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PREGLED SEJ ZBOROV SKUPŠČINE 
SR SLOVENIJE 
26. septembra 1979 

Seje Zbora združenega de- 
la, Zbora občin in Družbeno- 
političnega zbora Skupščine 
SR Slovenije so sklicane za 
sredo, 7. novembra 1979. 

Zbor združenega dela, Zbor 
občin in Družbenopolitični 
zbor bodo obravnavali: 

- predlog stališč, sklepov in 
priporočil Skupščine SR Slo- 
venije za nadaljnji razvoj sa- 
moupravnih družbenoeko- 
nomskih odnosov v stanovanj- 
skem gospodarstvu v SR Slo- 
veniji (ESA 178); 

- predlog za izdajo zakona 
o stanovanjskem gospodar- 
stvu (ESA 362); 

- predlog za izdajo zakona 
o spremembah in dopolnitvah 
zakona o stanovanjskih ra- 
zmerjih (ESA 361); 

- predlog za izdajo zakona 
o spremembah in dopolnitvah 
zakona o gozdovih (ESA 357). 

Zbor združenega dela in 
Zbor občin bosta obravna- 
vala: 

- predlog za izdajo zakona 
o javnih cestah (ESA ); 

- predlog zakona o sistemu 
obrambe pred točo (ESA 120); 

- predlog zakona o poroš- 
tvu SR Slovenije za obveznosti 
iz vlaganj o energetske objekte 
(ESA 239); 

- predlog zakona o prevze- 
mu obveznosti SR Slovenije za 
povrnitev škode, nastale na 
predmetih izjemne kulture ali 
umetniške vrednosti, ki so po- 
slani iz tujine zaradi razstavlja- 
nja (ESA 283); 
- osnutek zakona o enotni 

matični številki občanov (ESA 
173), 

- osnutek zakona o določi- 
tvi skupnega zneska sredstev 
za financiranje programa gra- 
ditve in modernizacije tehnič- 
ne baze mobilnega Radia Ju- 
goslavije od leta 1980 do leta 
1984 (ESA 351); 

- predlog zakona o ratifika- 
ciji protokola k sporazumu 
med vlado Socialistične fede- 
rativne republike Jugoslavije 
in vlado Zveze sovjetskih so- 
cialističnih republik o eko- 
nomskem in tehničnem sode- 
lovanju pri graditvi in rekon- 
strukciji industrijskih podjetij 
in drugih objektov v SFRJ z 
dne 2 novembra 1972 (ESA 
359). 

Zbor združenega dela in 
Družbenopolitični zbor bosta 
obravnavala: 

- predlog za izdajo zakona 
o spremembah in dopolnitvah 
zakona o varstvu pri delu z 
osnutkom zakona (ESA 343). 

Zbor občin bo na seji obrav- 
naval tudi: 

- osnutek zakona o imeno- 
vanju in evidentiranju naselij, 
ulic in stavb (ESA 281); 

- predlog odloka o začasni 
ustavitvi izvajanja sprememb v 
območjih občin, krajevnih 
skupnosti, naselij in ulic ter 
sprememb v oštevilčenju hiš 
(ESA 364). 

Vsi trije zbori imajo na 
dnevnem redu sej še volitve 
in imenovanja ter predloge in 
vprašanja delegatov. 

Zbor združenega dela, Zbor 
občin In Družbenopolitični 
zbor so na sejah 26. septem- 
bra 1979 obravnavali: 

- osnutek zakono o ener- 
getskem gospodarstvu. 

Zbor združenega dela in 
Zbor občin sta ob obravnavi 
sprejela sklep, Družbenopoli- 
tični zbor pa je sprejel stališča 
in predloge. (Sklep ter stališča 
in predloge objavljamo v tej 
številki »Poročevalca«). 

Vsi trije zbori so sprejeli: 
- predlog periodičnega de- 

lovnega načrta Zbora združe- 
nega dela, Zbora občin in 
Družbenopolitičnega zbora 
Skupščine SR Slovenije za IV 
trimesečje 1979; 

- predlog odloka o izvoli- 
tvah komisije Skupščine SR 
Slovenije za ustavna vprašanja 
in o njeni sestavi; 

- predlog odloka o izvolitvi 
predsednika, podpredsednika 
in članov komisije Skupščine 
SR Slovenije za družbeno nad- 
zorstvo. 

Komisija Skupščine SR Slovenije za 
ustavna vprašanja 

predsednik: Milan Kučan, delegat v Družbenopolitič- 
nem zboru, predsednik Skupščine SR Slovenije 

- člani izmed delegatov v zborih Skupščine SR Slove- 
nije: 

Mario Abram, delegat v Zboru občin, predsednik Skup- 
ščine občine Koper; 

Roman Albreht, delegat v Družbenopolitičnem zboru, 
predsednik Republiškega sveta za vprašanja družbene 
ureditve; 

Jože Globačnik, delegat v Družbenopolitičnem zboru, 
podpredsednik Skupščine SR Slovenije, 

Ludvik Golob, delegat v Družbenopolitičnem zboru, 
podpredsednik Skupščine SR Slovenije, 

Mitja Horvat, delegat v Zboru občin, predsednik Medob- 
činskega sveta ZKS za koroško regijo; 

Anton Jelenko, delegat v Zboru združenega dela, pod- 
predsednik Sktfjbščine občine Celje, Kovinotehna Celje; 

Silva Jereb, delegat v Zboru občin, predsednica Zbora 
občin Skupščine SR Slovenije; 

Franci Polak, delegat v Zboru združenega dela, član 
Predsedstva Republiškega sveta Zveze sindikatov Slove- 
nije; 

Miloš Prosenc, delegat v Družbenopolitičnem zboru, 
sekretar Republiške konference SZDL Slovenije; 

Rafael Razpet, delegat v Zboru občin, predsednik 
Skupščine občine Maribor; 

Marjan Rožič, delegat v Zboru občin, predsednik Skup- 
ščine mesta Ljubljana; 



Tanja Svetličič, delegat v Zboru združenega dela, pred- 
sednica Zbora združenega dela Skupščine občine Ko- 
čevje, Združeno kmetijsko-gozdarsko podjetje Kočevje; 

Ana Šetinc, delegat v Zboru združenega dela, kme- 
tovalka, Šentlenart, Brežice; 

Emil Tomažič, delegat v Zboru združenega dela, predse- 
dnik Zbora združenega dela Skupščine SR Slovenije; 

Tina Tomlje, delegat v Družbenopolitičnem zboru, pred- 
sednica Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slove- 
nije; 

Peter Toš, delegat v Družbenopolitičnem zboru izvršni 
sekretar Predsedstva CK ZKS za naloge ZK in delo komu- 
nistov v političnem sistemu; 

Franjo Turk, delegat v Zboru občin, predsednik Komisije 
Skupščine SR Slovenije za volitve, imenovanja in admini- 
strativne zadeve; 

dr. Lojze Ude, delegat v Zboru občin, predsednik Zako- 
nodajnopravne komisije Skupščine SR Slovenije, izredni 
profesor Pravne Fakultete Univerze v Ljubljani; 

Aljoša Uršič, delegat v Zboru združenega dela, sekretar 
komiteja Občinske konference ZKS Nova Gorica; 

Franc Vičar, delegat v Zboru združenega dela, diplomi- 
rani inženir metalurgije, Železarna Jesenice; 

— delegati Predsedstva SR Slovenije, Izvršnega sveta 
Skupščine SR Slovenije in Gospodarske zbornice Slove- 
nije: 

dr. Marijan Brecelj, član Predsedstva SR Slovenije; 
dr. Anton Vratuša, predsednik Izvršnega sveta Skup- 

ščine SR Slovenije; 
Dušan Šinigoj, podpredsednik Izvršnega sveta Skup- 

ščine SR Slovenije, 
Andrej Verbič, predsednik Gospodarske zbornice Slo- 

venije; 
— delegata samoupravnih interesnih skupnosti s po- 

dročja družbenih dejavnosti: 
Miha Ravnik, predsednik Skupščine Telesnokulturne 

skupnosti Slovenije; 
France Štiglic, predsednik Skupščine Kulturne skupno- 

sti Slovenije; 
— člani izmed znanstvenih, strokovnih in javnih delav- 

cev: 
dr. Adolf Bibič, redni profesor Fakultete za sociologijo, 

politične vede in novinarstvo Univerze v Liubljani; 

dr. Darko Ćernej, član Sveta republike; 

veni pJOSiP G,obevnik' sodnik Ustavnega sodišča SR Slo- 
mgr. Savin Jogan, član Izvršnega odbora Predsedstva 

Republiške konference SZDL Slovenije; 
Vlado Klemenčič, predsednik Republiškega sveta za 

gospodarski razvoj in ekonomsko politiko, podpredsednik 
Republiške konference SZDL Slovenije; 

Stane Markič, član Predsedstva SR Slovenije, podpred- 
sednik Republiškega odbora Zveze združenj borcev NOV 
Slovenije; 

dr. Ciril Ribičič, docent Pravne fakultete Univerze v 
Ljubljani; 

dr. Majda Strobl, sodnica Ustavnega sodišča SR Slove- 
nije, redna profesorica Pravne fakultete Univerze v Ljub- 
ljani; 
- člani po položaju: 
France Popit, predsednik Centralnega komiteja Zveze 

komunistov Slovenije, 
Mitja Ribičič, predsednik Republiške konference SZDL 

Slovenije; 
Vinko Hafner, predsednik Republiškega sveta Zveze 

sindikatov Slovenije; 
Janez Vipotnik, predsednik Republiškega odbora Zveze 

združenj borcev NOV Slovenije; 
Boris Bavdek, predsednik Republiške konference Zveze 

socialistične mladine Slovenije; 
dr. Jože Brile], predsednik Ustavnega sodišča SR Slove- 

nije 
Sekretar komisije: 
Marko Herman, sekretar Družbenopolitičnega zbora 

Skupščine SR Slovenije 

Komisija Skupščine SR Slovenije za 
družbeno nadzorstvo 

predsednik: Miro Gošnik 
podpredsednica: Tilka Blaha 
Člani: Josip Eržen, Zdenko Friškovec, Franc Godina, 

Vito Habjan, Anton Jurša, Branko Radivojevič Marjan 
Ramšak 

Zbor združenega dela in 
Zbor občin sta sprejela: 

- predlog zakona o spre- 
membah in dopolnitvah zako- 
na o starostnem zavarovanju 
kmetov, 

- predlog za izdajo zakona 
O dodatnem prispevku solidar- 
nosti iz dohodka v letu 1979, z 
osnutkom zakona, 

- predlog zakona o spre- 
membah in dopolnitvah zako- 
na o osebni izkaznici, 

- predlog za izdajo zakona 
O vpisu v sodni register, 

- predlog odloka o poobla- 
stitvi Izvršnega sveta Skupšči- 
ne SR Slovenije, da sklene do- 
govor o spremembah in dopol- 
nitvah družbenega dogovora o 
izgradnji in financiranju Kul- 
turnega doma Ivan Cankar na 
Trgu revolucije v Ljubljani, 

- predlog odloka o poroš- 
tvu SR Slovenije za najetje kre- 
dita, ki ga bo najela temeljna 
organizacija združenega dela 
T1O2 v sestavi delovne organi- 
zacije Cinkarna Celje za svojo 
ekološko sanacijo, 

predlog odloka o soglasju 

k statutu Višje tehniške var- 
nostne šole; 

- predlog odloka o soglasju 
k statutu Fakultete za elektro- 
tehniko 

Zbor združenega dela in 
Zbor občin sta dala soglasje 
k: 

- osnutku zakona o preno- 
su izvršitve deviznih obvezno- 
sti federacije v zvezi s krediti iz 
tujine na republike in avtono- 
mni pokrajini, 

- osnutku zakona o dopol- 
nitvi zakona o ureditvi kreditov 
Narodne banke Jugoslavije, ki 
so bili dani bankam v letu 1975 
za določene namene; 

osnutku zakona o spre- 
membi zakona o zagotovitvi 
sredstev za kritje prekoračenja 
stroškov pri gradnji proge 
Beograd-Bar na območju SR 
Črne gore; 

osnutku zakona o prevze- 
mu obveznosti federacije za 
vračanje anuitet za določene 
kredite, ki so bili odobreni or- 
ganizacijam združenega dela 
ter drugim samoupravnim or 

ganizacijam in, skupnostim z 
območja SR Črne gore, ki ga je 
prizadel potres v letu 1979, 

- osnutku aakona o zago- 
tavljanju sredstev federacije za 
dodatno vlogo SFRJ v zvezi 7 

NA SEJAH ZBOROV SO RAZPRAVLJALI 

Zbor združenega dela: 
Andrej Grahor, Zvonko Draksler, Imre Varju, Pavel Trste- 

njak, Andrej. Ujčič, Drago Sila, Jelka Tušar, Slavka Jerman, 
Boris Kralj, Miro Kert, Vlado Tance, Tone Kovič, Milica 
Dabanovič, Ivan Zelenšek, Jože Lesar, Drago Petrovič, 
Ivica Kavčič, Janko Muraus, Milan Jerala, Jože Cesar, Silvo 
Likar, Tomislav Majer, Miha Kunaver, Tone Tribušon, 
Franc Huber, Dušan Brglez, Anton Jelenko 

Zbor občin: 
Jožef Šubic, Stane Voglar, Stane Mele, Miha Kunaver, 

Anton Renko, Adrijan Berlot, Edvard Gale, Franc Škufca, 
Peter Ogrizek, Albin Pirš, Miro Kert, ,lvan Rau, dr Alojz 
Domjan, Andrej Miklavčič, Slava Pokorn, Srečko Panič, 
Silvo Gorenc 

Družbenopolitični zbor: 
Drago Petrovič, Tone Krašovec, Roman Albreht, Štefan 

Štrok, Igor Uršič, Jože Globačnik, Dušan Šinigoj, Tine 
Tomlje, Miro Gošnik, Lojzka Čotar, Ivan Godec 
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Interameriško banko za razvoj 
v zvezi s peto dopolnitvijo 
sredstev banke; 

- osnutku zakona o začasni 
uporabi sredstev emisije Naro- 
dne banke Jugoslavije za od- 
pravo posledic potresa, ki je 
prizadel posamezne občine na 
območju Socialistične republi- 
ke Bosne in Hercegovine in 
Socialistične republike Hrvat- 
ske; 

- osnutku zakona o zagoto- 
vitvi sredstev za financiranje 
programa del in nalog zveznih 
organov in organizacij pri po- 
pisu prebivalstva, gospodinj- 
stev in stanovanj v letu 1981; 

- osnutku sprememb pro- 
jekcije plačilne bilance Jugo- 

slavije za leto 1979; 
- osnutku odloka o sprejet- 

ju sprememb projekcije deviz- 
ne bilance Jugoslavije za leto 
1979. 

Zbor združenega dela in 
Zbor občin sta potrdila tudi 

- dogovor o osnovah druž- 
benega plana Jugoslavije za 
razvoj proizvodnje in predela- 
ve nafte in plina v obdobju od 
leta 1976 do 1980 in objektov 
kontinuitete. 

Zbor združenega dela je 
sprejel še sklep ob obravnavi: 
- osnutka zakona o dopol- 

nitvi carinskega zakona s po- 
ročilom delegacije Skupščine 

SR Slovenije v Zboru republik 
in pokrajin Skupščine SFRJ o 
poteku usklajevanja; 

- osnutka zakona o dopol- 
nitvi zakona o prometu blaga 
in storitev s tujino s poročilom 
delegacije Skupščine SR Slo- 
venije v Zboru republik in po- 
krajin Skupščine SFRJ o pote- 
ku usklajevanja. 

Zbor združenega dela je 
sprejel: 

- predlog odloka o soglasju 
k predlogu zakona o ratifikaciji 
sporazuma med vlado Sociali- 
stične federetivne republike 
Jugoslavije in vlado Švedske o 
vzajemnem varstvu investicij. 

Zbor občin je sprejel še: 

- predlog za izdajo zakona 
o pogojih in o postopku za 
ustanovitev, združitev ali spre- 
membo območja občine in o 
območjih občin. 

Zbor združenega dela, Zbor 
občin in Družbenopolitični 
zbor so sprejeli: 

- predlog odloka o razreši- 
tvi sodnice Višjega sodišča v 
Ljubljani; dolžnosti sodnice 
tega sodišča je razrešena Bre- 
da Lokar- 
Gaspari; - predlog odloka o 
imenovanju namestnice javne- 
ga pravobranilca SR Slovenije; 
za namestnico javnega prevo- 
braniica SR Slovenije je ime- 
novna Breda Lokar-Gaspari. 

STALIŠČA IN PREDLOGI 
Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije ob obravnavi osnutka zakona 
o energetskem gospodarstvu 

Družbenopolitični zbor je na seji dne 26. 
septembra 1979 obravnaval osnutek za- 
kona o energetskem gospodarstvu in 
na podlagi 88. člena Poslovnika Skup- 
ščine SR Slovenije sprejel ta-le 

stališča in predloge 

1. Družbenopolitični zbor meni, naj 
Izvršni svet čim prej uresniči sklepe Zbo- 
ra združenega dela in Zbora občin Skup- 
ščine SR Slovenije in pripravi oceno ra- 
zvoja družbenoekonomskih odnosov v 
samoupravnih interesnih skupnostih na 
področjih dejavnosti materialne proiz- 
vodnje, ki bo lahko dala odgovor na ne- 
katere odprte dileme na tem področju in 
opredelila usmeritve za nadaljnje delo. 
Na podlagi takšne analize je treba opre- 
deliti kako naj delavci v temeljnih organi- 
zacijah združenega dela na podlagi nji- 
hovega interesa in odgovornosti za zago- 
tavljanje energije uveljavijo družbenoe- 
konomske odnose med izvajalci in po- 

rabniki na tem področju. Na tej podlagi je 
potrebno jasneje določiti vlogo in odgo- 
vornost, ki jo bomo zaradi zagotavljanja 
splošnega družbenega interesa uveljav- 
ljali delavci, delovni ljudje in občani prek 
organov družbenopolitičnih skupnosti. 

