakonskega predpisa je v 
pristojnosti Zbora republik in 
pokrajin. 

Na osnovi veljavnega zako- 
na so Črni gori zagotovljena 
sredstva v višini 118 milijonov 
dinarjev za potrošniške kredite 
osebam, ki so imele škodo v 
elementarni nesreči leta 1976. 
Od omenjenega zneska so ob- 
čani izkoristili 9,2 milijona di- 
narjev, ostalo pa so izkoristile, 
kot to dovoljuje Zakon, organi- 
zacije združenega dela in sa- 
moupravne interesne skupno- 
sti, ki so prav tako imele škodo 
v elementarni nesreči. 

Z osnutkom sprememb in 

dopolnitev tega Zakona je do- 
ločeno, da bo Narodna banka 
Jugoslavije odobrila bankam v 
SR Črni gori še 300 milijonov 
dinarjev za potrošniške kredite 
osebam, ki so imele škodo pri 
potresu aprila letos. Če občani 
do določenega roka ne bodo 
izkoristili vseh teh sredstev, jih 
lahko uporabijo organizacije 
združenega dela in samo- 
upravne interesne skupnosti v 
SR Črni gori, ki so prav tako 
imele škodo pri potresu. 

Sredstva, ki so jih organiza- 
cije združenega dela in samo- 
upravne interesne skupnosti 
izkoristile v soglasju z veljav- 
nim Zakonom in sredstva, ki 
jih bodo izkoristile na osnovi 
predloženih sprememb in do- 
polnitev, bodo dobili pod ugo- 
dnejšimi pogoji. Podaljšan je 
namreč rok odplačila za obrat- 
na sredstva od 2 na 5 let, za 
osnovna sredstva pa je predvi- 
deno, da bi rok odplačila začel 
veljati 1. julija 1983. 

OSNUTEK ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
ZAKONA O ZAGOTAVLJANJU SREDSTEV ZA ODPRAVO 
POSLEDIC ELEMENTARNIH NESREČ - AS-134 

»oeeeosooeeoosoecoososocoooeeooooo« 

Devizne obveznosti za kredite iz tujine se 

prenašajo na republike in pokrajini 

• Na republike in pokrajini bodo prenešene obveznosti za kredite in posojila za 
investicijske in druge namene in pravice ter obveznosti federacije za investicije v 
gospodarstvu 

V skladu z Zakonom o deviz- 
nem poslovanju in kreditnih 
odnosih s tujino je pripravljen 
Osnutek zakona o prenosu iz- 
polnjevanja deviznih obvezno- 
sti federacije za kredite iz tuji- 

ne na republike in avtonomni 
pokrajini (AS-128). S tem Za- 
konom je potrebno prenesti na 
republike in pokrajini izpolni- 
tev deviznih obveznosti fede- 
racije za kredite iz tujine, upo- 

voeooooooosoBOOooaeoooeooooooooooocosoe 

i OSNUTEK ZAKONA O PRENOSU IZPOLNJEVANJA DE- j 
| VIZNIH OBVEZNOSTI FEDERACIJE ZA KREDITE IZ TU- J 
i JINE NA REPUBLIKE IN AVTONOMNI POKRAJINI (AS-j 

128) 
»ooasooecoBeecoooeosoooocoeceoooooooo« 
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rabljene za investicije in druge 
namene. Izjema so, kakor je 
predvideno, le krediti za potre- 
be ljudske obrambe in za likvi- 
dnost, ki jih je uporabila Naro- 
dna banka Jugoslavije. 

Osnutek zakona izhaja iz na- 
čela, da devize, ki jih ustvarijo 
temeljne in druge organizacije 
združenega dela, pripadajo 
tem organizacijam in se vklju- 
čujejo v projekcije plačilno-bi- 
lančnih in devizno-bilančnih 
pozicij republik in pokrajin. 
Zaradi tega se izpolnjevanje 
deviznih obveznosti za tuje 

kredite prenaša na republike 
in pokrajini in vključuje v nji- 
hove projekcije plačilne in de- 
vizne bilance. 

Devizne obveznosti federa- 
cije kot tudi njene pravice in 
obveznosti za investicije v go- 
spodarstvu, prehajajo na repu- 
blike in pokrajini po odstotkih, 
določenih v posebnem odloku 
o tem postopku. Na republike 
in pokrajjni so prenešene tudi 
devizne obveznosti federacije 
za tuje kredite in posojila, če je 
bila uporabljena dinarska pro- 

tivrednost teh kreditov s po- 
sebnim sklepom Zveznega 
izvršnega sveta. 

Razlog za vključitev te do- 
ločbe v Osnutek zakona je, ker 
Narodna banka Jugoslavije 
razpolaga s točnimi podatki o 
uporabi dinarske protivredno- 
sti tujih kreditov v vsaki repu- 
bliki in pokrajini. Devizne ob- 
veznosti pa morajo biti na re- 
publike in pokrajini prenešene 
po odstotku njihovega deleža. 

Devizne obveznosti federa- 
cije za tuje kredite, katerih di- 
narska protivrednost je bila 

uporabljena za stabilizacijo 
(odplačilo je zagotavljala fede- 
racija), se prav tako prenašajo 
na republike in pokrajini. 

Osnutek zakona predlaga, 
da se izgradnja objektov na 
območju SR Črne gore, kate- 
rih dinarska protivrednost se 
je uporabila kot delež federa- 
cije pri financiranju teh objek- 
tov, ureja v skladu z veljavnimi 
zakoni. V tem primeru bi fede- 
racija zagotavljala dinarska 
sredstva, devizna pa bi bila za- 
gotovljena iz deviznih rezerv 
Jugoslavije. 

Novi kovani denar za 25 par 

• S kovanim denarjem za 25 par bi nastopila možnost za postopno izločanje iz 
obtoka kovanca za 5 par 

Pri tem, ko je Narodna ban- 
ka Jugoslavije obravnavala 
apoensko sestavo kovanega 
denarja, ki je v obtoku v naši 
državi in katerega nominalna 
vrednost je manjša od 1 dinar- 
ja je ocenila, da bi bilo smotr- 
no, da bi dali v obtok novi 
apoen kovanega denarja za 25 
par. 

To zlasti zato, ker na eni 
strani vse pogosteje ugotavlja- 
mo, da se apoen kovanega de- 
narja za 5 par zelo hitro izgub- 

lja iz obtoka zaradi njegove 
simbolične kupne moči, po 
drugi strani pa je Narodna 
banka Jugoslavije dolžna, da 
izdeluje in daje v obtok ta ko- 
vanec zaradi tega, ker je pre- 
dvideno, da se vsi končni 
obračuni ter gotovinski in vir- 
manski izplačilni nalogi zao- 
krožijo na 5 par. 

Hkrati z uvajanjem v obtok 
novega apoena kovanega de- 
narja za 25 par bi se sorazmer- 
no zmanjšala potreba po obto- 

ku drugega kovanega denarja, 
kar bi vsekakor pomembno 
zmanjšalo stroške proizvodnje 
kovanega denarja v celoti. Zla- 
sti še če imamo pred očmi, da 
stroški za izdelavo nekaterih 
apoenov kovanega denarja, 
katerega vrednost je manjša 

od enega dinarja, presegajo 
njihove nominalne vrednosti. 

S kovanim denarjem za 25 
par bi bila prav tako ustvarjena 
možnost za postopno odpravo 
iz obtoka apoena za 5 par, v 
perspektivi pa tudi drugih 
apoenov, manjših kot 25 par. 

osoooaooeoosoooocoaoooeoooocooocco 
OSNUTEK ODLOKA O IZDAJI KOVANEGA DENARJA ZA 
25 PAR 
■soeooooocecaecooooooooooscoooooooooooe^ 

ANALIZE IN OCENE 

Povečana proizvodnja osnovnih 

kmetijskih proizvodov 

• V prvih dveh letih uresničevanja Dogovora je bila rast kmetijske proizvodnje nad 
planirano, vendar je v letu 1978 zaradi slabih vremenskih pogojev prišlo do zmanjša- 
nja 
• Cene kmetijskih proizvodov so rasle hitreje kot je bilo pričakovati, vzrok temu je 
bila ukinitev premij in kompenzacij 
• Ne uresničuje se rast izvoza kmetijskih proizvodov po predvideni stopnji 10 
odstotkov, medtem ko uvoz teh proizvodov narašča čez mero 
• Prihodek in dohodek kmetijskih organizacij ter njihova reproduktivna in akumula- 
tivna sposobnost so nižje od povprečja skupnega gospodarstva 

Temeljne postavke, cilji in 
naloge sprejete z Dogovorom 
o osnovah Družbenega plana 
Jugoslavije za razvoj agroin- 
dustrijskega kompleksa od le- 
ta 1976 do 1980 se uspešno 
uresničujejo, čeprav precej ra- 
zlično po republikah in pokra- 
jinah. Povečana proizvodnja 

osnovnih kmetijskih pridelkov 
je omogočila, da se v večjem 
delu zadovoljijo domače po- 
trebe in da se zmanjša uvoz 
teh pridelkov. To je ugodno 
vplivalo na stabilizacijo skup- 
nega gospodarstva in na pla- 
čilno bilanco države. Izjema je 
leto 1978, ko je zaradi slabih 

vremenskih razmer zabeležen 
padec kmetijske proizvodnje. 

i««® 
O INI 
0 VA 

Te ocene so navedene v In- 
formaciji o izvrševanju Dogo- 

cecosseooseosococooocoeeoeaeosoeiocoeoe 
INFORMACIJA O IZVRŠEVANJU DOGOVORA O OSNO- 8 
VAH DRUŽBENEGA PLANA JUGOSLAVIJE ZA RAZVOJ 0 

AGROINDUSTRIJSKEGA KOMPLEKSA V OBDOBJU OD 
LETA 1976 DO LETA 1980 

oooeceooeeosoeooosooscoooaoooooc 
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vora o osnovah Družbenega 
plana Jugoslavije za razvoj 
agroindustrijskega kompleksa 
v obdobju od leta 1976 do 
1980, ki ga je Zvezni izvršni 
svet poslal v obravnavo Skup- 
ščini SFRJ. 

NEENAKOMEREN 
RAZVOJ 

V združenem delu agroindu- 
strijskega kompleksa poteka 
zelo intenzivna dejavnost pri 
normativnem urejanju družbe- 
noekonomskih odnosov. Po- 
membni uspehi so bili doseže- 
ni pri združevanju kmetov na 
individualnih gospodarstvih ali 
pri povezovanju z družbenimi 
gospodarstvi. Zabeleženi so 
bili tudi uspehi pri povečanju 
produktivnosti dela, zunanjetr- 
govinski menjavi, kreditiranju 
proizvodnje in zalog, preskrbi 
prebivalstva s kmetijsko-živil- 
skimi proizvodi in podobno. 

Vendar se nekatere določbe 
tega dokumenta ne uresniču- 
jejo, s tem pa tudi ne dogovor- 
jena politika razvoja v celoti. 
Pospeševanje proizvodnje in 
razvoj družbenih gospodar- 
stev ne poteka po predvideni 
dinamiki. Dogovorjen obseg 
investicijskih vlaganj zaostaja 
za predvidenim, posebno vla- 
ganja za razširitev in urejanje 
zemljiških površin družbenih 
gospodarstev. 

Na področju politike cen je 
bila dosežena v tem obdobju 
hitrejša dinamika rasti cen 
kmetijskih in živilskih proiz- 
vodov od predvidenih - poča- 
snejša v družbenem sektorju, 
hitrejša pa tam kjer prevladuje 
individualni sektor in kjer pro- 
izvodnja ni organizirana. 

Samoupravno sporazume- 
vanje in pogajanje o proizvod- 
nji in dobavi kmetijskih in živil- 
skih proizvodov med organiza- 
cijami primarne proizvodnje, 
predelave in prometa na do- 
hodkovnih osnovah se počasi 
uresničuje. Še vedno prevla- 
dujejo klasični kupoprodajni 
odnosi. 

V zunanjetrgovinski menjavi 
se ne uresničuje stopnja rasti 
predvidena v Dogovoru. Uvoz 
živilskih proizvodov je, razen v 
letu 1978, rasel hitreje od 
izvoza. 

KMETIJSKA IN 
ŽIVILSKA 
PROIZVODNJA 

V prvih dveh letih uresniče- 
vanja Dogovora se je kmetijska 
proizvodnja razvijala nekoliko 
nad planirano rastjo. Vendar 
so se v letu 1978 zaradi neugo- 
dnih vremenskih razmer 
zmanjšali pridelki rastlinskih 
proizvodov, kar je vplivalo na 

I 
zmanjšanje rasti celotne kme- 
tijske proizvodnje. Izjema je ži- 
vilska industrija kjer se je ob- 
držala visoka stopnja rasti. 

Z dogovorom je planirano, 
da se proizvodnja pšenice sta- 
bilizira na ravni 6 milijonov ton 
na leto, kar naj bi bilo dovolj za 
domače potrebe in za izvoz 
približno pol milijona ton. V 
prvih treh letih Dogovora je bi- 
la uresničena povprečna letna 
proizvodnja pšenice 5 milijo- 
nov in 650 tisoč ton, kar je do- 
volj za domačo porabo. Zaradi 
manjšega odkupa, ki se giblje 
od 44 do 48,4 odstotka celotne 
proizvodnje, pa dosežena pro- 
izvodnja ni zadovoljevala ko- 
mercialnih potreb in smo zara- 
di tega uvozili določene koli- 
čine. 

Poprečna proizvodnja koru- 
ze je bila približno 9,5 milijona 
ton v prvih dveh letih Plana, 
kar je v mejah planiranega. V 
letu 1978 je bila zaradi neugo- 
dnih vremenskih razmer, pro- 
izvodnja približno za 2 milijona 
ton nižja, kot poprečna proiz- 
vodnja v prejšnjih letih. Kljub 
rekordni proizvodnji v letu 
1977 ponujene koruze na trgu 
ni bilo dovolj, zato je bil odo- 
bren uvoz 265 tisoč ton. Pre- 
vladujočo vlogo v proizvodnji 
koruze imajo individualna go- 
spodarstva, ki proizvajajo pri- 
bližno 86 odstotkov celotne 
proizvodnje, vendar se od njih 
odkupi le 6 do 8 odstotkov ce- 
lotne proizvodnje koruze. 

V tem obdobju se je proiz- 
vodnja sladkorne repe in sonč- 
nic povečala za približno 14 
odstotkov v primerjavi s prejš- 
njim petletnim obdobjem. Tudi 
proizvodnja oljaric neprestano 
narašča. Proizvodnja soje se je 
trikrat povečala. 

Obseg celotne proizvodnje 
vrtnin, vštevši tudi krompir, je 
bil v obdobju od leta 1976 do 
1978 precej nižji od obsega, ki 
ga določa Dogovor. Proizvod- 
nja sadja in grozdja prav tako 
ne narašča s predvideno hi- 
trostjo, vendar je opaziti večjo 
stopnjo stabilizacije te proiz- 
vodnje. 

Fizični obseg živinorejske 
proizvodnje raste po stopnji 
4,8 odstotka in je višja od pre- 
dvidene. V proizvodnji goveje- 
ga mesa se čuti določena stag- 
nacija, proizvodnja svinjskega 
mesa pa je dosegla pomemb- 
no rast. Proizvodnja mleka ne- 
prestano narašča. 

Živilska proizvodnja je v 
prvih treh letih Dogovora rasla 
s poprečno stopnjo 8 odstot- 
kov, kar je nad planirano. Pro- 
izvodnja živil poteka še vedno 
v pogojih slabe in zastarele te- 
hnologije, razdrobljenosti 
zmogljivosti in nezadostne po- 
vezanosti s surovinsko bazo. 

INVESTICIJSKA 
POLITIKA 

Planirane investicije organi- 
zacij združenega dela agroin- 
dustrijskega kompleksa se ne 
uresničujejo. Bistveno zaosta- 
jajo vlaganja v razvoj primarne 
kmetijske proizvodnje, zlasti v 
razširitev obdelovalnih povr- 
šin. 

Investiranje v proizvodnjo ži- 
vil se je povečalo šele leta 
1977, kar je bil v glavnem re- 
zultat povečanih vlaganj v 
gradnjo novih zmogljivosti v 
industriji sladkorja in za re- 
konstrukcijo obstoječih (od 
skupnih vlaganj je bila indu- 
strija sladkorja udeležena s 
55,7 odstotka) in deloma v in- 
dustrijo za predelavo sadja in 
vrtnin. 

Po statističnih podatkih so 
realizirane investicije v indivi- 
dualnem sektorju kmetijstva 
kazale znatno rast. Največji del 
okrog 60 odstotkov se nanaša 
na nabavo opreme. Vendar 
zaostajajo vlaganja v družbeno 
organizirano proizvodnjo indi- 
vidualnih proizvajalcev. 

CENE IN 
KOMPENZACIJE 

Cene kmetijskih proizvodov, 
je poudarjeno v Informaciji, so 
se v obravnavanem obdobju 
oblikovale na t,rgu na podlagi 
pogojev ponudbe in povpraše- 
vanja in so naraščale hitreje 
kot je bilo predvideno. Nara- 
ščale so tudi hitreje kot cene 
industrijskih proizvodov. To se 
predvsem nanaša na cene živi- 
ne in živinskih proizvodov. 
Glede na poprečje v kmetij- 
stvu, so cene počasneje nara- 
ščale za žita, industrijske rast- 
line, mleko, jajca in alkoholne 
pijače, hitreje pa za povrtnino, 
sadje in živino. 

Povečanje maloprodajnih 
cen pri nekaterih proizvodih je 
bilo pogojeno z ukinitvijo pre- 
mij in kompenzacij. Na podlagi 
odpravljenih premij je prišlo 
do naraščanja cen kmetijskih 
proizvodov približno za 3,25 
odstotka, istočasno pa niso bi- 
le uvedene kompenzacije v po- 
rabi. Ta del dogovora-o zago- 
tavljanju sredstev za kompen- 
zacije v republikah in pokraji- 
nah - ni bil v celoti uporabljen. 

TRG IN SISTEM 
REZERV 

Tržnost kmetijske proizvod- 
nje kaže tendenco naraščanja. 
Stopnja naraščanja fizičnega 
obsega celotnega odkupa 
kmetijskih proizvodov pa je bi- 
la v tem času večja, kot stopnja 
naraščanja celotne kmetijske 
proizvodnje. V vrednosti celot- 

nega odkupa kmetijskih proiz- 
vodov zavzema največji delež 
odkup živinorejskih proiz- 
vodov (50 odstotkov), nato žit 
(20 odstotkov) in industrijskih 
rastlin (12 odstotkov). 

Delež družbenega sektorja v 
vrednosti celotnega odkupa 
teh proizvodov znaša okrog 50 
odstotkov. Odkup s tega sek- 
torja se povečuje vzporedno s 
povečanjem proizvodnje. To 
pa ni primer z individualnim 
sektorjem, kjer velik del proiz- 
vodnje, predvsem koruze in 
pšenice, ostane za naturalno 
porabo. 

Sistem rezerv kmetijsko-ži- 
vilskih proizvodov je bistven 
element naše agrarne politike. 
Dogovor ureja osnovna vpra- 
šanja v načelu, vendar še ve- 
dno niso razčlenjeni bistveni 
problemi delovanja rezerv. Ne- 
katera vprašanja intervencij- 
skega odkupa, prodaje in cen, 
mehanizem intervencij, odnosi 
v sistemu rezerv republik in 
pokrajin in zveznih rezerv, ka- 
kor tudi zavarovanje skladišč- 
nega prostora še niso obde- 
lana. 

Vendar pa se kljub povečani 
tržnosti teh proizvodov, boljši 
organizaciji trga, planiranju in 
pogajanju proizvodnje, kakor 
tudi delovanju sistema blagov- 
nih rezerv, preskrba prebival- 
stva ni bistveno izboljšala. Ra- 
zlog je v neučinkovitem do- 
hodkovnem sporazumevanju 
in dogovarjanju med proizva- 
jalci, predelavo in prometom. 

ZUNANJETRGOVINSKA 
MENJAVA 

Zunanjetrgovinska menjava 
kmetijskih proizvodov, živil in 
tobačnih izdelkov v času od 
leta 1976 do 1980 ni potekala 
po predvidevanjih in pričako- 
vanjih in ni bila uresničena 
planirana stopnja izvoza 10 
odstotkov. Posebno je zaskrb- 
ljujoča odvisnost od uvoza 
najpomembnejših kmetijskih 
proizvodov kot sta pšenica in 
koruza. 

Vzrok za zaostajanje obsega 
izvoza so težave pri izvozu me- 
sa in živine v države Evropske 
gospodarske skupnosti, kakor 
tudi zmanjšanje obsega izvoza 
koruze, tobaka in drugih proiz- 
vodov. 

Uvoz, ki se je v primerjavi z 
letom 1975 povečal v letu 1977 
za 63 odstotkov, se nanaša 
pretežno na naraščanje uvoza 
proizvodov, ki jih ne proizvaja- 
mo pri nas v zadostnih količi- 
nah (kava, južno sadje, začim- 
be, volna, usnje). Ti proizvodi 
so bili v celotnem uvozu udele- 
ženi med 30 in 40 odstotki. 

Dosedanji sistem enotnega 
izvoza prek skladov, kakor tudi 
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s spodbujevalnimi ukrepi, je 
poleg ugodnih rezultatov po- 
kazal tudi precej pomanjkljivo- 
sti. V Informaciji je zato pou- 
darjeno, da ga bo treba z na- 
daljnjim izpopolnjevanjem po- 
drediti vplivu organizacij zdru- 
ženega dela, katerih proizvodi 
se izvažajo. 

POSLOVNI USPEHI IN 
ZDRUŽEVANJE 
KMETIJSKIH 
PROIZVAJALCEV 

Poslovni rezultati organiza- 
cij združenega dela agroindu- 
strijskega kompleksa imajo v 
1976 in 1977 letu poleg ustvar- 
jene stopnje rasti fizičnega ob- 
sega proizvodnje nad tisto, ki 
je predvidena z Dogovorom, 
počasnejšo dinamiko rasti do- 
hodka od skupnega gospodar- 
stva. Skupen prihodek organi- 
zacij združenega dela kmetij- 
ske dejavnosti je bil v letu 1977 
večji za okrog 27, dohodek za 
okrog 24 odstotkov, celotnega 
gospodarstva pa za 26,8 od- 
stotka oziroma za 36 odstot- 
kov višji kot leta 1976. 

Čisti dohodek na delavca je 
bil leta 1976 za 3 odstotke višji, 
leta 1977 pa za 1 odstotek nižji 
pri organizacijah združenega 
dela kmetijske dejavnosti kot v 
gospodarstvu. 

Stopnja akumulativne in re- 
produkcijske sposobnosti teh 
organizacij je nižja od popreč- 

ne stopnje celotnega gospo- 
darstva - v letu 1977 za 21 od- 
stotkov, kar povzroča poslab- 
šanje ekonomskega položaja 
te panoge. 

Združevanje kmetov je v 
stalnem razvoju, vendar se di- 
namika združevanja in vključe- 
vanja kmetov v družbeno orga- 
nizirano proizvodnjo precej ra- 
zlikujeta po posameznih repu- 
blikah in pokrajinah. Proces 
združevanja se hitreje uresni- 
čuje v tistih okoljih, kjer so že 
kmetijske zadruge ali organi- 
zacije za kooperacijo. 

Obveznosti iz Dogovora o 
krepitvi združenega dela na 
vasi z usposabljanjem seda- 
njih in ustvarjanjem novih za- 
drug in drugih oblik združeva- 
nja kmetov se izvaja samo del- 
no. V glavnem se spodbujajo 
in razvijajo samoupravni do- 
hodkovni odnosi na tem po- 
dročju, sodelovanje kmetov ž 
organizacijami združenega 
dela pa se odvija kot doslej. 
Zelo so skromni uspehi pri ra- 
zvijanju zadrug in organizacij 
kooperantov, kakor tudi pri ra- 
zvijanju drugih gospodarskih 
dejavnosti na vasi. 

AKTIVNOST IN UKREPI 
Na koncu Informacije je 

predlog aktivnosti in ukrepov 
za nadaljnjo uspešno realiza- 
cijo Dogovora. Da bi uresničili 
predviden obseg proizvodnje 
kmetijskih in živilskih proiz- 
vodov je treba pripraviti pro- 

grame in sprejeti ukrepe za 
povečanje obsega proizvod- 
nje, posebej tistih proizvodov, 
katerih obseg je nižji od spre- 
jetega. Treba je izdelati pro- 
gram modernizacije proizvod- 
nje žit, predvsem pšenice in 
koruze, s široko uvedbo so- 
dobne tehnike in tehnologije. 
Pomembno je še naprej spod- 
bujati investicijska vlaganja za 
razvoj primarne kmetijske pro- 
izvodnje ter razširitev in ureja- 
nje zemljiških površin in razvi- 
jati kmetijstvo v hribovitih po- 
dročjih. 

Z diferenciranimi ukrepi 
bančnega mehanizma je treba 
spodbujati povečanje proiz- 
vodnje prek združevanja dela 
in sredstev organizacij združe- 
nega dela, bank in individual- 
nih proizvajalcev, pri tem pa 
morajo imeti prednost vlaga- 
nja v skupno proizvodnjo in 
skupne objekte in s poveča- 
njem lastnih sredstev kmetij- 
stva za vlaganje v razširjeno 
reprodukcijo. 

Pristojni organi federacije, 
republik in pokrajin morajo 
spremljati gibanje in uporabo 
določenih proizvajalsko-pro- 
dajnih cen kmetijskih in živil- 
skih proizvodov, in če je po- 
trebno, izvajati ukrepe za ubla- 
žitev motenj na trgu hrane in 
redno preskrbovanje velikih 
potrošniških središč. 

Pravočasno je treba zagoto- 
viti sredstva za selektivno kre- 
ditiranje družbeno organizira- 

ne proizvodnje in zalog teh 
proizvodov. Še naprej je treba 
stimulirati izvoz in ga še bolj 
dograditi z namenom, da bi se 
zadržala pridobljena in osvoji- 
la nova tržišča. 

Da bi se zboljšali poslovni 
rezultati organizacij združene- 
ga dela v kmetijstvu je nujno 
učinkoviteje reševati vprašanja 
v zvezi s povečanjem produk- 
tivnosti in učinkovitosti dela, z 
zboljšanjem tehnologije, orga- 
nizacije dela, dohodkovnih od- 
nosov in razvojem skupništva 
na podlagi skupnega planira- 
nja, rizika, proizvodnje in deli- 
tve. 

Da bi pospešili proces zdru- 
ževanja individualnih kmetij- 
skih proizvajalcev in da bi po- 
spešili družbeno organizirano 
proizvodnjo je treba aktivirati 
obstoječe materialno-finančne 
in kadrovske potenciale kme- 
tijskih zadrug in organizacij 
kooperantov. 

Sprejeti je treba tudi druge 
ukrepe s katerimi bomo dose- 
gli napredek kmetijske proiz- 
vodnje in individualnih gospo- 
darstvih, razviti hranilno-kre- 
ditno službo v kmetijskih za- 
drugah, spodbujati povezova- 
nje organizacije kmetov z or- 
ganizacijami združenega dela 
v sferi predelave in v prometni 
sferi, kakor tudi hitreje reševati 
socialnega položaja kmetov z 
uvedbo popolnega zdravstve- 
nega, pokojninskega in inva- 
lidskega zavarovanja. 

Neenakomerna proizvodnja električne 

energije v lanskem letu 

• V lanskem letu je bilo proizvedenih 51,7 milijarde kilovatnih ur električne energije 
• Proizvodni plan za električno energijo je bil zaradi ugodnih pogojev presežen v 
hidroelektrarnah, zato pa je bila proizvodnja v termoelektrarnah pod načrtovanim 
obsegom 
• Začetek obratovanja večjega dela prve faze 380 kilovoltne mreže je omogočil 
uspešen prenos občasnih viškov električne energije iz suficitarnih na deficitarna 
območja 
• V minulih treh letih srednjeročnega plana je začelo obratovati okoli 3000 megava- 
tov elektroenergetskih proizvodnih zmogljivosti 

Jugoslovanski elektroener- 
getski sistem se je v zadnjih 
letih razvil v močan sistem z 
ugodno strukturo proizvodnih 
zmogljivosti in moderno za- 
snovano visokonapetostno 
prenosno mrežo. Kljub temu 
pa sedanja stopnja dograjeno- 
sti omenjenega sistema še ne 
more zagotoviti potrebno var- 
nost pri oskrbovanju z elek- 
trično energijo v neugodnih 

energetskih pogojih. Zato bo- 
do potrebna v prihodnjem ob- 
dobju dodatna prizadevanja, 
da bomo čimprej nadoknadili 
dosedanji zastoj pri razvoju, 
posebej proizvodnih zmoglji- 
vosti in premogovnikov, ki 
proizvajajo potrebno gorivo za 
termoelektrarne. Seveda bo 
pri tem potrebno misliti tudi na 
zagotavljanje nujnih rezerv, za 
nemoteno delo in enakomerno 

delovanje elektroenergetske- 
ga sistema. 

Te temeljne ocene prinaša 
Poročilo o delu, razvoju in de- 
lovanju jugoslovanskega elek- 

troenergetskega sistema kot 
tehnološko enotnega sistema 
v letu 1978, ki ga je Skupščini 
SFRJ poslala Skupnost jugo- 
slovanskega elektrogospodar- 

»ooooocooeeeooi 

POROČILO O DELU, RAZVOJU IN DELOVANJU JUGO- 
SLOVANSKEGA ELEKTROENERGETSKEGA SISTEMA 
KOT TEHNOLOŠKO ENOTNEGA SISTEMA V 1978. LETU 
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stva. Za obravnavo omenjene- 
ga Poročila je pristojen Zbor 
republik in pokrajin. 

OMEJENA PORABA 
ELEKTRIČNE 
ENERGIJE 

Koncem 1978. leta je jugo- 
slovanski elektroenergetski si- 
stem razpolagal z 12.079 me- 
gavati skupno inštalirane moči 
vseh elektrarn. Okoli 93,5 od- 
stotka je v združenem elektro- 
gospodarstvu, 6,5 odstotka 
zmogljivosti pa v industrijskih 
in distributivnih elektrarnah 
lokalnega pomena. 

Proizvodne zmogljivosti 
združenega elektrogospodar- 
stva obsegajo 21 termoelek- 
trarn (skupno inštalirane moči 
znašajo 5875 megavatov) in 51 
hidroelektrarn (v katerih dose- 
gajo inštalirane moči 5417 me- 
gavatov). Vse omenjene proiz- 
vodne zmogljivosti so poveza- 
ne tako med seboj, kot tudi s 
porabniškimi centri z močno 
prenosno mrežo 380, 220 in 
110 kilovoltov. 

Ob navedenih porizvodnih 
zmogljivostih in prenosni mre- 
ži je, po besedah Poročila, lani 
znašala skupna proizvodnja 
električne energije v Jugosla- 
viji 51,7 milijard kilovatnih ur. 
Pri tem Poročilo dodaja, da je 
bila struktura proizvodnje 
električne energije zelo spre- 
menljiva. Zato koncem lanske- 
ga leta potrebe porabnikov 
električne energije niso bile v 
celoti pokrite. Zaradi zamud 
pri izgradnji novih termoelek- 
trarn, izjemno sušnega obdob- 
ja in velikih potreb so bili na- 
mreč uvedeni varčavalni ukre- 
pi in omejena poraba električ- 
ne energije skoraj v vsej Jugo- 
slaviji. Za zadovoljitev potreb 
pa je bilo uvoženih tudi 642 
milijonov kilovatnih ur elek- 
trične energije. 

Poročilo nadalje pravi, da je 
bil precej drugačen položaj 
kot koncem lanskega leta v 
obdobju od marca do avgusta 
1978. Zaradi izjemno ugodnih 
hidroloških razmer je bila pro- 
izvodnja električne energije v 
hidroelektrarnah zelo velika. 
Napolnjene so bile vse akumu- 
lacije, v sosednje države pa 
smo izvozili 1,3 milijarde kilo- 
vatnih ur. 

V takih razmerah so združe- 
ne hidroelektrarne proizvedle 
24,9 milijard kilovatnih ur elek- 
trične energije ali 15,7 odstot- 
kot več kot je bilo predvideno v 
planu. Termoelektrarne pa so 
pri tem proizvedle 23,9 milijard 
kilovatnih ur oziroma 84,4 od- 
stotkov planske proizvodnje. 

Dograditvi in začetku obra- 
tovanja večjega dela prve faze 
380 kilovoltnega omrežja, po- 

sebej po dograditvi severnega 
magistralnega daljnovoda 
Obrenovac-Zagreb-Maribor- 

-Ljubljana, s krakom v Tuzlo in 
Mostar, se moramo zahvaliti, 
da pri prenosu električne ener- 
gije skoraj ni bilo večjih težav. 
Nasprotno, omenjeni daljno- 
vodi so brez posebnih težav 
omogočili prenos občasnih 
presežkov električne energije 
iz suficitarnih na deficitarna 
območja. Omogočena pa je bi- 
la tudi menjava z drugimi drža- 
vami. Vse to je precej prispe- 
valo k boljšemu izkoriščanju 
proizvodnih zmogljivosti v ob- 
dobju ugodnih hidroloških ra- 
zmer in k lažjemu obvladova- 
nju težav v obdobjih proble- 
matičnejšega elektroenerget- 
skega položaja v državi. 

NEENAKOMERNA 
PORABA PREMOGA 

Združeno elektrogospodar- 
stvo, pravi naprej Poročilo, 
stalno povečuje porabo goriv v 
državi, posebej domačega niz- 
kokaloričnega premoga. V lan- 
skem letu je za proizvodnjo 
električne energije porabilo 26 
milijonov ton premoga ali 65 
odstotkov skupne proizvodnje, 
nadalje 752 tisoč ton tekočega 
goriva (kar znaša 5 odstotkov 
vse porabe tekočega goriva v 
Jugoslaviji) in 89 milijonov ku- 
bičnih metrov plina oziroma 
3,7 odstotkov od skupne pora- 
be plina v jugoslaviji. 

V skupni proizvodnji elek- 
trične energije v združenih ter- 
moelektrarnah je delež premo- 
ga dosegel 86,7 odstotka, te- 
kočih goriv 12 in plina 1,3 od- 
totka. 

Neenakomerno proizvodnjo 
v termoelektrarnah je povzro- 
čila neenakomerna poraba 
električne energije med lan- 
skim letom. Vzrok za to neso- 
razmerje pa so tudi velike se- 
zonske oscilacije dotokov vod 
v hidroelektrarne. Vse to je se- 
veda povzročilo neenakomer- 
no porabo premoga. Prišlo je 
do težav v rudnikih, kjer z ob- 
stoječimi proizvodnimi zmog- 
ljivostmi niso mogli ustrezno 
slediti potrebam termoelek- 
trarn in jim zagotavljati goriva. 
Zaradi tega v zimskem obdob- 
ju oziroma v obdobju maksi- 
malne proizvodnje termoelek- 
trarn nekateri rudniki niso mo- 
gli pošiljati premoga tudi dru- 
gim potrošnikom in niti niso 
mogli v ustrezni meri zadovo- 
ljevati potreb termoelektrarn. 
Nasprotno temu pa v pomla- 
danskem in poletnem obdobju 
nekatere termoelektrarne, ki 
nimajo večjih skladišč, niso 
mogle prevzeti vseh količin 
premoga, ki so ga ponujali ru- 
dniki. 

NADOKNADITI 
ZAMUDE 

Če bi uresničili program 
elektroenergetskega razvoja, 
predvidenega v srednjeroč- 
nem planu, bi podvojili proiz- 
vodne in prenosne elektroe- 
nergetske zmogljivosti. Na ta 
način bi do konca sedanjega 
planskega obdobja oziroma 
do leta 1980 nadomestili prejš- 
nja zaostajanja pri gradnji 
elektroenergetskih zmogljivo- 
sti glede na naraščajoče potre- 
be porabe električne energije v 
državi. 

V minulih treh letih srednje- 
ročnega plana je začelo obra- 
tovati novih 3000 megavatov 
elektroenergetskih proizvo- 
dnih zmogljivosti ali tretjina od 
predvidenih v srednjeročnem 
planu. Nadalje smo dobili 2818 
kilometrov 380 kV daljnovodov 
oziroma tri četrtine od načrto- 
vanih v srednjeročnem planu. 
V omenjenem obdobju so pre- 
mogovniki zagotovili za potre- 
be elektrogospodarstva za 
okoli 15 milijonov ton premo- 
ga več na leto. Zmogljivosti so 
bile torej povečane za polovi- 
co od predvidenih v srednje- 
ročnem planu. 

Koncem 1978. leta je bilo v 
gradnji 16 hidroelektrarn, 25 
termoelektrarn, nuklearna 
elektrarna in ustrezni objekti 
prenosnega omrežja v skupni 
predračunski vrednosti 107 
milijard dinarjev. Ocenjeno je, 
da so vlaganja v elektroener- 
getske zmogljivosti znašala v 
lanskem letu okoli 27 milijard 
dinarjev ali 23 odstotkov vseh 
vlaganj v industriji. 

TEHNOLOŠKA 
ENOTNOST SISTEMA 

V elektrogospodarstvu je bi- 
lo samoupravno organiziranje 
združenega dela, kakor pravi 
Poročilo, opravljeno pravoča- 
sno oziroma pred rokom, ki ga 
določa Zakon o združenem 
delu, V vseh dejavnostih elek- 
trogospodarstva so bile kon- 
stituirane temeljne organizaci- 
je združenega dela. Okoli 
59.000 delavcev, zaposlenih v 
ožjem elektrogospodarstvu in 
še okoli 20.000 rudarjev, inte- 
griranih z elektrogospodar- 
stvom za katerega kopljejo 
premog, je oblikovalo nekaj 
sto temeljnih organizacij zdru- 
ženega dela. 

V prihodnjem obdobju bodo 
še naprej v ospredju prizade- 
vanja, da bodo temeljne orga- 
nizacije kar najbolj dosledno 
postale resnične tehnološkoe- 
konomske celote. Prav tako bo 
nadaljnje samoupravno orga- 
niziranje namenjeno primer- 
nemu oblikovanju temeljnih 

organizacij, da ne bodo preve- 
like in da bodo nenehno krepi- 
le svojo vlogo pri pridobivanju 
in delitvi dohodka. 

V vseh republikah in pokraji- 
nah še ni sklenjeno samou- 
pravno interesno organiziranje 
na področju elektrogospodar- 
stva. Zato se mora v prihod- 
njem obdobju nujno okrepiti 
delo pri oblikovanju omenje- 
nih samoupravnih skupnosti. 

Organiziranje elektrogospo- 
darstva na ravni federacije po- 
teka prav sedaj. Sprejet je Za- 
kon o združevanju v Skupnost 
jugoslovanskega elektrogo- 
spodarstva, ki predvideva ob- 
vezno združevanje organizacij 
za proizvodnjo in prenos elek- 
trične energije. Na ta način bo 
zagotovljeno uspešno in ne- 
moteno delovanje jugoslovan- 
skega elektroenergetskega si- 
stema kot tehnološko enotne- 
ga sistema, ki ima pomen za 
vso državo. 

Če govorimo o delovanju ju- 
goslovanskega elektroener- 
getskega sistema kot tehnolo- 
ško enotnega sistema, Poroči- 
lo navaja, da so nekateri te- 
meljni pogoji za zagotovitev 
omenjene enotnosti. Pred- 
vsem je to pospešitev gradnje 
akumulacijskih hidroelektrarn, 
nadalje termoelektrarn in nu- 
klearnih elektrarn, predvsem v 
bližini velikih porabniških obr 
močij, na ugodnih lokacijah in 
z zadovoljitvijo vseh predpisa- 
nih standardov za varstvo člo- 
vekovega okolja. Sočasno bi 
morali pospešiti dograditev 
drugih delov prve in druge fa- 
ze 380 kV mreže Jugoslavije in 
gradnjo takih povezav z zaho- 
dnoevropskim elektroenerget- 
skim sistemom. 

SKUPNO DOLOČANJE 
POLITIKE CEN 

Zadovoljni smo lahko z do- 
sedanjim deležem domače 
strojne in elektrostrojne indu- 
strije pri dobavi opreme za hi- 
droelektrarne, prenos in distri- 
bucijo električne energije. Izje- 
ma pri tem je le oprema za 
termoelektrarne in prvo nu- 
klearno elektrarno. Drugače 
pa je na področju cen domače 
opreme. Cene opreme in dela 
so namreč precej večje kot v 
tujini, kar povzroča visoke in- 
vesticijske stroške novih elek- 
troenergetskih zmogljivosti, s 
tem pa tudi visoke cene elek- 
trične energije. 

Poročilo poudarja, da je nuj- 
no potrebno skupno določanje 
politike cen in razmerij cen 
energetskih goriv in električne 
energije, če želimo zagotoviti 
maksimalno, vendar ekonom- 
sko sprejemljivo izkoriščanje 
domačih virov energije. V pri- 
hodnjem obdobju bo na politi- 
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ko cen vse bolj vplivala tudi 
sprememba strukture proiz- 
vodnje omenjene energije v 
elektroenergetskem sistemu, 
kot tudi vse višje cene gradnje 
elektroenergetskih proizvo- 

dnih in prenosnih zmogljivosti. 
Vse to bo seveda še kako vpli- 
valo na ceno električne ener- 
gije. 

Ob koncu Poročilo dodaja, 
da bo nujno potrebno, če želi- 

mo uresničiti politiko večjega 
izkoriščanja domačih surovin 
za proizvodnjo električne 
energije, zgraditi nove velike 
proizvodne elektroenergetske 
zmogljivosti z združevanjem 

dela in sredstev večjega števila 
zainteresiranih elektrogospo- 
darskih organizacij na geolo- 
ško ugodnih lokacijah, pred- 
vsem blizu površinskih premo- 
govnikov. 

Učinkovitejše uresničevanje pravosodnih 

funkcij 

• Osrednja dejavnost Zveznega sodišča je uresničevanje in nadaljnje razvijanje 
njegove ustavnopravne funkcije 
• Posebno pozornost namenja sodišče sodnemu varstvu enotnega jugoslovan- 
skega tržišča 
• V primerjavi s prejšnjimi leti, je število zadev, ki jih je dobilo Zvezno sodišče, 
manjše, vendar so primeri zapletenejši in pomembnejši 
• Sodišče ni obravnavalo nobenega premoženjsko-pravnega spora med republi- 
kami in pokrajinama in niti ne med njimi ter federacijo 
• Različne oblike spodkopavanja zakonitosti v gospodarstvu še naprej terjajo vso 
pozornost in prizadevanja sodišč ter Službe družbenega knjigovodstva 

Osrednja dejavnost Zvezne- 
ga sodišča je bila v lanskem 
letu namenjena uresničevanju 
in nadaljnjem razvijanju njego- 
ve funkcije v novi ustavnoprav- 
ni ureditvi. To na začetku pou- 
darja. Poročilo o delu tega naj- 
višjega pravosodnega organa, 
ki so ga dobili v obravnavo de- 
legati Skupščine SFRJ. Na 
vseh področjih sojenja (kazen- 
skem, gospodarsko-kazen- 
skem, civilno-gospodarskem 
in upravno-sodnem) je Zvezno 
sodišče v lanskem letu dobilo 
3776 zadev. Rešilo ji je 3256 ali 
86,2 odstotka. Druge zadeve je 
sodišče dobilo koncem leta 
1978, določen del pa ni moglo 
rešiti zaradi pomanjkanja nuj- 
nih podatkov. 

V primerjavi s prejšnjimi leti 
se je število zadev, naslovlje- 
nih na Zvezno sodišče, nekoli- 
ko zmanjšalo. V nasprotju s 
tem pa se je povečala njihova 
zapletenost in pomembnost. 
Upoštevati namreč moramo, 
da je bilo leto 1978, glede upo- 
rabe novih procesnih predpi- 
sov, prehodno obdobje, saj se 
za preje začete postopke upo- 
rabljajo stari predpisi. Mimo 
tega se novi instituti še niso 
uveljavili, kot na primer zahte- 
va za izreden preizkus pravno- 
močne sodne odločbe. 

KAZENSKO IN 
GOSPODARSKO- 
KAZENSKO 
PODROČJE 

Na področjih kazenskega in 
gospodarsko-kazenskega pra- 
va je Zvezno sodišče dobilo 

575 zadev, med katerimi jih je 
rešilo 562. Med njimi je bilo 22 
zahtevkov za varstvo zakonito- 
sti v kazenskih primerih, med- 
tem ko jih je bilo 42 s področja 
gospodarskega kazenskega 
prava. 

Zahtevki za varstvo zakoni- 
tosti so po vsebini v glavnem 
sodili med kazniva dejanja 
splošnega kriminala: kazniva 
dejanja zoper premoženje, na 
področju prometa, zoper živ- 
ljenje in telo in čast ter ugled. 
Osem primerov je bilo s po- 
dročja gospodarskega krimi- 
nala, samo en primer pa je za- 
deval politični kriminal. Naj- 
večje število zahtevkov je go- 
vorilo o različnih kršitvah ob- 
dolženčevih pravic do obram- 
be, do katerih je prišlo zaradi 
določenih napak pri delu so- 
dišč. 

Poročilo poudarja, da je ve- 
čina vloženih zahtevkov za 
varstvo zakonitosti zadevala 
uporabo določb Zakona o 
družbeni kontroli cen, nadalje 
kršitve Zakona o gospodarskih 
prestopkih in Zakona o kazen- 
skem postopku. 

Zvezno sodišče je v dvajse- 
tih primerih odločalo o koliziji 
pristojnosti med sodišči sploš- 
ne pristojnosti in vojaškim so- 
diščem. Prav tako je obravna- 
valo 404 predloge za prenos, 
krajevne pristojnosti s sodišča, 
na katerem območju je bilo 
kaznivo dejanje storjeno, na 
sodišče s področja druge re- 
publike. Najpogosteje so ti pri- 
meri obravnavali zadeve zaradi 
ogrožanja prometne varnosti, 
tatvin in nedovoljene trgovine. 

CIVILNO IN 
GOSPODARSKO 
PODROČJE 

Za civilne in gospodarske 
spore je pri uporabi nove pro- 
cesne zakonodaje, ki določa 
merila in pogoje za uporabo 
pravnih sredstev pred Zveznim 
sodiščem, značilno prehodno 
obdobje. 

Na tem področju sojenja je 
bilo, skupaj z upravno-račun- 
skimi spori, 548 zadev, sodniki 
pa so rešili 95,8 odstotka pri- 
merov. Prevladovale so zahte- 
ve za izreden preizkus pravno- 
močnih sodnih odločb, spreje- 
tih v civilnih sporih in upravno- 
računskih sporih ter zahteve 
za varstvo zakonitosti, ki jih je 
vložil zvezni javni tožilec. 

Podobno kot prejšnja leta 
tudi, v letu 1978 ni bil sprožen 
noben premoženjsko-pravni 
spor med republikami in po- 
krajinama oziroma med njimi 
in federacijo. 

Od vseh vloženih zahtevkov 
za varstvo zakonitosti jih je so- 
dišče sprejelo skoraj polovico, 
kar je izredno pomembno za 
varstvo občanov in družbenih 
pravnih oseb ter varstvo njiho- 
vih premoženjskih interesov. 

Po družbenoekonomskih 
posledicah in zahtevnosti 
pravne problematike moramo, 
kakor navaja Poročilo, uvrstiti 
v posebno skupino zadev 
upravno-računske spore, ki jih 
sproži tožba uporabnika druž- 

benih sredstev proti končni 
odločitvi Službe družbenega 
knjigovodstva. Analiza prime- 
rov je pokazala, da je na tam 
področju največ sporov glede 
kontrole zaključnih računov: 
ugotavljanje skupnega prihod- 
ka in dohodka, obračunavanje 
amortizacije, uporaba skladov 
za investicije, obveznosti do 
družbenopolitičnih skupnosti 
in podobno. 

Na temelju sedanjega polo- 
žaja na tem področju, ugotav- 
lja sodišče v Poročilu, so giba- 
nja ugodna, saj je bilo na vse 
prvostopenjske rešitve Službe 
družbenega knjigovodstva le 
okoli 14 odstotkov pritožb. 
Proti končnim odločitvam SDK 
pa so bili pri sodiščih v repu- 
blikah in pokrajinah sprožani 
upravno računski spori v 3,2 
odstotka primerov. 

Ob tem pa Poročilo poudar- 
ja, da pojavi in druga opažanja 
v teh sporih opozarjajo na ra- 
zlične oblike spodkopavanja 
zakonitosti v gospodarstvu. 
Zaradi tega jim moramo še 
vnaprej namenjati vso pozor- 
nost. Posebej so pri tem po- 
membna prizadevanja sodišč 
in Službe družbenega knjigo- 
vodstva pri njihovem prepre- 
čevanju. Podobno kot doslej 
pa bo tudi v bodoče potrebno 
nameniti vso pozornost so- 
dnemu varstvu enotnega jugo- 
slovanskega tržišča. 

V letu 1978 je Zvezno sodi- 
šče dobilo 2660 zadev s po- 
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dročja upravnih sporov ali 
1200 manj kot leto poprej. To 
zmanjšanje lahko pripišemo 
med drugim vse manjšemu 
številu tožb, s katerimi se za- 
čenja upravni spor proti konč- 
nim aktom zveznih organov in 
organizacij. Prav tako je 
zmanjšano število zahtevkov 
za izreden preizkus odločitev 
republiških in pokrajinskih vr- 
hovnih sodišč oziroma Vrhov- 
nega vojaškega sodišča. Manj 
je tudi vlog glede ugotavljanja 
pokojninske dobe, vendar po 
besedah Poročila lahko priča- 
kujemo večje število teh zadev 
v prihodnjih letih, posebej za 
priznavanje borčevskega 
staža. 

Poročilo sodišča pravi, da je 
odstotek sprejetih tožb dose- 
gel 12 odstotkov, kar dokazu- 
je, da so še sporna vprašanja 
glede tolmačenja posameznih 
materialnih določb, posebej 
na področju carin. Toda tudi te 
rezultate lahko ocenimo kot 
ugodne, če upoštevamo, da so 
vrhovna sodišča republik in 
pokrajin sprejela 20 do 24 od- 
stotkov tožb zoper upravne ak- 
te republiških in pokrajinskih 
organov. 

Poročilo nadalje omenja 
ugotovitve Zveznega sodišča 
glede uporabe carinskih pred- 
pisov. Med drugim opozarja na 
probleme pri izvajanju določb 
Carinskega zakona o oprosti- 
tvi plačevanja carine za gospo- 
dinjske predmete in Pravilnika 
Zvezne carinske uprave o do- 
ločanju vrste, količine in vre- 
dnosti predmetov, oproščenih 
plačevanja carine, ki zožuje 
zakonske pravice. 

V letu 1978 je organizacijam 
združenega dela povzročil 
precej težav Odlok Zveznega 
izvršnega sveta o določanju 
blaga, za katerega se pri uvozu 
plača posebna taksa. S tem 
Odlokom je bila uvedena nova 
posebna taksa za vse blago, 
uvoženo v določenem obdobju 
in plačano v določeni valuti. 
Odlok pa ni bil objavljen v Ura- 
dnem listu SFRJ. Prav zaradi 
tega je bilo samo v letu 1978 

vloženih in rešenih 98 uprav- 
nih sporov. 

Poseben del Poročila navaja 
ugotovitve Zveznega sodišča 
na področju deviznega in zu- 
nanjetrgovinskega prometa. 
Zapisano je, da je bilo lani 
sproženih 29 upravnih sporov 
zaradi zahteve za podaljšanje 
roka za plačilo oziroma uvoz 
deviz v daljšem obdobju od 90 
dni, kakor zahtevajo predpisi. 
Pri tem Poročilo dodaja, da so 
zadnje spremembe in dopolni- 
tve omenjenega Odloka ubla- 
žile osnove in merila za po- 
daljšnje tega roka. 

DELO DEVIZNE IN 
TRŽNE INŠPEKCIJE 

Glede delovanja, pristojnosti 
in pooblastil Zvezne devizne in 
Zvezne tržne inšpekcije je bilo 
v letu 1978 sproženih 26 spo- 
rov. V vlogah je bilo govora o 
vprašanju zakonitosti rešitev 
Zveznega deviznega inšpekto- 
rata oziroma Zveznega sekre- 
tariata za finance. Najpogoste- 
je glede neutemeljenega obra- 
čunavanja in poravnave izvoz- 
ne stimulacije, neizpolnjene 
devizne obveznosti ob uporabi 
tujega kredita, prekoračitev 
pooblastil pri razpolaganju s 
tekočimi deviznimi rezervami, 
ko kot garant nastopa poobla- 
ščena banka. 

Organizacije združenega 
dela so s tožbami oporekale še 
osmim rešitvam Zveznega trž- 
nega inšpektorata oziroma 
Zveznega sekretariata za trži- 
šče in cene, ki so ugotavljale 
nepravilnosti pri določanju 
maloprodajnih cen, pri kako- 
vosti posameznih proizvodov 
in pomanjkljivosti v primerjavi 
s predpisano proizvodno spe- 
pifikacijo. 

Glede uporabe določb o so- 
dnem varstvu v postopku za 
.prekrške, ki ga vodijo zvezni 
organi, so se pojavila nekatera 
odprta vprašanja o načinu ure- 
janja omenjenega varstva. Ka- 
že se namreč očitno nesora- 
zmerje pri višini določenega 
mejnega zneska kazni. Kazen 

5000 dinarjev namreč precej 
težje prizadene posameznika 
kot pa 10.000 kazni pravno 
osebo. Zato bi bilo potrebno te 
določbe vsekakor uskladiti. 

POKOJNINSKO IN 
INVALIDSKO 
ZAVAROVANJE 

Poročilo opozarja tudi na 
nekatere probleme pri izvaja- 
nju zakonskih predpisov na 
področju pokojninskega in in- 
validskega zavarovanja. Pred- 
vsem gre pri tem za določila o 
rokih za urejanje borčevskega 
staža, o sodnem varstvu v po- 
stopku uresničevanja pravic in 
o neizenačenem položaju 
prejšnjih zavarovancev po re- 
publiških in pokrajinskih pred- 
pisih v primerjavi s sedanjimi. 
Mnoga teh vprašanj so že 
sprožena v delovnih telesih 
Skupščine SFRJ, da bi jih lah- 
ko uredili v novem zakonu o 
temeljnih pravicah pokojnin- 
skega in invalidskega zavaro- 
vanja. 

Zvezno sodišče opozarja tu- 
di, ko je obravnavalo zadeve iz 
svoje pristojnosti, da so v re- 
publikah in pokrajinah občut- 
ne razlike pri urejanju pravic 
zavarovancev, ki se zaposluje- 
jo po upokojitvi. 

Ob pregledovanju uporabe 
sredstev proračuna federacije 
za leto 1978 pa je Proračunska 
inšpekcija ugotovila nepravil- 
nosti pri obračunavanju in ne- 
namenski uporabi sredstev, 
predvsem pri izplačevanju na- 
domestil in pomoči vojnim in- 
validom. Do tega je prišlo zara- 
di pomanjkljivih podzakonskih 
predpisov. Zvezno sodišče je 
preučilo vprašanje njihovega 
tolmačenja in se zavzelo, naj bi 
predpisi podrobneje uredili 
nekatera vprašanja. 

DRUGA 
PODROČJA 

Poročilo Zveznega sodišča 
opozarja tudi na nekatere te- 
žave pri izvajanju predpisov o 
nacionalizaciji, čeprav to vpra- 

šanje sodi v pristojnost repu- 
bliških in pokrajinskih sodišč. 
Problem je v tem, ker ni izrec- 
no sprejeto stališče, da so v 
novi ustavni ureditvi prenehale 
veljati določbe Zakona o na- 
cionalizaciji. Prav tako je sodi- 
šče opozorilo na težave pri 
izvajanju predpisov o agrarni 
reformi in nadomestilih za ra- 
zlaščena zemljišča. 

V lanskem letu je Zvezno so- 
dišče razpravljalo tudi o pri- 
merih, ko posameznikom niso 
bili izdani ali pa so bili odvzeti 
potni listi. Podobno je obrav- 
navalo vprašanja o pravni ve- 
ljavnosti neobjavljenih aktov in 
sprejelo stališče, da morajo bi- 
ti vsi normativni akti objavljeni. 
V nasprotnem pa bi bilo po- 
trebno zagotoviti pravni temelj 
za tak postopek. 

Zvezno sodišče se je ukvar- 
jalo tudi z reševanjem kolizij 
pristojnosti med upravnimi or- 
gani in organizacijami. Pri tem 
je ugotovilo, da pri uresničeva- 
nju pravic pokojninskega in in- 
validskega zavarovanja, pravic 
do materialne varnosti članov 
družin oseb, ki služijo vojaški 
rok, mladoletnih in socialno 
nepreskrbljenih oseb in njiho- 
vih drugih pravic iz predpisov 
o socialnem in otroškem var- 
stvu, praviloma prihaja do ne- 
gativnih kolizij pristojnosti. 
Prihaja torej do tega, da organi 
nočejo sprejeti v obravnavanje 
določenih zadev oziroma iz- 
polniti nekaterih obveznosti. K 
temu veliko prispevajo nejasni 
predpisi republik in pokrajin. 

Občani so se najpogosteje 
obračali na Zvezno sodišče s 
pritožbami nad delom pravo- 
sodnih organov (43,8 odstot- 
ka). Število teh vlog se je, v 
primerjavi s prejšnjimi leti nez- 
natno povečalo. Čeprav so pri- 
meri nepoučenega in neobjek- 
tivnega reagiranja strank, 
Zvezno sodišče ugotavlja, da 
je precej upravičenih pripomb 
nad počasnim in neučinkovi- 
tim delom sodišč in nad delom 
upravnih organov (za notranje 
zadeve, socialno zavarovanje, 
občinske in druge službe). 
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OSNUTEKZAKONA 

o izobraževalnih skupnostih (ESA-179) 

POVZETEK 
osnutka zakona o izobraževalnih skupnostih 

Osnutek zakona določa načela za organizacijo samou- 
pravnih interesnih skupnosti na področju vzgoje in izobra- 
ževanja (v nadaljnjem besedilu: izobraževalne skupnosti) 
in njihova medsebojna razmerja ter ureja svobodno me- 
njavo dela, ki se uresničuje v izobraževalnih skupnostih. 

Zakonska snov je razdeljena na pet poglavij. 
Prvo poglavje vsebuje splošne določbe, v katerih so 

opredeljeni temelji za samoupravno organiziranje uporab- 
nikov in izvajal v izobraževalnih skupnostih in za uresniče- 
vanje svobodne menjave na področju vzgoje in izobraže- 
vanja. Osnutek določa uporabnike in izvajalce kot sub- 
jekte samoupravnega sporazumevanja v občinskih in po- 
sebnih izobraževalnih skupnostih ter v izobraževalni skup- 
nosti Slovenije; urejanje svobodne menjave, ki se uresni- 
čuje v izobraževalnih skupnostih; neposredno svobodno 
menjavo dela pa prepušča osnutek zakona posebnim za- 
konom o posameznih vrstah vzgojnoizobraževalne dejav- 
nosti. 

V drugem poglavju osnutek zakona ureja družbenoeko- 
nomske odnose pri uresničevanju svobodne menjave v 
izobraževalnih skupnostih oziroma po njih. Pri tem opre- 
deljuje kot predmet svobodne menjave dela program sto- 
ritev, ki so potrebne za izvedbo posameznega vzgojnoizo- 
braževalnega programa, oziroma posamične storitve, s 
katerimi izvajalci zadovoljujejo potrebe in interese upo- 
rabnikov po vzgoji in izobraževanju. Osnutek zakona do- 
loča sestavine samoupravnih sporazumov, s katerimi upo- 
rabniki in izvajalci urejajo medsebojne pravice in obvez- 
nosti ter odgovornosti v zvezi z zadovoljevanjem svojih 
osebnih, skupnih in širših potreb in interesov po vzgoji in 
izobraževanju. V zvezi s tem osnutek zakona posebej 
opredeljuje obvezne sestavine samoupravnih sporazumov 
o temeljih planov izobraževalnih skupnosti in obvezne 
sestavine planov teh skupnosti ter zavezuje uporabnike in 
izvajalce, da uskladijo elemente za pripravo planov izobra- 
ževalnih skupnosti v skupščinah občinskih in posebnih 
izobraževalnih skupnosti, posebne izobraževalne skupno- 
sti pa tudi z zainteresiranimi občinskimi izobraževalnimi 
skupnostmi v njihovih skupščinah oziroma z drugimi po- 
sebnimi izobraževalnimi skupnostmi v skupščini izobraže- 
valne skupnosti Slovenije. V osnutku zakona so določeni 
tudi viri, iz katerih uporabniki zagotavljajo potrebna sred- 
stva za izpolnjevanje obveznosti y svobodni menjavi dela 
na področju vzgoje in izobraževanja. 

V tretjem poglavju, ki govori o organiziranju izobraže- 
valnih skupnostih in razmerjih v njih, so določena načela 
za njihovo organiziranje ter opredeljeni interesi, ki se 
uresničujejo v posameznih izobraževalnih skupnostih. 
Osnutek zakona predvideva, dd se s svobodno menjavo 
dela v občinskih izobraževalnih skupnostih zadovoljujejo 
potrebe in interesi na področju osnovnega šolanja, izobra- 
ževanja in usposabljanja šoloobveznih otrok z motnjami v 
telesnem in druševnem razvoju ter druge potrebe in inte- 
resi po vzgoji in izobraževanju, ki jih določa samoupravni 
sporazum o ustanovitvi skupnosti, medtem ko se s svobo- 
dno menjavo v posebnih izobraževalnih skupnostih zado- 
voljujejo potrebe in interesi uporabnikov na področju 
usmerjenega izobraževanja. Občinske in posebne izobra- 
ževalne skupnosti pa se obvezno združijo v izobraževalno 
skupnost Slovenije zaradi oblikovanja skupne politike ra- 
zvoja vzgojnoizobraževalne dejavnosti v SR Sloveniji in 
izenačevanja pogojev in uresničevanja obveznega osnov- 
nega šolanja ter enakopravnega soodločanja s pristojnimi 
zbori Skupščine SR Slovenije in uresničevanja skupnih 
nalog, določenih z zakonom oziroma z družbenim dogo- 
vorom, s samoupravnim sporazumom in drugimi samou- 
pravnimi splošnimi akti. 

Osnutek zakona predvideva obvezno združevanje ob- 
činskih izobraževalnih skupnosti na območjih posebnih 
družbenopolitičnih skupnosti v mestne oziroma regio- 
nalne izobraževalne skupnosti zaradi uresničevanja dolo- 
čenih skupnih interesov na teh območjih. Hkrati pa omo- 
goča združevanje izobraževalnih skupnosti v širše skup- 
nosti, zveze ali združenja ter sodelovanje izobraževalnih 
skupnosti z drugimi samoupravnimi interesnimi skup- 
nostmi, zlasti še s področja raziskovalne dejavnosti, tele- 
sne kulture, otroškega varstva in zdravstva. 

Osnutek zakona določa organizacijo skupščin izobraže- 
valnih skupnosti in sestavo njihovih zborov, pri čemer 
izhaja iz načela, da so skupščine izobraževalnih skupnosti 
mesto sporazumevanja med uporabniki in izvajalci. Zakon 
posebej določa, da v delegacije za delegiranje delegatov v 
zbor izvajalcev posebnih izobraževalnih skupnosti volijo 
svoje člane tudi učenci oziroma študenti. Osnutek zakona 
vsebuje tudi načela za oblikovanje drugih organov izobra- 
ževalnih skupnosti in njihovih strokovnih služb. 

V četrtem poglavju ureja osnutek zakona naloge, se- 
stavo in način imenovanja strokovnega sveta za vzgojo in 
izobraževanje SR Slovenije ter naloge in sestavo strokov- 
nih svetov posebnih izobraževalnih skupnosti. 

Peto poglavje osnutka zakona vsebuje prehodne in 
končne določbe, potrebne za uveljavitev tega zakona. 

OPOMBE: I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 

S tem zakonom se ureja svobodna menjava 
dela v samoupravnih interesnih skupnostih za 
vzgojo in izobraževanje (v nadaljnjem besedi- 
lu: izobraževalne skupnosti) in določajo na- 
čela za organizacijo izobraževalnih skupnosti 
in medsebojna razmerja v njih. 

2. člen 

Delavci in drugi delovni ljudje ter občani v 
svojih temeljnih in drugih organizacijah zdru- 

ženega dela in drugih samoupravnih organi- 
zacijah in skupnostih ter v krajevnih skupno- 
stih ugotavljajo svoje osebne, skupne in 
splošne družbene potrebe in interese po 
vzgoji in izobraževanju ter jih v skladu z do- 
hodkovnimi možnostmi uresničujejo s svobo- 
dno menjavo dela v izobraževalnih skupno- 
stih oziroma po njih. 

3. člen 

V izobraževalne skupnosti se združujejo 
delavci v temeljnih in drugih organizacijah 
združenega dela ter delovni ljudje in občani v 
družbenih organizacijah in društvih, ki oprav- 
ljajo vzgojnoizobraževalno dejavnost, kot 
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izvajalci skupaj z delavci v temeljnih in drugih 
organizacijah združenega dela in delovnih 
skupnostih ter drugimi samoupravno organi- 
zranimi delovnimi ljudmi in občani, kot upo- 
rabniki. 

4. člen 

Izobraževalne skupnosti so: občinske izo- 
braževalne skupnosti, izobraževalne skupno- 
sti za usmerjeno izobraževanje (v nadaljnjem 
besedilu: posebne izobraževalne skupnosti) 
ter Izobraževalna skupnost Slovenije. 

Dejavnost izobraževalnih skupnosti je po- 
sebnega družbenega pomena. 

5. člen 

V občinsko izobraževalno skupnost se v 
skladu s tem zakonom združujejo uporabniki 
in izvajalci na območju občine. 

V posebno izobraževalno skupnost se v 
skladu s tem zakonom združijo zainteresirani 
uporabniki z določenega področja združene- 
ga dela in izvajalci, ki izvajajo ustrezne vzgoj- 
noizobraževalne programe. 

Uporabniki in izvajalci se prek občinskih 
izobraževalnih skupnosti in posebnih izobra- 
ževalnih skupnosti združijo v izobraževalno 
skupnost Slovenije. 

6. člen 

Na podlagi ugotovljenih osebnih in skupnih 
potreb uporabnikov ter splošnih družbenih 
potreb po vzgoji in izobraževanju uporabniki 
in izvajalci skupno planirajo razvoj izobraže- 
valne dejavnosti. 

Pri planiranju vzgoje in izobraževanja upo- 
rabniki in izvajalci poleg ugotovljenih tekočih 
in razvojnih potreb upoštevajo tudi potrebe, 
ki izhajajo iz predvidenih usmeritev družbe- 
noekonomskega razvoja, dolgoročnega ra- 
zvoja znanosti, tehnologije in organizacije de- 
la, samoupravnih družbenoekonomskih od- 
nosov ter kulturnega razvoja. 

Medsebojne obveznosti za uresničevanje 
sprejetih planov vzgoje in izobraževanja upo- 
rabniki in izvajalci določijo s samoupravnimi 
sporazumi o temeljih planov ter drugimi sa- 
moupravnimi sporazumi občinskih in poseb- 
nih izobraževalnih skupnosti. 

Uporabniki in izvajalci usklajujejo skupne 
potrebe po vzgoji in izobraževanju v občin- 
skih in posebnih izobraževalnih skupnostih in 
med seboj v izobraževalni skupnosti Slovenije 
ter s sodelovanjem pri pripravi in sprejemanju 
dogovorov o temeljih planov družbenopolitič- 
nih skupnosti in družbenih planov. 

7. člen 

V izobraževalni skupnosti Slovenije se upo- 
rabniki in izvajalci sporazumevajo zlasti o 
skupnih osnovah in razvojnih usmeritvah 
vzgoje in izobraževanja v SRS in o nalogah 
skupnega pomena. 

8. člen OPOMBE: 

Za uresničevanje v skladu z zakonom dolo- 
čenega obsega obveznega osnovnega šola- 
nja (v nadaljnjem besedilu: zagotovljeni pro- 
gram) na območjih, ki po svojih dohodkovnih 
možnostih tega ne morejo zagotoviti, uporab- 
niki solidarno združujejo sredstva po občin- 
skih izobraževalnih skupnostih v Izobraževal- 
ni skupnosti Slovenije. 

S samoupravnimi sporazumi o temeljih pla- 
nov se uporabniki in izvajalci dogovorijo o 
merilih in pogojih za solidarnostno združeva- 
nje sredstev ter o uresničevanju drugih skup- 
nih nalog in interesov v skladu z zakonom in 
samoupravnim sporazumom. 

9. člen 
c * * . 

Pogoje in načine uresničevanja svobodne 
menjave dela na področju vzgoje in izobraže- 
vanja urejajo uporabniki in izvajalci s samou- 
pravnimi sporazumi o temeljih planov izobra- 
ževalnih skupnosti. V skladu s temi sporazumi 
lahko podrobneje opredelijo medsebojne ob- 
veznosti, pravice in odgovornosti tudi z dru- 
gimi samoupravnimi sporazumi in s pogod- 
bami. 

II. SVOBODNA MENJAVA DELA V 
IZOBRAŽEVALNIH SKUPNOSTIH 

10. člen 

Uporabniki in izvajalci vzgoje in izobraževa- 
nja v svobodni menjavi dela skupno in enako- 
pravno odločajo o planiranju vzgoje in izobra- 
ževanja, o vzgojnoizobraževalnih programih 
in o pogojih svobodne menjave dela ter se 
sporazumevajo o svojih pravicah, obvezno- 
stih in odgovornostih tako, da uresničujejo 
enakopraven družbenoekonomski položaj. 

11. člen 

Predmet svobodne rflenjave dela na po- 
dročju vzgoje in izobraževanja je program 
storitev, potrebnih za izvedbo posameznega 
vzgojnoizobraževalnega programa v skladu z 
zakonom (v nadaljnjem besedilu: program 
storitev). 

Predmet svobodne menjave dela so lahko 
tudi posamične vzgojnoizobraževalne in dru- 
ge storitve, s katerimi se zadovoljujejo potre- 
be in interesi na področju vzgoje in izobraže- 
vanja. 

Uporabniki in izvajalci v svobodni menjavi 
dela na področju vzgoje in izobraževanja vre- 
dnotijo rezultate dela izvajalcev in njihov pri- 
spevek k ustvarjanju nove vrednosti, k pove- 
čanju produktivnosti in k razvoju družbe v 
celoti kot samoupravno dogovorjeno povrači- 
lo za opravljen program storitev oziroma kot 
ceno posamične storitve. 

O merilih za ugotavljanje povračila oziroma 
cene se sporazumejo uporabniki in izvajalci v 
izobraževalni skupnosti v skladu z zakonom. 

poročevalec 
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OPOMBE: 12. člen 

Izvajalci in uporabniki v izobraževalnih 
skupnostih: 

- sprejemajo programe storitev oziroma 
določajo posamezne vzgojnoizobraževalne 
storitve in pri tem upoštevajo materialne in 
kadrovske zmogljivosti izvajalcev ter potrebe 
in dohodkovne možnosti uporabnikov, 

- določajo standarde in normative za 
opravljanje vzgojnoizobraževalnega dela v 
skladu z zakonom, 

- določajo osnove in merila za ugotavljanje 
cene posamezne vzgojnoizobraževalne stori- 
tve oziroma povračila za program storitev, 
določajo oblike povračil in pogoje za uresni- 
čenje medsebojnih obveznosti, 

- določajo ukrepe za odpravljanje motenj v 
vzgojnoizobraževalni dejavnosti, ki so nastale 
zaradi nepredvidenih sprememb v gibanju 
dohodka pri uporabnikih ali sprememb mate- 
rialne in kadrovske zmogljivosti pri izvajalcih, 
- določajo postopke za ugotavljanje in 

ocenjevanje izvrševanja medsebojnih obvez- 
nosti, zlasti za ugotavljanje in ocenjevanje 
kvalitete vzgojnoizobraževalnega dela, 

- sprejemajo programe naložb za razširitev 
zmogljivosti izvajalcev, za usposabljanje nji- 
hovih delavcev in strokovno ter raziskovalno 
delo v zvezi z razširjanjem, izboljšanjem ali 
spremembami vzgojnoizobraževalnega dela 
in določajo način zagotavljanja potrebnih 
sredstev v ta namen, 

- urejajo druge medsebojne odnose. 

13. člen 

Uporabniki in izvajalci v izobraževalni skup- 
nosti v skladu z zakonom določijo standarde 
in normative programov storitev oziroma po- 
samičnih storitev. 

S standardi se določijo za izvajanje posa- 
meznega vzgojnoizobraževalnega programa 
potreben obseg, vrsta in zahtevnost vzgojnoi- 
zobraževalnega dela, število učencev oziroma 
študentov v oddelkih in učnih skupinah pri 
posameznih oblikah vzgojnoizobraževalnega 
dela, nujna opremljenost in minimalni delovni 
varnostni in drugi pogoji, v katerih se oprav- 
ljajo določeni programi storitev in vzgojnoi- 
zobraževalni rezultati posameznega progra- 
ma storitev. 

Z normativi se v skladu s standardi določijo 
zlasti višina materialnih stroškov, potrebnih 
za izvršitev istovrstnih oziroma sorodnih pro- 
gramov storitev, obseg, vrsta in zahtevnost 
dela, potrebnega za izvršitev istovrstnih pro- 
gramov storitev, obseg in sestava potrebnih 
osnovnih sredstev ter drugi pogoji za oprav- 
ljanje vzgojnoizobraževalnega dela. 

14. člen 

Uporabniki zagotavljajo potrebna sredstva 
za izpolnjevanje obveznosti v svobodni me- 
njavi dela na področju vzgoje in izobraževa- 
nja iz naslednjih virov: 

- za sprotne potrebe strokovnega izobra- 
ževanja in raziskovalnega dela v zvezi s tem 

izobraževanjem iz materialnih stroškov te- 
meljne organizacije v skladu z zakonom, 

- za potrebe usmerjenega izobraževanja - 
iz dohodka temeljne organizacije ter iz do- 
hodka in prihodkov delovnih ljudi v skladu s 
samoupravnim sporazumom o temeljih plana 
posebne izobraževalne skupnosti, 

- za potrebe osnovnega šolanja - iz do- 
hodka temeljne organizacije ter iz dohodka in 
prihodkov delovnih ljudi v skladu s samou- 
pravnim sporazumom o temeljih plana občin- 
ske izobraževalne skupnosti, * 

- za ostale potrebe na področju vzgoje in 
izobraževanja - iz dohodka temeljne organi- 
zacije združenega dela, iz osebnih dohodkov 
delavcev in iz sredstev sklada skupne porabe 
temeljne organizacije ter iz dohodka oziroma 
prihodkov delovnih ljudi v skladu s samou- 
pravnim sporazumom o temeljih plana izo- 
braževalne skupnosti. 

S samoupravnim sporazumom o temeljih 
plana izobraževalne skupnosti se v skladu z 
zakonom lahko določi, da starši učencev ozi- 
roma občani, ki se izobražujejo, prispevajo za 
vzgojnoizobraževalne storitve iz svojih sred- 
stev. 

V primerih iz prejšnjega odstavka uporabni- 
ki in izvajalci določijo pogoje in kriterije ter 
višino cene vzgojnoizobraževalnih storitev ter 
merila za določanje prispevka občanov po 
enakem postopku kot velja za svobodno me- 
njavo dela, ki se uresničuje v okviru izobraže- 
valne skupnosti. 

15. člen 

Uporabniki in izvajalci s samoupravnimi 
sporazumi o temeljih planov občinskih izo- 
braževalnih skupnosti določijo obseg in način 
solidarnega združevanja sredstev za zagotav- 
ljanje z zakonom določenega obveznega 
osnovnega šolanja v tistih občinah, kjer tega v 
okviru svojih dohodkovnih možnosti ne more- 
jo zagotoviti. 

V ta namen določijo zlasti: 
- pogoje in obveznost združevanja oziro- 

ma upravičenost prejemanja solidarnostnih 
sredstev, 

- obseg potrebnih solidarnostnih sredstev 
in način združevanja teh sredstev. 

Obseg združevanja sredstev po prvem od- 
stavku tega člena in pogoji za njihovo upora- 
bo morajo omogočati uresničenje osnovnega 
šolanja najmanj v obsegu zagotovljenega 
programa osnovne šole pod naslednjimi po- 
goji: 

- da programi storitev, ki se zagotavljajo iz 
solidarnostnih sredstev ne presegajo standar- 
dov in normativov, določenih z zakonom in 
cene, dogovorjene po merilih v Izobraževalni 
skupnosti Sloveniji, 

- da upravičenci do solidarnostnih sred- 
stev prevzemajo za uresničevanje obveznega 
osnovnega šolanja najmanj enake obveznosti 
kot udeleženci, ki prispevajo sredstva za soli- 
darnost, 

- da sredstva za osebne dohodke na ob- 
močju občine, kjer prejemajo solidarnostna 
sredstva, ne presegajo višine, ki je določena 
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na podlagi dogovorjenih meril v skladu z do- 
seženo družbeno produktivnostjo dela na ob- 
močju te občine. 

16. člen 

V primeru, če ni sklenjen samoupravni spo- 
razum iz prvega odstavka prejšnjega člena, 
oziroma če z njim ni bilo zagotovljeno uresni- 
čenje z zakonom določenega obsega obvez- 
nega osnovnega šolanja na vsem območju 
SRS, se z zakonom ali odlokom občinske 
skupščine na podlagi zakona ugotovi obseg 
potrebnih sredstev za ta namen, predpiše ob- 
veznost plačevanja prispevkov in način upo- 
rabe. 

17. člen 

Uporabniki in izvajalci se s samoupravnimi 
sporazumi o temeljih planov občinskih izo- 
braževalnih skupnosti in posebnih izobraže- 
valnih skupnosti v skladu z zakonom dogovo- 
rijo o skupnih nalogah, ki jih uresničujejo v 
Izobraževalni skupnosti Slovenije ter določijo 
obseg in način zagotavljanja sredstev za ta 
namen. 

18. člen 

Uporabniki in izvajalci s samoupravnimi 
sporazumi o temeljih planov izobraževalnih 
skupnosti v skladu z zakonom opredeljujejo 
in usklajujejo svoje skupne in celotne družbe- 
ne potrebe po vzgoji in izobraževanju. 

Samoupravne sporazume iz prejšnjega od- 
stavka sklepajo uporabniki in izvajalci na 
podlagi elementov za pripravo samoupravnih 
sporazumov o temeljih plana izobraževalne 
skupnosti (v nadaljnjem besedilu: elementi), 
ki jih oblikujejo po metodologiji, ki jo določijo 
v Izobraževalni skupnosti Slovenije v skladu z 
zakonom. 

19. člen 

Samoupravni sporazum o temeljih plana 
občinske izobraževalne skupnosti vsebuje 
elemente, ki so jih oblikovali uporabniki in 
izvajalci v svojih temeljnih organizacijah'in jih 
skupno uskladili v občinski izobraževalni 
skupnosti. 

Samoupravni sporazum o temeljih plana 
posebne izobraževalne skupnosti vsebuje 
elemente, ki so jih oblikovali uporabniki in 
izvajalci v svojih temeljnih organizacijah in jih 
skupno uskladili v posebni izobraževalni 
skupnosti, glede obsega usmerjenega izobra- 
ževanja ter razmestitve posameznih zmoglji- 
vosti pa jih uskladijo tudi v zainteresiranih 
občinskih izobraževalnih skupnostih in v Izo- 
braževalni skupnosti Slovenije. 

20. člen 

Uporabniki v svojih temeljnih organizacijah 
določajo naslednje elemente: 

- vrste vzgojnoizobraževalnih programov, 
za katere so zainteresirani, 

- programe storitev, potrebnih za realizaci- 

jo izobraževanja po teh vzgojnoizobraževal- OPOMBE: 
nih programih, število učencev oziroma štu- 
dentov, ki se bodo predvidoma izobraževali v 
okviru teh storitev ter pričakovano kvaliteto 
oziroma učinkovitost izobraževanja po posa- 
meznih vzgojnoizobraževalnih programih, 

- razmestitev izobraževalnih zmogljivosti 
po območjih oziroma krajih izvajanja, 

- sredstva, ki jih uporabniki predvidevajo 
za izvedbo načrtovanih programov storitev, 

- druge elemente v skladu z zakonom in s 
samoupravnim sporazumom o ustanovitvi 
skupnosti. 

21. člen 

Izvajalci v svojih temeljnih organizacijah 
določijo zlasti naslednje elemente: 

- vrste vzgojnoizobraževalnih programov, 
ki jih lahko izvajajo, 

- obseg in kvaliteto iziroma učinkovitost 
programov danih materialnih in kadrovskih 
zmogljivostih po veljavnih standardih in nor- 
mativih za opravljanje vzgojnoizobraževalne- 
ga dela ter število učencev in študentov oziro- 
ma drugih udeležencev izobraževanja, ki se 
lahko izobražujejo v okviru teh programov 
storitev, 

- predloge za morebitne spremembe ve- 
ljavnih standardov in normativov za oprav- 
ljanje vzgojnoizobraževalnega dela s prika- 
zom vpliva predlaganih sprememb na kvalite- 
to izoroma učinkovitost vzgojnoizobraževal- 
nega dela ter na obseg in ceno storitev, 

- povračilo za posamezne programe stori- 
tev oziroma cene posamičnih vzgojnoizobra- 
ževalnih storitev. 

22. člen 

Uporabniki in izvajalci uskladijo elemente iz 
20. in 21. člena tega zakona po svojih delega- 
tih v skupščini občinske oziroma posebne 
izobraževalne skupnosti. 

Posebne izobraževalne skupnosti uskladijo 
obseg in razmestitev izobraževalnih zmoglji- 
vosti tudi z drugimi zainteresiranimi posebni- 
mi izobraževalnimi skupnostmi v skupščini 
Izobraževalne skupnosti Slovenije in z zainte- 
resiranimi občinskimi izobraževalnimi skup- 
nostmi v skupščinah teh skupnosti. 

23. člen 

Samoupravni sporazum o temeljih plana 
občinske izobraževalne skupnosti temelji na 
usklajenih ustreznih elementih iz 20. in 21. 
člena in vsebuje zlasti: 

- programe storitev in druge naloge, (na- 
ložbe v razširitve zmogljivosti izvajalcev, ki 
niso vključene v ceni storitev, izobraževanje 
in štipendiranje delavcev izvajalcev, ki ni zaje- 
to v ceni storitev, strokovno in raziskovalno 
delo za potrebe razvoja izobraževanja, zago- 
tavljanje razširjenih pravic učencev osnovnih 
šol, zagotavljanje pogojev, ki jih osnovne šole 
omogočajo za življenje in delo mladine v kra- 
jevni skupnosti, itn), 
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OPOMBE: - merila za ugotavljanje povračila za 
opravljene programe storitev oziroma cene 
posamičnih storitev, 

- potrebna sredstva za izvedbo nalog 
skupnosti, 

- osnove in merila za združevanje sredstev, 
način združevanja sredstev in ukrepi za pre- 
prečevanje motenj v izpolnjevanju sprejetih 
obveznosti, 

- obseg in način združevanja sredstev za 
solidarno zagotavljanje obveznega osnovne- 
ga šolanja, 

- pogoje in kriterije za soudeležbo staršev 
oziroma udeležencev izobraževanja pri dolo- 
čenih storitvah, 

- način ugotavljanja potrebnih sredstev za 
posamezna leta v planskem obdobju, 

- način ugotavljanja kvalitete storitev, 
- posebne pogoje, delovanja osnovnih šol 

in drugih izobraževalnih organizacij (razme- 
stitev osnovnih šol in enote osnovnih šol, 
delovni čas, pogoji prevoza in oskrbe učen- 
cev). 

Samoupravni sporazum iz prejšnjega od- 
stavka vsebuje tudi skupne naloge, ki jih upo- 
rabniki uresničujejo v Izobraževalni skupnosti 
Slovenije ter obseg in način zagotavljanja 
sredstev za ta namen. 

24. člen 

Plan občinske izobraževalne skupnosti vse- 
buje zlasti: 

- politiko in cilje razvoja osnovnega šola- 
nja v občini ter smernice za usklajevanje ra- 
zvoja usmerjenega izobraževanja v občini, 

- naloge, obveznosti in sredstva, prikazana 
po sestavinah iz samoupravnega sporazuma 
o temeljih plana občinske izobraževalne 
skupnosti, 

- naloge, ki jih prevzema občinska izobra- 
ževalna skupnost po drugih sporazumih, 
družbenih dogovorih ali zakonu, 

- organizacijske, kadrovske in materialne 
ukrepe za uresničitev nalog. 

25. člen 

Samoupravni sporazum o temeljih plana 
posebne izobraževalne skupnosti temelji na 
usklajenih ustreznih elementih iz 20. in 21. 
člena tega zakona in vsebuje zlasti: 

- programe storitev in druge naloge skup- 
nosti, razširitve zmogljivosti in izobraževanje 
ter štipendiranje delavcev izvajalcev, ki ni za- 
jeto v ceni storitev, strokovno in raziskovalno 
delo itd., in sicer po posameznih vzgojnoizo- 
braževalnih programih oziroma skupinah so- 
rodnih vzgojnoizobraževalnih programov, 
- merila za ugotavljanje povračila za 

opravljene programe storitev oziroma cene 
posamičnih storitev, 
- obseg potreb po usmerjenem izobraže- 

vanju, ki jih uporabniki zadovoljujejo v drugih 
posebnih izobraževalnih skupnostih, 

- pogoje in kriterije za soudeležbo učen- 
cev in študentov oziroma drugih udeležencev 
izobraževanja pri določenih storitvah, 
- način ugotavljanja potrebnih sredstev za 

posamezna leta v planskem obdobju, 

- osnove in merila za združevanje sredstev, 
način združevanja sredstev in ukrepi za pre- 
prečevanje motenj v izpolnjevanju sprejetih 
obveznosti, 

- način ugotavljanja kvalitete storitev, 
- posebne pogoje delovanja izobraževal- 

nih organizacij (razmestitev izobraževanja, di- 
slocirani oddelki, posebni pogoji izobraževa- 
nja ob delu, izvajanje praktičnega pouka v 
temeljnih organizacijah uporabnikov, mini- 
malna višina nagrad učencem in študentom 
na praktičnem pouku itd.). 