2. V osnutku zakona planiranje ni 
opredeljeno skladno s spoznanji ob 
osnutku zakona o sistemu družbenega 
planiranja in o družbenem planu SR Slo- 
venije, kar še zlasti velja za opredelitev 
specifičnih postopkov in vsebine planira- 
nja in za načine usklajevanja planov te- 
meljnih organizacij združenega dela in 
njihovih samoupravnih oblik združeva- 
nja. Rešitve v osnutku zakona, ki oprede- 
ljujejo odnos med energetsko bilanco in 
družbenim planom niso ustrezne. Zakon 
bi moral opredeliti energetsko bilanco 
kot sestavni del družbenega plana, ki je 
osnovni dokument s katerim opredeljuje- 
mo nadaijnii družbenoekonomski razvoj 

3. Zbor meni, da bi morala biti v zako- 
nu opredeljena samoupravna organizira- 
nost tako, da bo zagotovila zlasti izraža- 

nje in usklajevanje interesov in uveljav- 
ljanje odgovornosti posameznih energet- 
skih dejavnosti, usklajevanje znotraj po- 
sameznih energetskih dejavnosti in 
vključevanje razvoja energetike v druž- 
bene plane. Za uveljavljanje teh interesov 
je treba določiti tudi načela za samou- 
pravno organiziranost izvajalcev. 

4. Zbor meni, da je treba še proučiti ali 
je primerno z zakonom urediti obvezno 
energetsko soglasje. Prav tako je treba 
kritično oceniti ponujene rešitve o mož- 
nosti izvajalcev, da porabnikom ustavijo 
dobavo energije. 

Družbenopolitični zbor predlaga pri- 
stojnima zboroma, da glede na vsebino 
stališč in predlogov Družbenopolitičnega 
zbora ne sprejmeta osnutka zakona, am- 
pak ga na podlagi tretjega odstavka 266. 
člena Poslovnika Skupščine SR Sloveni- 
je vrneta predlagatelju z naročilom, da 
osnutek ustrezno dopolni in ga ponovno 
predloži pristojnima zboroma Skupščine 
SR Slovenije. 

Zbora združenega dela in Zbora občin Skupščine SR Slovenije ob obravnavi 
osnutka zakona o energetskem gospodarstvu 

Zbor združenega dela in Zbor občin 
Skupščine SR SLovenije sta na 25. se- 
jah dne 26. septembra 1979 obravnava- 
la osnutek zakona o energetskem go- 
spodarstvu in na podlagi tretjega od- 
stavka 266. člena poslovnika skupščine 
SR Slovenije sprejela naslednji 

sklep 

1. Zbor združenega dela in Zbor občin 
v skladu s tretjim odstavkom 266. člena 
poslovnika Skupščine SR Slovenije v na- 
čelu ne sprejemata osnutek zakona o 
energetskem gospodarstvu in ga vrača 
predlagatelju. 

2. Predlagatelj naj pri pripravi novega 
osnutka zakona upošteva predvsem na- 
slednje: 

- Potrebno je določno opredeliti spe- 
cifične postopke planiranja na tem po- 
dročju, vsebino planiranja in načina us- 
klajevanja planov organizacij združene- 
ga dela v okviru posameznih območnih 
samoupravnih interesnih skupnosti ter 
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način usklajevanja v samoupravni intere- 
sni skupnosti za energetiko Slovenije 
Skladno s tem je potrebno opredeliti vlo- 
go območnih interesnih skupnosti pri 
planiranju in usklajevanju celotnega ra- 
zvoja energetike na posameznem ob- 
močju in pri planiranju celotnega razvoja 
energetike v republiki. Opredeliti je po- 
trebno tudi vsebino in značaj specifičnih 
planskih dokumentov, ki se sprejemajo v 
okviru samoupravnih interesnih skupno- 
sti s tega področja, pri čemer se zbor 
zavzema, da se energetska bilanca, glede 
na pomen opredeli kot sestavni del druž- 
benih planov družbenopolitičnih skup- 
nosti 

- V skladu z zakonom o združenem 
delu je potrebno jasneje opredeliti druž- 
benoekonomske odnose, ki nastajajo pri 
združevanju dela in sredstev v samou- 
pravnih interesnih skupnosti na tem po- 
dročju. V tem okviru je potrebno pred- 
vsem izdelati določbe glede vračila in 
nadomestila združenih sredstev, načina 
vračila ter odpoved vračila in s tem pove- 
zanim prevzemanjem rizika. Prav tako je 
potrebno celovito rešiti vprašanje glede 
ugotavljanja in usmerjanja dela dohodka, 
ki je rezultat dela v izjemno ugodnih na- 
ravnih pogojih, izjemnih ugodnosti na 
trgu ali rezultat drugih izjemnih ugodno- 
sti pri njegovem ustvarjanju. 

Jasneje je potrebno opredeliti obvezne 
(minimalne) elemente za oblikovanje cen 
v samoupravnih sporazumih o temeljih 
plana in proučiti možnost, da se tudi pri 
oblikovanju cen drugih energetskih virov 
zagotovi vpliv uporabnikov in izvajalcev 
organiziranih v samoupravni interesni 
skupnosti. 

- Samoupravno organiziranost intere- 
snih skupnosti je treba opredeliti tako, da 
bo ustrezala interesom in odgovornosti 
združenega dela ter značaju dejavnost, 

m da bo zagotovila uveljavljanje in uskla- 
jevanje posameznih in skupnih potreb 
določenih področij združenega dela Te- 
mu ustrezno je potrebno organizirati ob- 
močne interesne skupnosti ter njihove 
pristojnosti, ki se na ravni republike 
združujejo v Samoupravni interesni 
skupnosti energetike Slovenije kot me- 
stu. kjer bo omogočeno usklajevanje in- 
teresov posameznih področij energetike 
in s tem uresničevanje energetske politi- 
ke, zagotavljanje pogojev za skladen ra- 
zvoj republike na tem področju in ener- 
getske bilance. 

- Potrebno je opredeliti kriterije in po- 
stopke za obvezno združevanje sredstev, 
kadar je v družbenem planu na podlagi 
skupaj ugotovljenih interesov in zastav- 
ljenih razvojnih ciljev določeno, da je 
izvršitev določenih nalog nujna za druž- 
beno reprodukcijo, pa sporazumov med 
organizacijami združenega dela ni bilo 
mogoče zagotoviti v skladu z 89. členom 
ustave SR Slovenije Prav tako pa je po- 
trebno opredeliti vlogo družbenopolitič- 
nih skupnosti pri zagotavljanju posebne- 
ga družbenega interesa ter pri sprejema- 
nju intervencijskih predpisov za obvezno 
združevanje sredstev za skupno izvajanje 
nekaterih skupnih nalog skladno s 70 
členom ustave SR Slovenije in upošteva- 
je določbe 159. člena zakona o združe- 
nem delu, zlasti kadar del udeležencev 
ne sklene oziroma ne pristopi k samo- 
upravnemu sporazumu oziroma dogovo- 
ru za to področje, oziroma, ne izpolnjuje 
sprejetih obveznosti. 

- Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
naj v skladu z že sprejetimi sklepi Zbora 
združenega dela in Zbora občin ter pro- 
gramom dela zborov Skupščine SR Slo- 
venije predloži hkrati z osnutkom zakona 
tudi oceno razvoja družbenoekonomskih 
odnosov v samoupravnih interesnih 

\ 
skupnostih materialne proizvodnje in v 
tem okviru predvsem analizo o združeva- 
nju sredstev za financiranje dejavnosti 
posebnega družbenega pomena. 

Na podlagi takšne analize je treba 
opredeliti, kako naj delavci v temeljnih 
organizacijah združenega dela na podla- 
gi njihovega interesa in odgovornosti za 
zagotavljanje energije uveljavijo družbe- 
noekonomske odnose med izvajalci in 
porabniki na tem področju Na tej podla- 
gi je potrebno jasneje določiti vlogo in 
odgovornost, ki jo bodo zaradi zagotav- 
ljanja plošnega družbenega interesa uve- 
ljavljali delavci, delovni ljudje in občani 
prek organov družbenopolitičnih skup- 
nosti. 

- Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
naj zagotovi sodelovanje in pritegne v 
razčiščevanje še odprtih vprašanj vse 
zainteresirane organizacije in skupnosti, 
pri čemer naj bi njihovo sodelovanje in 
stališča predstavljala tudi del priprav za 
obravnavo in zavzetje stališč v republi- 
škem svetu za vprašanje družbene uredi- 
tve in republiškem svetu za gospodarski 
razvoj in ekonomsko politiko. Na podlagi 
tako oblikovanih stališč in stališč, ki bo- 
do opredeljena ob obravnavi analize ra- 
zvoja družbenoekonomskih odnosov v 
samoupravnih interesnih skupnostih ma- 
terialne proizvodnje, pripravi Izvršni svet 
novo besedilo osnutka zakona. 

3 Pri pripravi novega osnutka zakona 
naj predlagatelj prouči in upošteva tudi 
pripombe, mnenja in stališča, izražena v 
delovnih telesih skupščine in zbora ter v 
razpravi na seji zbora ter stališča in pred- 
loge Družbenopolitičnega zbora Skup- 
ščine SR Slovenije. 

4. Izvršni svet naj osnutek zakona o 
energetskem gospodarstvu čimprej 
predloži Skupščini SR Slovenije v po- 
novno obravnavo. 

SKLEP 
Zbora občin Skupščine SR Slovenije ob obravnavi predloga za izdajo zakona o 
pogojih in o postopku za ustanovitev, združitev ali spremembo območja občin in o 
območjih občin 

Zbor občin SKupščine SR Slovenije je 
na 24. seji dne 26. septembra 1979 
obravnaval predlog za izdajo zakona o 
pogojih ,n o postopku za ustanovitev, 
združitev ali spremembo območja občin 
in o območjih občin in na podlagi 2. 
odstavka 261. člena v zvezi z 244., 242. 
in 237. členom poslovnika Skupščine SR 
Slovenije sprejel naslednji 

sklep: 

1 Predlog za izdajo zakona o pogojih 
in o postopku za ustanovitev, združitev 
ah spremembo območja občine in o ob- 
močjih občin se sprejme 

2 Osnutek zakona pripravi Izvršni svet 
Slovenije 

3 Pri pripravi osnutka zakona /e po- 

trebno čimbolj konkretno opredeliti po- 
goje za ustanovitev oz. spremembo ob- 
močja občine v skladu s 184 členom 
ustave SR Slovenije 

4. Za ustanovitev oziroma spremembo 
območja občine morajo biti podani takš- 
ni pogoji, ki omogočajo delovnim ljudem 
in občanom uresničevanje njihovih 
ustavno zagotovljenih pravic in obvezno- 
sti, zlasti pa pogoje za življenje in delo 
delovnih ljudi in občanov, neposredno in 
učinkovito zadovoljevanje skupnih po- 
treb, uresničevanje funkcij oblasti in us- 
klajevanje gospodarskega in družbenega 
razvoja. 

5 Za zagotovitev navedenih ustavnih 
pravic in obveznosti mora biti za usta- 
novitev občine podana takšna materialna 
osnova združenega dela na določenem 
območju, ki bo omogočala njihovo ure- 
sničevanje v prvi vrsti znotraj njenih okvi- 

rov, izjemoma pa ob dogovorjeni solidar- 
nosti vsega združenega dela v Sociali- 
stični republiki Sloveniji in skrbi za skla- 
dni razvoj republike. 

Z ustavo določeni kumulativni pogoji 
morajo izhajati iz objektivnih meril, ki jih 
mora podrobno opredeliti zakon. 

6 V zakonu morajo biti razčlenjeni po- 
goji za ustanovitev občine z vidika po- 
stopka, zato je bistvenega pomena opre- 
delitev posameznih faz od pobude, raz- 
prave o pobudi, sklepa o uvedbi postop- 
ka, referenduma ter spremembe oziroma 
izdaje novega zakona o ustanovitvi oziro- 
ma spremembi območja občine. Pri tem 
je zlasti pomembno, da se opravi najširša 
razprava o okviru Socialistične zveze de- 
lovnega ljudstva že o pobudi tako, da bi 
sklep občinske skupščine o uvedbi po- 
stopka temeljil na ugotovitvah iz razpra- 
ve o pobudi za ustanovitev oziroma spre- 
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membo območja občine. V razpravo o 
pobudi se morajo aktivno vključiti delov- 
ni ljudje v organizacijah združenega dela 
ter občani v krajevnih skupnostih. 

7. Zakon naj opredeli tudi vlogo refe- 
renduma v celotnem postopku glede na 
to, da končno odločitev ter presojo, ali so 
izpolnjeni pogoji za ustanovitev ali spre- 
membo območja občine sprejme Skup- 
ščina SR Slovenije in da je poleg nepo- 
srednega interesa občanov določenega 
območja družbenopolitična razdelitev 
Slovenije na občine hkrati tudi interes 
delovnih ljudi in občanov celotne repu- 
blike. 

8. Proučiti je potrebno ustavno določ- 
bo, po kateri se občina ustanovi z zako- 
nom <>po razpravi delovnih ljudi in obča- 
nov določenega območja<■ z vidika, aH je 
ta razprava v obliki referenduma, kot to 
določa predlog za izdajo zakona, ali pa 
se lahko uporabi kakšna druga oblika 
osebnega izjavljanja. 

9. V primeru, ko gre le za spremembo 
območja dveh ali več občin, naj se na 
prizadetem območju občine izvede refe- 
rendum aH kakšna druga oblika osebne- 
ga izjavljanja. Tisti del območja ene ali 
več občin, ki ni neposredno prizadet, pa 
se vključi v odločanje preko skupščin 

občin, na katerih prihaja do spremembe 
območja. 

10. Predlagatelj naj prouči, ali ne bi 
kazalo v tem zakonu opredeliti tudi mest- 
ne oziroma regionalne posebne družbe- 
nopolitične skupnosti, njene pristojnosti 
ter položaj v odnosu do občin, ki se vanjo 
združujejo v skladu s 194. členom ustave 
SR Slovenije ter kriterije, kaj se šteje za 
urbano oz. mestno območje. 

11. Predlagatelj naj v obrazložitvi k 
osnutku zakona opredeli, kako bodo s 
tem zakonom določeni kriteriji vplivali na 
obstoječe stanje v SR Sloveniji ter na 
pripravljajoče se spremembe v zvezi z 
ustanavljanjem novih občin. 

SKUPŠČINA SRS BO OBRAVNAVALA 

Predlog za izdajo za- 
kona o javnih cestah (ESA-619) 

Zakon o javnih cestah bo 
urejal razmerja skupnega po- 
mena za delovne ljudi in obča- 
ne na področju planiranja gra- 
ditve, rekonstrukcije in zdru- 
ževanja cest, zagotavljanje 
sredstev za te namene ter do- 
ločil temelje za samoupravno 
organiziranost na področju 
cestnega gospodarstva. 

Delo na novem zakonu o jav- 
nih cestah se je pričelo 1975. 
leta, ko je Izvršni svet predložil 
Skupščini SR Slovenije pred- 
log za izdajo zakona o skupno- 
stih za ceste, 1976. leta pa tudi 
osnutek. Skupščina SR Slove- 
nije je osnutek sprejela ter na- 
ročila Izvršnemu svetu, naj iz- 
dela predlog zakona ter pri 
tem upošteva stališča, pripom- 
be in sugestije njenih delovnih 
teles. Po obširnih razpravah na 
Republiških svetih v Gospo- 
darski zbornici Slovenije ter v 
drugih zainteresiranih organih 
in organizacijah je Izvršni svet 
predložil Skupščini SR Slove- 
nije v obravnavo in sprejem 
predlog zakona o skupnostih 
za ceste. V razpravi v odborih 
Skupščine SR Slovenije in na 
njenih zborih pa so delegati 
izrazili pomisleke na nekatere 
bistvene rešitve v zakonu ter 
pripravili amandmaje, od kate- 
rih je nekatere Izvršni svet 
sprejel, drugih pa ni mogel saj 
bi bil s tem porušen osnovni 
koncept zakona, ki je bil pred- 
hodno usklajen z vsemi zainte- 
resiranimi organi in organiza- 
cijami in ki sta ga v zasnovi 
sprejela tudi oba republiška 
sveta. 

Republiški komite za promet 
in zvezo je skupaj ,s Sekretaria- 

tom za zakonodajo pri Izvrš- 
nem svetu ponovno skrbno 
proučil celotno problematiko 
samoupravne organiziranosti 
cestnega gospodarstva ter 
ugotovil, da je glede na nastali 
položaj potrebno še enkrat v 
celoti proučiti vsa osnovna 
izhodišča na vprašanja ter si- 
stemske rešitve, ki naj jih ureja 
zakon o skupnostih za ceste. O 
tem je tudi obvestil Koordina- 
cijski odbor Republiškega sve- 
ta za vprašanje družbene ure- 
ditve, ki je zavzel stališče, da bi 
bilo potrebno pripraviti nov 
osnutek zakona, s čimer bi bila 
omogočena ponovna temeljita 
in vsestranska proučitev vseh 
vprašanj, ki so se v zvezi s to 
tematiko odprla. 