Samoupravni sporazum iz prejšnjega od- 
stavka vsebuje tudi skupne naloge, ki jih upo- 
rabniki uresničujejo v Izobraževalni skupnosti 
Slovenije ter obseg in način zagotavljanja 
sredstev ža ta namen. 

26. člen 

Plan posebne izobraževalne skupnosti vse- 
buje zlasti: 

- politiko in cilje razvoja usmerjenega izo- 
braževanja, ki se izvaja v okviru skupnosti, 

- naloge, obveznosti in sredstva, prikazana 
po sestavinah iz samoupravnega sporazuma 
o temeljih plana posebne izobraževalne skup- 
nosti, 

- naloge, ki jih prevzema posebna izobra- 
ževalna skupnost po drugih samoupravnih 
sporazumih, družbenih dogovorih ali zakonu, 

- organizacijske, kadrovske in materialne 
ukrepe za uresničitev nalog. 

27. člen 

Plan izobraževalne skupnosti Slovenije se 
oblikuje na podlagi skupnih nalog, sprejetih v 
samoupravnih sporazumih o temeljih plana 
občinskih in posebnih izobraževalnih skup- 
nosti v skladu s tem zakonom. 

III. ORGANIZIRANJE 
IZOBRAŽEVALNIH SKUPNOSTI IN 
RAZMERJA V NJIH 

28. člen 

V občinsko izobraževalno skupnost se s 
samoupravnim sporazumom o ustanovitvi 
združijo delavci in drugi delovni ljudje po 
svojih temeljnih in drugih organizacijah zdru- 
ženega dela, drugih samoupravnih organiza- 
cijah in skupnostih ter občani po krajevnih 
skupnostih kot uporabniki vzgojnoizobraže- 
valne dejavnosti skupaj z delavci temeljnih 
organizacij, ki opravljajo vzgojnoizobraževal- 
no dejavnost v občini, kot izvajalci. 

V občinsko izobraževalno skupnost se lah- 
ko združijo kot izvajalci delovni ljudje in ob- 
čani v družbenih organizacijah in društvih, ki 
opravljajo posamezne vzgojnoizobraževalne 
storitve. 

29. člen 

V občinski izobraževalni skupnosti uporab- 
niki in izvajalci zadovoljujejo osebne in skup- 
ne ter splošne družbene potrebe in interese 
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na področju osnovnega šoianja, izobraževa- 
nja in usposabljanja šoloobveznih otrok z 
motnjami v telesnem in duševnem razvoju ter 
druge potrebe po vzgoji in izobraževanju, ki 
jih določa samoupravni sporazum o usta- 
novitvi. 

30. člen 

Uporabniki in izvajalci v občinski izobraže- 
valni skupnosti: 

- sprejemajo plan občinske izobraževalne 
skupnosti, 

- usklajujejo predloge programov storitev 
oziroma posameznih vzgojnoizobraževalnih 
storitev ter druge elemente samoupravnega 
sporazuma o temeljih plana, 

- usklajujejo predloge meril za vrednotenje 
programov storitev oziroma cen posameznih 
vzgojnoizobraževalnih storitev, 

- ugotavljajo obseg sredstev za izvedbo 
programov storitev oziroma posameznih 
vzgojnoizobraževalnih storitev in sprejemajo 
ukrepe za zagotavljanje teh sredstev, 

- zagotavljajo sredstva za skupne naloge, 
ki jih v skladu s samoupravnim sporazumom 
in z zakonom uresničujejo v Izobraževalni 
skupnosti Slovenije, 

- zagotavljajo solidarnostna sredstva za 
uresničevanje z zakonom določenega obvez- 
nega osnovnega šolanja, 

- zagotavljajo sredstva za razširitev zmog- 
ljivosti osnovnih šol, 

- odločajo o drugih zadevah, določenih z 
zakonom in s samoupravnimi splošnimi akti 
občinske izobraževalne skupnosti. 

Uporabniki in izvajalci v občinski izobraže- 
valni skupnosti usklajujejo tudi potrebe in in- 
terese po usmerjenem izobraževanju v občini 
zlasti glede načrtovanja potreb po usmerje- 
nem izobraževanju, glede poklicnega usmer- 
janja in načrtovanja razvoja usmerjenega izo- 
braževanja. 

31. člen 

V posebno izobraževalno skupnost se s sa- 
moupravnim sporazumom o ustanovitvi po 
svojih temeljnih in drugih organizacijah zdru- 
ženega dela ter drugih samoupravnih organi- 
zacijah in skupnostih združijo delavci in drugi 
delovni ljudje na določenem področju zdru- 
ženega dela, ki so trajno zainteresirani za 
usmerjeno izobraževanje v določeni usmeritvi 
ali v več sorodnih usmeritvah, oziroma delav- 
ci in drugi delovni ljudje, ki so med seboj 
tehnološko ali dohodkovno povezani, kot 
uporabniki, skupaj z delavci ustreznih izobra- 
ževalnih organizacij, kot izvajalci. 

Posebna izobraževalna skupnost se usta- 
novi tako, da zagotavlja usmerjeno izobraže- 
vanje v določeni usmeritvi ali sorodnih usme- 
ritvah za območje SRS, in sicer za pridobitev 
vseh stopenj strokovne izobrazbe v posamez- 
ni usmeritvi oziroma v sorodnih usmeritvah. 

Uporabniki in izvajalcji iz prvega odstavka 
tega člena se združijo najmanj veno posebno 
izobraževalno skupnost. 

Varianta: doda se novi 31. a člen 

31. a člen OPOMBE: 

Izjemoma lahko izvajalci tistih smeri usmer- 
jenega izobraževanja, kjer zaradi majhnega 
obsega potreb pri posameznih uporabnikih in 
narave izobraževanja ni smotrno organizirati 
posebne izobraževalne skupnosti, uresniču- 
jejo svobodno menjavo dela za te smeri izo- 
braževanja v Izobraževalni skupnosti SLove- 
nije v okviru skupnih nalog. 

Primere oziroma smeri izobraževanja iz 
prejšnjega odstavka določi skupščina Izobra- 
ževalne skupnosti Slovenije na predlog zain- 
teresiranih izvajalcev. 

32. člen 

Uporabniki v posebni izobraževalni skup- 
nosti ugotavljajo svoje celotne potrebe po 
usmerjenem izobraževanju ter opredeljujejo 
potrebe, ki jih zadovoljujejo s svobodno me- 
njavo dela v okviru svoje skupnosti ter potre- 
be, ki jih zadovoljujejo s svobodno menjavo 
dela po svoji skupnosti v drugih posebnih 
izobraževalnih skupnostih. 

S svobodno menjavo dela v posebni izobra- 
ževalni skupnosti uporabniki in izvajalci za- 
dovoljujejo potrebe uporabnikov po usmerje- 
nem izobraževanju v tistih usmeritvah, za ka- 
tere je skupnost ustanovljena ter potrebe, ki 
jih za usmerjeno izobraževanje v teh usmeri- 
tvah izrazijo uporabniki v vseh drugih poseb- 
nih izobraževalnih skupnostih. 

33. člen 

Uporabniki v posebni izobraževalni skup- 
nosti zagotavljajo tisti del potreb po usmerje- 
nem izobraževanju, ki se uresničuje v drugih 
posebnih izobraževalnih skupnostih z medse- 
bojnim usklajevanjem planov posebnih izo- 
braževalnih skupnosti, zlasti z usklajevanjem 
obsega, razmestitve in načina izvajanja 
usmerjenega izobraževanja v posameznih 
usmeritvah, s sodelovanjem pri oblikovanju 
vzgojnoizobraževalnih programov in s prev- 
zemanjem ustreznih obveznosti v svobodni 
menjavi dela po svojih posebnih izobraževal- 
nih skupnostih. 

Posebne izobraževalne skupnosti opravijo 
usklajevanje svojih planov v Izobraževalni 
skupnosti Slovenije. V okviru tega usklajeva- 
nja se sporazumejo tudi o medsebojnih ob- 
veznostih na podlagi izraženih potreb po 
usmerjenem izobraževanju. 

34. člen 

Uporabniki in izvajalci v posebni izobraže- 
valni skupnosti: 

- sprejemajo plan posebne izobraževalne 
skupnosti, 

- usklajujejo načrte celotnih izobraževal- 
nih potreb na določenem področju dela, 

- se sporazumevajo z drugimi posebnimi 
izobraževalnimi skupnostmi o zagotavljanju 
tistega dela svojih potreb po usmerjenem izo- 
braževanju, ki se uresničuje v drugih poseb- 
nih izobraževalnih skupnostih ter o medse- 
bojnih obveznostih v zvezi s tem, 
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OPOMBE: - sprejemajo vzgojnoizobraževalne pro- 
grame, 

- usklajujejo predloge programov storitev 
oziroma posameznih vzgojnoizobraževalnih 
storitev ter druge elemente samoupravnega 
sporazuma o temeljih plana, 

- usklajujejo predloge meril za vrednotenje 
programov storitev oziroma cen posameznih 
vzgojnoizobraževalnih storitev, 

- ugotavljajo obseg sredstev za izvedbo 
programov storitev oziroma posameznih 
vzgojnoizobraževalnih storitev in sprejemajo 
ukrepe za zagotavljanje teh sredstev, 

- združujejo sredstva za izvedbo skupnih 
programov storitev, 

- zagotavljajo sredstva za skupne naloge, 
ki jih v skladu s samoupravnim sporazumom 
in z zakonom uresničujejo v Izobraževalni 
skupnosti Slovenije, 

- se sporazumevajo o ustanavljanju vzgoj- 
noizobraževalnih organizacij in o uvajanju 
novih vzgojnoizobraževalnih programoVj 

- odločajo o drugih zadevah, določenih z 
zakonom in s samoupravnimi splošnimi akti 
posebne izobraževalne skupnosti. 

35. člen 

Uporabniki in izvajalci se prek občinskih in 
posebnih izobraževalnih skupnosti združijo v 
Izobraževalno skupnost Slovenije, da bi v njej 
oblikovali skupno politiko razvoja vzgojnoizo- 
braževalne dejavnosti v SRS, izenačevali po- 
goje vzgoje in izobraževanja v SRS ter sood- 
ločali o vprašanjih, za katera je na področju 
vzgoje in izobraževanja pristojna skupščina 
SR Slovenije. 

36. člen 

V Izobraževalni skupnosti Slovenije upo- 
rabniki in izvajalci: 
- oblikujejo enotno vzgojnoizobraževalno 

politiko v SRS, 
- usklajujejo razvoj vzgojnoizobraževalnih 

dejavnosti v SRS in mrežo vzgojnoizobraže- 
valnih organizacij usmerjenega izobraževa- 
nja, 

- sporazumevajo se o pogojih in merilih 
solidarnostno zagotovljenih sredstev za ure- 
sničevanje obveznega osnovnega šolanja v 
skladu z zakonom, 

- sprejemajo enotne osnove meril za obli- 
kovanje standardov in normativov, 
- uresničujejo dogovorjeni program me- 

dnarodnih obveznosti SRS na področju vzgo- 
je in izobraževanja, 

- izpolnjujejo obveznosti SRS do šolstva 
narodnosti, 

- zagotavljajo dopolnilno šolanje otrok na- 
ših delavcev, ki so na začasnem delu v tujini, 

- zagotavljajo izobraževanje in usposablja- 
nje otrok in mladostnikov z motnjami v tele- 
snem in duševnem razvoju v organizacijah za 
usposabljanje, katerih uštanovitelj je SR Slo- 
venija, 

varianta: v zvezi z varianto k 31. členu, se 
doda nova deveta alinea 

- zagotavljajo usmerjeno izobraževanje v 
primerih iz 31. a člena, 

- zagotavljajo sredstva in odločajo o pode- 
ljevanju nagrad in priznanj Stanega Žagarja, 

- uresničujejo skupne naloge občinskih in 
posebnih izobraževalnih skupnosti, določene 
z zakonom, družbenim dogovorom in samou- 
pravnim sporazumom ter združujejo sredstva 
v ta namen. 

37. člen 

Za kar najbolj neposredno uresničevanje 
samoupravnih pravic, obveznosti in odgovor- 
nosti v svobodni menjavi dela na področju 
vzgoje in izobraževanja, se uporabniki in izva- 
jalci pod pogoji, ki jih določa samoupravni 
sporazum o ustanovitvi izobraževalne skup- 
nosti organizirajo v enote izobraževalnih 
skupnosti oziroma v temeljne skupnosti. 

38. člen 

V občinski izobraževalni skupnosti se upo- 
rabniki in izvajalci lahko organizirajo v enoto 
te skupnosti ob osnovni šoli, podružnični šoli 
ali ob drugi vzgojnoizobraževalni organiza- 
ciji. 

V posebni izobraževalni skupnosti se upo- 
rabniki in izvajalci lahko organizirajo v enoto 
ob posamezni vzgojnoizobraževalni organi- 
zaciji za skupino sorodnih vzgojnoizobraže- 
valnih programov oziroma za posamezen 
vzgojnoizobraževalni program. 

V posebni izobraževalni skupnosti se lahko 
organizira temeljna skupnost za posamezne 
usmeritve usmerjenega izobraževanja. 

S samoupravnim sporazumom o usta- 
novitvi ali s statutom občinske oziroma po- 
sebne izobraževalne skupnosti se določijo 
pogoji za organiziranje enot in temeljnih 
skupnosti ter načela za njihovo samoupravno 
organiziranost. 

39. člen 

Zaradi zadovoljevanja določenih skupnih 
potreb in interesov na določenem območju 
oziroma področju vzgoje in izobraževanja 
lahko uporabniki in izvajalci preko občinskih 
in posebnih izobraževalnih skupnosti usta- 
novijo širše izobraževalne skupnosti, zveze ali 
združenja izobraževalnih skupnosti. 

40. člen 

Na območju mestnih oziroma regionalnih 
skupnosti, kot posebnih družbenopolitičnih 
skupnosti, se uporabniki in izvajalci prek ob- 
činskih izobraževalnih skupnosti združijo v 
mestno oziroma regionalno izobraževalno 
skupnost ter v njih uresničujejo določene 
skupne naloge, za katere so se sporazumeli v 
občinskih izobraževalnih skupnostih. 

člen 

Izobraževalne skupnosti, njihove enote in 
temeljne skupnosti sodelujejo med seboj in z 
drugimi samoupravnimi interesnimi skup- 
nostmi, zlasti na področju raziskovalnega de- 
la, telesne kulture, zdravstva in otroškega var- 
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stva zaradi usklajevanja dela, dogovarjanja o 
skupnih nalogah in izvajanju teh nalog ter za 
uresničevanje skupnih ciljev. V ta namen 
ustanavljajo skupne organe. 

42. člen 

Izobraževalno skupnost upravlja skupščina. 
Skupščina izobraževalne skupnosti ima 

zbor uporabnikov in zbor izvajalcev. 
Delegate v zboru uporabnikov občinske 

skupnosti oziroma posebne izobraževalne 
skupnosti delegirajo temeljne organizacije 
združenega dela in delovne skupnosti ter kra- 
jevne skupnosti iz svojih delegacij. 

Delegate v zbor izvajalcev občinske izobra- 
ževalne skupnosti oziroma posebne izobraže- 
valne skupnosti delegirajo sveti vzgojnoizo- 
braževalnih organizacij ter organi drugih or- 
ganizacij in društev, ki izvajajo vzgojnoizo- 
braževalno dejavnost, oziroma njihove dele- 
gacije. 

Pri delegiranju delegatov vzgojnoizobraže- 
valnih organizacij v zbore izvajalcev občin- 
skih oziroma posebnih izobraževalnih skup- 
nosti je treba zagotoviti ustrezno zastopanost 
učencev oziroma št&dentov. Če vzgojnoizo- 
braževalne organizacije volijo za delegiranje 
delegatov v zbor izvajalcev občinske oziroma 
posebne izobraževalne skupnosti posebno, 
združeno ali splošno delegacijo, volijo v to 
delegacijo svoje člane tudi učenci oziroma 
študenti v skladu s statutom ali drugim sploš- 
nim aktom vzgojnoizobraževalne organiza- 
cije. 

Delegate v zbor uporabnikov izobraževalne 
skupnosti Slovenije delegirajo zbori uporab- 
nikov občinskih izobraževalnih skupnosti, v 
zbor izvajalcev pa zbori izvajalcev teh skup- 
nosti. 

S samoupravnim sporazumom o usta- 
novitvi izobraževalne skupnosti oziroma s 
statutom se določi število delegatskih mest v 
zborih skupščine oziroma število delegatov, 
ki jih v zbora skupščine izobraževalne skup- 
nosti delegirajo ustrezne delegacije. 

S samoupravnim sporazumom o usta- 
novitvi Izobraževalne skupnosti Slovenije ozi- 
roma s statutom se določi število delegatskih 
mest v skupščini oziroma število delegatov, ki 
jih delegirajo ustrezni zbori občinskih in po- 
sebnih izobraževalnih skupnosti. 

43. člen 

V enoti in temeljni skupnosti izobraževalne 
skupnosti se oblikuje zbor delegatov, sestav- 
ljen iz zbora uporabnikov in zbora izvajalcev. 

S samoupravnim sporazumom o usta- 
novitvi enote izobraževalne skupnosti se do- 
loči število delegatskih mest v zborih enote 
oziroma temeljne skupnosti ter število dele- 
gatov, ki jih delegirajo posamezne delegacije 
oziroma konference delegacij v skladu z meri- 
li, določenimi s samoupravnim sporazumom 
o ustanovitvi izobraževalne skupnosti. 

44. člen 

Delegati v skupščini izobraževalne skupno- 

sti enakopravno in sporazumno sprejemajo 
plan izobraževalne skupnosti, oblikujejo poli- 
tiko na področju vzgoje in izobraževanja, se 
sporazumevajo o programih storitev, pogojih 
za opravljanje vzgojnoizobraževalnih storitev, 
cenah oziroma povračilih, samoupravnem 
nadzoru in o drugih pogojih uresničevanja 
svobodne menjave dela in drugih medseboj- 
nih pravicah in obveznostih ter odgovorno- 
stih, ki jih določa samoupravni sporazum o 
ustanovitvi izobraževalne skupnosti. 

45. člen 

Skupščina izobraževalne skupnosti pri- 
pravlja predlog samoupravnega sporazuma o 
temeljih plana, predloge drugih samouprav- 
nih sporazumov in samoupravnih splošnih 
aktov in odloča o kadrovskih ter organizacij- 
skih zadevah skupščine. 

46. člen 

Skupščina izobraževalne skupnosti odloča 
na zasedanjih svojih zborov. 

Odločitve in sklepi skupščine o medseboj- 
nih pravicah, odgovornostih in obveznostih 
za uresničevanje svobodne menjave dela, do- 
ločene s samoupravnim sporazumom o usta- 
novitvi izobraževalne skupnosti in statutom, 
so sprejeti, če so bili sprejeti z večino glasov v 
vsakem zboru in v enakem besedilu v obeh 
zborih. 

S samoupravnim sporazumom o usta- 
novitvi izobraževalne skupnosti in statutom 
se določijo zadeve, o katerih odločata oba 
zbora enakopravno in zadeve, o katerih odlo- 
čaposamezni zbor samostojno. 

Ce ni doseženo soglasje med zboroma, se 
izvede usklajevalni postopek, ki je določen s 
statutom izobraževalne skupnosti. 

Če tudi v usklajevalnem postopku ni dose- 
ženo soglasje in bi bilo zaradi tega ogroženo 
opravljanje vzgojnoizobraževalne dejavnosti, 
lahko skupščina družbenopolitične skupnosti 
na predlog svojega izvršnega sveta začasno 
uredi to vprašanje. 

47. člen 

Posamezne odločitve o zadevah, ki jih dolo- 
ča zakon oziroma odlok skupščine družbeno- 
politične skupnosti in so posebnega družbe- 
nega pomena, se v izobraževalni skupnosti 
sprejemajo v soglasju s skupščino družbeno- 
politične skupnosti. 

48. člen 

Skupščina občinske izobraževalne skupno- 
sti oziroma skupščina izobraževalne skupno- 
sti Slovenije enakopravno s pristojnimi zbori 
skupščine družbenopolitične skupnosti spre- 
jema zakone oziroma odloke, plane razvoja in 
druge splošne akte, odloča o politiki, razvoju 
in drugih pomembnih vprašanjih s področja 
vzgoje in izobraževanja, ki so v pristojnosti 
skupščine družbenopolitične skupnosti. 

OPOMBE: 

poročevalec 
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OPOMBE: 49. člen 52. člen 

S samoupravnim sporazumom o usta- 
novitvi izobraževalne skupnosti se v skladu z 
zakonom opredelijo namen in gilji ustanovitve 
izobraževalne skupnosti, pravice, obveznosti 
in odgovornosti uporabnikov in izvajalcev, 
delovno področje, samoupravna organizira- 
nost skupnosti, sestav, pooblastila in odgo- 
vornosti skupščine in drugih organov skup- 
nosti, pogoji pod katerimi se organizirajo 
enote oziroma temeljne skupnosti, vsebino, 
način in postopek sporazumevanja, način od- 
ločanja, način, kako člani nadzorujejo delo 
organov in strokovnih služb ter druga razmer- 
ja v skupnosti, določena z zakonom in druge 
zadeve skupnega pomena za člane skupnosti. 

Samoupravni sporazum o ustanovitvi izo- 
braževalne skupnosti in njen statut določita 
načine sodelovanja s predstavniki organov 
drugih organizacij in skupnosti v skupščini 
izobraževalne skupnosti. 

Samoupravni sporazum o ustanovitvi in 
statut občinske izobraževalne skupnosti in 
Izobraževalne skupnosti Slovenije začneta 
veljati, ko ju potrdi skupščina pristojne druž- 
benopolitične skupnosti. Samoupravni spora- 
zum o ustanovitvi in statut posebne izobraže- 
valne skupnosti začneta veljati, ko ju potrdi 
izvršni svet skupščine SRS. 

Samoupravni sporazum o ustanovitvi in 
statut izobraževalne skupnosti se objavita v 
uradnem glasilu ustrezne družbenopolitične 
skupnosti. 

50. člen 

S statutom občinske izobraževalne skupno- 
sti na območjih občin, kjer živijo pripadniki 
italijanske oziroma madžarske narodnosti, se 
določijo zadeve, o katerih enakopravno z zbo- 
roma skupščine občinske izobraževalne 
skupnosti odloča samoupravna interesna 
skupnost za prosveto in kulturo italijanske 
oziroma madžarske narodnosti. 

S statutom Izobraževalne skupnosti Slove- 
nije se določijo zadeve v zvezi z vzgojo in 
izobraževanjem v jeziku narodnosti, o katerih 
skupščina izobraževalne skupnosti Slovenije 
odloča potem, ko je dobila mnenje samou- 
pravnih interesnih skupnosti za prosveto in 
kulturo italijanske oziroma madžarske naro- 
dnosti. 

51. člen 

S samoupravnim sporazumom o usta- 
novitvi se oblikuje organ samoupravne delav- 
ske kontrole za opravljanje nadzora nad izva- 
janjem sprejete politike, nad uveljavljanjem 
pravic in obveznosti delavcev in drugih delov- 
nih ljudi, združenih v skupnosti, nad uresni- 
čevanjem sprejetih samoupravnih odločitev, 
nad uporabo sredstev ter nad delovanjem or- 
ganov skupnosti in njene strokovne službe. 

S samoupravnim sporazumom o usta- 
novitvi v skladu z zakonom se določi sestav, 
volitve in odpoklic ter število članov organa 
samoupravne delavske kontrole. 

Za reševanje sporov iz družbenoekonom- 
skih odnosov med izobraževalnimi skupnost- 
mi in sporov iz medsebojnih razmerij, ki jih 
delovni ljudje samostojno urejajo v izobraže- 
valni skupnosti, se lahko v skladu z zakonom 
ustanovi posebno sodišče združenega dela. 

Več izobraževalnih skupnosti lahko usta- 
novi s samoupravnim sporazumom posebno 
sodišče združenega dela. 

Izobraževalne skupnosti lahko s samou- 
pravnimi interesnimi skupnostmi podobnih 
družbenih dejavnosti s samoupravnim spora- 
zumom ustanovijo skupno posebno sodišče 
združenega dela. 

53. člen 

Za opravljanje strokovnih, finančnih in ad- 
ministrativnotehničnih opravil lahko izobra- 
ževalna skupnost ustanovi delovno skupnost 
ali si zagotovi opravljanje teh del z dogovo- 
rom z drugo izobraževalno skupnostjo, orga- 
nizacijo združenega dela ali upravnim orga- 
nom. 

Za učinkovitejše poslovanje strokovnih 
služb in racionalno organizacijo dela se v 
občinah strokovna služba za občinsko izobra- 
ževalno skupnost praviloma organizira kot 
skupna strokovna služba več samoupravnih 
interesnih skupnosti v občini. 

Posebne izobraževalne skupnosti in Izobra- 
ževalna skupnost Slovenije se dogovorijo, ka- 
tera strokovna, finančna in administrativno- 
tehnična opravila bodo zaradi racionalne or- 
ganizacije dela, skupne obdelave podatkov in 
izrabe tehničnih sredstev opravljali v skupni 
strokovni službi. 

IV. STROKOVNI SVETI 

54. člen 

Strokovni svet za vzgojo in izobraževanje je 
organ Socialistične republike Slovenije za 
opravljanje z zakonom določenih nalog na 
področju vzgoje in izobraževanja. 

Strokovni svet za vzgojo in izobraževanje 
SRS sestavljajo strokovni in drugi delavci iz 
temeljnih organizacij uporabnikov in izvajal- 
cev ter strokovnjaki iz Gospodarske zbornice 
Slovenije, iz ustreznih raziskovalnih organiza- 
cij ter iz organov družbenopolitičnih organi- 
zacij, strokovnih društev in organov družbe- 
nopolitičnih skupnosti. 

Skupščina Izobraževalne skupnosti Slove- 
nije enakopravno s pristojnimi zbori Skupšči- 
ne SR Slovenije na predlog Republiške konfe- 
rence SZDL določi število članov in imenuje 
predsednika in člane za dobo štirih let, ki so 
lahko po preteku te dobe ponovno imenovani. 

55. člen 

Strokovni svet za vzgojo in izobraževanje 
SRS: 
- obravnava pomembnejša strokovna 

vprašanja v zvezi s sistemom in vsebino vzgo- 
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je in izobraževanja in daje predloge izobraže- 
valnim skupnostim, 

- sprejme vzgojni program za vzgojo in 
varstvo predšolskih otrok,. 

- sprejme program življenja in dela osnov- 
ne šole, 

- določi vsebino in obseg skupne vzgoj- 
noizobrazbene osnove v usmerjenem izobra- 
ževanju, 

- določi načela za oblikovanje vzgojnoizo- 
braževalnih programov za pridobitev strokov- 
ne izobrazbe, 

- daje mnenje k posameznim vzgojnoizo- 
braževalnim programom za pridobitev stro- 
kovne izobrazbe, 

- opravlja druge naloge določene z zako- 
nom. 

Strokovni svet za vzgojo in izobraževanje 
SRS s poslovnikom določi oblike dela, način 
sprejemanja sklepov in druge zadeve v zvezi z 
delom sveta. 

Strokovno in administrativno delo za stro- 
kovni svet za vzgojo in izobraževanje SRS 
opravlja Zavod SRS za šolstvo. 

56. člen 

Pri posebnih izobraževalnih skupnostih so 
strokovni sveti. 

Strokovne svete sestavljajo strokovni in 
drugi delavci iz temeljnih organizacij uporab- 
nikov in izvajalcev, strokovnjaki iz ustreznih 
raziskovalnih organizacij ter iz organov zain- 
teresiranih družbenopolitičnih organizacij in 
strokovnih društev ter organov družbenopoli- 
tičnih skupnosti. 

Skupščina posebne izobraževalne skupno- 
sti določi število članov ter imenuje predse- 
dnika in člane strokovnega sveta za dobo 
štirih let in so lahko po preteku te dobe po- 
novno imenovani. 

57. člen 

Strokovni svet pri posebni izobraževalni 
skupnosti: 

- pripravlja v sodelovanju s temeljnimi or- 
ganizacijami uporabnikov in izvajalcev in 
ustreznimi raziskovalnimi organizacijami 
predloge vzgojnoizobraževalnih programov 
za pridobitev strokovne izobrazbe in za izpo- 
polnjevanje strokovne izobrazbe in jih predla- 
ga skupščini posebne izobraževalne skupno- 
sti v sprejem, 

- v skladu z zakonom daje soglasje k tistim 
programom za izpopolnjevanje strokovne izo- 
brazbe, ki jih sprejemajo posamezne temeljne 
organizacije uporabnikov in izvajalcev, ki 
imajo splošno veljavnost, 

- obravnava posamezna pomembnejša 
strokovna vprašanja usmerjenega izobraže- 
vanja, ki se izvaja v skupnosti in daje predloge 
organom skupnosti in temeljnim organizaci- 
jam uporabnikov in izvajalcev. 

Zavod SRS za šolstvo opravlja strokovno 
delo pri pripravi predlogov vzgojnoizobraže- 
valnih programov za pridobitev srednje stro- 
kovne izobrazbe in programov usposabljanja. 

58. člen OPOMBE: 

S statutom posebne izobraževalne skupno- 
sti in poslovnikom strokovnega sveta se po- 
drobneje določi zlasti postopek pripravljanja 
in sprejemanja vzgojnoizobraževalnih pro- 
gramov, opravljanje strokovnih nalog v zvezi s 
pripravo vzgojnoizobraževalnih programov in 
usklajevanje predlogov vzgojnoizobraževal- 
nih programov z drugimi zainteresiranimi po- 
sebnimi izobraževalnimi skupnostmi. 

S statutom posebne izobraževalne skupno- 
sti se lahko določi, da vzgojnoizobraževalni 
program za pridobitev višje oziroma visoke 
strokovne izobrazbe sprejme skupščina po- 
sebne izobraževalne skupnosti na predlog 
višje oziroma visoke šole, potem ko je dobila 
mnenje strokovnega sveta pri posebni izobra- 
ževalni skupnosti. 

V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

59. člen 

Izobraževalne skupnosti uskladijo svojo or- 
ganizacijo in delo ter samoupravne sporazu- 
me o ustanovitvi ter druge samoupravne 
splošne akte z določbami tega zakona najka- 
sneje v šestih mesecih od njegove uveljavitve. 

60. člen 

Dokler ne bodo ustanovljene posebne izo- 
braževalne skupnosti za vsa področja usmer- 
jenega izobraževanja, opravlja njihove naloge 
Izobraževalna skupnost Slovenije. 

Varianta:: doda se nov 60. a člen, če se 
sprejme varianta k 31. a členu. 

60. a člen 

V primerih, ko za posamezne srednje, višje 
ali visoke šole oziroma posamezne smeri izo- 
braževanja posebne izobraževalne skupnosti 
niso izrazile interesa in jih niso vključile v 
svoje programe (varianta: v zvezi z varianto k 
31. členu se doda: oziroma te smeri izobraže- 
vanja niso bile s sklepom skupščine izobraže- 
valne skupnosti Slovenije opredeljene kot 
skupna naloga v smislu 31. a člena tega zako- 
na), so izvajalci dolžni zagotoviti dokončanje 
izobraževanja vsem učencem oz. študentom, 
ki so bili na dan uveljavitve tega zakona vpisa- 
ni v teh šolah oziroma smereh. 

Potrebna sredstva za dokončanje izobraže- 
vanja se zagotovi v Izobraževalni skupnosti 
Slovenije v okviru skupnih nalog. 

61. člen 

Z dnem, ko začne veljati ta zakon, preneha 
veljati zakon o izobraževalnih skupnostih 
(Uradni list SRS, št. 38/74 in 31/76) ter 14. in 
15. člen zakona o pedagoški službi (Uradni 
list SRS, št. 16/69). 

62. člen 

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

poročevalec 
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OBRAZLOŽITEV 

a SR Slovenije je na sejah zborov 27. februarja i979 obravnavala predlog za izdajo zakona o izobraževalnih 
skupnostih ter ga sprejela. Hkrati so zbori sprejeli tudi Stali- 
šča, mnenja in predloge ter naložili Izvršnemu svetu Skup- 
ščine SR Slovenije naj pripravi osnutek zakona ter pri tem 
upošteva sprejeta stališča, pripombe in predloge kot tudi 
ugotovitve in mnenja izražena u razpravah delegatov v delov- 
m h telesih skupščine in na sejah zborov ter pripombe družbe- 
nopolitičnih organizacij in samoupravnih interesnih skupno- 

f>''^a9atelj je pri izdelavi osnutka upošteval vsa navedena 
stalisca in predloge in sproti usklajeval delo na pripravi za- 
kona o izobraževalnih skupnostih z delom na pripravi drugih 
zakonov o samoupravnih interesnih skupnostih na področju 
družbenih dejavnosti, zlasti pa še z delom na pripravi zakona 
o skupnih osnovah svobodne menjave dela ter z delom na 
pripravi osnutka zakona o sistemu družbenega planiranja in o 
družbenem planu SRS ter z delom na pripravi osnutka zakona 
o osnovni soli in osnutkom zakona o usmerjenem izobraževa- 

I. 

Zakon o izobraževalnih skupnostih ureja zlasti samou- 
pravno organiziranost delavcev, drugih delovnih ljudi in ob- 
čanov za zadovoljevanje svojih osebnih, skupnih in celotnih 
družbenih potreb po vzgoji in izobraževanju, ki jih uresniču- 
jejo s svobodno menjavo dela v okviru in po izobraževalnih 
skupnostih, konkretizira družbenoekonomske odnose v svo- 
bodni menjavi dela na področju vzgoje in izobraževanja, kise 
uresničuje v izobraževalnih skupnostih ter obveznosti posa- 
™zmh nosilcev planiranja na področju vzgoje in izobraževa- 

Glede na tako zasnovo osnutka tega zakona, bodo neposre- 
dno svobodno menjavo dela uredili zakoni o izobraževalni 
dejavnosti (zakon o osnovni šoli, zakon o usmerjenem izobra- 
ževanju) skladno s posebnostmi, ki se pojavljajo na teh po- 
dročjih izobraževanja. 

Osnutek zakona je ohranil dosedanje načelo samouprav- 
nega organiziranja, ki ga je večletna praksa potrdila kot naj- 
primernejše^ in sicer: po teritorialnem načelu za področje 
osnovnega šolanja v občinskih izobraževalnih skupnostih ter 
po funkcionalnem načelu za usmerjeno izobraževanje v po- 
sebnih izobraževalnih skupnostih. 

Delavci in drugi delovni ljudje ter občani se prek svojih 
temeljnih organizacij združenega dela in drugih samouprav- 
nih organizacij in skupnosti obvezno združijo v občinski in 
najmanj v eni od posebnih izobraževalnih skupnosti, s čimer 
zagotovljajo zadovoljevanje potreb in interesov po osnovnem 
šolanju in po usmerjenem izobraževanju v skladu s potrebami 
dela v svojih temeljnih organizacijah in celotnem združenem 
delu. 

V skladu z zakonom o usmerjenem izobraževanju zakon 
ureja tudi postopek za sprejemanje vzgojnoizobraževalnih 
programov tako, da jih sprejemajo uporabniki in izvajalci 
enakopravno v pristojnih izobraževalnih skupnostih. V skladu 
s Stališči v dosedanjih razpravah o pristojnostih in položaju 
strokovnega sveta za vzgojo in izobraževanje SR Slovenije ter 
skupnih strokovnih organov v posebnih izobraževalnih skup- 
nostih, zakon opredeljuje sestavo in pristojnosti strokovneaa 
sveta za vzgojo in izobraževanje SR Slovenije. 

Imenujejo ga z enakopravnim odločanjem skupščina Izo- 
braževalne skupnosti Slovenije in pristojni zbori Skupščine 
i>R Slovenije. S tem dobiva strokovni svet, ki je bil doslej 
on e, 0rg?n drzave (imenoval ga je Izvršni svet Skupščine bR Slovenije) tudi formalno nov položaj, ki mu bo omogočil, 
da opravlja svojo strokovno usmerjevalno vlogo v skladu z 
interesi samoupravno organiziranega združenega dela in z 
interesi, izraženimi v politiki in razvojnih usmeritvah obliko- 
vanih v republiki, kot družbenopolitični skupnosti. 

Strokovni sveti v posebnih izobraževalnih skupnostih po 
tem zakonu so skupni strokovni organi uporabnikov in izva- 
jalcev v katerih so obvezno zastopana tudi ustrezna področja 
zna

l
n

i
s'veno~razsik°valnega dela in zainteresirane družbeno- 

politične organizacije. Njihova naloga je predvsem koordina- 

cija strokovnega dela pri pripravi in izvajanju vzgojnoizobra- 
ževalnih programov s tem, da o sprejemanju teh programov 
odločajo posebne izobraževalne skupnosti. Te s svojimi sa- 
moupravnimi akti podrobneje uredijo postopek za sprejema- 
nje vzgojnoizobraževalnih programov. Odločitve o uvajanju 
posameznih vzgojnoizobraževalnih programov za pridobitev 
strokovne izobrazbe in o izobraževalnih zmogljivostih, pa se 
obvezno sprejemajo kot sestavina pianov posebnih izobraže- 
valnih skupnosti i/ njihovih skupščinah. 

Zakon določa postopek sporazumevanja o solidarnem za- 
gotavljanju obveznega osnovnega šolanja v tistih občinah, ki 
tega glede na svoje dohodkovne možnosti same ne morejo 
zagotoviti ter pogoje za prejemanje solidarnostnih sredstev. 
Vsebino m obseg obveznega osnovnega šolanja pa ureja 
zakon o osnovni šoli. 

Osnutek zakona podrobneje opredeljuje skupne naloge, ki 
jih uporabniki in izvajalci uresničujejo v izobraževalni skup- 
nosti Slovenije. Poleg izvirnih nalog, nalaga zakon tej skup- 
nosti tudi odgovornost za skupno oblikovanje vzgojnoizobra- 
ževalne politike, ki se uresničuje v občinskih in posebnih 
izobraževalnih skupnostih in za usklajevanje njihovih planov. 
Pri tem je zlasti pomembno sporazumevanje o zagotavljanju 
solidarnosti, o uskladitvi planov posebnih izobraževalnih 
skupnosti zh zagotavljanje celotnih potreb po usmerjenem 
izobraževanju vseh smeri, skupnih osnovah normativov in 
standardov vzgojnoizobraževalnega dela in metodologiji pla- 
niranja. 

II 

Osnutek zakona v primerjavi s sedanjim zakonom o izobra- 
ževalnih skupnostih na novo uvaja določbe o svobodni me- 
njavi dela in planiranju izobraževanja ter bistveno razširja 
dosedanje opredelitve o postopku sporazumevanja o odloči- 
tvah. Hkrati pa so opuščene določbe, ki jih enotno za vse 
samoupravne interesne skupnosti določa predlog zakona o 
skupnih osnovah svobodne menjave dela in zadeve, ki jih bo 
predvidoma urejal zakon o osnovah sistema družbenega pla- 
niranja. 

Zakonska snov je razdelejena v pet poglavij. I/ splošnih 
določbah zakon opredeljuje temeljna načela za organizacijo 
izobraževalnih skupnosti, opredeljuje uporabnike in izvajalce, 
vrste izobraževalnih skupnosti in način združevanja v njih ter 
temeljne značilnosti planiranja razvoja izobraževanja, pri če- 
mer izrecno zahteva, da nosilci planiranja poteg svojih teko- 
čih in razvojnih potreb upoštevajo tudi potrebe, ki izhajajo iz 
širših razvojnih usmeritev, razvoja znanosti in tehnologije, 
razvoja samoupravljanja in kulturnega razvoja. 

I/ poglavju o svobodni menjavi dela v izobraževalnih skup- 
nostih osnutek opredeljuje predmet svobodne menjave dela 
na področju vzgoje in izobraževanja tako, da izhaja iz predpo- 
stavke, da na področju izobraževanja prevladujejo zaokroženi 
programi storitev, ki kot celota omogočajo realizacijo določe- 
nega vzgojnoizobraževalnega programa in dajejo kot rezultat 
ustrezno izobrazbo določenemu številu udeležencev. 

Zakon podrobneje opredeljuje postopek za sporazumeva- 
nje o pogojih in načinu svobodne menjave dela v izobraževal- 
nih skupnostih ter določa, da uporabniki in izvajalci v njih 
sprejmejo standarde in normative za opravljanje vzgojnoizo- 
braževalnega dela. 

Zakon določa vire sredstev za izpolnjevanje obveznosti 
uporabnikov v svobodni menjavi dela. Uporabniki in izvajalci 
pa s samoupravnim sporazumom o temeljih plana lahko dolo- 
čijo, da tudi udeleženci izobraževanja prispevajo za posa- 
mezne storitve oziroma programe storitev iz svojih sredstev. 

Uporabniki in izvajalci se s samoupravnimi sporazumi o 
temeljih plana občinskih in posebnih izobraževalnih skupno- 
sti dogovorijo o uresničevanju s tem zakonom določenih 
skupnih nalog, ki jih uresničujejo v izobraževalni skupnosti 
Slovenije in zagotavljanju potrebnih sredstev za ta namen. 
Tako naj bi se tudi o teh nalogah odločali delavci v temeljnih 
samoupravnih organizacijah in skupnostih hkrati in v okviru 
istega samoupravnega sporazuma, ki bi bil tako hkrati pod- 
laga za plan občinske oziroma posebne izobraževalne skup- 
nosti in za plan izobraževalne skupnosti Slovenije. Tako reši- 
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tev predlagamo zlasti zato, da bi s tem zagotovili delavcem v 
temeljnih organizacijah združenega dela celovit pregled in 
hkratno odločanje o vseh nalogah na področju izobraževanja, 
obenem pa tudi zagotovili, da bi se odločitve o nalogah, ki se 
uresničujejo v okviru občinskih oziroma posebnih Izobraže- 
valnih skupnosti in pa odločitve o skupnih nalogah sprejele 
hkrati, z istim samoupravnim sporazumom, kar bi izključilo 
možnost, da bi se odločitev o skupnih nalogah v posameznih 
primerih zavlačevala, kar bi glede na značaj skupnih nalog In 
veliko število subjektov sporazumevanja, lahko povzročilo 
pomembne motnje za izpolnjevanje teh nalog. 

Celotno problematiko planiranja izobraževanja bo predla- 
gatelj v nadaljnji pripravi zakona še uskladil z rešitvami, ki 
bodo izoblikovane v postopku priprave in sprejemanja zakona 
o bsnovah sistema družbenega planiranja. 

V poglavju o organiziranosti izobraževalnih skupnosti za- 
kon poleg načel za združevanje v skupnosti opredeljuje zlasti 
naloge, ki jih uporabniki in Izvajalci opravljajo v skupnostih. 
Pri tem so zlasti pomembne določbe, ki urejajo združevanje v 
posebne izobraževalne skupnosti in njihove naloge. Glede na 
značilnosti usmerjenega izobraževanja pa tudi glede na iz- 
kušnje iz dosedanjega delovanja izobraževalnih skupnosti je 
predlagatelj menil, da je neobhodno zagotoviti, da se usmer- 
jeno Izobraževanje vseh stopenj v določeni usmeritvi zagotav- 
lja v okviru iste posebne izobraževalne skupnosti, kot to 
določa drugi odstavek 31. člena. Prav tako je nujno z zako- 
nom določiti načela za zadovoljevanje potreb po usmerjenem 
izobraževanju v okviru posameznih posebnih izobraževalnih 
skupnosti In njih, kar urejata 32. in 33. člen, pri čemer je bilo 
potrebno posebej opredeliti odgovornost izobraževalne skup- 
nosti Slovenije za uskladitev planov posameznih posebnih 
izobraževalnih skupnosti in urejanja njihovih medsebojnih 
obveznosti za zagotavljanje celovite družbene kadrovske re- 
produkcije. 

Osnutek opredeljuje skupne naloge, ki jih uporabniki in 
izvajalci uresničujejo v izobraževalni skupnosti Slovenije (36. 
člen). Pri tem opozarjamo na varianto, po kateri bi bilo mo- 
goče, da se v tej skupnosti tudi še po ustanovitvi vseh poseb- 
nih izobraževalnih skupnosti vendarle zagotavlja kot skupno 
nalogo nekatere Smeri usmerjenega izobraževanja. Taka reši- 
tev bi bila potrebna le v primeru, če se bo pokazalo, da za 
nekatera izrazito specifična področja usmerjenega izobraže- 
vanja ni mogoče oziroma ni smotrno ustanoviti posebne izo- 
braževalne skupnosti oziroma jih vključiti v katero od obstoje- 
čih. 

Zakon predvideva obvezno sodelovanje izobraževalnih 
skupnosti med seboj in z drugimi samoupravnimi interesnimi 
skupnostmi, zlasti na področju raziskovalnega dela, telesne 
kulture, zdravstva In otroškega varstva. 

Predviden je poseben način sprejemanja odločitev v izobra- 
ževalnih skupnostih na območjih, kjer živijo pripadniki itali- 
janske in madžarske narodnosti z namenom, da bi učinkovito 
zaščitili njihove interese za vzgojo in izobraževanje na teh 
območjih oziroma za interese za vzgojo in izobraževanje v 
jezikih narodnosti. 

Glede na številna opozorila o razraščanju strokovnih služb 
v samoupravnih interesnih skupnostih vseh vrst, osnutek za- 
kona izrecno spodbuja združevanje strokovnega dela v skup- 
nih strokovnih službah v občinah in republiki, kar bo olajšalo 
racionalno organizacijo in dvig strokovnosti tega dela. 

Poglavje o strokovnih svetih ureja sestavo, način, imenova- 
nje in naloge strokovnega sveta za vzgojo in izobraževanje SR 
Slovenije kot organa Socialistične republike Slovenije ter 
sestavo in naloge strokovnih svetov posebnih izobraževalnih 
skupnosti kot skupnih strokovnih teles uporabnikov in izvajal- 
cev. 

OSNUTEKZAKONA 

o raziskovalni dejavnosti in raziskovalnih 

skupnostih (ESA-171)   

POVZETEK 
OSNUTEK ZAKONA O RAZISKOVALNI 
DEJAVNOSTI IN RAZISKOVALNIH 
SKUPNOSTIH 

Ta zakon določa načela za razvijanje, družbeno usmer- 
janje, programiranje in organiziranost raziskovalne dejav- 
nosti, ureja osnove družbenoekonomskih odnosov med 
udeleženci svobodne menjave dela in pridobivanje do- 
hodka s svobodno menjavo dala na področju razsikovalne 
dejavnosti in določa načela za organiziranje raziskovalnih 
skupnosti in medsebojna razmerja v njih. 

Osnutek zakona opredeljuje raziskovalno dejavnost kot 
sistematično ustvarjanje, pridobivanje, poglabljanje in 
razširjanje znanja in znanosti ter pripravo in prenos njenih 
rezultatov v družbeno prakso. Raziskovalna dejavnost ob- 
sega tememljno, uporabno in razvojno raziskovalno delo 

Delavci v temeljnih organizacij in delovnih skupnostih 
ter samoupravno organizirani delovni ljudje in občani 
Imajo pravico in dolžnost, da načrtujejo svojo dejavnost In 
razvoj na podlagi rezultatov raziskovalnega dela in na njih 
temelječih razvojnih možnostih. Delavci raziskovalnih or- 
ganizacij pa sodelujejo pri načrtovanju in uresničevanju 
razvoja drugih samoupravnih organizacij in skupnosti. 

Raziskovalne organizacijo se organizirajo kot razisko- 
valno enote v sestavi temeljnih in drugih organizacij zdru- 
ženega dela kot raziskovalne temeljne organizacije zdru- 

ženega dela v sestavi raziskovalnih in drugih delovnih 
organizacij ali kot raziskovalne delovne organizacije. Ra- 
ziskovalec pa je delavec, ki je usposobljen za raziskovalno 
delo, ima objavljen ali izvedena raziskovalna ali strokovna 
dela, registrirane patente ali inovacije in v raziskovalni 
organizaciji opravlja temeljno, uporabno ali razvojno razi- 
skovalno delo. Zakon podrobneje določa pogoje za orga- 
niziranje oz. ustanovitev in temeljne naloge raziskovalnih 
organizacij. Raziskovalno organizacijo upravljajo delavci 
te organizacije, v zadevah posebnega družbenega po- 
mena, ki jih določa ta zakon, pa enakopravno sodelujejo in 
soodločajo tudi delegati ustanoviteljev, uporabnikov, ki 
imajo dolgoročni interes za dejavnost te organizacije, ter 
delegati organov družbenopolitičnih skupnosti in družbe- 
nopolitičnih organizacij. Kadar gre za uresničevanje med- 
sebojnih družbenoekonomskih odnosov pa sodelujejo v 
upravljanju raziskovalne organizacije in soodločajo še de- 
legati uporabnikov, ki so udeleženi v neposredni svobodni 
menjavi dela z raziskovalno organizacijo. 

Delavci v temeljnih organizacijah In delovnih skupnostih 
ter samoupravno organizirani delovni ljudje In občani 
(uporabniki) uresničujejo svoje potrebe in interese po 
raziskovalni dejavnosti s svobodno menjavo dela z delavci 
raziskovalnih organizacij (izvajalci). Predmet svobodne 
menjave dela so usmerjeni raziskovalni program, razisko- 
valni projekt, raziskovalna naloga in raziskovalna storitev. 
Osnutek zakona določa merila, po katerih se oblikuje 
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povračilo oz. cena za opravljeno storitev in vire, iz katerih 
uporabniki zagotavljajo sredstva za izpolnjevanje ob rez- 
nosti v svobodni menjavi dela. 

Svobodna menjava dela se uresničuje neposredno ali pa 
v raziskovalnih skupnostih in po njih. Medsebojne odnose 
v svobodni menjavi dela urejajo uporabniki in izvajalci s 
samoupravnimi sporazumi o temeljih članov, drugimi spo- 
razumi ali s pogodbami. Osnutek zakona določa zadeve, ki 
jih uporabniki in izvajalci urejajo s samoupravnim spora- 
zumevanjem ter elemente samoupravnega sporazuma o 
temeljih plana raziskovalne skupnosti. 

Raziskovalne skupnosti so občinske in posebne ter Ra- 
ziskovalna skupnost Slovenije. Osnutek zakona določa 
pogoje za ustanovitev občinskih in posebnih raziskovalnih 
skupnosti in naloge, ki jih uporabniki in izvajalci uresniču- 
jejo v občinskih in posebnih raziskovalnih skupnostih. 
Podrobno razčlenjuje tudi naloge, ki jih uporabniki in 
izvajalci uresničujejo v Raziskovalni skupnosti Slovenije, 
zlasti sestavine skupnega raziskovalnega programa. 

Osnutek zakona daje usmeritve za povezovanje in uskla- 
jevanje dela raziskovalnih skupnosti med seboj in z dru- 

gimi samoupravnimi interesnimi skupnostmi ter v medre- 
publiških okvirih. 

Ureja tudi uresničevanje samoupravljanja v razsikoval- 
nih skupnostih. Določa, da je skupščina organ upravljanja 
raziskovalne skupnosti in jo opredeljuje tudi kot mesto 
dogovarjanja in sporazumevanja o svobodni menjavi dela 
med uporabniki in izvajalci, ki se uresničuje preko njihovih 
delegatov v zborih uporabnikov in zborih izvajalcev. 

V raziskovalnih skupnostih se oblikuje organ samo- 
upravne delavske kontrole in ustanovijo posebna sodišča 
združenega dela. 

Osnutek zakona ohranja dosedanjo vlogo in namen 
Sklada Borisa Kidriča, iz katerega se podeljujejo nagrade 
za izredno pomembne raziskovalne dosežke, pomembne 
izume in tehnične izboljšave ter za uspešno življenjsko 
delo na področju raziskovalne dejavnosti. 

Raziskovalne organizacije in raziskovalne skupnosti 
morajo uskladiti svojo organizacijo in dejavnost ter spre- 
jeti oz. uskladiti samoupravne akte z določbami tega za- 
kona najkasneje do 31. decembra 1980. 

OPOMBE: Varianta: Zakon O raziskovalni meljna pogoja za širjenje in izmenjavo novih 
dejavnosti ide'' sPoznani' delovnih metod in drugih ustvarjalnih dosežkov in s tem temeljna pogo- 

ja za osvobajanje dela in človeka v razvoju 
samoupravne socialistične družbe. 

1. Splošne določbe 

1. člen 

Raziskovalna dejavnost je sistematično 
ustvarjanje, pridobivanje, poglabljanje in raz- 
širjanje znanja in znanosti ter priprava in pre- 
nos njenih rezultatov v družbeno prakso. Ra- 
ziskovalna dejavnost temelji na ustvarjalnosti, 
uporablja znanstvene metode, njeni rezultati 
pa vsebujejo prvine izvirnostr ali novosti. 

Raziskovalna dejavnost po tem zakonu ob- 
sega temeljno, uporabo in razvojno razisko- 
valno delo. 

Temeljno raziskovalno delo daje nova spo- 
znanja, ki pomenijo prispevek k obči zakla- 
dnici človekovega znanja. 

Uporabno raziskovalno delo temelji na 
spoznanjih temeljnega raziskovalnega dela, 
jih razširja v bolj konkretne oblike in išče 
možnosti in načine za uporabo teh spoznanj v 
praksi. 

Razvojno raziskovalno delo temelji na re- 
zultatih temeljnega in uporabnega raziskoval- 
nega dela in je usmerjeno na prenos rezulta- 
tov teh raziskovanj v družbeno in gospodar- 
sko prakso, ob upoštevanju vsakokratnih spe- 
cifičnih pogojev. 

Ne šteje se za raziskovalno dejavnost izde- 
lava projektov in atestov, kontrola vpeljane 
proizvodnje ter podobno delo, če nima prvin 
izvirnosti ali novosti. 

2. člen 

Raziskovalna dejavnost, njen razvoj in nje- 
no trajno in intenzivno povezovanje z vsemi 
področji dela in družbenega življenja sta te- 

3. člen 

S tem zakonom se: 
- določijo načela za razvijanje, družbeno 

usmerjanje, programiranje in organiziranost 
raziskovalne dejavnosti, 

- urejajo osnove družbenoekonomskih od- 
nosov med udeleženci svobodne menjave de- 
la in pridobivanje dohodka s svobodno me- 
njavo dela na področju raziskovalne dejavno- 
sti, 

- določijo načela za organiziranje samou- 
pravnih interesnih skupnosti za raziskovalno 
dejavnost in medsebojna razmerja v njih. 

4. člen 

Raziskovalna dejavnost je posebnega druž- 
benega pomena. 

Posebni družbeni interes se zagotavlja z 
določitvijo pogojev in načina opravljanja razi- 
skovalne dejavnosti, s soodločanjem uporab- 
nikov raziskovalnega dela, ustanoviteljev razi- 
skovalnih organizacij ter organov družbeno- 
političnih skupnosti in družbenopolitičnih or- 
ganizacij v organih upravljanja raziskovalnih 
organizacij ter s soglasjem ustanovitelja k 
statutu raziskovalnih organizacij. 

5. člen 

Delavci v temeljnih organizacijah in delov- 
nih skupnostih ter samoupravno organizirani 
delovni ljudje in občani imajo pravico in dolž- 
nost, da načrtujejo svojo dejavnost in razvoj 
na podlagi rezultatov raziskovalnega dela in 
na njih temelječih razvojnih možnosti. Svoje 
interese na področju raziskovalne dejavnosti 
uresničujejo s tem, da: 

- vključujejo svoje potrebe po raziskovalni 
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dejavnosti in uporabo njenih dosežkov v svoje 
plane ter v njih opredeljujejo tudi možnosti za 
njihovo zadovoljevanje, ... 

— organizirajo po potrebi lastno raziskoval- 
no dejavnost, 

— se pri svojem delu neposredno povezuje- 
jo z delavci raziskovalnih organizacij in z nji- 
mi vzpostavljajo družbenoekonomske od- 
nose, 

— se za uresničevanje skupnih raziskoval- 
nih potreb in širših družbenih interesov na 
področju raziskovalne dejavnosti združujejo 
skupaj z delavci raziskovalnih organizacij v 
samoupravne interesne skupnosti za razisko- 
valno dejavnost (v nadaljnjem besedilu, razi- 
skovalne skupnosti). 

Delavci v organizacijah združenega dela, ki 
opravljajo raziskovalno dejavnost, sodelujejo 
pri načrtovanju in uresničevanju razvoja dru- 
gih samoupravnih organizacij in skupnosti. 

6. člen 

Programi raziskovalne dejavnosti vključuje- 
jo kot sestavni del tudi samozaščitne in 
obrambne vidike problematike, ki je predmet 
raziskovanja. 

7. člen 

Raziskovalna organizacija je dolžna omo- 
gočiti drugim raziskovalnim organizacijam in 
raziskovalcem uporabo svoje raziskovalne 
opreme na način in pod pogoji, ki jih določa 
samoupravni splošni akt raziskovalne organi- 
zacije v skladu s samoupravnim sporazumom, 
ki se sklene v Raziskovalni skupnosti Slove- 
nije. 

8. člen 

Delavci v temeljnih organizacijah in delov- 
nih skupnostih ter samoupravno organizirani 
delovni ljudje in občani ugotavljajo svoje 
osebne in skupne potrebe in inteese po razi- 
skovalni dejavnosti in jih uresničujejo s svo- 
bodno menjavo dela z delavci v organizacijah 
združenega dela, ki opravljajo raziskovalno 
dejavnost v skladu z dohodkovnimi možnost- 
mi in materialnimi ter kadrovskimi zmoglji- 
vostmi udeležencev svobodne menjave dela. 

9. člen 

Delavci, delovni ljudje in občani uresničuje- 
jo svobodno menjavo dela na področju razi- 
skovalne dejavnosti neposredno, v razisko- 
valnih skupnostih in po njih. 

10. člen 

Raziskovalne skupnosti so: občinske razi- 
skovalne skupnosti, posebne raziskovalne 
skupnosti in Raziskovalna skupnost Slove- 
nije. 

11. člen 

Rezultati raziskovalnega dela so javni. 

Z aktom organizacije združenega dela, ki 
opravlja raziskovalno dejavnost ali s pogodbo 
med naročnikom raziskovalnega dela in orga- 
nizacijo združenega dela, ki opravlja razisko- 
valno dejavnost, se določijo raziskave ali po- 
datki, ki se zaradi javne varnosti, pravne var- 
nosti industrijske lastnine, poslovne tajnosti, 
ali iz drugih razlogov ne objavljajo. 

Načelo javnosti se ne sme uresničevati v 
nasprotju z interesi varnosti in obrambe dr- 
žave. 

2. Raziskovalne organizacije 

12. člen 

Raziskovalne organizacije po tem zakonu 
so organizacije, ki opravljajo raziskovalno de- 
javnost kot glavno dejavnost in so vpisane v 
razvid raziskovalnih organizacij. 

Raziskovalne organizacije se organizirajo: 
- kot raziskovalne enote v sestavi temeljnih 

in drugih organizacij združenega dela in 
skupnosti, 

- kot raziskovalne temeljne organizacije 
združenega dela v sestavi raziskovalnih de- 
lovnih organizacij in drugih delovnih organi- 
zacij, 

- kot raziskovalne delovne organizacije. 
Raziskovalne organizacije so tudi tiste or- 

ganizacije, ki se kot raziskovalne opredelijo s 
posebnimi predpisi. 

13. člen 

Delavci, ki opravljajo raziskovalno dejav- 
nost, imajo pravico in dolžnost del delovne 
organizacije organizirati kot raziskovalno te- 
meljno organizacijo združenega dela: 

- če je raziskovalno delo, ki ga opravljajo v 
takem delu zaokrožena delovna celota, 

- če je to raziskovalno delo ali njegove 
rezultate mogoče izraziti kot vrednost v svo- 
bodni menjavi dela ali na trgu, 

- če lahko delavci kot temeljna samou- 
pravna skupnost delavcev v tej delovni celoti 
uresničujejo svoje družbenoekonomske in 
druge samoupravne pravice. 

Če del organizacije združenega dela oprav- 
lja raziskovalno dejavnost, pa ne obstajajo v 
prejšnjem odstavku navedeni pogoji za orga- 
niziranje" raziskovalne temeljne organizacije 
združenega dela, se ta del organizira kot razi- 
skovalna enota. 

14. člen 

Raziskovalna organizacija opravlja razisko- 
valno dejavnost na področjih, ki so določena 
v aktu o ustanovitvi oziroma v samoupravnem 
splošnem aktu organizacije. Pri tem zlasti: 

- ustvarja novo znanje, 
- oblikuje in uresničuje plane in delovne 

programe na svojem raziskovalnem področju, 
- skrbi za uporabo raziskovalnih dosežkov 

v praksi, 
- skrbi za usmerjanje, izobraževanje in iz- 

popolnjevanje raziskovalcev, 
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OPOMBE: - sodeluje z izobraževalnimi organizaci- 
jami, 

- daje pobude ter z raziskovalnimi dosežki 
in znanjem pospešuje družbeni razvoj, 

- spodbuja izumiteljstvo ter pospešuje za- 
ščito in uporabo izumov, 

- spremlja razvoj znanosti doma in'v tujini, 
sodeluje pri pretoku znanja, se povezuje z 
drugimi raziskovalnimi organizacijami v drža- 
vi in tujini, 

- pospešuje medsebojno obveščanje o ra- 
ziskovalnih dosežkih, organizira dokumenta- 
cijsko in informacijsko dejavnost in jo pove- 
zuje v informacijski sistem, 

- sodeluje pri izdelavi standardov in stro- 
kovnih mnenj ter skrbi za zaščito raziskoval- 
nih rezultatov. 

15. člen 

Raziskovalno delovno organizacijo lahko 
ustanovijo organizacije združenega dela, sa- 
moupravne interesne skupnosti, družbenopo- 
litične organizacije in družbenopolitične 
skupnosti ter druge družbene pravne osebe. 

Ustanovitelj raziskovalne delovne organiza- 
cije določi raziskovalno področje in dolgo- 
ročno usmeritev te organizacije v skiadu z 
interesi in potrebami po raziskovalnih rezulta- 
tih ter zagotovi temeljne pogoje za njeno 
delo. 

Preden ustanovitelj raziskovalne delovne 
organizacije sprejme elaborat o družbeni in 
ekonomski upravičenosti njene ustanovitve, 
si mora preskrbeti od pristojne raziskovalne 
skupnosti soglasje o upravičenosti usta- 
novitve raziskovalne delovne organizacije. 

Skupaj z elaboratom o družbeni in ekonom- 
ski upravičenosti ustanovitve raziskovalne 
delovne organizacije mora ustanovitelj pred- 
ložiti tudi dokaze o zagotovljenosti temeljnih 
pogojev za delo te organizacije. 

16. člen 

K spremembam dejavnosti in k statusnim 
spremembam raziskovalne organizacije zdru- 
ženega dela daje soglasje njen ustanovitelj. 

17. člen 

Raziskovalno delo v raziskovalni organiza- 
ciji opravljajo raziskovalci. 

Raziskovalec je delavec, ki je usposobljen 
za raziskovalno delo, ima objavljena ali izve- 
dena raziskovalna dela, objavljena ali izvede- 
na strokovna dela, registrirane patente ali 
inovacije in v raziskovalni organizaciji oprav- 
lja temeljno, uporabno ali razvojno razisko- 
valno delo. 

Merila in postopek za ugotavljanje uspo- 
sobljenosti za raziskovalno delo določa sa- 
moupravni splošni akt raziskovalne organiza- 
cije. 

S samoupravnim sporazumom, ki se sklene 
v Raziskovalni skupnosti Slovenije, se uskla- 
dijo merila za ugotavljanje usposobljenosti za 
raziskovalno delo. 

18. člen 

Delavci v raziskovalni organizaciji pridobi- 
vajo dohodek: 

- s svobodno menjavo dela, 
- z udeležbo pri skupaj ustvarjenem do- 

hodku na podlagi združevanja dela in sred- 
stev, 

- s prodajo proizvodov in storitev, 
- z dotacijo ali na kakšni drugi podlagi, 

določeni z zakonom ali samoupravnim spora- 
zumom oziroma pogodbo v skladu z zako- 
nom. 

19. člen 

Raziskovalno organizacijo združenega dela 
upravljajo delavci te organizacije, v zadevah 
posebnega družbenega pomena, določenih s 
tem zakonom pa enakopravno sodelujejo in 
soodločajo delegati ustanoviteljev, uporabni- 
kov, ki imajo dolgoročni interes za dejavnost 
te raziskovalne organizacije ter delegati orga- 
nov družbenopolitičnih skupnosti in družbe- 
nopolitičnih organizacij (v nadaljnjem besedi- 
lu: delegati družbene skupnosti). 

V upravljanju raziskovalne organizacije 
združenega dela sodelujejo in soodločajo tu- 
di delegati uporabnikov, ki so udeleženi v 
neposredni svobodni menjavi dela z razisko- 
valno organizacijo (v nadaljnjem besedilu: 
delegati uporabnikov), kadar gre za uresniče- 
vanje medsebojnih družbenoekonomskih od- 
nosov v skladu s samoupravnim sporazu- 
mom, drugimi samoupravnimi splošnimi akti 
in zakonom. 

20. člen 

Organ upravljanja raziskovalne organizaci- 
je združenega dela je svet, ki ga sestavljajo 
delegati delavcev raziskovalne organizacije in 
delegati družbene skupnosti. 

Število delegatskih mest v svetu in kateri 
ustanovitelji, uporabniki ter organi družbeno- 
političnih skupnosti in družbenopolitičnih or- 
ganizacij delegirajo v svet svoje delegate, se 
določi s statutom Raziskovalne organizacije 
združenega dela. 

21. člen 

Delegati družbene skupnosti v svetu razi- 
skovalne organizacije združenega dela sood- 
ločajo v zadevah posebnega družbenega po- 
mena, zlasti pa: 

- pri določanju predloga statuta, 
- pri sprejemanju drugih samoupravnih 

splošnih aktov razen tistih, s katerimi se ure- 
jajo delitev tistega dela dohodka, ki je name- 
njen za osebno in skupno porabo in medse- 
bojna delovna razmerja, 

- pri določanju razvojnih programov in od- 
ločanju o razširjeni reprodukciji, 

- pri sprejemanju plana raziskovalne orga- 
nizacije, 

- pri sprejemanju letnega delovnega načr- 
ta in zaključnega poročila, 

- pri določanju temeljnih pogojev za prido- 
bivanje dohodka, 
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- pri sprejemanju finančnega načrta in 
zaključnega računa, 

- pri določanju cen storitev, 
- pri oblikovanju načel in meril kadrovske 

politike in pri njihovem izvajanju, 
- pri imenovanju in razrešitvi ter pri voli- 

tvah in odpoklicu poslovodnih in izvršilnih 
organov ter delavcev s posebnimi pooblastili 
in odgovornostmi, 

- pri odločanju o statusnih spremembah. 
V zadevah iz prejšnjega odstavka je odloči- 

tev sprejeta le, če so jo z ločenim glasovanjem 
sprejeli v enakem besedilu delegati delavcev 
in delegati družbene skupnosti. Ce ni doseže- 
no soglasje, se prične usklajevalni postopek, 
ki ga določa statut. 

22. člen 

Delegati uporabnikov v svetu raziskovalne 
organizacije združenega dela soodločajo v 
zadevah, ki se nanašajo na uresničevanje ne- 
posredne svobodne menjave dela, zlasti pa o 
uresničevanju skupnih ciljev, o cenah, o na- 
menu porabe sredstev in o drugih zadevah 
neposredne svobodne menjave dela. 

23. člen 

S statutom organizacije združenega dela, ki 
ima organizirano raziskovalno enoto, se uredi 
soodločanje delegatov družbene skupnosti v 
svetu organizacije združenega dela kadar 
sklepa o razvojnem načrtu raziskovalne eno- 
te, njenem letnem delovnem programu, o po- 
ročilu o izvrševanju tega programa ter o nače- 
lih in merilih kadrovske politike raziskovalne 
enote ter soodločanje delegatov uporabnikov 
o zadevah iz 22. člena tega zakona. 

24. člen 

O raziskovalnih organizacijah se vodi ra- 
zvid. Razvid je javna knjiga. 

V razvid se vpiše raziskovalna orgnaizacija, 
Č©1 

- je raziskovalna dejavnost njena glavna 
dejavnost, 

- če ima raziskovalni program v skladu z 
aktom o ustanovitvi oziroma samoupravnim 
splošnim aktom organizacije, 
' - ima glede na program iz prejšnje alinee 
ustrezno usposobljene raziskovalce, 

- ima ustrezne prostore, raziskovalno 
opremo, urejeno informacijsko-dokumenta- 
cijsko dejavnost ter zagotovljena materialna 
in finančna sredstva. 

Z vpisom v razvid dobi raziskovalna organi- 
zacija status raziskovalne organizacije po tem 
zakonu. 

25. člen 

Obstoječa raziskovalna organizacija se 
izbriše iz razvida, če ne izpolnjuje več pogojev 
za vpis v razvid ali ne izpolnjuje več drugih 
obveznosti po tem zakonu. 

26. člen 

Razvid raziskovalnih organizacij vodi za ra- 
ziskovalno dejavnost pristojni republiški 
upravni organ; ta predpiše obliko in način 
vodenja razvida ter postopek za vpis in izbris. 

27. člen 

Delo raziskovalnih organizacij je javno. 
Raziskovalne organizacije obveščajo jav- 

nost o svojem delu s tem da: 
- objavljajo program raziskovalnega dela 

in njegove spremembe, 
- objavljajo rezultate raziskovalnega dela, 
- objavljajo letna poročila o poslovanju, 

dosežkih in problemih delovanja. 
S samoupravnim splošnim aktom razisko- 

valne organizacije se podrobneje določi na- 
čin obveščanja javnosti in uporabnikov razi- 
skovalnega dela. 

28. člen 

Statut raziskovalne organizacije združene- 
ga dela se sprejme v soglasju z ustanovite- 
ljem, potrdi pa ga izvršni svet skupščine obči- 
ne, na območju katere ima organizacija svoj 
sedež. 

Določbe statuta organizacije združenega 
dela, v sestavu katere je raziskovalna enota in 
ki urejajo zadeve iz 22. člena, potrdi izvršni 
svet skupščine občine, na območju katere 
ima organizacija združenega dela svoj sedež. 

I 
29. člen 

Zakonitost dela raziskovalnih organizacij 
nadzoruje pristojni občinski upravni organ. 

3. Družbenoekonomski odnosi med 
udeleženci svobodne menjave dela v 
raziskovalni dejavnosti 

30. člen 

Udeleženci svobodne menjave dela v razi- 
skovalne dejavnosti so: 

- delavci v raziskovalnih organizacijah ter 
delovni ljudje in občani organizirani v družbe- 
nih organizacijah in društvih, ki v svobodni 
menjavi dela uresničujejo raziskovalne nalo- 
ge oziroma opravljajo raziskovalne storitve (v 
nadaljnjem besedilu: izvajalci) in 

- delavci v temeljnih organizacijah in de- 
lovnih skupnostih ter samoupravno organizi- 
rani delovni ljudje in občani, katerih osebne 
in skupne potrebe in interese po raziskovalni 
dejavnosti zadovoljujejo izvajalci (v nadalj- 
njem besedilu: uporabniki). 

31. člen 

Uresničevanje svobodne menjave dela v ra- 
ziskovalni dejavnosti temelji na skupnem pla- 
niranju potreb in interesov po raziskovalni 
dejavnosti, zmogljivosti na tem področju ter 
na ustvarjanju in razporejanju dohodka v 
skladu z obveznostmi, ki so jih na podlagi 
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samoupravnega sporazumevanja prevzeli 
uporabniki in izvajalci. 

32. člen 

Medsebojne odnose v svobodni menjavi 
dela urejajo uporabniki in izvajalci s samou- 
pravnimi sporazumi o temeljih planov, dru- 
gimi samoupravnimi sporazumi ali s pogod- 
bami. 

33. člen 

Predmet svobodne menjave dela v razisko- 
valni dejavnosti so: 

- usmerjeni raziskovalni program, 
- raziskovalni projekt, 
- raziskovalna naloga, 
- raziskovalna storitev. 
Usmerjeni raziskovalni program je sklop 

med seboj povezanih in usklajenih raziskoval- 
nih nalog, ki omogoča večletno usmeritev in 
stabilno koncentracijo raziskovalnih poten- 
cialov na prioritetnih razvojnih usmeritvah. 

Raziskovalni projekt je sistem med seboj 
povezanih in soodvisnih raziskovalnih nalog, 
ki v določenem časovnem obdobju daje kon- 
kretne dosežke, namenjene za uporabo. 

Raziskovalna naloga je enota raziskovalne- 
ga dela, v okviru katere se pridobiva novo 
znanje in z znanstvenimi metodami razrešuje 
konkreten raziskovalni problem. 

Raziskovalna storitev je raziskovalna aktiv- 
nost, v okviru katere se s pomočjo znanih 
metod pojasnjuje, analizira ali razrešuje kon- 
kreten raziskovalni problem ali njegov del 
(strokovno mnenje, strokovni nasvet, pregled, 
analiza, izdelava in testiranje prototipov itd.). 

34. člen 

Uporabniki in izvajalci vrednotijo rezultate 
dela izvajalcev na področju raziskovalne de- 
javnosti in njihov prispevek v ustvarjanju nove 
vrednosti, k povečanju produktivnosti in k 
razvoju družbe v celoti kot samoupravno do- 
govorjeno ceno za izvajanje posamične razi- 
skovalne storitve ali kot povračilo za izvajanje 
dogovorjene raziskovalne naloge, raziskoval- 
nega projekta ali usmerjenega raziskovalnega 
programa. 

35. člen 

Uporabniki in izvajalci s samoupravnim 
sporazumevanjem: 

- sprejemajo programe raziskovalnega de- 
la in pri tem upoštevajo materialne in kadrov- 
ske sposobnosti izvajalcev ter potrebe in do- 
hodkovne možnosti uporabnikov, 

- določajo normative in standarde za 
opravljanje raziskovalnega dela, 

- določajo osnove in merila za ugotavljanje 
cene raziskovalne storitve oziroma povračilo 
za raziskovalno nalogo, raziskovalni projekt 
ali usmerjeni raziskovalni program, 

- določajo oblike povračil in pogoje za ure- 
sničevanje medsebojnih obveznosti, 

- določajo ukrepe za odpravljanje motenj v 
raziskovalni dejavnosti, ki nastanejo zaradi 

nepredvidenih sprememb v gibanju dohodka 
pri uporabnikih ali sprememb materialnih in 
kadrovskih sposobnosti pri izvajalcih, 

- določajo postopke za ugotavljanje in 
ocenjevanje izvrševanja medsebojnih obvez- 
nosti, zlasti pa za ugotavljanje in ocenjevanje 
opravljenega raziskovalnega dela, 

- sprejemajo neposredno ali v raziskoval- 
nih skupnostih programe naložb v razširjanje 
zmogljivosti izvajalcev in zagotavljajo potreb- 
na sredstva, 

- urejajo druge medsebojne odnose. 

36. člen 

Uporabniki in izvajalci kot udeleženci v svo- 
bodni menjavi dela opredelijo s samouprav- 
nim sporazumom o temeljih plana raziskoval- 
ne skupnosti zlasti: 

- cilje razvoja raziskovalne dejavnosti v 
planskem obdobju, 

- program raziskovalnega dela, razčlenjen 
po raziskovalnih nalogah, raziskovalnih pro- 
jektih, usmerjenih raziskovalnih programih in 
raziskovalnih storitvah, 

- program drugih nalog raziskovalne skup- 
nosti, 

- program skupnih nalog, ki se bodo ure- 
sničevale v Raziskovalni skupnosti Slovenije, 

- obseg potrebnih sredstev za uresničitev 
dogovorjenega programa raziskovalnega de- 
la in drugih nalog skupnosti, 

- osnove in merila za oblikovanje sredstev 
za izpolnjevanje obveznosti v svobodni me- 
njavi dela, 

- način zagotavljanja potrebnih sredstev 
za posamezno leto planskega obdobja, 

- instrumente za združevanje sredstev, 
- posebne pogoje dela pri opravljanju razi- 

skovalne dejavnosti, 
- medsebojne pravice, obveznosti in odgo- 

vornosti udeležencev pri delu, razvoju in za- 
dovoljevanju dogovorjenih potreb. 

37. člen 

Povračilo za opravljeno raziskovalno nalo- 
go, raziskovalni projekt ali usmerjeni razisko- 
valni program oziroma cena raziskovalne sto- 
ritve se oblikuje po naslednjih merilih: 

- materialni stroški po izkušnjah iz preho- 
dnega obdobja ob upoštevanju sprememb 
obsega in kakovosti dela ter pričakovanega 
gibanja cen ali po dogovorjenih normativih in 
cenah, ki se pričakujejo v dogovorjenem ob- 
dobju, 

- amortizacija osnovnih sredstev, potreb- 
nih za izvajanje dogovorjenega programa po 
stopnjah, določenih z zakonom oziroma po 
povečanih stopnjah, kadar se tako določi s 
samoupravnim sporazumom med uporabniki 
in izvajalci, 

- sredstva za skupne in splošne družbene 
potrebe, ki se v skladu z zakonom in samou- 
pravnimi sporazumi prispevajo iz dohodka, 

- sredstva za osebne dohodke in skupno 
porabo v skladu z določili samoupravnega 
sporazuma o pridobivanju dohodka s svobo- 
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dno menjavo dela in družbem dogovorom o 
pridobivanju in razporejanju dohodka, 

- sredstva rezerv, določena z zakonom ali s 
samoupravnim sporazumom med uporabniki 
in izvajalci, 

- sredstva za modernizacijo in razširitev 
materialne osnove raziskovalnega dela, če so 
se uporabniki in izvajalci tako dogovorili s 
samoupravnim sporazumom o temeljih plana 
raziskovalne skupnosti, 

- sredstva za znanstveno izpopolnjevanje 
delavcev izvajalcev v skladu s samoupravnim 
sporazumom ali s pogodbo, 

- sredstva za objavo rezultatov raziskoval- 
nega dela in informacijsko dokumentacijsko 
dejavnost po normativih, ki jih s samouprav- 
nim sporazumom določijo uporabniki in izva- 
jalci, 

- druge dogovorjene sestavine. 

38. člen 

Temeljne organizacije izvajalcev v razisko- 
valni dejavnosti lahko s samoupravm spora- 
zumom združujejo del sredstev amortizacije v 
okviru raziskovalne skupnosti, v kateri menju- 
jejo delo. 

Temeljne organizacije izvajalcev na po- 
dročju raziskovalne dejavnosti lahko tudi s 
samoupravnim sporazumom združujejo sred- 
stva rezerv v skladu skupnih rezerv. 

39. člen 

Uporabniki in izvajalci s samoupravnim 
sporazumom o temeljih plana raziskovalne 
skupnosti v skladu z zakonom določijo nor- 
mative in standarde za opravljanje raziskoval- 
nega dela. 

40. člen 

Uporabniki zagotavljajo potrebna sredstva 
za izpolnjevanje obveznosti v svobodni me- 
njavi dela v raziskovalni dejavnosti iz na- 
slednjih virov: 

- iz tekočih materialnih stroškov za sprot- 
ne potrebe raziskovalnega dela, ki se opravlja 
v okviru delovnega procesa, 

- iz amortizacije sredstev za inovacije in 
druge trajne izboljšave pogojev za delo in 
proizvodnjo (študije, analize, projekt itd.), 

- iz sredstev skupne porabe, ki jih nameni- 
jo za neposredno porabo ali za investicijska 
vlaganja v objekte in opremo skupne porabe, 
s katerimi se zadovoljujejo potrebe ustvarjal- 
nosti delavcev, 

- iz dohodka temeljne organizacije, 
- iz dohodka oziroma prihodkov delovnih 

ljudi. 

4. Samoupravno organiziranje 
udeležencev svobodne menjave dela v 
raziskovalni dejavnosti in medsebojna 
razmerja v raziskovalnih skupnostih 

I 41. člen 

Uporabniki zagotovijo zadovoljevanje po- 
treb 1n interesov po raziskovalni dejavnosti 

praviloma z naposredno svobodno menjavo 
dela. Zadovoljevanje tistih potreb in interesov 
na področju raziskovalne dejavnosti, ki si jih 
zaradi tehnoloških značilnosti, dohodkovne 
povezanosti in drugih pogojev ne morejo za- 
gotoviti z neposredno svobodno menjavo de- 
la, pa si zagotovijo s svobodno menjavo dela v 
raziskovalni skupnosti in po njej. 

42. člen 

Občinsko raziskovalno skupnost obvezno 
ustanovijo delavci po svojih temeljnih organi- 
zacijah in delovnih skupnostih ter samou- 
pravno organizirani delovni ljudje in občani 
kot uporabniki storitev, skupaj z delavci razi- 
skovalnih organizacij v občini kot izvajalci teh 
storitev. 

Če v občini ni raziskovalne organizacije, 
ustanovijo občinsko raziskovalno skupnost 
samo uporabniki. 

Pri obravnavi programov raziskovalnega 
dela občinske raziskovalne skupnosti sodelu- 
jejo tudi delegati tistih izvajalcev, ki opravljajo 
storitve za te skupnosti, pa niso člani teh 
skupnosti, ne glede na to, kje je sedež njiho- 
vih raziskovalnh organizacij. 

43. člen 

Uporabniki in izvajalci v občinski razisko- 
valni skupnosti: 

- ugotavljajo in opredeljujejo potrebe in 
interese po raziskovalni dejavnosti v občini 
ter usmerjajo raziskovalne pobude na svojem 
območju, j. _ 

- informirajo delavce, delovne ljudi 1n ob- 
čane o raziskovalni dejavnosti, pomembni za 
razvoj občine in pospešujejo uporabo razi- 
skovalnih razultatov v praksi, 

- organizirajo in pospešujejo samouprav- 
no sporazumevanje na področju raziskovalne 
dejavnosti, , 

- dajejo pobude za vnašanje raziskovalne 
dejavnosti v širša razvojna prizadevanja ob- 
čine, . 

- se sporazumevajo o zagotavljanju sred- 
stev in merilih za vrednotenje raziskovalnih 
nalog in storitev v svobodni menjavi dela, ki 
se uresničuje v občinski raziskovalni skupno- 

- skrbijo za popularizacijo raziskovalne 
dejavnosti ter organizirajo in stimulirajo in- 
ventivno dejavnost. 

44. člen 

Posebno raziskovalno skupnost ustanovijo 
delavci po svojih temeljnih organizacijah in 
delovnih skupnostih ter samoupravno organi- 
zirani delovni ljudje in občani za širša področ- 
ja dohodkovno, tehnološko, programsko in 
poslovno povezanih organizacij združenega 
dela, ki trajneje stopajo v odnose svobodne 
menjave dela kot uporabniki raziskovalnih 
storitev skupaj z delavci v raziskovalnih orga- 
nizacijah ustreznega področja kot izvajalci 
storitev. 

OPOMBE: 
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OPOMBE: Uporabniki in izvajalci se obvezno združijo 
v vsaj eno posebno raziskovalno skupnost. 

njavi dela v občinskih in posebnih raziskoval- 
nih skupnostih. 

45. člen 

Uporabniki in izvajalci v posebni raziskoval- 
ni skupnosti: 

- usklajujejo posamične in skupne potrebe 
in interese po raziskovalni dejavnosti, 

- oblikujejo in uresničujejo raziskovalno 
politiko na svojem področju, 

- oblikujejo skupni raziskovalni program 
na svojem področju, organizirajo in pospešu- 
jejo samoupravno sporazumevanje za uresni- 
čevanje tega programa, 

- se sporazumevajo o zagotavljanju sred- 
stev in o merilih za vrednotenje nalog in stori- 
tev v svobodni menjavi dela, 

- skrbijo za napredek, racionalno delitev in 
usklajevanje raziskovalnega dela na svojem 
področju, 

- skrbijo za razvoj znanstvenih disciplin na 
svoem področju, 

- opravljajo druge naloge v skladu s sa- 
moupravnim sporazumom o ustanovitvi po- 
sebne raziskovalne skupnosti in njenim statu- 
tom. 

46. člen 

Zaradi zadovoljevanja določenih skupnih 
potreb in interesov na določenem območju 
oziroma področju raziskovalne dejavnosti se 
lahko uporabniki in izvajalci prek občinskih 
oziroma posebnih raziskovalnih skupnosti 
združijo v širše raziskovalne skupnosti, zveze 
ali združenja raziskovalnih skupnosti. 

47. člen 

Na območjih mest oziroma na zaokroženih 
urbanih območjih, kjer se občine združujejo v 
mestne oziroma regionalne skupnosti kot po- 
sebne družbenopolitične skupnosti, se upo- 
rabniki in izvajalci prek občinskih raziskoval- 
nih skupnosti združujejo v mestne oziroma 
regionalne raziskovalne skupnosti in v njih 
uresničujejo določene skupne interese ter 
izvršujejo pravice in obveznosti, o katerih so 
se sporazumeli v občinskih raziskovalnih 
skupnostih. 

48. člen 

Občinske in posebne raziskovalne skupno- 
sti sodelujejo med seboj in drugimi samou- 
pravnimi interesnimi skupnostmi, usklajujejo 
delo, se dogovarjajo o skupnih programih, o 
izvajanju teh programov ter usklajujejo pogo- 
je svobodne menjave dela. V ta namen usta- 
navljajo tudi skupne organe. 

49. člen 

Na širše raziskovalne skupnosti, zveze in 
združenja raziskovalnih skupnosti iz 46. člena 
ter na skupne organe iz 48. člena tega zakona 
ni mogoče prenašati uresničevanja pravic, 
obveznosti in odgovornosti v svobodni me- 

50. člen 

Uporabniki in izvajalci se po svojih občin- 
skih in posebnih raziskovalnih skupnostih ob- 
vezno združijo v Raziskovalno skupnost Slo- 
venije, da bi v njej uresničevali določene 
skupne interese in soodločali o vprašanjih, za 
katera je na področju raziskovalne dejavnosti 
pristojna Skupščina SR Slovenije. 

51. člen 

Uporabniki in izvajalci v Raziskovalni skup- 
nosti Slovenije: 

- usklajujejo razvoj raziskovalne dejavno- 
sti v SR Sloveniji, 

- usklajujejo razvoj posameznih znanstve- 
nih disciplin, 

- načrtujejo raziskovalno dejavnost, ki je 
skupnega pomena, 

- opredeljujejo in zagotavljajo sredstva za 
uresničevanje skupnega raziskovalnega pro- 
grama, 

- opredeljujejo in združujejo sredstva za 
uresničevanje skupnih nalog občinskih in po- 
sebnih raziskovalnih skupnosti, 

- opravljajo druge naloge, ki jih določa za- 
kon ali samoupravni sporazum. 

52. člen 

Skupni raziskovalni program Raziskovalne 
skupnosti Slovenije sestavljajo raziskave na 
področju humanističnih in družbenih ved, ki 
so temeljnega ali ključnega pomena za skla- 
den družbeni razvoj ter temeljne in dolgoroč- 
ne raziskave s področja medicinskih, naravo- 
slovnih, tehničnih in biotehničnih ved, ki ima- 
jo splošen nacionalni pomen. 

53. člen 

Med skupne naloge občinskih in posebnih 
raziskovalnih skupnosti, ki se uresničujejo v 
Raziskovalni skupnosti Slovenije sodijo zla- 
sti: 

- usmerjanje razvoja raziskovalnih kadrov, 
- usmerjanje medrepubliškega in medna- 

rodnega sodelovanja, 
- razvoj raziskovalne infrastrukture, 
- pospeševanje znanstvenega tiska. 

54. člen 

V posebni raziskovalni skupnosti se lahko 
organizira temeljna skupnost za določeno ož- 
je področje skupnih interesov, ki jih oprede- 
ljujejo programi posameznih področij razi- 
skovalne dejavnosti. 

55. člen 

Enoto raziskovalne skupnosti lahko organi- 
zirajo uporabniki in izvajalci v okviru razisko- 
valne skupnosti za uresničevanje skupnih in- 
teresov in potreb pri oblikovanju in izvajanju 
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raziskovalnega projekta oziroma usmerjene- 
ga raziskovalnega programa. 

56. člen 

Uporabniki in izvajalci v enoti raziskovalne 
skupnosti: 

- se neposredno dogovarjajo in usklajujejo 
svoje potrebe in možnosti za uresničevanje v 
projekte in usmerjene raziskovalne programe 
povezanih in med seboj usklajenih raziskoval- 
nih nalog, 

- oblikujejo raziskovalni projekt oziroma 
usmerjeni raziskovalni program, 

- se sporazumevajo o zagotavljanju sred- 
stev in o merilih za vrednotenje posameznih 
raziskovalnih nalog in storitev v okviru razi- 
skovalnega projekta oziroma usmerjenega ra- 
ziskovalnega programa, 

- usmerjajo uresničevanje raziskovalnega 
projekta oziroma usmerjenega raziskovalne- 
ga programa. 

57. člen 

O uresničevanju svojih družbenoekonom- 
skih in drugih samoupravnih pravic v razisko- 
valnih skupnostih odločajo delavci in drugi 
delovni ljudje in občani z osebnim izjavlja- 
njem in po svojih delegatih v svoji temeljni 
organizaciji, kakor tudi po svojih delegatih v 
organih upravljanja raziskovalnih organizacij 
združenega dela, v organih upravljanja te- 
meljnih skupnosti oziroma enot raziskovalnih 
skupnosti ter v organih upravljanja razisko- 
valnih skupnosti. 

V katerih primerih se odločitve sprejemajo z 
osebnim izjavljanjem delavcev in drugih de- 
lovnih ljudi ter občanov oziroma po njihovih 
delegatih določa zakon, samoupravni spora- 
zum o ustanovitvi raziskovalne skupnosti in 
njen statut. 

58. člen 

Raziskovalno skupnost upravlja skupščina. 
Skupščina raziskovalne skupnosti ima zbor 

uporabnikov in zbor izvajalcev. 
Skupščina občinske raziskovalne skupno- 

sti, ki jo v skladu z 2. odstavkom 42. člena 
tega zakona ustanovijo samo uporabniki, ima 
samo zbor uporabnikov. 

Delegate v zbor uporabnikov občinske razi- 
skovalne skupnosti oziroma posebne razisko- 
valne skupnosti delegirajo delegacije temelj- 
nih organizacij in delovnih skupnosti ter sa- 
moupravno organiziranih delovnih ljudi in ob- 
čanov. Delegate v zbor izvajalcev občinske 
raziskovalne skupnosti oziroma posebne razi- 
skovalne skupnosti delegirajo sveti razisko- 
valnih organizacij združenega dela oziroma 
njihove delegacije. 

Delegate v zbor uporabnikov Raziskovalne 
skupnosti Slovenije delegirajo zbori uporab- 
nikov občinskih in posebnih raziskovalnih 
skupnosti. Delegate v zbor izvajalcev delegi- 
rajo zbori izvajalcev občinskih in posebnih 
raziskovalnih skupnosti ter delegacije tistih 
raziskovalnih organizacij, ki uresničujejo 
skupni raziskovalni program. 

S samoupravnim sporazumom o usta- OPOMBE: 
novitvi raziskovalne skupnosti oziroma nje- 
nim statutom se določi število delegatskih 
mest v zborih skupščine ter število delegatov, 
ki jih v zbore skupščine delegirajo izvajalci in 
uporabniki. 

59. člen 

Temeljno skupnost oziroma enoto razisko- 
valne skupnosti upravlja skupščina, ki ima 
dva zbora, in sicer zbor uporabnikov in zbor 
izvajalcev. 

S samoupravnim sporazumom o usta- 
novitvi temeljne skupnosti oziroma enote ra- 
ziskovalne skupnosti se določi število dele- 
gatskih mest v zborih temeljne skupnosti ozi- 
roma enote ter število in način delegiranja 
delegatov, ki jih delegirajo delegacije uporab- 
nikov in izvajalcev v skladu z merili, ki jih 
določi samoupravni sporazum o ustanovitvi 
raziskovalne skupnosti. 

60. člen 

Skupščina raziskovalne skupnosti je mesto 
za sporazumevanje o svobodni menjavi dela 
med uporabniki in izvajalci. 

Delegati v skupščini raziskovalne skupnosti 
enakopravno in sporazumno oblikujejo politi- 
ko na področju raziskovalne dejavnosti, us- 
klajujejo stališča in se v postopku samouprav- 
nega sporazumevanja sporazumevajo o med- 
sebojnih pravicah, odgovornostih in obvez- 
nostih, zlasti o programih raziskovalnega de- 
la, pogojih za opravljanje raziskovalnega de- 
la, cenah oziroma povračilih, samoupravnem 
nadzoru in o drugih pogojih uresničevanja 
svobodne menjave dela, in urejajo druge 
medsebojne pravice in obveznosti, ki jih dolo- 
ča samoupravni sporazum o ustanovitvi razi- 
skovalne skupnosti. 

61. člen 

Skupščina raziskovalne skupnosti priprav- 
lja predlog samoupravnega sporazuma o te- 
meljih plana, predloge drugih samoupravnih 
sporazumov, in samoupravnih splošnih aktov 
ter stališča k tem predlogom, sprejema plan 
raziskovalne skupnosti ter odločitve za izved- 
bo samoupravno dogovorjenih rešitev ter od- 
loča o kadrovskih in organizacijskih zadevah 
skupnosti. 

62. člen 

Skupščina raziskovalne skupnosti odloča 
na zasedanjih svojih zborov. 

Odločitve in sklepi skupščine o medseboj- 
nih pravicah, odgovornostih in obveznostih 
za uresničevanje svobodne menjave dela, do- 
ločene s samoupravnim sporazumom o usta- 
novitvi raziskovalne skupnosti in statutom, so 
sprejete, če so bile sprejete z večino glasov 
delegatov v vsakem zboru in v enakem bese- 
dilu v obeh zborih. 

Če ni doseženo soglasje med zboroma se 
izvede usklajevalni postopek, ki je določen s 
statutom raziskovalne skupnosti. 

poročevalec 
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OPOMBE: če tudi v usklajevalnem postopku ni dose- 
ženo soglasje in bi bilo zaradi tega ogroženo 
opravljanje raziskovalne dejavnosti, lahko 
skupščina družbenopolitične skupnosti na 
predlog svojega izvršnega sveta začasno ure- 
di to vprašanje. 

S samoupravnim sporazumom o usta- 
novitvi raziskovalne skupnosti in statutom se 
določijo zadeve, o katerih odločata oba zbora 
skupščine enakopravno z večino glasov in 
zadeve, o katerih odloča posamezni zbor sa- 
mostojno. 

63. člen 

Skupščine občinskih raziskovalnih skupno- 
sti in Raziskovalne skupnosti Slovenije ena- 
kopravno s pristojnimi zbori skupščine druž- 
benopolitične skupnosti sprejemajo zakone 
in druge splošne akte s svojega področja, 
odločajo o splošni politiki, razvoju in drugih 
pomembnih vprašanjih s svojega področja, ki 
so v pristojnosti skupščine družbenopolitične 
skupnosti, v skladu s poslovnikom Skupščine 
SR Slovenije oziroma statutom občine. 

64. člen 

Posamezne odločitve o zadevah, ki jih dolo- 
ča zakon oziroma odlok skupščine družbeno- 
politične skupnosti na podlagi zakona in so 
posebnega družbenega pomena, se v razisko- 
valni skupnosti sprejemajo v soglasju s skup- 
ščino družbenopolitične skupnosti. 

65. člen 

Uporabniki in izvajalci lahko v okviru razi- 
skovalne skupnosti oblikujejo skupne organe 
za urejanje skupnih zadev in izvrševanje na- 
log. 

V organih iz prejšnjega odstavka lahko so- 
delujejo samo delegati, ki so člani delegacij 
uporabnikov oziroma izvajalcev za skupščino 
raziskovalne skupnosti. 

66. člen 

Posebne raziskovalne skupnosti in Razi- 
skovalna skupnost Slovenije sodelujejo z 
ustreznimi samoupravnimi interesnimi skup- 
nostmi drugih republik in pokrajin po načelih 
prostovoljnosti, in lahko v ta namen ustanav- 
ljajo skupne organe, organizacije in službe za 
opravljanje zadev skupnega pomena in za za- 
dovoljevanje skupnih potreb. 

67. člen 

S samoupravnim sporazumom o usta- 
novitvi in statutom raziskovalne skupnosti se 
opredelijo namen in cilji ustanovitve razisko- 
valne skupnosti, predmet svobodne menjave 
dela, delovno področje, organizacija skupno- 
sti, sestav, pooblastila in odgovornosti skup- 
ščine in drugih organov skupnosti, pogoji 
pod katerimi se organizirajo temeljne skup- 
nosti oziroma enote, vsebino, način in posto- 
pek sporazumevanja o medsebojnih pravicah, 
obvetnostih in odgovornostih, način odloča- 

nja, način, kako člani nadzorujejo delo orga- 
nov in strokovnih služb, druga razmerja v 
skupnosti, določena z zakonom ter druge za- 
deve skupnega pomena za člane skupnosti. 

Samoupravni sporazum o ustanovitvi in 
statut občinske raziskovalne skupnosti in Ra- 
ziskovalne skupnosti Slovenije potrjuje skup- 
ščina pristojne družbenopolitične skupnosti. 
Samoupravni sporazum o ustanovitvi in statut 
posebne raziskovalne skupnosti potrjuje 
izvršni svet skupščine pristojne družbenopo- 
litične skupnosti. 

68. člen 
S samoupravnim sporazumom o usta- 

novitvi raziskovalne skupnosti se v skladu z 
zakonom oblikuje organ samoupravne delav- 
ske kontrole, ki skrbi za uresničevanje in var- 
stvo pravic članov s tem, da nadzoruje izvaja- 
nje pravic in obveznosti delavcev in drugih 
delovnih ljudi, združenih v skupnosti, uresni- 
čevanje sprejetih samoupravnih odločitev, 
uporabo sredstev ter delovanje organov 
skupnosti in njene strokovne službe. 

S samoupravnim sporazumom o usta- 
novitvi raziskovalne skupnosti, statutom in 
drugimi samoupravnimi splošnimi akti v skla- 
du z zakonom se urejajo pravice, dolžnosti in 
odgovornosti organov samoupravne delavske 
kontrole in njegovih članov, sestav, volitve in 
odpoklic ter število članov organa samo- 
upravne delavske kontrole. 

69. člen 

Za reševanje sporov iz družbenoekonom- 
skih odnosov med raziskovalnimi skupnostmi 
in sporov iz medsebojnih razmerij, ki jih de- 
lovni ljudje samostojno urejajo v raziskoval- 
nih skupnostih, se lahko v skladu z zakonom 
ustanovijo posebna sodišča združenega dela. 

Več raziskovalnih skupnosti lahko ustanovi 
s samoupravnim sporazumom posebno sodi- 
šče združenega dela. 

Raziskovalne skupnosti lahko s samou- 
pravnimi interesnimi skupnostmi podobnih 
družbenih dejavnosti s samoupravnim spora- 
zumom ustanovijo skupno posebno sodišče 
združenega dela. 

70. člen 

Administrativno - strokovna, pomožna in 
tem podobna dela skupnega pomena za razi- 
skovalno skupnost opravlja strokovna služba 
raziskovalne skupnosti. 

Raziskovalno skupnost lahko za opravljanje 
teh del oblikuje delovno skupnost, ali pa si 
zagotovi opravljanje teh del s samoupravnim 
sporazumom in z drugo raziskovalno skup- 
nostjo, z drugo samoupravno interesno skup- 
nostjo, organizacijo združenega dela ali z 
upravnim organom. 

71. člen 

Delo raziskovalnih skupnosti je javno. 
S samoupravnim sporazumom o usta- 

novitvi skupnosti oziroma s statutom se dolo- 
čijo oblike obveščanja javnosti. 
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Samoupravni sporazum o ustanovitvi razi- 
skovalne skupnosti, statut in drugi splošni 
akti, določeni v samoupravnem sporazumu o 
ustanovitvi, se objavijo v uradnem glasilu 
družbenopolitične skupnosti. 

72. člen 

Zakonitost poslovanja občinskih razisko- 
valnih skupnosti nadzoruje pristojni občinski 
upravni organ, zakonitost poslovanja poseb- 
nih raziskovalnih skupnosti in Raziskovalne 
skupnosti Slovenije pa pristojni republiški 
upravni organ. 

5. Sklad Borisa Kidriča 

73. člen 

Raziskovalna skupnost Slovenije ima Sklad 
Borisa Kidriča. 

Iz Sklada Borisa Kidriča se podeljujejo na- 
grade za izredno pomembne raziskovalne do- 
sežke, pomembne izume in tehnične izboljša- 
ve ter za uspešno življenjsko delo na področju 
raziskovalne dejavnosti. 

74. člen 

Iz Sklada Borisa Kidriča se podeljujejo: 
- Kidričeve nagrade 
- nagrade Sklada Borisa Kidriča, 
- nagrade za izume in tehnične izboljšave. 
Kidričeva nagrada se podeljuje za delo, ki 

vsebuje vrhunske dosežke na raziskovalnem 
področju ali za življenjsko delo raziskovalcu, 
ki je s svojim raziskovalnim delom bistveno 
prispeval k razvoju znanosti. 

Nagrade Sklada Borisa Kidriča se podelju- 
jejo kot priznanje za pomembne raziskovalne 
dosežke. 

Nagrade za izume in tehnične izboljšave se 
podeljujejo avtorjem izumov in tehničnih 
izboljšav, ki predstavljajo pomemben prispe- 
vek raziskovalne dejavnosti pri uvajanju no- 
vosti v gospodarsko in družbeno prakso. 

75. člen 

Sklad Borisa Kidriča ima upravni odbor. 
Predsednika in člane odbora imenuje skup- 

ščina Raziskovalne skupnosti Slovenije v so- 
glasju s Skupščino SR Slovenije. 

76. člen 

S statutom Raziskovalne skupnosti Slove- 
nije se podrobneje določijo načela, kriteriji in 
postopek za izbor nagrajencev ter sestav in 
način dela upravnega odbora Sklada Borisa 
Kidriča. 

6. Predhodne in končne doložbe 

77. člen 

Raziskovalne organizacije morajo uskladiti 
svojo organizacijo in dejavnost ter uskladiti 
samoupravne splošne akte z določbami tega 
zakona najkasneje do 31. 12. 1980. 

78. člen 

Občinske raziskovalne skupnosti, posebne 
raziskovalne skupnosti in Raziskovalna skup- 
nost Slovenije se morajo konstituirati oziroma 
uskladiti svojo organizacijo in dejavnost ter 
sprejeti oziroma uskladiti Samoupravne spo- 
razume o ustanovitvi ter druge samoupravne 
splošne akte z določbami tega zakona najka- 
sneje do 31. 12. 1980. 

79. člen 

Republiški upravni organ, pristojen za razi- 
skovalno dejavnost, mora najkasneje v treh 
mesecih od dneva, ko začne veljati ta zakon, 
izdati izvršilni predpis o obliki in načinu vode- 
nja razvida raziskovalnih organizacij ter po- 
stopku za vpis in izbris. 

88. člen 

Z dnem ko začne veljati ta zakon, preneha 
veljati zakon o raziskovalni dejavnosti in razi- 
skovalnih skupnostih (Ur. I. SRS št. 38-444/74 
in št. 31-1402/76). 

81. člen 

Ta zakon začne veljaff osmi dan po objavi v 
Uradnem listu SR Slovenije. 

OPOMBE: 

OBRAZLOŽITEV 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je v oktobru 1978 pred- 
ložil Skupščini SR Slovenije predlog za izdajo zakona o razi- 
skovalni dejavnosti in raziskovalnih skupnostih. Predlog za 
izdajo je bil obravnavan na 15. seji zbora združenega dela 
Skupščine SR Slovenije dne 27. 2. 1979, na 14. seji družbeno- 
političnega zbora Skupščine SR Slovenije dne 27. 2. 1979 in 
na Skupščini Raziskovalne skupnosti Slovenije dne 27. 12. 
1978. Zbori Skupščine SR Slovenije so na podlagi poročil 
odborov, zakonodajnopravne komisije ter po razpravi v zborih 
predlog za izdajo zakona sprejeli in naložili Izvršnemu svetu 
Skupščine SR Slovenije, da na podlagi stališč odborov, zako- 
nodajno-pravne komisije, razprave v zborih, pismenih pri- 
spevkov delegatov ter z upoštevanjem predlogov, mnenj in 
pripomb k Informaciji o uresničevanju stališč, priporočil in 
sklepov o raziskovalni dejavnosti kot sestavini združenega 
dela, pripravi osnutek zakona. Tudi skupščina Raziskovalne 
skupnosti Slovenije je po razpravi sprejela predlog za izdajo 
zakona o raziskovalni dejavnosti in raziskovalnih skupnostih s 

soglasnim sklepom obeh zborov s tem, da Izvršni svet Skup- 
ščine SR Slovenije pri pripravi osnutka zakona upošteva stali- 
šča in razpravo v skupščini Raziskovalne skupnosti Slovenije. 

Predlagatelj je proučil vsa stališča, pripombe in predloge, ki 
so jih podali k predlogu za izdajo zakona zbori Skupščine SR 
Slovenije in njihovi odbori, skupščina Raziskovalne skupnosti 
Slovenije, zakonodajno-pravna komisija, kakor tudi mnenja in 
pripombe k Informaciji o uresničevanju stališč, priporočil in 
sklepov o raziskovalni dejavnosti kot sestavini združenega 
dela ter jih upošteval pri pripravljanju osnutka zakona. Na 
podlagi zgornjih ugotovitev je predlagatelj pripravil osnutek 
zakona, ki: 

- določa načela za družbeno usmerjanje, programiranje in 
organiziranost raziskovalne dejavnosti, 

- ureja osnove družbenoekonomskih odnosov med udele- 
ženci svobodne menjave dela in pridobivanja dohodka s svo- 
bodno menjavo dela na področju raziskovalne dejavnosti, 
■ - določa načela za organiziranje samoupravnih interesnih 
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skupnosti za raziskovalno dejavnost in medsebojna razmerja 
v njih. 

I. 

V »Splošnih določbah■■ opredeljuje osnutek zakona razi- 
skovalno dejavnost. Podrobno označuje temeljno, uporabno 
in razvojno raziskovalno delo. Določa, da je raziskovalna 
dejavnost posebnega družbenega pomena, poseben družbeni 
interes pa se zagotavlja z določitvijo pogojev in načina oprav- 
ljanja raziskovalne dejavnosti, s soodločanjem uporabnikov 
raziskovalnega dela, ustanoviteljev raziskovalnih organizacij 
ter organov družbenopolitičnih skupnosti in družbenopolitič- 
nih organizacij v organih upravljanja raziskovalnih organiza- 
cij ter s soglasjem ustanovitelja k statutu raziskovalnih orga- 
nizacij. 

Delavci v temeljnih organizacijah in delovnih skupnostih ter 
samoupravno organizirani delovni ljudje in občani imajo pra- 
vico in dolžnost, da načrtujejo svojo dejavnost in razvoj na 
podlagi rezultatov raziskovalnega dela in na njih temelječih 
razvojnih možnosti. Osnutek zakona podrobno razčlenjuje to 
pravico oz. odgovornost (5. člen). Enako postavlja odgovor- 
nost delavcev raziskovalnih organizacij, da sodelujejo pri 
načrtovanju in uresničevanju razvoja drugih samoupravnih 
organizacij in skupnosti. 

Delavci v temeljnih organizacijah in delovnih skupnostih ter 
samoupravno organizirani delovni ljudje in občani uresniču- 
jejo svoje potrebe in interese po raziskovalni dejavnosti s 
svobodno menjavo dela z delavci raziskovalnih organizacij. 
Svobodna menjava dela se uresničuje neposredno aH v razi- 
skovalnih skupnostih in po njih. Raziskovalne skupnosti so 
občinske in posebne ter Raziskovalna skupnost Slovenije. 

Osnutek zakona postavlja načelo, da so rezultati raziskoval- 
nega dela javni. Z aktom organizacije združenega dela, ki 
opravlja raziskovalno dejavnost pa se določijo raziskave ali 
podatki, ki se zaradi javne varnosti, pravne varnosti industrij- 
ske lastnine, poslovne tajnosti ali iz drugih vzrokov ne objav- 
ljajo. Prav tako se načelo javnosti ne sme uresničevati v 
nasprotju s interesi varnosti in obrambe države. 

II. 

V poglavju »Raziskovalne organizacije« so opredeljene ra- 
ziskovalne organizacije, njihove naloge, pogoji za njihovo 
organiziranje oz. ustanovitev, upravljanje teh organizacij ter 
raziskovalci. 

Raziskovalne organizacije so organizacije, ki opravljajo ra- 
ziskovalno dejavnost kot glavno dejavnost in so vpisane v 
razvid raziskovalnih organizacij. Organizirajo se kot razisko- 
valne enote v sestavi temeljnih in drugih organizacij združe- 
nega dela in skupnosti kot raziskovalne temeljne organizacije 
združenega dela v sestavi raziskovalnih in drugih delovnih 
organizacij ali kot raziskovalne delovne organizacije. Osnutek 
zakona podrobneje opredeljuje pogoje za ustanovitev razi- 
skovalne temeljne organizacije združenega dela (13. člen). 

Raziskovalna organizacija opravlja raziskovalno dejavnost 
na področjih, ki so določena v aktu o ustanovitvi oz. v samo- 
upravnem splošnem aktu organizacije. Osnutek zakona po- 
drobno opredeljuje temeljne naloge raziskovalne organizacije 
(14. člen). 

Raziskovalno delovno organizacijo lahko ustanovijo orga- 
nizacije združenega dela, samoupravne interesne skupnosti, 
družbenopolitične organizacije, družbenopolitične skupnosti 
ter druge družbene pravne osebe. Ustanovitelj si mora pred- 
hodno priskrbeti od pristojne raziskovalne skupnosti soglasje 
o upravičenosti ustanovitve raziskovalne delovne organiza- 
cije, zagotoviti pa mora tudi temeljne pogoje za raziskovalno 
dejavnost nove organizacije (kadri, prostori, oprema, sred- 
stva). 

Osnutek zakona opredeljuje raziskovalca kot delavca, ki je 
usposobljen za raziskovalno delo, ima objavljena ali izvedena 
raziskovalna ali strokovna dela, registrirane patente ali inova- 
cije in v raziskovalni organizaciji opravlja temeljno, uporabno 
ali razvojno raziskovalno delo. Za raziskovalce zakon torej ne 
zahteva formalne šolske izobrazbe. Merila za ugotavljanje 
usposobljenosti za raziskovalno delo določa samoupravni 
splošni akt raziskovalne organizacije, uskladijo pa se s sa- 
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moupravnim sporazumom, ki se sklene v Raziskovalni skup- 
nosti Slovenije. 

Delavci v raziskovalnih organizacijah pridobivajo dohodek 
s svobodno menjavo dela, z udeležbno pri skupaj ustvarje- 
nemu dohodku na podlagi združevanja dela in sredstev in s 
prodajo proizvodov in storitev. 

Raziskovalno organizacijo združenega dela upravljajo de- 
lavci te organizacije, v zadevah posebnega družbenega po- 
mena, ki jih določa ta zakon (21. člen), pa enakopravno 
sodeljujejo in soodločajo tudi delegati ustanoviteljev, uporab- 
nikov, ki imajo dolgoročni interes za dejavnost te organizacije 
ter delegati organov družbenopolitičnih skupnosti in družbe- 
nopolitičnih organizacij. Način njihovega delegiranja in nji- 
hovo število se določi s statutom raziskovalne organizacije 
združenega dela. 

Kadar gre za uresničevanje medsebojnih družbenoeko- 
nomskih odnosov pa sodelujejo v upravljanju raziskovalne 
organizacije in soodločajo še delegati uporabnikov, ki so 
udeleženi v neposredni svobodni menjavi dela z raziskovalno 
organizacijo. Soodločanje delegatov organov družbenopoli- 
tičnih skupnosti in družbenopolitičnih organizacij ter uporab- 
nikov v svetu organizacije združenega dela, ki ima organizi- 
rano raziskovalno enoto, pa ureja statut take organizacije 
združenega dela. 

O raziskovalnih organizacijah se vodi razvid. Z vpisom v 
razvid, ki ga vodi za raziskovalno dejavnost pristojni republi- 
ški organ, dobi raziskovalna organizacije status raziskovalne 
organizacije po tem zakonu. Osnutek zakona določa tudi 
pogoje za vpis v razvid in predvideva tudi možnost izbrisa iz 
razvida, kadar raziskovalna organizacija ne izpolnjuje več 
pogojev po tem zakonu. 

Raziskovalne organizacije zagotavljajo javnost svojega dela 
s tem, da objavljajo program raziskovalnega deta in njegove 
spremembe, rezultate raziskovalnega dela ter letna poročila o 
poslovanju, dosežkih in problemih poslovanja. 

Statut raziskovalne organizacije združenega dela se 
sprejme v soglasju z ustanoviteljem, potrdi pa ga Izvršni svet 
Skupščine Občine, na območju katere ima organizacija svoj 
sedež. Zakonitost dela raziskovalnih organizacij nadzoruje 
pristojni občinski upravni organ. 

Osnutek zakona nima posebnih določb o raziskovalni de- 
javnosti visokih šol in Slovenske akademije znanosti in umet- 
nosti. Za te organizacije veljajo glede raziskovalne dejavnosti 
določila tega zakona, če tega drugače ne ureja poseben 
zakon, npr. zakon o usmerjenem izobraževanju ali zakon o 
Slovenski akademiji znanosti in umetnosti. 

III. 

V poglavju »Družbenoekonomski odnosi med udeleženci 
svobodne menjave dela v raziskovalni dejavnosti« opredeljuje 
osnutek zakona udeležence svobodne menjave dela, njihove 
medsebojne odnose in način njihovega urejanja, predmet 
svobodne menjave dela in vire sredstev za izpolnjevanje ob- 
veznosti v svobodni menjavi dela. 

Izvajalci so delavci v raziskovalnih organizacijah ter delovni 
ljudje in občani organizirani v družbenih organizacijah in 
društvih, ki v svobodni menjavi dela uresničujejo raziskovalne 
naloge oziroma opravljajo raziskovalne storitve, uporabniki 
pa delavci v temeljnih organizacijah in delovnih skupnostih 
ter samoupravno organizirani delovni ljudje in občani, katerih 
osebne in skupne potrebe in interese po raziskovalni dejavno- 
sti zadovoljujejo izvajalci. 

Predmet svobodne menjave dela v raziskovalni dejavnosti 
so usmerjeni raziskovalni program, raziskovalni projekt, razi- 
skovalna naloga in raziskovalna storitev. Osnutek zakona 
podrobneje definira posamezne predmete svobodne menjave 
dela (33. člen). Uresničevanje svobodne menjave dela v razi- 
skovalni dejavnosti temelji na skupnem planiranju potreb in 
interesov po raziskovalni dejavnosti, zmogljivosti na tem po- 
dročju ter na ustvarjanju in razporejanju dohodka v skladu z 
obveznostmi, ki so jih na podlagi samoupravnega sporazume- 
vanja prevzeli uporabniki in izvajalci. Medsebojne odnose v 
svobodni menjavi dela urejajo uporabniki in izvajalci s sa- 
moupravnimi sporazumi o temeljih planov raziskovalnih 
skupnosti, z drugimi samoupravnimi sporazumi ali s pogod- 
bami. Osnutek zakona določa, da uporabniki in izvajalci s 
samoupravnim sporazumevanjem sprejemajo programe razi- 
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skovalnega dela, določajo normative in standarde za oprav- 
ljanje raziskovalnega dela, določajo osnove in merila za ugo- 
tavljanje povračila oz. cene za usmerjeni raziskovalni pro- 
gram, raziskovalni projekt, raziskovalno nalogo ali razisko- 
valno storitev ter določajo pogoje za uresničevanje medse- 
bojnih obveznosti, določajo ukrepe za odpravljanje motenj v 
raziskovalni dejavnosti, ki nastanejo zaradi nepredvidenih 
sprememb v gibanju dohodka pri uporabnikih ali sprememb 
materialnih in kadrovskih sposobnosti pri izvajalcih, določajo 
postopke za ugotavljanje in ocenjevanje izvrševanja medse- 
bojnih obveznosti, sprejemajo programe naložb v razširjanje 
zmogljivosti izvajalcev in zagotavljajo za to potrebna sredstva. 
Osnutek zakona tudi opredeljuje temeljne sestavine samo- 
upravnega sporazuma o temeljih plana raziskovalne skupno- 
sti, med katere sodijo zlasti: cilji razvoja raziskovalne dejav- 
nosti v planskem obdobju, program raziskovalnega dela, raz- 
členjen po halogah, projektih, usmerjenih programih ter stori- 
tvah, program drugih nalog raziskovalne skupnosti, program 
skupnih nalog, ki se bodo uresničevale v Razsikovalni skup- 
nosti Slovenije, obseg potrebnih sredstev za uresničitev do- 
govorjenega programa raziskovalnega dela in drugih nalog, 
osnove in merila za oblikovanje sredstev za izpolnjevanje 
obveznosti v svobodni menjavi dela, način ugotavljanja po- 
trebnih sredstev za posamezno leto planskega obdobja, in- 
strumenti za zagotavljanje sredstev, posebni pogoji pri oprav- 
ljanju raziskovalne dejavnosti ter medsebojne pravice, obvez- 
nosti in odgovornosti udeležencev pri delu, razvoju in zado- 
voljevanju dogovorjenih potreb. 

Osnutek zakona določa merila, po katerih se oblikuje po- 
vračilo za opravljeno raziskovalno nalogo, usmerjeni razisko- 
valni program ali raziskovalni projekt oziroma cena razisko- 
valne storitve. Poleg materialnih stroškov, amortizacije, sred- 
stev za skupne in splošne družbene potrebe, sredstev za 
osebne dohodke in skupno porabo ter sredstev rezerv se v 
povračilo oz. ceno štejejo tudi sredstva za zananstveno izpo- 
polnjevanje delavcev izvajalcev ter sredstva za objavo rezulta- 
tov raziskovalnega dela in INDOX dejavnost v skladu s spora- 
zumom, ki ga sprejmejo uporabniki in izvajalci. Prav tako se 
lahko v povračilo oz. ceno vključi tudi delež sredstev za 
modernizacijo^razširitev materialne osnove raziskovalnega 
dela, če so se tako dogovorili uporabniki in izvajalci s samou- 
pravnim sporazumom o temeljih plana raziskovalne skupno- 
sti.Temeljne organizacije izvajalcev v raziskovalni dejavnosti 
lahko s samoupravnim sporazumom združujejo tudi del sred- 
stev amortizacije v okviru raziskovalne skupnosti, v kateri 
menjujejo delo, prav tako pa lahko s samoupravnim sporazu- 
mom združujejo tudi sredstva rezerv v skladu skupnih rezerv. 

Uporabniki zagotavljajo potrebna sredstva za izpolnjevanje 
obveznosti v svobodni menjavi dela v raziskovalni dejavnosti 
iz tekočih materialnih stroškov, amortizacijske vrednosti 
sredstev za inovacije in druge trajne izboljšave pogojev za 
delo in proizvodnjo, iz sredstev skupne porabe in iz dohodka. 

IV. 

Uporabniki zagotovijo zadovoljevanje svojih potreb in inte- 
resov po raziskovalni dejavnosti praviloma z neposredno svo- 
bodno menjavo dela. Zadovoljevanje tistih potreb in interesov 
po raziskovalni dejavnosti, ki si jih zaradi tehnoloških značil- 
nosti, dohodkovne povezanosti in drugih pogojev ne morejo 
zagotoviti z neposredno menjavo dela, pa si zagotovijo s 
svobodno menjavo dela v raziskovalni skupnosti ali po njej. 
Uporabniki in izvajalci se samoupravno organizirajo v občin- 
skih in posebnih raziskovalnih skupnostih ter v Raziskovalni 
skupnosti Slovenije. 

Občinsko raziskovalno skupnost obvezno ustanovijo de- 
lavci po svojih temeljnih organizacijah in delovnih skupnostih 
ter delovni ljudje in občani kot uporabniki raziskovalnih stori- 
tev, skupaj z delavci raziskovalnih organizacij v občini kot 
izvajalci teh storitev. Če v občini ni raziskovalne organizacije, 
ustanovijo občinsko raziskovalno skupnost samo uprabniki. 
Osnutek zakon pa tudi določa, da sodelujejo pri obravnavi 
programov raziskovalne dejavnosti občinske raziskovalne 
skupnosti tudi delegati ustreznih izvajalcev ne glede na to, kje 
je sedež njihovih raziskovalnih organizacij. Posebno razisko- 
valno skupnost pa ustanovijo delavci, delovni ljudje in občani 
za širša področja dohodkovno, tehnološko, programsko in 
poslovno povezanih organizacij združenega dela, ki trajneje 

stopajo v odnose svobodne menjave dela kot uporabniki 
raziskovalnih storitev skupaj z delavci v raziskovalnih organi- 
zacijah ustreznega področja kot izvajalci storitev. Uporabniki 
in izvajalci se obvezno združujejo v vsaj eno posebno razisko- 
valno skupnost. 

Uporabniki in izvajalci se lahko preko občinskih in poseb- 
nih raziskovalnih skupnosti združujejo v širše skupnosti, 
zveze ali združenja raziskovalnih skupnosti. Občinske razi- 
skovalne skupnosti na območju posebnih družbenopolitičnih 
skupnostih pa se obvezno združujejo tudi v mestne oz. regio- 
nalne skupnosti. Raziskovalne skupnosti sodelujejo med se- 
boj in z drugimi samoupravnimi interesnimi skupnostmi, us- 
klajujejo delo, se dogovarjajo o skupnih programih, o izvaja- 
nju teh programov, usklajujejo pogoje svobodne menjave 
dela ter ustanavljajo v ta namen tudi skupne organe. 

Uporabniki in izvajalci se po svojih občinskih in posebnih 
raziskovalnih skupnostih obvezno združijo v Raziskovalno 
skupnost Slovenije, da bi v njej usklajevali razvoj raziskovalne 
dejavnosti v Sloveniji, razvoj posameznih znanstvenih disci- 
plin, opredeljevali, uresničevali in zagotavljali sredstva za 
uresničevanje skupnega raziskovalnega programa in skupnih 
nalog občinskih in posebnih raziskovalnih skupnosti. 

Skupni raziskovalni program Raziskovalne skupnosti Slo- 
venije sestavljajo raziskave na področju humanističnih in 
družbenih ved, ki so temeljnega ali ključnega pomena za 
skladen družbeni razvoj ter temeljne in dolgoročne raziskave 
na področju drugih ved, ki imajo splošni nacionalni pomen. 
Med skupne naloge občinskih in posebnih raziskovalnih 
skupnosti, ki se uresničujejo v Raziskovalni skupnosti Slove- 
nije pa sodijo zlasti usmerjanje razvoja raziskovalnih kadrov, 
usmerjanje medrepubliškega in mednarodnega sodelovanja, 
razvoj raziskovalne infrastrukture in pospeševanje znanstve- 
nega tiska. 

Osnutek zakona določa, da se lahko v posebni raziskovalni 
skupnosti organizira temeljna skupnost za določeno ožje 
področje skupnih interesov, ki jih opredeljujejo programi po- 
sameznih področij raziskovalne dejavnosti. Za uresničevanje 
skupnih interesov in potreb pri oblikovanju in izvajanju razi- 
skovalnega projekta oz. usmerjenega raziskovalnega pro- 
grama pa lahko uporabniki in izvajalci v okviru raziskovalne 
skupnosti organizirajo enoto raziskovalne skupnosti. 

Osnutek zakona ureja tudi uresničevanje samoupravljanja v 
raziskovalnih skupnostih. Določa, da je skupščina organ 
upravljanja raziskovalne skupnosti in jo opredeljuje tudi kot 
mesto dogovarjanja in sporazumevanja o svobodni menjavi 
dela med uporabniki in izvajalci, ki se uresničuje preko njiho- 
vih delegatov v zborih uporabnikov in zborih izvajalcev. Skup- 
ščine občinskih raziskovalnih skupnosti in Raziskovalne 
skupnosti Slovenije so tudi del skupščinskega sistema druž- 
benopolitične skupnosti; zato odločajo enakopravno s pri- 
stojnimi zbori skupščine družbenopolitične skupnosti o vpra- 
šanjih s področja raziskovalne dejavnosti, kadar je to dolo- 
čeno s poslovnikom Skupščine SR Slovenije oz. statutom 
občine. , 

V raziskovalni skupnosti se oblikuje organ san&upravne 
delavske kontrole, ki skrbi za uresničevanje in varstvo pravic 
članov. Za reševanje sporov iz družbenoekonomskih odnosov 
med raziskovalnimi skupnostmi in sporov iz medsebojnih 
razmerij, ki jih delovni ljudje samostojno urejajo v raziskovalni 
skupnosti, pa se v teh skupnostih ustanovijo posebna sodišča 
združenega dela. 

V. 

Osnutek zakona ohranja dosedanjo vlogo in namen Sklada 
Borisa Kidriča, iz katerega se podeljujejo nagrade za izredno 
pomembne raziskovalne dosežke, pomembne izume in te- 
hnične izboljšave ter za uspešno življenjsko delo na področju 
raziskovalne dejavnosti. 

V osnutku zakona niso sprejete pobude, da bi vsebinsko 
razširili namen Sklada Borisa Kidriča tudi na podeljevanje 
nagrad za izjemne uspehe na področju organiziranja razisko- 
valne dejavnosti ter uveljavljanje samoupravnih družbenoe- 
konomskih odnosov v tej dejavnosti. 

VI. 
»V prehodnih in končnih določbah« je določeno, da pre- 

neha veljati sedanji zakon o raziskovalni dejavnosti in razisko- 
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valnih skupnostih (Uradni list SRS št. 38-444/74 in št 31- 
1402/76) z dnem, ko začne veljati ta zakon. Predpisana je tudi 
obveznost raziskovalnih organizacij, da morajo najkasneje do 
Ji. 12. 1980 uskladiti svojo organizacijo in dejavnost ter 
samoupravne splošne akte z določbami tega zakona. Tudi 
občinske in posebne raziskovalne skupnosti ter Raziskovalna 
skupnost Slovenije se morajo konstituirati oz. uskladiti svojo 
organizacijo in dejavnost ter sprejeti oz. uskladiti samou- 
pravni sporazum o ustanovitvi ter druge samoupravne 

splošne akte z določbami tega zakona najkasneje do 31 12 
1980. 

VII. 

S predlaganim zakonom se ne bodo povečale finančne 
obveznosti družbenopolitičnih skupnosti in organizacij zdru- 
ženega dela. 

OSNUTEKZAKONA 

o skupnostih socialnega varstva 

(ESA-212) 

POVZETEK 
OSNUTKA ZAKONA O SKUPNOSTIH 
SOCIALNEGA VARSTVA 

Osnutek Zakona o skupnostih socialnega varstva do- 
loča obveznost povezovanja samoupravnih interesnih 
skupnosti s področja socialnega varstva v skupnosti so- 
cialnega varstva, pristojnosti teh skupnosti, sodelovanje 
ostalih samoupravnih interesnih skupnosti, način usklaje- 
vanja ter dogovarjanja in samoupravno organiziranost teh 
skupnosti. 

Osnutek določa, da se bodo v skupnosti socialnega 
varstva tako kot že sedaj, obvezno združevale samo- 
upravne interesne skupnosti otroškega varstva, social- 
nega skrbstva, pokojninskega in invalidskega zavarova- 
nja, starostnega zavarovanja kmetov, zaposlovanja ter sta- 
novanjske skupnosti, da bi preko svojih delegatov obliko- 
vale in spremljale politiko na področju socialnega varstva, 
medsebojno usklajevale socialnovarstvene prvine v pro- 
gramih posameznih skupnosti, oblikovale enotna izhodi- 
šča za samoupravne sporazume o temeljih planov in da bo 
zagotovljeno enakopravno odločanje z zbori skupščin 
družbenopolitičnih skupnosti o vprašanjih, ki so določena 
z ustavo. 

V osnutku zakona je dana osnova tudi za sodelovanje 
drugih samoupravnih interesnih skupnosti v skupnostih 

socialnega varstva in sicer takrat, ko gre za dogovarjanje o 
osnovah in merilih za socialnovarstvene elemente v njiho- 
vih programih, kar je prav gotovo v korist principu hkrat- 
nega uveljavljanja različnih socialnih vidikov ter enotnej- 
šemu programiranju in financiranju potreb na tem po- 
dročju. Z istim namenom osnutek vključuje tudi usklajeva- 
nje nalog, s katerimi se zagotavlja socialna varnost borcev 
NOV in vojaških invalidov ter civilnih invalidov vojne 

V nadaljevanju osnutek določa, kdo lahko na pobudo za 
obravnavo posameznih vprašanj opredeljuje vsebinska 
področja, na katerih je potrebno predhodno usklajevanje 
programov ter osnov in meril za posamezne socialnovar- 
stvene pravice, določa, katere zadeve naj bi se usklajevale 
v občinskih skupnostih socialnega varstva in katere v 
republiški skupnosti. 

Ob pripravi predloga za izdajo zakona o skupnostih 
socialnega varstva smo že načeli nekatera vprašanja o 
vlogi teh skupnosti. Do priprave osnutka zakona so bile 
nekatere stvari pojasnjene, še vedno pa je nerešeno vpra- 
šanje organiziranja skupnosti socialnega varstva. Zato 
osnutek z varianto v 8. členu spodbuja načelno razpravo o 
organiziranosti in povezanosti skupnosti socialnega var- 
stva na republiškem nivoju. 

Osnutek zakona poleg tega vsebuje določbe o oblikova- 
nju skupnih organov skupščine skupnosti, o načinu uskla- 
jevanja med delegati, o pogojih za ustanovitev posebnega 
sodišča združenega dela ter o strokovni službi. 

1. člen 

Delavci v združenem delu, drugi delovni 
ljudje in občani zadovoljujejo svoje osebne in 
skupne potrebe in interese po socialnem var- 
stvu tako, da oblikujejo in uresničujejo pro- 
gram socialnega varstva v samoupravnih inte- 
resnih skupnostih, ki so jih ustanovili za posa- 
mezna področja in se zaradi usklajevanja pro- 
grama celovite socialne varnosti in skupnega 
izvajanja drugih nalog združujejo v skupnosti 
socialnega varstva oziroma sodelujejo na 
drug ustrezen način. 

2. člen 

V skupnostih socialnega varstva delavci v 
združenem delu, drugi delovni ljudje in obča- 
ni oblikujejo in spremljajo politiko na področ- 
ju socialnega varstva kot bistveno sestavino 
socialne varnosti delovnih ljudi in občanov ter 
se dogovarjajo o načinih njenega uresničeva- 

nja preko samoupravnih interesnih skupnosti 
socialnega skrbstva, otroškega varstva, po- 
kojninskega in invalidskega zavarovanja, sta- 
rostnega zavarovanja kmetov, zaposlovanje 
ter stanovanjskih skupnosti (v nadaljevanju: 
ustanoviteljice), usklajujejo programe dela, 
elemente za samoupravne sporazume o te- 
meljih planov, osnove za posamezne social- 
novarstvene pravice in druge socialnovar- 
stvene korektive ter zagotavljajo enakopravno 
odločanje s pristojnimi zbori skupščin druž- 
benopolitičnih skupnosti o vprašanjih, ki so 
določena z zakonom. 

3. člen 

Kadar se v zdravstvenih, izobraževalnih in 
drugih samoupravnih interesnih skupnostih 
dogovarjajo o socialnovarstvenih delih pro- 
gramov oziroma sprejemajo osnove in merila 
za posamezne pravice, ki vsebujejo tudi so- 
cialnovarstvene elemente, se morajo uskladiti 
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v samoupravnih interesnih skupnostih social- 
nega varstva. 

4. člen 

Za izboljšanje materialnega položaja bor- 
cev NOV in vojaških invalidov ter civilnih inva- 
lidov vojne, se naloge s tega področja uskla- 
jujejo v skupnostih socialnega varstva. 

5. člen 

Delavci v združenem delu, drugi delovni 
ljudje in občani uresničujejo politiko in cilje 
razvoja socialnega varstva in zagotavljajo 
enotna izhodišča za posamezne socialnovar- 
stvene programe tako, da se v temeljnih orga- 
nizacijah združenega dela in v krajevnih 
skupnostih dogovarjajo o elementih za samo- 
upravne sporazume o temeljih planov za po- 
samezna področja socialnega varstva, jih us- 
klajujejo in sprejemajo, usklajujejo in spreje- 
majo osnove in merila za posamezne social- 
novarstvene pravice ter sestavine programov 
s področja dejavnosti socialnega varstva. 

6. člen 

Na osnovi v skupnostih socialnega varstva 
usklajenih in dogovorjenih elementov za sa- 
moupravne sporazume o temeljih planov, de- 
lovnih programov s področja socialnega var- 
stva ter osnov in meril za posamezne social- 
novarstvene pravice, delavci v združenem de- 
lu, drugi delovni ljudje in občani v samou- 
pravnih sporazumih o temeljih planov samou- 
pravnih interesnih skupnosti s področja so- 
cialnega varstva in drugih samoupravnih spo- 
razumih določijo obseg socialnovarstvenih 
pravic, pogoje ter način uresničevanja teh 
pravic, merila za ugotavljanje upravičenosti 
do njih, medsebojne pravice obveznosti in 
odgovornosti in zagotovijo materialne in dru- 
ge pogoje za uresničevanje dogovorjenih na- 
log in ciljev. 

7. člen 

Skupnosti socialnega varstva se ustanovijo 
za območje občine (občinske skupnosti so- 
cialnega varstva) in za območje Socialistične 
republike Slovenije (Skupnost socialnega 
varstva Slovenije). 

Občinske skupnosti se lahko združujejo v 
širše skupnosti in vzpostavljajo druge oblike 
medsebojnega sodelovanja. 

Skupnosti socialnega varstva so pravne 
osebe. 

8. člen 

Občinske skupnosti socialnega varstva se 
ustanovijo v skladu s tem zakonom s samou- 
pravnim sporazumom o ustanovitvi skupno- 
sti, ki ga obvezno sklenejo občinske skupno- 
sti iz 2. člena tega zakona. 

Skupnost socialnega varstva Slovenije se 
ustanovi s samoupravnim sporazumom o 
ustanovitvi, ki ga sklenejo Skupnost socialne- 
ga skrbstva Slovenije, Zveza skupnosti za za- 

poslovanje, Skupnost otroškega varstva Slo- 
venije, Skupnost pokojninskega in invalidske- 
ga zavarovanja SR Slovenije, Skupnost sta- 
rostnega zavarovanja kmetov SR Slovenije in 
Zveza stanovanjskih skupnosti Slovenije. 

VARIANTA: 
2. odstavek se črta in se novi 2. odstavek 

glasi: 
»Skupnost socialnega varstva Slovenije se 

ustanovi s samoupravnim sporazumom o 
ustanovitvi, ki ga sklenejo občinske skupnosti 
socialnega varstva in republiške samouprav- 
ne interesne skupnosti s področja socialnega 
varstva oziroma zveze teh skupnosti. 

9. člen 

S samoupravnim sporazumom o usta- 
novitvi skupnosti socialnega varstva se po- 
drobneje urejajo organizacija in sestava 
skupščine skupnosti, njeno delovno področ- 
je, pooblastila in odgovornosti skupščine in 
njenih organov, način odločanja v organih 
skupnosti, vloga in položaj družbenih organi- 
zacij in društev v skupnosti, način samo- 
upravnega nadzorstva nad delom skupnosti 
socialnega varstva ter druga razmerja v skup- 
nosti. . ...... 

Statut in drugi samoupravni splosni akti 
skupnosti socialnega varstva, na podlagi sa- 
moupravnega sporazuma iz prejšnjega od- 
stavka, podrobneje urejajo pravice, obvezno- 
sti in odgovornosti ustanoviteljic skupnosti 
socialnega varstva. 

K samoupravnemu sporazumu o usta- 
novitvi in statutu skupnosti socialnega var- 
stva daje soglasje skupščina pristojne druž- 
benopolitične skupnosti. 

10. člen 

Delavci v združenem delu, drugi delovni 
ljudje in občani v občinskih skupnostih so- 
cialnega varstva usklajujejo politiko in pro- 
grame socialnega varstva, opredeljujejo prio- 
ritetne naloge in dinamiko njihovega izvajanja 
in se dogovarjajo o utajanju novih oblik so- 
cialnega varstva. V občinskih skupnostih so- 
cialnega varstva se zlasti usklajujejo: 

- skupna izhodišča za osnove in merila za 
uveljavljanje socialnih pravic odvisnih od do- 
hodka in socialnih razmer posameznika ali 
družine, 

- merila in osnove za uveljavljanje social- 
nih dajatev, ki jih občanom zagotavljajo ob- 
činske samoupravne interesne skupnosti, 

- nadomestila osebnih dohodkov za čas 
bolezni oziroma poškodb in porodniškega 
dopusta, 

- merila za prispevke uporabnikov k stro- 
škom za zdravstvene storitve, 

- kriteriji za gradnjo ter osnove in merila za 
dodelitev solidarnostnih stanovanj, 

- osnove in merila za uveljavljanje pravic 
občanov do subvencij k plačilu za storitev 
vzgojnovarstvenih organizacij, dijaških in štu- 
dentskih domov, k stanarinam in druge delne 
nadomestitve, ki se priznavajo občanom z 

OPOMBE: 
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nižjimi osebnimi dohodki in njihovim družin- 
skim članom, 

- socialno-ekonomske osnove za uveljav- 
ljanje pravic do štipendij ter merila za sprejem 
v dijaške in študentske domove, 

- programi za izgradnjo socialnih zavodov, 
invalidskih delavnic itd., 

- načrtovanja in izvajanja programov 
usposabljanja in varstva otrok z motnjami v 
telesnem in duševnem razvoju ter odraslih 
invalidnih oseb, 

- delo na področju preprečevanja ter od- 
pravljanja problematike alkoholizma in zasvo- 
jenosti z mamili, poživili ter pomirjevali, 

- socialnovarstvene naloge s področja 
ljudske obrambe, ki so skupnega pomena za 
ustanoviteljice, 
- razvoj novih in že uveljavljenih družbeno 

organiziranih oblik socialnega varstva v ob- 
čini, 

- izhodišča za uresničevanje dogovorjenih 
oblik varstva borcev NOV in vojaških invalidov 
ter civilnih invalidov vojne. 

Občinske skupnosti socialnega varstva za- 
gotavljajo vodenje enotne evidence o preje- 
mnikih socialnih dajatev in preverjajo učinke 
sprejetih osnov in meril za uveljavljanje so- 
cialnih pravic na socialne razmere posamez- 
nika in njegove družine ter predlagajo ustrez- 
ne ukrepe. 

11. člen 

Delavci v združenem delu, drugi delovni 
ljudje in občani v Skupnosti socialnega var- 
stva Slovenije zlasti: 

- usklajujejo politiko in programe social- 
nega varstva za območje SR Slovenije, 

- opredeljujejo prednostne naloge social- 
nega varstva in spremljajo dinamiko njihove- 
ga izvajanja, 

- sprejemajo skupna izhodišča za izpeljavo 
solidarnosti na področju socialnega varstva, 

- usklajujejo načrtovanje in izvajanje pro- 
gramov usposabljanja in varstva otrok z mot- 
njami v telesnem in duševnem razvoju ter 
odraslih invalidnih oseb, 

- usklajujejo delo pri preprečevanju in od- 
pravljanju alkoholizma ter zasvojenosti z ma- 
mili, poživili in pomirjevali, 

- dajejo pobude za raziskave in usklajujejo 
raziskovanja na področju socialnega varstva, 

- usklajujejo naloge s področja ljudske 
obrambe, ki so skupnega pomena za samo- 
upravne interesne skupnosti s področja so- 
cialnega varstva, 

- dajejo izhodišča za uresničevanje dogo- 
vorjenih oblik varstva borcev NOV in vojaških 
invalidov ter civilnih invalidov vojne. 

12. člen 

Skupščina skupnosti socialnega varstva 
enakopravno s pristojnimi zbori skupščine 
družbenopolitične skupnosti sprejema zako- 
ne in druge predpise, ki se nanašajo na vpra- 
šanja s področja socialnega varstva v skladu s 
poslovnikom te skupščine. 

13. člen 

Delavci v združenem delu, drugi delovni 
ljudje in občani po samoupravnih interesnih 
skupnostih, ki tvorijo skupnosti socialnega 
varstva s posebnim samoupravnim sporazu- 
mom opredelijo medsebojne materialne ob- 
veznosti za delo skupščine skupnosti social- 
nega varstva in njenih organov, za strokovno 
službo in za druge stroške, ki nastanejo v 
zvezi z izvrševanjem obveznosti iz sprejetih 
samoupravnih sporazumov in drugih samou- 
pravnih splošnih aktov. 

14. člen 

Skupnost socialnega varstva upravlja skup- 
ščina skupnosti. 

Skupščina ima dva zbora: zbor izvajalcev in 
zbor uporabnikov. 

Skupščino občinske skupnosti socialnega 
varstva sestavljajo delegati ustanoviteljic. 

Skupščino skupnosti socialnega varstva 
Slovenije sestavljajo delegati, ki jih delegirajo 
ustanoviteljice po načelu enake zastopanosti 
obeh zborov. 

Sestava, način delegiranja in število dele- 
gatov za skupščino skupnosti socialnega var- 
stva se določi s samoupravnim sporazumom 
o ustanovitvi skupnosti. 

Kadar skupščina skupnosti socialnega var- 
stva obravnava posamezna vprašanja iz pri- 
stojnosti druge samoupravne interesne skup- 
nosti, delegati te skupnosti sodelujejo pri de- 
lu skupščine na način, ki ga določi samou- 
pravni sporazum o ustanovitvi skupnosti ozi- 
roma njen statut. 

15. člen 

Oblikovanje predlogov, stališč, priporočil in 
mnenj, ki jih sprejema skupščina skupnosti 
socialnega varstva, spremljanje izvrševanja 
le-teh in dajanje smernic za delo strokovne 
službe, lahko skupščina skupnosti poveri 
skupnim organom sestavljenih iz delegatov 
ustanoviteljic. 

16. člen 

Skupščina skupnosti socialnega varstva 
obravnava posamezna vprašanja na lastno 
pobudo, na pobudo katerekoli ustanoviteljice 
ali druge samoupravne interesne skupnosti. 

Pobudo za obravnavo lahko da tudi družbe- 
nopolitična skupnost, predvsem pri pripravi 
in usklajevanju izhodišč za socialnovarstvene 
dele srednjeročnih in kratkoročnih progra- 
mov ustanoviteljic ter drugih skupnosti s po- 
dročja družbenih dejavnosti, pri določanju 
prednostnih nalog in pri drugih nalogah, za- 
radi enotnega pristopa k uresničevanju so- 
cialnovarstvene politike v občini oziroma re- 
publiki. 

17. člen 

V primeru, da katerakoli občinska skupnost 
socialnega varstva meni, da bi se s posebnimi 

poročevalec 



problemi socialnega varstva, ki se pojavijo na 
nekem območju, morale seznaniti tudi druge 
skupnosti, v skupščini Skupnosti socialnega 
varstva Slovenije obvezno sodelujejo tudi ob- 
činske skupnosti socialnega varstva. 

VARIANTA: 
Ta člen se črta v primeru, da bo sprejeta 

varianta k drugemu odstavku 8. člena. 

18. člen 

O vseh vprašanjih, ki jih obravnavajo dele- 
gati v skupščini občinske skupnosti socialne- 
ga varstva razpravljajo delegacije ustanovite- 
ljic na skupnem sestanku delegacij v temelj- 
nih organizacijah združenega dela in v krajev- 
nih skupnostih. 

19. člen 

Skupščina skupnosti socialnega varstva 
dela na zasedanju. 

Stališče, priporočilo ali mnenje je sprejeto, 
če se o njem sporazume večina vseh delega- 
tov. 

20. člen 

Če stališče, priporočilo ali mnenje o vpraša- 
nju, od katerega je bistveno odvisno delo 
ustanoviteljic ni sprejeto in bi bilo s tem ogro- 
ženo oblikovanje in izvajanje enotne politike 
socialnega varstva, se prične usklajevalni po- 
stopek med delegati. 

Če ni bilo sprejeto stališče, priporočilo ali 
mnenje o vprašanju, ki ga je skupščini skup- 
nosti socialnega varstva predložila zdravstve- 
na, izobraževalna ali druga samoupravna in- 
teresna skupnost, se iz razloga, ki je naveden 
v prvem odstavku tega člena, začne usklaje- 
valni postopek, v katerem poleg ustanoviteljic 
sodeluje tudi ta skupnost. 

Če v usklajevalnem postopku ni doseženo 
soglasje in bi bila s tem resno ogrožena ure- 
sničitev socialnovarstvenih delov programov 
skupnosti, ki so združene v skupnost social- 
nega varstva, pristojna skupščina družbeno- 
politične skupnosti na predlog svojega izvrš- 
nega sveta začasno uredi to vprašanje. 

21. člen 

Kadar skupščina skupnosti socialnega var- 
stva sodeluje kot enakopraven zbor z zbori 

skupščine družbenopolitične skupnosti, dela 
v skladu s poslovnikom skupščine družbeno- 
politične skupnosti. 

OPOMBE: 

22. člen 
t 

Zakonitost dela skupnosti socialnega var- 
stva nadzoruje za zadeve socialnega varstva 
pristojni upravni organ. 

23. člen 

Za reševanje sporov iz medsebojnih razme- 
rij in drugih samoupravnih odnosov, ki nasta- 
nejo med ustanovitelji skupnosti socialnega 
varstva, se lahko ustanovi posebno sodišče 
združenega dela. 

Za reševanje sporov iz družbenoekonom- 
skih odnosov in sporov iz medsebojnih ra- 
zmerij, ki jih delovni ljudje samostojno urejajo 
v skupnostih socialnega varstva, se lahko 
ustanovi skupno posebno sodišče združene- 
ga dela, če posamezne samoupravne intere- 
sne skupnosti s področja socialnega varstva 
ne ustanovijo posebnega sodišča združenega 
dela. 

24. člen 

Za opravljanje strokovno analitičnih, fi- 
nančnih, administrativnih in tem podobnih 
del skupnega pomena skupnosti socialnega 
varstva praviloma ustanovijo skupaj z drugimi 
samoupravnimi interesnimi skupnostmi s po- 
dročja družbenih dejavnosti skupno strokov- 
no službo ali si z dogovorom z drugo skup- 
nostjo, organizacijo ali upravnim organom 
zagotovijo opravljanje teh del. 

25. člen 

Skupnosti s področja socialnega varstva so 
dolžne svoje samoupravne splošne akte us- 
kladiti z določbami tega zakona najkasneje 
do 31. 12. 1980. 

26. člen 

Z dnem uveljavitve tega zakona preneha 
veljati zakon o skupnostih socialnega varstva 
(Ur. I. SRS, št. 39/74). 

S tem zakonom je potrebno v skladu z 59. členom Ustave 
določiti temelje za povezovanje delovnih ljudi in občanov v 
skupnosti socialnega varstva zaradi uresničevanja socialnega 
varstva kot bistvene sestavine socialne varnosti. 

V posameznih fazah pripravljanja zakona o skupnostih so- 
cialnega varstva smo se v razpravah ustavljali ob nekaterih 
izhodiščih, ki so z različnih zornih kotov predstavljali vlogo in 
tudi način organiziranja skupnosti socialnega varstva. Različ- 
nost pogledov na to skupnost je toliko bolj razumljiva, ker ta 
pomeni novost, ki se utemeljuje in uresničuje v usklajevanju 
in opredeljevanju posameznih vidikov in dejavnosti s po- 
dročja socialnega varstva. Ker zaradi različnih razlogov te 

naloge še vedno niso dokončno uveljavljene in uresničene, 
skuša ta zakon bolj odgovorno urediti in opredeliti pristojno- 
sti in naloge skupnosti in tako omogočiti, da bodo delovni 
ljudje celovito odločali o svojih potrebah na področju social- 
nega varstva in določali politiko ter prednostne naloge in 
interese. 

Skupščina SR Slovenije je 27. II. 1979 obravnavala in spre- 
jela predlog za izdajo zakona o skupnostih socialnega varstva 
in sprejela sklep, da Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
pripravi osnutek zakona in pri tem upošteva pripombe, pred- 
loge in mnenja delovnih teles Skupščine SR Slovenije in 
pripombe, dane v razpravi na sejah zborov. 
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Osnutek zakona o skupnostih socialnega varstva postavlja 
nekatere obveze predvsem z namenom, da poudari pomemb- 
nost in potrebnost opredeljevanja in usklajevanja posameznih 
programov, ciljev in nalog socialnega varstva. Le na ta način 
bi se lahko primerno in učinkovito dogovorili o načinih ure- 
sničevanja programov, o planiranju ter o oblikovanju osnov in 
izhodišč za posamezne sociainovarnostne pravice in tudi 
zagotovili enakopravno odločanje skupnosti socialnega var- 
stva s pristojnimi zbori skupščin družbenopolitičnih skupno- 
sti. Zaradi navedenih razlogov in nalog, ki jih ima skupnost 
socialnega varstva v uresničevanju družbenoekonomskih ter 
samoupravnih odnosov v skladu z načeli solidarnosti in socia- 
lističnega humanizma, moramo skupnosti socialnega varstva 
omogočiti in jo tudi usposobiti za usklajevanja socialnovar- 
stvenih prvin v programih vseh skupnosti, ki jo sestavljajo ter 
s tem tudi za uresničevanje enotne politike socialnega var- 
stva. 

V skupnost socialnega varstva se bodo po svojih programih 
dela obvezno vključevale samoupravne interesne skupnosti 
socialnega skrbstva, otroškega varstva, pokojninskega in in- 
validskega zavarovanja, starostnega zavarovanja kmetov, za- 
poslovanja ter stanovanjske skupnosti. Osnutek zakona pre- 
dvideva tudi aktivno vključevanje in sodelovanje zdravstvenih, 
izobraževalnih in drugih samoupravnih interesnih skupnosti 
takrat, kadar se porabniki in izvajalci teh skupnosti dogovar- 
jajo o sociainovarstvenih delih programov in kadar menijo, da 
bi se o osnovah in merilih za posamezne pravice, ki vsebujejo 
socialnovarstvene elemente, morali uskladiti z udeleženci 
svobodne menjave dela samoupravnih interesnih skupnosti s 
področja socialnega varstva. Z istim namenom vključuje za- 
kon o skupnostih socialnega varstva tudi usklajevanje nalog 
za izboljšanje materialnega položaja borcev NOV in vojaških 
invalidov ter civilnih invalidov vojne. 

Osnutek zakona opredeljuje nujnost usklajevanja in opre- 
deljevanja sociainovarstvenih vidikov že v organizacijah zdru- 
ženega dela in krajevnih skupnosti tako, da bi zadeve, ki bi jih 
obravnavala skupščina skupnosti socialnega varstva na skup- 
nem sestanku, obravnavali delegati vseh delegacij s področja 
socialnega varstva. Na ta način bi zagotovili poenoten pristop 
in usklajenost izhodišč s področja socialnega varstva v skup- 
nostih, ki se vanjo vključujejo. 

Izhajajoč iz celovitosti problematike socialnega varstva de- 
lovnega človeka in občana, osnutek zakona določa tudi vse- 
binska področja, ki zahtevajo predhodno usklajevanje in do- 
govarjanje v skupnostih socialnega varstva, da bi se izognili 
uveljavljanju delnih interesov posameznih skupnosti v si- 
stemu programiranja in financiranja potreb na tem področju. 

Osnutek zakona je oblikovan tako, da bo dogovarjanje in 
usklajevanje v skupnostih socialnega varstva zajelo celovit 

sistem socialnih pravic in sicer tako, da bi se na tem mestu 
delavci v organizaciji združenega dela, drugi delovni ljudje in 
občani dogovarjali za skupne osnove in merila za uveljavlja- 
nje teh pravic. S tem bi imeli možnost spremljati kumulativno 
delovanje socialnih korektivov, omogočeno bo celovito in 
predvsem učinkovito izvajanje socialne politike, kar bi vseka- 
kor pomenilo velik vsebinski premik glede na sedanje stanje, 
ko imamo na tem področju različne in včasih tudi parcialne 
pristope ter merila za uresničevanje sociainovarstvenih pra- 
vic. 

S predlogom za izdajo zakona o skupnostih socialnega 
varstva smo odprli nekatera vprašanja v vlogi te skupnosti. 

Med razpravo in v času priprave osnutka zakona o skupno- 
stih socialnega varstva so bile nekatere dileme pojasnjene, še 
vedno pa ni v celoti opredeljen in dograjen način organizira- 
nja skupnosti. V osnutku zakona ponovno odpiramo vpraša- 
nje ustanoviteljev in organiziranosti skupnosti. Z varianto v 8. 
členu daje osnutek poleg horizontalne še možnost vertikalne 
delegatske povezanosti republiške skupnosti socialnega var- 
stva. 

V nadaljnji razpravi se bo potrebno odločiti za eno aH drugo 
varianto in pri tem upoštevati uresničevanje njene vloge pri 
usklajevanju posameznih vidikov socialne varnosti. V tej zvezi 
je zato potrebno opozoriti, da imamo v primeru, če republiško 
skupnost socialnega varstva ustanovijo poleg ustreznih repu- 
bliških skupnosti oziroma zvez skupnosti tudi občinske skup- 
nosti socialnega varstva, opravka z dvema načinoma izpeljave 
istih interesov, ki se uresničujejo v republiški skupnosti so- 
cialnega varstva. Najprej s povezanostjo občinskih skupnosti 
socialnega varstva v republiško skupnost socialnega varstva 
ter preko republiških samoupravnih interesnih skupnosti, ki 
se povezujejo v Skupnost socialnega varstva Slovenije, pri 
čemer gre v bistvu za dvojno izpeljavo povezave iz občin- 
skega nivoja v republiško skupnost socialnega varstva. 

Horizontalni način povezovanja in usklajevanja med sa- 
moupravnimi interesnimi skupnostmi s področja socialnega 
varstva tako na občinski kot na republiški ravni je sicer bližji 
vlogi skupnosti socialnega varstva, vendar pa je tak postopek 
zelo dolgotrajen in ga je nemogoče uskladiti s postopkom v 
skupščini SR Slovenije. 

Zakon določa tudi vprašanja, ki jih obravnavajo in usklaju- 
jejo občinske skupnosti socialnega varstva in republiška 
skupnost socialnega varstva, opredeljujejo socialno varstvo 
kot dejavnost posebnega družbenega pomena, kar je pomem- 
ben element družbenoekonomskih odnosov, določa obvez- 
nost ustanavljanja skupnosti socialnega varstva, načela za 
njihovo organizacijo in način zagotavljanja sredstev tem 
skupnostim. 

OSNUTEKZAKONA 

o socialnem skrbstvu (ESA-211) 

POVZETEK 
OSNUTEK ZAKONA O SOCIALNEM 
SKRBSTVU 

Vsebina osnutka Zakona o socialnem skrbstvu je razde- 
ljena na devet poglavij. 

V drugem poglavju so, takoj za splošnimi določbami, 
določila o tem, kaj je vsebina dejavnosti socialnega 
skrbstva oziroma s katerimi strokovnimi in materialnimi 
storitvami v okviru socialnega skrbstva dajemo pomoč 
posameznikom, družinam in skupinam delovnih ljudi ter 
občanov, in kdo so upravičenci do teh storitev. 

V tretjem poglavju osnutka določa, da je rejništvo samo- 
stojna poklicna dejavnost ob pogojih, ki jih zainteresirane 

samoupravne interesne skupnosti natančneje določijo s 
posebnim samoupravnim sporazumom. 

četrto poglavje osnutka ureja odnose med uporabniki in 
izvajalci. Določeni so uporabniki in izvajalci ter predmet 
svobodne menjave dela naj bi bile posamezne socialno- 
skrbstvene storitve, kjer jih ni mogoče v celoti opredeliti 
pa programi storitev oziroma določena dejavnost. To po- 
glavje določa tudi obvezne sestavine samoupravnih spo- 
razumov o temeljih planov, standarde socialnoskrbstvenih 
storitev, vire sredstev, način planiranja potreb po so- 
cialnoskrbstvenih storitvah in uresničevanje svobodne 
menjave dela v krajevni skupnosti. 

V poglavju, ki ureja organiziranost samoupravnih intere- 
snih skupnosti socialnega skrbstva je z osnutkom dolo- 
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čeno delovno področje občinskih in republiške skupnosti 
socialnega skrbstva, določena je obveznost ustanavljanja 
teh skupnosti, obveznost povezovanja v skupnosti social- 
nega varstva pa je urejena že v temeljnih določbah. 

Osnutek v tem poglavju še določa, da je skupščina 
skupnosti socialnega skrbstva dvodomna, organizirana pa 
mora biti tako, da je zagotovljeno enakopravno odločanje 
uporabnikov in izvajalcev. Da o zadevah socialnega 
skrbstva in drugih zadevah, ki so skupnostim socialnega 
skrbstva poverjene z drugimi zakoni, odločajo delegatsko 
sestavljeni organi, da morajo skupnosti socialnega 
skrbstva obvezno ustanoviti eno ali več posebnih sodišč 
združenega dela. 

Za opravljanje strokovnih, administrativno-tehničnih in 
tem podobnih del skupnega pomena naj bi po določbi 

osnutka, skupnosti socialnega skrbstva praviloma usta- 
novile skupne strokovne službe skupaj z drugimi samou- 
pravnimi interesnimi skupnostmi, ali opravljanje teh del z 
dogovorom prenesle na druge organizacije aH upravne 
organe. 

V šestem poglavju osnutek zakona ureja samoupravno 
organiziranost izvajalcev storitev socialnega skrbstva, to 
je centrov za socialno delo in socialnih zavodih. Določeni 
so pogoji za njihovo ustanovitev ter delo. 

Osnutek vsebuje tudi nekatere minimalne pogoje, ki jih 
morajo izpolnjevati delavci, ki delajo na področju social- 
nega skrbstva in pa določbe o postopku v zvezi z uveljav- 
ljanjem posamičnih pravic iz socialnega skrbstva in drugih 
pravic, o katerih odločajo skupnosti socialnega skrbstva. 

I. TEMELJNE DOLOČBE 4. člen OPOMBE: 

1. člen 

S tem zakonom se ureja dejavnost social- 
nega skrbstva, odnosi med udeleženci v svo- 
bodni menjavi dela, organizacija in delo sa- 
moupravnih interesnih skupnosti socialnega 
skrbstva, samoupravna organiziranost izva- 
jalcev storitev na področju socialnega 
skrbstva, postopek za odločanje o posamez- 
nih socialnoskrbstvenih pravicah in o drugih 
pravicah, o katerih odločajo organi socialne- 
ga skrbstva na osnovi pooblastil iz drugih 
zakonov ter druga vprašanja na tem področju. 

2. člen 

Delovni ljudje in občani organizirajo in ra- 
zvijajo socialno skrbstvo kot dejavnost, s ka- 
tero na temeljih solidarnosti in vzajemnosti 
preprečujejo vzroke za nastanek motenj pri 
vključevanju v življenje in delo ter pomoč 
ogroženim posameznikom, družinam in sku- 
pinam delovnih ljudi in občanov pri njihovem 
vključevanju v družbeno skupnost in uspo- 
sabljanju za življenje in delo. 

3. člen 

Delavci v združenem delu, drugi delovni 
ljudje in občani zadovoljujejo svoje osebne in 
skupne potrebe in interese po storitvah so- 
cialnega skrbstva samoupravno organiziranih 
v organizacijah združenega dela, v krajevnih 
skupnostih, v samoupravnih interesnih skup- 
nostih socialnega skrbstva in po njih ter v 
društvih. 

Zadovoljevanje svojih potreb in interesov 
po socialnoskrbstvenih storitvah si delavci v 
združenem delu, drugi delovni ljudje in obča- 
ni zagotovijo s svobodno menjavo z delavci v 
centrih za socialno delo in socialnih zavodih, 
ki te storitve izvršujejo, zadovoljevanje svojih 
interesov po minimalni socialni varnosti pa s 
solidarnostnim zagotavljanjem sredstev v ok- 
viru samoupravnih interesnih skupnosti so- 
cialnega skrbstva. 

5. člen 

Obseg in način zadovoljevanja potreb po 
socialnoskrbstvenih storitvah določijo upo- 
rabniki in izvajalci s samoupravnim sporazu- 
mom o temeljih planov samoupravnih intere- 
snih skupnosti socialnega skrbstva in z dru- 
gimi samoupravnimi sporazumi in pogod- 
bami. 

Socialno skrbstvo je dejavnost posebnega 
družbenega pomena. Posebni družbeni inte- 
res se uresničuje z določitvijo pogojev in na- 
čina opravljanja socialnoskrbstvene dejavno- 
sti, s soodločanjem uporabnikov, ustanovite- 
ljev socialnoskrbstvenih organizacij združe- 
nega dela, organov družbenopolitičnih skup- 
nosti in družbenopolitičnih organizacij v or- 
ganih upravljanja socialnoskrbstvenih orga- 
nizacij, s soglasjem družbenopolitične skup- 
nosti k posameznim določbam samoupravnih 
splošnih aktov organizacij združenega dela 
socialnega skrbstva, s sodelovanjem pred- 
stavnikov uporabnikov družbenopolitičnih 
skupnosti in družbenopolitičnih organizacij v 
postopku za imenovanje poslovodnih orga- 
nov in drugimi oblikami družbenega vpliva v 
skladu s tem zakonom. 

6. člen 

Delavci v združenem delu, drugi delovni 
ljudje in občani, organizirani v skupnostih 
socialnega skrbstva, se skupaj z delovnimi 
ljudmi v drugih samoupravnih interesnih 
skupnostih s področja socialnega varstva ob- 
vezno povezujejo v skupnosti socialnega var- 
stva zaradi oblikovanja celovite politike so- 
cialnega varstva kot bistvene sestavine so- 
cialne varnosti delovnih ljudi in občanov ter 
usklajevanja programov s tega področja. 

V skupnostih socialnega varstva se s po- 
dročja socialnega skrbstva usklajujejo pred- 
vsem osnove in merila za usklajevanje social- 
nih dajatev občanom, programi za izgradnjo 
splošnih socialnih zavodov, invalidskih delav- 
nic in zavodov za usposabljanje. 
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OPOMBE: II. DEJAVNOST SOCIALNEGA 
SKRBSTVA IN UPRAVIČENCI DO 
STORITEV IN POMOČI 

7. člen 

Socialno skrbstvo obsega dejavnosti, s ka- 
terimi se zagotavlja pomoč posameznikom, 
družinam in skupinam delovnih ljudi in obča- 
nov. 

Dejavnost, opravila in ukrepi socialnega 
skrbstva, s katerimi se uresničujejo posamez- 
ne sestavine socialne varnosti delovnih ljudi 
in občanov, se izvajajo na način in v obliki, ki 
najbolj primerno in učinkovito rešujejo pro- 
bleme občana in ga hkrati spodbujajo, da 
sodeluje pri reševanju lastnih problemov in 
da razvija ali ohranja svoje sposobnosti za 
polnovredno vključevanje v delo in družbeno 
življenje. 

8. člen 

Socialno skrbstvo obsega zlasti naslednje 
storitve in pomoči: 

- storitve v zvezi z izvajanjem določb zako- 
na o zakonski zvezi in družinskih razmerjih ter 
v zvezi z izvrševanjem nalog, ki jih socialnemu 
skrbstvu nalagajo drugi zakoni in na podlagi 
zakonov izdani predpisi; 

- diagnostično in svetovalno delo z oseb- 
nostno in vedenjsko motenimi otroki, mlado- 
letniki in odraslimi osebami; 

- pomoč občanom in družinam pri načrto- 
vanju družine, oskrbi, negi in vzgoji otrok; 

- svetovanje pri urejanju odnosov v družini 
in v širšem okolju; 

- oskrbo in varstvo v tujih družinah, v so- 
cialnih zavodih, v vzgojnih zavodih in zavodih 
za usposabljanje; 

- pomoč posameznikom in družinam pri 
preprečevanju.alkoholizma in narkomanije; 

- družbeno denarne pomoči; 
- zagotavljanje pogojev za delo in organi- 

zacijo dela invalidnih oseb pod posebnimi 
pogoji; 

- varstvo in organiziranje pomoči obča- 
nom na domu. 

9. člen 

Upravičenci do storitev in pomoči s področ- 
ja socialnega skrbstva so: 

-i otrioci in mladoletniki, prikrajšani za nor- 
malno.'družinsko življenje, 

- -otroci in mladoletniki z motnjami v tele- 
snem in duševnem razvoju, 

- odrasle invalidne osebe, ki so potrebne 
družbene pomoči, varstva, usposabljanja in 
zaposlitve pod posebnimi pogoji, 

- odrasle materialno ogrožene osebe, 
- odrasle osebe, ki so potrebne družbene- 

ga varstva zaradi pojavov, ki spremljajo stara- 
nje, 
- družbeno neprilagojene osebe, 
- mladoletniki, ki jim je izrečen vzgojni 

ukrep oziroma odrasle osebe, ki jim je izrečen 
varstveni nadzor ob pogojni obsodbi in ose- 
be, ki potrebujejo pomoč ob pogojnem odpu- 
stu oziroma po prestani kazni, 

- osebe in družine, upravičene do posa- 
meznih storitev po zakonu o zakonski zvezi in 
družinskih razmerjih in po drugih zakonih, po 
katerih je izvrševanje posameznih nalog po- 
verjeno občinskim skupnostim socialnega 
skrbstva, 

- osebe, ki iz drugih upravičenih razlogov 
potrebujejo pomoč. 

10. člen 

Oblike materialne pomoči v socialnem 
skrbstvu, pogoje in način uveljavljanja ter na- 
čin izplačevanja pomoči in drugih dajatev so- 
cialnega skrbstva, obveznosti in odgovorno- 
sti, ki jih imajo prejemniki dajatev socialnega 
skrbstva do občinske skupnosti socialnega 
skrbstva in druga vprašanja v tej zvezi, se 
podrobneje določijo s statutom ali drugim 
samoupravnih splošnim aktom občinske 
skupnosti socialnega skrbstva. 

III. REJNIŠTVO 

11. člen 

Rejnik je občan, ki sprejme v rejništvo otro- 
ka oziroma v oskrbo odraslo osebo. 

Rejništvo je samostojna poklicna dejav- 
nost, če rejnik izpolnjuje pogoje, ki so določe- 
ni v samoupravnem sporazumu, ki ga sklene- 
jo Skupnost socialnega skrbstva Slovenije, 
Zdravstvena skupnost Slovenije ter Skupnost 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja v 
Sloveniji. 

12. člen 

Rejnik opravlja rejništvo na podlagi rejniške 
pogodbe, ki jo sklene s pristojnim organom 
občinske skupnosti socialnega skrbstva in v 
kateri so določene pravice in dolžnosti rejnika 
in občinske skupnosti. 

Za svoje delo prejema rejnik rejnino, katere 
višina se določi s pogodbo o rejništvu. 

Rejnina je povračilo, ki obsega materialne 
izdatke za oskrbo otroka oziroma odrasle 
osebe, za katero skrbi druga družina in pri- 
merno nagrado za rejnikovo delo. Potrebna 
finančna sredstva za rejnino zagotavljajo ob- 
činske skupnosti socialnega skrbstva. 

Občinska skupnost, ki plačuje rejnino, ima 
pravico do celotnega ali delnega povračila 
rejnine od tistih, ki so dolžni preživljati otroka 
v rejništvu oziroma iz dohodkov in premože- 
nja otroka; za odrasle osebe, nameščene v 
tujo družino v oskrbo, pa iz dohodkov in pre- 
moženja odrasle osebe oziroma tistih, ki so jo 
dolžni preživljati. 

IV. ODNOSI MED UPORABNIKI IN 
IZVAJALCI SOCIALNOSKRBSTVENIH 
STORITEV 

13. člen 

Udeleženci v svobodni menjavi dela na po- 
dročju socialnega skrbstva so uporabniki in 
izvajalci socialnoskrbstvenih storitev. 
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Uporabniki socialnoskrbstvenih storitev so 
delavci v temeljnih organizacijah združenega 
dela, delovnih skupnostih, drugi delovni lju- 
dje in občani v krajevnih skupnostih (v nadalj- 
njem besedilu: uporabniki). 

Izvajalci socialnoskrbstvenih storitev so de- 
lavci v organizacijah združenega dela, ki izvr- 
šujejo socialnoskrbstvene storitve, delovni 
ljudje in občani organizirani v ustreznih druž- 
benih organizacijah in društvih (v nadaljnjem 
besedilu: izvajalci). 

14. člen 

Predmet svobodne menjave dela na po- 
dročju socialnega skrbstva so socialnoskrb- 
stvene storitve in programi teh storitev. 

Socialnoskrbstvene storitve in programe 
storitev kot predmet svobodne menjave dela 
opredelijo uporabniki in izvajalci s samou- 
pravnimi sporazumi o temeljih planov skup- 
nosti socialnega skrbstva in z drugimi samou- 
pravnimi sporazumi in pogodbami. 

15. člen 

Uporabniki in izvajalci socialnoskrbstvenih 
storitev si s svobodno menjavo dela skupno in 
enakopravno zagotavljajo zadovoljevanje 
osebnih in skupnih družbenih potreb in inte- 
resov uporabnikov po socialnoskrbstvenih 
storitvah ter prihodek izvajalcev kot povračilo 
za izvršene storitve, programe teh storitev oz. 
za določeno socialnoskrbstveno dejavnost na 
osnovi samoupravno ugotovljenih osebnih in 
skupnih potreb ter interesov na področju so- 
cialnega skrbstva, dohodkovnih možnosti 
uporabnikov in na osnovi strokovnih, tehnič- 
nih, kadrovskih in drugih zmogljivosti izvajal- 
cev. 

16. člen 

Uporabniki in izvajalci s samoupravnimi 
sporazumi o temeljih planov opredelijo pro- 
grame socialnoskrbstvenih storitev 'oziroma 
naloge po posameznih sestavinah programov 
in sicer zlasti: 

- zagotovljeni del programa, ki se zagotav- 
lja enotno v vseh občinah po načelu solidar- 
nosti, elemente za ugotavljanje višine povra- 
čila za izvajanje tega programa in način izva- 
janja solidarnosti, 

- program skupnih nalog, način vzajemne- 
ga združevanja sredstev, pogoje za združeva- 
nje teh sredstev, 

- dodatni program in potrebna sredstva, 
- sredstva, ki so potrebna za izvedbo pro- 

gramov v celoti in v posameznih planskih 
obdobjih na podlagi višine cene storitev, po- 
vračila za programe oz. za določeno dejav- 
nost, 

- osnove, na podlagi katerih se ugotavljajo 
cene in oblikujejo povračila in na podlagi 
katerih izvajalci ustvarjajo celoten prihodek 
ter pridobivajo dohodek, 

- standarde in normative za socialnoskrb- 
stvene storitve, programe storitev in določene 
dejavnosti. 