V zvezi z novim zakonom o 
javnih cestah je bilo ugotovlje- 
no, daje potrebno problemati- 
ko javnih cest oziroma cestne- 
ga gospodarstva celovito ob- 
delati in da je potrebno oziro- 
ma smotrno urediti z enim za- 
konom vprašanja graditve, re- 
konstrukcije in vzdrževanja 
javnih cest, zagotavljanje sred- 
stev za te namene ter vpraša- 
nje samoupravne organizira- 
nosti na področju javnih cest 
Pri tem se kot izhodiščni vpra- 
šanji pojavljata vprašanje sta- 
tusa cest kot dobrine v splošni 
rabi ter vprašanje dejanskega 
oziroma pravnega upravljalca 
javnih cest. Novi zakon pa bo 
moral rešiti tudi vprašanje za- 
gotavljanja sredstev za ceste 
in samoupravne organizirano- 
sti na področju cest. 

Zakon o javnih cestah bo 
opredelil in razčlenil družbe- 
noekonomske odnose v cest- 

nem gospodarstvu in tako vse- 
binsko izpeljal temelje, ki so 
postavljeni z zakonom o zdru- 
ženem delu. Hkrati z novimi re- 
šitvami, ki sp nujna posledica 
uskladitve zakona z zakonom 
o združenem delu, zakonom o 
skupnih osnovah svobodne 
menjave dela in zakonom o si- 
stemi družbenega planiranja 
in družbenem planu SR Slove- 
nije, pa bo zakon vseboval tudi 
rešitve, ki so se v času izvaja- 
nja zakona o javnih cestah v 
praksi izkazale kot ustrezne. 
Zakon bo upošteval tudi naj- 
novejša znanstveno-tehnična 
dognanja na področju planira- 
nja, vzdrževanja, rekonstrukci- 

je in graditve novih cest, kakor 
tudi uporabe in varstva cest 
Pospešil bo oblikovanje in or- 
ganiziranje samoupravnih in- 
teresnih skupnosti in uveljavi- 
tev novih družbenoekonom- 
skih odnosov na tem področju 
družbene reprodukcije 

Z izvedbo novega zakona ne 
nastajajo nobene obveznosti 
za proračune družbenopolitič- 
nih skupnosti. Določene mate- 
rialne obveznosti pa bodo na- 
stale za združeno delo z usta- 
novitvijo občinskih in območ- 
nih skupnosti za ceste, ki jih 
zaenkrat še ni, novi zakon pa 
predpisuje obveznost njihove 
ustanovitve 

Pri obravnavi predloga za iz- 
dajo zakona z osnutkom zako- 
na 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, so bile v Skup- 
ščini SR Slovenije podane na- 
slednje pripombe- 

- v 2 odstavku 3. člena 
osnutka zakona naj se sprejme 
variantno besedilo; 

- v 2. odstavku 3. člena naj 
se v zadnji vrsti črta beseda 
»•zgoraj« 

Podani pripombi sta v pred- 
logu zakona o prevzemu ob- 
veznosti SR Slovenije za povr- 
nitev škode, nastale na pred- 
metih izjemne kulturne ali 
umetniške vrednosti, ki so po- 
slani iz tujine zaradi razstavlja- 
nja, upoštevani. 

Finančne posledice, ki bi 
lahko nastale le v skrajno izje- 
mnem primeru, bremenijo SR 
Slovenijo. 

Predlagatelj meni, da ni ovir 
za sprejem tega zakonskega 
predloga in predlaga njegov 
sprejem 

Predlog zakona o 
prevzemu obveznosti 
Socialistične republike 
Slovenije za povrnitev 
škode, nastale na pred- 
metih izjemne kulturne 
in umetniške vrednosti, 
ki so poslani iz tujine za- 
radi razstavljanja (ESA-283) 

poročevalec 
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Predlog odloka o za- 
časni ustavitvi izvajanja 
sprememb v območjih 
občin, krajevnih skup- 
nosti, naselij in ulic ter 
sprememb v oštevilče- 
nju hiš (ESA-364) 

Za izvedbo popisa prebival- 
stva, gospodinjstev in stano- 
vanj 31. 3. 1981 mora Zavod 
SR Slovenije za statistiko pri- 
praviti dokumente za popiso- 
valce. V teh dokumentih bo 
moral vsak popisovalec imeti 
točno določeno območje, na 
katerem bo popisoval in bo za 
to potreboval osnovne doku- 
mente: karto, na kateri bo vri- 
sano njegovo območje, in to- 
čen spisek hišnih številk tega 
območja. 

Podatki popisa prebivalstva, 
gospodinjstev in stanovanj bo- 
do obdelani za območja posa- 
meznih teritorialnih enot tako 
občin, naselij in za krajevne 
skupnosti. Da bi bilo to možno, 
je potrebno, da so meje teh 
teritorialnih enot od 1. 7. 1980 
dalje stabilne in točno defini- 
rane, ker je le tako možno za- 
gotoviti enkratno zajetje nave- 
denih enot. Teritorialne enote 
kot občine, naselja in krajevne 
skupnosti so še dalje razdelje- 

ne na manjše tehnične enote, 
to je statistične okoliše, te pa 
bo potrebno za popisovalce še 
dalje razdeliti na manjše te- 
hnične enote - popisne oko- 
liše. 

V letu 1978 je Zavod SR Slo- 
venije za statistiko skupaj z 
Geodetsko upravo SR Sloveni- 
je pričel z akcijo nastavitve re- 
gistra območij teritorialnih 
enot. Eden od ciljev te akcije je 
tudi zagotovitev osnovnih do- 
kumentov za potrebe popisa 
prebivalstva, gospodinjstev in 
stanovanj v letu 1981, in sicer 
na racionalnejši, modernejši in 
bolj strokoven način, kot za 
prejšnje popise. Ta akcija po- 
teka v SR Sloveniji sedaj prek 
občinskih geodetskih uprav- 
nih organov. 

Iz zgoraj navedenih nalog in 
akcije, ki je že v teku, je razvi- 
dno, da je potrebno za čas od 
1. 7 1980 do 30 6. 1981 zago- 
toviti, da se meje in območja 
naštetih teritorialnih enot ne 
spreminjajo 

Osnutek zakona o 
enotni matični številki 
občanov (ESA-173) 

Skupščina SFR Jugoslavije 
je v decembru leta 1976 spre- 
jela zakon o uvedbi enotne 
matične številke občanov kot 
identifikacijskega znaka, ki 
omogoča povezovanje eviden- 
tiranih podatkov o občanih na 
več mestih za različne potrebe 

V smislu zveznega zakona 
so tudi republike dolžne spre- 
jeti poseben zakon, ki bo ure- 
dil vsa potrebna vprašanja o 
osebni matični številki občana 

Na podlagi sklepov Zbora 
združenega dela in Zbora ob- 
čin Skupščine SR Slovenije o 
sprejemu predloga za izdajo 
zakona dne 28 marca tega le- 

ta, je Zavod SR Slovenije za 
statistiko pripravil osnutek za- 
kona. 

Pri pripravi osnutka zakona 
so bili upoštevani predlogi in 
mnenja skupščinskih teles, da- 
nih v postopku za sprejem 
predloga za izdajo zakona. 

Z osnutkom zakona je ureje- 
na pristojnost za določanje 
enotne matične številke obča- 
nov, njena uporaba ter obvez- 
nosti organov in organizacij, ki 
na podlagi zakona zbirajo po- 
datke o občanih. 

Osnutek zakona o enotni 
matični številki občanov daje 
Zavodu SR Slovenije za stati- 

stiko pristojnost, da to številko 
določa. Občinske upravne or- 
gane za notranje zadeve pa 
osnutek zavezuje, da enotno 
matično številko občanov vpi- 
šejo v register prebivalstva in 
rojstno matično knjigo ter jo 
neposredno sporočijo obča- 
nom. 

Osnutek zakona nadalje pre- 
dvideva, da Zavod SR Sloveni- 
je za statistiko enotno matično 
številko občanov sproti določa 
rojenim otrokom in priseljenim 
občanom iz drugih republik in 
tujine, ki jim do tedaj ni bila 

določena enotna matična šte- 
vilka, občanom, ki so rojeni 
pred uveljavitvijo tega zakona, 
s stalnim prebivališčem v SR 
Sloveniji pa na podlagi podat- 
kov, ki jih vsebuje centralni re- 
gister prebivalstva SR Slove- 
nije. 

Pri dodeljevanju enotnih 
matičnih številk bodo imeli ob- 
činski upravni organi za notra- 
nje zadeve precej dela, vendar 
se bodo stroški pokrili s poz- 
nejšim racionalnejšim poslo- 
vanjem pri komuniciranju z 
občani 

Predlog zakona o 
spremembah in 
dopolnitvah zakona o 
varstvu pri delu (ESA-343) 

Spremembe in dopolnitve 
zakona o varstvu pri delu nare- 
kujejo ugotovitve organov inš- 
pekcije dela oziroma potrebe 
po ostrejšem inšpekcijskem 
nadzorstvu. Po teh ugotovi- 
tvah prihajajo na območje SR 
Slovenije samostojni obrtniki, 
ki niso registrirani v SR Slove- 
niji, tu prevzemajo razna dela 
na prostem, predvsem gradbe- 
na dela, v manjšem obsegu pa 
tudi kmetijska in gozdarska 
dela ter celo dela pri pridobi- 
vanju gradbenega materiala. 
Pri teh delih nekateri samo- 
stojni obrtniki ne izpolnjujejo 
zakonskih obveznosti do svo- 
jih delavcev. Tako zaposlujejo 
po več kot deset delavcev, ne 
zagotavljajo jim socialnega 
varstva in potrebnega varstva 
pri delu, primernih stanovanj- 
skih in življenjskih razmer. Ti 
delavci v glavnem opravljajo 
najtežja in slabše plačana de- 
la. Za opravljanje takšnih krši- 
tev pa je potrebno angažirati 
tudi organizacije združenega 
dela, ki oddajajo takšnim sa- 
mostojnim obrtnikom pogod- 
bena dela na prostem in dati 
organom inšpekcije dela prav- 
no podlago za bolj učinkovito 
ukrepanje. 

Dopolnitev zakona obvezuje 
organizacijo združenega dela, 
ki odda samostojnemu obrtni- 

ku posamezna gradbena, kme- 
tijska ali gozdarska dela ter 
dela pri pridobivanju gradbe- 
nega materiala, da pred od- 
dajo takih del ugotovi, če sa- 
mostojni obrtnik posreduje 
dokaze o izpolnjevanju zakon- 
skih obveznosti glede samega 
obrtnega dovoljenja kakor tudi 
v zvezi z zagotovitvijo socialne 
varnosti in varstva pri delu. 
Obenem pa mora organizacija 
združenega dela o takem po- 
godbenem razmerju obvestiti 
pristojni občinski organ inš- 
pekcije dela. To naj bi zagotav- 
ljalo boljši pregled in tudi inš- 
pekcijsko nadzorstvo na tem 
področju. Pojmi gradbena, 
kmetijska in gozdarska dela 
ter dela na pridobivanju grad- 
benega materiala so povzeti 
po veljavnih predpisih o var- 
stvu pri delu. 

Skladno s takšno dopolnitvi- 
jo 17. člena zakona je bilo po- 
trebno ustrezno dopolniti tudi 
določbo 4. točke 54. člena za- 
kona (Kazenske določbe). S 
spremembo 55. člena zakona 
se za prekršek samostojnega 
obrtnika (zasebnega deloda- 
jalca) kazen zvišuje od 5000 
din na 10.000 din. 

Predlagane spremembe in 
dopolnitve zakona ne bodo 
terjale finančnih sredstev iz 
proračuna republike Slovenije 
oziroma občine. 
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VPRAŠANJA DELEGACIJ IN DELEGATOV 

ZBOR OBČIN - 19. 7. 1979 

- Kako s cepljenjem proti steklini za- 
varovati zdravje ljudi in živali? 

Jože Močivnik, vodja skupi- 
ne delegatov za delegiranje 
delegatov v Zbor občin Skup- 
ščine SR Slovenije iz Raven 
na Koroškem je postavil na- 
slednje delegatsko vpraša- 
nje: 

Znano je, da se je v občini 
Ravne na Koroškem in tudi v 
nekaterih drugih občinah po- 
javila steklina. V občini Ravne 
na Koroškem so že storjeni 
ukrepi za preprečevanje te 
hude nalezljive bolezni, to pa 
je za zaščito ljudi in živali še 
premalo. Zavarovati bi se mo- 
rali z ustreznim cepljenjem. 
Pri tem mislimo na veterinar- 
ske delavce in lovce, ki imajo 
največ opravka s steklimi ži- 
valmi in cepljenje živine, ki je 
v paši. 
Izvršnemu svetu skupščine 
SR Slovenije dajemo nasled- 
nje delegatsko vprašanje: 

Kaj je Izvršni svet skupšči- 
ne SR Slovenije oziroma KO- 
MITE za zdravstvo ukrenil, da 
se z ustreznim cepljenjem 
proti steklini zavaruje zdravje 
ijudi in živali? 

Na delegatsko vprašanje je 
na seji odgovoril namestnik 
predsednika Republiškega Ko- 
miteja za zdravstvo in Sdcialno 
varstvo Franc Hočevar' 

O problematiki stekline je 
razpravljala 29. 5. 1979 karan- 
tenska komisija Republiškega 
komiteja za zdravstveno in so- 
cialno varstvo, Republiški ko- 
mite za zdravstveno in social- 
no varstvo 20. 6. 1979 in Odbor 
za družbene dejavnosti pri 
Izvršnem svetu Skupščine SR 
Slovenije. 

Republiški komite za zdrav- 
stveno in socialno varstvo je 
predlagal preventivno ceplje- 
nje eksponiranih grup prebi- 
valstva, kot so veterinarji, goz- 
darji, lovski čuvaji, preparatorji 
in laboranti, ki pri svojem delu 
lahko pridejo v stik s kužnimi 
ateriali, ki vsebuje virus stekli- 
ne. Po oceni bi bilo potrebno 
preventivno cepiti od 300-400 
oseb na območjih z verjetnost- 
jo okužbe. 

Na teh osnovah je Republi- 
ški komite za zdravstveno in 
socialno varstvo sprejel sklep, 
da naj zdravstvene skupnosti v 
okviru imunizacijškega pro- 
grama za leto 1979 zagotovijo 
potrebna sredstva za preven- 
tivno cepljenje proti steklini. 
Na osnovi sprejetih sklepov je 
bilo nabavljenih 1600 doz ce- 
piva, kar zadošča za sedanjo 
epidemiološko situacijo. 

ob zadnjih korekcijah rafinerij- 
ski cen za vsa tekoča goriva in 
lahko pričakujemo, da se bo 
preskrba z motornim petrole- 
jem kmalu izboljšala. 

Z uredbo o spremembi ured- 
be o povečanju, zmanjšanju 
oziroma odpravi stopenj te- 
meljnega prometnega davka 
od prometa posameznih proiz- 
vodov, ki je izšla v Uradnem 
listu SFRJ, št. 33/79, so zmanj- 
šane stopnje temeljnega davka 
od prometa motornih benci- 
nov poprečno za 20% in od 
prometa plinskih olj poprečno 
za 13%. Uredba ne predvideva 
izjem od plačila temeljnega 
davka od prometa omenjenih 
derivatov. 

Odlok o spremembi odloka 
o višini razporeditvi in nado- 
mestilu za porabo cest, vsebo- 
vanega v prodajni ceni benci- 
na in plinskega olja, ki je bil 

ZBOR ZDRUŽENEGA DELA - 23.7.1979 

- Zakaj primanjkuje goriva, ki poga- 
nja samohodne kosilnice in druge kme- 
tijske stroje? 

Drago Sila, delegat skupine 
delegatov za kmetijsko dejav- 
nost 9. okoliša - Trebnje je 
postavil naslednje delegat- 
sko vprašanje: 

Zakaj vedno primanjkuje 
goriva (petroleja), ki poganja 
samohodne kosilnice in dru- 
ge kmetijske stroje. Postav- 
ljam tudi vprašanje plačeva- 
nja oziroma prispevka za 
gradnjo in posodobitev cest 
od goriv, ki se uporabljajo za 
pogon kmetijskih strojev in 
traktorjev? 

Na vprašanje je odgovoril 
Avgust Metlika, direktor Zavo- 
da SRS za cene: 

V zadnjih mesecih so se po- 
javile občasne motnje v oskrbi 
z naftnimi derivati na vsem ob- 
močju Jugoslavije in tudi v 

objavljen v slovenskem Ura- 
dnem listu št. 23/79, določa, 
da je v prodajni ceni bencina 
in plinskega olja od 14. julija 
letos zajeto tudi nadomestilo 
za porabo cest v višini 2,392 
din od litra bencina in 1,80 di- 
narjev od litra plinskega olja. 

Nadomestilo za uporabo 
cest je vključeno v ceno benci- 
na in plinskega olja in ga torej 
plačujejo vsi porabniki goriva, 
ne glede na to, ali so tudi po- 
rabniki javnih cest. 

V smislu opredelitve nado- 
mestila za uporabo cest njego- 
vo plačilo ni utemeljeno, kadar 
se gorivo uporablja za pogon 
strojev, ko le ti ne uporabljajo 
javnih cest. 

V skladu s to ugotovitvijo or- 
ganizacije združenega dela v 
gozdarstvu že pridobivajo re- 
gres za tisti del goriva, ki ga ne 
porabijo pri prevozih po javnih 
cestah. 

ZBOR OBČIN - 23. 7. 1979 

- Razčlenitev ukrepov za Zaščito 
ljudi in živali pred steklino 

drugih deželah. 
V SR Sloveniji so bile naji- 

zrazitejše motnje pri oskrbi tr- 
žišča s kerozinom in delno pe- 
trolejem. Vzrokov je več, med 
njimi zlasti izredno povečana 
poraba naftnih derivatov. 

Delovne organizacije za pre- 
skrbo slovenskega trga z naft- 
nimi derivati navajajo kot ra- 
zlog za pomanjkanje motorne- 
ga petroleja dolgotrajno ne- 
zainteresiranost jugoslovan- 
skih rafinerij za proizvodnjo te 
vrste pogonskega goriva. 