17. člen OPOMBE: 

Udeleženci v svobodni menjavi dela na po- 
dročju socialnega skrbstva vrednotijo rezulta- 
te dela s samoupravno dogovorjeno ceno za 
posamično socialnoskrbstveno storitev kot 
povračilo za opravljeni program teh storitev 
oziroma za izvajanje določene dejavnosti. 

18. člen 

Uporabniki in izvajalci s samoupravnim 
sporazumom o temeljih planov skupnosti so- 
cialnega skrbstva določijo normative in stan- 
darde za opravljanje socialnoskrbstvenih sto- 

ritev, programa storitev oziroma za izvrševa- 
nje določene dejavnosti. 

Strokovne, delovne, materialne, tehnične, 
varstvene, higienske in druge pogoje oziroma 
normative, ob katerih je še mogoče izvrševati 
socialnoskrbstvene storitve, programe stori- 
tev oziroma določene dejavnosti, določa po- 
seben zakon. 

Standardi iz prejšnjega odstavka tega člena 
predstavljajo osnovno izhodišče pri določa- 
nju cene storitev oziroma pri vrednotenju 
enotnih programov ali enotnih delov progra- 
mov, ki so namenjeni zadovoljevanju tistih 
potreb in interesov delavcev, delovnih ljudi in 
občanov, ki izhajajo iz pravic, določenih v 
ustavi ali zakonu. 

19. člen 

Sredstva za zadovoljevanje potreb po so- 
cialnoskrbstvenih storitvah, programih teh 
storitev oziroma po dejavnosti se zagotavljajo 
iz dohodka temeljnih organizacij združenega 
dela, osebnega dohodka delavcev ter iz do- 
hodka oziroma prihodkov drugih delovnih 
ljudi. 

Iz dohodka temeljnih organizacij združene- 
ga dela uporabnikov se zagotavljajo sredstva 
potrebna za uresničevanje v dogovorih o te- 
meljih planov družbenopolitične skupnosti 
zagotovljenega dela programa, ki se zagotav- 
lja enotno v vseh občinah po načelu solidar- 
nosti. Iz osebnih dohodkov delavcev ter iz 
dohodkov oziroma drugih prihodkov drugih 
delovnih ljudi in občanov zagotavljajo upo- 
rabniki potrebna sredstva za uresničevanje 
programa skupnih nalog in za uresničevanje 
dodatnih programov. 

20. člen 

Delavci v temeljnih organizacijah in delov- 
nih skupnostih ter drugi samoupravno orga- 
nizirani delovni ljudje in občani kot uporabni- 
ki v svojih planih opredelijo tudi svoje potrebe 
in interese po storitvah delavcev v organizaci- 
jah združenega dela na področju socialnega 
skrbstva. Na podlagi samoupravnih sporazu- 
mov o temeljih planov, ki jih sklenejo z izvajal- 
ci na tem področju in v katerih opredelijo 
medsebojne pravice, obveznosti in odgovor- 
nosti, opredelijo tudi sredstva, ki so potrebna 
za zadovoljevanje teh potreb in interesov. 
Uporabniki in izvajalci se istočasno dogovori- 

poročevalec 33 



OPOMBE: J0 tuc|i o tem, katere potrebe in interese bodo 
zadovoljevali s svobodno menjavo dela v kra- 
jevni skupnosti in katere s svobodno menjavo 
dela v občinski skupnosti socialnega skrbstva 
oziroma v zvezah teh skupnosti. 

Uporabniki in izvajalci socialnoskrbstvenih 
storitev usklajujejo samoupravne sporazume 
o temeljih planov na področju socialnega 
skrbstva. Tako usklajeni samoupravni spora- 
zumi o temeljih planov na področju socialne- 
ga skrbstva so ena od osnov za sklepanje 
dogovora o temeljih planov občine. V teh sa- 
moupravnih sporazumih in dogovorih uskla- 
jujejo, opredeljujejo in sprejemajo tudi tiste 
pravice, obveznosti in odgovornosti, ki izhaja- 
jo iz zadovoljevanja določenih potreb in inte-' 
resov po storitvah socialnega skrbstva na ob- 
močju več občin ali na območju republike. 

Usklajeni samoupravni sporazumi o teme- 
ljih planov na področju socialnega skrbstva v 
primerih, ko je potrebno zadovoljevanje po- 
treb in interesov na območju republike kot 
celote, so ena od osnov za sklepanje dogovo- 
ra o temeljih plana republike. 

Na podlagi usklajenih samoupravnih spora- 
zumov o temeljih planov na področju social- 
nega skrbstva, ki jih sklenejo uporabniki in 
izvajalci socialnoskrbstvenih storitev, sprej- 
mejo svoje plane: 

- delavci temeljnih organizacij in delovnih 
skupnosti uporabnikov in izvajalcev socialno- 
skrbstvenih storitev, 

- uporabniki in izvajalci v krajevni skupno- 
sti in samoupravnih interesnih skupnostih so- 
cialnega skrbstva na območju občine ter v 
republiški skupnosti socialnega skrbstva. 

21. člen 

V krajevni skupnosti si delavci, drugi delov- 
ni ljudje in občani po krajevni skupnosti zago- 
tavljajo uresničevanje svojih potreb po social- 
noskrbstvenih storitvah, ki imajo za občane te 
krajevne skupnosti poseben pomen, ki jih je 
glede na naravo potreb smotrno in družbeno 
sprejemljivo zadovoljevati v krajevni skupno- 
sti in ki niso zajete v program občinske skup- 
nosti socialnega skrbstva. 

Izvrševanje teh storitev si zagotavljajo s 
svobodno menjavo dela z delavci v izvajalskih 
temeljnih organizacijah združenega dela s 
področja socialnega skrbstva, družbenih or- 
ganizacijah in društvih, ki opravljajo določene 
dejavnosti za uporabnike z območja krajevne 
skupnosti. 

22. člen 

Sredstva za pokrivanje potreb po socialno- 
skrbstvenih storitvah za občane na območju 
določene krajevne skupnosti solidarno zago- 
tavljajo občani in delavci v temeljnih organi- 
zacijah in delovnih skupnostih, ki imajo sedež 
na območju te krajevne skupnosti in katerih 
delavci živijo na območju te krajevne skupno- 
sti ter delavci v temeljnih organizacijah in 
delovnih skupnostih, katerih sedež je v drugi 
krajevni skupnosti, njeni delavci pa živijo v tej 
krajevni skupnosti. 

Potrebna sredstva zagotavljajo iz svojih 
osebnih dohodkov ter iz dohodkov oziroma 
prihodkov drugih delovnih ljudi in občanov. 

23. člen 

Program storitev socialnega skrbstva, ki so 
potrebna za zadovoljevanje potreb občanov 
krajevne skupnosti, pogoje za upravičenost 
do storitev, sredstva ter način zbiranja sred- 
stev določijo uporabniki in izvajalci s samou- 
pravnim sporazumom o temeljih plana krajev- 
ne skupnosti in z drugimi samoupravnimi 
sporazumi v skladu z zakonom. 

24. člen 

Delavci v organizacijah združenega dela s 
področja socialnega skrbstva sporazumno in 
enakopravno z uporabniki svojih storitev s 
samoupravnim sporazumevanjem: 

- sprejemajo odločitve o medsebojnih pra- 
vicah, obveznostih in odgovornostih v skladu 
s svojimi tehničnimi in kadrovskimi možnost- 
mi in potrebami ter dohodkovnimi sposob- 
nostmi uporabnikov, 
- določajo standarde in normative za so- 

cialnoskrbstvene storitve, programe teh stori- 
tev in dejavnosti, 

- določajo osnove in merila za ugotavljanje 
cen za socialnoskrbstvene storitve, oblike po- 
vračil ter pogoje za uresničevanje materialnih 
in drugih obveznosti, 

- sprejemajo programe za razširitev dejav- 
nosti in določijo sredstva za njihovo izvršitev, 

- sprejemajo druge odločitve glede med- 
sebojnih pravic, obveznosti in odgovornosti, 

- urejajo druge medsebojne odnose. 

V. SAMOUPRAVNE INTERESNE 
SKUPNOSTI SOCIALNEGA SKRBSTVA 

25. člen 

Uporabniki in izvajalci na področju social- 
nega skrbstva v skladu z zakonom ustanavlja- 
jo samoupravne interesne skupnosti social- 
nega skrbstva (v nadaljnjem besedilu: skup- 
nosti socialnega skrbstva). 

V teh skupnostih uporabniki in izvajalci 
uresničujejo svobodno menjavo dela, združu- 
jejo delo in sredstva ter enakopravno in skup- 
no odločajo o opravljanju dejavnosti social- 
nega skrbstva v skladu s skupnimi interesi in 
možnostmi, določajo obseg pravic in način 
njihovega uresničevanja, določajo politiko ra- 
zvoja in pospeševanja socialnega skrbstva in 
uresničujejo druge skupne interese. 

26. člen 

Skupnosti socialnega skrbstva se ustanav- 
ljajo za območje občine (v nadaljnjem besedi- 
lu: občinske skupnosti socialnega skrbstva). 

Občinske skupnosti socialnega skrbstva se 
lahko združujejo v širše skupnosti ali ustanav- 
ljajo druga združenja. 

Občinske skupnosti socialnega skrbstva se 
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obvezno združijo v Skupnost socialnega 
skrbstva Slovenije. 

27. člen 

S samoupravnim sporazumom o usta- 
novitvi skupnosti socialnega skrbstva se ure- 
jajo: predmet svobodne menjave dela, sa- 
moupravna organiziranost skupnosti, vsebi- 
na, način in postopek sporazumevanja o 
medsebojnih pravicah, obveznostih in odgo- 
vornostih, osnove družbenoekonomskih od- 
nosov v skupnosti, pravice in odgovornosti 
organov skupnosti ter druge zadeve, ki so 
skupnega pomena za njene člane. 

S samoupravnim sporazumom in s statu- 
tom se podrobneje uredijo pravice, obvezno- 
sti in odgovornosti članov skupnosti social- 
nega skrbstva. 

K samoupravnemu sporazumu o usta- 
novitvi in statutu daje soglasje izvršni svet 
skupščine pristojne družbenopolitične skup- 

Delavci, drugi delovni ljudje in občani ure- 
sničujejo v občinski skupnosti socialnega 
skrbstva zlasti naslednje naloge: 

- uresničujejo svobodno menjavo dela na 
področju dejavnosti socialnega skrbstva, 

- skrbijo za razvoj in izvajanje socialnega 
skrbstva in ga usklajujejo s splošnimi družbe- 
nimi potrebami na svojem območju in v ta 
namen sprejemajo program razvoja socialne- 
ga skrbstva, 

- se dogovarjajo o solidarnostnem združe- 
vanju sredstev za izvajanje programa stalnih 
družbenih denarnih pomoči in zdravstvenega 
zavarovanja upravičencev teh pomoči ter fi- 
nanciranje kadrov po normativih, 

- sprejemajo program razvoja socialnih za- 
vodov, disciplinskih centrov, zakonskih sve- 
tovalnic, delavnic pod posebnimi pogoji, 
sprejemališč za mladoletnike in za odrasle 
osebe, zavodov za usposabljanje in skrbijo za 
njihov razvoj in delovanje, 

- spremljajo in proučujejo socialne proble- 
me ter pojave s svojega področja in sodeluje- 
jo z organizacijami združenega dela, s krajev- 
nimi skupnostmi in samoupravnimi interesni- 
mi skupnostmi pri oblikovanju ter izvajanju 
ukrepov z drugih področij socialne politike, 

- organizirajo, v povezavi z drugimi sa- 
moupravnimi interesnimi skupnostmi, s kra- 
jevnimi skupnostmi, organizacijami združe- 
nega dela, družbenopolitičnimi organizacija- 
mi in društvi ter prek sredstev javnega obve- 
ščanja, vzgojnoizobraževalne aktivnosti za 
uresničevanje ciljev socialnega skrbstva. 

29. člen 

Občinsko skupnost upravlja skupščina. 
Skupščina občinske skupnosti socialnega 

skrbstva ima dva zbora: 
- zbor uporabnikov, ki ga sestavljajo dele- 

gati delavcev v temeljnih in drugih organiza- 
cijah združenega dela in drugih samouprav- 
nih organizacijah in skupnostih, delegati de- 
lovnih ljudi in občanov v krajevnih skupnostih 

ter delegati delovnih ljudi, ki z osebnim delom OPOMBE: 
samostojno opravljajo gospodarsko ali drugo 
dejavnost, 

- zbor izvajalcev, ki ga sestavljajo delegati 
delavcev organizacij združenega dela ter de- 
legati delovnih ljudi in občanov, organiziranih 
v društvih in družbenih organizacijah, ki 
opravljajo dejavnost na področju socialnega 
skrbstva. 

Skupščina se organizira in deluje tako, da 
je zagotovljeno enakopravno odločanje upo- 
rabnikov in izvajalcev. 

30. člen 

Skupščina občinske skupnosti socialnega 
skrbstva razpravlja in odloča na zasedanju 
svojih zborov. 

V skupščini skupnosti socialnega skrbstva 
delegati sprejemajo plan skupnosti, oblikuje- 
jo politiko socialnega skrbstva, sestavljajo in 
predlagajo članom skupnosti programe dela 
in razvoja skupnosti ter drugo. O predlogih 
skupščine odločajo člani skupnosti. 

S samoupravnim sporazumom o usta- 
novitvi skupnosti se v skladu z zakonom dolo- 
čijo zadeve, o katerih odločajo delegati v 
skupščini, zadeve o katerih odločata oba zbo- 
ra enakopravno in zadeve, o katerih odloča 
posamezni zbor samostojno. 

Odločitve in sklepi skupščine o zadevah, o 
katerih odločajo delegati v skupščini so spre- 
jeti, če je zanje glasovala večine delegatov v 
vsakem zboru. 

31. člen 

Če soglasje med delegati v posameznem 
zboru ali med zboroma ni doseženo, se izvede 
usklajevalni postopek. 

Če o zadevah, ki so bistvenega pomena za 
uresničevanje skupnih interesov tudi v uskla- 
jevalnem postopku ni doseženo soglasje, lah- 
ko skupščina družbenopolitične skupnosti na 
predlog svojega izvršnega sveta začasno ure- 
di to vprašanje. 

32. đen 

Oblikovanje predlogov za odločitve, stali- 
šča, priporočila in akte, ki jih sprejema skup- 
ščina, spremljanje izvrševanja odločitev in da- 
janje smernic za delo strokovne službe, lahko 
skupščina občinske skupnosti poveri skup- 
nim organom, izvoljenim iz članov delegacij 
uporabnikov oziroma izvajalcev za skupščino 
skupnosti socialnega skrbstva. 

33. člen 

Skupščina občinske skupnosti socialnega 
skrbstva oblikuje za odločanje o zadevah, ki 
so skupnostim socialnega skrbstva poverjene 
z zakoni in za odločanje v drugih zadevah 
socialnega skrbstva enega ali več organov 
socialnega skrbstva iz delegatov uporabnikov 
in izvajalcev skupščine te skupnosti. 
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OPOMBE: 34. člen 

Uporabniki in izvajalci se po občinskih 
skupnostih socialnega skrbstva združujejo v 
Skupnost socialnega skrbstva Slovenije. 

V Skupnosti socialnega skrbstva Slovenije 
delegati uporabnikov in izvajalcev usklajujejo 
politiko na področju socialnega skrbstva v SR 
Sloveniji ter opravljajo naloge, ki terjajo širšo 
solidarnost delovnih ljudi, pri čemer: 

- združujejo in solidarnostno prelivajo 
sredstva za uresničevanje tistih pravic v so- 
cialnem skrbstvu, ki si jih delovni ljudje in 
občani medsebojno jamčijo na območju SR 
Slovenije ne glede na dohodkovne možnosti v 
posamezni občini, 

- oblikujejo enotne kriterije in merila ter 
postopek za pridobitev materialnih pravic, ki 
se uresničujejo v skupnostih socialnega 
skrbstva, 

- ustanavljajo posebne socialne zavode, ki 
so pomembni za vso republiko, 

- opravljajo druge naloge, ki jih določa za- 
kon in samoupravni sporazum o ustanovitvi. 

35. člen 

Skupščina skupnosti socialnega skrbstva 
Slovenije ima zbor uporabnikov in zbor izva- 
jalcev. 

V zbore skupščine socialnega skrbstva Slo- 
venije delegirajo delegate ustrezni zbori 
skupščine občinskih skupnosti tako, da je za- 
gotovljeno enakopravno odločanje uporabni- 
kov in izvajalcev. 

36. člen 

Občinske skupnosti socialnega skrbstva in 
skupnosti socialnega skrbstva Slovenije so 
pravne osebe. 

37. člen 

Določbe členov 30., 31. in 32. tega zakona 
se primerno uporabljajo tudi za Skupnost so- 
cialnega skrbstva Slovenije. 

38. člen 

Nadzorstvo nad zakonitostjo dela skupnosti 
socialnega skrbstva opravljajo pristojni 
upravni organi družbenopolitičnih skupnosti. 

39. člen 

Nadzorstvo nad uveljavljanjem pravic, nad 
oblikovanjem in uporabo sredstev, nad izvaja- 
njem sprejetih planov, programov in nalog ter 
nad delovanjem organov skupnosti in njene 
strokovne službe opravlja organ samouprav- 
ne delavske kontrole skupnosti socialnega 
skrbstva. 

40. člen 

Za reševanje sporov iz družbenoekonom- 
skih odnosov med skupnostmi socialnega 
skrbstva in sporov iz medsebojnih razmerij, ki 
jih delovni ljudje samostojno urejajo v skup- 

nosti socialnega skrbstva, se lahko v skladu z 
zakonom ustanovi posebno sodišče združe- 
nega dela. 

Več skupnosti socialnega skrbstva lahko 
ustanovi s samoupravnim sporazumom po- 
sebno sodišče združenega dela. 

Skupnosti socialnega skrbstva lahko s sa- 
moupravnimi interesnimi skupnostmi s po- 
dročja socialnega varstva oziroma drugimi 
samoupravnimi interesnimi skupnostmi po- 
dobnih družbenih dejavnosti s samoupravnim 
sporazumom ustanovijo skupno posebno so- 
dišče združenega dela. 

41. člen 

Za izvajanje strokovnih opravil in drugih 
opravil skupnega pomena skupnosti social- 
nega skrbstva praviloma ustanovijo skupaj z 
drugimi samoupravnimi interesnimi skup- 
nostmi s področja družbenih dejavnosti skup- 
no strokovno službo ali si z dogovorom z 
drugo organizacijo ali upravnim organom za- 
gotovijo izvrševanje teh opravil. 

VI. ORGANIZACIJE ZDRUŽENEGA 
DELA 

42. člen 

Socialnoskrbstvene storitve izvršujejo de- 
lavci samoupravno organizirani v organizaci- 
jah združenega dela s področja socialnega 
skrbstva ter občani kot člani društev oziroma 
družbenih organizacij. 

Organizacija združenega dela s področja 
socialnega skrbstva se organizira kot temelj- 
na organizacija združenega dela v sestavu 
delovne organizacije ali pa se ustanovi kot 
delovna organizacija. 

Delavci imajo pravico in dolžnost organizi- 
rati del delovne organizacije kot temeljno or- 
ganizacijo, če so izpolnjeni z zakonom dolo- 
čeni pogoji. 

Organizacije združenega dela na področju 
socialnega skrbstva so centri za socialno delo 
in socialni zavodi. 

43. člen 

Organizacije združenega dela na področju 
socialnega skrbstva so lahko tudi sprejemali- 
šča za mladoletnike ter zakonske svetovalni- 
ce, če so izpolnjeni splošni in posebni pogoji 
za organiziranje temeljne organizacije oziro- 
ma za ustanovitev samostojne delovne orga- 
nizacije. 

1. Centri za socialno delo 

44. člen 

Centri za socialno delo so organizacije 
združenega dela, ki opravljajo strokovne na- 
loge in opravila v zvezi z odločanjem o različ- 
nih pravicah in pomoči, v zvezi z izvrševanjem 
skrbstvenih ukrepov in ukrepov po družinski 
zakonodaji za otroke in mladoletnike, z uspo- 

36 poročevalec 



sabljanjem in napotitvijo otrok in mladoletni- 
kov na posebno šolanje ali usposabljanje, z 
izvrševanjem vzgojnih ukrepov in kazni zoper 
mladoletnike, svetovanjem pri urejanju od- 
nosov med zakoncema, v družini ali širšem 
okolju, dajanju pomoči pri reševanju stano- 
vanjskih problemov, pri zaposlovanju, pri za- 
gotovitvi pomoči in nege na domu, v drugi 
družini ali v socialnem zavodu ter druge nalo- 
ge, določene z ustanovitvenim aktom centra. 

45. člen 

Centre za socialno delo ustanavljajo občin- 
ske skupnosti socialnega skrbstva za območ- 
je ene ali več občin. 

Če ustanovi center za socialno delo več 
skupnosti (ustanoviteljev), uredijo svoje pra- 
vice in obveznosti do centra ter medsebojne 
odnose s samoupravnim sporazumom. 

Z aktom o ustanovitvi centra za socialno 
delo se določi tudi območje, za katerega bo 
center opravljal storitve. 

46. člen 

Center za socialno delo lahko opravlja stro- 
kovna opravila in naloge tudi za druge samo- 
upravne interesne skupnosti s področja druž- 
benih dejavnosti. 

Za opravljanje takih del in nalog sklene 
posebno pogodbo v soglasju z ustanoviteljem 
centra. 

47. člen 

Center za socialno delo začne z delom, ko 
so izpolnjeni naslednji pogoji: 

- da je zagotovljeno zadostno število so- 
cialnih in drugih strokovnih delavcev, 

- da so zagotovljeni prostori in oprema, 
- da so zagotovljena sredstva, ki so potreb- 

na za njeno ustanovitev in začetek dela in da 
so izpolnjeni drugi z zakonom določeni po- 
goji. 

48. člen 

K statutu centra za socialno delo dajeta 
soglasje ustanovitelj in izvršni svet družbeno- 
politične skupnosti, na območju katere ima 
center svoj sedež. 

49. člen 

Organ upravljanja centra za socialno delo 
je svet. V svetu centra sodelujejo poleg dele- 
gatov delavcev centra tudi delegati ustanovi- 
teljev, delegati družbenopolitičnih skupnosti 
in družbenih organizacij. 

50. člen 

Delegati ustanovitelja, družbenopolitične 
skupnosti in družbenopolitičnih organizacij v 
svetu centra soodločajo pri: 

- določanju predloga statuta in sprejema- 
nju drugih samoupravnih splošnih aktov cen- 
tra razen tistih, s katerimi se ureja delitev 
tistega dela dohodka, ki je namenjen osebni 

in skupni porabi in medsebojna delovna ra- OPOMBE: 
zmerja, 

- določanju pogojev za pridobivanje do- 
hodka, 

- sprejemanju finančnega načrta in zak- 
ljučnega računa centra, 

- določanju cen storitev, 
- uresničevanju načel in meril kadrovske 

politike in njihovemu izvajanju, 
- imenovanju in razreševanju poslovodnih 

organov in delavcev s posebnimi pooblastili 
in odgovornostmi, 

- drugih vprašanjih, ki so določena v sa- 
moupravnem sporazumu ali z drugimi sa- 
moupravnimi splošnimi akti centra. 

51. člen 

Center za socialno delo ima individualni 
poslovodni organ. 

Individualnega poslovodnega organa ime- 
nuje svet centra v soglasju skupščine družbe- 
nopolitične skupnosti. 

Individualni poslovodni organ mora imeti 
najmanj višjo strokovno izobrazbo. 

S statutom centra za socialno delo se po- 
drobneje določijo pogoji, ki jih mora izpolnje- 
vati individualni poslovodni organ. 

2. Socialni zavodi 

52. člen 

Organizacije združenega dela, ki zagotav- 
ljajo primerne življenjske razmere tistim, ki 
zaradi starosti, telesne ali duševne prizadeto- 
sti, zaradi drugih posebnih okoliščin ne more- 
jo ali ne želijo živeti sami ali v družini ali pa 
potrebujejo ustrezne oblike rehabilitacije, za- 
poslitve ali resocializacije, so socialni zavodi. 

Splošne in posebne socialne zavode usta- 
navljajo občinske skupnosti socialnega 
skrbstva, posebne socialne zavode, ki so po- 
membni za vso republiko, pa Skupnost so- 
cialnega skrbstva Slovenije. 

53. člen 

Socialni zavodi so splošni in posebni so- 
cialni zavodi. 

Splošni socialni zavodi zagotavljajo svojim 
oskrbovancem nastanitev, prehrano in zdrav- 
stveno nego ter zagotavljajo tiste aktivnosti v 
zavodu, ki ustrezajo potrebam oskrbovancev. 

Posebni socialni zavodi opravljajo poleg 
nalog iz prejšnjega odstavka tudi ustrezne 
oblike varstva, rehabilitacije, zaposlitve in re- 
socializacije, ki ustrezajo stanju in potrebam 
oskrbovancev. 

Posebni socialni zavodi so tudi zavodi, ki 
zaposlujejo invalidne osebe pod posebnimi 
pogoji in sprejemališča za mladoletnike in za 
odrasle osebe. 

Z ustanovitvenim aktom se natančneje do- 
loči status zavoda, zlasti pa naloge, katere bo 
zavod opravljal. 
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OPOMBE: 54 c,en 

Za ustanovitev socialnega zavoda je po- 
trebna ugotovitev ustrezne skupnosti social- 
nega skrbstva, da je ustanovitev socialnega 
zavoda družbeno utemeljena in usklajena s 
samoupravnim sporazumom o temeljih plana 
skupnosti ter s programom razvoja socialne- 
ga skrbstva na tem območju in ugotovitev 
republiškega upravnega organa za socialno 
varstvo, da je idejna zasnova v skladu z ugo- 
tovljenimi potrebami. 

Socialni zavod sme začeti z delom šele te- 
daj, ko republiški upravni organ za socialno 
varstvo ugotovi, da izpolnjuje minimalne stro- 
kovne, organizacijske, kadrovske ter higien- 
sko tehnične pogoje glede prostorov in opre- 
me, ki zagotavljajo varnost izvajalcev in upo- 
rabnikov. 

Minimalne pogoje iz prejšnjega odstavka 
določi republiški upravni organ za socialno 
varstvo. 

55. člen 

Če socialni zavod ne izpolnjuje v zakonu 
predpisanih pogojev, ali če je njegov obstoj 
strokovno ali družbenoekonomsko neuteme- 
ljen, lahko organi upravljanja tega socialnega 
zavoda - ustanoviteljev socialnega zavoda - 
ali republiški upravni organ za socialno var- 
stvo začnejo postopek za njegovo odpravo. 

56. člen 

Socialni zavod se odpravi, če na določenem 
območju ni več potrebe po taki dejavnosti v 
soglasju s pristojno družbenopolitično skup- 
nostjo in skupnostjo socialnega skrbstva. 

Če bi bil z odpravo socialnega zavoda pri- 
zadet družbeni interes, socialna varnost upo- 
rabnikov na določenem območju, odredi pri- 
stojna družbenopolitična skupnost potrebne 
ukrepe za zavarovanje interesov uporabnikov 
in širšega družbenega interesa. 

57. člen 

V statutu socialnega zavoda določijo delav- 
ci poleg zadev, ki jih določa zakon, tudi pogo- 
je in način izvajanja dejavnosti socialnega 
zavoda in notranjo organizacijo, upoštevajoč 
posebni družbeni interes, ki ga uresničujejo. 
K statutu socialnega zavoda morata dati so- 
glasje ustanovitelj in pristojna družbenopoli- 
tična skupnost. 

58. člen 

Organ upravljanja socialnega zavoda je 
svet. Pri zadevah posebnega družbenega po- 
mena sodelujejo pri upravljanju in odločanju 
v svetu zavoda tudi delegati oskrbovancev, 
skupnosti socialnega skrbstva z delegati zbo- 
ra uporabnikov, delegati družbenopolitičnih 
skupnosti, krajevne skupnosti, družbenopoli- 
tičnih organizacij in društev. 

Zadeve posebnega družbenega pomena so 
zlasti: razvojni programi, izgradnja in sanacija 
zavoda, določanje pogojev za pridobivanje 

dohodka na osnovah svobodne menjave dela, 
določanje cen storitev, finančni načrt in zak- 
ljučni račun zavoda, statusne spremembe, 
imenovanje in razreševanje individualnega 
poslovodnega organa zavoda in delavcev s 
posebnimi pooblastili in odgovornostmi, nji- 
hova odgovornost, obravnavanje dela zavoda 
glede izpolnjevanja njegovih nalog ter tiste 
določbe samoupravnih splošnih aktov, ki ure- 
jajo ta vprašanja. 

O medsebojnih delovnih razmerjih in o 
uporabi sredstev za osebno in skupno porabo 
odločajo delavci socialnega zavoda sami. 

59. člen 

Poslovodni organ socialnega zavoda je in- 
dividualni ali kolegijski poslovodni organ. 

Individualni poslovodni organ oziroma 
predsednik kolegijskega poslovodnega orga- 
na mora imeti najmanj višjo strokovno izobra- 
zbo. 

Individualnega poslovodnega organa oziro- 
ma predsednika kolegijskega poslovodnega 
organa imenuje svet zavoda v soglasju s 
skupščino družbenopolitične skupnosti. 

VII. DELAVCI NA PODROČJU 
SOCIALNEGA SKRBSTVA 

60. člen 

Strokovno delo na področju socialnega 
skrbstva v centrih za socialno delo in v social- 
nih zavodih opravljajo delavci, ki imajo 
ustrezno strokovno izobrazbo. 

Delavci iz prejšnjega odstavka so: socialni 
delavci, pravniki, psihologi, pedagogi, socio- 
logi in drugi strokovni delavci. 

61. člen 

Pripravniška doba za socialne delavce in 
druge strokovne delavce na področju social- 
nega skrbstva je eno leto. Po končni priprav- 
niški dobi mora pripravnik opraviti strokovni 
izpit. 

62. člen 

Republiški upravni organ, pristojen za so- 
cialno varstvo, določi potek in vsebino pri- 
pravništva ter vsebino in postopek za oprav- 
ljanje strokovnega izpita, razen če ni oprav- 
ljanje pripravništva in strokovnega izpita za 
posamezne profile drugače določeno s po- 
sebnimi predpisi. 

Delavci, ki opravljajo strokovna dela in na- 
loge na področju socialnega skrbstva, imajo 
pravico in dolžnost, da se strokovno izpopol- 
njujejo. 

Strokovno izpopolnjevanje mora biti v skla- 
du s programom socialnega skrbstva in z ra- 
zvojem metod socialnega in drugega strokov- 
nega dela. 

63. člen 

Delavci, ki delajo na področju socialnega 
skrbstva pri reševanju socialnih problemov, 
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sodelujejo z organizacijami združenega dela, 
s krajevnimi skupnostmi, s strokovnimi služ- 
bami samoupravnih interesnih skupnosti, z 
družbenopolitičnimi in drugimi družbenimi 
organizacijami ter društvi in se dogovarjajo s 
strokovnimi službami interesnih skupnosti za 
skupne akcije. 

64. člen 

Delavci na področju socialnega skrbstva so 
tudi socialni delavci, ki opravljajo posamezne 
socialnoskrbstvene storitve v vzgojnoizobra- 
ževalnih organizacijah, temeljnih organizaci- 
jah združenega dela in delovnih skupnostih 
ter v krajevnih skupnostih. 

65. člen 

Delavci na področju socialnega skrbstva pri 
svojem delu uporabljajo strokovne metode 
socialnega in drugega strokovnega dela svoje 
stroke v skladu z normami socialistične mora- 
le in s spoštovanjem človekove osebnosti. 

VIII. POSTOPEK V ZVEZI Z 
UVELJAVLJANJEM PRAVIC 

66. člen 

Podatke, potrebne za ugotovitev upraviče- 
nosti posameznika in njegovih družinskih čla- 
nov do posameznih pravic in socialnega 
skrbstva in drugih pravic, o katerih odločajo 
skupnosti socialnega skrbstva, zberejo centri 
za socialno delo. 

O upravičenosti posameznika in njegovih 
družinskih članov do posameznih pravic od- 
ločajo posebni delegatsko sestavljeni organi 
skupščine skupnosti socialnega skrbstva. 

Pristojnosti organov socialnega skrbstva, 
njihovo sestavo in postopek za uveljavitev 
pravic se podrobno določijo s statutom ob- 
činske skupnosti. 

67. člen 

Če občan ni zadovoljen z odločitvijo organa 
iz prejšnjega člena, lahko v 30 dneh od preje- 
ma rešitve uveljavlja sodno varstvo pred po- 
sebnim sodiščem združenega dela. Pred tem 
sodiščem lahko uveljavlja sodno varstvo tudi, 
če organ ne odloči o zahtevku v roku, ki je 
določen v samoupravnem splošnem aktu 
skupnosti, s katerim se podrobneje določi 
postopek za uveljavitev pravic. 

IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

68. člen 

Udeleženci svobodne menjave dela s po- 
dročja socialnega skrbstva so dolžni svoje 
samoupravne sporazume in druge samo- 
upravne splošne akte uskladiti z določbami 
tega zakona najkasneje do 31. decembra 

69. člen 

Delavci, ki v strokovnih službah samou- 
pravnih interesnih skupnosti opravljajo stro- 
kovna dela v zvezi z izvajanjem javnih poobla- 
stil in uresničevanjem drugih pravic s področ- 
ja socialnega skrbstva, se morajo najkasneje 
do 31. decembra 1980 organizirati kot centri 
za socialno delo za območje ene ali več ob- 
čin. 

70. člen 

Z dnem uveljavitve tega zakona preneha 
veljati Zakon o socialnem skrbstvu (Uradni list 
SRS, št. 39/74 in 14/77). 

71. člen 

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

OPOMBE: 

OBRAZLOŽITEV 

i. 

Od leta 1974, ko je bil sprejet dosedaj veljavni zakon o 
socialnem skrbstvu pa do danes, so nastale pomembne vse- 
binske spremembe na področju dejavnosti, s katerimi uresni- 
čujemo poseben družbeni interes za socialno varnost posa- 
meznikov, družin ter posameznih skupin občanov, ki jim je 
potrebna ppmoč družbene skupnosti. S krepitvijo materialne 
osnove naše družbe in z razvojem samoupravnih odnosov, 
smo napodročju socialnega skrbstva ustvarili take pogoje, ki 
omogočajo dajanje pomoči in izpeljavo sistema skrbstva, ki 
zajema slehernega delovnega človeka in občana, ki si sam ne 
more zagotoviti Pomembne uspehe smo dosegli na po- 
dročju domskega varstva starejših občanov, na področju 
družbenega varstva in usposabljanja telesno in duševno pri- 
zadete mladine, v izpeljavi sistema denarnih pomoči in v 
razvoju strokovnega socialnega dela. Novosti, ki so jih uvelja- 
vili nekateri zakoni, so pomembno vplivale tudi na področje 
socialnega skrbstva. Z uresničevanjem načrta zakonskega in 
predzakonskega svetovanja ter z nekaterimi drugimi svetoval- 
nimi oblikami na področju socialnega skrbstva postopoma 

uvajamo in razširjamo preventivno dejavnost kot osnovo za 
preprečevanje nastajanja vzrokov za razne odklone, ki so 
predmet obravnave socialnega skrbstva. Z uresničevanjem 
principov aktivne socialne politike skušamo postaviti socialno 
skrbstvo na take osnove, ki bodo delovnim ljudem in obča- 
nom omogočili aktiviranje lastnih moči in sposobnosti za 
aktivno vključevanje v življenje in delo. Temeljna predpo- 
stavka aktivnega socialnega skrbstva pa mora biti v tem, da z 
ustvarjanjem ustreznih družbenih pogojev omogočamo posa- 
meznikom uveljaviti lastne osebnosti in delovne sposobnosti. 

V razvoju sistema družbene varnosti, ki ga uresničujemo 
tudi s socialnim skrbstvom, pa bo potrebno posvetiti veliko 
pozornost nekaterim že začetim aktivnostim. Daljše življenj- 
ske dobe in nekateri svojstveni vidiki pomoči in skrbi za 
starejše občane terjajo, da temu področju, zlasti pav pogledu 
strokovnega dela in organizacije v domovih za starejše ljudi, v 
pregledu dnevnega varstva, sosedske pomoči in pri oblikova- 
nju ter uveljavljanju različnih drugih oblik pomoči, ki bodo 
zagotavljale in omogočale ustrezno življenje starejših obča- 
nov, posvetimo več pozornosti. Isto velja tudi za prizadeto 
mladino. Na tem področju bo potrebno razviti še druge oblike 
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pomoči družinam in zagotoviti druge pogoje za ustvarjanje 
ustreznih razmer za življenje in za aktivno vključevanje priza- 
detih v delo. Zlasti pa bo potrebno posvetiti veliko pozornost 
razvoju pomoči po prestani kazni in odpravljanju vzrokcv 
družbeno negativnih pojavov ter razvoju strokovnega dela in 
organizacijam združenega dela, ki izvajajo aktivnosti in pro- 
gram socialnega skrbstva. In to ne v smislu institucionalizira- 
nja dela temveč v smislu podružbljanja in vključevanja vseh 
delovnih ljudi in občanov v aktivnosti in v izvajanju programov 
socialnega skrbstva s pomočjo in ob sodelovanju institucio- 
naliziranih oblik. Osnutek zakona v tem smislu tudi poudarja 
vlogo krajevnih skupnosti in društev pri uresničevanju in 
izvajanju aktivnosti s področja socialnega skrbstva. 

Vsem navedenim usmeritvam sledi tudi osnutek' zakona o 
socialnem skrbstvu. Osnutek zakona je razstavljen tako, da 
odpira, obvezuje in da spodbuja_take odnose, ki bodo omogo- 
čali dosledno uresničitev svobodne menjave dela na tem 
področju. S tem pa tudi zagotavljamo oblikovanje in spreje- 
manje programov socialnega skrbstva, ki temeljijo na izvirnih 
interesih in potrebah ter materialnih možnostih združenega 
dela. 

II. 

Po 62. členu Ustave SR Slovenije se za zagotavljanje social- 
nega skrbstva delavcev v organizacijah združenega dela, 
drugi delovni ljudje in občani samoupravno organizirajo v 
interesne skupnosti socialnega skrbstva, z zakonom pa je 
potrebno na podlagi 10. točke 1. odst. 324. člena Ustave 
določiti temeljna načela za odnose na tem področju. 

III. 

Skupščina SR Slovenije je 27. 3. 1979 obravnavala in spre- 
jela predlog za izdajo zakona o socialnem skrbstvu ter spre- 
jela sklep, naj Izvršni svet Skupščine SR Slovenije pripravi 
osnutek zakona in pri tem upošteva pripombe, predloge in 
mnenja delovnih teles Skupščine SR Slovenije k predlogu za 
izdajo zakona in pripombe dane v razpravi na sejah zborov. 

V skladu s pripombami, da je potrebno ustrezno z določ- 
bami zakona o združenem delu in predlogom zakona o skup- 
nih osnovah svobodne menjave dela določiti temelje za druž- 
benoekonomske odnose med uporabniki in izvajalci na po- 
dročju socialnega skrbstva, je predlagatelj v tem osnutku 
konkretiziral te določbe, med izvajalce vključil tudi delovne 
ljudi in občane organizirane v društvih, opredelil predmet 
svobodne menjave dela in konkretiziral obvezni del vsebine 
samoupravnega sporazuma o ustanovitvi skupnosti. 

Osnutek vsebuje tudi določbe o samoupravnem sporazu- 
mevanju v zvezi z ugotavljanjem in načrtovanjem potreb po 
socialnoskrbstvenih storitvah. 

Osnutek zakona je dopolnjen z določbami o virih financira- 
nja, o izvajalskih organizacijah, o načinu uresničevanja po- 
sebnega družbenega pomena, dopolnjeno je tudi poglavje o 
delavcih, ki opravljajo strokovne storitve na tem področju. 

Z osnutkom je poudarjena vsebina socialnoskrbstvene de- 
javnosti tako, da je to poglavje sedaj takoj za uvodnimi določ- 
bami. Storitve, opravila in ukrepi socialnega skrbstva so na- 
menjeni vsem občanom, vendar pa je bilo potrebno upošte- 
vati, da so nekatere težave in motnje v naših družbenih razme- 
rah pogostejše in da je potreben poudarek na aktivnostih, s 
katerimi se te težave in motnje preprečujejo ali sanirajo. Iz 
istih razlogov so poudarjene tudi nekatere skupine upravičen- 
cev do socialnoskrbstvenih storitev in pomoči. 

V naslednjem poglavju osnutek povzema iz sedaj veljav- 
nega zakona določbe o rejništvu kot samostojni poklicni 
dejavnosti. 

V IV. poglavju osnutka sso urejeni odnosi med uporabniki 
in izvajalci. V skladu s prejetimi pripombami je predlagatelj 
poskušal v tem poglavju definirati uporabnike in izvajalce na 
področju socialnega skrbstva. Predmet svobodne menjave 
dela na tem področju so posamezne socialnoskrbstvene sto- 
ritve, kjer jih ni mogoče v celoti opredeliti, pa programi 
socialnoskrbstvenih storitev oziroma določena socialnoskrb- 
stvena dejavnost. Socialnoskrbstvene storitve, programe sto- 
ritev in določeno socialnoskrbstveno dejavnost kot predmet 
svobodne menjave dela opredelijo uporabniki in izvajalci s 
samoupravnimi sporazumi o temeljih planov skupnosti so- 

cialnega skrbstva in drugimi samoupravnimi sporazumi in 
pogodbami. V tem poglavju so določeni še temeljni elementi 
samoupravnih sporazumov o temeljih planov skupnosti so- 
cialnega skrbstva. Samoupravni sporazumi o temeljih planov 
obvezno vsebujejo naslednje elemente: zagotovljeni del so- 
cialnoskrbstvenega programa, ki se zagotavlja enotno v vseh 
občinah po načelu solidarnosti, elemente za ugotavljanje 
višine povračila za izvajanje tega programa in način izvajanja 
solidarnosti; program skupnih nalog, način in pogoje pro- 
gram in potrebna sredstva; sredstva, ki so potrebna za 
izvedbo programov v celoti in po planskih obdobjih na pod- 
lagi višine cene za storitve, povračila za programe storitev 
oziroma določene dejavnosti; osnove, na podlagi katerih se 
ugotavljajo cene in oblikujejo povračila in na podlagi katerih 
izvajalci ustvarjajo celoten prihodek ter pridobivajo dohodek 
ter standarde in normative za socialnoskrbstvene storitve, 
programe socialnoskrbstvenih storitev in določeno socialno- 
skrbstveno dejavnost. 

Osnutek zakona določa, da uporabniki in izvajalci s samou- 
pravnim sporazumevanjem določajo normative in standarde 
za opravljanje del na področju socialnega skrbstva. Stro- 
kovne, delovne, materialne, tehnične, varnostne, higienske in 
druge pogoje in normative, ob katerih je že mogoče izvrševati 
socialnoskrbstvene storitve, programe storitev oziroma dolo- 
čeno socialnoskrbstveno dejavnost, določi poseben zakon. 

Z osnutkom zakona so v tem poglavju določeni viri sredstev 
za izpolnjevanje prevzetih obveznosti na področju socialnega 
skrbstva in sicer so to dohodek temeljnih organizacij združe- 
nega dela uporabnikov in osebni dohodek delavcev ter doho- 
dek oziroma prihodek delovnih ljudi. Določen je že način 
planiranja potreb po socialnoskrbstvenih storitvah in način 
uresničevanja svobodne menjave dela v krajevni skupnosti, 
menjave dela v krajevni skupnosti. 

V poglavju, ki ureja samoupravne interesne skupnosti so- 
cialnega skrbstva, je z osnutkom določeno delovno področje 
tako občinskih kot tudi republiške skupnosti socialnega 
skrbstva, obveznost ustanavljanja teh skupnosti, obveznost 
povezovanja v skupnosti socialnega varstva zaradi oblikova- 
nja celovite politike socialnega varstva in način organiziranja 
ter dela skupnosti socialnega skrbstva. 

Osnutek zaenkrat ne predvideva možnosti za ustanovitev 
enot, ker na področju socialnega skrbstva ni jasno, kateri 
kvaliteti družbenoekonomskih odnosov bi ustrezala enota. 
Določena je obvezna ustanovitev posebnih sodišč združe- 
nega dela za reševanje sporov, ki jih delovni ljudje in občani 
samostojno urejajo v skupnostih socialnega skrbstva. Z 
osnutkom je dana možnost ustanovitve enega ali več poseb- 
nih sodišč združenega dela ter možnost ustanovitve skup- 
nega posebnega sodišča združenega dela za samoupravne 
interesne skupnosti podobnih dejavnosti. 

Za opravljanje strokovnih, administrativno-tehničnih in tem 
podobnih del skupnega pomena naj bi skupnosti socialnega 
skrbstva praviloma ustanovile skupne strokovne službe z dru- 
gimi samoupravnimi interesnimi skupnostmi ali opravljanje 
teh del z dogovorom prenesle na . druge organizacije ali 
upravne organe. 

V poglavju o samoupravni organiziranosti izvajalcev so 
določene organizacije združenega dela na področju social- 
nega skrbstva, njihove naloge, pogoji za njihovo organiziranje 
oziroma ustanovitev in upravljanje teh organizacij. 

Določeno je, da se organizacije združenega dela s področja 
socialnega skrbstva organizira kot temeljna organizacija 
združenega dela v sestavu delovne organizacije ali ustanovi 
kot delovna organizacija. 

Organizacije združenega dela na področju socialnega 
skrbstva so centri za socialno delo in socialni zavodi. Organi- 
zacija združenega dela na tem področju so lahko tudi spreje- 
mališča za mladoletnika ter zakonske svetovalnice, če so 
izpolnjeni splošni in posebni pogoji za organiziranje temeljne 
organizacije oziroma ustanovitev samostojne delovne organi- 
zacije. 

Osnutek vsebuje v poglavju »Delavci na področju social- 
nega skrbstva« nekatere minimalne pogoje, ki jih morajo 
izpolnjevati delavci, ki delajo na področju socialnega 
skrbstva. V naslednjem poglavju je določen postopek za uve- 
ljavljanje posamičnih pravic, ki ne temelji več na splošnem 
upravnem postopku. 

Zakon ne bo povzročil novih obveznosti za republiški prora- 
čun. 
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OSNUTEKZAKONA 

o družbenem varstvu otrok in o 

skupnostih otroškega varstva (ESA-210) 

POVZETEK 
VSEBINE OSNUTKA ZAKONA O 
DRUŽBENEM VARSTVU OTROK IN O 
SKUPNOSTIH OTROŠKEGA VARSTVA 

Osnutek zakona o družbenem varstvu otrok in o skup- 
nostih otroškega varstva ureja organizacijo in delo sa- 
moupravnih interesnih skupnosti otroškega varstva, ureja 
družbenoekonomske odnose med uporabniki in izvajalci 
vzgojnovarstvenih dejavnosti, način uresničevanja svobo- 
dne menjave dela in določa družbeno zagotovljene oblike 
varstva otrok. 

Osnutek zakona določa, da imajo delavci v združenem 
delu, drugi delovni ljudje in občani pravico in dolžnost 
razvijati družbeno varstvo otrok tako, da zagotavljajo po- 
goje za uresničevanje materinstva, za razvoj, vzgojo in 
socialno varnost otrok ter za vzgojo in varstvo predšolskih 
otrok. Določeno je, da je družbeno varstvo otrok dejavnost 
posebnega družbenega pomena. Tiste potrebe in interese 
po družbenem varstvu otrok, s katerimi se uresničuje 
družbena vzgoja v dogovorjenem obsegu ter tiste socialne 
pravice, ki se uresničujejo v skupnostih otroškega varstva, 
zadovoljujejo delavci v združenem delu, drugi delovni 
ljudje in občani v okviru skupnosti otroškega varstva aH po 
njih, po načelih vzajemnosti in solidarnosti, potrebe in 
interese po vzgojnovarstvenih dejavnostih pa zadovolju- 
jejo s svobodno menjavo dela z delavci, ki izvajajo te 
dejavnosti. Obseg in način zadovoljevanja potreb in inte- 
resov določijo uporabniki in izvajalci s samoupravnimi 
sporazumi o temeljih planov in drugimi samoupravnimi 
sporazumi ali pogodbami. 

Določeno je, kdo se povezuje v skupnosti otroškega 
varstva, da se te skupnosti ustanovijo za območje občine 
ter da se občinske skupnosti otroškega varstva lahko 
povezujejo v širše skupnosti, obvezno pa se združujejo v 
skupnost otroškega varstva Slovenije. Določena je vse- 
bina samoupravnega sporazuma o ustanovitvi skupnosti, 
opredeljena so delovna področja občinskih skupnosti in 
republiške skupnosti otroškega varstva. Enote skupnosti 
otroškega varstva se ustanovijo v občinski skupnosti otro- 
škega varstva pod pogoji, določenimi s samoupravnim 
sporazumom o ustanovitvi občinske skupnosti otroškega 
varstva. 

Skupnost otroškega varstva upravlja skupščina, ki ima 
dva zbora. O predlogih skupščine odločajo člani skupno- 
sti otroškega varstva. S samoupravnim sporazumom o 
ustanovitvi občinske skupnosti otroškega varstva se v 
skladu z zakonom določijo zadeve, o katerih odločajo 
delegati v skupščini, zadeve, o katerih odločata oba zbora 
enakopravno in zadeve, o katerih odloča posamezen zbor 
samostojno. 

I. Splošne določbe 

Strokovna, finančna in administrativno-tehnična opra- 
vila za skupnost opravlja strokovna služba skupnosti otro- 
škega varstva. Zaradi učinkovitejšega poslovanja te stro- 
kovne službe pa se lahko skupnosti sporazumejo o usta- 
novitvi skupnih služb z drugimi samoupravnimi intere- 
snimi skupnostmi, upravnimi organi in organizacijami. 

Za reševanje sporov iz uveljavljanja pravic, ki jih delovni 
ljudje samostojno urejajo v skupnosti otroškega varstva, 
se ustanovi posebno sodišče združenega dela. 

Na področju družbenega varstva otrok se svobodna 
menjava izvede med uporabniki in izvajalci vzgojnovar- 
stvenih dejavnosti. Z osnutkom zakona so opredeljeni 
uporabniki in izvajalci, predmet svobodne menjave dela 
ter sestavine samoupravnega sporazuma o temeljih pla- 
nov. V osnutku zakona so nadalje določeni viri za obliko- 
vanje sredstev za izpolnjevanje sprejetih obveznosti. Dolo- 
čeno je tudi, da se lahko udeleženci v svobodni menjavi 
dela sporazumejo o tem, da prispevajo sredstva k plačilu 
posamezne vzgojnovarstvene storitve tudi starši otrok iz 
svojih osebnih dohodkov. 

S samoupravnim sporazumom o temeljih planov in v 
planih opredelijo delavci v združenem delu, drugi delovni 
ljudje in občani po načelih solidarnosti in vzajemnosti 
namen, obseg in način združevanja sredstev za zadovolje- 
vanje skupnih potreb in interesov na področju družbenega 
varstva otrok. V osnutku zakona je s določeno, da uporab- 
niki in izvajalci vzgojnovarstvenih dejavnosti uresničujejo 
svobodno menjavo dela v neposrednih odnosih in s svo- 
bodno menjavo dela v okviru skupnosti otroškega varstva 
na območju občine. 

Način uresničevanja svobodne menjave dela v neposre- 
dnih odnosih med uporabniki in izvajalci vzgojnovarstve- 
nih storitev in programov teh storitev določa poseben 
zakon. 

V občinski skupnosti otroškega varstva se uporabniki in 
izvajalci vzgojnovarstvenih dejavnosti v svobodni menjavi 
dela sporazumevajo o zadovoljevanju tistih vzgojnovar- 
stvenih storitev in programov vzgojnovarstvenih storitev, 
ki jih zaradi strokovno-tehničnih organizacijskih in do- 
hodkovnih pogojev ni mogoče zagotoviti z neposredno 
svobodno menjavo dela oz. s svobodno menjavo dela v 
krajevni skupnosti. 

Določeni sta dve zagotovljeni obliki družbenega varstva 
otrok - pomoč za opremo novorojenčka in otroški do- 
datki, osnovni pogoji za pridobitev upravičenosti do teh z 
zakonom zagotovljenih oblik varstva otrok ter postopek za 
uveljavitev posamične pravice. 

V prehodnih in končnih določbah je predvideno, da 
morajo skupnosti otroškega varstva svoje samoupravne 
sporazume in druge samoupravne splošne akte uskladiti z 
določbami tega zakona najkasneje do 31. decembra 1980. 

OPOMBE: vzgojnovarstvenih dejavnosti ter določa druž- 
beno zagotovljene oblike varstva otrok. 

Vzgojo in varstvo predšolskih otrok v vzgoj- 
novarstvenih organizacijah kot del enotnega 
sistema vzgoje in izobraževanja v SR Sloveniji 
ureja poseben zakon. 

2. člen 

Delavci, drugi delovni ljudje in občani sa- 

1. člen 

Ta zakon ureja organizacijo in delo samou- 
pravnih interesnih skupnosti otroškega var- 
stva, družbenoekonomske odnose v svobodni 
menjavi dela med uporabniki in izvajalci 
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OPOMBE: moupravno organizirani v temeljnih organiza- 
cijah združenega dela, drugih samoupravnih 
organizacijah in skupnostih imajo pravico in 
dolžnost razvijati družbeno varstvo otrok ta- 
ko, da zagotavljajo pogoje za razvoj, vzgojo in 
socialno varnost otrok ter za vzgojo in varstvo 
predšolskih otrok. V zvezi s tem se sporazu- 
mevajo o programih varstva otrok, o progra- 
mih vzgojnovarstvenih dejavnosti za vse 
predšolske otroke, o obsegu pravic, pogojih 
in načinu njihovega uresničevanja ter uresni- 
čujejo druge interese na področju družbene- 
ga varstva otrok. 

3. člen 

Družbeno varstvo otrok je dejavnost poseb- 
nega družbenega pomena. 

4. člen 

Delavci, drugi delovni ljudje in občani zado- 
voljujejo svoje osebne in skupne potrebe in 
interese po družbenem varstvu otrok samou- 
pravno organizirani v organizacijah združe- 
nega dela in delovnih skupnostih v krajevnih 
skupnostih, samoupravnih interesnih skup- 
nostih otroškega varstva in drugih samou- 
pravnih interesnih skupnostih, družbenih or- 
ganizacijah in društvih. 

5. člen 

Tiste potrebe in interese po družbenem var- 
stvu otrok, s katerimi se uresničuje družbena 
vzgoja otrok v dogovorjenem obsegu ter tiste 
socialne pravice, ki se uresničujejo v skupno- 
stih otroškega varstva, zadovoljujejo delavci v 
združenem delu, drugi delovni ljudje in obča- 
ni z združevanjem sredstev po načelih vzaje- 
mnosti in solidarnosti, v okviru samoupravnih 
interesnih skupnosti otroškega varstva ali po 
njih. 

Potrebe in interese po vzgojnovarstvenih 
dejavnostih pa zadovoljujejo delavci v združe- 
nem delu, drugi delovni ljudje in občani s 
svobodno menjavo dela z delavci, ki izvajajo 
te dejavnosti. 

6. člen 

Obseg in način zadovoljevanja potreb in 
interesov po družbenem varstvu otrok določi- 
jo uporabniki in izvajalci s samoupravnimi 
sporazumi o temeljih planov samoupravnih 
interesnih skupnosti otroškega varstva, z dru- 
gimi samoupravnimi sporazumi ali pogod- 
bami. 

II. Samoupravne interesne skupnosti 
otroškega varstva 

7. člen 

V skupnost otroškega varstva se združijo 
delavci in drugi delovni ljudje po temeljnih in 
drugih organizacijah združenega dela, drugih 
samoupravnih organizacijah in skupnostih ter 
občani po krajevnih skupnostih skupaj z de- 

lavci v organizacijah združenega dela, druž- 
benih organizacijah in društvih, ki opravljajo 
dejavnost na področju družbenega varstva 
otrok. 

8. člen 

Skupnost otroškega varstva se ustanovi za 
območje občine (v nadaljnjem besedilu: ob- 
činska skupnost otroškega varstva). Občinske 
skupnosti otroškega varstva se lahko združu- 
jejo v širše skupnosti. Občinske skupnosti 
otroškega varstva se obvezno združijo v 
Skupnost otroškega varstva Slovenije. 

9. člen 

Skupnosti otroškega varstva se ustanovijo s 
samoupravnim sporazumom o ustanovitvi 
skupnosti otroškega varstva. 

S samoupravnim sporazumom o usta- 
novitvi skupnosti se v skladu s tem zdkonom 
določijo naslednja vprašanja: namen in cilji 
ustanovitve skupnosti otroškega varstva, pro- 
grami družbenega varstva otrok, ki so pred- 
met svobodne menjave dela, programi druž- 
benega varstva otrok, ki se izvajajo po načelih 
vzajemnosti in solidarnosti, samoupravna or- 
ganiziranost skupnosti, sodelovanje pred- 
stavnikov organov družbenopolitičnih organi- 
zacij in družbenopolitičnih skupnosti s skup- 
nostjo otroškega varstva, vsebina, način in 
postopek sporazumevanja o medsebojnih 
pravicah, obveznostih in odgovornostih, 
osnove družbenoekonomskih odnosov v 
skupnosti otroškega varstva, pravic in odgo- 
vornosti organov in strokovnih služb skupno- 
sti otroškega varstva ter druge zadeve, ki so 
skupnega pomena za člane skupnosti otro- 
škega varstva. 

Statut in drugi samoupravni splošni akti 
skupnosti otroškega varstva na podlagi sa- 
moupravnega sporazuma iz prejšnjega od- 
stavka podrobneje urejajo pravice, obvezno- 
sti in odgovornosti članov skupnosti. 

K samoupravnemu sporazumu o usta- 
novitvi in statutu daje soglasje izvršni svet 
skupščine pristojne družbenopolitične skup- 
nosti. 

10. člen 

Delavci v združenem delu, drugi delovni 
ljudje in občani organizirani v občinski skup- 
nosti otroškega varstva zlasti: 

- sprejemajo programe družbenega var- 
stva otrok, ki jih bodo v skladu z zakonom in 
samoupravnim sporazumom izvajali; 

- načrtujejo, organizirajo in skrbijo za izva- 
janje vzgoje in varstva otrok v vzgojnovarstve- 
nih organizacijah, otrok prizadetih v telesnem 
in duševnem razvoju ter drugih oblik vzgojno- 
varstvene dejavnosti za vse predšolske 
otroke; 

- opredeljujejo osnove in merila ter druge 
pogoje, na podlagi katerih odločajo o vrstah, 
kakovosti, obsegu in pogojih izvajanja vzgoj- 
novarstvenih storitev in programov družbene- 
ga varstva otrok ter o sredstvih, ki so potreb- 
na za njihovo izvajanje; 
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- se sporazumevajo glede širjenja zmoglji- 
vosti vzgojriovarstvenih organizacij in prido- 
bivanja kadrov; 

- se dogovarjajo o združevanju sredstev po 
načelu vzajemnosti in solidarnosti, za izvaja- 
nje s tem zakonom in s samoupravnimi spora- 
zumi (joločenih posameznih oblik varstva 
otrok, nadomestil osebnega dohodka za po- 
daljšani porodniški dopust in za pospeševa- 
nje razvoja vzgojnovarstvene dejavnosti; 

- organizirajo sodelovanje s temeljnimi or- 
ganizacijami združenega dela, enotami skup- 
nosti, krajevnimi skupnostmi in družbenopo- 
litičnimi skupnostmi pri uresničevanju nalog 
družbenega varstva otrok in družbenoeko- 
nomskih odnosov na tem področju in pri dru- 
gih vprašanjih, pomembnih za razvoj družbe- 
nega varstva otrok; 

- sodelujejo z družbenopolitičnimi organi- 
zacijami in s strokovnimi institucijami pri re- 
ševanju vprašanj, pomembnih za družbeno 
varstvo otrok; 

- sodelujejo z drugimi samoupravnimi in- 
teresnimi skupnostmi, zlasti s skupnostmi na 
področju socialnega varstva, zdravstvenega 
varstva ter vzgoje in izobraževanja in se z 
njimi sporazumevajo o načrtovanju in izvaja- 
nju skupnih nalog ter o zagotavljanju potreb- 
nih sredstev. 

11. člen 

Občinsko skupnost otroškega varstva 
upravlja skupščina. 

Skupščino skupnosti otroškega varstva se- 
stavljata zbor uporabnikov in zbor izvajalcev. 

Delegate v zbor uporabnikov delegirajo de- 
lavci v temeljnih in drugih organizacijah zdru- 
ženega dela, samoupravnih organizacijah in v 
skupnostih ter delegati delovnih ljudi in obča- 
nov v krajevnih skupnostih. Delegate v zbor 
izvajalcev delegirajo delavci vzgojnovarstve- 
nih organizacij združenega dela in drugih or- 
ganizacij združenega dela, ki opravljajo de- 
javnost na področju družbenega varstva 
otrok, delegati družbenih organizacij in dele- 
gati društev, katerih osnovna dejavnost zado- 
voljuje potrebe in interese delovnih ljudi na 
področju družbenega varstva otrok. 

12. člen 

V skupščini občinske skupnosti otroškega 
varstva delegati sprejemajo plan skupnosti 
otroškega varstva, enakopravno in sporazu- 
mno oblikujejo politiko na področju družbe- 
nega varstva otrok in predlagajo članom 
skupnosti programe dela in razvoja ter sklepe 
o drugih skupnih zadevah, ki so določene v 
samoupravnem sporazumu o ustanovitvi 
skupnosti otroškega varstva in v statutu. Pri 
tem se zlasti sporazumevajo in pripravljajo 
predloge samoupravnih sporazumov o teme- 
ljih planov, predloge o medsebojnih pravicah, 
obveznostih in odgovornostih, o vzgojnovar- 
stvenih storitvah in programih teh storitev, o 
ceni oziroma povračilih, o sestavinah cene, o 
samoupravnem nadzoru in pogojih uresniče- 
vanja svobodne menjave dela. 

13. člen OPOMBE: 

O predlogih skupščine občinske skupnosti 
otroškega varstva odločajo člani te skupnosti. 

Zadeve, o katerih odločajo delegati v skup- 
ščini, zadeve, o katerih odločata oba zbora 
enakopravno in zadeve, o katerih odloča po- 
samezni zbor samostojno, se v skladu z zako- 
nom določijo s samoupravnim sporazumom o 
ustanovitvi skupnosti in s statutom. 

14. člen 

Delavci, drugi delovni ljudje in občani, or- 
ganizirani v občinskih skupnostih otroškega 
varstva imajo pravico, da se za kar najbolj 
neposredno uresničevanje samoupravnih 
pravic in interesov v okviru občinske skupno- 
sti otroškega varstva, pod pogoji, ki jih določa 
samoupravni sporazum o ustanovitvi te skup- 
nosti, organizirajo v enoto skupnosti otroške- 
ga varstva. 

15. člen 

Člani enote skupnosti otroškega varstva se 
z neposrednim usklajevanjem svojih osebnih 
in skupnih potreb in interesov ter sporazume- 
vanjem o medsebojnih pravicah, obveznostih 
in odgovornostih dogovorijo o zadovoljeva- 
nju tistih potreb in interesov po določenih 
oblikah vzgojnovarstvenih dejavnosti, ki jih 
glede na tehnološke, dohodkovne in organi- 
zacijske značilnosti lahko uresničujejo na ta 
način. 

16. člen 

V enoti skupnosti otroškega varstva njeni 
člani zlasti: 

- sprejemajo v skladu s programom občin- 
ske skupnosti otroškega varstva razvojne pro- 
grame vzgojnovarstvene organizacije in 
spremljajo uresničevanje le-teh; 

- se sporazumevajo o sodelovanju vzgoj- 
novarstvene organizacije in organizacij zdru- 
ženega dela uporabnikov pri uresničevanju 
programa vzgojnovarstvene organizacije; 
- sodelujejo pri oblikovanju letnega delov- 

nega načrta vzgojnovarstvene organizacije; 
- se dogovarjajo o racionalni izrabi objek- 

tov vzgojnovarstvenih organizacij; 
- sodelujejo pri oblikovanju programov, 

planov in meril za svobodno menjavo dela in 
pri drugih samoupravnih aktih skupnosti 
otroškega varstva; 

- uresničujejo svobodno menjavo dela; 
- opravljajo druge naloge v skladu s sa- 

moupravnim sporazumom o ustanovitvi skup- 
nosti otroškega varstva. 

17. člen 

O medsebojnih pravicah, obveznostih in 
odgovornostih se člani enote skupnosti otro- 
škega varstva sporazumevajo preko svojih 
delegatov v organu upravljanja enote, ki je 
dvodomen. 
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OPOMBE: 18. člen 

Administrativno-tehnična opravila za enoto 
opravlja strokovna služba vzgojnovarstvene 
organizacije, ki jo določijo člani enote skup- 
nosti otroškega varstva s samoupravnim spo- 
razumom o ustanovitvi. 

19. člen 

Zaradi oblikovanja politike in sprejemanja 
programa razvoja na področju družbenega 
varstva otrok in opravljanja nalog, ki terjajo 
širšo solidarnost delovnih ljudi in občanov ter 
drugih nalog, ki so splošnega pomena za 
družbeno varstvo otrok na območju SR Slo- 
venije, se uporabniki in izvajalci po občinskih 
skupnostih otroškega varstva združujejo v 
Skupnost otroškega varstva Slovenije. 

20. člen 

V Skupnosti otroškega varstva Slovenije 
njeni člani zlasti: 

- sprejemajo samoupravne sporazume o 
temeljih planov za področje družbenega var- 
stva otrok; 

- sodelujejo pri oblikovanju politike in 
ukrepov družbenega varstva otrok in spreje- 
manju dogovora o družbenoekonomskem 
planu razvoja SR Slovenije; 

- izpeljujejo sistem otroških dodatkov in 
določajo pogoje za uveljavitev teh pravic; 

- zagotavljajo sredstva za nadomestilo 
osebnega dohodka za podaljšan porodniški 
dopust in daljši podaljšan porodniški dopust 
in za pomoč za novorojenega otroka; 

- zagotavljajo sredstva za solidarnostne 
naloge na področju vzgojnovarstvene dejav- 
nosti. 

21. člen 

Skupnost otroškega varstva Slovenije 
upravlja skupščina. 

Skupščina ima zbor uporabnikov in zbor 
izvajalcev. 

Delegate v zbor uporabnikov delegirajo 
zbori uporabnikov skupščin občinskih skup- 
nosti otroškega varstva, v zbor izvajalcev pa 
zbori izvajalcev skupščin teh skupnosti, 

22. člen 

Občinske skupnosti otroškega varstva, nji- 
hove enote ter Skupnost otroškega varstva 
Slovenije se vpisujejo v sodni register. 

23. člen 

Delavci, drugi delovni ljudje in občani, or- 
ganizirani v skupnostih otroškega varstva, se 
skupaj z delavci, drugimi ljudmi in občani 
organiziranimi v drugih samoupravnih intere- 
snih skupnostih, ki opravljajo naloge na po- 
dročju socialnega varstva, povezujejo v skup- 
nosti socialnega varstva, kjer usklajujejo zla- 
sti; osnove in merila za uveljavljanje pravic do 
otroških dodatkov, osnove za nadomestilo 

osebnega dohodka materam ali drugim upra- 
vičencem v času podaljšanega ali daljšega 
podaljšanega porodniškega dopusta in pro- 
grame družbenega varstva otrok s hujšimi 
motnjami v telesnem in duševnem razvoju. 

24. člen 

Strokovna, finančna in administrativno-te- 
hnična opravila za skupnost otroškega var- 
stva opravlja strokovna služba skupnosti 
otroškega varstva. 

Da se zagotovi učinkovitejše poslovanje 
strokovne službe se skupnosti otroškega var- 
stva sporazumejo o ustanovitvi skupnih služb 
z drugimi samoupravnimi interesnimi skup- 
nostmi, organizacijami ali upravnimi organi. 

25. člen 

Nadzorstvo nad izvajanjem sprejete politi- 
ke, nad uveljavljanjem pravic in obveznosti 
delavcev, drugih delovnih ljudi in občanov, 
združenih v skupnost otroškega varstva, nad 
uresničevanjem sprejetih odločitev, nad upo- 
rabo sredstev ter nad delovanjem organov 
skupnosti opravlja organ samoupravne delav- 
ske kontrole. 

Pravice, dolžnosti in odgovornost organa 
samoupravne delavske kontrole in njegovih 
članov urejajo samoupravni sporazumi o 
ustanovitvi skupnosti otroškega varstva in 
drugi splošni akti v skladu z zakonom. 

26. člen 

Nadzorstvo nad zakonitostjo poslovanja in 
dela v skupnostih otroškega varstva oprav- 
ljajo za družbeno varstvo otrok pristojni 
upravni organi družbenopolitičnih skupnosti. 

27. člen 

Za reševanje sporov iz družbenoekonom- 
skih odnosov med skupnostmi otroškega var- 
stva in sporov iz medsebojnih razmerij, ki jih 
delovni ljudje samostojno urejajo v skupnosti 
otroškega varstva, se lahko v skladu z zako- 
nom ustanovi posebno sodišče združenega 
dela. 

Več skupnosti otroškega varstva lahko 
ustanovi s samoupravnim sporazumom po- 
sebno sodišče združenega dela. 

Skupnosti otroškega varstva lahko s sa- 
moupravnimi interesnimi skupnostmi s po- 
dročja socialnega varstva oziroma drugimi 
samoupravnimi interesnimi skupnostmi po- 
dobnih družbenih dejavnosti s samoupravnim 
sporazumom ustanovijo skupno posebno so- 
dišče združenega dela. 

28. člen 

če skupnost otroškega varstva ne odloči o 
vprašanju, od katerega je bistveno odvisno 
uresničevanje z ustavo In zakoni določenih 
pravic delavcev v združenem delu, drugih de- 
lovnih ljudi In občanov, lahko skupščina pri- 
stojne družbenopolitične skupnosti s svojo 
odločitvijo začasno uredi tako vprašanje. 

44 
poročevalec 



III. Družbenoekonomski odnosi med 
uporabniki in izvajalci 
vzgojnovarstvenih dejavnosti 

29. člen 

Svobodna menjava dela na področju druž- 
benega varstva otrok se opravlja med uporab- 
niki in izvajalci vzgojnovarstvenih dejavnosti. 

30. člen 

Uporabniki so delavci v temeljnih in drugih 
organizacijah združenega dela ter v delovnih 
skupnostih, drugi delovni ljudje in občani; 
izvajalci pa so delavci v vzgojnovarstvenih 
organizacijah in drugih organizacijah združe- 
nega dela ter občani, organizirani v društvih 
in družbenih organizacijah, kadar z izvrševa- 
njem svojih programov zadovoljujejo potrebe 
in interese uporabnikov po vzgojnovarstvenih 
dejavnostih. 

31. člen 

Predmet svobodne menjave dela so vzgoj- 
novarstvene storitve za predšolske otroke in 
programi vzgojnovarstvenih storitev. 

32. člen 

Uporabniki in izvajalci uresničujejo svobo- 
dno menjavo dela na podlagi samoupravno 
ugotovljenih osebnih in skupnih potreb ter 
interesov po vzgojnovarstvenih storitvah in 
programih vzgojnovarstvenih storitev v skla- 
du z dohodkovnimi možnostmi uporabnikov 
ter na podlagi tehničnih in kadrovskih zmog- 
ljivosti izvajalcev, in v ta namen združujejo 
delo in sredstva. 

33. člen 

Uporabniki in izvajalci urejajo medsebojne 
pravice, obveznosti in odgovornosti v svobo- 
dni menjavi dela s samoupravnimi sporazumi 
o temeljih planov, z drugimi samoupravnimi 
sporazumi ali pogodbami. 

S samoupravnimi sporazumi o temeljih pla- 
nov opredelijo zlasti: 
- zagotovljeni del programa vzgojnovar- 

stvene dejavnosti, ki se zagotavlja enotno v 
vseh občinah po načelu solidarnosti, elemen- 
te za ugotavljanje višine povračila za izvajanje 
tega programa in način izvajanja solidarnosti; 

- program skupnih nalog, način vzajemne- 
ga združevanja sredstev, pogoje za združeva- 
nje teh sredstev; 

- dodatni program in potrebna sredstva; 
- količino sredstev, ki so potrebna za 

izvedbo programov v celoti in posameznih 
planskih obdobjih; 
- osnove, na podlagi katerih se oblikujejo 

cene in povračila in na podlagi katerih izvajal- 
ci ustvarjajo celoten prihodek ter pridobivajo 
dohodek; 

- osnove in merila za zagotovitev povračil 
ter 

- standarde in normative za vzgojnovar- 
stvene storitve ter programe storitev. 

34. člen OPOMBE: 

Uporabniki in izvajalci s samoupravnim 
sporazumom o temeljih plana skupnosti otro- 
škega varstva določijo standarde in normative 
za opravljanje vzgojnovarstvenih storitev ozi- 
roma programov vzgojnovarstvenih storitev. 

Strokovne, delovne, materialne, tehnične, 
varnostne, higienske in druge pogoje oziroma 
normative, ob katerih je še mogoče izvrševati 
socialnoskrbstvene storitve oziroma progra- 
me teh storitev, določa poseben zakon. 

Standardi iz prejšnjega odstavka tega člena 
predstavljajo osnovno izhodišče pri določa- 
nju cene vzgojnovarstvenih storitev oziroma 
pri vrednotenju enotnih programov ali enot- 
nih delov programov, ki so namenjeni zago- 
tavljanju tistih potreb in interesov delavcev, 
delovnih ljudi in občanov, ki izhajajo iz pravic 
določenih v ustavi ali zakonu. 

35. člen 

Sredstva za izvajanje programov skupnosti 
otroškega varstva se zagotavljajo iz dohodka 
temeljnih organizacij združenega dela upo- 
rabnikov in iz osebnega dohodka oziroma iz 
dohodka in drugih prihodkov delavcev, dru- 
gih delovnih ljudi in občanov. 

Iz dohodka temeljnih organizacij združene- 
ga dela uporabnikov se zagotavljajo sredstva 
za uresničevanje v dogovoru o temeljih plana 
družbenopolitične skupnosti, zagotovljenega 
dela programa vzgojnovarstvene dejavnosti, 
iz osebnega dohodka delavcev oziroma iz do- 
hodka in drugih prihodkov drugih delovnih 
ljudi in občanov pa se zagotavljajo sredstva 
za uresničevanje programa skupnih nalog 
otroškega varstva in za izvajanje dodatnih 
programov. 

36. člen 

S samoupravnim sporazumom o temeljih 
planov skupnosti otroškega varstva se lahko 
udeleženci v svobodni menjavi dela sporazu- 
mejo, da prispevajo sredstva k plačilu vzgoj- 
novarstvenih storitev za predšolske otroke tu- 
di starši otrok iz svojih osebnih dohodkov. 

37. člen 

Delavci v združenem delu, drugi delovni 
ljudje in občani s samoupravnim sporazu- 
mom o temeljih planov in v planih po načelih 
solidarnosti in vzajemnosti opredelijo namen, 
obseg in način združevanja sredstev za zado- 
voljevanje skupnih potreb in interesov na po- 
dročju družbenega varstva otrok, pri čemer 
določijo potrebe in interese, ki jih bodo zado- 
voljevali v svoji temeljni organizaciji združe- 
nega dela ali delovni skupnosti, v svoji delov- 
ni organizaciji, krajevni skupnosti, enoti 
skupnosti otroškega varstva in tiste, ki jih 
bodo zadovoljevali v skupnosti otroškega var- 
stva ali po njih v okviru širše skupnosti na 
medobčinski ali republiški ravni. 
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OPOMBE: IV. Uresničevanje svobodne menjave 
dela 

38. člen 

Uporabniki in izvajalci vzgojnovarstvenih 
storitev za predšolske otroke in programov 
vzgojnovarstvenih storitev uresničujejo svo- 
bodno menjavo dela: 

- v neposrednih odnosih in 
- v skupnosti otroškega varstva. 

39. člen 

Način uresničevanja svobodne menjave de- 
la v neposrednih odnosih med uporabniki in 
izvajalci vzgojnovarstvenih storitev oziroma 
programa vzgojnovarstvenih storitev določa 
poseben zakon. 

40. člen 

V občinski skupnosti otroškega varstva se 
uporabniki in izvajalci vzgojnovarstvenih de- 
javnosti v svobodni menjavi dela sporazume- 
vajo o zadovoljevanju tistih vzgojnovarstvenih 
storitev za predšolske otroke ter programih 
vzgojnovarstvenih storitev, ki jih zaradi stro- 
kovno-tehničnih, organizacijskih in dohod- 
kovnih pogojev ni mogoče zagotoviti v nepo- 
srednih odnosih. 

V občinski skupnosti otroškega varstva se 
uporabniki in izvajalci sporazumevajo zlasti o 
programih vzgojnovarstvenih dejavnosti za 
vse predšolske otroke, o pogojih izvajanja 
vzgojnovarstvenih storitev in programih 
vzgojnovarstvenih storitev, o kadrovskem in 
materialnem razvoju zmogljivosti izvajalcev 
vzgojnovarstvenih dejavnosti, o ceni storitev 
oziroma povračilih za opravljeni program ter 
o drugih pogojih uresničevanja medsebojnih 
pravic, obveznosti in odgovornosti. 

41. člen 

Uporabniki in izvajalci določijo medsebojne 
obveznosti, pravice in odgovornosti s samou- 
pravnimi sporazumi o temeljih planov skup- 
nosti otroškega varstva, v katerih opredelijo 
tudi namen, način in obseg solidarnostnega 
združevanja sredstev v okviru skupnosti otro- 
škega varstva. 

V. Otroški dodatek in pomoč za 
novorojenega otroka 

42. člen 

Delavci, drugi delovni ljudje in občani, 
združeni v skupnostih otroškega varstva, zgo- 
tavljajo po načelu vzajemnosti in solidarnosti 
v okviru Skupnosti otroškega varstva Sloveni- 
je otrokom na območju SR Slovenije tudi na- 
slednje oblike družbenega varstva: 

- pomoč za novorojenega otroka, 
- otroški dodatki. 

43. člen 

Pravico do pomoči za novorojenega otroka 
ima vsak otrok, katerega mati ima stalno pre- 
bivališče na območju SR Slovenije, ali katere- 
ga roditelj ima lastnost delavca v združenem 
delu na območju SR Slovenije. 

44. člen 

Pravico do otroškega dodatka imajo vsi 
otroci, ki prebivajo v SR Sloveniji in otroci, 
katerih roditelj ima lastnost delavca v združe- 
nem delu na območju SR Slovenije, ob pogo- 
ju, da celotni dohodek družine, v kateri otrok 
živi, oziroma v katero spada, ne dosega dolo- 
čene višine dohodka na družinskega člana. 

45. člen 

Otrokom, ki imajo samo enega hranilca ter 
otrokom, ki so težje telesno ali duševno priza- 
deti, pripada povečani otroški dodatek. 

46. člen 

Otroci tujih državljanov so upravičeni do 
otroškega dodatka ob pogojih iz tega zakona, 
če so njihovi starši na območju SR Slovenije: 

- na delu pri jugoslovanskih državnih or- 
ganih, organizacijah združenega dela in dru- 
gih organizacijah ter delodajalcih; 

- v službi mednarodnih organizacij ali 
ustanov, tujih diplomatskih in konzularnih 
predstavništev ali pa v osebni službi tujih dr- 
žavljanov, ki uživajo diplomatsko imuniteto, 
če je taka pravica dogovorjena v mednarodni 
pogodbi. 

Do otroških dodatkov so upravičeni samo 
otroci, ki živijo s starši v Jugoslaviji, če ni v 
mednarodni pogodbi drugače določeno. 

47. člen 

Otroci jugoslovanskih državljanov, zaposle- 
nih v tujini, so upravičeni do otroških dodat- 
kov ob pogojih iz tega zakona, če na osnovi 
mednarodne pogodbe ne prejemajo dodatka 
v državi, kjer so zaposleni njihovi roditelji. 

48. člen 

Otrok ima pravico do otroškega dodatka 
praviloma do 15. leta oziroma 17. leta starosti, 
če se redno šola v osnovni šoli, če nadaljuje 
redno šolanje oziroma poklicno izobraževa- 
nje do konca rednega šolanja oziroma poklic- 
nega izobraževanja, vendar najdalj do dopol- 
njenega 26. leta starosti. 

Če otrok zaradi daljše bolezni ni dokončal 
rednega šolanja oziroma poklicnega izobra- 
ževanja v predpisanem roku, se izplačevanje 
otroškega dodatka podaljša za toliko časa, 
kolikor se zaradi tega podaljša šolanje. 

49. člen 

Če je otrok zaradi prirojenih okvar, bolezni 
ali poškodb nezmožen za samostojno delo in 
življenje, mu gre pravica do otroškega dodat- 
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ka za ves čas, dokler traja nezmožnost, če je 
nezmožnost za delo nastala predno je dopol- 
nil 15 let starosti ali v času rednega šolanja. 

50. člen 

Otroški dodatek se izplačuje roditelju oziro- 
ma skrbniku ali pravni osebi, ki skrbi za 
otroka. 

51. člen 

Če se ugotovi, da se otroški dodatek ne 
uporablja v namen, za katerega se daje, lahko 
pristojni organ socialnega skrbstva občine 
odredi, da se dodatek izplačuje drugemu ro- 
ditelju ali drugi osebi oziroma skupnosti so- 
cialnega skrbstva, ki bo otroški dodatek upo- 
rabila za potrebe otroka. 

52. člen 

S samoupravnim sporazumom, ki ga vsako 
leto sprejmejo občinske skupnosti otroškega 
varstva, se v okviru Skupnosti otroškega var- 
stva Slovenije določi višina dohodka na dru- 
žinskega člana, ki je pogoj za pridobitev pra- 
vice do otroškega dodatka. 

53. člen 

Podatke, potrebne za ugotovitev posamez- 
ne pravice do otroškega dodatka, zbere stro- 
kovna služba skupnosti otroškega varstva. 

O posamezni pravici do otroškega dodatka 
odloča poseben delegatsko sestavljen organ 
skupščine skupnosti otroškega varstva. 

Če občan ni zadovoljen z odločitvijo organa 
iz drugega odstavka tega člena lahko v 30 
dneh od prejema rešitve uveljavlja sodno var- 
stvo pred posebnim sodiščem združenega 
dela; pred tem sodiščem lahko uveljavlja so- 
dno varstvo tudi, če ni odločeno o njegovi 
zahtevi za varstvo pravic v roku, ki je določen 
v splošnem aktu skupnosti. 

S statutom skupnosti otroškega varstva se 
podrobneje določi pristojnost in sestava or- 
gana iz drugega odstavka tega člena, posto- 
pek za uveljavitev pravic in način izplačevanja 
otroškega dodatka. 

VI. Prehodne in končne določbe 

54. člen 

Skupnosti otroškega varstva so dolžne svo- 
je samoupravne sporazume in druge samo- 
upravne spološne akte uskladiti z določbami 
tega zakona do najkasneje 31. decembra 
1980. 

55. člen 

Z dnem uveljavitve tega zakona preneha 
veljati Zakon o družbenem varstvu otrok in o 
skupnostih otroškega varstva (Uradni list 
SRS, št. 18/74 in 14/77). 

56. člen 

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

OPOMBE: 

OBRAZLOŽITEV 

Od leta 1974, ko je bil sprejet sedaj veljavni zakon o družbe- 
nem varstvu otrok in o skupnostih otroškega varstva do sedaj, 
so nastajale pomembne spremembe v razvoju samoupravnih 
odnosov na vseh področjih družbenih dejavnosti kot posle- 
dica uveljavitve določb ustave iz leta 1974, Zakona o združe- 
nem delu in predloga Zakona o skupnih osnovah svobodne 
menjave dela. 

Navedene spremembe so se v veliki meri odrazile tudi na 
področju družbenega varstva otrok. Skupaj z ostalimi vsebin- 
skimi spremembami na tem področju, ki so nastale, ko so se 
skupnosti otroškega varstva sporazumele z izobraževalnimi 
skupnostmi, da se celotna dejavnost za predšolske otroke 
izvaja v skupnostih otroškega varstva, ki so tako v svoje 
programe vključile tudi načrtovanje in zagotavljanje sredstev 
za izvajanje vzgojnovarstvene dejavnosti, so povzročile, da 
sedaj veljavni zakon ne nudi več ustrezne podlage za nadaljnji 
razvoj tega področja. 

Z zaokrožitvijo skrbi za predšolske otroke v skupnostih 
otroškega varstva so nastajale potrebe po novih oblikah druž- 
bene vzgoje in varstva otrok, ki bodo omogočile postopno 
odpravljanje vseh tistih ovir, ki onemogočajo razvoj otrok in 
izlfajajo iz neenake razvitosti ter neugodnih razmer okolja, v 
katerem se otroci rodijo in živijo. Za dosego tega cilja delavci 
v združenem delu, drugi delovni ljudje in občani, organizirani 
v skupnostih otroškega varstva, zagotavljajo pogoje za ure- 
sničevanje materinstva, za razvoj, vzgojo in socialno varnost 
otrok ter za vzgojo in varstvo predšolskih otrok. V ta namen se 
sporazumevajo o programih varstva matere in otrok, o pro- 
gramih vzgojnovarstvenih dejavnosti ter o obsegu pravic, 
pogojih in načinu njihovega uresničevanja. 

Navedenemu skuša slediti tudi osnutek zakona o družbe- 

nem varstvu otrok in o skupnostih otroškega varstva, ki ga je 
predlagatelj pripravil na podlagi predloga za izdajo cit. za- 
kona. Navedeni predlog za izdajo cit. zakona je Skupščina SR 
Slovenije obravnavala in sprejela dne 27. 2. 1979 ter sprejela 
sklep naj predlagatelj pripravi osnutek zakona in pri tem 
upošteva stališča, mnenja in pripombe, ki so bile dane k 
predlogu za izdajo zakona na sejah delovnih teles Skupščine 
SR Slovenije in v razpravah na sejah zborov. 

Osnutek zakona ureja organizacijo in delo samoupravnih 
interesnih skupnosti otroškega varstva, odnose med uporab- 
niki in izvajalci vzgojnovarstvenih dejavnosti v svobodni me- 
njavi dela, način oz. možne ravni uresničevanja svobodne 
menjave dela na tem področju, in določa družbeno zagotov- 
ljene oblike varstva otrok in sicer pomoč za opremo novoro- 
jenčka ter otroške dodatke. 

Vzgojo in varstvo predšolskih otrok v vzgojnovarstvenih 
organizacijah, ki je najpomembnejša prvina družbenega var- 
stva otrok, ureja kot del enotnega vzgojnoizobraževalnega 
sistema v SR Sloveniji zakon o vzgoji in varstvu predšolskih 
otrok. 

V osnutku zakona je določeno, da potrebe in interese po 
družbeni vzgoji otrok v dogovorjenem obsegu in tistih social- 
nih pravicah, ki se uresničujejo v skupnosti otroškega varstva, 
zadovoljujejo delavci v združenem delu, drugi delovni ljudje 
in občani z združevanjem sredstev po načelih vzajemnosti in 
solidarnosti, v okviru skupnosti otroškega varststva ali po 
njih, potrebe in interese po vzgojnovarstvenih dejavnostih pa 
s svobodno menjavo dela z delavci, ki opravljajo te dejavnosti. 

V II. poglavju, ki ureja samoupravne interesne skupnosti 
otroškega varstva, je z osnutkom določeno, kdo se povezuje v 
te skupnosti, da se te skupnosti ustanovijo za območje občine 
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ter da se občinske skupnosti otroškega varstva lahko povezu- 
jejo v širše - medobčinske skupnosti. Določena je obveznost 
povezovanja občinskih skupnosti v skupnost otroškega var- 
stva Slovenije. V tem poglavju so nadalje določene sestavine 
samoupravnega sporazuma o ustanovitvi, s katerim se usta- 
novi skupnost otroškega varstva, določena so delovna po- 
dročja občinskih skupnosti in republiške skupnosti, način 
organiziranja in dela teh skupnosti ter opredeljene enote 
skupnosti otroškega varstva, ki se ustanovijo v okviru občin- 
ske skupnosti otroškega varstva pod pogoji, ki jih določa 
samoupravni sporazum o ustanovitvi skupnosti. To poglavje 
vsebuje nadalje določbe v zvezi z obvezno ustanovitvijo po- 
sebnih sodišč združenega dela za to področje in sicer za 
reševanje sporov iz uveljavljanja pravic, ki jih delovni ljudje 
samostojno urejajo v skupnosti. Dana je možnost, da več 
skupnosti otroškega varstva s samoupravnim sporazumom 
ustanovi skupno posebno sodišče združenega dela, oziroma 
da tako skupno posebno sodišče ustanovijo skupaj s samou- 
pravnimi interesnimi skupnostmi podobnih dejavnosti. 

Določena je tudi obveznost povezovanja skupnosti otro- 
škega varstva z drugimi samoupravnimi interesnimi skup- 
nostmi v skupnost socialnega varstva zaradi usklajevanja 
določenih zadev s področja otroškega varstva. To poglavje 
vsebuje še določbo o organu samoupravne delavske kontrole 
ter o nadzorstvu nad zakonitostjo poslovanja in dela skupno- 
sti, ki jo opravljajo pristojni upravni organi družbenopolitičnih 
skupnosti. 

V III. poglavju so urejeni odnosi v svobodni menjavi dela 
med uporabniki in izvajalci vzgojnovarstvenih dejavnosti. Do- 
ločeno je, da se svobodna menjava dela na področju družbe- 
nega varstva otrok opravlja med uporabniki in izvajalci vzgoj- 
novarstvenih dejavnosti. 

V tem poglavju so opredeljeni uporabniki in izvajalci vzgoj- 
novarstvenih dejavnosti kot predmet svobodne menjave dela 
so določene vzgojnovarstvene storitve za predšolske otroke 
in programi vzgojnovarstvenih storitev. Določeno je, da teme- 
lji uresničevanje svobodne menjave dela na samoupravno 
ugotovljenih osebnih in skupnih potrebah uporabnikov in 
njihovih dohodkovnih možnosti ter na tehničnih in kadrovskih 
zmogljivostih izvajalcev, opredeljene so sestavine samou- 
pravnih sporazumov o temeljih planov, s katerimi udeleženci 
urejajo medsebojne odnose. 

Nadalje je v tem poglavju določeno, da udeleženci v svobo- 
dni menjavi dela opredelijo v samoupravnih sporazumih stan- 
darde vzgojnovarstvenih storitev in programov vzgojnovar- 
stvenih storitev, ki so predmet svobodne menjave dela. 

Strokovne, delovne, materialne, tehnične, varnostne, hi- 
gienske in druge pogoje oz. normative, ob katerih je še 
mogoče opravljati vzgojnovarstvene storitve za predšolske 
otroke in programe vzgojnovarstvenih storitev, določi zakon 
ali odlok občinske skupščine, ki temelji na zakonu. 

V tem poglavju so določeni viri za oblikovanje sredstev za 
izvajanje nalog skupnosti otroškega varstva in sicer dohodek 
temeljne organizacije združenega dela uporavnikov in osebni 
dohodek delavcev ter drugih delovnih ljudi in občanov. 

Osnutek zakona vsebuje v tem poglavju določbo, da se 
lahko udeleženci v svobodni menjavi s samoupravnim spora- 
zumom o temeljih planov sporazumejo, da prispevajo sred- 
stva k plačilu posamezne vzgojnovarstvene storitve za pred- 
šolske otroke tudi starši otrok iz svojih osebnih dohodkov. 

Nadalje so določene posamezne možne ravni uresničevanja 
svobodne menjave dela med uporabniki in izvajalci vzgojno- 
varstvenih dejavnosti in sicer svobodna menjava dela v nepo- 
srednih odnosih ter v okviru občinskih skupnosti otroškega 
varstva. 

Način uresničevanja svobodne menjave dela v neposrednih 
odnosih med uporabniki in izvajalci določa poseben zakon (t. 
j. Zakon o vzgoji in varstvu predšolskih otrok). V osnutku tega 
zakona pa je opredeljena svobodna menjava dela med upo- 
rabniki in izvajalci vzgojnovarstvenih dejavnosti, ki se izvede v 
okviru občinske skupnosti otroškega varstva. 

Osnutek zakona v V. poglavju določa dve obliki družbenega 
varstva otrok, ki ju delavci, delovni ljudje in občani, združeni v 
skupnosti otroškega varstva zagotavljajo po načelih vzaje- 
mnosti in solidarnosti v okviru Skupnosti otroškega varstva 
Slovenije otrokom v SR Sloveniji. Ti dve obliki sta- pomoč za 
opremo novorojenčka in otroški dodatki. 

V tem poglavju so določeni osnovni pogoji za pridobitev 
upravičenosti do posamezne s tem zakonom določene oblike 
varstva otrok in postopek za uveljavitev posamične pravice. O 
posamezni pravici bo odločal delegatsko sestavljen organ 
skupščine skupnosti otroškega varstva na podlagi potrebnih 
podatkov, ki jih zbere strokovna služba te skupnosti. Zoper 
odločitev sveta, s katero se ne bo strinjal, bo občan lahko 
uveljavljal sodno varstvo pred posebnim sodiščem združe- 
nega dela v skupnosti otroškega varstva. 

S statutom skupnosti otroškega varstva se podrobneje do- 
loči pristojnost in sestava navedenega organa, postopek za 
uveljavljanje pravic in način izplačevanja otroških dodatkov. 

V VI. poglavju so določene prehodne in končne določbe. 

OSNUTEKZAKONA 

o telesnokulturnih skupnostih (ESA-180) 

POVZETEK 
OSNUTKA ZAKONA O 
TELESNOKULTURNIH SKUPNOSTIH 

Z zakonom o telesnokulturnih skupnostih se ureja svo- 
bodna menjava dela na področju telesne kulture, določa 
obveznost ustanovitve samoupravnih interesnih telesno- 
kulturnih skupnosti ter načela za njihovo organizacijo in 
razmrja v njih. 

V splošnih določbah zakon opredeljuje mesto ugotav- 
ljanja osebnih, skupnih in splošnih družbenih potreb na 
področju telesne kulture in uresničevanje svobodne me- 
njave dela neposredno in v telesnokulturnih skupnostih. 

Osnutek zakona opredeljuje kot uporabnike delavce v 
temeljnih in drugih organizacijah združenega dela in de- 
lovnih skupnostih ter delovne ljudi in občane v krajevnih 
skupnostih, kot izvajalce pa delovne ljudi in občane zdru- 
žene v telesnokulturnih organizacijah (društva in druge 
organizacije) in delavce v organizacijah združenega dela 
na področju telesne kulture. 

Osnutek zakona določa, da se za območje vsake občine 
ustanovi občinska telesnokulturna skupnost in prek ob- 
činskih telesnokulturna skupnost Slovenije. Zaradi uresni- 
čevanja svobodne menjave dela na področju telesne kul- 
ture uporabniki in izvajalci ugotavljajo svoje in skupne 
potrebe ter planirajo razvoj te dejavnosti. Medsebojne 
obveznosti določijo s samoupravnimi sporazumi o tehne- 
Ijih planov ter sklepajo druge samoupravne sporazume. 
Skupne potrebe na področju telesne kulture usklajujejo v 
občinskih telesnokulturnih skupnostih in v telesnokulturni 
skupnosti Slovenije ter sodelujejo pri pripravi in sprejema- 
nju dogovorov o temeljih planov družbenopolitičnih skup- 
nosti. 

V poglavju o svobodni menjavi dela na področju tele- 
sne kulture in v telesnokulturnih skupnostih so konkreti- 
zirane določbe o planiranju telesne kulture, o zagotavlja- 
nju pogojev in uresničevanju svobodne menjave dela v 
telesnokulturnih skupnostih ter o uresničevanju pravic, 
obveznosti in odgovornosti. 

Osnutek zakona opredeljuje kot predmet svobodne me- 
njave dela na področju telesne kulture program telesno- 
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kulturnih storitev, potrebnih za izvedbo letnega plana 
izvajalca oz. posamične telesnokulturne ali druge storitve, 
ki jih opravljajo izvajalci. 

Uporabniki in izvajalci se v telesnokulturnih skupnostih 
sporazumevajo o programih storitev oz. določajo posa- 
mezne storitve, določajo normative in standarde za oprav- 
ljanje telesnokulturne dejavnosti, določajo osnove in me- 
rila za cene oz. povračila, določajo postopke za ugotavlja- 
nje in ocenjevanje izvrševanja medsebojnih obveznosti, 
sprejemajo programe naložb ter urejajo druge medse- 
bojne odnose. 

Osnutek zakona določa sestavine, po katerih se oblikuje 
cena za posamezno telesnokulturno storitev oz. povračilo 
za opravljeni program; standarde in normative za oprav- 
ljanje posameznih vrst storitev, za gradnjo in uporabo 
telesnokulturnih objektov in naprav ter za izvajanje tekmo- 
valnih sistemov določijo uporabniki in izvajalci s samou- 
pravnim sporazumom. 

Kot vir sredstev na področju telesne kulture določa 
osnutek zakona dohodek temeljne organizacije; uporab- 
niki pa lahko v skladu s samoupravnim sporazumom o 
temeljih plana telesnokulturne skupnosti zagotavljajo 
sredstva še iz osebnih dohodkov delavcev, iz sklada 
skupne porabe temeljne organizacije in iz dohodka oz. 
prihodkov delovnih ljudi. Po varianti pa bi se ta sredstva 
zagotavljala predvsem iz osebnih dohodkov delavcev in 
sklada skupne porabe. Za posamezne telesnokulturne sto- 
ritve je lahko določen tudi prispevek uporabnikov iz last- 
nih sredstev. Za izvedbo velikih športnih prireditev, ki so 
republiškega pomena, se telesnokulturne skupnosti dogo- 
vorijo z drugimi samoupravnimi interesnimi skupnostmi, 
telesnokulturnimi organizacijami, organizacijami združe- 
nega dela in družbenopolitičnimi skupnostmi o obvezno- 
stih in odgovornostih za izvedbo prireditev. 

Osnutek zakona določa sestavine samoupravnih spora- 
zumov o temeljih planov občinskih telesnokulturnih skup- 
nosti. Te samoupravne sporazume sklepajo uporabniki in 
izvajalci na podlagi elementov, ki jih oblikujejo v svojih 
temeljnih organizacijah in krajevnih skupnostih ter uskla- 
dijo v občinskih telesnokulturnih skupnostih. 

V poglavju o organiziranju telesnokulturnih skupnosti 
in razmerjih v njih osnutek zakona določa, kateri uporab- 
niki in kateri izvajalci se obvezno združijo v občinsko 
telesnokulturno skupnost. Poleg obveznih članov, se v 
občinsko telesnokulturno skupnost lahko združijo kot 
izvajalci tudi delavci v organizacijah združenega dela, ki 
jim telesnokulturna dejavnost ni glavna dejavnost, temveč 
v okviru svoje dejavnosti uporabljajo za telesno kulturo 
pomembne objekte in naprave oz. opravljajo za telesno 
kulturo pomembne storitve. 

Osnutek zakona določa, katere interese uresničujejo 
uporabniki in izvajalci v občinskih in katere v telesnokul- 
turni skupnosti Slovenije. 

Enote občinske telesnokulturne skupnosti se lahko or- 
ganizirajo ali za območje krajevne skupnosti ali ob tele- 
snokulturni organizaciji ali ob organizaciji, ki upravlja 
telesnokulturne objekte in naprave, odvisno od tega, kje 
se pokaže interes za njeno organiziranje. 

Osnutek zakona omogoča povezovanje občinskih tele- 
snokulturnih skupnosti v širše skupnosti, zveze in združe- 
nja, zlasti v mestne in regionalne skupnosti, v katerih 
uresničujejo tiste skupne naloge, ki so jih občinske tele- 
snokulturne skupnosti dogovorno prenesle na te skupno- 
sti. 

Osnutek zakona ureja oblikovanje zborov skupščin tele- 
snokulturnih skupnosti ter določa, da v zboru izvajalcev 
skupščine telesnokulturne skupnosti Slovenije sodelujejo 
tudi delegati republiških strokovnih organizacij in zvez. 

Osnutek'zakona tudi določa oblikovanje organa samo- 
upravne delavske kontrole, način sprejemanja odločitev v 
skupščinah telesnokulturnih skupnosti, pristojnosti skup- 
ščin telesnokulturnih skupnosti, ustanovitev posebnih so- 
dišč združenega dela ter druga vprašanja, pomembna za 
delo skupnosti. 

V poglavju o prehodnih in končnih določbah osnutek 
zakona določa rok šestih mesecev za sklenitev samou- 
pravnih sporazumov o ustanovitvi telesnokulturnih skup- 
nosti in da sredstva in obveznosti temeljnih telesnokultur- 
nih skupnosti ter telesnokulturne skupnosti Slovenije 
prevzamejo ustrezne novo ustanovljene telesnokulturne 
skupnosti. 

I. Splošne določbe 

1. člen 

S tem zakonom se ureja svobodna menjava 
dela na področju telesne kulture, določa usta- 
novitev samoupravnih interesnih telesnokul- 
turnih skupnosti (v nadaljnjem besedilu: tele- 
snokulturne skupnosti) ter načela za njihovo 
organizacijo in razmerja v njih. 

2. člen 

Delavci in delovni ljudje ter občani v temelj- 
nih in drugih organizacijah Združenega dela 
in drugih samoupravnih organizacijah in 
skupnostih ugotavljajo svoje osebne, skupne 
in splošne družbene potrebe in interese na 
področju telesne kulture ter jih uresničujejo s 
svobodno menjavo dela neposredno, in v te- 
lesnokulturnih skupnostih oziroma po njih. 

Dejavnost telesne kulture in telesno kultur- 
nih skupnostih je posebnega družbenega po- 
mena. 

3. člen 

V telesnokulturne skupnosti se v skladu s 
tem zakonom združujejo delavci v temeljnih 

in drugih organizacijah združenega dela in 
delovnih skupnostih ter delovni ljudje in ob- 
čani v krajevnih skupnostih (v nadaljnjem be- 
sedilu: uporabniki) skupaj z delovnimi ljudmi 
in občani združenimi v telesnokulturnih orga- 
nizacijah in delavci v temeljnih organizacijah 
združenega dela na področju telesne kulture 
(v nadaljnjem besedili« izvajalci). 

Telesnokulturne organizacije v smislu tega 
zakona so društva in druge organizacije, v 
katere se prostovoljno združujejo delovni lju- 
dje in občani z namenom, da z amaterskim 
delom v njih zadovoljujejo svoje osebne in 
skupne potrebe ter interese na področju tele- 
sne kulture in organizirano izvajajo telesno- 
kulturne dejavnosti. 

4. člen 

Telesnokulturne skupnosti so: občinske te- 
lesnokulturne skupnosti, ki se ustanovijo za 
območje vsake občine, in Telesnokulturna 
skupnost Slovenije. 

5. člen 

Uporabniki in izvajalci na podlagi ugotov- 
ljenih potreb na področju telesne kulture v 
skladu z dohodkovnimi možnostmi uporabni- 

OPOMBE: 
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OPOMBE: kov in zmogljivostjo izvajalcev planirajo ra- 
zvoj telesnokulturne dejavosti. 

Medsebojne obveznosti za uresničevanje 
sprejetih planov telesne kulture ter pogoje in 
načine uresničevanja svobodne menjave dela 
na področju telesne kulture uporabniki in 
izvajalci določijo s samoupravnimi sporazumi 
o temeljih planov telesnokulturnih skupnosti. 

Uporabniki in izvajalci usklajujejo skupne 
potrebe na področju telesne kulture v občin- 
skih telesnokulturnih skupnostih in v Tele- 
snokulturni skupnosti Slovenije ter s sodelo- 
vanjem pri pripravi in sprejemanju dogovorov 
o temeljih planov in družbenih planov družbe- 
nopolitičnih skupnosti. 

II. Svobodna menjava dela na 
področju telesne kulture in v 
telesnokulturnih skupnostih 

6. člen 

Uporabniki in izvajalci skupno in enako- 
pravno planirajo razvoj telesnokulturne de- 
javnosti in se sporazumevajo o pogojih in 
načinu svobodne menjave dela na področju 
telesne kulture ter o uresničevanju medseboj- 
nih pravic, obveznosti in odgovornosti. 

7. člen 

Predmet svobodne menjave dela na po- 
dročju telesne kulture je program telesnokul- 
turnih storitev, potrebnih za izvedbo letnega 
plana izvajalca (v nadaljnjem besedilu: pro- 
gram storitev) oziroma posamične telesno- 
kulturne ali druge storitve, ki jih opravljajo 
izvajalci. 

Uporabniki in izvajalci v svobodni menjavi 
dela na področju telesne kulture vrednotijo 
rezultate dela izvajalcev kot samoupravno do- 
govorjeno povračilo za opravljen program 
storitev oziroma ceno posamične storitve. 

8. člen 

Uporabniki in izvajalci v telesnokulturnih 
skupnostih: 

- sprejemajo programe storitev oziroma 
določajo posamezne telesnokulturne storitve, 

- določajo normative in standarde za 
opravljanje telesnokulturne dejavnosti, 

- določajo osnove in merila za ugotavljanje 
cene posameznih telesnokulturnih in drugih 
storitev oziroma povračila za program stori- 
tev,' 

- določajo postopke za ugotavljanje in 
ocenjevanje izvrševanja medsebojnih obvez- 
nosti, 

- sprejemajo programe naložb za razširitev 
zmogljivosti izvajalcev in drugih zmogljivosti, 
s katerimi se zagotavljajo možnosti za tele- 
snokulturno aktivnost delovnih ljudi in obča- 
nov, 
- urejajo druge medsebojne odnose ter 

določajo naloge za pospeševanje telesnokul- 
turne aktivnosti delovnih ljudi in občanov. 

Za sporazumevanje o neposredni svobodni 
menjavi dela na področju telesne kulture se 

primerno uporabljajo določbe tega zakona, ki 
veljajo za svobodno menjavo dela v telesno- 
kulturnih skupnostih. 

9. člen 

Povračilo za opravljen program storitev ozi- 
roma cena posamezne storitve se oblikuje po 
naslednjih merilih: 

- materialni stroški v okviru dogovorjenih 
normativov in po nabavnih cenah materiala, 
ki veljajo v času opravljanja storitev, 

- amortizacija osnovnih sredstev, potreb- 
nih za izvajanje programa storitev, 

- sredstva za osebne dohodke in skupno 
porabo delavcev izvajalcev po merilih, dolo- 
čenih s samoupravnim sporazumom, družbe- 
nim dogovorom ali z zakonom skupaj s sred- 
stvi, ki se glede na zaposlene delavce v skladu 
z zakonom prispevajo iz dohodka, 

- sredstva, s katerimi se omogoča amater- 
sko delo delavcev izvajalca v primerih, ko je to 
potrebno (povračilo osebnega dohodka itd.), 

- druge dogovorjene sestavine. 

10. člen 

Uporabniki in izvajalci s samoupravnim 
sporazumom v skladu z zakonom določijo 
standarde in normative za opravljanje posa- 
meznih vrst storitev, za gradnjo in obratova- 
nje telesnokulturnih objektov in naprav ter za 
izvajanje tekmovalnih sistemov. 

S standardi se za posamezne vrste telesno- 
kulturne dejavnosti določi zlasti nujna oprem- 
ljenost ter minimalne varnostne in druge za- 
hteve, v katerih se opravljajo določene stori- 
tve ali uresničenje telesnokulturna aktivnost 
delovnih ljudi in občanov. 

Z normativi se določi zlasti višina material- 
nih stroškov, potrebnih za izvršitev istovrstnih 
ali sorodnih programov, storitev, vzdrževanje 
objektov in naprav ter drugi pogoji za oprav- 
ljanje telesnokulturne dejavnosti. 

11. člen 

Uporabniki zagotavljajo potrebna sredstva 
za izpolnjevanje obveznosti v svobodni me- 
njavi dela na področju telesne kulture iz do- 
hodka temeljne organizacije, iz osebnih do- 
hodkov delavcev, iz sklada skupne porabe 
temeljne organizacije in iz dohodka oziroma 
prihodkov drugih delovnih ljudi. 

Obseg, osnove in merila ter način združeva- 
nja sredstev določijo udeleženci s samou- 
pravnim sporazumom o temeljih plana tele- 
snokulturne skupnosti. 

Varianta: v prvem odstavku tega člena se 
črtajo besede: »iz dohodka temeljnih organi- 
zacij«. 

12. člen 

Uporabniki in izvajalci s samoupravnim 
sporazumom določijo v občinski telesnokul- 
turni skupnosti za katere telesnokulturne sto- 
ritve in v kakšnem obsegu prispevajo občani 
iz svojih sredstev. 
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13. člen 

Uporabniki in izvajalci se s samoupravnimi 
sporazumi o temeljih planov občinskih tele- 
snokulturnih skupnosti v skladu s tem zako- 
nom dogovorijo o skupnih nalogah, ki jih ure- 
sničujejo v Telesnokulturni skupnosti Slove- 
nije ter določijo obseg in način združevanja 
sredstev za te namene. 

14. člen 

V primeru, če v telesnokulturni skupnosti ni 
zagotovljeno uresničevanje nalog v obsegu 
minimalnega programa, določenega v Tele- 
snokulturni skupnosti Slovenije, se lahko z 
zakonom ali z odlokom občinske skupščine 
na podlagi zakona ugotovi obseg potrebnih 
sredstev za ta program in predpiše obveznost 
plačevanja prispevkov za izvajanje minimal- 
nega programa. 

15. člen 

Občinske telesnokulturne skupnosti v Tele- 
snokulturni skupnosti Slovenije s samouprav- 
nim sporazumom uredijo postopek dogovar- 
janja o obveznostih v zvezi s sprejemanjem, 
organizacijo in izvedbo velikih športnih prire- 
ditev, ki imajo pomen za Socialistično repu- 
bliko Slovenijo. 

S samoupravnim sporazumom iz prejšnje- 
ga odstavka udeleženci zagotovijo zlasti: 

- da so te prireditve v skladu s sprejeto 
skupno telesnokulturno politiko v SR Slove- 
niji, 

- da se zagotovi za vsako tako prireditev 
ustrezen dogovor zainteresiranih telesnokul- 
turnih in drugih samoupravnih interesnih 
skupnosti, telesnokulturnih organizacij, orga- 
nizacij združenega dela in družbenopolitičnih 
skupnosti o obveznostih in odgovornostih za 
izvedbo prireditve, 
- da so sredstva, ki jih uporabniki v tele- 

snokulturnih skupnostih združujejo za te pri- 
reditve v skladu z usmeritvami in obsegom 
sredstev, določenimi s samoupravnimi spora- 
zumi o temeljih planov telesnokulturnih skup- 

Uporabniki in izvajalci s samoupravnimi 
sporazumi o temeljih planov občinskih tele- 
snokulturnih skupnosti opredeljujejo in us- 
klajujejo svoje skupne in splošne družbene 
potrebe po telesnokulturni dejavnosti zlasti 
glede obsega in strukture telesnokulturnih 
storitev, zagotavljanja materialnih in drugih 
pogojev za telesnokulturne aktivnosti delov- 
nih ljudi in občanov, glede naložb za poveča- 
nje obsega in kvalitete storitev oziroma za 
izboljšanje materialnih pogojev za telesnokul- 
turno aktivnost delovnih ljudi in občanov, gle- 
de solidarnostnih nalog in ukrepov za pospe- 
ševanje skladnejšega razvoja telesne kulture 
na manj razvitih območjih SRS, za skupne 
naloge, ki jih uresničujejo v telesnokulturni 
skupnosti Slovenije. 

Samoupravne sporazume iz prejšnjega od- 
stavka sklepajo uporabniki in izvajalci na 

podlagi elementov, ki jih oblikujejo v temelj- OPOMBE: 
nih organizacijah in krajevnih skupnostih po 
metodologiji, ki jo določijo v skupščini tele- 
snokulturne skupnosti Slovenije v skladu z 
zakonom. 

17. člen 

Samoupravni sporazum o temeljih plana 
občinske telesnokulturne skupnosti vsebuje 
elemente, ki-so jih oblikovali uporabniki in 
izvajalci v svojih temeljnih organizacijah in 
krajevnih skupnostih in jih skupno uskladili v 
občinski telesnokulturni skupnosti. 

Uporabniki sprejemajo v svojih temeljnih 
organizacijah in krajevnih skupnostih zlasti 
naslednje elemente za samoupravne sporazu- 
me o temeljih plana občinske telesnokulturne 
skupnosti (v nadaljnjem besedilu: elementi): 

- obseg potreb po posameznih vrstah tele- 
snokulturnih storitev in kvaliteto teh storitev, 

- vrste in obseg nalog, potrebnih za zago- 
tavljanje materialnih in drugih pogojev za te- 
lesnokulturno aktivnost delovnih ljudi in ob- 
čanov, 

- vrste in obseg nalog, potrebnih za izved- 
bo velikih telesnokulturnih prireditev, ki imajo 
pomen za SR Slovenijo, 

- sredstva, ki jih uporabniki predvidevajo 
za telesnokulturno dejavnost v okviru in po 
telesnokulturni skupnosti. 

Izvajalci sprejmejo v svojih temeljnih orga- 
nizacijah zlasti naslednje elemente: 

- obseg in kvaliteto programov storitev, ki 
jih izvajalec lahko zagotovi ob danem številu 
delavcev in delovnih ljudi ter občanov, ki z 
amaterskim delom uresničujejo naloge in 
opravljajo storitve ter ob danih materialnih 
zmogljivostih, 

- predlog za morebitne spremembe v nači- 
nu uporabe danih materialnih zmogljivosti ter 
tehničnih normativov z utemeljitvijo vpliva teh 
sprememb na obseg, kvaliteto in cene stori- 
tev, 

- predlog za morebitne nove naložbe v ob- 
jekte in naprave z utemeljitvijo vpliva naložb 
na obseg, kvaliteto in ceno storitev, 
- povračilo za posamezne programe stori- 

tev oziroma cene za opravljene storitve po 
vrstah storitev. 

Elemente iz drugega in tretjega odstavka 
tega člena uskladijo delegati uporabnikov in 
izvajalcev v skupščini občinske telesnokultur- 
ne skupnosti. 

18. člen 

Samoupravni sporazum o temeljih plana 
občinske telesnokulturne skupnosti temelji 
na usklajenih elementih iz prejšnjega člena in 
vsebuje zlasti: 

- naloge skupnosti po posameznih sestavi- 
nah programa in potrebna sredstva za izved- 
bo teh nalog, 
- vrste in obseg telesnokulturnih storitev, 
- naloge, s katerimi se zagotavljajo možno- 

sti za telesnokulturno aktivnost delovnih ljudi 
in občanov, 
- izobraževanje in usposabljanje kadrov za 

delo v telesni kulturi, 
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OPOMBE: - predvidene naložbe v telesnokulturne 
objekte in naprave, 

- naloge, ki jih uresničujejo skupno z dru- 
gimi telesnokulturnimi skupnostmi in potreb- 
na sredstva, 

- skupne naloge, ki jih uresničujejo v Tele- 
snokulturni skupnosti Slovenije in po njej ter 
potrebna sredstva, 

- pogoji in obseg soudeležbe uporabnikov 
pri posameznih storitvah ali za uporabo ob- 
jektov, 

- način ugotavljanja potrebnih sredstev za 
posamezno leto v planskem obdobju, 

- pogoje in način združevanja sredstev 
(osnove, merila, način in ukrepi za združeva- 
nje sredstev), 
- normative za ugotavljanje kakovosti sto- 

ritev, 
- pogoje za uporabo telesnokulturnih ob- 

jektov in naprav, 
- normative materialnih stroškov za posa- 

mezne vrste storitev, stopnje amortizacije in 
rezerve. 

19. člen 

Plan občinske telesnokulturne skupnosti 
vsebuje zlasti: 

- politiko in cilje razvoja telesnokulturne 
dejavnosti, 

- naloge, obveznosti in sredstva, prikazana 
po sestavinah in samoupravnega sporazuma 
o temeljih plana, 

- naloge, ki jih prevzema občinska telesno- 
kulturna skupnost po samoupravnih sporazu- 
mih, družbenih dogovorih ali po zakonu ter 
ukrepe in sredstva za njihovo izvršitev, 

- organizacijske, materialne in kadrovske 
ukrepe za izvršitev nalog. 

20. člen 

Plan telesnokulturne skupnosti Slovenije 
sprejmejo uporabniki in izvajalci po postop- 
ku, ki ga v skladu z zakonom določijo v samo- 
upravnem sporazumu o ustanovitvi telesno- 
kulturne skupnosti Slovenije. Plan telesno- 
kulturne skupnosti Slovenije temelji na sa- 
moupravnih sporazumih o temeljih planov 
občinskih telesnokulturnih skupnosti. 

III. Organiziranje telesnokulturnih 
skupnosti in razmerja v njih 

21. člen 

Uporabniki in izvajalci v telesnokulturnih 
skupnostih zadovoljujejo osebne in skupne 
ter splošne družbene potrebe in interese na 
področju telesne kulture s tem, da: 

- oblikujejo politiko in program razvoja te- 
lesne kulture, 
- pospešujejo vsestranski razvoj telesne 

kulture, 
- pospešujejo množično vključevanje de- 

lavcev in drugih delovnih ljudi ter občanov v 
telesnokulturne dejavnosti, 

- se dogovarjajo o graditvi in uporabi tele- 
snokulturnih objektov in naprav, 

- pospešujejo izobraževanje in usposablja- 

nje amaterskih in drugih telesnokulturnih de- 
lavcev, 

- uresničujejo druge skupne naloge. 

22. člen 

V občinsko telesnokulturno skupnost se 
združijo s samoupravnim sporazumom o 
ustanovitvi delavci in drugi delovni ljudje ter 
občani po krajevnih skupnostih in po svojih 
temeljnih in drugih organizacijah združenega 
dela ter drugih samoupravnih organizacijah 
in skupnostih kot uporabniki skupaj z delavci 
v temeljnih organizacijah združenega dela na 
področju telesne kulture ter delovnimi ljudmi 
in občani združenimi v telesnokulturnih orga- 
nizacijah v občini kot izvajalci. 

V občinski telesnokulturni skupnosti lahko 
kot izvajalci sodelujejo tudi delegati delavcev 
v organizacijah združenega dela, ki v okviru 
svoje dejavnosti upravljajo za telesno kulturo 
pomembne objekte oziroma naprave oziroma 
opravljajo za telesno kulturo pomembne sto- 
ritve. 

23. člen 

Uporabniki in izvajalci v občinskih telesno- 
kulturnih skupnostih: 
- sprejemajo plan občinske telesnokultur- 

ne skupnosti, 
- usklajujejo predloge meril za vrednotenje 

programov storitev oziroma cen za posamez- 
ne storitve, 

- ugotavljajo obseg sredstev za izvedbo 
programov storitev oziroma posameznih sto- 
ritev, 

- zagotavljajo sredstva za skupne naloge, 
ki jih v skladu s samoupravnim sporazumom 
o ustanovitvi Telesnokulturne skupnosti Slo- 
venije in s tem zakonom uresničujejo v tele- 
snokulturni skupnosti Slovenije, 

- uresničujejo naloge splošnega ljudskega 
odpora in družbene samozaščite, 

- sodelujejo z občinskimi izobraževalnimi 
skupnostmi, zdravstvenimi skupnostmi in 
skupnosti otroškega varstva zaradi uresniče- 
vanja skupnih nalog, 

- odločajo o drugih zadevah, ki so določe- 
ne z zakonom, s samoupravnim sporazumom, 
družbenim dogovorom ter s samoupravnimi 
splošnimi akti občinske telesnokulturne 
skupnosti. 

24. člen 

Uporabniki in izvajalci v občinski telesno- 
kulturni skupnosti se lahko za kar najbolj ne- 
posredno uresničevanje določenih samou- 
pravnih pravic in skupnih interesov na po- 
dročju telesne kulture pod pogoji, ki jih dolo- 
ča samoupravni sporazum o ustanovitvi ob- 
činske telesnokulturne skupnosti ali njen sta- 
tut, organizirajo v enoto za območje ene ali 
več krajevnih skupnosti ali ob telesnokulturni 
organizaciji ali ob organizaciji, ki upravlja te- 
lesnokulturne objekte in naprave. 
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25. člen 

V enoti občinske telesnokuitume skupnosti 
uporabniki in izvajalci: 

- neposredno usklajujejo potrebe ter inte- 
rese na področju telesne kulture, 

- se sporazumevajo o medsebojnem sode- 
lovanju uporabnikov in izvajalcev pri uresni- 
čevanju programov telesnokulturnih aktivno- 
sti, 

- se sporazumevajo o racionalni izrabi in 
vzdrževanju telesnokulturnih objektov in na- 
prav, 

- opravljajo druge naloge, določene s sa- 
moupravnim sporazumom. 

26. člen 

Uporabniki in izvajalci se po svojih občin- 
skih telesnokulturnih skupnostih združijo s 
samoupravnim sporazumom o ustanovitvi v 
Telesnokulturno skupnost Slovenije. 

V Telesnokulturni skupnosti Slovenije upo- 
rabniki in izvajalci: 

- sprejemajo plan Telesnokuitume skup- 
nosti Slovenije, 

- oblikujejo skupno telesnokulturno politi- 
ko, usmerjajo načrtovanje razvoja telesnokui- 
tume dejavnosti v SR Sloveniji in načrtujejo 
skupne naloge, 

- sprejemajo enotne osnove meril za obli- 
kovanje normativov in standardov za oprav- 
ljanje telesnokulturnih storitev, 

- sprejemajo ukrepe za pospeševanje ena- 
komernejšega razvoja telesnokuitume dejav- 
nosti v SR Sloveniji, 

- uresničujejo programe mednarodnega 
sodelovanja SRS in SFRJ na področju telesne 
kulture, 
- pospešujejo in organizirajo izobraževa- 

nje in usposabljanje amaterskih telesnokul- 
turnih delavcev, 

- pospešujejo telesnokulturno dejavnost 
Slovencev zunaj SR Slovenije, 

- zagotavljajo možnosti za pripravo vrhun- 
skih športnikov, 

- sodelujejo s telesnokulturnimi skupnost- 
mi drugih socialističnih republik in pokrajin 
ter usklajujejo politiko razvoja telesnokultur- 
ne dejavnosti v SFRJ ter v ta namen sklepajo 
družbene dogovore, - 

- zagotavljajo sredstva in podeljujejo na- 
grade in priznanja Stanka Bloudka za delo in 
dosežke na področju telesne kulture, 

- zagotavljajo sredstva za opravljanje do- 
govorjenih strokovnih nalog republiških stro- 
kovnih telesnokulturnih organizacij in zvez, 

- uresničujejo druge skupne naloge, dolo- 
čene z zakonom, družbenim dogovorom in 
samoupravnim sporazumom. 

27. člen 

Zaradi zadovoljevanja določenih skupnih 
potreb in interesov na določenem območju 
oziroma področju lahko uporabniki in izvajal- 
ci prek občinskih telesnokulturnih skupnosti 
ustanovijo širše telesnokuitume skupnosti, 
zveze ali združenja telesnokulturnih skupno- 
sti. 

Na območjih mestnih oziroma regionalnih OPOMBE: 
skupnosti kot posebnih družbenopolitičnih 
skupnosti se uporabniki in izvajalci prek ob- 
činskih telesnokulturnih skupnosti združijo v 
mestno oziroma regionalno telesnokulturno 
skupnost ter v njej uresničujejo določene 
skupne naloge, za katere so se sporazumeli v 
občinskih telesnokulturnih skupnostih. 

28. člen 

Telesnokuitume skupnosti sodelujejo med 
seboj in z drugimi samoupravnimi interesnimi 
skupnostmi, zlasti s področij izobraževanja, 
zdravstva in otroškega varstva zaradi usklaje- 
vanja dela, dogovarjanja o skupnih nalogah in 
izvajanju teh nalog ter za uresničevanje skup- 
nih ciljev. V ta namen ustanavljajo skupne 
organe. 

29. člfen 

Telesnokulturno skupnost upravlja skup- 
ščina. 

Skupščina telesnokuitume skupnosti ima 
zbor uporabnikov in zbor izvajalcev. 

30. člen 

Zbor uporabnikov občinske telesnokultur- 
ne skupnosti sestavljajo delegati, ki jih vanj 
delegirajo delegacije delavcev in drugih de- 
lovnih ljudi v temeljnih organizacijah združe- 
nega dela, drugih samoupravnih organizaci- 
jah in skupnostih ter delovni ljudje in občani v 
krajevnih skupnostih. 

Zbor izvajalcev občinske telesnokuitume 
skupnosti sestavljajo delegati, ki jih vanj dele- 
girajo delegacije delavcev v temeljnih organi- 
zacijah združenega dela oziroma organi 
upravljanja organizacij, ki opravljajo telesno- 
kulturno dejavnost, in delegati delovnih ljudi 
in občanov, združenih v telesnokulturnih or- 
ganizacijah, ki organizirano izvajajo telesno- 
kulturno dejavnost. 

V skladu s sporazumom o ustanovitvi ob- 
činske telesnokuitume skupnosti lahko v zbor 
izvajalcev občinske telesnokuitume skupno- 
sti delegirajo svoje delegate tudi organizacije 
združenega dela iz drugega odstavka 22. 
člena. 

S samoupravnim sporazumom o usta- 
novitvi občinske telesnokuitume skupnosti 
oziroma s statutom se določi število delegat- 
skih mest v zborih skupščine oziroma število 
delegatov, način delegiranja delegatov, ki jih 
v zboru skupščine občinske telesnokuitume 
skupnosti delegirajo ustrezne delegacije. 

31. člen 

Delegate v zbor uporabnikov in v zbor izva- 
jalcev Telesnokuitume skupnosti Slovenije 
delegirajo delegati ustreznih zborov občin- 
skih telesnokulturnih skupnosti. 

V zboru izvajalcev skupščine Telesnokui- 
tume skupnosti Slovenije sodelujejo tudi de- 
legati republiških strokovnih organizacij in 
zvez, ki jih te delegirajo preko Zveze telesno- 
kulturnih organizacij Slovenije. 
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OPOMBE: Varianta k drugemu odstavku: V drugi vr- 
stici se beseda »sodelujejo« nadomesti z be- 
sedo »soodločajo«. 

S samoupravnim sporazumom o usta- 
novitvi Telesnokulturne skupnosti Slovenije 
oziroma s statutom se določi število delegat- 
skih mest v skupščini oz. število delegatov, ki 
jih delegirajo ustrezni zbori občinskih tele- 
snokulturnih skupnosti ter število delegatskih 
mest v zboru izvajalcev ter način sodelovanja 
delegatov republiških strokovnih organizacij 
in zvez. 

32. člen 

Delegati v skupščini telesnokulturne skup- 
nosti enakopravno in sporazumno sprejemajo 
plan telesnokulturne skupnosti, oblikujejo 
politiko na področju telesne kulture, se spo- 
razumevajo o programih storitev, pogojih za 
opravljanje telesnokulturnih storitev, cenah 
oziroma povračilih, samoupravnem nadzoru 
in o drugih pogojih uresničevanja svobodne 
menjave dela in o drugih medsebojnih pravi- 
cah in obveznostih, ki jih določa samoupravni 
sporazum o ustanovitvi skupnosti. 

33. člen 
Skupščina telesnokulturne skupnosti pri- 

pravlja predlog samoupravnega sporazuma o 
temeljih plana, predloge drugih samouprav- 
nih ter organizacijskih zadevah skupščine. 

34. člen 

Skupščina telesnokulturne skupnosti odlo- 
ča na zasedanjih svojih zborov. 

Odločitve in sklepi skupščine o medseboj- 
nih pravicah, odgovornostih in obveznostih 
za uresničevanje svobodne menjave dela, do- 
ločeni s samoupravnim sporazumom o usta- 
novitvi telesnokulturne skupnosti in statutom, 
so sprejeti, če so bili sprejeti z večino glasov v 
vsakem zboru in v enakem besedilu v obeh 
zborih. 

S samoupravnim sporazumom o usta- 
novitvi telesnokulturne skupnosti in statutom 
se določijo zadeve, o katerih odločata oba 
zbora enakopravno in zadeve, o katerih odlo- 
ča posamezni zbor samostojno. 

Ce ni doseženo soglasje med zboroma, se 
izvede usklajevalni postopek, ki je določen s 
statutom telesnokulturne skupnosti. 

35. člen 

S samoupravnim sporazumom o usta- 
novitvi se v skladu z zakonom opredelijo na- 
men in cilji telesnokulturne skupnosti, pravi- 
ce in obveznosti in odgovornosti uporabnikov 
in izvajalcev, predmet svobodne menjave de- 
la, delovno področje, organizacija skupnosti, 
sestav, pooblastila in odgovornosti skupščine 
in drugih organov skupnosti, pogoji pod kate- 
rimi se organizirajo enote, vsebino, način in 
postopek sporazumevanja, način odločanja, 
način, kako člani nadzorujejo delo organov in 
strokovnih služb ter druga razmerja v skupno- 
sti, določena z zakonom in druge zadeve 
skupnega pomena za člane skupnosti. 

Samoupravni sporazum o ustanovitvi tele- 

snokulturne skupnosti in njen statut določita 
načine sodelovanja s predstavniki organov 
drugih organizacij in skupnosti v skupščini 
telesnokulturne skupnosti. 

Samoupravni sporazum o ustanovitvi in 
statut začneta veljati, ko ju potrdi izvršni svet 
skupščine ustrezne družbenopolitične skup- 
nosti. 

Samoupravni sporazum o ustanovitvi in 
statut telesnokulturne skupnosti se objavita v 
uradnem glasilu ustrezne družbenopolitične 
skupnosti. 

36. člen 

S statutom Telesnokulturne skupnosti Slo- 
venije se podrobneje opredelijo merila za po- 
deljevanje nagrad in priznanj Stanka Bloudka 
in določi postopek za predlaganje kandidatov 
ter podeljevanja teh nagrad in priznanj. 

37. člen 

S samoupravnim sporazumom o usta- 
novitvi telesnokulturne skupnosti se oblikuje 
organ samoupravne delavske kontrole za 
opravljanje nadzora nad izvajanjem sprejete 
politike, nad uveljavljanjem pravic in obvez- 
nosti delavcev in drugih delovnih ljudi, zdru- 
ženih v skupnosti, nad uresničevanjem spre- 
jetih samoupravnih odločitev, nad uporabo 
sredstev ter nad delovanjem organov skupno- 
sti in njene strokovne službe. S samouprav- 
nim sporazumom o ustanovitvi telesnokultur- 
ne skupnosti se v skladu z zakonom določi 
sestav, volitve in odpoklic ter število članov 
organa samoupravne delavske kontrole. 

38. člen 

Za reševanje sporov iz družbenoekonom- 
skih odnosov med telesnokulturnimi skup- 
nostmi in sporov iz medsebojnih razmerij, ki 
jih delovni ljudje samostojno urejajo v tele- 
snokulturni skupnosti, se lahko v skladu z 
zakonom ustanovi posebno sodišče združe- 
nega dela. 

Več telesnokulturnih skupnosti lahko usta- 
novi s samoupravnim sporazumom posebno 
sodišče združenega dela. 

Telesnokulturne skupnosti lahko s samou- 
pravnimi interesnimi skupnostmi podobnih 
družbenih dejavnosti s samoupravnim spora- 
zumom ustanovijo skupno posebno sodišče 
združenega dela. 

39. člen 

Za opravljanje strokovnih, finančnih in ad- 
ministrativno-tehničnih opravil lahko telesno- 
kulturna skupnost ustanovi delovno skupnost 
ali pa se za opravljanje teh del dogovori z 
drugo samoupravno interesno skupnostjo, 
organizacijo združenega dela, telesnokultur- 
no organizacijo ali z upravnim organom. 

Za učinkovitejše poslovanje strokovnih 
služb in racionalno organizacijo dela se v 
občinah strokovna služba za občinsko tele- 
snokulturno skupnost praviloma organizira 
kot skupna strokovna služba več samouprav- 
nih interesnih skupnosti v občini. 
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IV. Prehodne in končne določbe 

40. člen 

Uporabniki in izvajalci v skladu s tem zako- 
nom sklenejo samoupravne sporazume o 
ustanovitvi najkasneje v šestih mesecih po 
uveljavitvi tega zakona. 

41. člen 

nosti SR Slovenije prevzamejo ustrezne ob- 
činske telesnokulturne skupnosti in Telesno- 
kulturna skupnost Slovenije. 

42. člen 

Z dnem, ko začne veljati ta zakon, preneha 
veljati zakon o telesnokulturnih skupnostih 
(Ur. list. SRS, št. 20/73). 

43. člen 

OPOMBE: 

Sredstva in obveznosti temeljnih telesno- 
kulturnih skupnosti in Telesnokulturne skup- 

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

OBRAZLOŽITEV 

Predlog za izdajo zakona o telesnokulturnih skupnostih je 
obravnavala skupščina SR Slovenije na sejah zborov 27. fe- 
bruarja 1979 in ga sprejela. Izvršnemu svetu skupščine SRS je 
naložila, naj pripravi osnutek zakona ter pri tem upošteva 
stališča, mnenja in predloge skupščine, kot tudi pripombe in 
mnenja, ki so bila izražena v razpravah delegatov na sejah 
delovnih teles in zborov skupščine ter mnenja in pripombe 
družbenopolitičnih organizacij in telesnokulturnih skupnosti. 

Vsa navedena stališča in predloge je predlagatelj upošteval 
pri izdelavi osnutka zakona ter tudi sproti usklajeval posa- 
mezne rešitve. Pri tem je upošteval stališča, izoblikovana ob 
pripravi predloga zakona o skupnih osnovah svobodne me- 
njave dela in osnutka zakona o osnovah sistema družbenega 
planiranja, na rezultate analiz telesnokulturne skupnosti Slo- 
venije ter izkušnje iz dela dosedanjih temeljnih telesnokultur- 
nih skupnosti. 

I 

Zakon o telesnokulturnih skupnostih ureja zlasti samou- 
pravno organiziranost delavcev, drugih delovnih ljudi in ob- 
čanov za zadovoljevanje osebnih, skupnih in celotnih družbe- 
nih potreb po telesni kulturi in rekreaciji, ki jih ti zagotavljajo s 
svobodno menjavo dela v telesnokulturnih skupnostih, in 
neposredno. V ta namen konkretizira družbenoekonomske 
odnose v svobodni menjavi dela na področju telesne kulture 
in obveznosti posameznih nosilcev planiranja telesnokultur- 
nih storitev, potrebnih za zadovoljevanje potreb uporabnikov, 
opredeljuje uporabnike in izvajalce v svobodni menjavi dela 
na področju telesne kulture ter določa načela za njihovo 
samoupravno organiziranje v telesnokulturnih skupnostih ter 
za urejanje medsebojnih razmerij v njih. 

Skladno s stališči, ki jih je sprejela skupščina SRS ob 
obravnavi predloga za izdajo zakona, osnutek določa uporab- 
nike in izvajalce na področju telesne kulture tako, da so 
izvajalci zlasti delovni ljudje in občani, ki prostovoljno zdru- 
ženi v telesnokulturnih organizacijah (društvih) z amaterskim 
delom organizirano izvajajo telesnokulturne dejavnosti. Tej 
specifičnosti na področju telesne kulture so prilagojene tudi 
vse druge izpeljave v osnutku zakona. 

Temeljna oblika samoupravnega organiziranja na področju 
telesne kulture je občinska telesnokulturna skupnost. Upo- 
rabniki in izvajalci se lahko zaradi čim bolj neposrednega 
dogovarjanja o zadovoljevanju potreb uporabnikov organizi- 
rajo v enote ob krajevnih skupnostih, ob telesnokulturnih 
organizacijah ali ob organizacijah, ki upravljajo telesnokul- 
turne objekte in naprave. 

Za uresničevanje skupnih nalog in oblikovanje usklajene 
telesnokulturne politike v SRS, uporabniki in izvajalci prek 
občinskih telesnokulturnih skupnosti ustanovijo telesnokul- 
turno skupnost Slovenije ter s svobodno menjavo dela v njej 
uresničujejo skupne naloge. 

Glede na to, da na področju telesne kulture ni posebnega 
zakona, ki bi urejal telesnokulturne dejavnosti, zakon o tele- 
snokulturnih skupnostih podrobneje opredeljuje svobodno 
menjavo dela v telesnokulturnih skupnostih tako, da je mo- 
goče te določbe tudi primerno uporabljati za sporazumevanje 
o svobodni menjavi dela neposredno. 

Skladno z določbami predloga zakona o skupnih osnovah 
svobodne menjave dela, zakon opredeljuje vire sredstev za 
izpolnjevanje obveznosti uporabnikov v svobodni menjavi 
dela in določa, da se osnove in merila ter način združevanja 
sredstev določijo s samoupravnim sporazumom o temeljih 
plana telesnokulturne skupnosti (11. člen). Glede na značaj 
telesnokulturne dejavnosti osnutek zakona kot vir določa 
zlasti osebni dohodek delavcev in sklade skupne porabe 
temeljnih organizacij. V nadaljnjem postopku priprave zakona 
bo ustreznost take ureditve treba vsekakor še podrobno prou- 
čiti z zainteresiranimi uporabniki. 

Določbe o planiranju telesnokulturne dejavnosti (16.-20. 
člen) bo predlagatelj v nadaljnji pripravi zakona še usklajeval 
z rešitvami, ki bodo izoblikovane in uveljavljene v postopku 
priprave in sprejemanja zakona o osnovah sistema družbe- 
nega planiranja in družbenem planu SRS. Osnutek določa, da 
se uporabniki in izvajalci s samoupravnimi sporazumi o teme- 
ljih plana občinskih telesriokulturnih skupnostih v skladu z 
zakonom dogovorijo tudi o skupnih nalogah, ki jih uresniču- 
jejo v telesnokulturni skupnosti Slovenije in o zagotavljanju 
potrebnih sredstev za ta namen. S tem naj bi omogočil, da se 
delavci v temeljnih organizacijah tudi o teh nalogah odločajo 
hkrati in v okviru istega samoupravnega sporazuma, ki bi bil 
tako lahko hkrati podlaga za plan občinske telesnokulturne 
skupnosti in za plan telesnokulturne skupnosti Slovenije. 
Tako rešitev predlagamo zlasti zato, da bi olajšali delavcem v 
temeljnih organizacijah celovit pregled in hkratno odločanje 
o vseh nalogah na področju telesne kulture - tako o tistih, ki 
se uresničujejo v občinski telesnokulturni skupnosti in o 
tistih, ki se uresničujejo v telesnokulturni skupnosti Slovenije. 
Poleg tega pa bi tak način tudi pomembno poenostavil posto- 
pek samoupravnega sporazumevanja o skupnih nalogah in 
izključil možnost, da bi lahko (ob posebnem samoupravnem 
sporazumu o temeljih plana za telesnokulturno skupnost Slo- 
venije) prišlo v posameznih primerih do zavlačevanja odloči- 
tve o skupnih nalogah, kar bi glede na značaj teh nalog in 
veliko število subjektov sporazumevanja lahko povzročilo po- 
membne motnje v delovanju sistema. 

Zaradi specifičnih problemov, ki se praviloma pojavljajo ob 
odločanju o sprejemanju, organizaciji in izvedbi velikih šport- 
nih prireditev, zakon določa (15. člen) obveznosti telesnokul- 
turnih skupnosti, da uredijo postopek dogovarjanja v zvezi s 
takimi prireditvami in določa načela za organiziranje teh pri- 
rediteljev. Pri tem izhaja zlasti iz ugotovitev, da je treba 
neobhodno zagotoviti, da postanejo tudi velike športne prire- 
ditve del samoupravno izoblikovane telesnokulturne politike v 
Sloveniji; da je ob vsaki taki prireditvi prisotna širša struktura 
interesov, ki presega meje telesne kulture (gospodarski, poli- 
tični, lokalni in regionalni interes itd.) in jih je potrebno 
samoupravno povezati za vsako tako prireditev posebej ter da 
se sredstva, ki se v te namene združujejo preko telesnokultur- 
nih skupnosti, načrtujejo v okviru samoupravnega planiranja, 
tako kot za vse druge telesnokulturne potrebe. 

Velika pestrost zvrsti telesne kulture in športa in ustrezajo- 
čih interesov, je v sedanji organizaciji temeljnih in republiške 
telesnokulturne skupnosti sorazmerno težko prihajala do 
izraza. Na to pomanjkljivost je še posebej opozorila tudi 
razprava v skupščini SRS o predlogu za izdajo zakona. V novi 
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organiziranosti se bo to stanje v občinah lahko bistveno 
izboljšalo z oblikovanjem enot občinskih telesnokulturnih 
skupnosti. Menimo pa, da je potrebno omogočiti tudi organi- 
zirano prisotnost tega interesa v skupščini telesnokulturne 
skupnosti Slovenije, zato določa osnutek zakona (31. člen), 
da v zboru izvajalcev skupščine telesnokulturne skupnosti 
Slovenije sodelujejo tudi delegati republiških strokovnih or- 
ganizacij in zvez, ki jih ti delegirajo prek zveze telesnokultur- 
nih organizacij Slovenije. S tem naj bi se zagotovila možnost, 
da se vsi interesi lahko ustrezno izrazijo in prispevajo k 
oblikovanju telesnokulturne politike v SR Sloveniji. 

II 

Zakonska snov je v osnutku zakona razdeljena v štiri po- 
glavja. V temeljnih določbah opredeljuje osnutek zakona zla- 
sti ugotavljanje potreb na področju telesne kulture in njihovo 
zadovoljevanje s svobodno menjavo dela, opredeljuje upo- 
rabnike in izvajalce ter temeljna načela za njihovo združeva- 
nje v telesnokulturne skupnosti in urejanje medsebojnih ra- 
zmerij. 

V poglavju o svobodni menjavi dela na področju telesne 
kulture osnutek zakona opredeljuje kot predmet svobodne 
menjave dela na področju telesne kulture, program storitev, 
potrebnih za izvedbo dogovorjenega delovnega načrta izva- 
jalca, določa način sporazumevanja o pogojih in načinu svo- 
bodne menjave dela v telesnokulturnih skupnostih, določa 
strukturo cene, način določanja standardov in normativov na 
področju telesne kulture, in sicer za opravljanje storitev, za 

gradnjo in obratovanje telesnokulturnih objektov in naprav 
ter za izvajanje tekmovalnih sistemov. Določa vire sredstev za 
izpolnjevanje obveznosti v svobodni menjavi dela ter nekatera 
posebna vprašanja, ki nasto. na področju telesne kulture, 
opredeljuje elemente za pripravo samoupravnih sporazumov 
o temeljih planov, ki jih oblikujejo uporabniki in izvajalci v 
svojih temeljnih organizacijah in skupnostih, določa sesta- 
vine samoupravnega sporazuma o temeljih plana občinske 
telesnokulturne skupnosti in planov občinskih telesnokultur- 
nih skupnosti ter telesnokulturne skupnosti Slovenije. 

V poglavju o organizaciji telesnokulturnih skupnosti določa 
zakon naloge telesnokulturnih skupnosti, ureja združevanje v 
občinsko telesnokulturno skupnost in telesnokulturno skup- 
nost Slovenije, določa načela za organiziranje enot občinskih 
telesnokulturnih skupnosti in podrobneje opredeljuje naloge 
telesnokulturne skupnosti Slovenije. V 28. členu ureja sodelo- 
vanje telesnokulturnih skupnosti s samoupravnimi intere- 
snimi skupnostmi na področjih, ki imajo poseben pomen za 
telesno kulturo (izobraževanje, zdravstvo, otroško varstvo) ter 
določa načela za upravljanje telesnokulturnih skupnosti tako, 
da je dosledno izvedeno načelo dvodomnosti in enakoprav- 
nega odločanja. Določa obvezne sestavine samoupravnega 
sporazuma o ustanovitvi skupnosti in potrjevanje tega spora- 
zuma in statuta skupnosti po organih družbenopolitičnih 
skupnosti ter določa načela za organizacijo samoupravnega 
nadzora nad delovanjem in za reševanje sporov v skupnosti. 

V prehodnih in končnih določbah osnutek zakona določa 
nosilce akcije in roke za preoblikovanje obstoječe samo- 
upravne organiziranosti na področju telesne kulture. 

SKLIC SEJ ZBOROV SKUPŠČINE SR 
SLOVENIJE 

25. in 26. junija 1979 

Seje Zbora združenega de- 
la, Zbora občin in Družbeno- 
političnega zbora Skupščine 
SR Slovenije so sklicane za 
ponedeljek, 25. junija 1979, 
seji Zbora združenega dela in 
Zbora občin pa sta sklicani tu- 
di za torek, 26. junija 1979. 

Na sejah - 25. junija 1979 - 
bodo vsi trije zbori obravna- 
vali: 

- obvestilo Ustavnega sodi- 
šča SR Slovenije o stanju in 
problemih uresničevanja 
ustavnosti in zakonitosti (ESA 
269); 

- osnutek zakona o izobra- 
ževalnih skupnostih (ESA 
179); 

- osnutek zakona o razisko- 
valni dejavnosti in raziskoval- 
nih skupnostih (ESA 171); 

- osnutek zakona o skup- 
nostih socialnega varstva (ESA 
212); 

- osnutek zakona o social- 
nem skrbstvu (ESA 211); 

- osnutek zakona o družbe- 

nem varstvu otrok in o skup- 
nostih otroškega varstva (ESA 
210); 

- osnutek zakona o telesno- 
kulturnih skupnostih (ESA 
180); 

- osnutek zakona o vzgoji 
in varstvu predšolskih otrok 
(ESA 216); 

- osnutek zakona o osnovni 
šoli (ESA 215); 

- poročilo o reševanju pro- 
blematike varstva dobrin 
splošnega pomena in vrednot 
človekovega okolja v SR Slo- 
veniji v letu 1978 (ESA 248); 

- osnutek zakona o naravni 
in kulturni dediščini (ESA 188). 

Družbenopolitični zbor bo 
na seji obravnaval še: 

- osnutek odloka o temelj- 
nih smernicah in okvirih eko- 
nomske politike družbenoeko- 
nomskega razvoja Jugoslavije 
za obdobje od 1981. do 1985. 
leta; 

- razvoj družbenega siste- 

ma informiranja v sfl Sloveniji 
(ESA 244); 

- predlog za izdajo zakona 
o družbenem sistemu informi- 
ranja v SR Sloveniji (ESA 286); 

- predlog za izdajo zakona 
o davkih občanov (ESA 284); 
- predlog za izdajo zakona o 
službi družbeni^ prihodkov. 

Zbor združenega dela in 
Zbor občin pa bosta obravna- 
vala še: 

- predlog za izdajo zakona 
o prevzemu obveznosti SR 
Slovenije za povrnitev škode, 
nastale na predmetih izjemne 
kulturne ali umetniške vredno- 
sti, ki so poslani iz tujine zara- 
di razstavljanja, z osnutkom 
zakona (ESA 283); 

- predlog za izdajo zakona 
o spremembah in dopolnitvah 
zakona o varstvu zraka, z 
osnutkom zakona (ESA 288). 

Zbor združenega dela in 
Zbor občin pa bosta na sejah 
- 26. junija 1979 - obravna- 
vala: 

- osnutek odloka o temelj- 
nih smernicah in okvirih eko- 
nomske politike družbenoeko- 
nomskega razvoja Jugoslavije 
za obdobje od 1981. do 1985. 
leta; 

- razvoj družbenega siste- 

ma informiranja v SR Sloveniji 
(ESA 244); 

- predlog za izdajo zakona 
o družbenem sistemu informi- 
ranja v SR Sloveniji (ESA 286); 

- predlog za izdajo zakona 
o davkih občanov (ESA 284); 

- predlog za izdajo zakona 
o davku iz dohodka temeljnih 
organizacij združenega dela in 
delovnih skupnosti (ESA 287); 

- predlog za izdajo zakona 
o službi družbenih prihodkov; 

- osnutek zakona o sistemu 
obrambe pred točo (ESA 120); 

- osnutek zakona o preno- 
su izvršitve deviznih obvezno- 
sti federacije v zvezi s krediti iz 
tujine na republike in avtono- 
mni pokrajini (ESA 278); 

- osnutek zakona o zago- 
tavljanju sredstev federacije za 
dopolnilno vlogo Socialistične 
federativne republike Jugosla- 
vije v Afriški sklad za razvoj ob 
drugem splošnem dopolnjeva- 
nju sredstev tega sklada (ESA 
285). 
Zbor občin bo na seji obrav- 
naval tudi: 
- predlog za izdajo o imeno- 
vanju in evidentiranju naselij, 
ulic in stavb (ESA 281). 

Zbori imajo na sejah tudi 
volitve in imenovanja ter 
predloge in vprašanja dele- 
gatov. 
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POVZETEK 
RAZVOJA DRUŽBENEGA SISTEMA 
INFORMIRANJA V SR SLOVENIJI 

Glede na doseženo stopnjo socialističnega samouprav- 
ljanja je nujno potrebna preobrazba organizacije in delo- 
vanja družbenega sistema informiranja v SR Sloveniji. 

Določbe o vzpostavitvi učinkovitejšega družbenega si- 
stema informiranja so zapisane tudi v Ustavi SFR Jugosla- 
vije in Ustavi SR Slovenije teir v resolucijah XI. kongresa 
Zveze komunistov Jugoslavije in VIII. kongresa Zveze ko- 
munistov Slovenije. 

V okviru poglavja o družbenoekonomski ureditvi, 92., 
93. in 94. člen Ustave SR Slovenije opredeljuje vsebino, 
funkcije in naloge družbenega sistema informiranja. 

Poleg urejanja problematike družbenega sistema infor- 
miranja z normativnimi in drugimi akti, kot so zakon o 
združenem delu, družbeni plan itd., vsebinsko obravna- 
vajo družbeni sistem informiranja tudi dokumenti in raz- 
prave kot so: 

- stališča in priporočila s posveta RK SZDL Slovenije in 
Republiškega sveta Zveze sindikatov Slovenije v Lipici 
(1975). 

- stališča o družbenem sistemu informiranja, sprejeta 
na skupni seji komisije predsedstva Centralnega komiteja 
Zveze komunistov Sllovenije za politično propagando in 
informacijsko dejavnost in tiskovnega sveta predsedstva 
RK SZDL Slovenije (maj 1977), 

- opredelitve 30. seje predsedstva Centralnega komi- 
teja Zveze komunistov Jugoslavije o nadaljnjem razvoju 
političnega sistema SFR Jugoslavije (junij 1977), 

- razprava Edvarda Kardelja »Smeri razvoja političnega 
sistema socialističnega samoupravljanja« (september 
1977), 
- razprave Zveznega sveta za vprašanja družbene ure- 

ditve (9. seje 8. novembra 1977, 12. seje 15. aprila 1978 in 
3. seje 25. oktobra 1978), 

- delovni osnutek tez za zvezni zakon o temeljih druž- 
benega sistema informiranja (oktober 1978), 

- zvezna resolucija o temeljih družbenega sistema in- 
formiranja I april 1979). 

1. Družbeni sistem informiranja zagotavlja delovnim 
ljudem in občanom, samoupravnim organizacijam in 
skupnostim ter družbenopolitičnim skupnostim celovite, 
resnične, objektivne in pravočasne podatke in dejstva, 
potrebna za njihovo ustvarjalno vključevanje v procese> 
planiranja, odločanja in upravljanja ter družbenega dogo- 
varjanja in samoupravnega sporazumevanja. 

Informacije, pomembne za spremljanje in usmerjanje 
družbenega razvoja ter njihovo dostopnost zagotavlja 
družbeni sistem informiranja s celovitim in usklajenim 
evidentiranjem, zbiranjem, obdelavo, prenosom in izkazo- 
vanjem enotnih podatkov in dejstev iz ustreznih virov in v 
ustreznem časovnem okviru. 

Družbeni sistem informiranja se gradi od spodaj navz- 
gor in sicer od temeljnih celic našega družbenoekonom- 
skega in družbenopolitičnega sistema (temeljne organiza- 
cijo združenega dela, krajevne skupnosti) do občine, repu- 
blike in federacije. 

2. Družbeni sistem informiranja v SR Sloveniji je sesta- 
vina družbenoekonomskega in družbenopolitičnega si- 
sitema socialističnega samoupravljanja in zagotavlja njuno 
uresničevanje in nadaljnji razvoj. Zato so njegove dejavno- 
sti posebnega družbenega pomena. 

3. Pri nadaljnji izgradnji, razvoju in delovanju družbe- 
nega sistema informiranja je treba zlasti zagotoviti: 

- neprenehno izboljševanje informacijskih pogojev za 
uresničevanje samoupravne vloge delovnih ljudi in obča- 
nov na vseh ravneh družbenega odločanja in dogovarjanja 
ter samoupravnega sporazumevanja, 

- uresničevanje pravice delovnih ljudi in občanov, sa- 
moupravnih organizacij in skupnosti ter organov družbe- 
nopolitičnih skupnosti do resničnih, celovitih in pravoča- 
snih podatkov in informacij, pomembnih za usklajevanje 
odnosov v družbeni reprodukciji ter spremljanju in usmer- 
janju družbenega razvoja, 

- podružbljanje dejavnosti na področju družbenega si- 

stema informiranja, ker te dejavnosti presegajo ožje te- 
hnične in strokovne okvire, 

- samoupravno organiziranje, programiranje dela in 
medsebojno povezovanje nosilcev posameznih funkcij 
družbenega sistema informiranja in dejavnosti v celoti, 

- maksimalno dostopnost do podatkov in dejstev naj- 
širšemu krogu uporabnikov, pomembnih za vse udele- 
žence v sistemu, z dogovorjenimi omejitvami, 

- hiter In učinkovit dvosmerni pretok informacij med 
vsemi udeleženci v sistemu, 

- preprečevanje ponavljanja in neracionalnosti postop- 
kov pri zbiranju, obdelavi in prenosu podatkov in informa- 
cij, 

- usklajenost in povezanost z družbenim sistemom in- 
formiranja v SFR Jugoslaviji in z informacijskimi sistemi 
drugih dežel, 

- usklajenost s koncepcijo in potrebami splošnega 
ljudskega odpora in družbene samozaščite, 

- preprečevanje možnega monopola in zlorabe podat- 
kov in informacij. 

4. Družbeni sistem informiranja v družbenopolitični 
skupnosti (občini, republiki, federaciji) tvorijo informacij- 
ski sistemi samoupravnih organizacij in skupnosti, v kate- 
rih delovni ljudje in občani uveljavljajo svojo pravico do 
informiranja, kakor tudi dejavnost posebnih služb, s po- 
močjo katerih družbenopolitična skupnost uveljavlja svoje 
pravice in dolžnosti na tem področju. 

5. Dejavnost družbenega sistema informiranja zajema 
naslednje funkcije: evidenčno, statistično, dokumentacij- 
sko, analitsko in informativno. Izvrševanje teh funkcij se 
organizira: 

a) v samoupravnih organizacijah in skupnostih kot se- 
stavni del njihove redne dejavnosti in 

b) v družbenopolitičnih skupnostih v okviru posebnih 
služb družbenega sistema informiranja, kot so samostojne 
specializirane službe ali posebne službe v okviru poobla- 
ščenih organizacij in organov'. 

Družbeni sistem informiranja deluje na skupnih osno- 
vah in v skladu z enotnimi cilji. 

Enotni cilji družbenega sistema Informiranja so celo- 
vito in pravočasno informiranje delovnih ljudi in občanov 
in s tem uveljavljanje njihovih pravic in svoboščin oziroma 
njihove aktivnosti pri snovanju in usmerjanju družbenega 
razvoja ter planiranju, odločanju in upravljanju v združe- 
nem delu kakor tudi v drugih oblikah samoupravnega 
združevanja in družbenoekonomskega in političnega po- 
vezovanja. 

Skupne osnove družbenega sistema Informiranja so 
usklajena vsebina programov in planov izvajanja posa- 
meznih funkcij družbenega sistema informiranja, enotne 
metodologije, klasifikacije in standardi, usklajene evi- 
dence in registri ter enotni tehnični standardi za informa- 
cijsko opremo (aparaturna in programska računalniška 
oprema, telekomunikacijska oprema, mediji za shranjeva- 
nje podatkov, mikrofilmi itd.). 

Upoštevanje enotnih ciljev in skupnih osnov družbe- 
nega sistema informiranja omogoča povezovanje podat- 
kov v času in prostoru. 

6. Družbeni sistem informiranja v SR Sloveniji ima za 
osnovo informacijske sisteme temeljnih organizacij zdru- 
ženega dela in krajevnih skupnosti, ki so izvori in ponori 
informacijskih tokov. Zato je tem sistemom potrebno po- 
svetiti posebno pozornost. 

7. V skladu z ustavnim položajem in vlogo občin v 
družbenopolitičnem in samoupravnem sistemu morajo 
občine zagotoviti neposrednejše pridobivanje in razpola- 
ganje z informacijami kot osnovo za planiranje, odločanje 
in upravljanje. Zato je na nivoju občine oziroma komunal- 
nega informacijskega sistema. Občine so dolžne, da sa- 
mostojno in odgovorno gradijo lastne informacijske si- 
steme v okviru družbenega sistema informiranja, ki ne 
bodo usmerjeni samo v pasivno posredovanje podatkov 

* Obstoječi samostojni specializirani službi »ta Zavod SR Slovenije za 
statistiko In Služba družbenega knjigovodstva, pooblaičanl organi In orga- 
nizacij pa Narodna banka, Rapubllikl aakrotarlat za notranja zadava, 
Rapubllikl sekretariat za notranja zadava, Rapubllikl sekretariat za pravo- 
sodja, organizacijo uprava In proračun, SIS za zdravstveno zavarovanja, 
SIS pokojninskega In Invalidskega zavarovanja In dr. 
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specializiranim službam oziroma posebnim službam v se- 
stavi pooblaščenih organov in organizacij na nivoju repu- 
blike. Tako naj občine ob definiranju in lastnem oblikova- 
nju svojih informacijskih potreb ter v okviru lastne službe 
ali služb gradijo evidence in registre oziroma baze podat- 
kov, naprej pa posredujejo dogovorjene podatke na višjem 
nivoju agregiranja. Pri tem morajo biti upoštevani enotni 
cilji in skupne osnove družbenega sistema informiranja. 

8. Vsaka samoupravna organizacija in samoupravna 
skupnost naj samostojno gradi lasten informacijski sistem 
za svoje področje delovanja, ki bo optimalno zadovoljeval 
njene potrebe s tem, da se bo na temelju skupnih osnov in 
enotnih ciljev povezovala in izmenjevala informacije z 
informacijskimi sistemi drugih organizacij oziroma poseb- 
nih služb družbenega sistema informiranja. Pri tem so z 
enotnimi cilji in skupnimi osnovami opredeljene tudi njene 
obveznosti za dajanje podatkov za skupne potrebe, kakor 
tudi njene pravice za pridobivanje podatkov za njene 
lastne potrebe. Izmenjava podatkov z drugimi organizaci- 
jami je lahko neposredna ali preko posebnih služb družbe- 
nega sistema informiranja na nivoju družbenopolitičnih 
skupnosti. 

9. Vsi subjekti v okviru družbenega sistema informira- 
nja, povezani z informacijskimi tokovi tvorijo informacij- 
sko mrežo, ki se mora prožno in dinamično prilagajati 
vsem družbenim potrebam. Informacijski tokovi v informa- 
cijski mreži, med posameznimi subjekti potekajo v obeh 
smereh z vsebino in obsegom, odvisnim od potreb posa- 
meznega subjekta oziroma organizacije aH skupnosti. 

10. Specializirani službi, Zavod SR Slovenije za stati- 
stiko in Služba družbenega knjigovodstva, se morata 
ustrezno transformirati ter namesto pretežnega zadovolje- 
vanja potreb republike oziroma federacije svoje delovanje 
prilagoditi potrebam vseh zainteresiranih organizacij in 
skupnosti. 

11. Za zagotavljanje potrebnega družbenega vpliva in 
nadzora nad dejavnostjo družbenega sistema informiranja 
bo treba ustanoviti ustrezne družbene organe na vseh 
ravneh in pri vseh oblikah organiziranosti družbe. 

Zagotoviti je potrebno dejansko podružbljanje dejavno- 
sti specializiranih služb v smislu omogočanja vsem delov- 
nim ljudem in občanom oziroma organizacijam in skupno- 
stim ter ožjim družbenopolitičnim skupnostim - občinam, 
da učinkoviteje in odločilno vplivajo na vsebino in meto- 
dologijo njihovega dela ter njihove programe in plane. 
Tako bodo informacije, ki jih bodo za svoje delovanje v 
širšem okolju potrebovale organizacije in skupnosti, prire- 
jene njihovim potrebam oziroma odločanju na njihovem 
nivoju. 

12. Vsebino družbenega sistema informiranja, naloge 
in odnose opredeljujejo programi in plani, ki jih sprejema 
družbenopolitična skupnost z odloki na osnovi zakona o 
družbenem sistemu informiranja. 

Evidence in registri, ki so praviloma izvori primarnih 
podatkov za vse funkcije družbenega sistema informira- 
nja, se vzpostavljajo z zakoni oziroma družbenimi dogo- 
vori in samoupravnimi sporazumi. 

Gradnja sodobnih informacijskih sistemov še posebej v 
samoupravnih interesnih skupnostih (npr. ekonomski od- 
nosi s tujino, sistem cen) ter v samoupravnih organizaci- 
jah, terja dinamično prilagajanje tekočim potrebam brez 
togih planskih in programskih omejitev. Pri tem pa je 
potrebno dosledno upoštevati skupne osnove družbenega 
sistema informiranja (predvsem standarde, enotno meto- 
dologijo, nomenklature itd.) kot element povezovanja in- 
formacijskih sistemov v okviru družbenega sistema infor- 
miranja, ter se izogibati podvajanju že obstoječih baz ali 
delov baz podatkov oziroma registrov in evidenc. 

13. Informacijska mreža družbenega sistema informira- 
nja se bo gradila na sodobnih tehnoloških osnovah kot so 
porazdeljene obdelave in baze podatkov* ter javno komu- 
nikacijsko omrežje za prenos podatkov. 

14. Pogoji za vzpostavitev tako zasnovanega družbe- 
nega sistema informiranja v SR Sloveniji so: 

- organizacijske rešitve v smislu ustanovitve ustreznih 
družbenih organov (svet), upravnih (komite, sekretariat) in 
strokovnih teles (zavod) oziroma posebne strokovne orga- 
nizacije, neposredno odgovorne skupščinam družbeno- 
političnih skupnosti (center, služba ali podobno), 

- ustrezen sistem in programi izobraževanja ter razi- 
skovalnega dela oziroma dolgoročna kadrovska in razi- 
skovalna politika, 

- uporaba sodobnih dosežkov informacijske tehnike in 
tehnologije in s tem v zvezi: 

a) usklajevanje nabave in uvoza opreme na osnovi spre- 
jetih kriterijev, 

b) razvoj domače proizvodnje računalniške opreme, 
c) izgradnja javnega komunikacijskega omrežja za pre- 

nos podatkov, 
- normativno urejanje področja družbenega sistema in- 

formiranja in s tem v zvezi sprejetja: 
a) zakona o družbenem sistemu informiranja v SR Slo- 

veniji, 
b) družbenega dogovora o razvoju informatike in druž- 

benega sistema informiranja v SR Sloveniji, 
c) ustreznih samoupravnih sporazumov, 
- izdelava in sprejetje programa razvoja družbenega 

sistema informiranja v SR Sloveniji oziroma izdelava in 
izvajanje ustreznega projekta. 

• potom porazdeljena obdelava na raćunalnlikem sistemu vključenem v 
Informacijski alatem pomeni, da ta alatem obdeluje samo podatke za po- 
trebe okolja, v katerem je postavljen, povezave pa so v smislu posredova- 
nja oziroma sprejemanja podatkov In Informaclj od drugih sistemov, vkiju- 
tenlh v Informacijsko mreto. Podobno se za potrebe okol/a, v katerem je ta 
sistem postavljen, formira potrebna (porazdeljena) baza podatkov. 

Razvoj družbenega sistema informiranja v 

SR Sloveniji (ESA-244) 

UVOD 
Z ustavo SFR Jugoslavije (člen 75, 76 In 77) In SR 

Slovenije (člen 92, 93 In 94), resolucijo XI. kongresa 
Zveze komunistov Jugoslavije In VIII. kongresa Zveze 
komunistov Slovenije, zakonom o združenem delu, zako- 
nom o temeljih sistema družbenega planiranja In o druž- 
benem planu Jugoslavije ter z družbenim planom SR 
Slovenije so določeni enotni cilji, vsebina In temeljne 
smernice za razvoj družbenega sistema Informiranja. 

Poleg teh osnovnih dokumentov obravnavajo vsebin- 
sko problematiko družbenega sistema Informiranja tudi 
naslednje razprave In dokumenti: 

- stalliia In priporočila s posveta RK SZDL Slovenije 

In Republiškega sveta Zveze sindikatov v Lipici (1975), 
- stališča o družbenem sistemu Informiranja, sprejeta 

na skupni seji komisije predsedstva Centralnega komi- 
teja Zveze komunistov Slovenije za politično propa- 
gando In Informacijsko dejavnost In tiskovnega sveta 
predsedstva RK SZDL Slovenije (maj 1977), 

- opredelitve 30. se/e predsedstva Centralnega komi- 
teja Zveze komunistov Jugoslavije o nadaljnjem razvoju 
političnega sistema SFR Jugoslavije (junij 1977), 

- razprava E. Kardelja: »Smeri razvoja političnega si- 
stema socialističnega samoupravljanja (septembe* 
1977), 
- razprave Zveznega sveta za vprašanja družbene 

ureditve (9. seje 8. novembra 1977, 12. seje 15. aprila 
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1978 in 3. seje 25. oktobra 1978), 
- delovni osnutek tez za zvezni zakon o temeljih druž- 

benega sistema Informiranja (oktober 1978), 
- zvezna resolucija o temeljih družbenega sistema 

Informiranja (april 1979). 
V dosedanjem postopku razreševanja problematike 
družbenega sistema Informiranja Je bilo v SR Sloveniji 
prisotno stališče o širšem pojmovanju družbenega si- 
stema Informiranja, ki naj bi vključeval tudi dejavnosti 
oziroma sredstva Javnega obveščanja (tisk, radio In tele- 
vizijo). Tako Je v resoluciji VIII. kongresa Zveze komuni- 
stov Slovenije (54. akcijska točka) Izpostavljena zahteva 
po dograditvi celovitega družbenega sistema informira- 
nja, ki bo zajemal sistem Informacij ter sredstva (Jav- 
nega) obveščanja (april 1978). 

Resolucija XI. kongresa Zveze komunistov Jugoslavije 
obravnava družbeni sistem informiranja ter sistem ozi- 
roma sredstva Javnega obveščanja In propagande lo- 
čeno (junij 1978). 

Na razpravah Zveznega sveta za vprašanja družbene 
ureditve sta se problematiki družbenega sistema infor- 
miranja in sistema Javnega obveščanja obravnavali vsa- 
kokrat ločeno. Zlasti sta pomembni dve razpravi tov. E. 
Kardelja, vaterih so podane .. informiranja oziroma si- 
stema družbene Informatike (november 1977 In april 
1978). Opredeljena so tudi osnovna načela, vsebina In 
obseg družbenega sistema Informiranja ter nakazane 
organizacijske rešitve. 

Zaradi dilem v zvezi z definicijo In vsebino družbenega 
sistema Informiranja le Zvezni svet za vprašanja druž- 
bene ureditve na 3. seli (oktober 1978) razpravljal o tem 
In dal tolmačenje oziroma sprejel stališče, da se druž- 
beni sistem informiranja In sistem Javnega obveščanja 
medsebojno povezujeta In dopoln/ujeta, vendar sta to v 
bistvu dva sistema, organizirana na različnih načelih In 
imata vsak svoje posebno mesto, vlogo In obveznosti do 
delovnih ljudi In občanov ter združenega dela v celoti. 
Zato pri obravnavi problematike družbenega sistema 
informiranja nI potrebno vnašati problematiko sistema 
lavnega obveščanja. Na tej seji Je bilo sprejeto tudi 
stališče, da se organizacijska struktura, ki Je nujno po- 
trebna za realizacijo avtonomnega, celovitega in enot- 
nega družbenega sistema informiranja Izoblikuje v po- 
stopku Izdelave in sprejetja zakona o temeljih družbe- 
nega sistema Informiranja. 

Ta stališča so dosledno upoštevana tudi v zvezni reso- 
luciji o družbenem sistemu informiranja (april 1979). 

Zaradi vloge, ki Jo ima družbeni sistem informiranja pri 
nadaljnjem razvoju socialističnih samoupravnih od- 
nosov oziroma nadaljn/i izgradnji našega družbenopoli- 
tičnega sistema, so dejavnosti na tem področju poseb- 
nega družbenega pomena. 

Politična utemeljitev obravnavanja problematike druž- 
benega sistema Informiranja je najbolj ustrezno izražena 

v resoluciji XI. kongresa Zveze komunistov Jugoslavije v 
6. točki prvega poglavja drugega dela in sicer: 

»Izhajajoč iz obveznosti, zapisanih v ustavi SFRJ se 
zveza komunistov odločno zavzema za graditev avtono- 
mnega, celovitega in enotnega družbenega sistema In- 
formiranja, ki se mora razvijati kot del združenega dela 
In v popolnosti ustrezati in služiti delovnemu človeku - 
samoupravljalcu, razvoju proizvajalnih sil In vseh podro- 
čij ustvarjanja, kot tudi uresničevanju In nadaljnjemu 
razvoju družbenoekonomskih In političnih odnosov so- 
cialističnega samoupravljanja ter zlasti delegatskega si- 
stema. 

Družbeni sistem informiranja mora vsem subjektom 
samoupravljanja in političnega odločanja zagotoviti pra- 
vočasne, objektivne in vsestranske informacije ter Jih 
stalno bogatiti s spoznanji o realnih družbenih proble- 
mih, poteh in možnostih za njihovo reševanje. 

Graditev družbenega sistema informiranja zahteva po- 
polno angažiranost, sodelovanje In koordinacijo vseh 
družbenih dejavnikov«. 

V tem gradivu so analizirani in predlagani nekateri 
elementi, namenjeni pripravi družbene politike na po- 
dročju družbenega sistema Informiranja, ki bo usmerjala 
njegov razvoj v SR Sloveniji, upoštevajoč enoten razvoj v 
SFR Jugoslaviji. Problematika je v dosedanjih razpravah 
ob soočanju z realnimi družbenimi potrebami, izraženimi 
v organih in delovnih telesih Izvršnega sveta Skupščine 
SR Slovenije in v odborih Skupščine SR Slovenije v veliki 
meri razčiščena, saj je prvotno gradivo, ki Je v prvi fazi 
razprave v Skupščini SR Slovenije nosilo naslov »Razvoj 
informacijskega sistema SR Slovenije«, pridobilo precej 
vsebinskih in strukturnih sprememb ter dopolnitev. 