Rafinerijska prodajna cena 
za motorni petrolej je že vrsto 
let nazaj v nesorazmerju s pro- 
dajnimi cenami za druge vrste 
tekočih goriv, ki so surovina za 
izdelavo motornega petroleja. 

To neskladje je odpravljeno 

Na prejšnji seji zbora, 19. 
julija je na pismeno vprašanje 
skupine delegatov iz občine 
Ravne na Koroškem delno 
odgovoril predstavnik Izvrš- 
nega sveta Skupščine SR Slo- 
venije. Ker pa delegat iz obči- 
ne Ravne na Koroškem z od- 
govorom ni bil zadovoljen, tu- 
di predstavnik Izvršnega sve- 
ta se je sam strinjal s tem, da 
je odgovor le delen, bo tokrat 
na to vprašanje dodatno od- 
govoril Karel Gošler, direktor 
Veterinarske uprave SR Slo- 
venije. 

Na delegatsko vprašanje, 
postavljeno dne 19. 7 1979, 
dajemo naslednjo razčlenitev 
ukrepov, ki jih je Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije - Re- 
publiški sekretariat za kmetij- 
stvo, gozdarstvo in prehrano 
podvzel za zaščito živali in lju- 
di pred steklino. Republiški se- 
kretar za kmetijstvo, gozdar- 
stvo in prehrano in predsednik 
Republiškega komiteja za 
zdravstveno in socialno var- 
stvo sta izdala Odredbo o 
ukrepih za preprečevanje, zati- 
ranje in izkoreninjenje stekli- 
ne, objavljeno v Uradnem listu 
SRS, št. 25/1978, ki je v veljavi 
od 28. 11 1978. S tem dnem je 
prenehala veljati odredba o 
ukrepih za preprečavanje zati- 
ranje, in izkoreninjenje stekli- 
ne iz leta 1973 (Uradni list 
SRS. št.35/73 in 15/75). 

Odredba vsebuje naslednje 
bistvene elemente: 

- obveznost prijavljanja su- 
ma na steklino pri domačih ži- 
valih in pri divjadi pristojnemu 
občinskemu organu veterinar- 
ske inšpekcije ali najbližji poo- 
blaščeni veterinarski organiza- 
ciji združenega dela; 

- obveznost izolacijje in 
opazovanja živali, ki so ugriz- 
nile ali drugače poškodovale 
človeka; 

- obveznost, da se o takšnih 
primerih takoj obvestita veteri- 
narska ali zdravstvena organi- 
zacija združenega dela; 

- obveznost občinskega or- 
gana veterinarske inšpekcije, 
da odredi pokončanje živali, ki 
je okužena s steklino, ali je po- 
dan sum za to; 

- obveznost, da izvršni svet 
skupščine občine na okuže- 
nen oziroma neposredno 
ogroženem območju takoj 
odredi kontimac psov in mačk; 

- prepoved lova s psi na 
okuženem in neposredno 
ogroženem območju; 

- obvezno cepljenje psov 
na okuženem oziroma nepo- 
sredno ogroženem območju, 
takoj, ko dopolnijo štiri mese- 
ce starosti, 

- obveznost takojšnjega 
pokončavanja psov in mačk, 
katerih posestniki se ne drže 
predpisanega kontumaca, ne- 
registriranih in necepljenih 
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psov, psov brez znamkice ter 
potepuških psov in mačk; 

- pokončavanje zveri in piž- 
movk na okuženem oziroma 
neposredno ogroženem ob- 
močju; 

- prepoved odiranja trupel 
zveri in pižmovk ter jemanje 
trofej te divjadi; 

- prepoved klanja za stekli- 
no bolnih ali na steklino sum- 
ljivih živali; 

- obveznost lovskih organi- 
zacij, da prijavijo vsak primer 
odstrela, ko se je divjad pred 
odstrelom nenaravno vedla; 

- prepoved odiranja živali, 
ki je poginila ali bila pokonča- 
na zaradi stekline ali suma na- 
njo; 

- razkuževanje prostorov, 
predmetov in okolice, ki so bili 
v stiku z bolno živaljo ali s po- 
sameznimi njenimi deli. 

Na območju SR Slovenije se 
določila te odredbe izvajajo in 
le-temu pripisujemo, da se bo- 
lezen še ni razširila na ljudi in 
jo je uspelo zadržati v obmej- 
nih občinah, ki se vedno na 
novo napajajo s kuživom iz so- 
sednje Avstrije in Madžarske. 

Celotno akcijo zatiranja ste- 
kline pri živalih vodi Republi- 
ška veterinarska uprava, ki pri 
tem stalno sodeluje z Lovsko 
zvezo Slovenije in drugimi lov- 
skimi organizacijami ter z ve- 
terinarskimi organizacijami in 
z družbenopolitičnimi skup- 
nostmi. 

Po odredbi republiškega se- 
kretarja za kmetijstvo, gozdar- 
stvo in prehrano je bilo v letu 
1979 vakciniranih v Sloveniji 
1196 goved, 434 ovc, 4 koze, 7 
konj in 110.666 psov (lani 
107.607 psov). Trenutno je v 
teku akcija neškodljivega od- 
stranjevanja neregistriranih 
oziroma potepuških psov, ka- 
terih je po naši oceni v Slovniji 
okoli 10.000. 
Redno kotroliramo tudi uple- 
njene lisice in druge živali z 
okuženega območja na stekli- 
no v veterinarskem virološkem 
laboratoriju v Ljubljani. Do 30. 
6. 1979 so veterinarski zavodi 
dostavili v virološki laboratorij 
590 živali, od katerih je bilo 
10,16% pozitivnih (v letu 1978 
do 209 pregledanih živali 
11,48% pozitivnih). 

Zaradi ugriza so veteri- 

narski zavodi v letu 1979 pre- 
gledali in kontrolirali 796 ži- 
vali. 

Republiški sekretariat za 
kmetijstvo, gozdarstvo in pre- 
hrano je nabavil tudi 2 filma o 
steklini, katera smo dali na 
razpolago veterinarskim orga- 
nizacijam, ki organizirajo stro- 
kovna predavanja za veterinar- 
ske in zdravstvene delavce ter 
za lovske organizacije in obča- 
ne na okuženem in ogroženem 
območju. 

Tako na terenu kot tudi na 
ravni republiških organov in 
organizacij veterinarska in 
zdravstvena služba stalno so- 
delujeta in se medsebojno ob- 
veščata o stanju bolezni in 
sproti programirajo izvajanje 
tekočih akcij. 

Tudi v primeru pojava stekli- 
ne pri kravi z območja občine 
Ravne na Koroškem so pristoj- 
ni organi in veterinarske orga- 
nizacije izvršili predpisane 
ukrepe. Pripominjamo, da je 
odstranitev obolele krave, ki 
so jo pred tem brezbolno 
usmrtili, veljala 3616 din in ne 
15.000 din, kot je bilo objavlje- 
no v časopisu Delo. 

Na seji Zbora občin Skupšči- 
ne SR Slovenije dne 23. 7. 
1979, na kateri smo odgovarja- 
li na delegatsko vprašanje, ki 
je bilo postavljeno na seji dne 
19. 7. 1979, sta bili postavljeni 
še dve dodatni vprašanji: 

- zakaj se ne cepijo proti 
steklini vsi lovci, saj so zelo 
izpostavljeni okužbi; 

- zakaj se ne cepijo lisice, 
kar bi omejilo potrebo po red- 
čenju populacije lisic. 

Na postavljeni vprašanji je 
Karel Gošler odgovoril; 

- Epidemiološka komisija ni 
bila mnenja, da bi bilo potreb- 
no cepiti proti steklini vse lov- 
ce, temveč je zavzela stališče, 
da se cepijo le tisti, ki so stalno 
izpostavljeni okužbi (poklicni 
lovci - čuvaji itd.). 

- Veterinarska znanost in 
stroka še ne pozna učinkovite- 
ga cepiva proti steklini, ki bi se 
lahko dajalo v hrani - druga- 
čen način pa praktično ne pri- 
de v poštev. V Švici preizkuša- 
jo tudi to metodo, vendar re- 
zultatov še ni. Ko bo na voljo 
uporabno cepivo te vrste, ga 
bomo prav radi uporabilil. 

DRUŽBENOPOLITIČNI ZBOR - 23.7.1979 

- Ali je Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije že ocenil, kolikšne bodo po- 
sledice neugodnih gibanj cen v letoš- 
njem letu v uresničevanju družbenoeko- 
nomske politike? 

Na 20. seji Družbenopolitič- 
nega zbora Skupščine SR 
Slovenije je tovariš Emil Šu- 
štar, delegat družbenopolitič- 
nega zbora postavil naslednji 
delegatski vprašanji: 

1. Ali je Izvršni svet Skup- 
ščine SR Slovenije že ocenil, 
kakšne bodo posledice neu- 
godnih gibanj cen v letošnjem 
letu v uresničevanju družbe- 
noekonomske politike, opre- 
deljene v resoluciji o uresni- 
čevanju srednjeročnega pla- 
na v letu 1979, posebej glede 
pridobivanja in razporejanja 
dohodka. 

2. Izvršni svet Skupščine 
SR Slovenije naj presodi in o 
tem poroča Skupščini SR Slo- 
venije, ali je glede na takšna 
gibanja potrebna širša aktiv- 
nost vseh družbenih subjek- 
tov, da se ublažijo posledice 
teh gibanj, in da se v čimvečji 
meri zagotovi uresničevanje 
ekonomske politike v letoš- 
njem letu. 

Na vprašanje je odgovoril 
Andrej Grahor, član Izvršnega 
sveta Skupščine SRS in repu- 
bliški sekretar za delo: 

Na današnjem skupnem za- 
sedanju vseh treh zborov je bi- 
lo obravnavano poročilo Izvrš- 
nega sveta o uresničevanju 
družbenega plana Slovenije za 
obdobje v letih 1976-1979, s 
prvo oceno možnosti razvoja v 
letu 1980. V gradivih, ki obrav- 
navajo izvajanje družbenega 
plana so prisotne tudi ugotovi- 
tve, da gibanja cen v prvih me- 
secih tega leta bistveno odsto- 
pajo od dogovorjenih okvirov 
in da bo zato rast cen in živ- 
ljenjskih stroškov v tem letu 
višja, kot se je predvidevalo ob 
sprejemanju resolucije o poli- 
tiki izvajanja družbenega pla- 
na v letu 1979 in v posebnem 
družbenem dogovoru za po- 
dročje cen. Vzroke za takšna 
gibanja, ki so navedeni v poro- 
čilu Izvršnega sveta, širše pa 
tudi v analizi o izvajanju druž- 
benega plana Zavoda SR Slo- 
venije za družbeno planiranje 
in v posebni informaciji Repu- 
bliškega komiteja za tržišče in 
cene o gibanju cen, lahko raz- 
delimo na dve vrsti: na notra- 
nje in zunanje. Notranji so 
predvsem odstopanja od do- 
govorjenih usmeritev družbe- 
nega plana na nekaterih dru-' 
gih področjih, ki pa so pred- 
stavljale osnovne predpostav- 
ke za opredelitve na področju 
cen, na primer: kreditno-mo- 
netarna politika, razporejanje 
dohodka in odvisnost gibanja 
osebnih dohodkov od rasti 
produktivnosti, uveljavljanje 
dohodkovnih odnosov. Zuna- 
nji pa so: hitra rast cen nafte in 
hrane ter nekaterih drugih su- 
rovin in reprodukcijskega ma- 

teriala na svetovnem tržišču, s 
katero pri pripravi resolucije 
za 1979. leto nismo računali. 

Neugodna gibanja cen bodo 
vsekakor vplivala na uresniče- 
vanje dogovorjene razvojne 
politike v tem in tudi v prihod- 
njem letu, saj bo dosežena rast 
cen znatno presegla za to leto 
dogovorjeno rast. Že v prvem 
polletju tega leta, to je od de- 
cembra 1978. leta do vključno 
junija tega leta, so v Sloveniji 
cene proizvajalcev industrij- 
skih izdelkov porasle za 7,9 
odstotkov, za celo leto pa je 
bilo predvideno 10 odstotkov, 
cene na drobno za 13,1 odsto- 
tek, predvideni letni porast 13 
odstotkov, cene storitev za 
10,6 odstotkov, po dogovoru 
za 9,5 odstotka in cene živ- 
ljenjskih potrebščin za 14,4 
odstotka, predviden letni po- 
rast 13 odstotkov. Rast cen na 
drobno in življenjskih stroškov 
je v Sloveniji nekoliko hitrejša 
kot v celotni Jugoslaviji, med- 
tem ko je v prvem polletju tega 
leta rast cen storitev nekoliko 
nižja kot v celotni državi in si- 
cer za 2 odstotka, pri čemer pa 
je treba poudariti, da se v Slo- 
veniji stanarine v tem letu še 
niso povečale. Vzrok, da je v 
Sloveniji rast cen na drobno in 
življenjskih stroškov višja kot v 
Jugoslaviji, so višje cene kme- 
tijskih pridelkov v naši republi- 
ki, saj smo v večjem delu veza- 
ni na nabavo kmetijskih pridel- 
kov v drugih republikah, in je 
tako oskrba povezana z visoki- 
mi stroški prevoza. K težavam 
pa prispevajo tudi slabosti v 
trgovini, kjer se, kot izgleda, 
ne potrudijo dovolj, da bi za- 
gotovili zadostne količine po 
primernih cenah. 

Pod vplivom široke družbe- 
ne akcije, ki jo je sprožilo 
Predsedstvo Centralnega ko- 
miteja Zveze komunistov Slo- 
venije in ki so jo vodili sindikati 
ob sodelovanju vseh drugih 
zavestnih dejavnikov naše 
družbe, so gibanja v delitvi 
ustvarjanja dohodka v prvih 
mesecih tega leta ugodnejša 
kot v preteklih letih. 

Zaradi povečane skrbnosti 
pri gospodarjenju, ki je prišla 
do izraza pri večini samou- 
pravnih določitev v tem času, 
se je povečal delež sredstev za 
razširitev materialne osnove in 
rezerve združenega dela. Po 
podatkih Službe družbenega 
knjigovodstva je ta delež v či- 
stem dohodku znašal 1977. le- 
ta 13,4 odstotka, 1978. leta 
14,3 odstotka in v prvem trime- 
sečju 1979. leta 18,9 odstotka. 
Izvršni svet Skupščine SR Slo- 
venije pričakuje, da bo ta re- 
zultat zavestne akcije očiten 
tudi pri polletnih obračunih, ki 
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jih organizacije združenega 
dela oddajajo te dni. 

Sredstva za osebne dohod- 
ke se v tem letu gibljejo s po- 
dobno dinamiko kot prejšnje 
leto ter so izplačila v prvih še- 
stih mesecih 1979. leta v skup- 
nem znesku porasla za 26 od- 
stotkov v primerjavi z izplačili v 
istem obdobju prejšnjega leta. 
Prejšnje leto so ta sredstva ra- 
sla nekoliko hitreje. Indeks je 
znašal 128,2. Povprečni nomi- 
nalni osebni dohodek v juniju 
tega leta je bil za 26,7 odstot- 
kov večji od povprečnega 
osebnega dohodka prejšnjega 
leta, povprečni realni osebni 
dohodek pa za 2,4 odstotka 
večji od povprečnega realnega 
osebnega dohodka v 1978. le- 
tu in nekoliko nižji od realnega 
osebnega dohodka v juniju 
1978. leta. V prejšnjem letu je 
rast realnih osebnih dohodkov 
za 5,3 odstotka presegala rast 
produktivnosti dela, ki je rasla 
za 3,6 odstotka, kar je med 
drugim vplivalo tudi na takšno 
povečanje kupne moči prebi- 
valstva, ki je presegala možno- 
sti ponudbe. 

Prav zato, ker so odnosi, ki 
se oblikujejo pri delitvi dohod- 
ka eden izmed elementov, ki 
so v celovitosti in v medseboj- 
ni povezanosti tokov družbene 
reprodukcije vzročno in posle- 
dično povezani tudi z gibanji 
cen, Izvršni svet smatra, da v 
razmerah, ko se želimo odloč- 
no spopasti z inflacijo, tudi ne 
bi smeli odstopati od izhodišč 
politike pridobivanja in razpo- 
rejanja dohodka, hkrati pa tudi 
ni potrebno uvajati dodatnih 
administrativnih ukrepov na 
področju delitve. 

Še vedno in še bolj so ak- 
tualna stališča in priporočila 
Republiškega sveta Zveze sin- 
dikatov Slovenije, da zaradi 
višjih življenjskih stroškov pra- 
viloma ni mogoče spreminjati 
planiranih razmerij v razpore- 
janju čistega dohodka. Zvezni 
izvršni svet in Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije sta v 
tem letu že sprejela vrsto ukre- 
pov, ki pomenijo izvajanje po- 
litike ekonomske stabilizacije. 
Niihov temeljni namen je umi- 
riti preveliko konjukturo na tr- 
žišču ter tako tudi zagotoviti, 
da se ustvarijo pogoji za umir- 
janje cen. 

Na področju cen smo v le- 
tošnjem letu sprejeli nekatere 
ukrepe. Podaljšali smo kom- 
penzacije pri svežem junečjem 
mesu; uvedli smo kompenza- 
cije za konzumno mleko; po- 
daljšali in povečali smo neka- 
tere subvencije v kmetijstvu; 
opravljene so bile nekatere in- 
tervencije iz blagovnih rezerv 
in podobno. 