Iz gradiva so izločena In posebej v prilogah obdelana 
poglavja o vzgoji In Izobraževanju kadrov, o domači 
proizvodnji informacijske opreme, o kriterijih za uvoz te 
opreme, o Javnem komunikacijskem omrežju za prenos 
podatkov ter medrepubliških In mednarodnih poveza- 
vah. 

V osnovnem gradivu je podana opredelitev družbe- 
nega sistema informiranja, analiza stanja, pogoji in 
smernice razvoja družbenega sistema informiranja na 
področjih organizacije, delovanja, strukture, normativ- 
nega urejanja in konkretnih nalog. 

S temi spremembami je gradivo postalo bolj pregledno 
in homogeno, s poudarkom na razreševanju strukturnih 
in vsebinskih vprašanj ter neobremenjeno s tehnolo- 
škimi vidiki problematike. 

Gradivo, ki opredeljuje Izhodišča in smernice razvoja 
družbenega sistema informiranja v SR Sloveniji spre- 
jema Skupščina SR Slovenije ter bo osnova za pripravo 
normativnih aktov (zakona o družbenem sistemu infor- 
miranja v SR Sloveniji, družbenega dogovora o razvoju 
Informatike ter dogra/evanju in izpopolnjevanju družbe- 
nega sistema informiranja v SR Sloveniji) ter ostalih 
akcijskih dokumentov s tega področja. 

I. OPREDELITEV DRUŽBENEGA SISTEMA 
INFORMIRANJA 

Osnovna izhodišča družbenega sistema 
informiranja 

1. Pravica delovnih ljudi in občanov, da gospodarijo nad 
pogoji in rezultati svojega dela in so nosilci planiranja, odlo- 
čanja in upravljanja pri vseh družbenih zadevah, je neposre- 
dno povezana s pravico do informiranja. Da bi belovni ljudje 
in občani lahko razpolagali z rezulatati svojega dela in odlo- 
čali o celotni družbeni reprodukciji ter se samoupravno spo- 
razumevali zlasti o svojem položaju v temeljni organizaciji 
združenega dela, o njenem gospodarjenju, o temeljnih odno- 
sih pri ustvarjanju, razporejanju in delitvi dohodka, združeva- 
nju dela in sredstev in svobodni menjavi dela, o svojem 
položaju v krajevni skupnosti in o življenjskih vprašanjih, ki se 

v le-teh obravnavajo, se medsobojno informirajo o vseh po- 
trebnih podatkih in dejstvih, določene podatke skupnega 
pomena po posredujejo pooblaščenim organom in organiza- 
cijam. 

2. Družbeni sistem informiranja je sestavina družbenoeko- 
nomskega in družbenopolitičnega sistema socialističnega sa- 
moupravljanja ter prispeva k njenem uresničevanju in nadalj- 
nem razvoju. 

Vsebino in delovanje družbenega sistema informiranja do- 
ločajo interesi nosilcev družbenega razvoja in družbe nas- 
ploh, da razvijajo samoupravne družbene in proizvodne od- 
nose, večajo produktivnost svojega in celotnega družbenega 
dela, smotrneje gospodarijo z naravnimi in družbenimi boga- 
stvi ter učinkovito rešujejo svoja skupna razvojna vprašanja. 

3. Celovito, resnično, pravočasno in kakovostno informira- 
nje vseh subjektov, ki sodelujejo v procesih samoupravnega 
odločanja bo omogočeno le z nadaljno izgradnjo usklajenega 
in celovitega sistema zbiranja, obravnavanja in izkazovanja 
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družbeno relevantnih podatkov in dejstev. 
Družbeni sistem informiranja se gradi od spodaj navzgor in 

sicer od temeljnih celic našega družbenoekonomskega in 
družbenopolitičnega sistema (temeljne organizacije združe- 
nega dela, krajevne skupnosti) do občine, republike in federa- 
cije. 

Družbeni sistem informiranja zagotavlja usklajeno evidenti- 
ranje, zbiranje, shranjevanje, obdelavo, prenos in izkazovanje 
podatkov in dejstev, pomembnih za procese planiranja, odlo- 
čanja in upravljanja ter samoupravnega sporazumevanja in 
družbenega dogovarjanja. 

4. Istočasno družbeni sistem informiranja zagotavlja do- 
stopnost do podatkov in dejstev ter informacije o podatkih in 
dejstvih, ki so pomembni za spremljanje in usmerjanje druž- 
benega razvoja vsem delovnim ljudem in občanom, delavcem 
v samoupravnih organizacijah in skupnostih in njihovim orga- 
nom ter organom družbenopolitičnih skupnosti. 

5. Sodobno zasnovan, usklajen in celovit družbeni sistem 
informiranja omogoča sistemu javnega obveščanja oblikova- 
nje bogatejših, celovitejših in objektivnejših poročil in obve- 
stil o vseh dogodkih, tokovih in procesih v družbi. 

Dejavnosti in temeljna načela družbenega 
sistema informiranja 

6. Družbeni sistem informiranja tvorijo informacijski si- 
stemi samoupravnih organizacij in skupnosti, v katerih de- 
lovni ljudje in občani uveljavljajo svojo pravico do informira- 
nja, kakor tudi dejavnost posebnih služb v družbenopolitični 
skupnosti s pomočjo katerih družbenopolitična skupnost 
uveljavlja svoje pravice in dolžnosti na tem področju. 

7. Dejavnost družbenega sistema informiranja zajema na- 
slednje funkcije: 

evidenčno, statistično, dokumentacijsko, analitsko in infor- 
mativno. 

Te funkcije se izvajajo preko naslednjih postopkov in nalog: 
snemanje dejstev in evidentiranje podatkov, zbiranje, obde- 

lava, prenos, hranjenje in izkazovanje podatkov, analiza in 
informiranje. 

Izvrševanje funkcij oziroma in nalog se organizira: 
a. v samoupravnih organizacijah in skupnostih kot sestavni 

del njihove redne dejavnosti in b. v družbenopolitičnih 
skupnosti v okviru posebnih služb družbenega sistema infor- 
miranja kot so samostojne specializirane službe ali posebne 
službe v okviru pooblaščenih organizacij in organov.1 

8. Družbeni sistem informiranja deluje na skupnih osnovah 
v skladu z enotnimi cilji. 
Enotni cilji družbenega sistema informiranja so predvsem 
celovito in pravočasno informiranja delovnih ljudi in občanov 
in s tem uveljavljanje njihovih pravic in svoboščin oziroma 
njihove aktivnosti pri snovanju in usmerjanju družbenega 
razvoja ter planiranju, odločanju in upravljanju v združenem 
delu kakor tudi v drugih oblikah samoupravnega združevanja 
in družbenoekonomskega in političnega povezovanja. 
Skupne osnove družbenega sistema informiranja so vskla- 
jena vsebina v programih in planih izvajanja posameznih 
funkcij družbenega sistema informiranja, enotna metodolo- 
gija, standardi in klasifikacije, vsklajene evidence in registri 
ter enotni tehnični standardi za informacijsko opremo (apara- 
turna in programska računalniška oprema, telekomunikacij- 
ska oprema, mediji za shranjevanje podatkov, mikrofilmi itd.). 

Upoštevanje enotnih ciljev in skupnih osnov družbenega 
sistema informiranja omogoča povezovanje podatkov v času 
in prostoru in sicer: 

a) med različnimi subjekti sistema (npr, med temeljnimi 
organizacijami združenega dela in posebnimi službami druž- 
benega sistema informiranja), 

b) med različnimi področji in vsebinami družbenega si- 
stema informiranja (npr. prebivalstvo, zdravstvo, zaposle- 
nost), 

c. med različnimi nivoji agregiranja (npr. temeljna organi- 
zacija, združenje pa vse do področja dejavnosti). 

1 Obstoječi samostojni specializirani službi sta Zavod SR Slovenije za stati- 
stiko in Služba družbenega knjigovodstva, pooblaščeni organi In organizacije pa 
Narodna banka, Republiški sekretariat za notran|e zadeve, Republiški sekreta- 
riat za pravosodje, organizacijo uprave In proračun, SIS za zdravstveno zavaro- 
vanje, SIS pokojninskega In invalidskega zavarovanja in dr. 

9. Temeljna načela družbenega sistema informiranja, ki 
izhajajo iz osnovnih izhodišč so: 
- decentralizacija in dekoncentracija dejavnosti družbe- 

nega sistema informiranja, ob uresničevanu samostojnosti 
posameznih nosilcev informacijskih sistemov s poudarkom 
na krepitvi vloge samoupravnih organizacij in skupnosti ter 
ožjih družbenopolitičnih skupnosti, 

- dolgoročno zastavljen in nenehen razvoj, 
- razpolaganje s podatki, ki so pomembni za usklajevanje 

odnosov v družbeni reprodukciji in usmerjanju družbenega 
razvoja na vseh ravneh, 

- maksimalna stopnja dostopnosti do podatkov in dejstev 
najširšemu krogu uporabnikov z dogovorjenimi omejitvami, 

- hiter in učinkovit pretok podatkov in informacij pomemb- 
nih za vse udeležence v sistemu, zlasti tistih, ki omogočajo 
uresničevanje samoupravnih pravic in dolžnosti delovnih ljudi 
in občanov na vseh ravneh družbenega odločanja oziroma 
družbenega življenja, 

- preprečevanje ponavljanja in neracionalnosti postopkov 
pri zbiranju, obdelavi in prenosu podatkov in informacij, 

- možnost povezovanja v družbeni sistem informiranja v 
Jugoslaviji in z informacijskimi sistemi izven dežele, 

- usklajenost s konceptom in potrebami splošnega ljud- 
skega odpora in družbene samozaščite, 

- uporaba sodobnih znanstvenih, tehničnih, organizacij- 
skih, programskih ter drugih dosežkov pri razvoju in izgradnji 
posameznih informacijskih sistemov, 

- uresničevanje informacijske mreže2 v SR Sloveniji in SFR 
Jugoslaviji na sodobnih tehnoloških osnovah kot so porazde- 
ljene in medsebojno povezane baze podatkov ter javno komu- 
nikacijsko omrežje za prenos podatkov, 

10. Pri načrtovanju, razvoju in delovanju družbenega si- 
stema informiranja v SR Sloveniji je treba zagotoviti: 

- podružbljanje dejavnosti družbenega sistema informira- 
nja oziroma odločilno vlogo delovnih ljudi in občanov pri 
usmerjanju in nadzoru razvoja družbenega sistema informira- 
nja v SR Sloveniji, 

- samoupravno organiziranje in medsebojno povezovanje 
nosilcev dejavnosti na področju družbenega sistema informi- 
ranja v SR Sloveniji, 

- zagotavljanje podatkov in dejstev temeljnimosilcem 
družbenega razvoja (temeljne organizacije združenega dela 
in krajevne skupnosti), 

- modernizacijo dejavnosti družbenega sistema informira- 
nja po vseh funkcijah in na vseh ravneh, 

- utrjevanje strokovnosti in opredelitev odgovornosti orga- 
nov in organizacij pri izvajanju nalog na področju razvoja in 
delovanja informacijskih sistemov, 

- preprečevanje možnega monopola in zlorabe informacij 
in podatkov, 

- nadaljnje razvijanje obstoječih metod in postopkov infor- 
miranja ter uvajanje novih. 

II. PREGLED STANJA NA PODROČJU 
DRUŽBENEGA SISTEMA INFORMIRANJA 

1. Na področju družbenega sistema informiranja so bili 
doseženi določeni uspehi zlasti pri objektivnem in pravoča- 
snem informiranju delovnih ljudi in občanov o vseh pomemb- 
nejših dogodkih, pojavih, tokovih in procesih gospodarskega 
in družbenega razvoja. K temu sta zlasti prispevali že obsto- 
ječi specializirani službi ter pooblaščeni organi in organiza- 
cije, ki so v okvirih svoje osnovne dejavnosti ali za potrebe 
izvajanja svoje osnovne funkcije organizirali in izvajali zbira- 
nje, obdelavo in izkazovanje podatkov in dejstev širšega druž- 
benega pomena. 

2. Nenehne zahteve za celovitimi, resničnimi in pravoča- 
snimi informacijami so vodile k institucionalizaciji posamez- 
nih funkcij družbenega sistema informiranja ter vzpostavlja- 
nju številnih informacijskih sistemov, organiziranih po različ- 
nih vidikih in ravneh. 

Evidenčno funkcijo izvajata sedaj specializirani službi ter 
za to pooblaščeni organi 1n organizacije. 

2 informacijsko mrežo tvorilo subjekti Informiranja, ki so medsebo|no pove- 
zani z Informacijskimi tokovi v skladu s strukturo, enotnimi cilji ter skupnimi 
osnovami družbenega sistema informiranja. 
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Statistično funkcijo izvaja razen Zavoda SR Slovenije za 
statistiko še Služba družbenega knjigovodstva v SR Sloveniji 
ter nekateri pooblaščeni organi in organizacije. 

Informativno in dokumentacijsko funkcijo izvajajo zlasti 
INDOK službe organizirane pri družbenopolitičnih skupnostih 
(republiški in občinski INDOK centri) ter samoupravnih orga- 
nizacijah in skupnostih. 

Informativno in analitsko funkcijo izvajajo samoupravne 
organizacije in skupnosti ter ustrezne organizacije družbeno- 
političnih skupnostih, tako za svoje kot za širše družbene 
potrebe. 

3. Z normativnimi akti so se dosedaj urejale le posamezne 
funkcije družbenega sistema informiranja in sicer: 
- evidenčna (zakon o knjigovodstvu, zakon o evidencah na 
področju dela, zakon o evidencah na področju zdravstva in 
podobno ter številni predpisi in odloki, ki urejajo v SR Slove- 
niji cca 2000 evidenc), 
- statistična (zakon o statističnih raziskovanjih, ki imajo po- 
men za vso državo, zakon o republiških upravnih organih, 
odloki v republiki ipd.), 
- analitična in informativna (zakon o službi družbenega knji- 
govodstva, zakon o službi družbenega knjigovodstva v SR 
Sloveniji, zakon o združenem delu in zakon o temeljih si- 
stema družbenega planiranja). 

Zakoni in predpisi o evidencah se uporabljajo pri organih in 
organizacijah, pri katerih je zbiranje, obdelava in izkazovanje 
podatkov del redne dejavnosti oziroma podlaga za izvajanje 
njihovih temeljnih unkcij. To so Narodna banka, Skupnost 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja, Skupnost zdrav- 
stvenega zavarovanja, organi za notranje zadeve, organi za 
narodno obrambo, Skupnost za zaposlovanje. 

Zakon o statističnih raziskovanjih, ki imajo pomen za vso 
državo, izvaja Zavod SR Slovenije za statistiko, Služba druž- 
benega knjigovodstva v SR Sloveniji ter nekateri za statistično 
raziskovanje pooblaščeni orgš in organizacije. 

Zakon o službi družbenega knjigovodstva velja le za to 
službo. 

Ustava, zakon o združenem delu ter drugi zakoni in predpisi 
so pri izvajanju analitske in informativne funkcije opredelili 
delitev dela. Večji del te funkcije se vrši v organizacijah 
združenega dela, orgšh državne uprave, družbenopolitičnih 
organizacijah ter drugih orgžtzacjah in skupnostih. 

4. Ob že tako pestri normatjvni regulativi na področju 
družbenega sistema informiranja so se zlasti pri funkciji evi- 
dence in registra pojavljale vedno nove zahteve. Tako naj bi 
že v kratkem sprejeli normativne akte za evidence in registre 
na področju carinske, geodetske in meteorološke službe, 
samoupravnih interesnih skupnosti, družbenopolitičnih skup- 
nosti, kadrovske politike ter delegatskega sistema, sistema 
cen, deviznega poslovanja, gospodarjenja s stanovanji in 
zemljišči itd., itd. 

5. Čeprav sta ustava in zakon o združenem delu že pred 
časom jasno opredelila zahtevo po vzpostavitvi avtonomnega, 
celovitega in enotnega družbenega sistema informiranja, so v 
SR Sloveniji še vedno v teku razprave, ki naj bi opredelile 
vsebino, delovanje in organizacijo dejavnosti. Formirano je 
bilo že več komisij in izdelana vrsta dokumentov. Ves čas je 
bila v ospredju razprava o. širšem in ožjem pojmovanju 
ustavne definicije. Peiite Pri tem naj bi v okviru Širšega pojmo- 
vanja družbeni sistem informiranja obsegal tudi sistem jav- 
nega obveščanja. 

V večini drugih republik in pokrajin teh razprav oziroma 
dilem ni bilo, medtem ko je v federaciji sprejeto stališče 
(Komisija Skupščine SFR Jugoslavije za informiranje in 
Zvezni svet za vprašanja družbene ureditve), da sta družbeni 
sistem informiranja in sistem javnega obveščanja dva si- 
stema, ki pa se medsebojno dopolnjujeta in povezujeta. 

6. Prve akcije in gradiva, vključno s prvimi predlogi smer- 
nic za razvoj družbenega sistema informiranja v SR Sloveniji 
so prinesle v ospredje in obravnavale predvsem tehnične in 
organizacijske vidike področja. Tako stanje je bilo večinoma 
posledica teženj dosedanjih nosilcev modernizacije informa- 
cijskih sistemov in obdelave podatkov, da uveljavijo svoje 
znanje, sedanji položaj in posebne interese. Šele novejša 
gradiva so posvetila več pozornosti vsebinski in samoupravni 
naravnanosti razvoja družbenega sistema informiranja. Za- 
radi napačno razumljivega pristopa je bila prisotna dilema, da 
se skuša vsebina in funkcija družbenega sistema informiranja 

podrediti tehničnim rešitvam. 
Po drugi strani se napori organiziranih socialističnih sil, 

uamerjeni v samoupravno preoblikovanje in podružabljanje 
družbenega sistema informiranja ter usklajevanje in povezo- 
vanje vseh njegovih funkcij oziroma postopkov in nalog na 
enotnih ciljih in skupnih osnovah še vedno srečujejo z odpori, 
ki so odraz teženj, da se ohrani obstoječe stanje na tem 
področju. 

7. Družbeni sistem informiranja na ravni družbenopolitične 
skupnosti je bil sedaj organiziran in usmerjan predvsem v 
zadovoljevanje potreb in zahtev izvršilnih in upravnih organov 
družbenopolitičnih skupnosti in poslovodnih struktur gospo- 
darstva. Enako so v organizacijah združenega dela informa- 
cije bile namenjene večinoma poslovodnim in drugim vodil- 
nim strukturam. 
Obstoječe informiranje v samoupravnih organizacijh in skup- 
nostih ter delegatskem sistemu je prepogosto neažurno in 
nepopolno. Analitsko neobdelani podatki ne dajejo možnosti 
primerjanja in konfrontacije alternativnih rešitev, poglobljene 
analize stanja, odkrivanja napak itd. To je negativno vplivalo 
na uresničevanje samoupravnih pravic in dolžnosti delavcev v 
združenem delu, občanov v krajevnih skupnostih in članov 
delegacij v družbenopolitičnih skupnostih, samoupravnih in- 
teresnih skupnostih in drugih samoupravnih organizacijah in 
skupnostih. 

8. Sedanje specializirane službe družbenega sistema infor- 
miranja zbirajo in obdelujejo obsežne količine podatkov za 
spremljanje razvoja samoupravnih odnosov in družbenoeko- 
nomskih tokov. Osnovne pomanjkljivosti na tem področju so 
zlasti majhno povezovanje podatkov ter njihova skromna ana- 
litska obdelava oziroma nadgradnja, nesorazmerja med izka- 
zanimi oziroma uporabljenimi in zbranimi podatki, pomanjka- 
nje podatkov o nekaterih pojavih, oziroma manj razvito obrav- 
navanje podatkov in dejstev, pomembnih za raven temeljnih 
organizacij združenega dela in krajevnih skupnosti ter občin 
in republike v primerjavi z federacijo. Službe družbenega 
sistema informiranja se nenahuo soočajo s težavami pri delu, 
ki so posledica pomanjkljivega in nepravočasnega sodelova- 
nja s pristojnimi organi in organizacijami, ki pripravljajo in 
sprejemajo predpise, kakor tudi pogostega spreminjanja 
predpisov. 

Služba družbenega knjigovodstva zagotavlja obsežem fond 
podatkov za spremljanje družbenoekonomskih odnosov v 
združenem delu in sicer preko odnosov pri ustvarjanju in 
razporejanju dohodka in čistega dohodka, preko primerjalnih 
kazalcev delovnih rezultatov delavcev in poslovanja temeljnih 
organizacij združenega dela ter preko odnosov pri upravlja- 
nju in razpolaganju z družbenimi sredstvi. S tem je zagotov- 
ljena informacijsko - dokumentacijska osnova za analize pro- 
izvodnih odnosov v posameznih oblikah združevanja, repro- 
dukcijskih celot, gospodarskih sektorjev, kompleksov in gru- 
pacij. 

Zavod za statistiko zagotavlja primerjalne časovne vrste za 
spremljanje produkcijskih odnosov preko vrste gospodarskih 
bilanc in medsektorske analize strukturnih odnosov med po- 
sameznimi deli združenega dela (input-output tabele). Zavod 
redno spremlja proces samoupravnega organiziranja združe- 
nega dela v vseh oblikah in sicer z vidika združenega dela in 
sredstev med organizacijami primarne proizvodnje, prede- 
lave, trgovine in drugimi dejavnostmi ter regionalno med 
občinami in republikami. Med drugim je Zavod zadolžen za 
vzpostavitev in vzdrževanje registrov prebivalstva, organizacij 
in prostorskih enot, ki pa še niso v celoti zaživeli. 

Pri tem so našteti samo pomembnejši podatki, katere zbi- 
rajo, obdelujejo in izkazujejo službe in pooblaščeni organi in 
organizacije družbenega sistema informiranja v Sloveniji, v 
okviru 284 statističnih raziskovanj. 

9. Glede načela celovitosti in proporcionalnosti vsebine so 
specializirane službe in pooblaščeni organi in organizacije 
dosegli določene uspehe. Z vidika družbenih potreb so najce- 
lovitejše informacije zagotovljene na ravni federacije. 

Z razširitvijo pristojnosti ožjih družbenopolitičnih skupnosti 
so se zahteve in potrebe po le teh podatkih in informacijah 
znatno povečale tako po vsebini kot po obsegu. 

Glede na stopnjo sedanje organiziranosti, družbeni sistem 
informiranja ni uspel odgovoriti na povečane zahteve po 
informiranju zlasti delavcev v organizacijah združenega dela 
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in občanov v krajevnih skupnostih, ter vseh subjektov v dele- 
gatskem sistemu. 

INDOK službe naj bi kot del informacijskih sistemov samou- 
pravnih organizacij in skupnosti ter družbenopolitičnih skup- 
nosti posredovale podatke in informacije neposredno iz baz 
podatkov informacijskih sistemov, vendar so se dosedaj ome- 
jevale na zbiranje in urejanje gradiv, ki jih pripravljajo predla- 
gatelji za razprave delegatov na raznih nivojih, kar pa ni v 
skladu z začrtanimi nalogami ob njihovi ustanovitvi. 

Družbeni sistem informiranja predvsem še ni uspel zagoto- 
viti dovolj ustreznih informacij za spremljanje novih pojavnih 
oblik družbenoekonomskih in družbenopolitičnih odnosov 
(združevanje dela in sredstev, dohodkovno povezovanje, svo- 
bodno menjavo dela, samoupravno sporazumevanje in druž- 
beno dogovarjanje, ustvarjanje enotnega jugoslovanskega 
trga ter spremljanje ekonomskih odnosov s tujino, sistema 
cen, urejanja prostora in okolja, stanovanjskega gospodar- 
stva, kadrovske politike, razvoja delegatskega sistema in nje- 
govega delovanja ipd.). 

Podatki in informacije, ki jih sedaj zagotavlja družbeni si- 
stem informiranja tako ne podpirajo v zadostni meri procesov 
neposrednega odločanja in upravljanja na vseh ravneh in o 
vseh vprašanjih ter sistema družbenega planiranja. 

10. Eden od temeljnih vzrokov počasne preobrazbe in ra- 
zvoja družbenega sistema informiranja je zaostajanje pri po- 
družbljanju dejavnosti. Še vedno ni resnično uveljavljen ne- 
posredni družbeni vpliv delovnih ljudi in občanov na vsebino, 
obseg, obliko in organizacijo evidentiranja, zbiranja, obde- 
lave in izkazovanja podatkov in dejstev. Enako ni bil uveljav- 
ljen njihov vpliv v procesih opredeljevanja in usklajevanja 
skupnih osnov ter koordiniranja in povezovanja pri uresniče- 
vanju enotnih ciljev, saj so ravno delavci in občani osnovni 
subjekti in glavni dejavniki organiziranih tokov informiranja. 
To pa ne bo možno dokler se ne bodo tudi v samoupravnih 
organizacijah in skupnostih razvijali ustrezni informacijski 
sistemi ter povezovali z ostalimi informacijskimi sistemi na 
enotnih ciljih in skupnih osnovah družbenega sistema infor- 
miranja. 

11. Koordinacija in povezovanje podatkov in informacij te- 
melji na do sedaj izdelanih in razvitih skupnih osnovah druž- 
benega sistema informiranja. 

Programe statističnih raziskovanj, letne in petletne, spre- 
jema Skupščina SR Slovenije. 

Vendar še vedno ni zagotovljen zadosten vpliv združenega 
dela na vsebino teh programov oziroma posameznih raziskav. 
V koordinacijskih telesih, ki obravnavajo te programe, ni na 
ustrezen način zastopano združeno delo ter ostali uporabniki. 
Razen tega do sedaj ta koordinacijska telesa niso prispevala 
veliko v razreševanju problemov povezovanja in integracije 
posameznih raziskav in s tem eliminacije podvajanja oziroma 
ponavljanja nekaterih postopkov zbiranja in obdelave podat- 
kov. 

Izdelavo enotne metodologije statističnih raziskav predpi- 
suje Zakon o statističnih raziskavah. Pogoste spremembe, 
neažurnost objavljanja in neenotna izdelava za vsa področja, 
povzroča dodatne težave delovnim ljudem in občanom. 

Pomembno vlogo pri povezovanju znotraj posebnih služb 
in med specializiranima službama družbenega sistema infor- 
miranja so do sedaj imeli standardi oziroma klasifikacije, 
katere je določil in objavil Zvezni zavod za statistiko (klasifika- 
cija poklicev, kaznivih dejanj itd.) Enotna klasifikacija dejav- 
nosti je zaradi širšega družbenega pomena določena z zvez- 
nim zakonom. Pomembno standardizacijo predstavljajo tudi 
enotne enote sistema v registrih, ki se določajo na sistemski 
način s pomočjo enotnih šifrirnih oznak. Vpeljane so matične 
številke organizacije in žiro računa uporabnikov družbenih 
sredstev ter osebna matična številka. 

Izdelava enotne klasifikacije zahteva dolgoletno delo šir- 
šega kroga strokovnjakov ter sodelovanje združenega dela 
oziroma družbeni vpliv v postopku sprejemanja. 

Evidence in registri so samo delno standardizirani ter z 
zakonom urejeni. Za sedaj so celoviti le enotni register orga- 
nizacij in skupnosti ter register uporabnikov družbenih sred- 
stev. V pripravi je urejanje enotnega registra teritorialnih enot 
ter v SR Sloveniji tudi registra prebivalstva. 

Postopek urejanja evidenc in registrov ni ustrezno določen 
kar onemogoča dosedanjim specializiranima službama druž- 
benega sistema informiranja, da vplivajo na njihovo oblikova- 

nje in si s tem zagotovijo urejen vir primarnih podatkov za 
tekoča ali bodoča statistična raziskovanja. 

12. Očitno je, da so skupne osnove družbenega sistema 
informiranja le delno urejene in razvite. 

Še večja pomanjkljivost je vtem, da so urejale le informacij- 
sko osnovo specializiranih služb in pooblaščenih organov in 
organizacij družbenega sistema informiranja, v nobenem pri- 
meru pa podatkov in informacij v okviru informacijskih siste- 
mov organizacij združenega dela in krajevnih skupnostih ozi- 
roma občin ter družbenopolitičnih organizacij. 

To je istočasno poglavitni vzrok, da se podatki in informa- 
cije, ki nastajajo kot produkt poslovanja posameznih organi- 
zacij in skupnosti oziroma delovanja njihovih informacijskih 
sistemov ne morejo uporabiti kot vir podatkov za širše druž- 
bene potrebe. Zaradi neenotnosti in nepovezanosti baz po- 
datkov družbenega sistema informiranja je otežkočeno izva- 
janje analitske funkcije posebno za potrebe družbenega pla- 
niranja na vseh ravneh in po vseh vidikih. 

13. V samoupravnih organizacijah in skupnostih so šele 
začeti procesi razvoja informacijskih sistemov v skladu s 
temeljnimi načeli družbenega sistema informiranja. Informa- 
cijski sistemi delovnih organizacij še vedno ne upoštevajo 
enotnih ciljev družbenega sistema informiranja. Tako so se 
dosedaj pri njih razvijale predvsem poslovodne funkcije, med- 
tem ko so bile zanemarjene funkcije zadovoljevanja informa- 
cijskih potreb organov upravljanja, delegacij in družbenopoli- 
tičnih organizacij oziroma vseh delavcev. 

Naštetim subjektom so sicer bili na voljo podatki in infor- 
macije o delovni organizaciji in njenem poslovanju, katere 
zbirajo, obdelujejo in izkazujejo specializirani službi in poo- 
blaščeni organi in organizacije na ravni republike, vendar 
praviloma prirejene le za odločanje na republiški oziroma 
zvezni ravni. 

Zaradi pomanjkljivosti in nedodelanosti skupnih osnov 
družbenega sistema informiranja ter neobstoja usmerjevalnih 
in usklajevalnih družbenih in strokovnih teles, se proces 
vključevanja informacijskih sistemov delovnih organizacij v 
družbeni sistem informiranja in njihovega povezovanja z osta- 
limi informacijskimi sistemi še ni začel. 

še večji je zaostanek pri razvoju informacijskih sistemov 
krajevnih skupnosti oziroma občin. Razen razvoja posamez- 
nih funkcij in delovanja nekaterih služb še nikjer v republiki ni 
ustrezno razvit celovit občinski (komunalni) informacijski si- 
stem. Razvijale so se le tiste službe, katere so imele na 
republiški ravni specializirano službo ali pooblaščeni organ, 
vendar medsebojno večinoma neodvisno in neusklajeno. V 
večini primerov so bile te službe le poročevalske enote in ne 
neposredni nosilci in izvajalci celotnega informacijskega pro- 
cesa oziroma vseh funkcij družbenega sistema informiranja 
na ravni občine. 

Pomembnejše uspehe pri informiranju združenega dela je 
dosegla le služba družbenega knjigovodstva zlasti z zagotav- 
ljanjem vsem organizacijam kazalcev o poslovanju posamez- 
nih organizacij združenega dela in za vse organizacije posa- 
meznih gospodarskih grupacij v katere so razvrščene. Pri tem 
je sledila principom dekoncentracije obdelave podatkov, zla- 
sti vhoda podatkov in s tem povečala pravočasnost oziroma 
učinkovitost informiranja ter obseg uporabnosti podatkov. 

Po drugi strani je učinkovitost informiranja ter uporabnost 
podatkov statistične službe neprimerno manjša, saj se za- 
hteve in pričakovanja združenega dela in drugih organizacij 
in skupnosti po večji ažurnosti in uporabnosti statističnih 
podatkov le delno izpolnjujejo. 

14. Modernizacija specializiranih služb in pooblaščenih or- 
ganov in organizacij družbenega sistema informiranja je v SR 
Sloveniji potekala počasi in neusklajeno. Napredovala je zla- 
sti tam, kjer je narava dela silila v modernizacijo zaradi velike 
količine dokumentov, podatkov, rutinskih opravil ali zahteve 
po izredni točnosti in ažurnosti. To zlasti velja za Zavod SR 
Slovenije za statistiko, Službo družbenega knjigovodstva, 
Skupnost invalidskega in pokojninskega zavarovanja, Geo- 
detsko službo ter organe notranjih zadev. 

Področje dela teh institucij obsega informacijske sisteme, 
ki slonijo na izredno obsežnih bazah podatkov. Pri tem gre za 
veliko istih podatkov, to je podatke o prebivalstvu, organizaci- 
jah, prostoru in finančno-ekonomske podatke, kar pomeni, da 
je najsmotrneje, če so med seboj povezani in usklajeni, saj se 
s tem izloča izredno drago večkratno zbiranje, vnašanje, shra- 

poročevalec 
7 



njevanje in obdelava istih osnovnih oziroma izvedenih podat- 
kov. Vendar do ustreznih povezav še ni prišlo. Ker v republiki 
do sedaj še ni bila sprejeta politika razvoja družbenega si- 
stema informiranja, je vsaka institucija pričela z moderniza- 
cijo na osnovi lastnega koncepta, kar je med drugim pogoje- 
valo neskladnost opreme in neenakost rešitev. 

Znane težave z opremljanjem s sodobnimi sredstvi za avto- 
matsko obdelavo podatkov (prepoved in sedanja omejitev 
uvoza ob šele porajajoči se domači proizvodnji) so za nekaj 
časa zavrle razvoj v smeri porazdeljene oziroma dekoncentri- 
rane obdelave podatkov in širše uporabe baz podatkov, teme- 
lječih na ažurno vzdrževanih evidencah in registrih. To še 
vedno otežjje nadaljni razvoj družbenega sistema informira- 
nja, njegovo racionalizacijo, povečanje ažurnosti in dostop- 
nosti podatkov oziroma doseganje popolnejšega in celovitej- 
šega informiranja vseh družbenih struktur. 

15. Podobna je situacija pri modernizaciji informacijskih 
sistemov samoupravnih organizacij in skupnosti. Sodobna 
oprema za avtomatsko obdelavo podatkov je skoncentrirana 
le v eni regiji (ljubljanski preko 60%), ostalih osem regij pa je 
praktično nerazvitih. Velik del opreme je že amortiziran, del 
pa tudi močno zastarel, saj je v povprečju oprema stara 6 let. 

Uporaba te opreme je skoraj v vseh primerih v okviru 
računovodskih in knjigovodskih dejavnosti in ne zajema po- 
slov, ki bi jih lahko vršili s pomočjo te opreme ter v veliki meri 
povečali učinkovitost proizvodnje, vodenja, upravljanja, odlo- 
čanja in planiranja. Le v malo primerih so v informacijske 
sisteme vključeni programski moduli za planiranje, upravlja- 
nje in spremljanje proizvodnje. 

Do leta 1980 je planiranih ca. 127 investicij v opremo, kar 
zahteva ca. 800 milj. dinarjev. Tudi potrebe negospodarstva 
so nedvomno znatne. Realizacija vseh teh potreb je za sedaj 
še vedno povezana z pridobivanjem in delitvijo deviznih sred- 
stev ter obljubami domače industrije. 

Pri tem velja omeniti, da so bili sproženi tudi procesi med- 
sebojnega dogovarjanja, sporazumevanja in združevanja dela 
in sredstev pri razreševanju problemov razvoja in vzpostavlja- 
nja ter tehničnega opremljanja informacijskih sistemov v po- 
sameznih dejavnostih, panogah, regijah in občinah. Veči- 
noma je šlo le za vzpostavljanje skupnih računalniških cen- 
trov, ki pa vse težje podpirajo rastoče zahteve informacijskih 
sistemov posameznih partnerjev. 

16. Ustrezna tehnična opremljenost je le eden izmed števil- 
nih predpogojev za hitrejši in vsestranski razvoj družbenega 
sistema informiranja. V zvezi s tem so izdelani in sprejeti 
kriteriji za nabavo in uvoz opreme ter določeni potek in nosilci 
za izdajo soglasij, vendar v izvajanju prihaja do težav zaradi 
nerazčiščenih pristojnosti nosilcev izdaje soglasij (Samou- 
pravna interesna skupnost za ekonomske odnose s tujino, 
Republiški sekretariat za pravosodje, organizacijo uprave in 
proračun, Gospodarska zbornica Jugoslavije, Zvezni sekreta- 
riat za zunanjo trgovino), oziroma nekorektnega vedenja ne- 
katerih domačih proizvajalcev. Razen tega, izhajajoč vsak iz 
svojega koncepta razvoja oziroma naslonitve na tujega part- 
nerja ter enakega spektra ponudb, domači proizvajalci še 
vedno niso pristopili širšemu samoupravnemu sporazumeva- 
nju in družbenemu dogovarjanju za racionalni razvoj te po- 
membne proizvodnje. 

K tehnični opremljenosti sodi tudi javno omrežje za prenos 
podatkov, ki pa je šele v fazi idejnih predlogov rešitev. 

17. Naslednji in morda najpomembnejši predpogoj je stro- 
kovna usposobljenost izvajalcev ter splošna in strokovna 
usposobljenost uporabnikov oziroma vseh udeležencev druž- 
benega sistema informiranja. Le delno je razvit sistem poklic- 
nega in splošnega izobraževanja za področje informatike. 
Tudi tu je prisotna nepovezanost in neusklajenost med obsto- 
ječimi nosilci izobraževanja ter posebni interesi tujih proizva- 
jalcev opreme. Pri tem sta še vedno dve osrednji slovenski 
izobraževalni ustanovi brez lastne opreme za pouk računal- 
ništva in informatike. 

18. Organizacija družbenega sistema informiranja v SR 
Sloveniji je še vedno v fazi predlogov. Tako so odprta vpraša- 
nja organizacije izvajanja posameznih funkcij sistema ozi- 
roma informacijskih sistemov širšega družbenega pomena, 
organizacije državne uprave ter družbenopolitičnih skupnosti 
oziroma podružbljanja dejavnosti. Sama zakonodaja v SR 
Sloveniji nepopolno opredeljuje upravne pristojnosti na tem 
področju. Na osnovi zakona o republiških upravnih organih: 

- Republiški komite za družbeno planiranje in informacij- 
ski sistem opravlja »med drugim tudi« naloge, ki se nanašajo 
na družbeni sistem informiranja ter zagotovitev družbenih 
interesov na tem področju, na pospeševanje graditve in delo- 
vanje tega sistema z uvajanjem sodobnih osnov za družbeni 
sistem informiranja. 

- Republiški sekretariat za pravosodje, organizacijo uprave 
in proračun opravlja »med drugim tudi« upravne naloge, ki se 
nanašajo na informacijsko-dokumentacijsko dejavnost za re- 
publiške organe. 

- Zavod SR Slovenije za statistiko pa opravlja upravne in 
druge naloge, ki se nanašajo na statistično-informacijski si- 
stem kot del družbenega sistema informiranja. 

Razen tega se s tem delovnim področjem v upravnih orga- 
nih in organizacijah ne ukvarja veliko strokovnjakov. 

19. Temeljni normativni akt za področje družbenega si- 
stema informiranja v SR Sloveniji je tudi šele v fazi prvih 
predlogov. Izdelan je predlog za izdajo zakona o statistični 
službi v SR Sloveniji, vendar neusklajen z načeli iz predloga 
za izdajo temeljnega zakona o družbenem sistemu informira- 
nja v SR Sloveniji. 

Na zvezni ravni je delovna skupina pri zveznem svetu za 
vprašanja družbene ureditve že izdelala predlog za izdajo in 
osnutek zakona o temeljih družbenega sistema informiranja, 
ki izhaja iz smernic in načel zvezne resolucije o temeljih 
družbenega sistema informiranja. Istočasno sta delovni osnu- 
tek tez za zakon o temeljih družbenega sistema informiranja 
pripravila skupaj Zvezni zavod za statistiko in Služba družbe- 
nega knjigovodstva. Pričakuje se tretji predlagatelj. 

V fazi predloga je zasnova družbenega dogovora, ki naj bi 
omogočil razvoj informatike in hitrejše in racionalnejše ure- 
sničevanje predlaganega koncepta družbenega sistema infor- 
miranja v SR Sloveniji, medtem ko še vedno niso sproženi 
procesi samoupravnega sporazumevanja, s katerim bi se 
skupno zagotovile posamezne rešitve za razvoj lastnih in 
skupnih informacijskih sistemov ter realizacije sprejetih ob- 
vez na področju družbenega sistema informiranja. 

III. RAZVOJ DRUŽBENEGA SISTEMA 
INFORMIRANJA V SR SLOVENIJI 

1. Družbeni sistem informiranja se bo razvijal skladno s 
potrebami našega družbenega razvoja. V ta namen bo po- 
trebno ustvariti ustrezne pogoje na vseh ravneh in smereh 
družbene organiziranosti. 

Poleg opredelitve strukture, ustreznih organizacijskih reši- 
tev ter normativne ureditve na zakonodajnem področju in 
področju družbenega dogovarjanja bo potrebno poskrbeti za 
uvajanje sodobne informacijske tehnologije, pospešiti izobra- 
ževanje kadrov in raziskovalno delo oziroma opredeliti kon- 
kretne naloge in nosilce. 

Poleg osnovnih pogojev obdelanih vtem poglavju, so pose- 
bej v prilogah obdelana področja izobraževanja kadrov, do- 
mače proizvodnje informacijske opreme, kriterijev za uvoz te 
opreme, javnega komunikacijskega omrežja za prenos podat- 
kov ter medrepubliških in mednarodnih povezav in sodelova- 
nja. 

Struktura in delovanje družbenega sistema 
informiranja v SR Sloveniji 

2. Družbeni sistem informiranja se gradi od spodaj navz- 
gor. Ker so osnovne celice našega družbenopolitičnega si- 
stema temeljne organizacije združenega dela in krajevne 
skupnosti, so te celice tudi izvori in ponori informacijskih 
tokov. Zato je posebno pozornost treba posvetiti graditvi 
informacijskih sistemov temeljnih organizacij združenega 
dela in krajevnih skupnosti na skupnih osnovah in enotnih 
ciljih družbenega sistema informiranja. 

3. Organiziranje in izvajanje funkcij družbenega sistema 
informiranja v samoupravnih organizacijah in skupnostih po- 
teka v okviru njihovih rednih dejavnosti, normativno pa se 
ureja z njihovimi statuti ali z drugimi samoupravnimi akti, 
vendar v skladu s skupnimi osnovami in enotnimi cilji družbe- 
nega sistema informiranja. 

4. Podružbljanje informacijskih sistemov v temeljnih orga- 
nizacijah združenega dela in krajevnih skupnostih ter drugih 
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samoupravnih organizacijah in skupnostih je osnova za zago- 
tovitev odločilnega vpliva delovnih ljudi na procese planira- 
nja, odločanja in upravljanja. Če na tem nivoju, v bazi, ni tega 
vpliva, odločitve ne izražajo več interesov delovnih ljudi in 
občanov, temveč so lahko rezultat nekaterih posebnih intere- 
sov. Zato je problematiko teh informacijskih sistemov treba 
obravnavati ne samo z vidika poslovne funkcije, ki ne glede na 
stopnjo organiziranosti in modernizacije mora delovati, tem- 
več tudi z vidika informacijskih potreb organov upravljanja, 
delegacij in družbenopolitičnih organizacij. Pri tem je po- 
membno, da vsi ti dejavniki sodelujejo pri oblikovanju infor- 
macijskih potreb, kakor tudi, da imajo neposreden dostop do 
potrebnih informacij brez »filtra« poslovodnih organov. 

5. Zaradi specifične strukturiranosti in organiziranosti 
družbenih odnosov v krajevni skupnosti je nekoliko težje 
vzpostaviti primerne oblike podružbljanja informacijske de- 
javnosti, kakor tudi samo strukturo oziroma organizacijo in- 
formacijskega sistema. Za prvo je potrebna močna angažira- 
nost krajevne SZDL, za drugo pa v precejšnji meri organizira- 
nost v okviru občine, seveda v skladu z razvitostjo krajevne 
skupnosti. 

6. V skladu z ustavnim položajem in vlogo občin v družbe- 
nopolitičnem in samoupravnem sistemu morajo občine zago- 
toviti neposrednejše pridobivanje in razpolaganje z informa- 
cijami kot osnovo za planiranje, odločanje in upravljanje. Zato 
je pomembna graditev družbenega sistema informiranja na 
nivoju občine oziroma komunalnega informacijskega si- 
stema. Občine so dolžne, da samostojno in odgovorno gra- 
dijo lastne informacijske sisteme v okviru družbenega sistema 
informiranja, ki ne bodo usmerjeni samo v pasivno posredo- 
vanje podatkov specializiranim službam oziroma posebnim 
službam v sestavi pooblaščenih organov in organizacij na 
nivoju republike. Tako naj občine ob definiranju in lastnem 
oblikovanju svojih informacijskih potreb ter v okviru lastne 
službe ali služb gradijo evidence in registre oziroma baze 
podatkov, naprej pa posredujejo dogovorjene podatke na 
višjem nivoju agregiranja. 

Specializirane službe in posebne službe v okviru poobla- 
ščenih organov in organizacij na ravni republike so dolžne v 
primerni obliki posredovati občinam podatke in informacije, 
potrebne za njihovo vključevanje v širše okolje in odločanje 
na njihovem nivoju. . . 

Družbeni sistem informiranja v občini sestavljajo informa- 
cijski sistemi samoupravnih organizacij in skupnosti ter si- 
stem posebnih služb družbenega sistema informiranja na 
nivoju občine. 

7. Družbeni sistemi informiranja v občinah se povezujejo 
skupno s posebnimi službami družbenega sistema informira- 
nja na nivoju republike ter v skladu s skupnimi osnovami in 
cilji v skupni družbeni sistem informiranja na nivoju repu- 
blike. Prav tako se družbeni sistemi informiranja v republikah 
in avtonomnih pokrajinah skupno s posebnimi službami druž- 
benega sistema informiranja na nivoju federacije povezujejo v 
enoten družbeni sistem informiranja v Jugoslaviji. 

8. Vsi subjekti v okviru družbenega sistema informiranja, 
povezani z informacijskimi tokovi tvorijo informacijsko 
mrežo, ki se mora prožno in dinamično prilagajati vsem druž- 
benim potrebam. Informacijski tokovi v informacijski mreži 
med posameznimi subjekti potekajo v obeh smereh z vsebino 
in obsegom odvisnim od potreb posameznega subjekta ozi- 
roma organizacije in skupnosti. 

9 Vsaka samoupravna organizacija in samoupravna skup- 
nost naj samostojno gradi lasten informacijski sistem za svoje 
področje delovanja, ki bo optimalno zadovoljeval njene po- 
trebe s tem, da se bo na temelju skupnih osnov in enotnih 
ciljev povezovala in izmenjavala informeacije z informacij- 
skimi sistemi drugih organizacij oziroma posebnih služb 
družbenega sistema informiranja. Pri tem so z enotnimi cilji in 
skupnimi osnovami opredeljene tudi njene obveznosti za da- 
janje podatkov za skupne potrebe, kakor tudi njene pravice za 
pridobivanje podatkov za njene lastne potrebe. Izmenjava 
podatkov z drugimi organizacijami je lahko neposredna ali 
preko posebnih služb družbenega sistema informiranja na 
nivoju družbenopolitičnih skupnosti. 

10. Za učinkovito delovanje informacijskih sistemov je po- 
leg skrbi za njihovo dejansko podružbljanje potrebno poskr- 
beti za dobro organiziranost in tehnično infrastrukturo. So- 
dobna informacijska tehnologija (računalniki, telekomunika- 

cija, mikrofilm itd) nudi velike možnosti za zgraditev baze 
vseh potrebnih podatkov. Že v prehodnem razvojnem ob- 
dobju je potrebno organizirati delo na osnovi enotne metodo- 
logije, standardov ter načel informatike3 in sicer zaradi boljših 
medsebojnih povezav ter lažjega prehoda na sodobno tehno- 
logijo. Pri tem je bistveno, da je informacijska dejavnost del 
redne dejavnosti in sicer, da zadovoljuje tako interne potrebe 
organizacije kot tudi skupne družbene potrebe pri čemer je 
pomembno upoštevanje skupnih osnov in enotnih ciljev druž- 
benega sistema informiranja. 

11. Dejavnost družbenega sistema informiranja v družbe- 
nopolitični skupnosti bodisi občini ali republiki, izvajajo spe- 
cializirane službe družbenega sistema informiranja, ki se 
lahko organizirajo kot samostojne samoupravne organizacije 
in posebne službe v sestavi drugih organizacij, ki so poobla- 
ščene za izvajanje funkcij in nalog družbenega sistema infor- 

Specializirani službi sta: Zavod SR Slovenije za statistiko in 
Služba družbenega knjigovodstva v SR Sloveniji. 

Pooblaščeni organi, ki izvajajo posamezne funkcije ozi- 
roma postopke in naloge dejavnosti družbenega sistema in- 
formiranja so: Narodna banka, Republiški sekretariat za no- 
tranie zadeve, Republiški sekretariat za pravosodje, organiza- 
cijo uprave in proračun, Zavodi za zdravstveno varstvo, Zdrav- 
stvena skupnost, Skupnost pokojninskega in invalidksega 
zavarovanja, Zavod za zaposlovanje in Sekretariat za ljudsko 
obrambo. 

Poleg naštetih organov še vrsta drugih organov in organi- 
zacij izvaja določene dejavnosti oziroma funkcije informira- 
nja4. 

12. Zavod SR Slovenije za statistiko je edina od naštetih 
služb, katere osnovna dejavnost je informiranje. Zavod izvaja 
osnovne funkcije informiranja, predvsem pa statistično funk- 
cijo in sicer za vsa področja materialnega in družbenega 
razvoja ter razvoja samoupravnih družbenoekonomskih od- 
nosov na področju gospodarstva družbenih dejavnosti, zapo- 
slenosti, prebivalstva itd. 

Službe družbenega knjigovodstva izvajajo funkcije, ki izvi- 
rajo iz njihove osnovne dejavnosti, ki je predpisana z zako- 
nom in sicer kontrolo razpolaganja z družbenimi sredstvi na 
osnovi predpisanih knjigovodskih evidenc, plačilnega pro- 
meta na osnovi lastnih evidenc itd. 

Pooblaščeni organi izvajajo posamezne funkcije informira- 
nja oziroma naloge, ki izhajajo iz njihove redne dejavnosti, 
predpisane z zakonom. 

13. Specializirane službe in pooblaščeni organi se morajo 
medsebojno povezovati na skupnih osnovah in enotnih ciljih 
s koordiniranjem njihovega dela in integracijo njihovih funkcij 
v družbenem sistemu informiranja. 

14. INDOK službe so pomemben del informacijskih siste- 
mov samoupravnih organizacij in skupnosti ter družbenopoli- 
tičnih skupnosti. Služijo za povezavo z neposrednimi uporab- 
niki, delovnimi ljudmi in občani, ki potrebujejo informacije za 
uresničevanje samoupravnih delegatskih odnosov. Informa- 
cije morajo posredovati s polno odgovornostjo in v taki obliki, 
da uporabniki lahko odločajo na njihovi osnovi. Pri tem mo- 
rajo INDOK službe neposredno zajemati podatke in informa- 
cije iz baz podatkov informacijskih sistemov ter jih ažurno 
posredovati uporabnikom, ne pa se omejiti na posredovanje 
gradiv pripravljenih za razprave delegatov na raznih nivojih. 

15. Specializirani službi, Zavod SR Slovenije za statistiko in 
Služba družbenega knjigovodstva, se morata ustrezno trans- 
formirati ter, namesto pretežnega zadovoljevanja potreb re- 
publike oziroma federacije, svoje delovanje prilagoditi potre- 
bam vseh zainteresiranih organizacij in skupnosti. Pri tem gre 
za funkcionalno povezovanje vseh informacijskih sistemov na 
enotnih ciljih in skupnih osnovah. 

» Informatika združuj« področ|a, ki »• nana*a|o na načrtovanja, |*fl'^nl<>- 
ovradnotan|a, uporabo In vzdrž«van|« alatamov za obravnavani« lnlormae£ 
vkllučuloč aparaturno In programsko računalnltko opremo, organlzaeljak« in 
eiovaik« aspekt« t«r n|«n kompl«ka«n vpliv na proizvodno, poslovno, upravno- 
admlnlstratlvno, družbeno In politično staro. 
4 Carinska uprava, Q«od«taka uprava, Mataoroloikl zavod, Rapublltkl sekreta- 
riat za financ« Itd. Itd. 
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Zagotoviti je potrebno dejansko podružbljanje dejavnosti 
specializiranih služb, ne samo formalno z ustanavljanjem 
družbenih svetov, temveč predvsem v smislu odločilnega 
vpliva organizacij in skupnosti ter ožjih družbenopolitičnih 
skupnosti (občin) na njihovo vsebino, metodologijo dela, pro- 
grame in plane. Tako bodo informacije, ki jih bodo za svoje 
delovanje v širšem okolju potrebovale organizacije in skupno- 
sti prirejene njihovim potrebam oziroma odločanju na njiho- 
vem nivoju. Glede na samostojnost organizacij in skupnosti v 
smislu decentralizacije in dekoncentracije bo zelo pomembna 
naloga specializiranih služb pri izgrajevanju skupnih osnov za 
funkcionalno povezovanje vseh informacijskih sistemov v 
družbeni sistem informiranja. 
16. Vsebino družbenega sistema informiranja, predvsem delo 
posebnih služb družbenega sistema informiranja, naloge in 
odnose opredeljujejo programi in plani, ki jih sprejema druž- 
benopolitična .skupnost z odloki na osnovi zakona o družbe- 
nem sistemu informiranja. 

Ob sprejemanju programov in planov se upošteva povezo- 
vanje podatkov posebnih služb družbenega sistema informi- 
ranja za vsa področja gospodarskega in družbenega delova- 
nja, v celoviit sistem. Prav tako se ob tem zagotavlja primerlji- 
vost podatkov, ki jih zbirajo posamezne službe na vseh nivojih 
družbenopolitičnih skupnosti. 

17. Programi in plani za dejavnost družbenega sistema 
informiranja ne morejo biti edina oblika njenega načrtovanja 
oziroma normativnega in proračunskega urejanja, ker dina- 
mično prilagajanje informacijskih potreb, posebej na področ- 
jih svobodne menjave dela, v samoupravnih interesnih skup- 
nostih ter drugih samoupravnih organizacijah terja bolj 
prožne oblike pri gradnji njihovih informacijskih sistemov 
seveda ob upoštevanju enotnih ciljev in skupnih osnov. Pri 
skupnih osnovah gre predvsem za strogo upoštevanje enotne 
metodologije, standardov in nomenklatur. Prav tako je treba 
upoštevati že obstoječe evidence in registre ter obstoječe 
baze podatkov, kakor tudi statistična raziskovanja, da ne bi 
prihajalo do podvajanja, neusklajenosti in neracionalnosti v 
sklopu celotnega družbene ga sistema informiranja. 

Da bi družbeni sistem informiranja deloval čim bolj funkcio- 
nalno in homogeno, je potrebno v republiki vzpostaviti učin- 
kovito strokovno službo, ki bo usmerjala ter izvajala nadzor v 
smislu upoštevanja skupnih osnov družbenega sistema infor- 
miranja, kakor tudi razpolagala s popolnim pogledom nad 
obstoječimi bazami podatkov in dejavnostmi v okviru družbe- 
nega sistema informiranja. 

Evidence in registri, ki so praviloma izvori primarnih podat- 
kov tudi za vse funkcije družbenega sistema informiranja, se 
vzpostavljajo z zakoni oziroma družbenimi dogovori in sa- 
moupravnimi sporazumi. 

Organizacijske rešitve 
18. Dokončne rešitve organizacije izvajanja funkcij družbe- 

nega nadzora ter upravnih in strokovnih funkcij in nalog pri 
nadaljni izgradnji, razvoju in delovanju družbenega sistema 
informiranja je težko opredeliti in bodo šele rezultat temeljitih 
študij ter zlasti preverjanja v praksi. Vendar je možno na 
osnovi dosedanjih razprav in pozitivne prakse razreševanja 
razvojnih in tekočih vprašanj na področju družbenega si- 
stema informiranja sprejeti naslednje smernice oziroma pred- 
loge organizacijskih rešitev. 

19. Za zagotavljanje potrebnega družbenega vpliva in nad- 
zora nad dejavnostjo družbenega sistema informiranja bo 
treba ustanoviti ustrezne družbene organe na vseh ravneh in 
pri vseh oblikah organiziranosti družbe. S tem bo pospešen 
proces podružbljanja dejavnosti družbenega sistema informi- 
ranja oziroma omogočeno vsem delovnih ljudem in občanom, 
da učinkoviteje vplivajo na: - povezovanje in usklajevanje 
interesov, pravic in dolžnosti vseh udeležencev v družbenem 
sistemu informiranja, tako dajalcev in uporabnikov podatkov 
na eni strani kot izvajalcev nalog oziroma nosilcev posamez- 
nih funkcij v okviru dejavnosti družbenega sistema informira- 
nja na drugi strani, 

- obravnavanja vprašanj skupnega in splošnega pomena 
na področju družbenega sistema informiranja, 

- vsebino in metode zbiranja, obravnavanja in izkazovanja 
podatkov, 

- koordiniranje in usmerjanje nadaljne izgradnje in razvoja 
družbenega sistema informiranja, 

- pripravo in izvajanje programov oziroma nalog specializi- 
ranih služb in pooblaščenih organov in organizacij na po- 
dročju družbenega sistema informiranja, 

- spodbujanje in uresničevanje družbenih dogovorov in 
samoupravnih sporazumov, , 

- oblikovanje novih ter noveliranje obstoječih normativnih 
in samoupravnih aktov in predpisov, 

- pripravo in verifikacijo ter izvajanje programov transfor- 
macije dosedanjih nosilcev oziroma izvajalcev posamefUnkcij 
družbenega sistema informiranja (nosilci družbene statistike 
in družbenih evidenc ter dokumentacijske, analitske in infor- 
macijske funkcije v okvirih družbenega sistema informiranja). 

20. V organizacijah združenega dela in krajevnih skupno- 
stih so v okviru njihovih samoupravnih funkcij za podružblja- 
nje dejavnosti na področju družbenega sistema informiranja 
pristojni organi upravljanja: delavski svet oziroma svet kra- 
jevne skupnosti. Ti organi naj bi po potrebi ustanavljali po- 
sebna delovna telesa (svet ali komisijo za informiranje). V 
družbenopolitičnih skupnostih in samoupravnih interesnih 
skupnostih bodisi v občini ali v republiki je potrebno, da 
pristojne skupščine ustanovijo ustrezni družbeni organ (svet 
ali komisijo za družbeni sistem informiranja). Pri osrednjih 
nosilcih aktivnosti in nalog s področja upravljanja, razvoja in 
izvajanja dejavnosti družbenega sistema informiranja bo zla- 
sti na ravni republike potrebno ustanoviti ustrezne družbene 
organe (družbene svete pri Zavodu za statistiko, republiški 
strokovni organizaciji za družbeni sistem informiranja in in- 
formatiko, republiškem upravnem organu za družbeni sistem 
informatiko itd.). 

21. Za izvajanje upravnih funkcij na področju družbenega 
sistema informiranja bo potrebno ustanoviti ustrezne 
upravne organe oziroma telesa. V občini naj bi upravne 
funkcije na področju družbenega sistema informiranja izvajal 
izvršni svet skupščine občine v okviru svojih z zakonom in 
statutom opredeljenih funkcij ter po potrebi ustanovil po- 
sebno delovno telo (oddelek, referat, komite). V republiki naj 
bi se zaradi medsebojnega povezovanja in dopolnjevanja 
dejavnosti družbenega sistema informiranja in sistema jav- 
nega obveščanja ter celovitejšega pristopa problemataiki in- 
formiranja in komuniciranja ustanovil enoten individualni 
upravni organ - Republiški sekretariat za informiranje. 

Varianta: Zaradi interdisciplinarnosti, polifunkcionalnosti 
in polivalentnosti družbenega sistema informiranja naj bi 
izvajal upravne funkcije kolegijski upravni organ - Republiški 
komite za družbeni sistem informiranjaa. Komite bi sestavljali 
predstavniki specializiranih služb in nekaterih pooblaščenih 
organov in organizacij na področju družbenega sistema infor- 
miranja, predstavniki samoupravnih interesnih skupnosti, Go- 
spodarske zbornice ter organizacij, ki bodo prevzele posebne 
obveznosti pri nadaljnem razvoju družbenega sistema infor- 
miranja (industrija, PTT, univerzi, raziskovalne institucije) ter 
predstavniki osrednjih družbenopolitičnih organizacij (Zveza 
komunistov Slovenije, SZDL, sindikati). 

22. Za izvajanje sprejetega koncepta razvoja družbenega 
sitema informiranja bo najbolj pomembno organiziranje in 
izvajanje strokovnih nalog, potrebnih za uresničevanje na- 
daljne izgradnje, povezovanja in usklajevega delovanja celo- 
vitega in enotnega družbenega sistema informiranja v SR 
Sloveniji. 

Pri vseh oblikah družbene organiziranosti, organizacijah 
združenega dela in drugih samoupravnih organizacijah in 
skupnostih ter družbenopolitičnih organizacijah in skupno- 
stih naj bi se ustanovile ustrezne strokovne službe družbe- 
nega sistema informiranja (službe, centri, zavodi). Te službe 
naj bi bile odgovorne neposredno ustreznim organom uprav- 
ljanja v primeru organizacij združenega dela oziroma ustrez- ^ 
nim skupščinam v primeru družbeneopolitičnih skupnosti in 
samoupranih interesnih skupnoti. 

Z zakonom o republiških upravnih organih naj bi se usta- 
novila republiška organizacija - Zavod SR Slovenije za infor- 
matiko in družbeni sistem informiranja. Zavod bi imel vsebin- 
sko enake naloge kot so opredeljene pri Centru.5 Kot stro- 
kovna organizacija v okviru republiške uprave bi Zavod lahko 
opravljal tudi večino strokovnih nalog s področja družbenega 

s Glej varianto 
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sistema informiranja za potrebe Izvršnega sveta ter njegovih 
delovnih teles in organov. Med drugim bi prevzel tudi naloge s 

področja INDOK dejavnosti, za katere je bil sedaj odgovoren 
Republiški sekretariat za pravosodje, organizacijo uprave in 
proračun. 

Varianta: V republiki naj bi se na osnovi posebnega zakona 
ustanovila samostojna strokovna organizacija - Republiški 
center za družbeni sistem informiranja kot organizacija, ki je 
odgovorna neposredno Skupščini SR Slovenije. Center bi 
opravljal obsežno strokovno dejavnost, ki izhaja iz vsebinske 
problematike nadaljnega razvoja, usklajenega delovanja ter 
povezovanja vseh subjektov na področju družbenega sistema 
informiranja , kakor tudi iz zahtev uresničevanja pogojev za 
splošni razvoj kot so: izobraževanje kadrov, proizvodnja in- 
formacijske opreme, raziskovalna dejavnost, javno omrežje za 
prenos podatkov itd. 

Pomembna dejavnost Centra bi bila zagotavljanje delovanja 
družbenega sistema informiranja na skupnih osnovah, ki 
vključujejo izdelavo in usklajevanje vsebine programov evi- 
dentiranja, zbiranja, obdelave in izkazovanja podatkov in in- 
formacij posameznih nosilcev dejavnosti, usklajevanja planov 
njihovega razvoja ter izdelavo enotne metodologije, standar- 
dov in usklajevanja evidenc in registrov ter tehničnih standar- 
dov za informacijsko opremo. 

Te naloge naj bi Center opravljal v sodelovanju s strokov- 
nimi službami v okviru sprecializiranih služb in pooblaščenih 
organov in organizacij na področju družbenega sistema infor- 
miranja. . . . 

Center bi moral imeti pregled nad celotno vsebino in dejav- 
nostjo družbenega sistema informiranja torej podatke o vseh 
bazah podatkov, o njihovi vsebini, lokaciji in obliki ter medse- 
bojnih povezavah. Vsi nosilci informacijskih sistemov bi se ob 
določevanju metod in vsebine zbiranja, obravnavanja in izka- 
zovanja podatkov preko Centra usklajevali na skupnih osno- 
vah ter ugotavljali, kateri elementi podatkov oziroma baz 
podatkov se že obdelujejo in kakšni so načini dostopa in 
povezovanja. 

Posebna dejavnost Centra bi bila tudi priprava predlogov in 
ukrepov v zvezi z modernizacijo obravnavanja podatkov bo- 
disi na nivoju republike oziroma občin ter samoupravnih 
organizacij in skupnosti. Vzporedno s tem bi Center skrbel za 
izvajanje racionalnih rešitev na področju tehnične infrastruk- 
ture družbenega sistema informiranja (računalniške apara- 
turne ter sistemske in uporabniške programske opreme, ko- 
munikacijske opreme itd.). 

Pomen informacijske tehnologije za razvoj 
družbenega sistema informiranja 

23. Zaradi vse večjih družbenih potreb na raznih področjjh 
gospodarstva in družbenega življenja po celovitih in ažurnih 
informacijah ter zaradi velikega števila subjektov odločanja v 
našem samoupravnem sistemu, je razvoj učinkovitih informa- 
cijskih sistemov zelo zahtevna naloga. Ker informacijski si- 
stem praviloma vsebuje vse temeljne funkcije informiranja je 
potrebno, da se organizira predvsem v smeri čim večje inte- 
gracije informacijskih funkcij od evidenčne do informativno- 
analitične z možnostjo ukrepanja na osnovi povratne informa- 
cije. Tekoče se pojavljajo potrebe po takih »dinamičnih« 
informacijskih sistemih kot npr. za spremljanje sistema cen, 
ekonomskih odnosov s tujino, financ itd. Informacijski sistemi 
za potrebe družbenega planiranja prav tako postavljajo velike 
zahteve glede celovite, ažurno vodene baze podatkov zaradi 
tekočega spremljanja realizacije za potrebe kontinuiranega 
planiranja. Glede na naš samoupravni sistem oziroma družbe- 
noekonomski in družbenopolitični sistem so naše informacij- 
ske potrebe po kakovosti in obsegu precej večje kot v razvitih 
zahodnih družbah. , 

24. Obseg, kakovost (v smislu celovitosti in ažurnosti) in 
predvsem veliko število subjektov v procesih planiranja, odlo- 
čanja in upravljanja v primerjavi z ostalimi družbami, kjer so ti 
procesi omejeni na ozke avtokratske in politične strukture, 
zahtevajo za obladovanje najsodobnejšo tehnologijo. Ce se 
primerjamo samo po opremljenosti, močno zaostajamo za 
razvitimi zahodnimi državami, glede na večjo kompleksnost 
našega družbenopolitičnega sistema pa še bolj. 

25. Informacijski tehnologiji je treba pri razvoju družbe- 
nega sistema informiranja posvetiti veliko pozornost, ker si- 

cer ne bo mogoče učinkovito obvladati zastavljenih družbe- 
nih ciljev na tem področju, če pa upoštevamo, da so informa- 
cijski sistemi predpogoj za funkcioniranje vseh družbenih in 
gospodarskih dejavnosti, pomeni to zaostajanje v celoti. Pri 
tem je vsako oklevanje škodljivo, ker se informacijska tehno- 
logija eksplozivno širi in razvija, tako da že tri leta zaostanka 
pomeni zamenjavo generacije izdelkov in konceptov. Najpo- 
membneje je to, da nam ravno ta tehnologija omogoča snova- 
nje izredno kompleksnih medsebojno povezanih informacij- 
skih sistemov, temelječih na obsežnih bazah podatkov, pove- 
zanih v smislu dostopa do informacij različnih nivojev kom- 
pleksnosti. Prav tako je možno vse funkcije informiranja od 
zbiranja do izkazovanja in analize podatkov izvrševati v času, 
ko pojavi nastanejo in ukrepati, ko je to potrebno. 

26. Nova tehnologija omogoča realizacijo informacijske 
mreže z omrežjem medsebojno povezanih in vendar neodvi- 
snih računalniških sistemov s porazdeljenimi bazami podat- 
kov in obdelavami6 za potrebe neposrednega okolja. Tako 
mrežo je možno graditi postopoma brez togih tehničnih in 
časovnih omejitev. S tem je dosežena dekoncentracija in 
decentralizacija ter tako samostojnost posameznih subjektov 
informiranja ob funkcionalni povezavi potrebnih podatkov za 
vsa področja družbenega in gospodarskega delovanja, kar 
ustreza policentričnemu razvoju SR Slovenije. 

Zakonski akti in predpisi 
27. Za doseganje zastavljenih ciljev ter uresničevanje te- 

meljnih načel, opredeljene vsebine, predlagane strukture in 
organizacije družbenega sistema informiranja v SR Sloveniji, 
bo treba sprejeti tudi ustrezne zakonske akte in predpise. Z 
ustavo SR Slovenije je določeno, da republika ureja razmere 
na področju družbenega sistema informiranja, oziroma si- 
stema zbiranja, obdelave in objavljanja evidenčnih, statistič- 
nih in drugih podatkov, ki so pomembni za republiko. 

28. Zvezni zakon o temeljih družbenega sistema informira- 
nja, ki je v pripravi, bo na intencah zvezne ustave in sistem- 
skih zakonov (zlasti zakona o združenem delu in zakona o 
temeljih sistema družbenega planiranja) urejal na enotnih 
temeljih poglavitna vprašanja enotne vsebine, usklajenega 
delovanja in racionalne organizacije družbenega sistema in- 
formiranja v SFR Jugoslaviji. Zagotovil bo tudi samoupravno 
transformacijo obstoječih institucij, spremembo in dopolnitev 
obstoječih normativnih aktov in predpisov na področju druž- 
benega sistema informiranja ter zlasti podružbljanje dejavno- 
sti. 

29. Z zakonom o družbenem sistemu informiranja v SR 
Sloveniji bodo določeni enotni cilji in vsebina, temeljna na- 
čela razvoja in delovanja ter organizacija sistema v republiki. 
Določene bodo tudi oblike družbenega upravljanja s siste- 
mom. 

Zakon bo zlasti urejal skupne osnove sistema v SR Slove- 
niji. Ob tem bo urejal tudi principe delovanja, usklajevanja in 
povezovanja ter tehničnega in tehnološkega posodabljanja 
posameznih funkcij oziroma postopkov in nalog. 

Zakon bo urejal položaj, vsebino in obliko delovanja orga- 
nov in organizacij, zadolženih za razvoj in uresničevanje druž- 
benega sistema informiranja v SR Sloveniji v skladu z enot- 
nimi cilji in temeljnimi načeli. • 

Z zakonom bodo opredeljene pravice in dolžnosti vseh 
subjektov v okviru družbenega sistema informiranja, med 
temi tudi naloge in pravice samoupravnih organizacij in skup- 
nosti ter ožjih družbeno političnih skupnosti. 

Zakon bo določal položaj, vsebino in obseg ter obliko 
delovanja obstoječih služb ter organov in organizacij poobla- 
ščenih za izvajanje posameznih funkcij oziroma postopkov in 
nalog na področju družbenega sistema informiranja. Določal 
bo tudi postopke za vzpostavljanje novih institucij oziroma 
integracijo funkcij ter oblikovanje novih informacijskih siste- 
mov. 

30. Zakon bo prispeval k hitrejšemu uresničevanju nekate- 
rih temeljnih nalog, ki so pogoj za nadaljnji razvoj in uspešno 

* Pojem porazdeljena obdelava n« računalniškem »litemu, vključenem v 
Informacijski sistem pomeni, da U alatem obdeluje samo podatka za potreba 
okolja, v katerem J« poatavl|en, povezave pa ao v smlelu posredovanjaozlroma 
sprejemanja podatkov In Informacij od drugih alatamov, vključenih v lnformaci|- 
ako mreio. Podobno aa za potrebe okol|a, v katerem Je ta eietem postavljen, 
formira potrebna (porazdeljana) baza podatkov. 
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delovanje sistema v SR Sloveniji, njegovo povezovanje v SFR 
Jugoslaviji ter z informacijskimi sistemi izven dežele. Tako bo 
zakon istočasno osnova ?a: 

- določanje in urejanje novih evidenc in registrov, standar- 
dov in predpisov ter tehničnih in tehnoloških norm pri zbira- 
nju, selekciji, shranjevanju, obdelavi, medsebojni izmenjavi in 
izkazovanju ter uporabi podatkov, 

- določanje politike izgradnje oziroma programa razvoja 
posameznih informacijskih sistemov, njihovega medseboj- 
nega povezovanja in komuniciranja ter upravljanja in financi- 
ranja, 

- določanje nosilcev akcij in nalog skupnega pomena ter 
načina njihovega izvajanja, 

- določanje strukture informacijske mreže v SR Sloveniji 
ter obveznosti vzpostavljanja javnega omrežja za prenos po- 
datkov, 

- določanje in vodenje politike izobraževanja kadrov za 
potrebe raziskovanja, načrtovanja, vodenja in delovanja druž- 
benega sistema informiranja ter splošnega razvoja informa- 
cijskega znanja in informacijske kulture, 

- določanje obveznosti in oblike medrepubliškega in me- 
dnarodnega sodelovanja pri razvoju in povezovanju informa- 
cijskih sistemov, baz podatkov, komunikacij, proizvodnje in 
izobraževanja, 

- določanje obveznosti družbenega dogovarjanja in samo- 
upravnega povezovanja nosilcev, izvajalcev in uporabnikov 
družbenega sistema informiranja pri razreševanju posamez- 
nih skupnih vprašanj ter sistema v celoti, 

- sprejemanje samoupravnih aktov s področja družbenega 
sistema informiranja v samoupravnih organizacijah in skup- 
nostih ter družbenopolitičnih organizacijah in skupnostih. 

31. V dodatku temeljnega zakona ali s posebnim zakonom 
bo treba reševati vprašanja varovanja objektov in zaščite 
subjektov družbenega sistema informiranja ter prenosa po- 
datkov izven državnih meja. 

Zakon bo določal objekte varovanja in zaščite, temeljna 
načela varovanja in zaščite ter organe in službe za spremlja- 
nje izvajanja zakonskih določil. 

Določena bodo tudi načela družbenega sistema informira- 
nja v zvezi z nacionalno varnostjo, družbeno samozaščito in 
splošnirrvljudskim odporom ter zavarovanje podatkov in za- 
ščita osebnosti glede zlorabe podatkov. Ob tem bodo oprede- 
ljeni tudi pogoji dostopnosti do osnovnih in izvedenih podat- 
kov. 

32. S posebnimi zakoni bo konkretneje opredeljena orga- 
nizacija in izvajanje posameznih funkcij družbenega sistema 
informiranja (evidenčna, statistična, dokumentacijska, analit- 
ska in informativna). 

Družbeno dogovarjanje in samoupravno 
sporazumevanje 

33. Z normativnimi akti ne bo možno reševati vseh vprašanj 
razvoja družbenega sistema informiranja. Zato bo potrebno 
skleniti družbeni dogovor o razvoju informatike in nadaljnji 
izgradnji družbenega sistema informiranja v SR Sloveniji. 
Družbeni dogovor naj bi sklenile vse družbenopolitične skup- 
nosti, samoupravne interesne skupnosti, družbenopolitične 
organizacije, samoupravne organizacije in združenja, ki 
sprejmejo posebne obveznosti in naloge pri razvoju sistema 
ter specializirane službe in pooblaščeni organi in organizacije 
na področju družbenega sistema informiranja. 

Zahteva za sklenitev družbenega dogovora izhaja iz dejstva, 
da je zastavljene cilje možno hitreje uresničevati le z določi- 
tvijo skupnih nalog in obveznosti, z določitvijo njihovih nosil- 
cev ter z dogovornim in usklajenim reševanjem omogočiti 
celovit razvoj družbenega sistema informiranja v SR Sloveniji 
ter njegovih posameznih sestavin. Z družbenim dogovorom 
naj bi zagotovili racionalnost in optimalnost načrtovanja, 
vzpostavljanja, delovanja in nadaljnjega razvoja sistema. 

Z družbenim dogovorom naj bi se določili temelji dolgo- 
ročne politike razvoja informatike in družbenega sistema in- 
formiranja ter posameznih informacijskih sistemov širšega 
družbenega pomena, družbene osnove oblikovanja in izgrad- 
nje posameznih informacijskih sistemov ter njihovega funk- 
cionalnega povezovanja, temelji razvoja raziskovalne in izo- 
braževalne dejavnosti na področju družbenega sistema infor- 
miranja in informacijske tehnologije. Z dogovori o temeljih 

družbenih planov pa naj bi bili opredeljeni družbeni, mate- 
rialni in organizacijski pogoji za uresničevanje dogovorjene 
politike oziroma programa. 

34. S samoupravnimi sporazumi posamezne samoupravne 
organizacije in skupnosti oziroma panoge In področja naj bi 
zagotovili skupne pogoje za razvoj svojih oziroma širših infor- 
macijskih sistemov v okviru družbenega sistema informiranja 
v SR Sloveniji. S sporazumi o temeljih njihovih planov pa bi se 
povezovali posamezni dejavniki v družbenem sistemu infor- 
miranja za Izpolnjevanje svojih obveznosti po principih zdru- 
ževanja dela in sredstev, delitve dela in skupnega planiranja. 

Konkretne naloge in nosilci 
35. Ob upoštevanju elementov politike razvoja družbenega 

sistema informiranja je pomembno takoj pristopiti k izdelavi 
detajlnejših programskih In ostalih dokumentov, ki naj obrav- 
navajo ključna vprašanja tega delovnega gradiva in sicer (v 
oklepaju je podan predlog nosilcev nalog). 

1. Program razvoja družbenega sistema informiranja v SR 
Sloveniji in družbena organiziranost za njegovo uresničeva- 
nje. 

2. Predlog za izdajo in osnutek zakona o družbenem si- 
stemu informiranja v SR Sloveniji. 

3. Osnutek družbenega dogovora o razvoju informatike in 
izgradnji družbenega sistema informiranja v SR Sloveniji (na- 
loge 1., 2., in 3.: Republiški komite za družbeno (naloge 1., 2., 
in 3.: Republiški komite za družbeno planiranje in informacij- 
ski sistem). 

4. Revizija vsebine, postopkov in organizacije izvajanja po- 
sameznih funkcij v družbenem sistemu informiranja v SR 
Sloveniji (svet za družbeni sistem informiranja v SR Sloveniji 
ali komisija Skupščine SR Slovenije za družbeni sistem infor- 
miranja). 

5. Program izobraževanja in usposabljanja kadrov za de- 
javnosti na področju družbenega sistema informiranja ozi- 
roma informatike (Republiški komite za vzgojo in izobraževa- 
nje, Republiški komite za družbeno planiranje in informacijski 
sistem, Izobraževalna skupnost Slovenije). 

6. Dolgoročni program raziskovalne dejavnosti na po- 
dročju družbenega sistema informiranja in informacijske te- 
hnike in tehnologije (Republiški komite za raziskovalno dejav- 
nost, Raziskovalna skupnost Slovenije, Gospodarska zbor- 
nica Slovenije). 

7. Koncept razvoja javnega komunikacijskega omrežja za 
prenos podatkov in njegovih medrepubliških in mednarodnih 
povezav (Republiški komite za promet in zveze, Republiški 
komite za družbeno planiranje in informacijski sistem, Zdru- 
ženje podjetij PTT gospodarstva). 

8. Program usklajevanja in povezovanja informacijskih si- 
stemov v republiki za zagotovitev ustrezne podatkovne 
osnove in kazalcev razvoja udeležencev v družbenem planira- 
nju do leta 1980 in od 1981-1985. (Republiški komite za 
družbeno planiranje in informacijski sistem, Zavod SR Slove- 
nije za družbeno planiranje, Zavod SR Slovenije za statistiko, 
Služba družbenega knjigovodstva, Narodna banka Slovenije). 

Posebna naloga v tem okviru je »Predlog ukrepov za zdru- 
ževanje in povezovanje temeljnih nosilcev informacijskih si- 
stemov za potrebe družbenega planiranja in odločanja ter . 
dograjevanja informacijskih sistemov na področju: 

A/ ekonomskih odnosov s tujino 
B/ izvajanja in spremljanja sistema in kontrole cen 
C/ stanovanjskega gospodarstva 
9. Program modernizacije informacijskih sistemov za po- 

trebe delovanja javne uprave (Republiški sekretariat za pravo- 
sodje, organizacijo uprave in proračun). 

10. Program modernizacije informacijskih sistemov na po- 
dročju družbenih dejavnosti (ustrezni republiški komiteji v 
sodelovanju s samoupravnimi interesnimi skupnostmi). 

11. Program modernizacije informacijskih sistemov v go- 
spodarstvu (Gospodarska zbornica Slovenije) 

12. Projekt informacijske mreže SR Slovenije (Republiški 
komite za družbeno planiranje in informacijski sistem ozi- 
roma novoustanovljeni sistem informiranja). 
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Koncept razvoja javnega 

komunikacijskega omrežja za prenos 

podatkov (ESA-244) 

1. To gradivo je izdelano kot priloga k osnovnemu gradivu, 
ki ga je pripravil Republiški komite za družbeno planiranje in 
informacijski sistem z naslovom: »RAZVOJ BRUŽBENEGA 
SISTEMA INFORMIRANJA V SR SLOVENIJI«, 20. 4. 1979. 

V osnovnem gradivu je javno komunikacijsko omrežje za 
prenos podatkov, opredeljeno kot infrastrukturni element in- 
formacijske mreže1 družbenega sistema informiranja. To gra- 
divo opredeljuje javno komunikacijsko omrežje za prenos 
podatkov z upoštevanjem tehnološkega razvoja v svetu in 
izkušenj, ki izhajajo iz podobnih poskusov drugod, kakor tudi 
z upoštevanjem naših tehnoloških, finančnih, organizacijskih 
in kadrovskih zmožnosti danes in v bodočnosti. 

Načela in funkcije 
2. Javno komunikacijsko omrežje za prenos podatkov je 

mogoče definirati kot zakjučen podsistem tehnološke infra- 
strukture informacijske mreže družbenega sistema informira- 
nja, ki mora delovati na javni osnovi, ter na ta način nujno 
predstavlja del splošne javne komunikacijske infrastrukture 
kot npr.: telefonsko ali cestno omrežje. S tako definicijo 
prevzema ta sistem veliko odgovornost na področju zaneslji- 
vosti in hitrosti odgovora, ter se s tem uvršča v dejavnosti 
posebnega družbenega pomena. 

Uvodoma je mogoče ugotoviti, da je tak komunikacijski 
sistem za prenos podatkov tehnično izvedljiv, saj so sistemi s 
podobnimi predpostavkami v svetu že razviti in funkcionirajo 
v splošno zadovoljstvo. 

3 Uporaba informacijske tehnologije, to je digitalnih raču- 
nalnikov in drugih sodobnih metod (mikrofilma in hibridnih 
tehnik), je pri izgradnji sodobno zasnovane informacijske 
mreže družbenega sistema informiranja nujen predpogoj. Pri 
tem kaže osvojiti načelo, naj se proces v čimvečji meri odvija 
po računalniški poti, medtem, ko mikrofilmski mediji služijo 
predvsem arhivskim namenom in le v izjemnih prilikah tudi 
prenosu podatkov. Na ta način se javno komunikacijsko 
omrežje za prenos podatkov reducira na telekomunikacijska 
sredstva za prenos digitalnih podatkov. Njihove stične točke 
se realizirajo z računalniki (vozliščni računalniki), krmilno 
funkcijo pa se izvaja pretežno s programskimi rešitvami. 
Osnovni predpogoj za razvoj informacijske mreže na sodob- 
nih osnovah je daljinski pristop s pomočjo terminalov in /a i 
računalnikov k bazam podatkov na različnih lokacijah in/ ali 
izmenjava sporočil med terminali in /ali računalniki. Osnovna 
zahteva pri taki arhitekturi je popolna kompatibilnost od naj- 
nižjega nivoja (dislociran terminal) do najvišjega (mednaro- 
dne povezave v posameznih specializiranih primerih iz me- 
dnarodnih tehničnih in znanstvenih baz podatkov in vključe- 
vanje v podobne mednarodne projekte). 

4. Pogoj za doseganje zgoraj omenjenega cilja kompatibil- 
nosti je predvsem standardizacija procedur prenosa podatkov 
po omrežju (komunikacijskih protokolov) ne le na slovenskem 
in jugoslovanskem, temveč najmanj na evropskem nivoju. 
Mogoče je pričakovati, da bodo od različnih uporabnikov v 
okviru družbenega sistema informiranja postavljene zelo ra- 
zlične zahteve z ozirom na količino in hitrost prenesenih 
podatkov, zaradi česar je potrebno predvideti različne hitrosti 
prenosa med posameznimi točkami komunikacijskega si- 
stema ter hitro in fleksibilno možnost spreminjanja te hitrosti 
v odvisnosti od potreb. 

' Informacijsko mrežo tvorijo sub|ektl Informiranj«, ki sc' ^ 
zani i Informacijskimi tokovi v skladu s strukturo, enotnimi cilji ter skupnimi 
osnovami družbenega sistema Informiranja. 

5. Zadostna standardizacija prenosnih procedur je še zlasti 
pomembna zaradi tega, ker trenutno specializirani (privatni) 
sistemi za prenos podatkov uporabljajo protokole računalni- 
ških proizvajalcev, ki so praviloma med seboj različni in ne 
omogočajo medsebojnega komuniciranja opreme različnih 
proizvajalcev. Z nacionalnega stališča pa je zelo pomembno 
zagotoviti možnost priključevanja kakršnegakoli računalnika 
ali terminala na javno komunikacijsko omrežje za prenos 
podatkov, ker je le na ta način mogoče zagotoviti ekonomič- 
nost in vključevanje dosedaj prisotnih računalniških sistemov 
v omrežja. Po drugi strani pa je s tako politiko tudi mogoče 
izkoristiti medsebojno konkurenco proizvajalcev opreme in 
preprečiti pretirano odvisnost le od nekaterih, kar je zlasti s 
strateškega in obrambnega stališča pomembno. 

6. Javno komunikacijsko omrežje za prenos podatkov 
predstavlja izredno pomembno infrastrukturno dejavnost in 
mora zato zagotoviti zlasti dvoje: 

- veliko zanesljivost delovanja, tudi za ceno nekoliko večjih 
investicij 

- veliko fleksibilnost pri spremembah konfiguracije v odvi- 
snosti od prometa po omrežju ter s tem zagotavljanje kratkih 
odzivnih časov. 

Le na ta način bo komunikacijski sistem celotni informacij- 
ski mreži družbenega sistema informiranja dal primerno ve- 
ljavo in vrednost, ki jo zasluži, ker je nedvomno ta projekt 
vitalnega pomena za naš celotni bodoči družbeni in gospo- 
darski razvoj. 

7. Izredna pomembnost tega projekta ima tudi obrambne 
in strateške komponente, zaradi česar se pri njegovi realiza- 
ciji ne bo mogoče nasloniti samo na uvoz opreme, še manj pa 
programskih rešitev. Zaradi tega velja posebno pozornost 
posvetiti razvoju domače komunikacijske opreme, kakor tudi 
načrtni vzgoji potrebnih kadrov za razvoj in vzdrževanje ko- 
munikacijskega sistema. 

8. Nosilec realizacije javnega komunikacijskega omrežja za 
prenos podatkov v naši republiki mora biti Združenje PTT 
podjetij Slovenije. V pretežni večini primerov bo najbrž mo- 
goče za komunikacijske linije uporabiti obstoječe telefonske 
linije, ki pa bodo - razen manj uporabljenih terminalskih 
priključkov - izključno namenjene digitalnemu prenosu po- 
datkov, kar bo v določenih primerih (večje hitrosti prenosa) 
pogojevalo izboljšanje prenosnih karakteristik. 

9. Javno komunikacijsko omrežje za prenos podatkov kot 
del tehnične infrastrukture informacijske mreže družbenega 
sistema informiranja v SR Sloveniji mora predvsem zagotoviti 
poenotenje, pocenitev in izboljšanje kvalitete prenosa podat- 
kov, ter na ta način prispevati k izboljšanju delovanja družbe- 
nega sistema informiranja. 

Tehnična izvedba 
10. V svetu danes delujeta dve vrsti omrežij za prenos 

podatkov: 
- mednarodna in nacionalno branžno specializirana 

omrežja kot na primer sistemi za iskanje znanstvenih in te- 
hničnih podatkov iz baz podatkov (information retrieval), SITA 
- mednarodno združenje za rezervacije v zračnem prometu s 
preko 200 letalskimi družbami, SVVIFT - mednarodno bančno 
združenje s preko 500 bankami in podobno; 

- mednarodna ali nacionalna javna omrežja za prenos po- 
datkov (delujejo pretežno eksperimentalno) postajajo javni 
servisi za prenos kakršnihkoli podatkov in delujejo na komer- 
cialni osnovi (analogno telefonskemu ali telex omrežju). Za 
razliko od prvih, ki so pretežno privatne ali vladno subvencio- 
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nirane raziskovalne organizacije so druge skoraj izključno 
grajene v okvirih PTT organizacij. 

11. Razvite so tri tehnologije gradnje omrežij za prenos 
podatkov: 

- preklapljanje linij (circuit svvitching), pri kateri se na 
zahtevo (avtomatsko) vzpostavlja zveza med dvema točkama 
(terminalom in določenim računalnikom) 

- preklapljanje sporočil (massage svvitching), pri katerem 
se sporočilo v digitalni obliki, vendar ponavadi ne standardizi- 
rano, pošlje iz ene točke po omrežje v drugo točko 

- preklapljanje paketov (packet svvitching), pri katerem 
omrežje na eni točki prevzame standardiziran paket z naslo- 
vom naslovnika in pošiljatelja, ter ga prenese naslovniku 
(podobno kot pnevmatska pošta). 

V prvem primeru omrežje funkcionira zgolj kot prenosni 
medij, brez kontrolnih funkcij in inteligentnih odločitev v 
prenosu, pri zadnjem pa prevzame omrežje kompletno odgo- 
vornost za paket, skupno z izbiro poti, po kateri ga bo poslalo 
in z - po potrebi - vmesnim shranjevanjem paketa, če je 
naslovnik trenutno zaseden in paketa ne more sprejeti. 

12. Zadnja varianta je v svetu prodrla in ima več prednosti 
pred prvo in drugo ker zagotavlja: 

- večjo zanesljivost; ker imajo paketi točno določeno šte- 
vilo znakov, ter standardizirano glavo in rep. To omogoča 
natančno kontrolo prenosa in ugotavljanje ter popravljanje 
napak 

- veliko fleksibilnost; vozlišča so med seboj povezana s 
fiksnimi telefonskimi linijami, ki omogočajo poljubno (do 
96.000 baudov) prenosno hitrost v odvisnosti od prometa. 
Zato lahko na zelo frekventirani relaciji po enem kanalu isto- 
časno potuje veliko število paketov — več pogovorov simul- 
tano. Poleg tega je v primeru potrebe hitro mogoče vključiti 
dodatno linijo ali spremeniti hitrost prenosa 

- cenenost; prenosne kapacitete se lahko regulirajo s hi- 
trostjo prenosa, zaradi česar mreža zaseda manjše število 
kanalov. 

13. Javno komunikacijsko omrežje za prenos podatkov na 
osnovi tehnologije preklapljanja paketov (packet svvitching) 
bi zahtevala v grobem naslednje elemente: 

- glavni vozliščni računalnik v Ljubljani, preko katerega bi 
šle povezave slovenske informacijske mreže z jugoslovansko 
in evropsko 

- mrežni kontrolni center ob ljubljanskem vozliščnem ra- 
čunalniku, ki bi nadzoroval promet, interveniral v kritičnih 
situacijah, izdeloval statistične preglede in podobno 

- regionalni vozliščni računalnik (poleg Ljubljane morda še 
sedem v Sloveniji), katerih vsak mora biti povezan z vsaj 
dvema drugima, po možnosti s tremi, da se zagotovi krožna 
struktura omrežja in rezervne komunikacijske poti v primeru 
izpada komunikacijskih kanalov med dvema vozliščnima ra- 
čunalnikoma 

- koncentratorji, povezani z vozliščnimi računalniki po naj- 
krajši telefonski zvezi (morda 30 v Sloveniji) 

- komunikacijski kanali (linije) za hitre povezave za digi- 
talni prenos podatkov med vozliščnimi računalniki in koncen- 
tratorji. Na močno frekventiranih relacijah, predvsem pa med 
posameznimi vozliščnimi računalniki morajo biti zagotovljene 
višje hitrosti prenosa (na primer 9.600 baudov) 

- najete telefonske linije in vmesniki (interface) med raču- 

nalniki, priključenimi v omrežje in vozliščnimi računalniki 
omrežja 

- najete ali linije na klic med terminali in koncentratorji z 
vmesniki (interfecei) za priključitev terminalov na omrežje 

- modemi 
- vmesniki (interface) za prevajanje komunikacijskih proto- 

kolov različnih proizvajalcev na standarden komunikacijski 
protokol omrežja, odobren od CCITT (X25 ali podobno). 

Računalniška oprema, potrebna za realizacijo komunikacij- 
skega omrežja za prenos podatkov ne zahteva dragih in 
visoko zmogljivih sistemov: za glavni vozliščni računalnik bi 
verjetno zadoščal srednje velik sistem, medtem, ko za ostale 
vozliščne računalnike in koncentratorje zadoščajo mini in 
mikro računalniki v konfiguracijah, podobnih procesnim, brez 
večjega števila rezervnih enot. 

14. Ker bo predstavljalo javno komunikacijsko omrežje za 
prenos podatkov infrastrukturni servis, bo uporabnikom svoje 
usluge zaračunavalo. Za uporabnika se stroški inplementacije 
računalniške mreže in baz podatkov sestavljajo iz treh ele- 
mentov: 

- stroški za uporabo določene baze podatkov na določe- 
nem računalniku, ki zaračunava proizvajalec baze podatkov 
in so odvisna od njegove narave in politike 

- stroški uporabe javnega komunikacijskega omrežja za 
prenos podatkov so v največji meri odvisni od količine prene- 
šenih podatkov. Zaradi izenačevanja obremenitve mreže je 
umestno uvajanje dopoldanske, popoldanske, nočne ter praz- 
nične tarife 

- prenosna razdalja je tretji element stroška, ki je pri tran- 
sportu blaga, zlasti pa pri telefonskih storitvah močno upošte- 
vanja vreden. V primeru javnih omrežij za prenos podatkov v 
svetu pa se čedalje pogosteje uporablja rešitev neodvisnosti 
cene od razdalje med obema točkama, med katerima so 
podatki bili prenešeni. V slovenskem primeru bi kazalo upo- 
števati to načelo, zlasti z dveh vidikov. Princip tarifiranja po 
radalji zlasti prizadene obrobna, manj razvita področja repu- 
blike, poleg tega pa vzpodbuja sicer neopravičeno drobljenje 
ali podvajanje baz podatkov, zaradi navideznega zmanjševa- 
nja stroškov pri prenosu podatkov. 

Realizacija 
16. Za izvedbo javnega komunikacijskega omrežja za pre- 

nos podatkov v SR Sloveniji je potrebno čim hitreje razrešiti 
osnovne dileme in postaviti okviren koncept. Zbrati je po- 
trebno team strokovnjakov in zagotoviti začetna sredstva. 

Na osnovi sprejetega načelnega koncepta bo potrebno iz- 
delati detajlnejši načrt s finančno, kadrovsko, terminsko in 
tehnično opredelitvijo programa, z vsaj petletnim načrtom 
akcij. Po sprejetju le-tega poiskati izvajalce za posamezne 
aktivnosti oziroma naloge. 

Zaradi realnosti planiranja v terminskem, finančnem, ka- 
drovskem in tehničnem smislu bo neobhodno natančneje 
raziskati izkušnje, dobljene drugod pri realizaciji podobnih 
projektov. V fazi realizacije pa je smiselno z izgradnjo manj- 
šega, a smiselno kompatibilnega modela - vzorca, ki pa bo 
moral že v začetku predstavljati prvi operativni zametek na- 
stajajoče mreže sproti preverjati in modificirati izbrane reši- 
tve. 
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PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA 

o družbenem sistemu informiranja v SR 

Sloveniji (ESA-286) 

POVZETEK PREDLOGA ZA IZDAJO ZAKONA 
O DRUŽBENEM SISTEMU INFORMIRANJA V 
SR SLOVENIJI 

Zakon o družbenem sistemu informiranja v SR Sloveniji 
bo določal enotne cilje in vsebino, skupne osnove, te- 
meljna načela nadaljnjega razvoja, izpopolnjevanja in de- 
lovanja ter opredelil organizacijo družbenega sistema in- 
formiranja v republiki. Opredelil bo tudi oblike in načine 
družbenega upravljanja na tem področju. 

Zakon bo opredelil družbeni sistem informiranja kot 
sistem, ki ga tvorijo iinformacijski sistemi samoupravnih 
organizacij in skupnosti, v katerih delovni ljudje in občani 
uveljavljajo svoje pravice do informiranja kakor tudi dejav- 
nost specializiranih služb in pooblaščenih organov in or- 
ganizacij, s pomočjo katerih družbenopolitična skupnost 
uveljavlja svoje pravice in dolžnosti na tem področju. 

Zakon naj bi zlasti urejal skupne osnove sistema v SR 
Sloveniji in s tem v zvezi opredelil načine in oblike izdelave 
in usklajevanja vsebine programov evidentiranja, zbiranja, 
obdelave in izkazovanja podatkov in informacij posamez- 
nih nosilcev dejavnosti, usklajevanja planov njihovega ra- 
zvoja, izdelavo enotne metodologije in standardov ter us- 
klajevanja evidenc in registrov ter tehničnih standardov za 
informacijsko opremo. 

Zakon bo opredelil informacijsko mrežo, katero tvorijo 
vsi subjekti v okviru družbenega sistema inforrrfkanja, 
povezani z informacijskimi tokovi, ki potekajo v obeh 
smereh z vsebino in obsegom, odvisnim od potreb posa- 
meznega subjekta oziroma organizacije ali skupnosti. 

Z zakonom bodo opredeljene pravice in dolžnosti vseh 
subjektov v okviru družbenega sistema informiranja in s 
tem uresničevanje celovitega in pravočasnega informira- 
nja delovnih ljudi in občanov, ki bo osnova za uveljavljanje 
njihovih pravic in svoboščin oziroma aktivnosti pri snova- 
nju in usmerjanju družbenega razvoja ter planiranju, odlo- 

čanju in upravljanju v združenem delu kakor tudi v drugih 
oblikah samoupravnega združevanja in družbenoekonom- 
skega in družbenopolitičnega povezovanja. 

Zakon bo opredelil obveznost vsake samoupravne orga- 
nizacije in skupnosti ter ožje družbenopolitične skupnosti, 
v samoupravnih aktih oziroma statutih, da urejajo ra- 
zmerja na področju družbenega sistema informiranja ter 
da samostojno gradijo lasten informacijski sistem za svoje 
področje delovanja, ki bo optimalno zadovoljeval njihove 
potreba, s tem, da se bodo na temelju skupnih osnov in 
enotnih ciljev povezovale in izmenjavale informacije z 
informacijskimi sistemi drugih organizacij oziroma poseb- 
nih služb družbenega sistema informiranja. S tem bodo 
opredeljene tudi njihove obveznosti za dajanje podatkov 
za skupne potrebe, kakor tudi njihove pravice za pridobi- 
vanje podatkov za njihove lastne potrebe. 

Zakon bo urejal položaj, vsebino in obliko delovanja 
strokovnih organizacij ter upravnih organov, pristojnih in 
zadolženih za razvoj in uresničevanje družbenega sistema 
informiranja v SR Sloveniji. Za zagotavljanje potrebnega 
družbenega vpliva in nadzora nad dejavnostjo bo opredelil 
oblike in naloge ustreznih družbenih organov na vseh 
ravneh in pri vseh oblikah organiziranosti družbe. 

Zakon bo opredelil položaj, vsebino in obseg ter obliko 
delovanja specializiranih služb ter organov in organizacij, 
pooblaščenih za izvajanje posameznih funkcij oziroma 
postopkov in nalog na področju družbenega sistema in- 
formiranja. Ob tem bo opredelil načela njihovega preobli- 
kovanja v nosilce informacijske dejavnosti, ki svoje delo- 
vanje sproti prilagajajo potrebam vseh zainteresiranih or- 
ganizacij in skupnosti. Določal bo tudi postopke za vzpo- 
stavljanje novih institucij oziroma integracijo posameznih 
funkcij (evidenčna, statistična, dokumentacijska, analitska 
in informacijska) ter vzpostavljanje novih informacijskih 
sistemov. Izvajanje posameznih funkcij družbenega si- 
stema informiranja ter organiziranost za njihovo izvajanje 
bo urejeno s posebnimi zakoni. 

I. Ustavna podlaga za izdajo zakona 
Ustavna podlaga za izdajo zakona je poda- 

na v 14. točki 321. člena Ustave SR Slovenije, 
po kateri republika z zakonom ureja razmerja 
na področju družbenega sistema informira- 
nja. 

II. Ocena stanja in razlogi, ki 
narekujejo izdajo zakona 

Podrobnejša analiza z oceno stanja kakor 
tudi smeri razvoja strukture, organiziranosti 
in delovanja družbenega sistema informiranja 
v SR Sloveniji so podani v skupščinskem gra- 
divu »Razvoj družbenega sistema informira- 
nja v SR Sloveniji«. 

1. Po sprejetju nove zstave, zakona o zdru- 
ženem delu in zakona o temeljih sistema 
družbenega planiranja, področje družbenega 
sistema informiranja niso še zajele ustrezne 
notranje spremembe. Družbeni sistem infor- 
miranja se še ni prilagodil potrebam združe- 

nega dela, delegatskega sistema ter sistema 
družbenega planiranja oziroma nadaljnjega 
razvoja političnega sistema socialističnega 
samoupravljanja. 

2. Na področju družbenega sistema infor- 
miranja so bili doseženi določeni uspehi zlasti 
pri objektivnem in pravočasnem informiranju 
delovnih ljudi in občanov o vseh pomembnej- 
ših dogodkih, pojavih, tokovih in procesih 
gospodarskega in družbenega razvoja. K te- 
mu sta zlasti prispevali že obstoječi specializi- 
rani službi (Zavod SR Slovenije za statistiko in 
Služba družbenega knjigovodstva) ter poo- 
blaščeni organi in organizacije (Narodna ban- 
ka Slovenije, Republiški sekretariat za notra- 
nje zadeve, Republiški sekretariat za pravoso- 
dje, organizacijo uprave in proračun, SIS za 
zdravstveno zavarovanje, SIS pokojninskega 
in invalidskega zavarovanja in dr.), ki so v 
okvirih svoje osnovne dejavnosti ali za potre- 
be izvajanja svoje osnovne funkcije organizi- 
rali in izvajali zbiranje obdelavo in izkazova- 
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OPOMBE: nje podatkov in dejstev širšega družbenega 
pomena. 

3. Nenehne zahteve za celovitimi, resnični- 
mi in objektivnimi informacijami so vodile k 
institucionalizaciji posameznih funkcij druž- 
benega sistema informiranja ter vzpostavlja- 
nju številnih informacijskih sistemov, organi- 
ziranih po različnih vidikih in ravneh. 

Z normativnimi akti so se dosedaj urejale le 
posamezne funkcije družbenega sistema in- 
formiranja in sicer: 

- evidenčna (zakon o knjigovodstvu, zakon 
o evidencah na področju dela, zakon o evi- 
dencah na področju zdravstva in podobno ter 
številni predpisi in odloki, ki urejajo v SR 
Sloveniji ca. 2000 evidenc), 

- statistična (zakon o statističnih razisko- 
vanjih, ki imajo pomen za vso državo, zakon o 
republiških upravnih organih, odloki v repu- 
bliki ipd.), 

- analitična in informativna (zakon o službi 
družbenega knjigovodstva, zakon o službi 
družbenega knjigovodstva v SR Sloveniji, za- 
kon o združenem delu in zakon o temeljih 
sistema družbenega planiranja). 

Ob že tako pestri normativni ragulativi na 
področju družbenega sistema informiranja so 
se zlasti pri funkciji evidence in registra po- 
javljale vedno nove zahteve. Tako naj bi že v 
kratkem sprejeli normativne akte za evidence 
in registre na področju carinske, geodetske in 
meteorološke službe, samoupravnih intere- 
snih skupnosti, družbenopolitičnih skupnosti, 
kadrovske politike in delegatskega sistema, 
sistema cen, deviznega poslovanja, gospo- 
darjenja s stanovanji in zemljišči itd. 

4. Večje število samoupravnih organizacij 
in skupnosti še vedno ni s svojimi samouprav- 
nimi splošnimi akti določilo vsebine, metode 
in organizacije evidentiranja, zbiranja, obde- 
lave in izkazovanja ter dostopnosti in uporabe 
podatkov in informacij ali pa to ni storilo na 
ustrezen način. 

5. Družbeni sistem informiranja na ravni 
družbenopolitične skupnosti je za sedaj orga- 
niziran in usmerjen predvsem v zadovljevanje 
informacijskih potreb in zahtev izvršilnih in 
upravnih organov družbenopolitičnih skup- 
nosti in poslovodnih struktur gospodarstva. 
Enako so v samoupravnih organizacijah in 
skupnostih informacije namenjene večinoma 
poslovodnim in drugim vodilnim strukturam 
in le v manjši meri zadovoljevanju informacij- 
skih potreb organov upravljanja, delegacij in 
družbenopolitičnih organizacij oziroma vseh 
delavcev. 

Sedanji specializirani službi družbenega si- 
stema informiranja zbirata in obdelujeta ob- 
sežne količine podatkov za spremljanje ra- 
zvoja samoupravnih odnosov in družbenoe- 
konomskih tokov. Osnovne pomanjkljivosti 
na tem področju so zlasti majhno povezova- 
nje podatkov ter njihova skromna analitska 
obdelava oziroma nadgradnja, nesorazmerja 
med izkazanimi oziroma uporabljenimi in 
zbranimi podatki, pomanjkanje podatkov o 
nekaterih pojavih, oziroma manj razvito 
obravnavanje podatkov in dejstev, pomemb- 
nih za raven temeljnih organizacij združenega 

dela in krajevnih skupnosti ter občin in regij v 
primerjavi z republiko. Službe družbenega si- 
stema informiranja se nenehno soočajo s te- 
žavami pri delu, ki so posledica pomanjkljive- 
ga in nepravočasnega sodelovanja s pristojni- 
mi organi in organizacijami, ki pripravljajo in 
sprejemajo predpise, kkakor tudi pogostega 
spreminjanja predpisov. 

Z razširitvijo pristojnosti ožjih družbenopo- 
litičnih skupnosti so se zahteve in potrebe le- 
teh po podatkih in informacijah znatno pove- 
čale tako po vsebini kot po obsegu. 

6. Glede na stopnjo sedanje organizirano- 
sti, družbeni sistem informiranja ni uspel od- 
govoriti na povečane zahteve po informiranju 
zlasti delavcev v organizacijah združenega 
dela in občanov v krajevnih skupnostih ter 
vseh subjektov v delegatskem sistemu. 

Družbeni sistem informiranja predvsem še 
ni uspel zagotoviti dovolj ustreznih informacij 
za spremljanje novih pojavnih oblik družbe- 
noekonomskih in družbenopolitičnih od- 
nosov (združevanje dela in sredstev, dohod- 
kovno povezovanje in družbeno dogovarja- 
nje, ustvarjanje enotnega jugoslovanskega 
trga ter spremljanje ekonomskih odnosov s 
tujino, sistema cen, urejanja prostora in oko- 
lja, stanovanjskega gospodarstva, kadrovske 
politike, razvoja delegatskega sistema in nje- 
govega delovanja). 

Podatki in informacije, ki jih sedaj zagotav- 
lja družbeni sistem informiranja tako ne pod- 
pirajo v zadosflhi meri procesov neposredne- 
ga odločanja in upravljanja na vseh ravneh in 
o vseh vprašanjih ter sistema družbenega pla- 
niranja. 

7. Eden od temeljnih vzrokov počasne 
preobrazbe in razvoja družbenega sistema in- 
formiranja je zaostajanje pri podružbljanju 
dejavnosti. Še vedno ni resnično uveljavljen 
neposredni družbeni vpliv delovnih ljudi in 
občanov na vsebino, obseg, obliko in kvalite- 
to evidentiranja, zbiranja, obdelave in izkazo- 
vanja podatkov in dejstev. Enako ni bil uve- 
ljavljen njihov vpliv v procesih opredeljevanja 
in usklajevanja skupnih osnov ter koordinira- 
nja in povezovanja pri uresničevanju enotnih 
ciljev; saj so ravno delavci in občani osnovni 
subjekti in glavni dejavniki organiziranih to- 
kov informiranja. To pa ne bo možno, dokler 
se ne bodo tudi v samoupravnih organizaci- 
jah in skupnostih razvijali ustrezni informacij- 
ski sistemi ter povezovali z ostalimi informa- 
cijskimi sistemi na enotnih ciljih in skupnih 
osnovah družbenega sistema informiranja. 
Pri tem so enotni cilji in skupne osnove defi- 
nirane kot: 

Enotni cilji družbenega sistema informira- 
nja so resnično celovito in pravočasno infor- 
miranje delovnih ljudi in občanov in s tem 
uveljavljanje njihovih pravic in svoboščin. 

Skupne osnove družbenega sistema infor- 
miranja so usklajene vsebine programov zbi- 
ranja, obdelave in izkazovanja podatkov in 
dejstev posameznih nosilcev dejavnosti, us- 
klajeni plani njihovega razvoja, enotna meto- 
dologija, klasifikacije in standardi, usklajene 
evidence in registri ter enotni tehnični stan- 
dardi za informacijsko opremo (aparatura in 
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programska računalniška oprema, telekomu- 
nikacijska oprema, mediji za shranjevanje po- 
datkov, mikrofilm itd.). 

Koordinacija in povezovanje podatkov in 
informacij temelji na dosedaj izdelanih in ra- 
zvitih skupnih osnovah družbenega sistema 
informiranja, ki pa so le delno urejene in ra- 
zvite. 

Še večja pomanjkljivost je v tem, da so 
urejale le informacijsko osnovo specializira- 
nih služb in pooblaščenih organov in organi- 
zacij družbenega sistema informiranja, v no- 
benem primeru pa podatkov in informacij v 
okviru informacijskih sistemov organizacij 
združenega dela in krajevnih skupnosti oziro- 
ma občin ter družbenopolitičnih organizacij. 

To je istočasno poglavitni vzrok, da se po- 
datki in informacije, ki nastajajo kot produkt 
poslovanja posameznih organizacij in skup- 
nosti oziroma delovanja njihovih informacij- 
skih sistemov, ne morejo uporabiti kot vir 
podatkov za širše družbene potrebe. Zaradi 
neenotnosti in nepovezanosti baz podatkov 
družbenega sistema informiranja je otežkoče- 
no izvajanje analitske funkcije, posebno za 
potrebe družbenega planiranja na vseh rav- 
neh in po vseh vidikih. 

8. Še večji je zaostanek pri razvoju infor- 
macijskih sistemov krajevnih skupnosti oziro- 
ma občin. Razen razvoja posameznih funkcij 
in delovanja nekaterih služb še nikjer v repu- 
bliki ni ustrezno razvit celovit občinski (komu- 
nalni) informacijski sistem. Razvijale so se le 
tiste službe, katere so imele na republiški 
ravni specializirano službo ali pooblaščeni or- 
gan, vendar medsebojno večinoma neodvi- 
sno in neusklajeno. V večini primerov so te 
službe le poročevalske enote in ne neposre- 
dni nosilci in izvajalci celotnega informacij- 
skega procesa oziroma vseh funkcij družbe- 
nega sistema inforanja na ravni občine. 

9. Modernizacija specializiranih služb in 
pooblaščenih organov in organizacij družbe- 
nega sistema informiranja je v SR Sloveniji 
potekala počasi in neusklajeno. 

Ker v republiki do sedaj še ni bila sprejeta 
politika razvoja družbenega sistema informi- 
ranja, je vsaka institucija pričela z moderniza- 
cijo na osnovi lastnega koncepta, kar je med 
drugim pogojevalo neskladnost opreme in 
neenakost rešitev. 

Znane težave z opremljanjem s sodobnimi 
sredstvi za avtomatsko obdelavo podatkov 
(prepoved in sedanja omejitev uvoza ob šele 
porajajoči se domači proizvodnji) so za nekaj 
časa zavrle razvoj v smeri porazdeljene oziro- 
ma dekoncentracijo obdelave podatkov in šir- 
še uporabe baz podatkov, temelječih na ažur- 
no vzdrževanih evidencah in registrih. To še 
vedno otežuje nadaljnji razvoj družbenega si- 
stema informiranja, njegovo racionalizacijo, 
povečanje ažurnosti in dostopnosti do podat- 
kov oziroma doseganje popolnejšega in celo- 
vitejšega informiranja vseh družbenih struk- 
tur. 

K tehnični opremljenosti sodi tudi javno 
omrežje za prenos podatkov, ki pa je šele v 
fazi idejnih predlogov rešitev. 

10. Naslednji in morda najpomembnejši 

predpogoj je strokovna usposobljenost izva- 
jalcev ter splošna in strokovna usposoblje- 
nost uporabnikov oziroma vseh udeležencev 
družbenega sistema informiranja. Le delno je 
razvit sistem poklicnega in splošnega izobra- 
ževanja za področje informatike. Tudi tu je 
prisotna napovezanost in neusklajenost med 
obstoječimi nosilci izobraževanja ter posebni 
interesi tujih proizvajalcev opreme. Pri tem 
sta še vedno dve osrednji slovenski izobraže- 
valni ustanovi brez lastne opreme za pouk 
računalništva in informatike. 

III. Načela, na katerih naj temelji 
zakon in poglavitne rešitve v zakonu 

1. V federaciji je v obravnavi predlog reso- 
lucije o temeljih družbenega sistema informi- 
ranja (9. april 1979), ki obvezuje republike in 
avtonomni pokrajini, da morajo v skladu z 
ustavnimi pooblastili graditi in razvijati druž- 
beni sistem informiranja v republiki oziroma 
avtonomni pokrajini kot del enotnega družbe- 
nega sistema informiranja, in ki morajo v ta 
namen čim prej sprejeti zakone o družbenem 
sistemu informiranja. 

Zvezna resolucija o temeljih družbenega si- 
stema informiranja opredeljuje tudi obvezno- 
sti federacije, da morajo v skladu s svojimi 
pravicami, dolžnostmi in odgovornostmi 
zvezni organi in organizacije, v okviru svojega 
delovnega področja inicirati in storiti ukrepe 
in aktivnosti za nadaljno graditev, razvoj in 
povezovanje družbenega sistema informira- 
nja; pospešiti je treba delo glede izdaje zako- 
na o temeljih družbenega sistema inforiranja, 
s katerim bodo urejeni enotni temelji družbe- 
nega sistema informiranja. 

2. Zvezni zakon o temeljih družbenega si- 
stema informiranja je v fazi izdelave delovne- 
ga osnutka, vendar so nakazane rašitve upo- 
števane tudi v tem predlogu. 

Zvezni zakon o temeljih družbenega siste- 
ma informiranja bo urejal na enotnih temeljih 
poglavitna vprašanja enotne vsebine, usklaje- 
nega delovanja in racionalne organizacije 
družbenega sistema informiranja v SFR Jugo- 
slaviji. Zagotovil bo tudi samoupravno trans- 
formacijo obstoječih institucij, spremembo in 
dopolnitev obstoječih normativnih aktov in 
predpisov na področju družbenega sistema 
informiranja ter zlasti na področju podružab- 
Ijanja dejavnosti. 

3. Rešitve v zakonu o družbenem sistemu 
informiranja v SR Sloveniji naj bi temeljile na 
načelih, ki bodo omogočila uresničevanje na- 
slednjih ciljev: 

- celovito in pravočasno informiranje de- 
lovnih ljudi in občanov in s tem uveljavljanje 
njihovih pravic in svoboščin oziroma njihove 
aktivnosti pri snovanju in usmerjanju družbe- 
nega razvoja ter planiranja, odločanja in 
upravljanja v združenem delu kakor tudi v 
drugih oblikah samoupravnega združevanja 
in družbenoekonomskega in družbenopolitič- 
nega povezovanja ter 

- samoupravno preobrazbo sedanjih spe- 
cializiranih služb in ostalih subjektov na po- 
dročju družbenega sistema informiranja ozi- 
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OPOMBE: roma njihovo usklajevanje z zahtevami na- 
daljnazvoja proizvajalnih sil ter družbenoeko- 
nomskih in družbenopolitičnih odnosov ozi- 
roma uresničevanje sistema socialističnega 
samoupravljanja. 

4. Načela za uresničevanje navedenih ci- 
ljev so: 

- neprenehno izboljševanje pogojev za 
uresničevanje samoupravne vloge delovnih 
ljudi in občanov na vseh ravneh družbenega 
odločanja in dogovarjanja ter samouprav- 
nega sporazumevanja, 

- uresničevanje pravic delovnih ljudi in ob- 
čanov, samoupravnih organizacij in skupno- 
sti ter organov družbenopolitičnih skupnosti 
do resničnih, celovitih in pravočasnih podat- 
kov in informacij, pomembnih za spremljanje 
in usmerjanje družbenega razvoja. 

- izgradnjo družbenega sistema informira- 
nja, ki se začenja v temeljni organizaciji zdru- 
ženega dela in krajevni skupnosti oziroma 
temeljnih celicah samoupravnega družbe- 
noekonomskega sistema in v občini kot te- 
meljni družbenopolitični skupnosti do repu- 
blike oziroma federacije, 

- dvosmernost pretoka podatkov in infor- 
macij med vsemi oblikami in nivoji organizira- 
nosti družbe, 

- učinkovitejši vpliv in nadzor delovnih lju- 
di in občanov nad nadaljno izgradnjo, razvo- 
jem in delovanjem družbenega sistema infor- 
miranja oziroma podružbljanje tako sistema v 
celoti kot njegovih posameznih delov oziroma 
funkcij, 

- samoupravno organiziranje in medseboj- 
no povezovanje specializiranih služb in poo- 
blaščenih organov in organizacij oziroma 
služb na področju družbenega sistema infor- 
miranja, 

- preprečevanje ponavljanja in neracional- 
nosti pri postopkih zbiranja, obdelave, preno- 
sa in izkazovanja podatkov in informacij, 

- uporaba sodobnih dosežkov znanosti, te- 
hnike in tehnologije, 

- samostojnost vseh subjektov v družbe- 
nem sistemu informiranja in njihovo učinkovi- 
to povezovanje v celovit ter enoten družbeni 
sistem informiranja, 

- odgovornost strokovnih služb družbene- 
ga sistema informiranja, 

- dolgoročno planiranje in programiranje 
razvoja družbenega sistema informiranja. 

- kontinuiteto pri zagotavljanju podatkov 
in informacij v procesu preobrazbe in nadalj- 
nje izgradnje družbenega sistema informira- 
nja, 

- povezovanje v družbeni sistem informira- 
nja Jugoslavije in z informacijskimi sistemi 
drugih dežel, 

- usklajenost družbenega sistema informi- 
ranja s koncepcijo in potrebami splošnega 
ljudskega odpora in družbene samozaščite, 

- preprečevanje možnega monopola in 
zlorabe informacij in podatkov. 

5. Zakon bo prispeval k hitrejšemu uresni- 
čevanju nekaterih temeljnih balog, ki so po- 
goj za nadaljnji razvoj in uspešno delovanje 
sistema v SR Sloveniji, njegovo povezovanje v 
SFR Jugoslaviji ter z informacijskimi sistemi 

izven dežele. Tako bo zakon istočasno osno- 
va za: 

- določanje in urejanje novih evidenc in 
registrov, standardov in predpisov ter tehnič- 
nih in tehnoloških norm pri zbiranju, selekciji, 
shranjevanju, obdelavi, medsebojni izmenjavi 
in izkazovanju ter uporabi podatkov, 

- določanje politike izgradnje oziroma pro- 
grama razvoja posameznih informacijskih si- 
stemov, njihovega medsebojnega povezova- 
nja in komuniciranja ter upravljanja in finan- 
ciranja, 

- določanje nosilcev akcij in nalog skupne- 
ga pomena ter načina njihovega izvajanja, 

- določanje strukture informacijske mreže 
v SR Sloveniji in obveznosti vzpostavljanja 
javnega omrežja za prenos podatkov, 

- določanje tekoče politike uvoza in doma- 
če proizvodnje informacijske opreme, 

- določanje in vodenje politike izobraževa- 
nja kadrov za potrebe raziskovanja, načrtova- 
nja, vodenja in delovanja družbenega sistema 
informiranja ter splošnega razvoja informacij- 
skega znanja in informacijske kulture, 

- določanje obveznosti in oblike medre- 
publiškega in mednarodnega sodelovanja pri 
razvoju in povezovanju informacijskih siste- 
mov, baz podatkov, komunikacij, proizvodnje 
in izobraževanja, 

- določanje obveznosti družbenega dogo- 
varjanja in samoupravnega povezovanja no- 
silcev, izvajalcev in uporabnikov družbenega 
sistema informiranja pri reševanju posamez- 
nih skupnih vprašanj ter sistema v celoti, 

- sprejemanje samoupravnih aktov s po- 
dročja družbenega sistema informiranja v sa- 
moupravnih organizacijah in skupnostih ter 
družbenopolitičnih organizacijah in skupno- 
stih. 

6. V okviru temeljnega zakona ali s poseb- 
nim zakonom bo treba reševati vprašanja va- 
rovanja objektov in zaščite subjektov družbe- 
nega sistema informiranja ter prenosa podat- 
kov izven državnih meja. 

S posebnimi zakoni bo konkretneje oprede- 
ljena organizacija in izvajanje posameznih 
funkcij družbenega sistema informiranja (evi- 
denčna, statistična, dokumentacijska, analit- 
ska in informativna). 

7. Osnovna področja, ki jih bo zakon o 
družbenem sistemu informiranja v SR Slove- 
niji urejal oziroma opredeljeval so zlasti: 

- enotni cilji in skupne osnove sistema v 
SR Sloveniji, 

- principi delovanja, usklajevanja in pove- 
zovanja ter tehničnega in tehnološkega poso- 
dabljanja posameznih funkcij oziroma po- 
stopkov in nalog, 

- položaj, vsebina in oblika delovanja or- 
ganov in organizacij, zadolženih za razvoj in 
uresničevanje družbenega sistema informira- 
nja v SR Sloveniji v skladu 2 enotnimi cijji in 
temeljnimi načeli. 

- pravice in dpižnosti vseh subjektov v ok- 
viru družbenega sistema informiranja, med 
temi tudi naloge in pravice samoupravnih or- 
ganizacij in skupnosti ter ožjih družbenopoli- 
tičnih skupnosti, 

- položaj, vsebina in obseg ter obliko delo- 
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vanja obstoječih služb ter organov in organi- 
zacij, pooblaščenih za izvajanje posameznih 
funkcij oziroma postopkov in nalog na po- 
dročju družbenega sistema informiranja ter 
postopke za vzpostavljanje novih Institucij 
oziroma integracijo funkcij ter oblikovanje 
novih informacijskih sistemov. 

8. Skladno z opredelitvijo zvezne resolucije 
o temeljih družbenega sistema informiranja, 
bo zakon o družbenem sistemu informiranja 
v S Sloveniji opredelil tudi definicijo družbe- 
nega sistema informiranja v SR Sloveniji: 

Družbeni sistem inormiranja gradijo delov- 
ni ljudje in občd, združeni v temeljne organi- 
zacije združenega dela in krajevne skupnosti, 
v druge samoupravne organizacije in skupno- 
sti, družbenopolitične skupnosti od občine do 
federacije in v družbenopolitične in druge 
družbene organizacije. Z družbenim siste- 
mom informiranja, ki temelji na enotnih sa- 
moupravnih temeljih in sodobnih dosežkih 
znanosti in tehnologije, se zagotavlja organi- 
zirano evidentiranje, zbiranje, obdelava, pri- 
kazovanje, prenos in dostopnost do podatkov 
in informacij, pomembnih za spremlanje, pla- 
niranje in usmerjanje celotnega družbenega 
razvoja, vsakdanje potrebe dolovnih ljudi in 
občanov kot samoupravljalcev, za njihovo ce- 
lotno življenje in delo. 

Družbeni sistem informiranja v družbeno- 
politični skupnosti (občani, republiki, federa- 
ciji) tvorijo informacijski sistem samoupratfh 
organizacij in skupnosti, v katerih delovni lju- 
dje in občani uveljavljajo svojo pravico do 
informiranja, kakor tudi dejavnost posebnih 
služb, s pomočjo katerih družbenopolitične 
nopolitična skupnost uveljavlja svoje pravice 
in dolžnosti na tem področju. 

Vsi subjekti informiranja (samoupravne or- 
ganizacije in skupnosti, družbenopolitične 
skupnosti in posebne službe v družbenopoli- 
tični skupnoti itd.), oziroma njihovi informa- 
cijski sistem se povezujejo na enotnih ciljih in 
skupnih osnovah. 

Upoštevanje enotnih ciljev in skujih osnov 
družbenega sistema informiranja omogoča 
povezovanje podatkov V času 1 n prostoru. 

9. Organiziranje in izvajanje funkcij druž- 
benega sistema informl ranja v samoupravnih 
organizacijah in skupnostih poteka v okviru 
njihovih rednih dejavnosti. 

Zakon o družbenem sistemu informiranja 
bo predpisoval obveznost samoupravnih or- 
ganizacij in skupnosti, da dejavnosti oziroma 
funkcije družbenega sistema informiranja re- 
gulira s svojimi normativnimi akti, statuti ali 
samoupravnimi sporazumi v skladu z enotni- 
mi cilji in skupnimi osnovami družbenega si- 
stema informiranja. 

Vsaka samoupravna organizacija in samou- 
pravna skupnost naj samostojno gradita la- 
sten informacijski sistem za svoje področje 
delovanja ki bo optimalno zadovoljeval njune 
potrebe s tem, da se bosta na temelju skupnih 
osnov in enotnih ciljev povezovali in izmenja- 
vali informacije z informacijskimi sistemi 
drugih organizacij oziroma posebh služb 
družbenega sistema informiranja. Zakon o 
družbenem sistemu informiranja v SFt Slove- 

niji bo v skladu z enotnimi cilji in skupnimi 
osnovami opredeljeval tudi njene obveznosti 
za dajanje podatkov 7:a skupne potrebe, kakor 
tudi njene pravice za pridobivanje podatkov 
za njene lastne potrobe. Izmenjava podatkov z 
drugimi orgdzacijaml je lahko neposredna ali 
preko posebnih služb družbenega sistema in- 
formiranja na 'nivoju družbenopolitičnih 
skupnosti. 

10. V skladu z ustavnim položajem in vlogo ob- 
čin v družbenopolitičnem in samoupravnem siste- 
mu morajo občin« zagotoviti neposrednejše prido- 
bivanje in razpolaganje z informacijami kot osnovo 
za planiranje, odločanje in upravljanje. Zato je po- 
membna graditev družbenega sistema informiranja 
na nivoju občino oziroma komunalnega informacij- 
skega sistema. 

Zakon o družbenem sistemu informiranja v SR 
Sloveniji bo opredelil obveznost občin, da samo- 
stojno in odgovorno gradijo lastne Informacijske 
sisteme v okviru družbenega sistema informiranja, 
ki ne bodo usmerjeni samo v pasivno posredovanje 
podatkov specializiranim službam oziroma poseb- 
niim službam v sestavi pooblaščenih organov in 
organizacij na nivoju republike. Tako bodo občine 
ob definiranju in lastnem oblikovanju svojih infor- 
macijskih potreb ter v okviru lastne službe ali služb 
gradile evidence in registre oziroma baze podatkov, 
naprej pfi posredovale dogovorjene podatke na viš- 
jem nivoju agregiranja. Pri tem morajo biti upošte- 
vani enotni cilji in skupne osnove družbenega siste- 
ma informiranja. 

11. Vsi subjekti v okviru družbenega sistema in- 
formiranja, povezani z informacijskimi tokovi tvori- 
jo informacijsko mrežo, ki se mora prožno in dina- 
mično prilagajati vsem družbenim potrebam. Infor- 
macijski tokovi v informacijski mreži med posamez- 
nimi subjekti potekajo v obeh smereh z vsebino in 
obsegom, odvisnim od potreb posameznega sub- 
jekta oziroma organizacije in skupnosti. 

Informacijska mreža družbenega sistema infor- 
miranja se bo gradila na sodobnih tehnoloških os- 
novah, kot so porazdeljene obdelave in baze podat- 
kov1 ter javno komunikacijsko omrežje za prenos 
podatkov. 
12 Zagotoviti je potrebno dejansko podružbljanje de- 
javnosti specializiranih služb v smislu omogočanja 
vsem delovnim ljudem in občanom oziroma organi- 
zacijam in skupnostim ter ožjim družbenopolitič- 
nim skupnostim - občinam, da učinkoviteje in odlo- 
čilneje vplivajo na vsebino in metodologijo njihove- 
ga dela ter njihove programe in plane. Tako bodo 
informacije, ki jh bodo za svoje delovanje v širšem 
okolju potrebovale organizacije in skupnosti, prire- 
jene njihovim potrebam oziroma odločanju na nji- 
hovem nivoju. 

13. Vsebino svojih informacijskih sistemov bodo 
samoupravne organizacije in skunosti določale gle- 
de na svoje potrebe in organiziranost ter glede na 
svoje obveznosti do drugih samoupravnih organi- 
zacij in skupnosti, posebnih služb informiranja ter 
drugih subjektov informiranja, s katerimi so pove- 
zane v informacijski mreži. Načela oblikovanja vse- 
bine oziroma programov dela in drugih elementov 
organizacije dejavnosti družbenega sistema infor- 
miranja skladno s skupnimi osnovami družbenega 
sistema informiranja bo predpisoval zakon o druž- 
benem sistemu informiranja. 

14. Vsebino družbenega sistema informiranja v 
družbenopolitičnih skupnostih, predvsem dejavno- 

OPOMBE: 

1 Pojem porazdeljena obdelava na računalniškem sistemu vklju- 
čenem v informacijski sistem pomeni, da ta sistem obdeluje samo 
podatke za potrebe okolja, v katerem je postavljen, povezave pa 
so v smislu posredovanja oziroma sprejemanja podatkov In Infor- 
macij od drugih sistemov, vključenih v informacijsko mrežo. Po- 
dobno se za potrebe okolja, v katerem je ta sistem postavljen, 
formira potrebna (porazdeljena) baza podatkov. 
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sti posebnih služb družbenega sistema informira- 
nja oziroma naloge in odnose, sprejema družbeno- 
politična skupnost glede na svoje potrebe kakor 
tudi potrebe vseh subjektov informiranja, s katerimi 
je povezana v informacijski mreži. Načela oblikova- 
nja vsebine oziroma programov in planovkakor tudi 
obveznosti dajanja informacij drugim subjektom 
skladno s skupnimi osnovami družbenega sistema 
informiranja bo predpisaoval zakon o družbenem 
sistemu informiranja. 

15. Na osnovi zakona o družbenem sistemu in- 
formiranja se s posebnimi zakoni oziroma družbe- 
nimi dogovori in samoupravnimi sporazumi Vzpo- 
stavljajo evidence in registri, ki so praviloma izvori 
primarnih podatkov za vse funkcije družbenega si- 
stema informiranja. 

16. Zakon o družbenem sistemu informiranja bo 
predpisoval, da je pri graditvi in širjenju infomacij- 
skih sistemov na osnovi novih informacijskih po- 
treb potrebno upoštevati skupne osnove ter se do- 
sledno izogibati podvajanju že obstoječih baz ali 
delov baz podatkov oziroma obstoječih registrov in 
evidenc. 

17. Za zagotavljanje potrebnega družbenega 
vpliva in nadzora nad dejavnostjo družbenega si- 
stema informiranja bo Zakon o družbenem sistemu 
informiranja opredelil zahtevo po ustanovitvi ustnih 
družbenih organov na vseh ravneh in pri vseh obli- 
kah organiziranosti družbe. S tem bo pospešen 
proces podružbljanja dejavnosti družbenega siste- 
ma informiranja oziroma omogočeno vsem delov- 
nim ljudem in občanom, da učinkoviteje vplivajo 
na: 

- povezovanje in usklajevanje interesov, pravic 
in dolžnosti vseh udeležencev v družbenem siste- 
mu informiranja, tako dajalcev in uporabnikov po- 
datkov na eni strani kot izvajalcev nalog oziroma 
nosilcev posameznih funkcij v okviru dejavnosti 
družbenega sistema informiranja na drugi strani, 

- obravnavanje vpašanj skupnega in splošnega 
pomena na področju družbenega sistema informi- 
ranja, 

- vsebino in metode zbiranja, obravnavanja in 
izkazovanja podatkov, 

- koordiniranje in usmerjanje nadaljnje izgrad- 
nje in razvoja družbenega sistema informiranja, 

- pripravo in izvajanje programov oziroma nalog 
specializiranih služb in pooblaščenih organov in 
organizacij na področju družbenega sistema infor- 
miranja, 

- spodbujanje in uresničevanja družbenih dogo- 
vorov in samoupravnih sporazumov, 

- oblikovanje novih ter noveliranje obstoječih 
normativnih in samoupravnih aktov in predpisov, 

- pripravo in verifikacijo ter izvajanje programov 
transformacije dosedanjih nosilcev oziroma izvajal- 
cev posameznih funkcij družbenega sistema infor- 
miranja (nosilci družbene statistike in družbenih 
evidenc ter dokumentacijske, analitske in informa- 
cijske funkcije v okviru družbenega sistema infor- 
miranja). 

V organizacijah združenega dela in krajevnih 
skupnostih so v okviru njihovih samoupravnih 
funkcij za podružbljanje dejavnosti na področju 
družbenega sistema informiranja pristojni organi 
upravljanja, delavski svet oziroma svet krajevne 
skupnosti. Ti organi naj bi po potrebi ustanavljali 
posebna delovna telesa (svet ali komisijo za infor- 
miranje). 

V družbenopolitičnih skupnostih in samouprav- 
nih interesnih skupnostih bodisi v občini bodisi v 
republiki je potrebno, da pristojne skupščine usta- 
novijo ustrezni družbeni organ (svet ali komisijo za 
družbeni sistem informiranja. Pri osrednjih nosilcih 
aktivnosti in nalog s področja upravljanja, razvoja 
in izvajanja dejavnosti družbenega sistema informi- 
ranja bo zlasti na ravni republike potrebno usta- 
noviti ustrezne družbene organe (družbene svete 

pri Zavodu za statistiko, republiški strokovni orga- 
nizaciji za družbeni sistem informiranja in informa- 
tiko, republiškem upravnem organu za družbeni 
sistem informiranja itd.). 

18. Zaradi kompleksnosti organizacije in od- 
nosov v družbenem sistemu informiranja bo po- 
membno tudi izvajanje obsežnih upravnih in kon- 
trolnih funkcij ter strokovnih nalog za potrebe 
izvršnih svetov družbenopolitičnih skupnosti. Zato 
bo potrebno v družbenopolitičnih skupnostih na 
osnovi zakona o družbenem sistemu informiranja v 
SR Sloveniji ustanoviti ustrezne upravne organe, ki 
bodo sposobni upravljati področje družbenega si- 
stema informiranja, za katerega je značilna inter- 
disciplinarnost, polifunkcionalnost in polivalent- 
nost. Predvsem bi moral biti zagotovljen neposre- 
den vpliv vseh poglavitnih dejavnikov za delovanje 
in razvoj družbenega sistema informiranja, od po- 
sebnih služb družbenega sistema informiranja, go- 
spodarstva preko Gospodarske zbornice, Samou- 
pravnih interesnih skupnosti, univerze raziskoval- 
nih institucij in družbenopolitičnih organizacij. 

19. Za izvajanje sprejetega koncepta razvoja 
družbenega sistema informiranja bo najbolj po- 
membno organiziranje in izvajanje strokovnih na- 
log, potrebnih za uresničevanje nadaljnje izgrad- 
nje, povezovanja in usklajenega delovanja celovite- 
ga in enotnega družbenega sistema informiranja v 
SR Sloveniji. 

Pri vseh oblikah družbene organiziranosti, orga- 
nizacijah združenega dela in drugih samoupravnih 
organizacijah in skupnostih ter družbenopolitičnih 
organizacijah in skupnostih naj bi se ustanovile 
ustrezne strokovne službe družbenega sistema 
inoriranja. V republiki bo potrebno na osnovi zako- 
na o družbenem sistemu informiranja ustanoviti 
strokovno organizacijo s statusom republiške orga- 
nizacije. Ta organizacija bi opravljala obsežno stro- 
kovno dejavnost, ki izhaja iz vsebinske problemati- 
ke nadaljnjega razvoja, usklajenega delovanja ter 
povezovanja vseh subjektov na področju družbene- 
ga sistema informiranja kakor tudi iz zahtev uresni- 
čevanja pogojev za splošni razvoj kot so: izobraže- 
vanje kadrov, proizvodnja informacijske opreme, 
raziskovalna dejavnost, javno omrežje za prenos 
podatkov itd. 

Pomembna dejavnost strokovne organizacije bi 
bila zagotavljanja delovanja družbenega sitema in- 
formiranja na skupnih osnovah, ki vključujejo izde- 
lavo in usklajevanje vsebine programov evidentira- 
nja, zbiranja, obdelave in izkazovanja podatkov in 
informacij posameznih nosilcev dejavnosti, uskla- 
jevanja usklajevanja planov njihovega razvoja ter 
izdelavo enotne metodologije, standardov in uskla- 
jevanja evidenc in registrov ter tehničnih standar- 
dov za informacijsko opremo. 

Te naloge bi strokovna organizacija opravljala v 
sodelovanju s strokovnimi službami v okviru spe- 
cializiranih služb in pooblaščenih organov in orga- 
nizacij na področju družbenega sistema informira- 
nja. 

Strokovna organizacija bi morala imeti na osnovi 
zakona o družbenem sistemu informiranja v SR 
Sloveniji pregled nad celotno vsebino in dejavnost- 
jo družbenega sistema informiranja torej podatke o 
vseh bazah podatkov, o njihovi vsebini, lokaciji in 
obliki ter medsebojnih povezavah. Vsi nosilci info- 
ramcijskih sistemov bi se ob določevanju metod in 
vsebine zbiranja, obravnavanja in izkazovanja po- 
datkov preko strokovne organizacije usklajeval na 
skupnih osnovah ter ugotavljali, kateri elementi po- 
datkov oziroma baz podatkov se že obdelujejo in 
kakšni so načini dostopa in povezovanja. Obvez- 
nost usklajevanja bo predpisoval zakon o družbe- 
nem sistemu informiranja v SR Sloveniji. 

V okviru posebne dejavnosti strokovne organiza- 
cije bi bila tudi priprava predlogov in ukrepov v 
zvezi z modernizacijo obravnavanja podatkov bodi- 
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si na nivoju republike oziroma občin ter samou- 
pravnih organizacij in skupnosti. Vzporedno s tem 
bi strokovna organizacija skrbela za izvajanje racio- 
nalnih rešitev na področju tehnične infrastrukture 
družbenega sistema informiranja (računalniške 
aparature ter sistemske in uporabniške opreme, 
komunikacijske opreme itd.). 

IV. Finančne posledice 
Za izvedbo predlaganega zakona bodo potrebna 

ustrezna finančna sredstva. Dodatna finančna sred- 
stva bodo potrebna zlasti za: 

- nadalnji razvoj služb družbenega sitema infor- 
miranja na vseh ravneh, 

- uresničevanje družbenega upravljanja in nad- 

zora nad dejavnostjo družbenega sistema informi- 
ranja, 

- izdelavo programov razvoja in posameznih 
ključnih projektov splošnega pomena, 

- določevanje, izdelavo in uresničevanje skup- 
nih osnov družbenega sistema informiranja, 

- zagotavljanje organizacijskih in tehničnih po- 
gojev za uresničevanje enotnih ciljev družbenega 
sistema informiranja. 

Višino potrebnih sredstev bo možno konkretneje 
(natančneje) opredeliti ob izdelavi osnutka zakona. 

Upoštevajoč pomen družbenega sistema informi- 
ranja pri uresničevanju nadaljnjega razvoja politič- 
nega sistema socialističnega samoupravljanja je 
možno z gotovostjo pričakovati pozitivne učinke na 
vseh področjih ustvarjanja in delovanja družbe, ki 
bodo večkratno presegali vložena sredstva. 

OPOMBE: 

OSNUTEKZAKONA 

o naravni in kulturni dediščini (ESA-188) 

OSNUTEK ZAKONA O NARAVNI IN 
KULTURNI DEDIŠČINI (ESA-188) 

Osnutek zakona o naravni in kulturni dediščini določa 
pogoje in način varstva in uporabe naravne in kulturne 
dediščine, načela za njeno ohranjevanje in vzdrževanje ter 
zadovoljevanje potreb in interesov delovnih ljudi in obča- 
nov na tem področju. Namen zakonske ureditve je zagoto- 
viti delovnim ljudem in občanom uresničevanje pravice do 
uživanja naravnih in kulturnih vrednot in opredeliti njihove 
dolžnosti s tem v zvezi. Zakonski osnutek enotno obrav- 
nava naravno in kulturno dediščino, za katero šteje vse 
naravne in z delom pridobljene vrednote (območja, nepre- 
mičnine, premičnine, vrste itd.), ki so pomemben in neloč- 
ljivi del človekovega okolja. Iz celotnega kompleksa dedi- 
ščine izdvaja zakon naravne znamenitosti in kulturne spo- 
menike, ki so dobrine splošnega pomena in imajo zaradi 
svoje kulturne vrednosti in zgodovinske pričevalnosti po- 
seben pomen za družbeno skupnost. Ti se posebej zavaru- 
jejo in uporabljajo na načine, ki jih določa ta zakon z 
aktom o zavarovanju, ki ga za naravne znamenitosti in 

kulturne spomenike izda občinska skupščina, za narodne 
parke, naravne rezervate, arheološke spomenike in zgo- 
dovinske parke pa skupščina Slovenije. Skupščina SR 
Slovenije izda tudi akt o zavarovanju za tiste naravne 
znamenitosti in kulturne spomenike, ki so velikega ali 
izjemnega pomena za SR Slovenijo. 

Izvajalci storitev oz. dejavnosti na področju naravne in 
kulturne dediščine in uporabniki teh storitev oz. dejavno- 
sti ustanovijo posebno kulturno samoupravno skupnost 
za naravno in kulturno dediščino. 

Naravna in kulturna dediščina je obvezen element druž- 
benega planiranja. 

Osnova združevanja sredstev so programi varstva, ohra- 
nitve in razvoja spomenikov, v katerih je opredeljena tudi 
ustrezna funkcija spomenika. Za uresničitev teh progra- 
mov sprejemajo vsi zainteresirani družbene dogovore in 
samoupravne sporazume. 

Zakonski osnutek podrobneje obravnava varstvene 
ukrepe, arheološka izkopavanja in najdbe, odnose med 
udeleženci v svobodni menjavi dela in njihovo samou- 
pravno organiziranje, samoupravno organiziranje izvajal- 
cev ter nadzor nad izvajanjem zakona. 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 2. člen OPOMBE: 

1. člen 

S tem zakonom se določajo varstvo, pogoji 
in način uporabe naravne in kulturne dedišči- 
ne, načela za njeno ohranjevanje in vzdrževa- 
nje ter zadovoljevanje vzgojnih, izobraževal- 
nih, raziskovalnih, estetskih, umetniških, re- 
kreacijskih in podobnih (v nadaljnjem besedi- 
lu: kulturnih) potreb in interesov na tem po- 
dročju z namenom, da se delovnim ljudem in 
občanom zagotovi uresničevanje pravice do 
uživanja naravnih in kulturnih vrednot, do do- 
stojnega življenja, razvijanje ustvarjalnih spo- 
sobnosti in vsestranskega razvoja osebnosti. 

Za naravno in kulturno dediščino po. tem 
zakonu se štejejo vse tiste naravne in z delom 
pridobljene vrednote (območja, nepremični- 
ne, premičnine, vrste), ki so kot del človeko- 
vega okolja pomembne za kulturno in ustvar- 
jalno življenje in delo sedanjega in prihodnjih 
rodov. 

3. člen 

Naravna in kulturna dediščina je pod po- 
sebnim družbenim varstvom. 

Zadeve varstva, ohranjanja in vzdrževanja 
naravne in kulturne dediščine so zadeve po- 
sebnega družbenega pomena. 
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OPOMBE: 4. člen 11. člen 

Naravna in kulturna dediščina je zaradi za- 
dovoljevanja kulturnih potreb dostopna vsem 
delovnim ljudem in občanom. 

5. člen 

Vsakdo je dolžan varovati naravno in kul- 
turno dediščino in jo uporabljati na način, ki 
zagotavlja njeno ohranitev. 

6. člen 

Občine in Socialistična republika Slovenija 
skrbijo za varstvo, ohranitev in vzdrževanje 
naravne in kulturne dediščine s tem, da z 
družbenim planiranjem usmerjajo ohranitev 
in vzdrževanje naravne in kulturne dediščine 
in njeno vključevanje v družbeni razvoj, 
opravljajo nadzor nad uresničevanjem zako- 
na, sprejemajo predpise in akte o zavarovanju 
ter zagotavljanju del sredstev za njeno ohra- 
nitev in vzdrževanje. 

7. člen 

Delavci, delovni ljudje in občani, organizi- 
rani v organizacijah združenega dela, krajev- 
nih skupnostih, samoupravnih interesnih 
skupnostih in drugih samoupravnih organiza- 
cijah in skupnostih imajo pravico in dolžnost 
v svojih samoupravnih planskih dokumentih 
zagotavljati ohranitev in vzdrževanje naravne 
in kulturne dediščine kakor tudi pogoje, da na 
tem področju delovni ljudje in občani uresni- 
čujejo svoje skupne interese in potrebe. 

8. člen 

Delavci, delovni ljudje in občani, organizi- 
rani v organizacijah združenega dela, krajev- 
nih skupnostih in drugih samoupravnih orga- 
nizacijah in skupnostih imajo pravico in dolž- 
nost zagotavljati pogoje in skrbeti za ohrani- 
tev in izboljšanje naravne in kulturne dedi- 
ščine. 

9. člen 

Da bi delovni ljudje in občani zadovoljevali 
svoje osebne in skupne potrebe in interese na 
tem področju, ustanovijo kulturno samou- 
pravno interesno skupnost za naravno in kul- 
turno dediščino (v nadaljnjem besedilu: po- 
sebna kulturna skupnost). 

10. člen 

Organizacije združenega dela in druge 
pravne osebe ter občani, ki imajo pravico 
uporabe, lastninsko pravico ali kakšno drugo 
pravico uporabe na naravni in kulturni dedi- 
ščini (v nadaljnjem besedilu: imetniki) morajo 
le-to uporabljati in vzdrževati v skladu s tem 
zakonom in na njegovi podlagi izdanimi akti o 
zavarovanju, družbenimi plani in drugimi 
predpisanimi ukrepi. 

Upravne naloge s področja varstva, ohrani- 
tve in razvoja naravne in kulturne dediščine 
izvajajo v okviru pravic in dolžnosti občine za 
to področje pristojni občinski upravni organi, 
v okviru pravic in dolžnosti republike pa za to 
področje pristojni republiški upravni organi, 
če ni s tem zakonom drugače določeno. 

II. VARSTVO NARAVNE IN KULTURNE 
DEDIŠČINE 

1. Naravne In kulturne dediščine 

12. člen 

Varstvo naravne in kulturne dediščine se 
izvaja v skladu z družbenim planom ter ukre- 
pi, ki jih določa ta zakon. Varstvo naravne in 
kulturne dediščine je obvezen element druž- 
benega in prostorskega planiranja. 

Družbenopolitične skupnosti določajo z 
družbenim planom obseg in način varovanja 
naravne in kulturne dediščine. 

13. člen 

Ovrednotena naravna in kulturna dediščina 
in ugotovljene skupne in širše družbene po- 
trebe in interesi na tem področju so izhodišča 
in podlage za družbeno planiranje in za ukre- 
pe po tem zakonu. 

Vrednotenje naravne in kulturne dediščine 
se opravi po enotni metodologiji, ki jo predpi- 
šeta republiška upravna organa, pristojna za 
urbanizem in kulturo. 

2. Naravne znamenitosti in kulturni 
spomeniki 

14. člen 

Sestavine naravne in kulturne dediščine, ki 
so zaradi svoje kulturne in zgodovinske vre- 
dnosti posebno značilne za posamezna kra- 
jinska območja oziroma posebno pomembne 
za narodnostni, kulturni in socialni značaj SR 
Slovenije in za njeno zgodovino, se kot dobri- 
ne splošnega pomena posebej zavarujejo kot 
naravne znamenitosti oziroma kulturni spo- 
meniki. 

15. člen 

Naravne znamenitosti so: narodni parki, na- 
ravni rezervati, krajinski parki, naravni spo- 
meniki, spomeniki oblikovane narave in ogro- 
žene rastlinske ter živalske vrste. 

Narodni parki so večja, naravno zaključena, 
pretežno prvobitna pokrajinska območja z 
enim ali več ekosistemov in z več izrednimi 
naravnimi spomeniki in posebnostmi, ki imajo 
poseben kulturni pomen. 

Krajinski parki so praviloma večja, zaključe- 
na krajinska območja s prvobitno in kultivira- 
no naravo, ki jo odlikujejo naravne posebno- 
sti, krajinske lepote, naravni in kulturni spo- 
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meniki ali pričevanja človekovega dela in ima- 
jo poseben rekreacijski pomen. 

Naravni rezervati so manjša območja prvo- 
bitne narave in imajo poseben znanstveni po- 
men. 

Naravni spomeniki so posamezni deli neži- 
ve narave, ki imajo zaradi značilnih naravnih 
oblik ali redkosti poseben kulturni pomen. 

Spomeniki oblikovane narave so kulturno 
posebno pomembni objekti na področju vrt- 
nega in parkovnega oblikovanja. 

Ogrožene rastlinske in živalske vrste so ti- 
ste, vrste rastlin in živali, katerih obstoj je 
ogrožen zaradi redkosti, sprememb v okolju 
ali iztrebljanja. 

16. člen 

Kulturni spomeniki so: zgodovinski parki 
(varianta: zgodovinska območja), arheološki 
spomeniki, urbanistični spomeniki, stavbni 
spomeniki in premični spomeniki. 

Zgodovinski parki so pokrajinska območja, 
povezana s posebno pomembnimi zgodovin- 
skimi dogodki s pričevalnim naravnim in kul- 
turnim okoljem. 

Urbanistični spomeniki so mestna in vaška 
naselja ali njih deli, ki so kot celota posebne- 
ga kulturnega in zgodovinskega pomena. 

Arheološki spomeniki so zemljšča v nase- 
ljih ali pokrajini, ki vsebujejo materialne sle- 
dove človekovega delovanja v zgodnjih zgo- 
dovinskih dobah in so zaradi posebnega kul- 
turnega in zgodovinskega pomena namenje- 
na za znanstveno proučevanje ali predstavitev 
kot kulturnega spomenika na kraju samem. 

Stavbni spomeniki so posamezni arhitek- 
turni in drugi gradbeni objekti ali deli objek- 
tov in njihova historična oprema, ki so poseb- 
nega kulturnega in zgodovinskega pomena. 

Premični spomeniki so predmeti, ki so po- 
samezno ali kot zbirka posebnega kulturnega 
in zgodovinskega pomena ne glede na to, ali 
se nahajajo v javnih družbenih zbirkah ali 
izven njih. 

17. člen 

Naravne znamenitosti in kulturni spomeniki 
iz 15. in 16. člena tega zakona se zavarujejo z 
aktom o zavarovanju. 

Za naravne znamenitosti in kulturne spo- 
menike izda akt o zavarovanju občinska skup- 
ščina. 

Za narodne parke, naravne rezervate, ar- 
heološke spomenike in zgodovinske parke iz- 
da akt o zavarovanju Skupščina SR Slovenije. 

18. člen 

Skupščina SR Slovenije lahko izda akt o 
zavarovanju tudi za naravne znamenitosti in 
kulturne spomenike, ki so velikega ali izje- 
mnega pomena za SR Slovenijo, če tak inte- 
res ugotovi v predhodni obravnavi. 

Naravne znamenitosti in kulturni spomeniki 
velikega ali izjemnega pomena za SR Sloveni- 
jo so tiste najznačilnejše in ključne znameni- 
tosti in spomeniki, ki imajo poleg posebnega 

pomena za narod in narodnosti SR Slovenije OPOMBE: 
tudi širši mednarodni pomen in so nenado- 
mestljivi. 

19. člen 

Z aktom o zavarovanju se določijo zlasti 
ime, lega in obseg zavarovane naravne zna- 
menitosti ali kulturnega spomenika, pogoji in 
način uporabe, posamezne omejitve in prepo- 
vedi in drugi varstveni ukrepi. 

20. člen 

Z aktom zavarovane znamenitosti in kultur- 
ni spomeniki se vpišejo v kataster naravnih in 
kulturnih znamenitosti. 

Kataster naravnih znamenitosti in kulturnih 
spomenikov, ki ga vodijo pristojne organiza- 
cije združenega dela za varstvo naravne in 
kulturne dediščine (v nadaljnjem besedilu: 
zavodi) se vodi za vsako občino in za republi- 
ko. Ob katastru se vodi tudi ustrezna doku- 
mentacija. 

Kataster naravnih znamenitosti in kulturnih 
spomenikov je javen. 

Republiška upravna organa, pristojna za 
urbanizem in kulturo, izdata pravilnik o sesta- 
vi in načinu vodenja katastra. O 

21. člen 

Premični spomeniki v javnih družbenih 
zbirkah, ki so vpisani v inventarnih knjigah 
muzejskih in drugih samoupravnih organiza- 
cij, so zavarovani po tem zakonu z vpisom v 
inventarne knjige. 

V kataster naravnih znamenitosti in kultur- 
nih spomenikov se vpišejo kot zbirke. 

22. člen 

V skladu z mednarodnimi konvencijami 
skrbi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije za 
vpis zavarovanih naravnih znamenitosti in 
kulturnih spomenikov v »Seznam svetovne 
dediščine« in v »Mednarodni register kultur- 
nih dobrin pod posebnim varstvom«. 

23. člen 

Po tem zakonu zavarovane naravne zname- 
nitosti in kulturni spomeniki se vidno označi- 
jo, da so pod posebnim družbenim varstvom. 

Kulturni spomeniki, ki so vpisani v »Medna- 
rodni register kulturnih dobrin pod posebnim 
varstvom«, se zaznamujejo v skladu s konven- 
cijo o varstvu kulturnih dobrin v primeru obo- 
roženega spopada. 

Natančnejši način označevanja zavarovanih 
naravnih znamenitosti in kulturnih spomeni- 
kov predpišeta republiška upravna organa, 
pristojna za urbanizem in kulturo. 

3. Varstveni ukrepi 

24. člen 

Pooblaščenim delavcem zavodov je vsakdo 
dolžan omogočiti ogled nepremičnin in stvari 
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OPOMBE: ter na njih nanašajočo se dokumentacijo za- 
radi inventarizacije in vrednotenja naravne in 
kulturne dediščine in zaradi ugotavljanja sta- 
nja zavarovanih naravnih znamenitosti in kul- 
turnih spomenikov. 

Če pomenijo nepremičnine, stvari in doku- 
mentacija iz prejšnjega odstavka vojaško ali 
uradno tajnost, je za ogled potrebno dovolje- 
nje pristojnega organa. 

25. člen 

Imetnik zavarovane naravne znamenitosti 
in kulturnega spomenika ima pravico in dolž- 
nost skrbeti za njegovo ohranitev in vzdrževa- 
nje in ga uporabljati v skladu s tem zakonom, 
na njegovi podlagi izdanimi akti o zavarova- 
nju in predpisanimi varstvenimi ukrepi. 

Imetnik je dolžan nemudoma, najkasneje 
pa v treh dneh prijaviti pristojnemu zavodu 
vsako pravno ali dejansko spremembo na rav- 
ni znamenitosti ali kulturnem spomeniku. 

26. člen 

Na zavarovani naravni znamenitosti ali kul- 
turnem spomeniku niso dopustni posegi, ki bi 
ogrožali njegovo ohranitev ali njegov izviren 
izgled. Dopustni so le posegi zaradi vzdrževa- 
nja in prenovitveni posegi, ki zagotavljajo nje- 
govo ohranitev in možnosti zadovoljevanja 
skupnih in splošnih družbenih potreb in inte- 
resov na tem področju. 

Za poseg iz prejšnjega odstavka se šteje 
tudi poseganje v okolico nepremične zavaro- 
vane naravne znamenitosti ali kulturnega 
spomenika, ki bi okrnilo njegov izviren izgled. 

27. člen 

Posegi iz prejšnjega člena tega zakona se 
lahko izvajajo le na podlagi dovoljenja v skla- 
du s tem zakonom in aktom o zavarovanju. 

Dovoljenje iz prejšnjega odstavka tega čle- 
na, s katerimi se določijo pogoji in način 
posega, izda pristojni zavod na podlagi pred- 
loženega programa oziroma projekta posega. 

To dovoljenje ne nadomešča lokacijskega 
ali gradbenega dovoljenja. 

Za Rosege na naravnih znamenitostih in 
kulturnih spomenikih, ki so velikega ali izje- 
mnega pomena za republiko, je pred izdajo 
lokacijskega ali gradbenega dovoljenja po- 
trebno soglasje, ki ga izda za nepremične 
naravne znamenitosti republiški upravni or- 
gan, pristojen za urbanizem, za premične kul- 
turne spomenike pa republiški upravni organ, 
pristojen za kulturo. 

Za posege na premičnih naravnih znameni- 
tostih in kulturnih spomenikih izda dovoljenje 
pristojni zavod. 

28. člen 

Imetniki smejo zavarovane naravne zname- 
nitosti in kulturne spomenike uporabljati v 
skladu z njihovo gospodarsko ali drugo na- 
membnostjo in na način, ki ne ogroža njegove 
ohranitve in izgleda in, ki omogoča zadovolje- 
vanje skupnih in splošnih kulturnih potreb ter 

v skladu s pogoji, ki jih določa akt o zavarova- 
nju. 

29. člen 

Nepremične naravne znamenitosti in kul- 
turne spomenike, na katerih ima kdo lastnin- 
sko pravico, je mogoče proti pravični odško- 
dnini razlastiti ali to pravico omejiti, če je to 
potrebno zaradi ohranitve, obnove ali zado- 
voljevanja skupnih in splošnih družbenih po- 
treb in interesov na tem področju. Iz enakih 
razlogov se lahko omeji ali prenese tudi pravi- 
ca uporabe na taki nepremičnini, ki je v druž- 
beni lasti. 

Pravična odškodnina ne obsega povečane 
vrednosti, ki je posledica njene kulturnozgo- 
dovinske vrednosti ali vlaganja družbenih 
sredstev. 

Glede razlastitve, omejitve lastninske pravi- 
ce in prisilnega prenosa pravice uporabe se 
uporabljajo določbe zakona o razlastitvi in o 
prisilnem prenosu pravice uporabe. 

30. člen 

Če imetnik glede na okoliščine ne bi mogel 
omogočiti javnosti ogleda ali znanstvenega 
proučevanja premične naravne znamenitosti 
ali kulturnega spomenika v prostoru, kjer se 
nahaja, ali če se organizira umetniške ali dru- 
ge razstave, lahko za kulturo pristojen občin- 
ski upravni organ z odločbo imetniku naloži, 
da tako znamenitost oziroma spomenik za 
določen čas, ki ne sme biti daljši od treh 
mesecev v letu, izroči ustrezni organizaciji, ki 
jo bo razstavila oziroma znanstveno prouče- 
vala. 

Organizacija, ki prevzame tako znamenitost 
oziroma spomenik, je imetniku odgovorna za 
vso škodo, ki bi na njej nastala v tem času. 
Imetniku ne pripada odškodnina za samo raz- 
stavljanje ali proučevanje naravne znamenito- 
sti ali kulturnega spomenika. 

31. člen 

Premične naravne znamenitosti in kulturni 
spomeniki se smejo premeščati iz kraja v kraj 
le s pismenim soglasjem pristojnega zavoda. 

32. člen 

Pri prodaji nepremičnih naravnih znameni- 
tosti in kulturnih spomenikov ima predkupno 
pravico občina, v kateri se taka znamenitost 
ali spomenik nahajata. Občina ima tudi pred- 
kupno pravico pri prodaji nepremične narav- 
ne znamenitosti ali kulturnega spomenika, ki 
je družbena lastnina. Na predlog posebne 
kulturne skupnosti lahko občina prenese 
predkupno pravico na drugo družbeno prav- 
no osebo. 

Predkupno pravico na premičnih naravnih 
znamenitostih in kulturnih spomenikih imajo 
muzeji, galerije in druge podobne samo- 
upravne organizacije. Če dva ali več upravi- 
čencev želi uveljaviti predkupno pravico, do- 
loči upravičence republiški upravni organ, 
pristojen za kulturo. 
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Določbe tega člena veljajo tudi, kadar gre 
za prisilno javno dražbo naravne znamenitosti 
ali kulturnega spomenika in sicer po ponudbi, 
dani v postopku za prisilno javno dražbo. 

33. člen 

Ponudbo za prodajo naravne znamenitosti 
ali kulturnega spomenika, ki mora vsebovati 
njen opis, ceno in plačilne pogoje, pošlje last- 
nik oziroma nosilec pravice uporabe pristoj- 
nemu zavodu. Ta posreduje ponudbo s svojim 
mnenjem občini oziroma organizacijam, ki 
imajo po tem zakonu predkupno pravico. 

Občina in druge organizacije, ki imajo po 
tem zakonu predkupno pravico, lahko ponud- 
bo iz prejšnjega odstavka sprejmejo v roku 
treh mesecev od dneva, ko je ponudba pri- 
spela do zavoda. 

34. člen 

Družbeno pravne osebe, ki imajo po tem 
zakonu predkupno pravico in niso bile pisme- 
no obveščene o nameravani prodaji in njenih 
pogojih, imajo pravico zahtevati njeno razve- 
ljavitev v skladu z zakonom o obligacijskih 
razmerjih. 

35. člen 

Naravnih znamenitosti in kulturnih spome- 
nikov, ki so družbena lastnina, ni mogoče 
prenesti v zasebno lastnino in ni mogoče na 
njih pridobiti lastninske pravice na podlagi 
priposestvovanja. 

36. člen 

Obveznosti prodajalca iz predkupne pravi- 
ce po drugem odstavku 32. člena tega zakona 
ima tudi organizacija združenega dela, ki 
prejme naravno znamenitost ali kulturni spo- 
menik v prodajo. 

Organizacija združenega dela iz prejšnjega 
odstavka je dolžna voditi evidenco o prodaji 
sprejetih in prodanih naravnih znamenitosti 
in kulturnih spomenikov. Evidenca obsega 
opis znamenitosti ali spomenika, naslov pro- 
dajalca in kupca in ceno. 

37. člen 

Naravne znamenitosti in kulturni spomeniki 
se ne smejo izvažati v tujino. 

Republiški upravni organ, pristojen za ur- 
banizem lahko izjemoma dovoli izvoz naravne 
znamenitosti, republiški upravni organ pristo- 
jen za kulturo pa izvoz kulturnega spomenika, 
če to narekujejo pomembni razlogi in če ne 
gre za izvoz redkih naravnih znamenitosti ali 
kulturnega spomenika, ki so velikega ali izje- 
mnega pomena za republiko. 

Dovoljenje republiškega upravnega organa 
iz prejšnjega odstavka je potrebno tudi, če se 
naravna znamenitost ali kulturni spomenik 
začasno izvozi v tujino zaradi razstave, resta- 
vracije, ekspertize in podobno. V dovoljenju 
se določi rok vrnitve začasno izvožene zna- 

menitosti oziroma spomenika in pogoji o za- OPOMBE: 
varovanju. 

38. člen 

Imetniki smejo opravljati mednarodno za- 
menjavo naravnih znamenitosti in kulturnih 
spomenikov le z dovoljenjem republiškega 
upravnega organa, pristojnega za urbanizem 
oziroma kulturo in pristojnega organa države, 
s katero se opravi zamenjava. 

39. člen 

Uvoz naravnih znamenitosti in kulturnih 
spomenikov, ki uživajo varstvo v tuji državi 
članici konvencije o ukrepih za prepoved in 
preprečevanje nedovoljenega uvoza in izvoza 
kulturnih dobrin ter prenose lastninske pravi- 
ce na njih, je dovoljen le na podlagi dovolje- 
nja pristojnega organa države, iz katere se ta 
dobrina uvaža. 

> 40. člen 

Naravno in kulturno dediščino, ki ni pose- 
bej zavarovana kot naravna znamenitost ali 
kulturni spomenik, se ne sme izvažati v tujino 
brez dovoljenja krajevno pristojnega zavoda. 

Določbe prvega odstavka tega člena se na- 
našajo tudi na lastna dela, ki jih umetniki sami 
pošiljajo oziroma nosijo v tujino. 

4. Arheološka izkopavanja in najdbe 

41. člen 

Arheološki spomeniki se smejo raziskovati 
ali predstaviti kot kulturni spomenik na kraju 
samem samo z dovoljenjem, ki ga izda repu- 
bliški upravni organ, pristojen za kulturo v 
soglasju z republiškim upravnim organom, 
pristojnim za urbanizem (varianta: občinski 
upravni organ, pristojen za kulturo v soglasju 
s pristojnim zavodom). Dovoljenje za razisko- 
vanje arheološkega spomenika ali za njegovo 
predstavitev kot kulturnega spomenika se 
lahko izda le ustrezni znanstveni ali strokovni 
organizaciji na podlagi programa, ki ga je 
sprejela ustrezna samoupravna interesna 
skupnost. 

V dovoljenju se določi zlasti območje in 
obseg teh del, pogoje in način raziskovanja 
ali predstavitve spomenika in druge ukrepe za 
dokumentiranje in zavarovanje najdb. 

42. člen 

Dovoljenje iz prejšnjega člena tega zakona 
je potrebno tudi za raziskovanje ali drugo 
poseganje v arheološko najdbišče, ki ni pose- 
bej zavarovano z aktom o zavarovanju. 

Dovoljenje iz prejšnjega odstavka tega čle- 
na se lahko izda ustrezni strokovni organiza- 
ciji na podlagi predloženega programa. 

43. člen 
Dovoljenje, ki je bilo izdano po 41. in 42. 

členu tega zakona, ne nadomešča lokacijske- 
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OPOMBE: ga ali gradbenega dovoljenja, če se po zako- 
nu zahteva tako dovoljenje. 

44. člen 

Kadar stavbno zemljišče obsega arheolo- 
ško najdbišče, ki ni posebej zavarovano kot 
arheološki spomenik, obsega priprava stavb- 
nega zemljišča po zakonu o upravljanju in 
razpolaganju s stavbnimi zemljišči tudi arheo- 
loško raziskavo zemljišča. 

Arheološka raziskava zemljišča obsega zla- 
sti zavarovalno izkopavanje z izdelavo ustrez- 
ne dokumentacije, ki omogoča znanstveno 
obdelavo izpovedne vrednosti nadjišča in 
ustrezno oskrbo in obdelavo arheoloških 
najdb. Na podlagi opravljene arheološke razi- 
skave zemljišča se namembnost zemljišča do- 
končno določi. 

Srednjeročni in letni program urejanja 
stavbnega zemljišča vsebuje tudi arheološko 
raziskavo stavbnega zemljišča, če se na njem 
nahaja arheološko najdbišče. Srednjeročni in 
letni program urejanja stavbnega zemljišča 
zavzema stališče do izsledka arheološke razi- 
skave in do možnosti vključitve tega izsledka 
kot obogatitev v človekovo okolje. 

Arheološko raziskavo stavbnega zemljišča 
se lahko poveri le ustrezni strokovni organi- 
zaciji, ki si pridobi dovoljenje iz 42. člena tega 
zakona. 

Določbe tega člena o arheološki raziskavi 
stavbnega zemljišča se ustrezno uporabljajo 
tudi za gradnje in druga dela na zemljiščih, ki 
niso urejena s prostorskimi plani. 

45. člen 

Republiški upravni organ, pristojen za kul- 
turo, izda v soglasju z republiškim upravnim 
organom, pristojnim za urbanizem, seznam 
arheoloških najdbišč, ki uživajo varstvo po 
določbah 42., 43. in 44. člena tega zakona. 

46. člen 

Če naleti izvajalec gradbenih, regulacijskih, 
melioracijskih ali drugih del na arheološko 
najdbišče ali arheološki predmet ali na narav- 
ni objekt (jame in druge kraške tvorbe, oka- 
menine, mineralni vrelci, rudnine in podob- 
no), glede katerega se da utemeljeno domne- 
vati, da gre za naravno znamenitost, mora o 
najdbi obvestiti pristojni zavod in mora do 
odločitve o zavarovanju poskrbeti, da se najd- 
ba ne poškoduje ali ne uniči in da se ohrani 
na istem mestu in položaju, kot je bila odkrita. 

Pristojni občinski upravni organ je dolžan 
na predlog zavoda začasno odločiti o zavaro- 
vanju najdenega predmeta najpozneje v treh 
dneh. 

Glede na pomen najdbe lahko pristojni 
upravni organ začasno ustavi dela in investi- 
torju naloži raziskavo zemljišča, pristojni za- 
vod pa lahko predlaga organu, ki je izdal 
lokacijsko ali gradbeno dovoljenje, naj svojo 
odločbo spremeni ali predlaga izdajo akta o 
zavarovanju naravne znamenitosti oziroma 
kulturnega spomenika. 

5. Stroški vzdrževanja naravnih 
znamenitosti in kulturnih spomenikov 

47. člen 

Stroške vzdrževanja naravne znamenitosti 
ali kulturnega spomenika nosi lastnik oziro- 
ma nosilec pravice uporabe naravne zname- 
nitosti ali kulturnega spomenika. 

Lastnik oziroma nosilec pravice uporabe se 
za tiste stroške vzdrževanja naravne znameni- 
tosti ali kulturnega spomenika, ki presegajo 
stroške vzdrževanja, če nepremičnina ali stvar 
ne bi bila zavarovana kot naravna znameni- 
tost ali kulturni spomenik, sporazumevaš po- 
sebno kulturno skupnostjo. 

Za izredne stroške iz prejšnjega odstavka 
se štejejo zlasti stroški vzdrževanja in obnove 
likovno dekorativnih elementov, stenskih po- 
slikav in podobno, če ne služijo namembni 
gospodarski ali drugi dejavnosti, kakor tudi 
razlika v ceni med običajno in zahtevnejšo 
izvedbo vzdrževalnih ali obnovitvenih del. Za 
izredne stroške se štejejo tudi stroški predho- 
dnih raziskav, ki so potrebne za določitev 
pogojev in načina izvedbe vzdrževalnih in ob- 
novitvenih posegov. 

Če se udeleženci sporazumevanja iz druge- 
ga odstavka tega člena ne sporazumejo o 
obsegu in kritju izrednih stroškov, odloči o 
tem pristojno sodišče v nepravdnem po- 
stopku. 

S samoupravnim sporazumom o temeljih 
plana posebne kulturne skupnosti zagotovijo 
udeleženci sredstva za kritje izrednih stro- 
škov iz drugega odstavka tega člena. 

48. člen 

Družbena sredstva, vložena v nepremične 
naravne znamenitosti in kulturne spomenike, 
na katerih ima kdo lastninsko pravico, se za- 
varujejo s hipoteko, v premične naravne zna- 
menitosti in kulturne spomenike vložena 
družbena sredstva pa se evidentirajo v kata- 
stru naravnih znamenitosti in kulturnih spo- 
menikov. 