Izvršni svet Skupščine SR 

Slovenije smatra, da se neugo- 
dnih gibanj na področju cen 
ne more odpraviti z admini- 
strativnimi in kratkoročnimi 
ukrepi, kot bi bila na primer 
linearna zamrznitev vseh cen, 
ampak predvsem s tem, da se 
odpravijo neugodna gibanja 
na drugih temeljnih področjih. 
Smatramo namreč, da bi ukre- 
panje, ki bi bilo omejeno le na 
restriktivno kontrolo cen ob 
nerešenih strukturnih proble- 
mih in hitri rasti cen surovin in 
reprodukcijskega materiala iz 
uvoza, vplivalo na močno zao- 
strene pogoje gospodarjenja v 
organizacijah združenega dela 
ter na znatno višje izgube v 
gospodarstvu. 

Ocenjujemo, da se bodo pri- 
tiski na povečanje cen zaradi 
zunanjih in notranjih vzrokov 
še nadaljevali. Zato bo potreb- 
no tekoče spremljati in analizi- 
rati učinke že sprejetih ukre- 
pov na gospodarska gibanja in 
razmerja na trgu, sproti obli- 
kovati stališča in predlagati 
dopolnilne ukrepe, da bi se ne- 
gativni trendi zajezili in preu- 
smerili. Toda tudi tokrat mora- 
mo poudariti, da so ukrepi na 
področju cen dolgoročneje 
učinkoviti le pod pogojem, če 
pride do pozitivnih preusmeri- 
tev vseh ekonomskih katego- 
rij, s katerimi je opredeljena 
raven in so opredeljena med- 
sebojna razmerja v cenah in če 
pride do večje zavzetosti pov- 
sod tam, kjer se sprejemajo 
odločitve. Zato Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije sodi, 
da gospodarska gibanja ter ra- 
zmere na trgu terjajo najširšo 
družbeno akcijo v vseh celicah 
gospodarskega in družbenega 
življenja, kajti le s skupno zav- 
zetostjo in s skupnimi napori 
bo mogoče preusmeriti neu- 
godna gibanja. 

Le s pomembnim dvigom 
produktivnosti dela lahko ob- 
držimo lansko raven realnega 
dohodka in lansko raven real- 
nih osebnih dohodkov. Kdor bi 
dosegel enako produktivnost 
kot prejšnje leto, bi se moral 
sprijazniti z nižjo ravnijo real- 
nega dohodka s posledicami 
za vse segmente dohodka, zla- 
sti tudi osebnih dohodkov. Pri 
tem je treba upoštevati, da so 
lanska gibanja osebnih do- 
hodkov realno presegala mož- 
nosti, ki jih je nudilo povečanje 
produktivnosti dela, in tudi to 
vpliva na možnosti v tem letu. 

Stabilizacija našega gospo- 
darstva torej terja vsestranski 
napor vsakega našega delavca 
in organiziran napor vseh za- 
vestnih dejavnikov naše 
družbe. 

Prav tako je v skladu s stali- 
šči Skupščine SR Slovenije, ki 
jih je sprejela ob obravnavanju 

aktivnosti v zvezi s sprejema- 
njem zaključnih računov za le- 
to 1978, potrebno nadaljevati s 
tako družbeno akcijo tudi ofc 
obravnavanju periodičnih 
obračunov, da bi tako dosegli 
dosledno izvajanje nalog, do- 
govorjenih z resolucijo o poli- 
tiki izvajanja družbenega pla- 
na. Na področju cen pa so od- 
govorni za izvajanje družbene- 
ga dogovora vsi njegovi podpi- 
sniki, hkrati pa tudi vse organi- 
zacije združenega dela, ki lah- 

ko s prizadevanjem za bol) 
učinkovito gospodarjenje ir 
doslednejše izvajanje stabili- 
zacijske politike, prispevajo k 
njenemu izvajanju. 

Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije v skladu z navedeni- 
mi stališči Skupščine SR Slo- 
venije in v okviru svojih ustav- 
nih pristojnosti redno spremlja 
uresničevanje družbenoeko- 
nomske politike in sprejema ti- 
ste ukrepe, za katere meni, da 
so potrebni. 

ZBOR ZDRUŽENEGA DELA - 26. 9. 1979 

- O prepovedi vožnje tovornih 
motornih vozil v lasti občanov na 
relaciji daljši od 200 km 

Skupina delegatov za Zbor 
združenega dela 5. okoliša 
Maribor je postavila delegat- 
sko vprašanje glede primer- 
nosti prepovedi vožnje tovor- 
nih motornih vozil na relacijah 
daljših od 200 km. Menijo, da 
s to omejitvijo niso prizadeti 
le samostojni obrtniki, temveč 
ogroženi so tudi delavci-so- 
vozači - zlasti tisti, ki so vozili 
na daljših relacijah. V težki si- 
tuaciji so tudi tisti avtoprevoz- 
niki, ki so kamion kupili na 
kredit zaradi kritja obveznih 
režijskih stroškov in odplačila 
kredita, ker jim je onemogo- 
čen linijski prevoz v špedicij- 
ski dejavnosti. Medtem pa za 
organizacije združenega de- 
la, ki so registrirane za oprav- 
ljanje avtoprevozniških de- 
javnosti taka omejitev ne ve- 
lja. Zato menijo, da se pri pri- 
pravi zakona o omejitvi upo- 
rabe in vožnje osebnih in dru- 
gih motornih vozil (Ur. I. SFRJ 
št. 18/79) niso dovolj upošte- 
vala določila veljavnih pred- 
pisov, ter stališča in mnenja 
samoupravnih družbenopoli- 
tičnih teles. V zvezi s tem 
sprašujejo: 

1. Ali so bila ob sprejema- 
nju zakona o omejitvi porabe 
in vožnje osebnih in drugih 
vozil upoštevana ustrezna 
načela, da so delovni ljudje, ki 
z lastnimi sredstvi opravljajo 
gospodarske dejavnosti v na- 
čelu izenačeni z delavci v 
združenem delu? 

2. Ali je omejitev glede 
uporabe tovornih vozil samo- 
stojnih obrtnikov v skladu z 
določilom obrtnega zakona, ki 
ga je sprejela Skupščina SR 
Slovenije v januarju leta 1978, 
po katerem za opravljanje av- 
toprevozniške dejavnosti sa- 
mostojnih obrtnikov ni omeji- 
tve glede relacije prevozov, 
prevozov? 

3. Ali ni omejitev, ki se tiče 
avtoprevoznikov v nasprotju s 

sprejetim političnim stali- 
ščem, da je treba s koopera- 
cijskimi odnosi vključevati 
privatni sektor v družbeni? 

4. Kakšni ukrepi so bili pre- 
dvideni za premostitev situa- 
cije, v kateri so se znašli sa- 
mostojni obrtniki - avtopre- 
vozniki, ki so izgubili možnost 
opravljanja obrtne dejavnosti, 
v katero so vložili velika sred- 
stva, oziroma pri njih zaposle- 
ni delavci, ki so ostali brez 
dela? 

Na postavljena vprašanja je 
odgovoril Ivan Kogovšek, re- 
publiški podsekretar v Repu- 
bliškem sekretariatu za indu- 
strijo. 

Gradivo je uredil zvezni za- 
kon, ki je bil sprejet v dokajšnji 
naglici in brez širših konzulta- 
cij Motive oziroma razloge za 
posamezne rešitve v zakonu bi 
lahko avtentično tolmačil ozi- 
roma pojasnil le predlagatelj 
zakona. Zato se v svojem od- 
govoru na delegatsko vpraša- 
nje omejujemo le na znana 
dejstva, izhajajoč iz resolucije 
o prometni politiki in našega 
obrtnega zakona. 

Iz obrazložitve k zakonu o 
omejitvi uporabe in vožnje 
osebnih in drugih motornih 
vozil, ki se nanaša na omejitev 
relacije vožnje določenih to- 
vornih vozil in avtobusov in 
prepoved odpiranja novih av- 
tobusnih linij (člen 4 , 5., 6. in 
7 ) je razvidno, da bo dosežen 
prihranek okoli 120 000 ton di- 
zel goriva, torej prihranek v 
skupnem efektu 300 ton diesel 
goriva in bencina, kar zmanj- 
šuje potrebo po uvozu prek 
1,000 000 ton surove nafte v 
vrednosti okoli 120 milijonov 
dolarjev, ne vračunajoč stro- 
škov prevoza. Ni pa nikakršne 
posebne utemeljitve glede 
omejitve voženj zasebnih avto- 
prevoznikov 

Določbe zakona, ki se nana- 
šajo na omejitev relacije pre- 
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voza z tovornimi vozili in avto- 
busi pa so po našem mnenju v 
skladu s sprejetimi cilji, načeli, 
kriteriji in smernicami razvoja 
iz družbenega dogovora o pro- 
metni politiki Jugoslavije. 

Z uresničevanjem tega do- 
govora naj bi se trajneje uredi- 
la vprašanja racionalizacije 
prevoza na sploh, poleg dru- 
gega tudi s uresničevanjem 
dogovorjenih meril in ukrepov 
za varčevanje tekočih goriv. 
Poleg tega zakon prispeva in 
omogoča uresničevanje dogo- 
vora o prometni politiki Jugo- 
slavije in to ne samo s stališča 
varčevanja goriv, temveč tudi s 
stališča usklajenega razvoja 
vseh prometnih dejavnosti, še 
posebej železniških in cestnih 
in usklajevanja po eni strani 
javnega prevoza s prevozom 
za lastne potrebe in zasebnega 
prevoza z druge strani. 

Usmerjanje prevoza blaga z 
vozili občanov (avtoprevozni- 
kov) v lokalni razvoj oziroma v 
kooperacijo in dopolnitev jav- 
nega cestnega prometa pa je 
tudi v skladu s stališči za 
usmerjanje skladnega razvoja 
in delitve dela na področju 
prometa in zvez v SR Sloveniji 
(Ur. I. št. 5/77). Tudi v družbe- 
nih svetih in skupščinskih raz- 
pravah k predlogu novega 
obrtnega zakona (ESA - 1015) 
je glede avtoprevozniške de- 
javnosti prevladalo mnenje, 
naj se dejavnosti samostojne- 
ga avtoprevozništva vključuje 
v prometno politiko ne z ome- 
jevanjem nosilnosti, ampak z 
drugimi ukrepi, ki vplivajo na 
njihovo poslovno usmerjenost, 
bodisi na lažja vozila in temu 
ustrezne prevozne storitve ali 
pa na opuščanje linijskih pre- 
vozov v prid prevozov na grad- 
biščih oziroma v prid pogod- 
benih prevozov za potrebe 
združenega dela. 

Omejitev za prevoze na rela- 
cijah, daljših od 200 km od se- 
deža delovne enote ali delovi- 
šča, velja prav tako tudi za 
družbeno pravne osebe, če se 
prevoz opravlja za lastne po- 
trebe. Pri opravljanju avtopre- 
vozniške dejavnosti pa samo- 
stojni obrtniki-avtoprevozniki 
dejansko niso v enakem polo- 
žaju z delavci avtoprevozni- 
ških dejavnostih organizacij 
združenega dela s dejavnosti 
javnega prometa. 

Vendar ta omejitev, ki jo do- 
loča zakon ne nasprotuje na- 

šemu obrtnemu zakonu, v ka- 
terem ni posebne določbe gle- 
de relacije prevozov. V 8. členu 
obrtnega zakona , je namreč 
določeno, da v okviru gospo- 
darskih dejavnosti lahko 
opravljajo samostojni obrtniki 
(torej tudi avtoprevozniki) vsa 
storitvena in proizvodna dela, 
ki sodijo v obseg posamezne 
dejavnosti, če za posamezne 
dejavnosti ali za posamezna 
dela z zakonom ni drugače do- 
ločeno. Takšno ukrepanje ozi- 
roma poseganje zveznega za- 
kona v porabo in vožnjo oseb- 
nih in drugih motornih vozil je 
torej narekovalo varstvo širših 
družbenih interesov zaradi 
splošno znanih težav v zvezi s 
preskrbo tekočih goriv. 

Glede vprašanja morebitnih 
dodatnih ukrepov v zvezi z 
nastalim položajem pa je bila 
sprejeta dopolnitev zakona. 

Zakon o omejitvi uporabe in 
vožnje osebnih in drugih mo- 
tornih vozil ne preprečuje ra- 
zvoja kooperacijskih odnosov 
med samostojnimi avtoprevoz- 
niki in organizacijami združe- 
nega dela oz. družbenimi prav- 
nimi osebami, seveda če gre 
za prevoze, ki niso daljši od 
200 km od kraja stalnega biva- 
lišča samostojnega avtopre- 
voznika oziroma občana, ozi- 
roma od kraja v katerem je vo- 
zilo registrirano, ali od kraja v 
katerem se vozilo uporablja po 
pismeni pogodbi. V zakonu o 
spremembah 1n dopolnitvah 
zakona o omejitvi uporabe in 
vožnje osebnih in drugih mo- 
tornih vozil (Ur. I. SFRJ št. 
30/79) pa je v 2. členu dopol- 
njena določba 5. člena, ki ja- 
sneje pove, da gre za prevoze 
po pismenih pogodbah z druž- 
benimi pravnimi osebami. 

Za premostitev situacije, v 
kateri so se znašli tisti samo- 
stojni obrtniki-avtoprevozniki, 
ki so izgubili možnosti prevo- 
zov blaga na relacijah daljših 
od 200 km, niso po mnenju IS 
potrebni kakšni posebni si- 
stemski ukrepi. Avtoprevozniki 
naj se usmerijo na opravljanje 
drugih ustreznih prevoznih 
storitev. Večinoma so namreč 
že do sedaj bili angažirani v 
prevoze na gradbiščih in za lo- 
kalne potrebe. Občinske davč- 
ne uprave pa bodo spremem- 
bo z zmanjšanem dohodku 
ustrezno upoštevale pri odme- 
ri davka. 

- Terjatve bank do SR Slovenije za 
beneficirane obresti za vlaganje v 
turizem in gostinstvo za obdobje od 
leta 1969 do 1974 

Aleksander Furlan, vodja 
skupine delegatov 29. okoliša 

gospodarskega področja 
Zbora združenega dela Skup- 

ščine SR Slovenije, je dne 22. 
6. 1979 postavil delegatsko 
vprašanje v zvezi s terjatvami 
bank do SR Slovenije za be- 
neficirane obresti za vlaganje 
v turizem in gostinstvo za ob- 
dobje od 1969. do 1974. leta. 

Na vprašanje je odgovoril 
Zvonko Drakslev, pomočnik 
republiškega sekretarja za fi- 
nance. 

V letih od 1966 do sprejetja 
ustavnih amandmajev je Zvez- 
ni izvršni svet s posebnimi 
predpisi urejeval izvajanje za- 
črtane ekonomske politike, s 
katerimi je zagotavljal iz sred- 
stev zveznega proračuna tudi 
sredstva za nadomestila obre- 
sti bankam, ki so po nižjih 
obrestnih merah in drugih 
ugodnejših pogojih odobrava- 
le kredite za naložbe v turistič- 
ne objekte in kmetijstvo. Fede- 
racija je te ugodnosti priznava- 
la, če so tudi republike in po- 
krajine sodelovale pri »stimuli- 
ranju« bank v najmanj enakem 
obsegu. 

S sprejetjem ustavnih 
amandmajev so tudi te obvez- 
nosti federacije prenešene na 
republike. V zakonodajnem 
postopku o prenosu sredstev, 
pravic in obveznosti na repu- 
blike in pokrajini so hkrati z 
zakoni, ki so urejali ta prenos, 
bile sprejete tudi spremembe 
in dopolnitve Zakona o bankah 
ter o kreditnem in bančnem 
poslovanju. Med sprememba- 
mi in dopolnitvami je bil spre- 
jet tudi novi 99. a) člen, ki je 
glasil: 

»Banka mora obračunati 
učinke zmanjšanja deleža pri 
delitvi njenih dohodkov in 
učinke zmanjšanja pasivnih 
obresti nastalih z uporabo 35., 
36. in 71. člena tega zakona, 
kakor tudi učinke odpravljene- 
ga temeljnega davka od plačil 
za storitve, ki ga je obračuna- 
vala po tar. številki 3 začasne 
tarife temeljnega davka od pla- 
čil za storitve, katera je sestav- 
ni del zakona o začasni uredi- 
tvi plačevanja temeljnega dav- 
ka od plačil za storitve. 

Znesek dohodkov, ki nasta- 
ne po prvem odstavku tega 
člena, mora banka na podlagi 
samoupravnega sporazuma 
bank uporabiti za to, da zniža 
gospodarskim organizacijam 
združenega dela na področjih 
in v panogah, navedenih v 13. 
odstavku 6. razdelka III. po- 
glavja družbenega načrta Ju- 
goslavije za dobo od leta 1971 
do 1975, obresti za kredite za 
trajna obratna sredstva in za 
investicije v osnovna sredstva, 
skladno z republiškimi in po- 
krajinskimi prepisi. 

Zvezni izvršni svet predpiše 
način za obračunavanje učin- 
kov iz prvega odstavka tega 

člena « (Ur. 1. SFRJ, št. 40- 
515/73) 

V SR Sloveniji je Skupščina 
SR Slovenije sprejela zakon o 
usmeritvi uporabe sredstev v 
poslovnih bankah, izvirajočih 
iz določenih učinkov po 1. 1. 
1974 (Ur. I. SRS, št 18-186/74). 

Besedilo 5. člena tega zako- 
na glasi: 

»Ce sredstva, izvirajoča iz 
učinkov v posameznih poslov- 
nih bankah, niso zadostna za 
znižanje obrestnih mer po 
prvem in drugem členu tega 
zakona oziroma za kompenza- 
cijo nadomestil po tretjem čle- 
nu tega zakona, bo SR Slove- 
nija opredelila vire sredstev za 
kritje teh obveznosti.« 

S sprejetjem novega zakona 
o temeljih kreditnega in banč- 
nega sistema (Ur. I. SFRJ, št. 
2/77), je prenehal veljati do ta- 
krat veljevni zakon o bankah 
ter o kreditnem in bančnem 
poslovanju (Ur. I. SFRJ, št. 
58/71, 71/72, 40/73 in 59/73). 