49. člen 

Z zakonom se določijo davčne in druge 
olajšave za imetnika naravnih znamenitosti in 
kulturnih spomenikov. 

Varianta: 
Imetniki imajo pravico do davčnih olajšav 

za sredstva, ki so jih na podlagi dovoljenja iz 
26. člena tega zakona vložili v naravno zna- 
menitost ali kulturni spomenik s tem, da se za 
višino vloženih sredstev zniža davčna osnova. 
Zakon določi natančnejše pogoje davčnih 
olajšav. Z zakonom se lahko določijo tudi 
druge olajšave. 
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III. ODNOSI MED UDELEŽENCI V 
SVOBODNI MENJAVI DELA IN 
NJIHOVO SAMOUPRAVNO 
ORGANIZIRANJE 

50. člen 

Izvajalci v svobodni menjavi dela na po- 
dročju varstva in vzdrževanja naravne in kul- 
turne dediščine so delavci v zavodih, ki v 
skladu s tem zakonom ter na podlagi in v 
skladu s samoupravno dogovorjenimi osno- 
vami opravljajo določeno dejavnost, izvajajo 
programe storitev ali opravljajo storitve ter 
občani, organizirani v društvih in družbenih 
organizacijah, kadar z izvrševanjem svojih 
programov skrbijo za zadovoljevanje osebnih 
in skupnih potreb in interesov na tem po- 
dročju. 

Uporabniki v svobodni menjavi dela so de- 
lavci v temeljnih organizacijah in delovnih 
skupnostih ter delovni ljudje in občani, orga- 
nizirani v krajevni skupnosti in drugih samou- 
pravnih organizacijah in skupnostih. 

51. člen 

Izvajalci na področju naravne in kulturne 
dediščine in uporabniki v posebni kulturni 
skupnosti uresničujejo svobodno menjavo 
dela po določbah zakona o kulturnih skupno- 
stih, kolikor ta zakon ne določa drugače. 

52. člen 

S samoupravnim sporazumom o temeljih 
plana sprejmejo uporabniki in izvajalci v skla- 
du s tem zakonom tudi odločitve o tem, katere 
potrebe in interese bodo zadovoljevali z ne- 
posredno svobodno menjavo dela, katere s 
svobodno menjavo dela v krajevni skupnosti 
in katere s svobodno menjavo dela v posebni 
kulturni skupnosti. 

53. člen 

Predmet neposredne svobodne menjave 
dela so zlasti specializirane tehnično-zaščit- 
na, vzdrževalna in druga izvedbena dela na 
naravnih znamenitostih in kulturnih spomeni- 
kih. 

54. člen 

Predmet svobodne menjave dela v krajevni 
skupnosti so zlasti tisti programi storitev ali 
storitve, ki v skladu s sprejetimi programi in 
planom krajevne skupnosti zagotavljajo ure- 
sničevanje skupnih interesov in solidarno za- 
dovoljevanje določenih osebnih in skupnih 
potreb na področju varstva naravne in kultur- 
ne dediščine. 

55. člen 

V posebni kulturni skupnosti so predmet 
svobodne menjave dela programi izvrševanja 
dejavnosti naravne in kulturne dediščine, ki 

jih po tem zakonu opravljajo zavodi in obse- OPOMBE: 
gajo zlasti: 

- ugotavljanje, vrednotenje in dokumenti- 
ranje naravne in kulturne dediščine, 

- pripravo predlogov za izdajo aktov o za- 
varovanju naravnih znamenitosti in kulturnih 
spomenikov, 

- sodelovanje v pripravah družbenih pla- 
nov in drugih programov ter družbenih dogo- 
vorov in samoupravnih sporazumov o varstvu 
in vzdrževanju naravne in kulturne dediščine, 

- vodenje katastra naravnih znamenitosti 
in kulturnih spomenikov, 

- dajanje strokovnih mnenj in predlogov za 
upravne ukrepe, ki jih po tem zakonu spreje- 
majo organi družbenopolitičnih skupnosti, 

- dajanje soglasij in izvrševanje drugih jav- 
nih pooblastil, ki so s tem zakonom dana 
zavodom, 

- strokovni nadzor nad izvajanjem pose- 
gov na naravni in kulturni dediščini, 

- spremljanje stanja naravne in kulturne 
dediščine, obveščanje o tem stanju družbeno- 
politične skupnosti in kulturne skupnosti z 
ustreznimi predlogi. 

56. člen 

Osnove in merila za oblikovanje sredstev za 
izpolnjevanje obveznosti v svobodni menjavi 
dela ter njihov obseg določijo uporabniki in 
izvajalci s samoupravnim sporazumom o te- 
meljih plana. 

Sredstva za izpolnjevanje obveznosti v svo- 
bodni menjavi dela se zagotavljajo iz dohodka 
temeljnih organizacij združenega dela in iz 
dohodka oziroma prihodkov delovnih ljudi. 

Varianta: 
Ta člen se črta. 

IV. SAMOUPRAVNO ORGANIZIRANJE 
IZVAJALCEV 

57. člen 

Strokovne in druge varstvene naloge po 
tem zakonu izvršujejo ustrezno strokovno 
usposobljeni delavci v zavodih. 

Strokovnih in drugih varstvenih nalog po 
tem zakonu ni mogoče izvajati kot samostoj- 
no osebno delo s sredstvi, ki so last občanov. 

Republiška upravna organa, pristojna za 
urbanizem in kulturo natančneje predpišeta 
strokovno usposobljenost, ki jo morajo imeti 
delavci iz prvega odstavka tega člena. 

58. člen 

Delavci v zavodih pridobivajo dohodek za- 
voda iz celotnega prihodka, ki ga ta ustvari: 

1. s svobodno menjavo dela; 
2. s prodajo proizvodov in storitev; 
3. z udeležbo pri skupaj ustvarjenem do- 

hodku na podlagi združevanja dela in sred- 
stev; 

4. z dotacijo ali na kakšni drugi podlagi, 
določeni z zakonom ali samoupravnim spora- 
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OPOMBE: zumom oziroma s pogodbo v skladu z zako- 
nom. 

Zavod ustvarja celotni prihodek na način iz 
2. in 3. točke prejšnjega odstavka le, če je to v 
skladu z njegovimi obveznostmi po samou- 
pravnih sporazumih v okviru svobodne me- 
njave dela in z namenom družbenih sredstev, 
s katerimi upravlja. 

59. člen 

Zavod kot delovno organizacijo lahko usta- 
novijo organizacije združenega dela, samo- 
upravne skupnosti in druge družbenopravne 
osebe. 

Če ustanovitelj zavoda ni družbenopolitič- 
na skupnost ali posebna kulturna skupnost, je 
za ustanovitev zavoda potrebno soglasje pri- 
stojne družbenopolitične skupnosti in mnenje 
posebne kulturne skupnosti. 

60. člen 

Zavod sme začeti delati, ko republiška 
upravna organa, pristojna za urbanizem in 
kulturo ugotovita, da izpolnjuje strokovne, or- 
ganizacijske in kadrovske pogoje za oprav- 
ljanje nalog po tem zakonu. 

Natančnejši pogoji iz prejšnjega odstavka 
se predpišejo s predpisom iz tretjega odstav- 
ka 57. člena tega zakona. 

61. člen 

Zavod je lahko organiziran kot temeljna or- 
ganizacija združenega dela v sestavu ustrez- 
ne delovne organizacije, lahko pa tudi kot 
delovna organizacija, ki v svoji sestavi nima 
temeljnih organizacij združenega dela. 

V skladu z zakonom se zavodi lahko zdru- 
žujejo v združenja in druge oblike združeva- 
nja dela in sredstev. 

62. člen 

Zavod upravljajo delavci zavoda, v zadevah 
posebnega družbenega pomena, določenih s 
tem zakonom, pa enakopravno sodelujejo in 
soodločajo delegati ustanoviteljev, družbeno- 
politične skupnosti, samoupravne interesne 
skupnosti, krajevne skupnosti in družbenopo- 
litičnih organizacij (v nadaljnjem besedilu: 
delegati družbene skupnosti). 

V upravljanju zavoda sodelujejo in soodlo- 
čajo tudi delegati uporabnikov, ki so udele- 
ženci v neposredni svobodni menjavi dela z 
zavodom (v nadaljnjem besedilu: delegati 
uporabnikov), kadar gre za uresničevanje 
medsebojnih družbenoekonomskih odnosov 
v skladu s samoupravnim sporazumom, dru- 
gim splošnim aktom in zakonom. 

Z aktom ustanovitelja se po predhodnem 
dogovoru z zainteresiranimi organizacijami in 
organi v okviru Socialistične zveze delovnega 
ljudstva podrobneje določi, kateri ustanovite- 
lji, družbenopolitične skupnosti, samouprav- 
ne interesne skupnosti, krajevne skupnosti in 
družbenopolitične organizacije delegirajo v 
organ upravljanja zavoda svoje delegate in 
koliko jih delegirajo. 

63. člen 

Delegati družbene skupnosti v organu 
upravljanja zavoda soodločajo v zadevah po- 
sebnega družbenega pomena, zlasti pa: 

- pri določanju predloga statuta, 
- pri sprejemanju drugih samoupravnih 

splošnih aktov razen tistih, s katerimi se ureja 
delitev tistega dohodka, ki je namenjen za 
osebno in skupno porabo in medsebojna de- 
lovna razmerja, 

- pri določanju razvojnih programov in od- 
ločanju o razširjeni reprodukciji, 
- pri sprejemanju plana, letnega delovnega 

načrta in zaključnega poročila, 
- pri določanju temeljnih pogojev za prido- 

bivanje dohodka, 
- pri sprejemanju finančnega načrta in 

zaključnega računa, 
- pri določanju cen storitev, 
- pri oblikovanju načel in meril kadrovske 

politike in pri njihovem izvajanju, 
- pri imenovanju in razrešitvi poslovodnih 

organov ter delavcev s posebnimi pooblastili 
in odgovornostmi, 

- pri odločanju o statusnih spremembah. 
V zadevah iz prejšnjega odstavka je odloči- 

tev sprejeta, če so jo z ločenim glasovanjem 
sprejeli v enakem besedilu delegati delavcev 
zavoda in delegati družbene skupnosti. Če ni 
doseženo soglasje, se začne usklajevalni po- 
stopek, ki ga določa statut. 

64. člen 

Delegati uporabnikov v organu upravljanja 
zavoda soodločajo v zadevah, ki se nanašajo 
na uresničevanje neposredne svobodne me- 
njave dela, zlasti pa o uresničevanju skupnih 
ciljev, o cenah, o namenu porabe sredstev in 
o drugih zadevah neposredne svobodne me- 
njave dela. 

65. člen 

Statut zavoda velja, ko dasta nanj svoje 
soglasje pristojna družbenopolitična skup- 
nost in posebna kulturna skupnost. 

66. člen 

Zavodi so: 
- območni zavodi za varstvo naravne in 

kulturne dediščine, 
- specializirani zavodi za naravno in kul- 

turno dediščino. 
Strokovne naloge po tem zakonu opravlja 

za Skupščino SR Slovenije in republiške 
upravne organe ustrezni zavod za varstvo na- 
ravne in kulturne dediščine. 

67. člen 

Območni zavod za varstvo naravne in kul- 
turne dediščine opravlja za družbenopolitič- 
no skupnost, krajevno skupnost in za poseb- 
no kulturno skupnost strokovne naloge in po- 
samezna javna pooblastila po tem zakonu s 
tem, da izvršuje dejavnost, programe storitev 
in storitve, ki so predmet svobodne menjave 
dela po 54. in 55. členu tega zakona. 
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68. člen 

Specializirani zavod za naravno in kulturno 
dediščino (restavratorski zavod) izvršuje zla- 
sti specializirana tehnično-zaščitna, vzdrže- 
valna in druga izvedbena dela na naravnih 
znamenitostih in kulturnih spomenikih, ki so 
predmet neposredne svobodne menjave dela 
po 53. členu tega zakona. 

Specializirani zavod se lahko ustanovi tudi 
za upravljanje narodnega parka ali večjega 
krajinskega ali zgodovinskega parka, ali pa se 
take naloge zaupajo drugi ustrezni organiza- 
ciji. 

Specializiranemu zavodu ni mogoče pove- 
riti izvrševanje javnih pooblastil, ki so po tem 
zakonu dana območnemu zavodu. 

69. člen 

Z aktom o ustanovitvi se določi, za katero 
območje ali področje se ustanovi zavod. 

70. člen 

Zavod ne sme spreminjati svoje dejavnosti 
brez soglasja ustanovitelja. 

Če je zavodu dovoljeno opravljati tudi dru- 
ge dejavnosti, ki po tem zakonu niso dejavno- 
sti posebnega družbenega pomena, mora te 
dejavnosti organizirati v posebnih temeljnih 
organizacijah združenega dela. 

V. IZVRŠEVANJE NADZORSTVA 

71. člen 

Upravno nadzorstvo nad izvrševanjem tega 
zakona obsega: 

- nadzorstvo nad zakonitostjo aktov, s ka- 
terimi se odloča o pravicah in dolžnostih ob- 
čanov, organizacij združenega dela in drugih 
samoupravnih organizacij in skupnosti, 

- nadzorstvo nad zakonitostjo dela organi- 
zacij združenega dela ter drugih samouprav- 
nih organizacij in skupnosti, 

- inšpekcijsko nadzorstvo, ki ga opravljajo 
za področje urbanizma pristojni upravni in 
inšpekcijski organ. 

72. člen 

Poleg ukrepov, ki jih določa zakon, je organ 
inšpekcije upravičen: 

- odrediti začasno ustavitev del ali prepo- 
vedati ali omejiti rabo naravne znamenitosti 
ali kulturnega spomenika, če se dela izvajajo 
ali če se uporabljajo naravne znamenitosti ali 
kulturni spomenik v nasprotju s tem zako- 
nom, aktom o zavarovanju ali predpisanimi 
varstvenimi ukrepi, 

- predpisati ustrezne ukrepe imetniku na- 
ravne znamenitosti ali kulturnega spomenika, 
če ga ne vzdržuje in preti nevarnost poškodo- 
vanja ali uničenja, 

- poveriti ustrezni varstveni organizaciji, 
da na stroške imetnika naravne znamenitosti 
ali kulturnega spomenika izvrši ukrepe, ki so 
mu bili naloženi, pa jih sam ni izvršil; če gre za 

nujna dela, lahko z odločbo odredi, da mora OPOMBE: 
stroške založiti ustrezna samoupravna intere- 
sna skupnost. 

VI. KAZENSKE DOLOČBE 

73. člen 

Z denarno kaznijo od 10.000 dinarjev se 
kaznuje za prekršek organizacija združenega 
dela ali druga pravna oseba, ki je po določbah 
tega zakona imetnik naravne znamenitosti ali 
kulturnega spomenika: 

1. Če začne ali izvrši poseg na naravni zna- 
menitosti ali kulturnem spomeniku brez do- 
voljenja ali v nasprotju z dovoljenjem (27. 
člen); 

2. Če uporablja naravno znamenitost ali 
kulturni spomenik v nasprotju z aktom o zava- 
rovanju aH na način, ki ogroža njegovo ohra- 
nitev ali izgled (28. člen); 

3. če ne izvrši predpisanih ukrepov po od- 
ločbi pristojne inšpekcije (72. člen). 

Z denarno kaznijo od 1000 do 5000 dinarjev 
se kaznuje tudi odgovorna oseba organizacije 
združenega dela, organa družbenopolitične 
skupnosti ali krajevne skupnosti ali druge 
pravne osebe, ki stori kakšen prekršek iz 
prejšnjega odstavka. Enako se kaznuje tudi 
posameznik, ki je po tem zakonu imetnik na- 
ravne znamenitosti ali kulturnega spomenika 
in je storil kakšen prekršek iz prejšnjega od- 
stavka. 

74. člen 

Z denarno kaznijo od 10.000 dinarjev se 
kaznuje izvajalska organizacija združenega 
dela ali nosilec samostojnega osebnega dela 
ali posameznik, ki ne ustavi gradbenih ali 
drugih del, če naleti na arheološko najdišče 
ali arheološki predmet ali na naravni objekt, 
ali ne poskrbi za zavarovanje najdbe in se 
obvesti pristojne varstvene organizacije (46. 
člen). 

Z denarno kaznijo od 1000 do 5000 dinarjev 
se kaznuje tudi odgovorna oseba organizacije 
združenega dela ali druge pravne osebe, ki 
storijo prekršek iz prejšnjega odstavka. 

75. člen 

Z denarno kaznijo od 5000 do 50.000 dinar- 
jev se kaznuje organizacija združenega dela 
ali druge pravne osebe: 

1. če v določenem roku ne pripravijo pri- 
stojni varstveni organizaciji pravne ali dejan- 
ske spremembe na naravni znamenitosti ali 
kulturnem spomeniku (25. člen); 

2. če s posegom v okolico nepremične na- 
ravne znamenitosti ali kulturnega spomenika 
okrnijo njegov izvirni izgled (26. člen); 

3. če v nasprotju z določbo ne omogočijo 
javnosti ogleda ali znanstvenega proučevanja 
ali ga v ta namen ne izročijo ustrezni organi- 
zaciji (30. člen); 

4. če premično naravno znamenitost ali 
kulturni spomenik brez ustreznega soglasja 
premestijo (31. člen); 
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OPOMBE: 5. če kršijo predkupno pravico družbeno- 
politične skupnosti ali druge družbeno prav- 
ne osebe (33. člen in 36. člen); 

6. če brez dovoljenja izvozijo predmete na- 
ravne ali kulturne dediščine, ki niso naravna 
znamenitost ali kulturni spomenik, opravijo 
mednarodno zamenjavo aii uvozijo naravno 
"znamenitost ali kulturni spomenik brez dovo- 
ljenja organa države, katere se uvaža (37., 39. 
in 40. člen); 

7. če brez dovoljenja raziskujejo arheološki 
spomenik ali arheološko najdišče (41. in 42. 
člen); 

8. če ne zavarujejo družbenih sredstev, ki 
so bila vložena v naravno znamenitost ali kul- 
turni spomenik, na katerem ima kdo lastnin- 
sko pravico (47. člen). 

Z denarno kaznijo od 500 do 5000 dinarjev 
se kaznuje tudi odgovorna oseba organizacije 
združenega dela ali druge odgovorne osebe, 
ki storijo kakšen prekršek iz prejšnjega od- 
stavka. 

Z denarno kaznijo od 1000 do 10.000 dinar- 
jev se kaznuje posameznik, če stori kakšen 
prekršek iz 1. do 7. točke prvega odstavka 
tega člena. 

VII. PREHODNE IN KONČNE 
DOLOČBE 

76. člen 

Akti, s katerimi se zavarovane naravne zna- 
menitosti in kulturni spomeniki po dosedanjih 

predpisih, se morajo uskladiti z določbami 
tega zakona v treh letih od njegove uveljavi- 
tve. 

77. člen 

Obstoječe varstvene organizacije morajo 
prilagoditi svojo organizacijo in uskladiti sa- 
moupravne splošne akte z določbami tega 
zakona v enem letu in pol od njegove uveljavi- 
tve. 

78. člen 

Republiška upravna organa, pristojna za 
urbanizem in kulturo izdata predpise iz 13., 
20., 23., 45. in 57. člena tega zakona v šestih 
mesecih od uveljavitve tega zakona. 

79. člen 

Z dnem, ko začne veljati ta zakon, neha 
veljati zakon o varstvu kulturnih spomenikov 
(Uradni list SRS, št. 26/61 in 11/65) in zakon o 
varstvu narave (Uradni list SRS, št. 7/70). 

80. člen 

Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v 
»Uradnem listu«. 

OBRAZLOŽITEV 

Skupščina SR Slovenije je na sejah zborov dne 5. 2. 1979 in 
7. 2. 1979 sprejela predlog za izdajo zakona o naravni in 
kulturni dediščini in stališča k predlogu za izdajo zakona. 
Obenem s predlogom za izdajo zakona so skupščinski zbori 
obravnavali tudi analizi o problematiki varstva naravne in 
kulturne dediščine s predlogi ukrepov. O predlogu za izdajo 
zakona in o problematiki varstva je razpravljala tudi skupščina 
Kulturne skupnosti Slovenije. 

O predlogu za izdajo zakona in o problematiki varstva so 
pred sejami zborov skupščine obravnavali tudi odbori zborov 
skupščine za družbenoekonomske odnose in za stanovanj- 
sko-komunalna vprašanja in varstvo okolja ter skupščinske 
komisije za narodnosti, za vprašanja borcev NOV in zakono- 
dajno-pravna komisija. Nadalje so to gradivo obravnavali še 
svet za kulturo pri Republiški konferenci SZDL, Skupnost 
zavodov za spomeniško varstvo, Skupnost muzejev in Skup- 
nost arhivov. 

Pri oblikovanju osnutka zakona so upoštevane tiste pri- 
pombe in predlogi, ki so v skladu s sistemskimi izhodišči v 
sprejetem predlogu za izdajo zakona in sprejetimi stališči 
skupščinskih zborov in so se nanašali na vprašanja, ki naj jih 
ureja zakon, drugi pa bodo upoštevani v izvršilnih predpisih. 

Osnutek zakona ima sedem poglavij: splošne določbe, var- 
stvo naravne in kulturne dediščine (s podpoglavji: naravna in 
kulturna dediščina, naravne znamenitosti in kulturni spome- 
niki, varstveni ukrepi, arheološka izkopavanja in najdbe ter 
stroški vzdrževanja naravnih znamenitosti in kulturnih spo- 
menikov), družbenoekonomski odnosi in samoupravne inte- 
resne skupnosti, samoupravno organiziranje izvajalcev, 
upravno nadzorstvo, kazenske določbe ter prehodne in 
končne določbe. V poglavju splošnih doložb je opredeljen 
namen zakona, ki določa pogoje in način uporabe ter varstvo 
naravne in kulturne dediščine, načela za ohranjanje in zado- 
voljevanje kulturnih potreb in interesov na tem področju. 
Opredeljena je naravna in kulturna dediščina, kije izvedena iz 

104. člena Ustave SR Slovenije, kakor tudi njen namen varo- 
vanja. Nadalje vsebuje osnovna načela podružbljanja tega 
področja in uskladitve te dejavnosti z družbenopolitičnim 
sistemom in v ta namen opredeljuje pravice in dolžnosti od 
občana, krajevne skupnosti, temeljne organizacije in drugih 
samoupravnih organizacij in skupnosti do občine in republike 
s posebnim poudarkom na vključevanje naravne in kulturne 
dediščine v samoupravno družbeno planiranje. 

V drugem poglavju - varstvo naravne in kulturne dediščine 
- se določa, da varstvo naravne in kulturne dediščine dolo- 
čajo družbeni in zlasti prostorski plani in da je ta dediščina 
obvezen element družbenega planiranja. 

Tista naravna in kulturna dediščina, kije posebnega kultur- 
nega in zgodovinskega pomena, pa se poleg tega še posebej 
zavaruje z aktom o zavarovanju, ki ga sprejmre na predlog 
posebne kulturne samoupravne interesne skupnosti skup- 
ščina pristojne družbenopolitične skupnosti. Akte o zavarova- 
nju sprejema občinska skupščina, razen akta o zavarovanju 
narodnih parkov, večjih krajinskih in zgodovinskih parkov ter 
tistih naravnih znamenitosti in kulturnih spomenikov velikega 
ali izjemnega pomena za SR Slovenijo, kijih sprejema Skup- 
ščina SR Slovenije. Taka razmejitev pristojnosti je za nekatere 
udeležence v razpravi sporna, ker menijo, da bi občine uteg- 
nile smatrati, da za take znamenitosti in spomenike niso 
dolžne skrbeti. 

Varstveni ukrepi se predpisujejo z aktom o zavarovanju ter z 
drugimi upravnimi ukrepi. Sistem pravnega varstva obsega 
vse tiste določbe, iz katerih izhajajo za imetnike in druge 
občane določene obveznosti ali omejitve vpogledu uporabe, 
razpolaganja in vzdrževanja naravnih znamenitosti in kultur- 
nih spomenikov, kar v glavnem vsebujeta že sedanja zakona o 
varstvu narave in kulturnih spomenikov. Varstvo arheoloških 
najdišč, ki niso posebej zavarovani kot arheološki spomeniki, 
se izvaja s programi o urejanju stavbnega zemljišča. Vse 
upravne zadeve v zvezi s pravnim varstvom so v pristojnosti 
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upravnih organov, varstvene organizacije imajo le posamezna 
javna pooblastila. Družbenopolitične skupnosti s svojimi or- 
gani skrbijo predvsem za pravno varstvo, delovni ljudje in 
občani v samoupravnih skupnostih pa za zadovoljevanje 
skupnih potreb in interesov. 

V poglavju družbenoekonomski odnosi in samoupravne 
interesne skupnosti je vsebovano načelo, da stroške vzdrže- 
vanja naravnih znamenitosti in kulturnih spomenikov trpi 
imetnik razen stroškov, ki nastanejo zaradi zahtevnejše 
izvedbe vzdrževalnih del. Ti izredni stroški bremenijo sredstva 
uporabnikov, kijih v skladu s programom samoupravno zdru- 
žujejo v ustrezni samoupravni interesni skupnosti. Osnutek 
zakona se glede urejanja družbenoekonomskih odnosov in 
glede združevanja v samoupravne interesne skupnosti skli- 
cuje na zakon o skupnih osnovah svobodne menjave dela in 
zlasti na zakon o kulturnih skupnostih, ki bo urejal ta vpraša- 
nja tudi za to področje, ki sodi v sfero kulturnih dejavnosti. 

V okviru poglavja samoupravno organiziranje izvajalcev so 
opredeljene naloge na področju varstva naravne in kulturne 
dediščine, ki so posebnega družbenega pomena in način 
uresničevanja posebnega družbenega interesa, ki se pojavlja 
že pri ustanavljanju varstvenih organizacij in vse do soodloča- 
nja predstavnikov ustanovitelja in drugih uporabnikov njiho- 
vih storitev. Za razliko od sedanjega zakona se uvaja upravno 
in inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem tega zakona. 

V poglavju kazenske določbe so vsebovani le prekrški, ne 
pa tudi kazniva dejanja, ki so že zajeta v kazenskem zakonu 
SR Slovenije. 

V prehodnih in končnih določbah se predpisuje uskladitev 
aktov o zavarovanju po sedanjih zakonih z določbami tega 
zakona, uskladitev organizacije in samoupravnih splošnih 
aktov varstvenih organizacij s tem zakonom in rok za izdajo 
izvršilnih predpisov. 

PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA 

o spremembah in dopolnitvah zakona o 

varstvu zraka, z osnutkom zakona 

(ESA- 288) 

POVZETEK 
PREDLOGA ZA IZDAJO ZAKONA O 
SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA 
O VARSTVU ZRAKA 

S predlogom za izdajo zakona se v skladu s 70. členom 
Ustave SR Slovenije in zakonom o združenem delu na 
novo ureja način zagotavljanja sredstev za upravljanje 
nalog skupnega pomena na področju varstva zraka, za 
katere so po zakonu o varstvu zraka (Uradni list SRS, št. 
13/75) zavezane skupnosti za varstvo zraka in Zveza skup- 
nosti za varstvo zraka Slovenije. Hkrati se odpravlja nes- 
kladnost 28. in 29. člena zakona o varstvu zraka z zveznimi 
predpisi o oblikovanju cen tekočih goriv in naftnih deriva- 
tov. 

Po predlogu za izdajo zakona zagotavljajo sredstva za 
upravljanje nalog skupnega pomena na področju varstva 
zraka upravljalci oziroma uporabniki virov onesnaževanja 
zraka s prispevkom zaradi onesnaževanja zraka. Višina 
tega prispevka se določa glede na programe dela, ki jih 
sprejmejo samoupravne interesne skupnosti za varstvo 
zraka in Zveza skupnosti za varstvo zraka Slovenije ter 
glede na stopnjo onesnaževanja, ki jo povzročajo viri 
onesnaževanja zraka. 

Temeljne organizacije združenega dela, ki upravljajo z 

nepremičnimi viri onesnaževanja zraka, združujejo prispe- 
vek zaradi onesnaževanja zraka v višini določeni s samou- 
pravnim sporazumom, katerega sklenejo v okviru samou- 
pravnih interesnih skupnosti za varstvo zraka. 

Imetniki cestnih motornih vozil, kot uporabniki premič- 
nih virov onesnaževanja zraka, plačujejo prispevek zaradi 
onesnaževanja zraka v višini, ki jo določi z odlokom Izvršni 
svet Skupščine SR Slovenije. Pri določanju višine pri- 
spevka upošteva Izvršni svet sprejete programe dela sa- 
moupravnih interesnih skupnosti za varstvo zraka in Zveze 
skupnosti za varstvo zraka Slovenije ter delovno prostor- 
nino motorjev. 

Plačevanja prispevka zaradi onesnaževanja zraka so 
oproščene temeljne organizacije združenega dela, ki izva- 
jajo sanacije virov onesnaževanja na podlagi sanacijskih 
programov, imetniki cestnih motornih vozil javnega potni- 
škega prometa, imetniki intervencijskih vozil in vozil za 
notranje zadeve, delovnih vozil, ki služijo samo kmetijski 
proizvodnji, ter diplomatski in konzularni predstavniki. 

V predlogu za izdajo zakona so tudi določene mate- 
rialne obveznosti, ki naj bi jih imela SR Slovenija v okviru 
uveljavljanja posebnega družbenega varstva zraka. Bolj 
podrobno pa so opredeljena tudi načela za zagotavljanje 
sredstev za programirane sanacije obstoječih virov one- 
snaževanja zraka širšega pomena. 

PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA 
O SPREMEMBAH IN 
DOPOLNITVAH ZAKONA O 
VARSTVU ZRAKA 

I. USTAVNA PODLAGA 
Ustavna podlaga za izdajo predlaganega 

zakona je podana v 4. točki prvega odstavka 
321. člena ustave SR Slovenije, po kateri se z 
zakonom ureja gospodarjenje s prostorom, 
raba, izkoriščanje in varstvo naravnih boga- 

stev ter hidrometeorološka služba. Ustavno 
podlago za predlagani zakon predstavlja tudi 
določba 70. člena ustave SR Slovenije, po 
kateri se lahko z zakonom določi obvezna 
ustanovitev samoupravne interesne skupno- 
sti, katere dejavnosti oziroma zadeve so po- 
sebnega družbenega pomena, določijo nače- 
la za njeno organizacijo in medsebojna ra- 
zmerja v njej ter predpiše obveznost plačeva- 
nja prispevkov tej skupnosti in določi obvez- 
nost sodelovanja oziroma združevanja sa- 
moupravnih interesnih skupnosti za skupno 
izvajanje nekaterih skupnih nalog. 

OPOMBE: 
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OPOMBE: II. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA 
IZDAJO ZAKONA 

1. Skupščina SR Slovenije je leta 1975 
sprejela zakon o varstvu zraka (Uradni list 
SRS, št. 13/75), na podlagi katerega imajo 
delovni ljudje in občani, organizacije združe- 
nega dela, družbenopolitične skupnosti, kra- 
jevne skupnosti in druge samoupravne orga- 
nizacije in skupnosti pravico in dolžnost za- 
gotavljati pogoje za ohranitev naravnega sta- 
nja zraka oziroma za izboljšanje onesnažene- 
ga zraka. Za smotrno uresničevanje obvezno- 
sti so bile z zakonom določene temeljne nalo- 
ge, v okviru katerih sta bili med prednostnimi 
uvrščeni naslednji: 
- obvezno oblikovanje samoupravnih inte- 

resnih skupnosti za varstvo zraka na preko- 
merno onesnaženih območjih (III. in IV. ob- 
močje) in Zveze skupnosti za varstvo zraka za 
območje SR Slovenije in 

- organizacija republiške službe za varstvo 
zraka. 

V skladu z navedenima nalogama so v obči- 
nah, v katerih je III. oziroma IV. območje one- 
snaženosti zraka, pričeli leta 1976 ustanavljati 
samoupravne skupnosti za varstvo zraka. 

Ustanovljene občinske in medobčinske sa- 
moupravne interesne skupnosti za varstvo 
zraka so za upravljanje nalog skupnega po- 
mena, ki presegajo okvire občin in so po- 
membne za delovne ljudi in občane v republi- 
ki, ustanovile na ustanovni skupščini, dne 8. 
11. 1977, Zvezo skupnosti za varstvo zraka za 
območje SR Slovenije. 

Pri Meteorološkem zavodu SRS pa je bila 
1975. leta ustanovljena republiška služba za 
varstvo zraka. Pri zasnovi te službe je bil v 
celoti upoštevan namen zakona o varstvu zra- 
ka, naj bi ta služba opravljala analitično-nad- 
zorne naloge za potrebe SR Slovenije, Zveze 
skupnosti za varstvo zraka Slovenije, samou- 
pravnih interesnih skupnosti za varstvo zraka, 
občin in organizacij združenega dela. 

Hkrati s samoupravnim in strokovnim orga- 
niziranjem pa se ni reševalo vprašanje obliko- 
vanja finančnih sredstev, potrebnih za delo 
ustanovljenih občinskih samoupravnih inte- 
resnih skupnosti, Zveze skupnosti za varstvo 
zraka za območje SR Slovenije in republiške 
službe za varstvo zraka. Ustanovljene samo- 
upravne interesne skupnosti za varstvo zraka 
zato niso mogle organizirati rednega dela in 
pričeti z upravljanjem bistvenih nalog, kot so: 

- priprava predlogov in ukrepov za varstvo 
zraka pred onesnaževanjem: 

- usmerjanje priprav in izdelav sanacijskih 
programov za posamezne vire onesnaževanja 
zraka; 

- priprava sanacijskih programov za ogro- 
žena območja in priprava skupnih občinskih 
sanacijskih programov. 

Podobno kot občinske samoupravne inte- 
resne skupnosti za varstvo zraka tudi Zveza 
skupnosti za varstvo zraka za območje SR 
Slovenije ni mogla pričeti z rednim delom in 
sistematičnim uresničevanjem z zakonom do- 
ločenih nalog, kot so: 

- priprava programa prednostnih ukrepov 

za varstvo zraka pred onesnaževanjem v SR 
Sloveniji; 

- programiranje usmerjene razvojne in 
znanstveno-raziskovalne dejavnosti na po- 
dročju varstva zraka; 

- izobraževanje in izpopolnjevanje kadrov; 
- propagandno-vzgojna in publicistična 

dejavnost; 
- spremljanje splošne onesnaženosti 

zraka. 
Zaradi nerešenega vprašanja zagotavljanja 

sredstev za varstvo zraka je ostalo v ospredju 
odprto tudi vprašanje organizacije mreže me- 
rilnih postaj na območju SR Slovenije in vpra- 
šanje druge nujne tehnične opremljenosti, ki 
predstavlja osnovo za delovanje analitično- 
nadzornega in alarmnega informacijskega si- 
stema za varstvo zraka oziroma za učinkovito 
delovanje službe za opazovanje, javljanje, ob- 
veščanje in alarmiranje (OJOA). Za to službo 
naj bi bila na podlagi zakona o varstvu zraka 
(Uradni list SRS, št. 13/75) in zakona o ljudski 
obrambi (Uradni list SRS, št. 23/76) zavezana 
republiška služba za varstvo zraka pri Meteo- 
rološkem zavodu SR Slovenije. To dejstvo - 
da je vprašanje zagotavljanja sredstev za var- 
stvo zraka ostalo nerešeno, onemogoča repu- 
bliški službi, da bi opravljala naloge, za katere 
je zavezana po zakonu oziroma, da bi zago- 
tavljala vse potrebne temeljne podatke za: 

- načrtovanje sanacijskih ukrepov temelj- 
nih organizacij združenega dela, ki so po za- 
konu o varstvu zraka zavezane za sanacijo 
svojih objektov, obratovali naprav, ki onesna- 
žujejo zrak; 

- izdelavo sanacijskih programov za III. in 
IV. območje onesnaženosti zraka; 

- za izvajanje začasnih izrednih ukrepov v 
primerih, ko so prekoračene v najbolj ogrože- 
nih območjih (IV. območju) kritične stopnje 
onesnaženosti zraka. 

2. Skupščina Socialistične republike Slo- 
venije je na seji Zbora združenega dela in 
Zbora občin dne 25. 1. 1978 ob obravnavi 
stanja onesnaženosti zraka in o doseženi 
stopnji uresničevanja zakona o varstvu zraka 
sprejela sklepe in priporočila za izvajanje nuj- 
nih ukrepov na področju varstva zraka (Ura- 
dni list SRS, št. 2/78). Ugotovila je, da je 
dveletna zamuda pri ustanavljanju občinskih 
in medobčinskih skupnosti za varstvo zraka 
ter Zveze skupnosti za varstvo zraka v SR 
Sloveniji onemogočila razrešitev temeljnih fi- 
nančnih vprašanj v zvezi z zagotavljanjem 
sredstev za varstvo zraka, s čimer je bila v 
določeni meri tudi zavrta realizacija z zako- 
nom določenih nalog, pomembnih za vso re- 
publiko. V okviru sprejetih sklepov je zavezala 
izvršni svet Skupščine SR Slovenije, da na 
podlagi 28. in 29. člena zakona o varstvu 
zraka v kratkem prouči vse možnosti za obli- 
kovanje finančnih sredstev za varstvo zraka 
(sklep 1.1'.). Hkrati je priporočila Zvezi skup- 
nosti za varstvo zraka Slovenije, da pripravi 
srednjeročni in letni program dela in finančni 
načrt za leto 1978 in predlog o načinu plače- 
vanja prispevka za varstvo zraka v smislu do- 
ločb 29. člena zakona o varstvu zraka (pripo- 
ročila 1. 1. do 1. 3.). 
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Skupščinam občin pa je Skupščina SR Slo- 
venije priporočila, da ustanovljenim samou- 
pravnim interesnim skupnostim za varstvo 
zraka zagotovijo potrebna finančna sredstva 
za začetek njihovega dela in nudijo neposre- 
dno pomoč pri oblikovanju in uveljavljanju 
samoupravnih sporazumov o plačevanju pri- 
spevkov zaradi onesnaževanja zraka v višini, 
ki bo zagotavljala nemoteno redno poslova- 
nje skupnostim in izvajanje nalog, določenih 
z zakonom o varstvu zraka (priporočilo 2. 5.). 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 
podlagi navedenega sklepa podrobno proučil 
vse dejanske možnosti in ugotovil, da so do- 
ločbe 29. člena zakona o varstvu zraka z zako- 
nodajnopravnega vidika praktično neizvedlji- 
ve ob obstoječih drugih predpisih. 

Za upravljanje nalog skupnega pomena, za 
katere je po zakonu zavezana Zveza skupno- 
sti za varstvo zraka za območje SR Slovenije 
in republiška služba za varstvo zraka pri Me- 
teorološkem zavodu SR Slovenije, je kot vir 
sredstev določen prispevek za varstvo zraka 
(29. in 31. člen zakona). Ta prispevek bi morali 
plačevati porabniki goriv pri nakupu od kilo- 
grama ali litra goriva za prometna sredstva in 
za ogrevanje, razen od lesa, oglja, koksa in 
plina, in sicer v višini glede na stopnjo one- 
snaževanja zraka, ki ga gorivo povzroča. 

Način plačevanja in višina prispevka za var- 
stvo zraka naj bi se določala z vsakoletnim 
zakonom na predlog Zveze skupnosti za var- 
stvo zraka za območje SR Slovenije (29. člen 
zakona). Izhodišče za tako zakonsko oprede- 
litev je temeljilo na predpostavki, da bo ta 
način oblikovanja finančnih sredstev za var- 
stvo zraka uveljavljen za celotno SFRJ, ki je 
po veljavnih predpisih pristojna za določanje 
cen vrst goriv, od katerih naj bi se zbiral 
predpisani prispevek za varstvo zraka. Glede 
na to, da od sprejema zakona o varstvu zraka 
do danes, v okviru zveznih predpisov ni bila 
uveljavljena pričakovana splošna oblika za- 
gotavljanja sredstev za varstvo zraka in ker 
tudi ni mogoče pričakovati, da bi v krajšem 
času prišlo do rešitve tega vprašanja na zvez- 
ni ravni, je nujno potrebno ustrezno spreme- 
niti in dopolniti določbe IV. poglavja zakona- 
financiranje varstva zraka. 

V določenem pogledu je v zakonu neustrez- 
no rešeno tudi vprašanje zagotavljanja fi- 
nančnih sredstev za delovanje samoupravnih 
interesnih skupnosti za varstvo zraka. 

Kot vir finančnih sredstev za delo teh skup- 
nosti je po 30. členu zakona določen prispe- 
vek zaradi onesnaževanja zraka, ki bi ga mo- 
rali plačevati upravljalci oziroma lastniki virov 
onesnaževanja zraka. Z določbo v četrtem 
odstavku istega člena pa so upravljalci oziro- 
ma lastniki, ki izvajajo sanacijo virov onesna- 
ževanja, oproščeni plačevanja prispevka za 
dobo, ki je predpisana s sanacijskim progra- 
mom. To pa lahko pomeni za določen čas 
večje zmanjševanje ali celo prekinitev zago- 
tavljanja sredstev v okviru samoupravne inte- 
resne skupnosti za varstvo zraka. 

Da bi se zagotovil stalni dotok potrebnih 
sredstev skupnostim za varstvo zraka, je po- 
trebno ustrezno spremeniti in dopolniti seda- 

nji sistem financiranja varstva zraka, ki je do- OPOMBE: 
ločen z 28., 29., 30. in 31. členom zakona. 
Hkrati s tem je treba ponovno opredeliti tudi 
namensko porabo sredstev v okviru skupnosti 
za varstvo zraka in Zveze skupnosti za varstvo 
zraka za območje SR Slovenije, določeno z 
32. in 33. členom zakona. 

V zakonu o spremembah in dopolnitvah 
zakona je potrebno tudi bolj določeno opre- 
deliti naloge republiške službe za varstvo zra- 
ka, v okviru katerih morajo v celoti upošteva- 
ne zahteve zakona o ljudski obrambi, in dolo- 
čiti način zagotavljanja sredstev za njeno 
osnovno dejavnost. 

3. Razlogi za izdajo zakona o spremembah 
in dopolnitvah zakona o varstvu zraka so torej 
izključno v zagotovitvi delovanja samouprav- 
nih interesnih skupnosti za varstvo zraka, saj 
brez ustrezne materialne podlage ne morejo 
opravljati svojih z zakonom določenih nalog. 
Spremembe in dopolnitve zakona predstav- 
ljajo le njegovo prvo in najnujnejšo korekcijo, 
in sicer v skladu s sprejetimi sklepi in priporo- 
čili za izvajanje nujnih ukrepov na področju 
varstva zraka. Celotna problematika delova- 
nja sistema varstva zraka, uveljavljanja druž- 
benoekonomskih odnosov na tem področju, 
organiziranost in delovanje samoupravnih in- 
teresnih skupnosti za varstvo zraka, zagotav- 
ljanje sredstev za te namene, pa bo proučena 
skupaj s problematiko vseh samoupravnih in- 
teresnih skupnosti na področju materialne 
proizvodnje. Na podlagi te celovite ocene in 
predlogov bodo pripravljene ustrezne spre- 
membe in dopolnitve vseh zakonov, ki obrav- 
navajo samoupravne interesne skupnosti na 
področju materialne proizvodnje. To pa bo 
storjeno šele v naslednji fazi spreminjanja in 
dopolnjevanja zakonov. 

III. NAČELA IN POGLAVITNE REŠITVE 
ZA NOVO ZAKONSKO UREDITEV 

Način zagotavljanja sredstev za posebno 
družbeno varstvo zraka in za opravljanje na- 
log skupnega pomena ter za sanacijo virov 
onesnaževanja zraka temelji na naslednjih 
načelih: 

1. Potrebna sredstva za ugotavljanje sploš- 
ne onesnaženosti zraka (imisijo) in širjenja 
onesnaženega zraka ter za splošno nadzor- 
stvo nad onesnaževanjem zraka (emisijo), kot 
temeljne podlage za uveljavljanje posebnega 
družbenega varstva zraka, naj zagotavlja So- 
cialistična republika Slovenija. 

2. Za upravljanje nalog skupnega pomena, 
za katere so po zakonu o varstvu zraka zave- 
zane občinske skupnosti za varstvo zraka in 
Zveza skupnosti za varstvo zraka za območje 
SR Slovenije naj zagotavljajo sredstva uprav- 
ljalci oziroma lastniki virov onesnaževanja 
zraka s prispevkom zaradi onesnaževanja 
zraka; 

3. Sredstva za sanacije virov onesnaževa- 
nja zraka morajo upravljalci oziroma lastniki 
virov zagotavljati praviloma iz lastnih sred- 
stev. 

Za sanacije virov onesnaževanja zraka, s 
katerimi upravljajo temeljne organizacije 
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OPOMBE: združenega dela, ki same investicijsko niso 
sposobne za uresničitev programiranih sana- 
cij, sicer pa opravljajo gospodarsko dejav- 
nost, ki je pomembna za uresničevanje plan- 
skih ciljev razvoja, naj se sredstva za sanacije 
zagotavljajo tudi s samoupravnim združeva- 
njem dela sredstev družbene reprodukcije 
drugih temeljnih organizacij združenega dela 
v okviru dohodkovnih ali organizacijskih po- 
vezav oziroma temeljnih organizacij z one- 
snaženega območja na podlagi samouprav- 
nih sporazumov. 

Za uresničevanje sanacijskih programov 
širšega družbenega pomena naj se združujejo 
sredstva tudi na podlagi družbenih dogovo- 
rov, ki jih sklenejo pristojni organi družbeno- 
političnih skupnosti, samoupravnih intere- 
snih skupnosti in drugih zainteresiranih de- 
javnikov. 

V izjemnih primerih, ko so sanacije obstoje- 
čih virov onesnaževanja zraka vezane na širše 
družbene potrebe, od katerih je odvisno ure- 
sničevanje ciljev družbenega razvoja določe- 
nih v družbenem planu Socialistične republi- 
ke Slovenije, se lahko določi tudi z zakonom 
obvezno združevanje sredstev. 

V skladu s temi načeli je potrebno spreme- 
niti in dopolniti 7., 8., 15., 16., 17., 24., 28., 29., 
30., 31., 32. in 33. člen zakona o varstvu zraka. 

A. Sredstva za upravljanje osnovne dejav- 
nosti republiške službe za varstvo zraka pri 
Meteorološkem zavodu SR Slovenije in za 
organizacijo ter za vzdrževanje republiške 
osnovne mreže merilnih postaj, po kateri se 
ugotavljajo temeljni elementi za uveljavljanje 
posebnega družbenega varstva, naj zagotav- 
lja Socialistična republika Slovenija (7., 16. in 
17. člen). 

Za osnovno dejavnost republiške službe za 
varstvo zraka naj se štejejo naslednje naloge: 

- ugotavljanje splošne onesnaženosti zra- 
ka (imisija) in širjenja onesnaženega zraka; 

- izvajanje splošnega družbenega nadzora 
nad onesnaževanjem zraka (emisijo); 

- priprava podatkov za izdelavo predlogov 
za razvrščanje ozemlja Socialistične republi- 
ke Slovenije v območja za potrebe varstva 
zraka pred onesnaževanjem in 

- priprava analitičnih podatkov za izdelavo 
sanacijskih programov, za izvajanje preven- 
tivnih ukrepov ter začasnih izrednih ukrepov. 

Sredstva, potrebna za organizacijo in vzdr- 
ževanje dopolnilne mreže merilnih postaj za 
podrobno ugotavljanje onesnaženosti zraka 
po posameznih območjih in za ugotavljanje 
onesnaženosti zraka, ki jo povzročajo posa- 
mezni industrijski viri, naj zagotavljajo skup- 
nosti za varstvo zraka s tega območja in orga- 
nizacije združenega dela, ki upravljajo z viri 
onesnaževanja zraka. 

B. Temeljne organizacije združenega dela 
in imetniki cestnih motornih vozil naj kot 
upravljalci oziroma lastniki virov onesnaževa- 
nja zraka zagotavljajo sredstva za upravljanje 
skupnih nalog s prispevkom zaradi onesnaže- 
vanja zraka. 

Prispevek zaradi onesnaževanja zraka naj 
plačujejo upravljalci nepremičnih virov one- 
snaževanja zraka in imetniki cestnih motornih 
vozil v višini, določeni glede na obseg in stop- 
njo onesnaževanja, ki jo viri povzročajo, in 
glede na sprejete programe dela skupnosti za 
varstvo zraka in Zveze skupnosti za varstvo 
zraka za območje SR Slovenije. 

Temeljne organizacije združenega dela, ki 
upravljajo z nepremičnimi viri onesnaževanja 
zraka, naj plačujejo prispevek v višini in na 
način, določen na podlagi samoupravnega 
sporazuma, ki ga sklenejo v okviru skupnosti 
za varstvo zraka; če samoupravni sporazum 
ni sklenjen do 30. novembra za naslednje leto 
ali pa ga sklene le del udeležencev in sredstva 
za izvedbo sprejetega programa niso zago- 
tovljena, določi občinska skupščina stopnjo 
prispevka s svojim odlokom za tiste, ki samo- 
upravnega sporazuma niso sklenili. 

Prispevka zaradi onesnaževanja zraka naj 
bodo oproščeni upravljalci virov onesnaževa- 
nja zraka, ki izvajajo sanacije virov po sanacij- 
skem programu. 

Imetniki cestnih motornih vozil naj kot upo- 
rabniki premičnih virov onesnaževanja zraka 
plačujejo prispevek zaradi onesnaževanja 
zraka glede na delovno prostornino motorjev. 
Višino tega prispevka naj določa z odlokom 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije glede na 
sprejete programe dela in finančne skupnosti 
za varstvo zraka in Zveze skupnosti za varstvo 
zraka za območje SR Slovenije. 

Pristojni upravni organ skupščine občine 
ob registraciji motornega vozila ne sme regi- 
strirati vozila, če imetnik vozila ne predloži 
dokaza o plačanem prispevku. 

V skladu z navedenimi izhodišči naj se od- 
pravi sedanji prispevek za varstvo zraka, dolo- 
čen z 29. členom zakona o varstvu zraka kot 
vir prihodka Zveze skupnosti za varstvo zraka 
Slovenije (določba prvega odstavka 31. člena 
zakona) in prispevek zaradi onesnaževanja 
zraka, določen z 30. členom zakona kot vir 
prihodka samoupravnih interesnih skupnosti 
za varstvo zraka (določba drugega odstavka 
31. člena zakona). 

C. V skladu z načelom za zagotavljanje 
sredstev za sanacijo virov onesnaževanja zra- 
ka naj se dopolni 15. člen zakona in črtata 
določbi druge alinee prvega odstavka 32. čle- 
na in prve alinee prvega odstavka 33. člena 
zakona o varstvu zraka. 

IV. FINANČNA SREDSTVA, KI SO 
POTREBNA ZA IZVAJANJE ZAKONA 

Za izvajanje predlaganega zakona o spre- 
ntembah in dopolnitvah zakona o varstvu zra- 
ka je potrebno predvidoma zagotoviti nasled- 
nja sredstva; 

1. Za vzpostavitev analitično-nadzornega 
in alarmnega informacijskega sistema za zrak 
na območju SR Slovenije v obdobju 
1979-1982 55,803.000 din.1 

Ta sredstva naj bi se zagotavljala v proraču- 
nu SR Slovenije. 

Sredstva za vzpostavitev analitično-nadzor- 
nega in alarmnega informacijskega sistema 
za zrak, naj bi se v obdobju 1979-1982 zago- 
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tavljala v proračunu SR Slovenije za posa- 
mezna leta, v naslednjih zneskih: 

TOVORNA VOZILA OPOMBE: 

INVESTICIJSKI STROŠKI 
Leta 
1979 
1980 
1981 
1982 

zneski v din 
16,673.000 
13,240.000 
10,600.000 
10,290.000 

1 Izračun predvidenih sredstev bazira na 
podatkih iz aprila 1979. Zaradi postopnosti 
graditve, bo potrebna valorizacija sredstev. 
STROŠKI VZDRŽEVANJA 
od 1979 do 1982 5,000.000 

2. Predlagani zakon ne bo obremenjeval 
občinskih proračunov. 

3. Za opravljanje programiranih nalog 
skupnega pomena, za katere so po zakonu 
zavezane skupnosti za varstvo zraka in Zveza 
skupnosti za varstvo zraka, bo potrebno iz 
prispevka zaradi onesnaževanja zraka zago- 
toviti letno 26,466.000 din in sicer za skupno- 
sti za varstvo zraka 17,644.000 din, za Zvezo 
skupnosti za varstvo zraka pa 8,822.000 din. 

Vir sredstev za uresničevanje nalog skup- 
nega pomena bo prispevek zaradi onesnaže- 
vanja zraka. 

Ta sredstva naj bi predvidoma zagotavljale 
temeljne organizacije združenega dela, ki 
upravljajo z nepremičnimi viri onesnaževanja 
zraka in imetniki cestnih motornih vozil v ra- 
zmerju 30% proti 70%. 

Na podlagi tako oblikovanega razmerja bi, 
po aproksimativnem izračunu prispevek zara- 
di onesnaževanja zraka za najštevilnejša mo- 
torna vozila (tovorna vozila, osebna vozila, 
traktorji) znašal: 

delovna prostornina 
motorja - m3  
do 1500 
1501-2500 
2501-3500 
3501-4500 
4501-5500 
5501-6500 
6501-7500 
7501-8500 
8501-9500 
nad 9501 

OSEBNA VOZILA 

delovna prostornina 
motorja-m3  
do 900 
901-1350 
1351-1800 
1801-2500 
2501-3150 
nad 3151 

TRAKTORJI 

prispevek 
din 

110,00 
140,00 
180,00 
210,00 
250,00 
290,00 
320,00 
350,00 
390,00 
430,00 

prispevek 
din 

40,00 
70,00 

110,00 
140,00 
180,00 
210,00 

moč (KM) motorja prispevek din 
do 25 
25-40 
41-63 
nad 64 

40,00 
100,00 
140,00 
210,00 

Prispevek zaradi onesnaževanja zraka bi 
imetniki motornih vozil plačevali ob registra- 
ciji motornih vozil hkrati z ostalimi pristojbi- 
nami za motorna vozila 

OSNUTEK ZAKONA 
O SPREMEMBAH IN 
DOPOLNITVAH ZAKONA O 
VARSTVU ZRAKA 

1. člen 

V zakonu o varstvu zraka (Uradni list SRS 
št. 13-594/75) se pravi odstavek 7. člena spre- 
meni in dopolni tako, da se glasi: »Socialistič- 
na republika Slovenija skrbi za ohranitev na- 
ravnega stanja zraka tako, da usmerja zadeve 
varstva zraka z družbenimi plani in zagotavlja 
pogoje za posebno družbeno varstvo zraka z 
določitvijo ogroženih območij ter z izdajo te- 
hničnih predpisov in normativov.« 

2. člen 

8. člen se spremeni in dopolni tako, da se 
glasi: »Občina skrbi z družbenim planiranjem 
in v skladu z njim s smotrnim prostorskim in 
urbanističnim urejanjem za varstvo zraka 
pred onesnaževanjem, sprejema predpise in 

sanacijske programe, organizira odpravljanje 
škodljivih posledic onesnaženega zraka za 
zdravje prebivalstva, za okolje in premoženje 
ter opravlja splošno nadzorstvo nad viri one- 
snaževanja zraka in uresničevanjem sprejete 
politike za varstvo zraka.« 

3. člen 

V 16. členu se za besedami: »za druge 
splošne koristi« postavi pika in črtajo besede: 
»in če zagotovi sredstva, ki so potrebna za 
izvedbo sanacije v skrajšanem roku.« 

4. člen 

Za 16. členom se dodata nova 16.a in 16.b 
člen, ki se glasita: 

»16.a člen 

Sredstva za sanacije zagotavljajo v skladu s 
tem zakonom organizacije združenega dela in 
druge pravne osebe iz 11. člena zakona, ki 
morajo preurediti objekte, obrate ali naprave. 
Za sanacijske ukrepe širšega družbenega po- 
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OPOMBE- mena se zagotavljajo sredstva tudi s samou- pravnim združevanjem sredstev organizacij 
združenega dela. 

Postopek za samoupravno združevanje 
sredstev prične skupnost za varstvo zraka na 
podlagi predloženega sanacijskega progra- 
ma, ocene investicijske sposobnosti temeljne 
organizacije združenega dela za izvedbo tega 
programa in ocene širšega družbenega inte- 
resa za sanacijo. 

Za uresničevanje sanacijskega programa 
širšega družbenega interesa se na podlagi 
družbenega dogovora, ki ga sklenejo pristojni 
organi družbenopolitičnih skupnosti, samou- 
pravnih interesnih skupnosti in drugih zainte- 
resiranih dejavnikov, lahko določi tudi ude- 
ležba le-teh pri zagotavljanju sredstev.« 

»16.b člen 

Z zakonom se lahko določi tudi obvezno 
združevanje sredstev za sanacijo obstoječih 
virov onesnaževanja zraka, kadar gre za take 
nujne širše družbene potrebe, od katerih je 
odvisno uresničevanje ciljev družbenega ra- 
zvoja, določenih v družbenem planu Sociali- 
stične republike Slovenije.« 

5. člen 

17. člen se spremeni in dopolni tako, da se 
glasi: »Splošno onesnaženost (imisijo) in 
onesnaževanje (emisijo) ter širjenje onesna- 
ženega zraka ugotavlja in nadzoruje republi- 
ška služba za varstvo zraka v okviru Meteoro- 
loškega zavoda SR Slovenije, (v nadaljnjem 
besedilu: republiška služba za varstvo zraka). 
Ta služba javno objavlja stanje onesnaženosti 
zraka, daje podatke za razvrščanje ozemlja 
Socialistične republike Slovenije v območju 
glede na onesnaženost zraka, geografsko 
konfiguracijo in z njo povezanimi meteorolo- 
škimi razmerami ter glede na prostorsko na- 
membnost, daje podatke za pripravo sanacij- 
skih programov in preventivnih ukrepov ter za 
izvajanje začasnih izrednih ukrepov. 

Republiška služba za varstvo zraka opravlja 
naloge iz prejšnjega odstavka na podlagi me- 
ritev po republiški osnovni mreži in dopolnilni 
mreži merilnih postaj, organiziranih na vsem 
območju SR Slovenije.« 

6. člen 

Za 17. členom se dodata nova 17.a in 17.b 
člen, ki se glasita: 

»17.a člen 

Sredstva za delo republiške službe za var- 
stvo zraka in za organizacijo ter vzdrževanje 
republiške osnovne mreže merilnih postaj za- 
gotavlja SR Slovenija. 

Sredstva za organizacijo in vzdrževanje do- 
polnilne mreže merilnih postaj za ugotavlja- 
nje onesnaženosti zraka (imisijo) in za ugo- 
tavljanje onesnaževanja zraka (emisijo) po 
posameznih območjih in virih onesnaževanja 
zraka ter za opravljanje drugih analiz, potreb- 
nih za pripravo sanacijskih programov in za 

izvajanje preventivnih ukrepov, pridobiva re- 
publiška služba za varstvo zraka na podlagi 
pogodb oziroma po pogojih, določenih s sa- 
moupravnimi sporazumi.« 

»17.b člen 

Občina vodi kataster virov onesnaževanja 
zraka. 

Strokovno nadzorstvo nad izpuščanjem 
škodljivih snovi v zrak (emisijo) in nad one- 
snaženostjo zraka (imisijo) opravljajo po 
enotno določeni metodologiji republiška 
služba za varstvo zraka in pooblaščene stro- 
kovne organizacije in zavodi ter dimnikarska 
služba. Strokovne organizacije, zavodi in di- 
mnikarska služba vodijo ustrezno evidenco in 
pošiljajo podatke ter poročila republiški služ- 
bi za varstvo zraka. 

Pooblastila za strokovno nadzorstvo nad 
izpuščanjem škodljivih snovi v zrak in nad 
onesnaženostjo zraka daje strokovnim orga- 
nizacijam in zavodom za zadeve varstva zraka 
pristojni upravni organ skupščine občine na 
način, ki ga predpiše republiški sekretar za 
urbanizem. 

Zdravstvene organizacije združenega dela 
spremljajo v okviru svoje redne dejavnosti 
vplive onesnaženosti zraka na zdravje prebi- 
valstva.« 

7. člen 

Na koncu drugega stavka drugega odstav- 
ka 21. člena se črtajo besede: »ter skupnosti 
za varstvo okolja.« 

8. člen 

V 24. členu se besedilo: »zbira sredstva za 
varstvo zraka in gospodari s temi sredstvi v 
okviru samoupravnega sklada, ki ga v ta na- 
men ustanovi« nadomesti z besedilom: »go- 
spodari s sredstvi, ki jih za opravljanje skupno 
dogovorjenih nalog združujejo skupnosti za 
varstvo zraka oziroma skupščine občin. 

9. člen 

Naslov »IV. FINANCIRANJE VARSTVA ZRA- 
KA« se črta. 

10. člen 

28. člen se spremeni in dopolni tako, da se 
glasi: »Temeljne organizacije združenega de- 
la in imetniki cestnih motornih vozil kot 
upravljalci oziroma lastniki virov onesnaževa- 
nja zraka zagotavljajo sredstva za opravljanje 
nalog skupnega pomena, za katere se po tem 
zakonu zavezane skupnosti za varstvo zraka 
in Zveza skupnosti za varstvo zraka Slovenije, 
s prispevkom zaradi onesnaževanja zraka. 

Prispevek zaradi onesnaževanja zraka pla- 
čujejo upravljalci virov onesnaževanja zraka 
in imetniki cestnih motornih vozil v višini, 
določeni glede na obseg in stopnjo onesna- 
ževanja, ki jo viri povzročajo, in glede na 
sprejete programe dela skupnosti za varstvo 
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zraka in Zveze skupnosti za varstvo zraka 
Slovenije.« 

11. člen 

29. člen se spremeni tako, da se glasi: »Te- 
meljne organizacije združenega dela, ki 
upravljajo z nepremičnimi viri onesnaževanja 
zraka, plačujejo prispevek zaradi onesnaže- 
vanja zraka v višini in na način, določen s 
samoupravnim sporazumom, ki ga sklenejo v 
okviru skupnosti za varstvo zraka. 

Prispevek zaradi onesnaževanja zraka pla- 
čujejo temeljne organizacije združenega dela 
iz dohodka. 

Prispevka zaradi onesnaževanja zraka so za 
dobo, ki je predpisana za izvajanje sanacij- 
skega programa, oproščeni upravljalci oziro- 
ma lastniki nepremičnih virov onesnaževanja 
zraka, ki izvajajo sanacijo virov onesnaževa- 
nja po sanacijskem programu. 

Če samoupravni sporazum iz prvega od- 
stavka tega člena ni sklenjen do 30. novembra 
za naslednje leto, ali pa ga sklene le del ude- 
ležencev in sredstva za izvedbo sprejetega 
programa niso zagotovljena, določi stopnjo 
prispevka za tiste, ki samoupravnega spora- 
zuma niso sklenili, občinska skupščina z od- 
lokom.« 

12. člen 

in Zveza skupnosti za varstvo zraka Slovenije. 
V občini, v kateri ni ustanovljena skupnost 

za varstvo zraka, se sredstva iz 30. člena zbi- 
rajo na posebnem računu pri občinski skup- 
ščini. Poraba teh sredstev se določi z vsako- 
letnim dogovorom, sklenjenim med skupšči- 
no občine in Zvezo skupnosti za varstvo zraka 
Slovenije«. 

14. člen 

Prvi odstavek 32. člena se spremeni in do- 
polni tako, da se glasi: »Člani skupnosti za 
varstvo zraka zagotavljajo iz sredstev prispev- 
ka zaradi onesnaževanja zraka zlasti: 

- pripravo programov za sanacijske in pre- 
ventivne ukrepe za varstvo zraka v cestnem 
prometu ter pripravo skupnega sanacijskega 
programa v občini; 

- organizacijo in vzdrževanje dopolnilne 
mreže merilnih postaj za ugotavljanje stanja 
onesnaženosti zraka (imisijo) na prekomerno 
onesnaženih območjih; 

- sofinanciranje razvojnega in raziskoval- 
nega dela na na področju varstva zraka v 
občini: 

- izobraževalno in vzgojno dejavnost na 
področju varstva zraka; 

- kritje stroškov poslovanja svoje strokov- 
no-administrativne službe.« 

OPOMBE: 

30. člen se spremeni tako, da se glasi: »Pri- 
spevek zaradi onesnaževanja zraka plačujejo 
imetniki cestnih motornih vozil kot uporabni- 
ki premičnih virov onesnaževanja zraka od 
delovne prostornine motorjev. 

Višino prispevka določi z odlokom Izvršni 
svet Skupščine SR Slovenije glede na spreje- 
te programe dela skupnosti za varstvo zraka 
in Zveze skupnosti za varstvo zraka Slovenije. 

Prispevek iz tega člena se ne plačuje od 
motornih vozil javnega potniškega prometa, 
intervencijskih vozil in vozil za notranje zade- 
ve, delovnih vozil, ki služijo samo kmetijski 
proizvodnji, ter od vozil tujih diplomatskih in 
konzularnih predstavnikov. 

Upravni organ skupščine občine, pristojen 
za registracijo motornih vozil, registrira mo- 
torno vozilo zavezano plačilu tega prispevka 
šele po predložitvi dokazila o plačanem pri- 
spevku.« 

13. člen 

31. člen se spremeni in dopolni tako, da se 
glasi: »Finančna sredstva iz 29. in 30. člena 
tega zakona se zbirajo pri skupnosti za var- 
stvo zraka in pri Zvezi skupnosti za varstvo 
zraka Slovenije. 

Finančna sredstva iz prejšnjega odstavka 
se za potrebe skupnosti za varstvo zraka in 
Zveze skupnosti za varstvo zraka Slovenije 
razporejajo na podlagi letnih programov dela 
in finančnih načrtov z vsakoletnim dogovo- 
rom, ki ga sklenejo skupnosti za varstvo zraka 

15. člen 

33. člen se spremeni in dopolni tako, da se 
glasi: »Člani Zveze skupnosti za varstvo zraka 
Slovenije zagotavljajo iz sredstev prispevka 
zaradi onesnaževanja zraka zlasti: 

- pripravo programa prednostnih ukrepov 
za varstvo zraka pred onesnaževanjem v SR 
Sloveniji na podlagi izdelanih sanacijskih 
programov organizacij združenega dela in 
občin; 

- spremljanje splošne onesnaženosti zraka 
in širjenja onesnaženega zraka; 

- del sredstev za razvojne in raziskovalne 
naloge na področju varstva zraka; 

- izobraževanje in izpopolnjevanje kadrov; 
- propagandno-vzgojno in publicistično 

dejavnost na področju varstva zraka; 
- kritje stroškov poslovanja svoje strokov- 

no-administrativne službe.« 

16. člen 

V drugem odstavku 36. člena se navedba 
17. člena spremeni v 17.b člen. 

17. člen 

37. člen se črta. 

18. člen 

Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v 
Uradnem listu SR Slovenije. 

% 
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OBRAZLOŽITEV 

Skupščina SR Slovenije je 1975. leta sprejela zakon o var- 
stvu zraka (Uradni list SRS, št. 13/75), s katerim so podrobno 
opredeljene pravice in obveznosti delovnih ljudi in občanov, 
organizacij združenega dela, družbenopolitičnih skupnosti in 
drugih samoupravnih organizacij in skupnosti. 

V okviru teh pravic in obveznosti ter na podlagi določb 2. 
člena zakona o varstvu zraka, po katerih je zrak pod posebnim 
družbenim varstvom in zadeve varstva zraka, zadeve poseb- 
nega družbenega pomena so z 28., 29. in 30. členom določeni 
viri sredstev za financiranje skupnih nalog iz tega zakona. 

Za opravljanje skupnih nalog republiškega pomena, za ka- 
tere je po zakonu o varstvu zraka zavezana Zveza skupnosti za 
varstvo zraka Slovenije in republiška služba za varstvo zraka 
pri Meteorološkem zavodu SRS, je kot vir sredstev določen 
prispevek za varstvo zraka (28. člen), ki bi ga morali plačevati 
porabniki goriv pri nakupu od kilograma ali litra goriva za 
prometna sredstva iri za ogrevanje, razen od lesa, oglja, koksa 
in plina, in sicer v višini, ki bi bila odvisna od stopnje onesna- 
ževanja zraka, ki ga gorivo povzroča (29. člen). Izhodišče za 
tako zakonsko opredelitev je temeljilo na predpostavki, da bo 
ta način oblikovanja finančnih sredstev za varstvo zraka uve- 
ljavljen za celotno SFRJ, ki je po veljavnih zakonskih predpi- 
sih edina pristojna za določanje cen vseh vrst goriv, od 
katerih naj bi se zbiral predpisani prispevek za varstvo zraka. 

Ob dejstvu, da od sprejema zakona o varstvu zraka do 
danes v okviru zveznih zakonskih predpisov ni bila uveljav- 
ljena pričakovana splošna oblika financiranja varstva zraka, 
so ostale določbe 28. člena in 29. člena zakona o varstvu 
zraka z zakonodajno pravnega vidika praktično neizvedljive. 

Takšno neurejeno stanje je onemogočalo, da bi Zveza 
skupnosti za varstvo zraka Slovenije pričela z rednim delom 
oziroma z upravljanjem temeljnih nalog, za katere je zavezana 
po zakonu o varstvu zraka. Prav tako tudi republiška služba za 
varstvo zraka, zaradi pomanjkljive kadrovske zasedbe in te- 
hnične opremljenosti, ni mogla nuditi ustreznih osnovnih 
podatkov, na podlagi katerih bi bilo mogoče uveljaviti do- 
ločbe 30. člena zakona. S tem pa je bilo zavrto tudi delo 
ustanovljenih občinskih in medobčinskih skupnosti za var- 
stvo zraka. 

Predloženi osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o varstvu zraka odpravlja neskladnost med veljavnim 
zakonom o varstvu zraka in obstoječimi predpisi, ter hkrati na 

OPOMBE: 

novo opredeljuje materialno osnovo za delo samoupravnih 
skupnosti za varstvo zraka in Zveze skupnosti za varstvo zraka 
Slovenije ter njihove obveznosti. S tem osnutkom zakona so 
tudi na novo opredeljene obveznosti in pristojnosti republiške 
službe za varstvo zraka ter določen način zagotavljanja sred- 
stev za njeno delo. 

V predlaganem osnutku zakona je posebej opredeljeno, 
kio so nosilci materialnih obveznosti pri uresničevanju sana- 
cij virov onesnaževanja zraka in v kakšnem primeru se uve- 
ljavlja način samoupravnega združevanja sredstev za izvaja- 
nje sanacij. 

Osnutek zakona ureja zagotavljanje sredstev za uresničeva- 
nje skupnih nalog na področju varstva zraka v skladu z na- 
slednjimi načeli: 

1. Pogoje za uveljavljanje posebnega družbenega varstva 
zraka mora zagotavljati Socialistična republika Slovenija. 

V skladu s tem načelom so v osnutku zakona na novo 
opredeljene materialne obveznosti SR Slovenije glede ugo- 
tavljanja splošne onesnaženosti zraka in širjenja onesnaže- 
nega zraka ter splošnega nadzorstva nad viri onesnaževanja 
zraka. Te naloge, ki so vsebinska osnova analitično-nadzor- 
nega in alarmnega infomacijskega sistema za varstvo zraka 
opravlja republiška služba za varstvo zraka pri Meteorolo- 
škem zavodu SRS. Sredstva za delo te službe zagotavlja po 
predlaganem osnutku zakona SR Slovenija iz proračuna. 

2. Sredstva za opravljanje splošnih nalog občinskega in 
republiškega pomena, za katere so zavezane skupnosti za 
varstvo zraka in Zveze skupnosti za varstvo zraka Slovenije, 
morajo zagotoviti upravljalci oziroma lastniki virov onesnaže- 
vanja zraka s prispevkom zaradi onesnaževanja zraka. 

Višina sredstev prispevka zaradi onesnaževanja zraka se 
določa glede na sprejete programe dela samoupravnih skup- 
nosti za varstvo zraka in Zveze skupnosti za varstvo zraka 
Slovenije ter glede na stopnjo onesnaževanja zraka, ki jo viri 
povzročajo. S tako oblikovanimi enotnimi kriteriji za določa- 
nje višine prispevka se hkrati določa tudi enotni vir zagotav- 
ljanja sredstev za delo skupnostim za varstvo zraka in Zvezi 
skupnosti za varstvo zraka Slovenije. 

Osnutek določa, da prispevek zaradi onesnaževanja zraka 
združujejo oziroma plačujejo temeljne organizacije združe- 
nega dela, ki upravljajo z nepremičnimi viri onesnaževanja 
zraka, in imetniki motornih vozil kot uporabniki premičnih 
virov onesnaževanja zraka. 

PREGLED ČLENOV 

ZAKONA O VARSTVU 

ZRAKA (URADNI 

LIST SRS, ŠT. 13/75), 

KI SE SPREMENIJO 

ALI DOPOLNIJO 

ZAKON O VARSTVU ZRAKA 

7. člen 

Socialistična republika Slovenija skrbi za 
varstvo zraka s tem, da usmerja varstvo zraka 
z družbenimi plani razvoja in z republiškim 
prostorskim planom, z določitvijo ogroženih 
območij in izdajo tehničnih predpisov in nor- 
mativov ter s tem, da zagotavlja del sredstev 
za varstvo in sanacijo onesnaženega zraka. 

Pri izdelavi planov iz prejšnjega odstvaka 
upošteva SR Slovenija zdravstveno ogrože- 
nost prebivalstva, urbani razvoj, namensko 

rabo prostora, tehnološki razvoj, energetsko 
oskrbo naselij in stopnjo gospodarskega ra- 
zvoja Slovenije. 

8. člen 

Občina skrbi za varstvo zraka pred onesna- 
ženjem s smotrnim družbenim, prostorskim in 
urbanističnim načrtovanjem, sprejema pred- 
pise in sanacijske programe, organizira od- 
pravljanje škodljivih posledic onesnaženega 
zraka za zdravje prebivalstva za okolje in pre- 
moženje ter opravlja splošno nadzorstvo nad 
uresničevanjem sprejete politike za varstvo 
zraka. 

15. člen 

Občinske skupščine so dolžne za III. in IV. 
območje onesnaženosti zraka sprejeti sana- 
cijski program. Sanacijski program območja 
vključuje sanacijske programe za preureditev 
objektov, obratov in naprav organizacij zdru- 
ženega dela in drugih družbenih pravnih oseb 
ter občanov. 

Več občinskih skupščin lahko sprejme sku- 
pen sanacijski program. 
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16. člen 

Izvršni svet SR Slovenije lahko predlaga 
občinski skupščini naj skrajša roke, ki jih je 
določila v svojem sanacijskem programu za 
preureditev posameznih objektov, obratov in 
naprav, ki izpuščajo v zrak škodljive snovi, če 
ima taka preureditev širši pomen za zdravje 
prebivalstva, za gospodarstvo ali za druge 
splošne koristi in če zagotovi sredstva, ki so 
potrebna za izvedbo sanacije v skrajšanem 
roku. 

17. člen 

Občina vodi kataster virov onesnaževanja 
zraka. 

Strokovno nadzorstvo nad izpuščanjem 
škodljivih snovi v zrak in nad onesnaženostjo 
zraka opravljajo strokovne organizacije in za- 
vodi ter dimnikarska služba Strokovne orga- 
nizacije, zavodi in dimnikarska služba vodijo 
ustrezno evidenco in pošiljajo podatke ter 
poročila republiški službi za varstvo zraka pri 
Meteorološkem zavodu SR Slovenije. 

Zdravstveni zavodi v okviru svoje splošne 
dejavnosti spremljajo vplive onesnaženosti 
zraka na zdravje prebivalstva in vodijo eviden- 
co obremenjenosti populacije z elementi, ki 
onesnažujejo zrak. 

Onesnaženost zraka v SR Sloveniji spremlja 
republiška služba za varstvo zraka pri Meteo- 
rološkem zavodu SR Slovenije in javno objav- 
lja stanje onesnaženosti. Ta služba daje po- 
datke za razvrščanje ozemlja Socialistične re- 
publike Slovenije v območja, podatke za pri- 
pravo sanacijskih programov in preventivnih 
ukrepov ter za izvajanje začasnih izrednih 
ukrepov . 

21. člen 

Skupnost za varstvo zraka lahko ustanovijo 
delovni ljudje in občani neposredno ali prek 
organizacij združenega dela, družbenopoli- 
tičnih skupnosti, krajevnih skupnosti in dru- 
gih samoupravnih organizacij in skupnosti, 
če to narekujejo njihovi posebni interesi. 

Na območjih, na katerih je zrak onesnažen 
nad dovoljeno, vendar pod kritično mejo (III. 
območje) ter na območjih, na katerih je zrak 
onesnažen nad kritično mejo (IV. območje), 
se skupnost za varstvo zraka obvezno usta- 
novi. Skupnost za varstvo zraka ustanovijo 
delavci po temeljnih organizacijah združene- 
ga dela, ki povzročajo onesnaževanje zraka, 
delavci po drugih zainteresiranih temeljnih 
organizacijah združenega dela, delovni ljudje 
in občani po krajevnih skupnostih ter skupno- 
sti za varstvo okolja in druge samoupravne 
organizacije in skupnosti. 

Skupnost za varstvo zraka se ustanovi s 
samoupravnim sporazumom. Samoupravni 
sporazum o ustanovitvi skupnosti za varstvo 
zraka iz prejšnjega odstavka potrdijo Izvršni 
sveti skupščin občin, za katerih območja se 
skupnost ustanavlja. 

24. člen OPOMBE: 

Zveza skupnosti za varstvo zraka usklajuje 
in povezuje delo odločujočih dejavnikov za 
varstvo zraka, pripravlja programe za varstvo 
zraka, spremlja izvajanje politike na tem po- 
dročju, daje pobude pristojnim organom za 
ustrezno ukrepanje, skrbi za izobraževanje in 
strokovno izpopolnjevanje kadrov, za oprav- 
ljanje meritev in nadzora, zbira sredstva za 
varstvo zraka in gospodari s temi sredstvi v 
okviru samoupravne ga sklada, ki ga v ta 
namen ustanovi, ter izdaja publikacija s po- 
dročja te dejavnosti. 

28. člen 

Temeljne organizacije združenega dela in 
druge družbene pravne osebe ter občani za- 
gotavljajo financiranje nalog iz tega zakona s 
prispevkom za varstvo zraka in s prispevkom 
zaradi onesnaževanje zraka. 

29. člen 

Način plačevanja in višina prispevka za var- 
stvo zraka se določi z vsakoletnim zakonom 
na predlog Zveze skupnosti za varstvo zraka 
od kilograma ali litra prodanega goriva za 
prometna sredstva in za ogrevanje, razen od 
lesa, oglja, koksa in plina, in sicer glede na 
stopnjo onesnaženja zraka, ki ga gorivo pov- 
zroča. 

30. člen 

Prispevek zaradi onesnaževanja zraka pla- 
čujejo upravljalci oziroma lastniki virov one- 
snaževanja zraka. Višina prispevka se določi 
glede na obseg in stopnjo onesnaževanja zra- 
ka, ki jo viri onesnaževanje povzročajo, s sa- 
moupravnim sporazumom, ki ga sklenejo čla- 
ni skupnosti za varstvo zraka ter upravljalci 
oziroma lastniki virov onesnaževanja. 

Prispevek zaradi onesnaževanja zraka pla- 
čujejo temeljne organizacije združenega dela, 
ki so upravljalci oziroma lastniki virov one- 
snaževanja zraka, iz dohodka, druge organi- 
zacije in delovne skupnosti, kakor tudi obča- 
ni, ki z osebnim delom z lastnimi sredstvi 
opravljajo gospodarsko dejavnost, pa iz svo- 
jih sredstev. 

Za vire onesnaževanja zraka na območjih, 
na katerih ni ustanovljena skupnost za var- 
stvo zraka, določi višino prispevka in način 
zbiranja prispevka z odlokom občinska skup- 
ščina, na katerem območju je vir onesnaženja 
zraka. 

Prispevka zaradi onesnaževanja zraka so 
oproščeni potrošniki goriv, za katere je bil 
plačan prispevek za varstvo zraka in tisti 
upravljalici oziroma lastniki virov onesnaže- 
vanja zraka, ki izvajajo sanacijo virov onesna- 
ževanja po sanacijskem programu, za dobo, 
ki je predpisana za izvajanje sanacijskega 
programa. 

Prispevek zaradi onesnaževanja zraka od- 
meri zavezancu, za zadeve varstva zraka pri- 
stojni upravni organ skupščine občine. 
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OPOMBE: 31. člen 

Sredstva iz 29. člena tega zakona so doho- 
dek Zveze skupnosti za varstvo zraka. 

Sredstva iz prvega odstavka 30. člena zako- 
na so dohodek skupnosti za varstvo zraka. 

Sredstva iz tretjega odstavka 30. člena tega 
zakona se zbirajo na posebnem računu pri 
občinski skupščini. 

32. člen 

Skupnost za varstvo zraka financira iz svo- 
jega dohodka: 

- pripravo sanacijskega programa v ob- 
čini; 

- kreditiranje in dotiranje preureditve ob- 
jektov in naprav v okviru sanacijskega pro- 
grama; 

- strokovno službo za nadzor in evidenco 
nad viri onesnaževanja in onesnaženosti zra- 
ka v občini; 

- izobraževalno in publicistično dejavnost 
s področja varstva zraka; 

- stroške poslovanja svoje strokovne 
službe. 

Določba prejšnjega odstvka velja tudi za 
uporabo sredstev iz tretjega odstavka 31. čle- 
na tega zakona. 

33. člen 

Zveza skupnosti za varstvo zraka financira 
iz svojega dohodka: 

- kreditiranje in dotiranje preureditve ob- 
jektov in naprav v okviru sanacijskih progra- 
mov, ki so širšega gospodarskega družbene- 
ga pomena; 

- razvojno in raziskovalno delo s področja 
varstva zraka; 

- izobraževanje in izpopolnjevanje kadrov; 
- usposabljanje zavodov za meritve in nad- 

zor; 
- spremljanje onesnaženosti zraka v SR 

Sloveniji; 
- propagandno-vzgojno dejavnost s po- 

dročja varstva zraka; 
- stroške poslovanja zveze skupnosti in 

njene strokovne službe. 

36. člen 

Republiški sekretar za urbanizem predpiše 
v soglasju s predsednikom republiškega ko- 
miteja za zdravstveno in socialno varstvo, re- 
publiškima sekretarjema za industrijo in za 
notranje zadeve ter s predsednikom republi- 
škega komiteja za varstvo okolja najkasneje v 
šestih mesecih po uveljavitvi tega zakona po- 
goje za lokacijo objektov in naprav, ki one- 
snažujejo zrak, ter organizacijo strokovnega 
nadzora. 

Republiški sekretar za urbanizem predpiše 
v soglasju s predsednikom republiškega ko- 
miteja za zdravstveno in socialno varstvo v 
šestih mesecih po uveljavitvi tega zakona po- 
goje, ki jih morajo izpolnjevati strokovne or- 
ganizacije in zavodi iz drugega odstavka 17. 
člena tega zakona. 

Republiški sekretar za urbanizem predpiše 
v treh mesecih po uveljavitvi tega zakona or- 
ganizacijo evidence nad imisijo in emisijo, 
vsebino in način vodenja katastra virov one- 
snaževanja zraka ter v šestih mesecih po uve- 
ljavitvi tega zakona strokovno metodološko 
navodilo za izračun višine prispevka za var- 
stvo zraka in prispevka zaradi onesnaževanja 
zraka. 

37. člen 

Odgovorna oseba organizacije združenega 
dela, ki z graditvijo objekta ali naprave v na- 
sprotju z določbami tega zakona ali s predpi- 
si, izdanimi na njegovi podlagi ali z nepravil- 
nim nadzorstvom ali z opustitvijo nadzorstva 
nad uporabo zaščitnih naprav povzroči one- 
snaževanje zraka, ki presega dovoljene meje v 
večjem obsegu ali na širšem območju in s tem 
spravi v nevarnost življenje ali zdravje ljudi ali 
ogroža živalski ali rastlinski svet, se kaznuje z 
zaporom. 

Enako se kaznuje tudi uradna oseba, ki 
vedoma v nasprotju s predpisi iz prvega od- 
stavka tega člena in tehničnimi pravili omo- 
goči, da se postavijo objekti ali naprave, ki 
povzročajo posledico iz prvega odstavka tega 
člena. 

Kdor nepravilno uporabi ali ne uporabi za- 
ščitne naprave iz prvega odstavka tega člena 
se kaznuje z zaporom do enega leta. 

Če ima dejanje iz prvega, drugega ali tretje- 
ga odstavka tega člena za posledico poslab- 
šanje zdravja ljudi, uničenje večjih poljedel- 
skih ali gozdnih površin ali uničenje živalske- 
ga ali rastlinskega sveta, se storilec kaznuje z 
zaporom najmanj šestih mesecev ali s strogim 
zaporom do 5 let. 

Če ima dejanje iz prvega, drugega ali tretje- 
ga odstavka tega člena za posledico smrt ene 
ali več oseb, se storilec kaznuje s strogim 
zaporom. 

Če je dejanje iz prvega, drugega in tretjega 
odstavka tega člena storjeno iz malomarnosti, 
se storilec kaznuje z denarno kaznijo ali z 
zaporom do šestih mesecev. 

Če je dejanje iz četrtega odstavka tega čle- 
na storjeno iz malomarnosti, se storilec kaz- 
nuje z zaporom. 

Če je dejanje iz petega odstavka tega člena 
storjeno iz malomarnosti, se storilec kaznuje 
s strogim zaporom do petih let. 
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