S preobrazbo bančnega si- 
stema in odnosi, ki so osnova 
te preobrazbe, se odločanje o 
financiranju na področju raz- 
širjene reprodukcije uveljavlja 
na neposrednih samoupravnih 
določitvah združenega dela, 
kar pomeni, da bi tudi izplače- 
vaje nadomestil iz republiške- 
ga proračuna morale zamenja- 
ti nove odločitve, sprejete na 
sistemskih osnovah. 

Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije bo, izhajajoč iz take- 
ga načelnega pristopa, predla- 
gal Združenju poslovnih bank 
SR Slovenije, naj pri temeljnih 
bankah s področja SR Sloveni- 
je inicira sprejetje dopolnitve 
obstoječega samoupravnega 
sporazuma o vključevanju de- 
narnih sredstev družbenopoli- 
tičnih skupnosti, ki se zbirajo 
pri Narodni banki Slovenije. 
Izvršni svet Skupščine SR Slo- 
venije je namreč mnenja, da bi 
z dopolnitvijo sporazuma o 
vključevanju brezobrestnih 
sredstev družbenopolitičnih 
skupnosti pri Narodni banki 
Slovenije v kratkoročni poten- 
cial temeljnih bank, temeljne 
banke morale upoštevati pri- 
sotnost spremenjenega mate- 
rialnega položaja nekaterih te- 
meljnih bank, tudi vsled izpada 
nadomestil oziroma učinkov, 
ki se po ukinitvi zakona o ban- 
kah ter kreditnem in bančnem 
poslovanju ne obračunavajo 
več. 

Taka orientacija sledi si- 
stemski usmerjenosti, ki naj 
postopoma iz proračunov 
družbenopolitičnih skupnosti 
izločijo vse izdatke, ki so po- 
sledica medsebojnih odnosov 
v združenem delu in se vsled 
tega morajo urejati z dogovar- 
janjem in samoupravnimi spo- 
razumi 
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OD ZAVODA SRS ZA STATISTIKO SMO PREJELI 

DOMAČA FILMSKA 

PROIZVODNJA IN 

PROMET FILMOV 

Kratkometražni filmi so po zvrsti bolj pestri kot dolgome- 
tražni, saj so med njimi zastopani tako igrani kot dokumen- 
tarni, risani, lutkovni, in drugi filmi. Ker so kratki in imajo 
pestre izrazne možnosti, so sredstvo za prikazovanje, umetni- 
ških iskanj. Najpogostejša zvrst kratkometražnih filmov so 
dokumentarni filmi, v katerih je ustvarjalno prikazano re- 
snično stanje in dogajanje. 

V SR Sloveniji deluje en ozd za proizvodnjo filmov od 1975, 
ko sta se organizaciji Triglav film in Viba film združili v eno 
organizacijo. Že nekaj let pred združitvijo se organizacija 
Triglav film ni ukvarjala s proizvodnjo filmov, ampak le z 
izvozom filmov. Organizacija Viba film je v zadnjih letih proiz- 
vedla poprečno na leto po tri dolgometražne filme, 15 do 20 
kratkometražnih filmov ter nekaj TV nadaljevank in TV rekla- 
mno propagandnih filmov v koprodukciji z RTV Ljubljana. 
Posneti filmi, razen manjšega števila kratkometražnih filmov, 
so barvni. Vsi dolgometražni filmi so igrani in posneti v 
standardni tehniki na 35 mm traku, medtem ko so TV nadalje- 
vanke posnete na 16 mm traku. Večina kratkometražnih fil- 
mov-je posneta v standardni tehniki na 35 mm traku, le 1-3 
kratkometražni filmi letno so posneti na 16 mm traku. 

Dolgometražni film izpolnjuje osnovni spored v javnih kine- 
matografih in je pri 35 mm filmskem traku dolg približno 2500 
m. Glede na vsebino bi dolgometražne filme lahko razdelili v 
tri skupine: 
- filmi s sodobno tematiko, 
- filmi z zgodovinsko in revolucionarno tematiko, 
- filmi z literarno predlogo. 
V zadnjih šestih letih so v filmski proizvodnji skoraj enako 

številčno zastopani filmi s sodobno tematiko in filmi po lite- 
rarni predlogi - poprečno po 8 filmov, medtem ko je filmov s 
tematiko iz NOB ali iz starejše zgodovine za polovico manj. Na 
filmski trak so bila prenesena dela iz starejše slovenske litera- 
ture (I. Tavčar: Cvetje v jeseni, proizvodnja Vesna film v 
koprodukciji z RTV Ljubljana 1973), iz obdobja moderne (I. 
Cankar: Idealist, proizvodnja Viba film, 1976), socialnega rea- 
lizma (M. Kranjec: Povest o dobrih ljudeh, proizvodnja Viba 
film 1975), P. Voranc: Ljubezen na odoru (Viba film 1973) ter 
literarna dela sodobnih avtorjev (I. Partljič: Vdovstvo Karoline 
Žašler, Viba film 1976). Med filmi s sodobno tematiko sta 
največ pozornosti občinstva pritegnila mladinski film Sreča 
na vrvici (Viba film 1976) in filmska komedija To so gadi (Viba 
film 1977). Ravno filmov s sodobno tematiko v slovenski 
filmski proizvodnji primanjkuje. 

Tabela 1. Proizvedeni dolgometražni filmi in TV 
nadaljevanke v SFRJ in SR Sloveniji, 
1973-1978 

SFRJ SR Slovenija   
dolgome- dolgome- nadaljevanke 

tražni tražni v koprodukciji 
filmi filmi z RTV Ljubljana 

1973 22 5 - 
1974 16 3 - 
1975 21 3 
1976 17 3 1 
1977 21 2 3 
1978 - 3  1 

Tabela 2. Proizvedeni kratkometražni filmi v 
SR Sloveniji, 1973-1978 

1973 1974 1975 1976 1977 1978 
Skupaj 
- od tega barvni 
Igrani filmi 
Dokumentarni filmi 
Risani filmi 
Lutkovni filmi 
Poljudnoznan. filmi 
Šolski filmi 

Reklamno 
propagandni filmi 3 4 

Z izvozom naših filmov se od leta 1975 ukvarja samo organi- 
zacija Viba film, v prejšnjih letih pa sta filme izvažali tudi 
organizaciji Vesna film in Triglav film. Letno izvozimo 5—10 
dolgometražnih in približno 15 kratkometražnih filmov. Dol- 
gometražne filme izvažamo skoraj v enakem številu v vzho- 
dnoevropske države (SZ, Poljska, Madžarska, ČSSR itd.) kot v 
zahodnoevropske države in ZDA. Na leto prodamo v tujino 
poprečno po 5 licenc filmov v zahodne in vzhodne države. 
Manj pa izvažamo v neuvrščene države, komaj eno ali 2 
licenci filmov na leto (Mehika, Alžirija, itd.). Z uvozom filmov 
se ukvarja organizacija Vesna film. Letno uvozimo poprečno 
20 dolgometražnih filmov, in sicer predvsem iz zahodnoe- 
vropskih držav z razvito filmsko proizvodnjo, tretjino do polo- 
vico vseh filmov uvozimo iz ZDA, po dva ali tri filme iz Francije 
in Italije. Iz vzhodnoevropskih držav uvažamo manj filmov; po 
enega ali dva filma iz SZ, enako število iz Poljske, ČSSR in 
drugih vzhodnoevropskih držav. Iz neuvrščenih držav pa sko- 
raj nič, le posamezen film letno iz Egipta itd. Po tematiki so 
uvoženi filmi pretežno družbene drame, približno polovico od 
uvoženih filmov, manj pa je filmskih komedij, kriminalnih in 
drugih filmov. 

Vesna film je tudi edina organizacija, ki se ukvarja z distri- 
bucijo filmov. Poleg filmov, ki jih je uvozila ta organizacija, le- 
ta posreduje v kinematografski spored tudi filme, ki so jih 
uvozile druge organizacije za distribucijo filmov v SFRJ. Od 
1973 dalje je organizacija Vesna film razdelila med kinemato- 
grafe v SFRJ naslednje število dolgometražnih filmov: 

1973 171 filmov 
1974 170 filmov 
1975 172 filmov 
1976 176 filmov 
1977 150 filmov 
1978 153 filmov 

13 
13 

3 
4 
3 

15 
12 

3 
7 
1 

16 
16 
6 
6 
1 
1 

14 
12 

2 
8 

22 
22 

16 
3 

18 
17 

1 
9 
3 
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V 1977 in 1978 je organizacija Vesna film distribuirala filme, 
izdelane v teh državah: 

   1977 1978 
Skupaj 
Argentina 
Brazilija 
ČSSR 
Egipt 

Francija 
Italija 
Japonska 
Jugoslavija 
Madžarska 
NDR 
Nizozemska 
Poljska 
SZ 
Španija 
Švedska 
Turčija 
Velika Britanija 
ZDA 
ZRN 

1 
1 
1 

% 
Zaradi enostavnega načina posredovanja filmske umetnosti 

in zabave občinstvu, imajo kinematografi širok krog občin- 
stva. Tudi razširjenost kinematografov je močan dejavnik, saj 
ima vsaka občina enega ali več kinematografov. V poprečju si 

Kinematografi v SR Sloveniji naročajo filme, ki jih želijo 
javno predvajati, pri organizaciji Vesna film in pri vseh distri- 
bucijskih organizacijah v državi. Ker j,e večja izbira tujih filmov 
kot domačih, naši kinematografi predvajajo predvsem tuje 
filme, le slaba desetina od vseh predvajanih filmov je iz 
domače proizvodnje (v 1978 9,4% filmov jugoslovanske proiz- 
vodnje). V zadnjih 6 letih je delež predvajanih domačih filmov 
od vseh predvajanih filmov naslednji: 

.1973 6,1% 
1974 8,0% 
1975 8,5% 
1976 8,4% 
1977 9,1% 
1978 9,4% 

Značilen pojav v naši republiki je zmanjšanje števila kine- 
matografov, predstav in obiskovalcev po uvedbi televizije, v 
zadnjih 6 letih pa ponoven porast. V primerjavi s 1973 se je v 
1978 število predvajanih domačih filmov povečalo za 38% 
število predstav domačih filmov za 39,9% in število obiskoval- 
cev domačih filmov za 44,7%. 

Kljub temu da je v poprečju v SFRJ zadnja leta manjši 
porast predstav domačih filmov in obiskovalcev domačih fil- 
mov kot v SR Sloveniji, se slovensko občinstvo manj zanima 
za domače fMme kot poprečno jugoslovansko občinstvo. Tako 
gleda domače filme v SR Sloveniji le slaba desetina vseh 
obiskovalcev, v SFRJ pa v poprečju več kot desetina vseh 
obiskovalcev. 

;ih filmov   
% od vseh indeks 

obisko- 1978 
valcev 1973 

6,3 100,0 
9.1 141,5 
8.2 126,0 
7,9 115,7 

11,5 166,5 
10,2 144,7 

10,0 100,0 
12,4 119,6 
11,2 105,7 
11,4 105,1 
13,0 113,6 

ie,v 1978 prebivalec SR Slovenije ogledal 4-5 filmov, v po- 
klicno gledališče je šel le vsak četrti prebivalec, v amatersko 
gledališče pa vsak sedmi prebivalec. 

150 
1 

153 
1 
1 
2 

15 
22 

1 
29 

2 
1 
1 
6 
3 
1 
3 
1 
9 

45 
5 

15 
16 

1 
29 

5 

6 
6 
1 
3 
1 

10 
49 

5 

Tabela 3. Kinematografi in obiskovalci v SFRJ in SR Sloveniji 1973-1978 

SR SLOV. 
1973 
! 974 
1975 
1976 
1977 
1978 

205 
203 
199 
189 
182 
166 

Obiskovalci 

Kinema- 
tografi 

SFRJ 
973 
974 
975 
976 
977 

1,512 
1.469 
1,459 
1.413 
1.385 

število 
10 

tisoč 

9147 
8.944 
8.762 
8.400 
8.329 
8 152 

86.317 
83.276 
81.629 
79.720 
75.885 

100,0 
96.5 
94.6 
92,4 
87.9 

indeks 
1978 
1973 

100,0 
97,8 
95,8 
91,8 
91,2 
89.1 

doma 

število 
tisoč 

573 
811 
722 
663 
954 
829 

8.665 
10.367 
9.160 
9.104 
9.843 

# 
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Iz Skupščine 

NOVI PREDPISI 

Učinkovitejše nadzorstvo nad prometom 

zdravil 

• Namesto zveznih organov bodo nadzor nad prometom zdravil opravljali pristojni 
republiški in pokrajinski organi 
• Jugoslovansko farmakopejo bo izdajal Zvezni komite za delo, zdravstvo in so- 
cialno varstvo 
• Organizacije združenega dela, ki proizvajajo in uvažajo zdravila bodo plačevale 
vse stroške odobritve in odvzema zdravila iz prometa 

Med dveletno uporabo Za- 
kona o dajanju zdravil v pro- 
met je praksa opozorila na ne- 
popolnost ureditve nekaterih 
važnejših vprašanj kot so izda- 
janje in objavljanje jugoslo- 
vanske farmakopeje, nadzor- 
stvo in odnos pristojnih zvez- 
nih upravnih organov do pri- 
stojnih republiških in pokrajin- 
skih organov. Razen tega so 
ugotovljene nejasnosti in ne- 
dorečenosti posameznih do- 
ločb tega zakona, med kateri- 
mi so posebej pomembne do- 
ločbe o registraciji zdravila in 
o predložitvi dokaza o izkjučni 
pravici do imena zdravila, saj 
so te določbe povzročale teža- 
ve pri doslednem izvajanju za- 
kona. 

Upoštevajoč vse to je Zvezni 
izvršni svet pripravil in poslal v 
obravnavo in sprejem Skup- 
ščini SFRJ Predlog za izdajo 
zakona o spremembah in do- 
polnitvah Zakona o dajanju 
zdravil v promet (AS 186) 

DECENTRALIZACIJA 
NADZORSTVA 

Osnutek zakona predvideva 
prenos pristojnosti za oprav- 
ljanje nadzorstva na pristojne 
organe v republikah in pokraji- 
nah. Nadzorstvo nad celotno 
proizvodnjo in prometom 
zdravil pa naj bi opravljali re- 
publiški oziroma pokrajinski 
organi, ki so pristojni za sani- 
tarno oziroma veterinarsko 

inšpekcijo in sicer v skladu z 
veljavnimi republiškimi in po- 
krajinskimi predpisi. S tem bi 
se okrepila inšpekcija na tem 
področju in dosegli bi učinko- 
vitejše nadzorstvo. Zdaj pa 
opravljajo nadzorstvo nad 
uvozom in dajanjem zdravil v 
promet zvezni upravni organi, 
ki so pristojni za zadeve zdrav- 
stva oziroma veterinarstva. 

V Osnutku je tudi dopolni- 
tev, s katero je predvideno, da 
bi izvajanje določb, ki jih izda- 
jajo pri opravljanju nadzorstva 
pristojni zvezni, republiški in 
občinski upravni organi, zago- 
tavljali pristojni občinski orga- 
ni Ta dopolnitev je nujna zara- 
di tehničnih in drugih težav, s 
katerimi se srečujejo pristojni 

zvezni, republiški in pokrajin- 
ski organi v zvezi z izvajanjem 
njihovih določb. 

Ena od sprememb v Osnut- 
ku zakona nakazuje, da se do- 
sežejo boljše možnosti za iz- 
dajo Jugoslovanske farmako- 
peje kot strokovne publikacije, 
ki je namenjena izključno za 
farmacevte, tiskala pa naj bi se 
v nakladi 2000 izvodih. 

Zdaj izhaja Jugoslovanska 
farmakopeja kot posebna iz- 
daja Uradnega lista SFRJ. To 
pa ni v skladu z Zakonom o 
objavljanju zveznih zakonov in 
drugih zveznih predpisov ter 
splošnih aktov, s katerim je 
določeno, da so v posebni iz- 
daji Uradnega lista SFRJ ob- 
javljene samo mednarodne 

Iz Skupščine SFRJ: 
NOVI PREDPISI 

- Učinkovitejše nadzor- 
stvo nad prometom zdravil 
(Predlog zakona o spre- 
membah in dopolnitvah za- 
kona o dajanju zdravil v 
promet - AS 186) 

MEDNARODNE POGODBE 
- Dodatni kredit za gradi- 
tev in rekonstrukcijo indu- 
strijskih podjetij (Predlog 
zakona o ratifikaciji Proto- 
kola k Sporazumu med vla- 
do SFRJ in ZSSR o eko- 
nomskem in tehničnem so- 

delovanju pri graditvi in re- 
konstrukciji industrijskih 
podjetij in drugih objektov 
v SFRJ) 

ANALIZE IN OCENE 
- Sistem pokojninskega 
in invalidskega zavarova- 
nja bo potrebno prilagoditi 
položaju delavcev v zdru- 
ženem delu (Poročilo 
Zveznega izvršnega sveta o 
uresničevanju ciljev in na- 
log na področju pokojnin- 
skega in invalidskega zava- 
rovanja od 1973. do 1978. 
leta) 

- Delovanje Titovega 
sklada - smisel in praksa 
solidarnosti in vzajemno- 
sti (Poročilo o petletnem 
delu Titovega sklada za šti- 
pendiranje mladih delavcev 
in otrok delavcev Jugosla- 
vije) 
- Povečano izločanje iz 
dohodka ter hitrejša rast 
stroškov poslovanja 
osnovni vzroki za nastaja- 
nje izgub (Informacija o 
problemih izgub, kakovosti 
njihovega saniranja in o 
smereh aktivnosti za od- 
pravo vzrokov nastajanja 
izgub) 

- Razvoj magistralnega 
prometa ni tak kot predvi- 
deva plan (Informacija 
Zveznega izvršnega sveta o 
uresničevanju ciljev in na- 
log plana razvoja magi- 
stralnega prometa v ob- 
dobju od 1976. do 1978. 
leta) 

- Delež železniškega pro- 
meta v skupnem prevozu 
neprestano upada (Poro- 
čilo o delovanju železni- 
škega prometa kot tehno- 
loško enotnega sistema) 

SPREJETI ZAKONI 
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X PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
(j ZAKONA O DAJANJU ZDRAVIL V PROMET - AS 186 ^ 
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pogodbe. 
Zaradi ustreznejše rešitve 

problema prevajanja in izdaja- 
nja te publikacije je predlože- 
no, da bo njen izdajatelj Zvezni 
komite za delo, zdravstvo in 
socialno varstvo. Stroške za 
prevajanje in tiskanje bi delo- 
ma pokrili s prodajo organiza- 
cijam, ostale stroške pa bi na- 

domestili iz proračuna federa- 
cije. 

STROŠKI ZA ODVZEM 
ZDRAVIL IZ PROMETA 

Glede na veljavni Zakon je 
razširjena obveznost organiza- 
cij združenega dela, ki proiz- 
vajajo ali uvažajo zdravila, in 

sicer z določbo, da plačajo tu- 
di stroške za izvajanje določbe 
o odvzemu zdravila iz prome- 
ta, kakor tudi vse stroške v 
zvezi z dovoljenjem za promet 
zdravila. 

S posebno spremembo je 
predvideno, da so prej izdane 
odločbe o odobritvi dajanja 
zdravil v promet za katera ni 
bilo obveznosti priložiti dokaz, 
da je proizvajalec izključni no- 
silec vseh pravic do imena 
zdravila, še naprej v veljavi, ne 
glede na rok veljavnosti, ki je 

bil naveden v odločbi. To po- 
meni, da se obveznost sprejet- 
ja takšnega dokaza ne nanaša 
na obnovitev odobritve za da- 
janje zdravil v promet, ki so 
bile izdane v skladu s prejšnji- 
mi predpisi, kar zdaj ni bil pri- 
mer. 

Predložene rešitve naj bi 
ugodno vplivale na večjo za- 
nesljivost glede neoporečnosti 
izdelkov, ki se dajejo v promet 
kot zdravila, kar je splošnega 
skupnega pomena. 

MEDNARODNE POGODBE 

Dodatni kredit za graditev in 

rekonstrukcijo industrijskih podjetij 

• Z ratifikacijo Protokola bo podaljšano sodelovanje med SFRJ in ZSSR in povečan 
kredit naši državi za 210 milijonov dolarjev 

Skupščini SFRJ je bil poslan 
v sprejetje Predlog zakona o 
ratifikaciji Protokola k Spora- 
zumu med vlado SFRJ in ZSSR 
o ekonomskem in tehničnem 
sodelovanju pri graditvi in re- 
konstrukciji industrijskih po- 
djetij in drugih objektov v 
SFRJ. Sporazum velja od no- 
vembra 1972, dodatni protokol 
pa je bil podpisan oktobra 
1977. Ta zakonski akt bodo 
obravnavali delegati v Zboru 
republik in pokrajin. 

S Protokolom se povečuje 

kredit, ki ga za te namene daje 
ZSSR Jugoslaviji za 210 milijo- 
nov dolarjev. Prej odobren 
kredit v višini 540 milijonov do- 
larjev je bil že skoraj izkori- 
ščen, sredstva pa niso bila za- 
dostna za kreditiranje graditve 
dogovorjenih zmogljivosti. Ra- 
zen tega pa tudi rok črpanja 
kapitala ni več ustrezal dina- 
miki graditve objektov. 

Zato je s Protokolom predvi- 
deno, da se podaljša sodelova- 
nje pri graditvi in rekonstrukci- 
ji industrijskih podjetij in dru- 

gih objektov v naši državi, ki so 
določeni s Sporazumom no- 
vembra 1972. Vlada ZSSR se je 
strinjala s povečanjem kredita, 
ki je odobren Jugoslaviji do 
skupne višine 750 milijonov 
dolarjev, s črpanjem kredita do 
1. januarja 1985. 

Banke podpisnic bodo opra- 
vile nujne spremembe pri nači- 
nu evidentiranja črpanja in od- 
plačila kredita. V vsem ostalem 
kar ni predvideno v Protokolu, 
bo veljal jugoslovansko-sov- 
jetski sporazum od novembra 
1972. 

«oeeoosciOBCisoeecooo90ogcoscoo60scoooeo( 
PREDLOG ZAKONA O RATIFIKACIJI PROTOKOLA K 
SPORAZUMU MED VLADO SFRJ IN VLADO ZSSR O EKO- 
NOMSKEM IN TEHNIČNEM SODELOVANJU PRI GRADI- & 
TVI IN REKONSTRUKCIJI INDUSTRIJSKIH PODJETIJ IN 
DRUGIH OBJEKTOV V - SFRJ 

>oocoooscocoeooooccoosoc 

14 poročevalec 



ANALIZE IN OCENE 

Sistem pokojninskega in invalidskega 

zavarovanja bo potrebno prilagoditi 

položaju delavcev v združenem delu 

• Delež sredstev za pokojninsko in invalidsko zavarovanje v ustvarjenem družbe- 
nem proizvodu se je s 7 odstotkov, kolikor je znašal leta 1973, povečal lani na 7,7 
odstotka 
• Razvoj samoupravljanja na področju pokojninskega in invalidskega zavarovanja 
mora omogočiti neposrednejše uresničevanje samoupravnih pravic zavarovancev 
• Težnje, da bi rast pokojnin zaostajala za rastjo osebnih dohodkov, so zaustav- 
ljene 
• Odhodki skupnosti pokojninskega in invalidskega zavarovanja so v letu 1978 
znašali 70 milijard dinarjev 
• Število upokojencev se povečuje precej hitreje kot narašča število aktivnih 
zavarovancev 

Sistem invalidskega in po- 
kojninskega zavarovanja, ki 
smo ga oblikovali leta 1973 s 
sprejetjem novega zveznega 
zakona, republiških in pokra- 
jinskih zakonov, je v primerjavi 
s prejšnjo ureditvijo prinesel 
nekatre bistvene novosti. Zanj 
so značilne spremembe glede 
materialne in socialne varnosti 
zavarovancev. Z omejitvijo fe- 
deracije na urejanje temeljnih 
pravic, je zagotovljena enot- 
nost sistema in enak položaj 
vseh delavcev v združenem 
delu ter drugih delovnih ljudi. 
Hkrati pa je to omogočilo sa- 
moupravnim interesnim skup- 
nostim pokojninskega in inva- 
lidskega zavarovanja v repu- 
blikah in pokrajinah, da samo- 
stojno, v skladu s svojimi po- 
trebami in možnostmi, urejajo 
pravice na tem področju. Ven- 
dar omenjeni sistem terja na- 
daljnje izpopolnjevanje. Ve- 
ljavni zakon bo potrebno kore- 
nito spremeniti, da bo prilago- 
jen novemu položaju delavcev 
v združenem delu. 

To so temeljne ugotovitve \ 
Poročilu Zveznega izvršnega 
sveta o uresničevanju ciljev in 
nalog na področju pokojnin- 
skega in invalidskega zavaro- 
vanja s posebnim poudarkom 
na rezultatih poslovanja sa- 
moupravnih interesnih skup- 

nosti od leta 1973 do leta 1978, 
Gradivo je ZIS poslal v obrav- 
navo Skupščini SFRJ. 

DOGRAJEVANJE IN 
IZPOPOLNJEVANJE 
VELJAVNEGA 
SISTEMA 

Korenitih sprememb pokoj- 
ninskega in invalidskega siste- 
ma, poudarja Poročilo, ne bi 
mogli izpeljati brez natančne 
razčlenitve in analize sistem- 
skih izhodišč. Prav tako tega 
dela ne bi mogli opraviti brez 
potrebne dokumentacije, po- 
sebej ne brez ekonomskih ka- 
zalcev. Zaradi tega posebna 
komisija Zveznega zbora 
Skupščine SFRJ, na temelju 
več analiz, prav zdaj pripravlja 
teze novega zakona o temelj- 
nih pravicah pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja. 

V pogojih samoupravnega 
urejanja in krepitve odločujo- 
če vloge združenega dela, na 
tem temelju pa spremenjenih 
družbenoekonomskih od- 
nosov v pokojninskem in inva- 
lidskem zavarovanju, je v zad- 
njih nekaj letih prišlo do pozi- 
tivnih gibanj. Boljša je mate- 
rialna in socialna varnost, sa- 
moupravne interesne skupno- 
sti pa so sprejele potrebne 
ukrepe za izboljšanje življenj- 

»sooooaoooooosoccooeoooooooccceoosooco 
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skega standarda upokojencev. 
Prvič se je zgodilo, da so bile 

zavrte težnje zaostajanja rasti 
pokojnin glede na povečeva- 
nje osebnih dohodkov. Precej 
pozornosti so skupnosti na- 
menile varstvu upokojencev z 
nizkimi dohodki. Še posebej ti- 
stih, ki zaradi invalidnosti ni- 
majo daljše pokojninske dobe. 
O tem pričajo tudi številke. 
Medtem ko je povprečna sta- 
rostna pokojnina leta 1973 
znašala 74,2 odstotka pov- 
prečnega osebnega dohodka, 
se je lani povzpela na 74,7 od- 
stotka. Nekoliko večje poveča- 
nje beležimo pri invalidskih in 
družinskih pokojninah. Pri tem 
je bilo upoštevano, da sredstva 
za te namene ne smejo nara- 
ščati hitreje od rasti družbene- 
ga proizvoda. Tako je delež za 
pokojninsko in invalidsko za- 
varovanje v dohodku družbe- 
nega sektorja 1973. leta znašal 
9,7 odstotka, v letu 1978 pa se 
je povzpel na 10 odstotkov. 

V zadnjih dveh letih v vseh 
republikah in pokrajinah uva- 
jajo določene oblike pokojnin- 
skega in invalidskega zavaro- 
vanja za kmete ter zagotavljajo 
pokojnine članom starejših 
gospodinjstev 

SAMOUPRAVNA 
„ORGANIZACIJA 
SKUPNOSTI 

Posebna pozornost je bila v 
minulem obdobju namenjena 
samoupravnemu preoblikova- 
nju interesnih skupnosti na 
načelih Ustave in Zakona o 

združenem delu. Doseženi so 
bili lepi uspehi, posebej pri 
omogočanju neposrednejšega 
vplivanja zavarovancev na 
upravljanje in odločanje na 
tem področju. 

Med temeljne haloge skup- 
nosti sodi zagotavljanje pogo- 
jev za poklicno rehabilitacijo 
in zaposlovanje delovnih inva- 
lidov in invalidnih otrok, reše- 
vanje stanovanjskih vprašanj 
in zagotavljanje pogojev za 
pomoč in okrevanje uživalcev 
pokojnin. 

Temeljne skupnosti pa odlo- 
čajo samostojno le o relativno 
majhnem številu vprašanj. 
Vsebino njihovega dela in ma- 
terialne temelje zanj bi zato 
morali razvijati in krepiti ne le 
za zadeve, o katerih samostoj- 
no odločajo, temveč tudi pri 
širšem vključevanju teh skup- 
nosti v procese odločanja o ti- 
stih vprašanjih, o katerih odlo- 
čajo skupščine skupnosti. 

Poročilo nadalje opozarja, 
da so skupnosti na tem po- 
dročju ustanovljene po dele- 
gatskem načelu. Uveljavljene 
pa so različne rešitve glede vo- 
litve delegatov in trajanje nji- 
hovega mandata. V nekaterih 
okoljih imajo delegati namreč 
stalne namestnike ali pa dele- 
gate oziroma njihove namest- 
nike določajo samo za posa- 
mezno sejo, ponekod se po- 
služujejo odločanja prek za- 
menljivih delegatov itd. 

Pomemben pogoj za nemo- 
teno delovanje delegatskega 
sistema in samoupravljanje v 
vseh strukturah je vsekakor 
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oblikovanje celovitega in kvali- 
ficiranega sistema obveščanja. 
To ugotovitev Poročilo pou- 
darja tudi zato, ker je bilo do- 
slej precej pripomb glede ure- 
sničevanja celovitega in izčrp- 
nega informiranja. V prihodnje 
morajo skupnosti nameniti ve- 
liko pozornost pretoku infor- 
macij, saj to zahtevajo tudi na- 
loge, določene v Resoluciji 
Skupščine SFRJ o temeljih 
družbenega sistema informira- 
nja. 

Poročilo nadalje or ->zarja, 
da kljub širokemu proces, 
moupravnega organiziranja 
skupnosti pokojninskega in in- 
validskega zavarovanja, v 
praksi še prihaja do po- 
manjkljivosti. To so predvsem: 
formalizem pri delu, preobsež- 
ni dnevni redi, nepravočasno 
pošiljanje gradiv, premajhno 
posvetovanje v delegatski ba- 
zi, nesmotrna delitev pristoj- 
nosti med posameznimi organi 
in telesi itd. 

Pri razvijanju samouprav- 
nega sistema na tem področju 
se morajo angažirati vsi zain- 
teresirani dejavniki, da bi našli 
take oblike dela, ki bodo zago- 
tovile neposreden vpliv zava- 
rovancev, od združenega dela 
do delegacij, prek temeljnih 
skupnosti do republiških in 
pokrajinskih skupnosti pokoj- 
ninskega in invalidskega zava- 
rovanja. 

DEJAVNOST 
SKUPNOSTI 

V obdobju od 1973. do 1978. 
leta so skupnosti dosegle po- 
membne uspehe pri ohranje- 
vanju in povečanju življenjske- 
ga standarda upokojencev. Pri 
tem so bile upoštevane smer- 
nice srednjeročnega plana, naj 
sredstva za pokrivanje sploš- 
nih in skupnih potreb narašča- 
jo počasneje od rasti dohodka 
oziroma družbenega proiz- 
voda. Ta načelni planski dogo- 
vor je povzročil zmanjševane 
letne stopnje rasti dohodkov 
na področju pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja v pri- 
merjavi z leti poprej. Tako je na 
primer stopnja rasti odhodkov 
na tem področju znašala v le- 
tih 1974 in 1975 približno 30 
odstotkov, lani pa je dosegla le 
23,9 odstotka. 

Skupni prihodki skupnosti 

pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja delavcev so leta 
1978 znašali 71,5 milijard di- 
narjev ali 25,2 odstotka več kot 
leto poprej. Povprečna letna 
stopnja rasti skupnih prihod- 
kov je v obdobju od 1973. do 
1978. leta znašala 28,3 od- 
stotka. 

V zadnjih petih letih se je 
precej spremenila struktura 
celotnih prihodkov glede na 
vire sredstev. Tako je delež pri- 
hodkov iz prispevkov iz oseb- 
nih dohodkov znašal v celot- 
nih prihodkih 82,2 odstotka v 
letu 1973, medtem ko jedo leta 
1978 upadel na komaj 64 od- 
stotkov. Delež prihodka, ki se 
oblikuje s prispevkom iz do- 
hodka, je do leta 1973 dosegal 
manj kot dva odstotka, leta 
1974 se je povzpel na nepolnih 
10 odstotkov, v poznejših letih 
pa se je gibal med 16 in 20 
odstotki celotnega prihodka. 

Povprečna stopnja prispev- 
kov za pokojninsko in invalid- 
sko zavarovanje je v posamez- 
nih skupnostih različna. Na vi- 
šino vplivajo njihove obvezno- 
sti ter ekonomska razvitost po- 
sameznih republik in pokrajin. 

Prihodki od federacije zara- 
di deleža pri financiranju dela 
pokojnin borcev-udeležencev 
NOV (njihove pokojnine se do- 
ločajo po posebnih, ugodnej- 
ših pogojih) zavzemajo po- 
membno mesto med skupnimi 
prihodki skupnosti. Od 1967. 
leta naprej, ko je financiranje 
dela borčevskih pokojnin ure- 
jeno s posebnimi predpisi, pa 
do leta 1978, so ta sredstva v 
povprečju znašala 13,5 odstot- 
ka celotnih prihodkov skupno- 
sti. Moramo pa dodati, kakor 
omenja Poročilo, da po letu 
1977 delež tega vira financira- 
nja postopno upada zaradi 
upočasnjenega povečevanja 
števila borčevskih pokojnin 

ODHODKI 
SKUPNOSTI 

Skupni odhodki skupnosti 
pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja delavcev so v zad- 
njih petih letih porasli za 3,3 
krat. V letu 1978 so znašali 70 
milijard dinarjev. Povprečno 
so se letno povečevali za 26,8 
odstotka. 

Na pokojninske prejemke - 
pokojnine, invalidnine, var- 

stvene dodatke in druge de- 
narne dajatve je povprečno 
odpadlo 78 odstotkov celotnih 
odhodkov. Drugi del odhod- 
kov pa je bil namenjen za po- 
krivanje skupnih potreb upo- 
kojencev in za materialne stro- 
ške. Največji del, 9,5 odstotka, 
je pri tem odpadel na prispe- 
vek za zdravstveno varstvo 
upokojencev, stroške za po- 
klicno rehabilitacijo delovnih 
invalidov, za izvajanje zavaro- 
vanja in za reševanje stano- 
vanjskih vprašanj te skupine 
zavarovancev. 

Poročilo opozarja, da so v 
zadnjih petih letih pokojnine v 
vseh skupnostih naraščale hi- 
treje od povprečne rasti živ- 
ljenjskih stroškov. Še več. Gle- 
dano v celoti so naraščale tudi 
nekoliko hitreje kot osebni do- 
hodki. Izjeme so le skupnosti v 
SR Hrvatski, SAP Kosovo in 
SAP Vojvodini. Po ocenah je 
taka gibanja povzročilo uskla- 
jevanje pokojnin z rastjo oseb- 
nih dohodkov, izredna poviše- 
vanja pokojnin med letom za- 
radi rasti življenjskih stroškov 
ter posebni ukrepi za varstvo 
upokojencev z nizkimi dohod- 
ki. Seveda je pomemben vzrok 
tudi relativno večja rast števila 
uporabnikov pokojnin z večji- 
mi prejemki v primerjavi z rast- 
jo števila zaposlenih oziroma 
dohodki na novo zaposlenih 
delavcev. 

Na rast odhodkov na po- 
dročje pokojninskega in inva- 
lidskega zavarovanja so vpli- 
vala tudi neugodna demograf- 
ska gibanja. Sem sodi tako na- 
raščanje števila starejših pre- 
bivalcev kot povečevanje šte- 
vila vzdrževanih ljudi. Na ta na- 
čin se je število upokojencev 
povečalo precej hitreje kot je 
naraščalo število aktivnih za- 
varovancev. 

V začetku 1978. leta se je 
povprečna doba starostnih 
upokojencev - moških gibala 
pri 30 letih v SR Bosni in Her- 
cegovini do 35 letih v SR Slo- 
veniji. Za ženske je povprečna 
doba znašala 23 let v SR Make- 
doniji do 28 let v SR Sloveniji 
in ožjem območju SR Srbije. 
Za invalidske upokojence do- 
sega povprečna doba 21 let v 
SR Makedoniji in 25 let v SR 
Sloveniji, medtem ko je za 
upokojenke nekoliko dru- 
gačna 

V obdobju od 1973 do 1978. 
leta je povprečna stopnja rasti 
pokojnin znašala 3,6 odstotka. 
Starostne in invalidske pokoj- 
nine so se v povprečju poveče- 
vale za 3,2 odstotka letno, dru- 
žinske pa za 4,6 odstotka. 

V zadnjih dveh letih so skup- 
nosti zabeležile težnjo po po- 
večevanju števila starostnih in 
invalidskih pokojnin za okoli 4 
odstotke letno. Posebej nara- 
šča število invalidskih pokoj- 
nin, saj dosega že okoli 5 od- 
stotkov, kar je nad planiranimi 
predvidevanji. Zaradi tega Po- 
ročilo opozarja, da bo potreb-- 

no v bodoče precej več pozor- 
nosti nameniti proučevanju 
vzrokov invalidnosti, da bi lah- 
ko sprejeli učinkovitejše ukre- 
pe za varstvo pri delu. 

POSLOVANJE 
SKUPNOSTI 
POKOJNINSKEGA IN 
INVALIDSKEGA 
ZAVAROVANJA 

Z izjemo v letu 1974, so v 
obdobju omenjenih šestih let 
nekatere skupnosti pokojnin- 
skega in invalidskega zavaro- 
vanja poslovale z izgubami. 
Največ izgub je bilo leta 1973 
in minula tri leta. Pokrile so jih 
iz sredstev rezerv. Poudariti pa 
moramo, da se v zadnjih letih 
ta sredstva bistveno zmanjšu- 
jejo, kar je otežilo pogoje po- 
slovanja skupnosti in občasno 
uporabo bančnih kreditov. 

Položaj likvidnosti skupno- 
sti, ugotavljan s koeficientom 
rezerv obratnih sredstev, se 
vse od leta 1971 naprej nene- 
hno poslabšuje. Pred osmimi 
leti so skupna rezervna sred- 
stva še omogočala poravnava- 
nje tekočih obveznosti za pol- 
ne štiri mesece lani pa so ome- 
njena sredstva lahko pokrila le 
odhodke za poldrugi mesec. 

Ob pomanjkanju obratnih 
sredstev so skupnosti morale 
najemati kratkoročne bančne 
kredite. Tako so v letu 1976 
uporabile 7,8 milijard dinarjev 
ali okoli 22 odstotkov skupnih 
letnih izplačil, kar najbolje do- 
kazuje, kako skupnostim pri- 
manjkuje rezerv in obratnih 
sredstev 
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Delovanje Titovega sklada - smisel in 

praksa solidarnosti in vzajemnosti 

• Iz Titovega sklada je bilo v petih letih izdanih 12.990 štipendij mladim delavcem in 
otrokom delavcev za dokvalifikacijo, specializacijo in za učenje na srednjih, višjih in 
visokih šolah 
• Število štipendistov otrok delavcev je še naprej mnogo večje kot mladih delavcev 
§ Titov sklad Jugoslavije ima več kot milijon članov med katerimi so tudi delavci na 

začasnem delu v tujini in kmetje 
• Povezovanje politike štipendiranja s potrebami združenega dela in družbe v celoti 
• Razširjen krog uporabnikov štipendij Titovega sklada tudi na otroke drugih delov- 
nih ljudi kmetov 

Pet let dela je relativno krat- 
ko časovno obdobje, da bi 
ustvarili tako pomemben in v 
vseh sredinah upoštevan druž- 
beni organizem, ki združuje 
milijonsko članstvo, kot je to 
Titov sklad Jugoslavije. To sa- 
mo potrjuje, kako je delo in 
ime tovariša Tita globoko pri- 
sotno v samoupravni praksi in 
življenju delovnih ljudi, kakor 
tudi v kolikšni meri je razvit 
smisel in praksa delavske soli- 
darnosti in vzajemnosti. 

To je ena od ugotovitev v 
Poročilu Titovega sklada za 
štipendiranje mladih delavcev 
in otrok delavcev Jugoslavije o 
svojem petletnem delu, ki je bil 
predložen v razpravo Skupšči- 
ni SFRJ. Ideja o organiziranju 
Titovega sklada se je rodila le- 
ta 1972 v delavski sredini, 
Družbeni dogovor o usta- 
novitvi pa je bil podpisan leta 
1973. Titov sklad je vsejugo- 
slovanski sklad za štipendira- 
nje mladih delavcev in otrok 
delavcev, v okviru tega pa se 
oblikujejo Titovi skladi v repu- 
blikah in pokrajinah V letu 
1978 je začel delovati tudi Ti- 
tov sklad v Jugoslovanski ljud- 
ski armadi 

V Poročilu je poudarjeno, da 
so temeljne družbenopolitične 
in idejne opredelitve Sklada - 
štipendiranje mladih delavcev 
in otrok delavcev, učencev in 
študentov iz delavskih družin z 

. nizkimi prejemki in to za dok- 
valifikacijo ali specializacijo, 
kakor tud' za druge oblike nji- 
hovega izobraževanja oziroma 
za štipendiranje učencev sred- 
njih šol in študentov na višjih 
in visokih šolah 

V času petletnega delovanja 

Titovega sklada so organi 
Sklada in podpisniki Družbe- 
nega dogovora računali z ne- 
katerimi ključnimi vprašanji: o 
razširjanju družbenoekonom- 
ske osnove Sklada, o stalnem 
izpopolnjevanju politike šti- 
pendiranja v skladu z razvojem 
socialističnih samoupravnih 
odnosov in skupnih spre- 
memb, ki se odvijajo v naši 
družbi, kakor tudi o neposre-^ 
dnem povezovanju politike šti- 
pendiranja s potrebami zdru- 
ženega dela in družbe v celoti. 
Prav tako je bila posebna po- 
zornost posvečena organizira- 
nemu sprejemanju in stalnemu 
pospeševanju pobud naših de- 
lavcev na začasnem delu v tuji- 
ni za njihovo včlanjevanje v Ti- 
tov sklad, zatem krepitvi vloge 
in mestu svetov, zborov, oziro- 
ma skupščine Titovega sklada 
v občinah. 

ČLANSTVO TITOVEGA 
SKLADA 

V preteklih petih letih, je 
poudarjeno v Poročilu, je bila 
ustvarjena pomembna družbe- 
na in materialna osnova tega 
Sklada Članov Titovega skla- 
da je danes več kot milijon 
Vendar tudi tako široka druž- 
bena osnova še ni popoln 
odraz razpoloženja delovnih 
ljudi za vključevanje v Sklad 

V letu 1978 se je pričel pro- 
ces širitve Titovega sklada 
med našimi delavci na zača- 
snem delu v tujini Do zdaj je 
bilo zajetih več kot 10.000 de- 
lavcev, pobuda pa prišla iz nji- 
hovih vrst. Zaradi tega je Izvrš- 
ni odbor Sklada razvil med nji- 
mi široko aktivnost v zvezi s 

noeosoocoseoeeocoeooooecoooGoeoosoaosoce« 

S POROČILO O PETLETNEM DELU TITOVEGA SKLADA ZA 8 
Q ŠTIPENDIRANJE MLADIH DELAVCEV IN OTROK DE- O 
j? LAVCEV JUGOSLAVIJE X 
(icosccososoooocecccesoooososoaecooeooscoc. 

pojasnjevanjem vloge Sklada, 
načinom konkuriranja in dobi- 
vanja štipendije. 

Z oblikovanjem Titovega 
sklada v JLA v letu 1978 je raz- 
širitev družbene osnove Skla- 
da dobila novo družbeno ka- 
kovost. Ustvarjena je material- 
na osnova s približno 20 mili- 
joni dinarjev, na vseh ravneh 
Armade pa so bili izbrani orga- 
ni Sklada. Predvideno je, da bi 
s Titovim skladom v šolskem 
letu 1979/80 štipendirali 450 
mladih delavcev in otrok de- 
lavcev 

V zadnjih letih se število čla- 
nov Sklada razširja tudi v 
vrstah kmetov, čeprav še ne 
gre za resnejši prodor To je 
lahko pojasniti s premajhno 
obveščenostjo vasi o mestu in 
vlogi Sklada v naši družbi. Za- 
to je bil dosežen dogovor v Ti- 
tovem skladu Jugoslavije o šti- 
pendiranju otrok kmetov, ki 
združujejo delo in sredstva z 
organizacijami združenega 
dela, kakor tudi otrok delavcev 
v vasi, ki so pretežni del leta na 
sezonskem delu v organizaci- 
jah združenega dela, ki je nale- 
tel na veliko zanimanje v vseh 
sredinah 

Povečanje števila članov 
Sklada je neposredno vplivalo 
na krepitev materialne osnove 
Sklada. Tako so sredstva Skla- 
da v letu 1974, računano po 
republikah, pokrajinah in Titov 
sklad Jugoslavije, znašala 40 
milijonov dinarjev, leta 1978 pa 
108 milijonov dinarjev 
POLITIKA 
ŠTIPENDIRANJA 

V Poročilu o petletnem delu 
Titovega sklada je posebna 
pozornost posvečena izgraje- 
vanju politike štipendiranja 
Poudarjeno je, da še ni vzpo- 
stavljeno ravnovesje med šte- 
vilom štipendistov mladih de- 
lavcev z ene in otrok delavcev 
z druge strani Število štipen- 

distov otrok delavcev je še na- 
prej večje od števila mladih de- 
lavcev. Razlog za takšno sta- 
nje je v tem, da je nerešenih 
nekaj osnovnih problemov kot 
so vprašanja prekinitve delov- 
nega staža za mlade delavce, 
ki so prejeli štipendijo Sklada 
in zaradi šolanja zapustili re- 
dno delo, zagotavljanje social- 
nega in zdravstvenega zavaro- 
vanja zanje in za njihovo ožjo 
družino, zagotovitev ustreznih 
pogojev za delo za mlade de- 
lavce, ki se šolajo neposredno 
ob delu. 

Del teh vprašanj je v glav- 
nem že rešen z novimi zakoni 
o delovnih razmerjih, ki so jih 
sprejele republike in pokrajini 
Gre predvsem za prekinitev 
delovnega staža Druga našte- 
ta vprašanja se rešujejo z do- 
govarjanjem in sporazumeva- 
njem organov Sklada v repu- 
blikah in pokrajinah oziroma 
svetov Sklada v občinah s te- 
meljnimi organizacijami zdru- 
ženega dela 

Drugi del problemov se na- 
naša na povezovanje politike 
štipendiranja Titovega sklada 
s potrebami združenega dela 
in družbe v celoti Tu so bili 
doseženi pomembni uspehi 
Na primer določanje strukture 
štipendij (poklici, stroke in po- 
dobno) je zasnovano na planih 
družbenega in gospodarskega 
razvoja republik in pokrajin 
Kljub temu pase dogaja, da pri 
podeljevanju štipendij prevla- 
da samo socialni vidik 

S spremembami pravilnika o 
kriterijih in izbiri štipendistov 
Titovega sklada leta 1978, se 
politika štipendiranja bolj ne- 
posredno .povezuje s potreba- 
mi združenega dela in družbe 
v celoti Smisel teh sprememb 
je, kot je poudarjeno, tesnejše 
povezovanje štipendista z or- 
ganizacijo združenega dela, ki 
bo njegova bodoča delovna 
sredina 
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ŠTIPENDISTI 
TITOVEGA SKLADA 

Kadar je govor o štipendistih 
Titovega sklada, )e v Poročilu 
ugotovljeno, da so bili v prete- 
klem obdobju to najboljši 
učenci tn študenti v svojih sre- 
dinah in zelo ugledni družbe- 
nopolitični aktivisti Vsako leto 
se vsi štipendisti Sklada vklju- 
čijo v mladinske delovne ak- 
cije 

Število štipendistov je bilo 
pogojeno z materialno osnovo 
Sklada Organi Titovega skla- 
da v republikah in pokrajinah 
niso vlagali za štipendiranje 
vseh zbranih sredstev med le- 
tom Del sredstev so namreč 
vročevali v bank«, za primer 
če bi bila v prihodnjem letu 
ustvarjena manjša sredstva in 
da bi kljub temu lahko izpolnili 
sprejete obvaznosti za štipen- 
diranje iz prejšnjega leta. 

Število štipendistov mladih 
delavcev se povečuje, vedar pa 
to povečanje ni zadovoljivo V 
letu 1978/79 je bilo mladim de- 
lavcem odobrenih 1072 štipen- 
dij (leta 1974 480), otrokom 
delavcev pa 6309 štipendij 
(2474) 

Ocenjujoč v celoti gibanje 
števila štipendistov Titovega 
»klada v preteklih petih letih 
lahko trdimo, da je stanje zelo 
dobro Do zdaj je bilo izdanih 
skupaj 12 990 štipendij Od 

skupnega števila štipendistov 
|e zelo majhno število prene- 
halo s šolanjem Vsem, ki so 
prenehali s šolanjem brez 
opravičljivega razloga je uki- 
njena štipendija, sredstva pa, 
ki so jih prejemali, morajo vrni- 
ti Skladu 

STROGI KRITERIJI ZA 
PREJEMANJE 
ŠTIPENDIJ 

Višina štipendij Titovega 
sklada v vseh republikah in po- 
krajinah je bila v skladu s poli- 
tiko štipendiranja, ki se uresni- 
čuje po drugih osnovah 
Spremljana so bila gibanja živ- 
ljenjskih stroškov in so bile 
opravljene določene spre- 
membe. Kljub temu pa so ob- 
stajale določene razlike, ker so 
kriteriji za prejemanje štipen- 
dije Titovega sklada precej 
strožji kot v drugih družbenih 
telesih, ki odobravajo štipendi- 
ie po drugih osnovah. 

Organi Sklada v republikah 
in pokrajinah, kot je poudarje- 
no v Poročilu, organizirano 
spremljajo učenje svojih šti- 
pendistov Kljub temu pa še ni 
bilo vse storjeno za organizira- 
nje pomoči štipendistom pri 
reševanju posameznih aktual- 
nih problemov, ki se pojavljajo 
pri njihovem delu in učenju 
Poudarjena je tudi pozitivna 
praksa pri nuđenju denarne 

pomoči mladim delavcem, ki 
se učijo ob delu. Pomoč je na- 
menjena za nakup knjig in za 
kritje stroškov, kot so plačilo 
šolnine in podobno 

Solidarnost v okviru Titove- 
ga sklada se uresničuje v obli- 
ki pomoči Sklada gospodar- 
sko manj razvitim republikam 
in SAP Kosovo Sredstva za to 
obliko solidarnosti se oblikuje- 
jo na osnovi sredstev, ki jih v 
Titov sklad Jugoslavije vlagajo 
skladi vseh republik in pokra- 
jin 

NALOGE SKLADA V 
NASLEDNJEM 
OBDOBJU 

S Poročilom o petletnem de- 
lu so bile Skupščini SFRJ po- 
slane tudi Smernice družbene 
aktivnosti Titovega sklada v 
naslednjem obdobju, v katerih 
je kot ena najpomembnejših 
nalog podčrtana aktivnost za 
razširitev družbene in mate- 
rialne osnove Sklada S tem v 
zvezi bo treba razširiti krog 
uporabnikov štipendij Sklada 
tudi na otroke drugih delovnih 
ljudi in kmetov, vendar mora 
kot kriterij za prejemanje šti- 
pendije še naprej ostati 
uspeh na delovnem mestu ali 
pri učenju, materialni položaj 
delavca oziroma družine učen- 
ca ali študenta, družbena an- 
gažiranost in drugo 

Dosežen družbeni ugled, 
osnovna usmeritev Sklada, da 
se razvije v fondacijo trajnega 
značaja in realne perspektive, 
da postane še bolj množična, 
omogočajo, da Sklad štipendi- 
ra tudi nekatere študente iz 
neuvrščenih držav, ki krajši 
čas bivajo v naši državi zaradi 
preučevanja našega družbe- 
nopolitičnega sistema. Nujna 
sredstva za realizacijo te funk- 
cije Sklada bi bila zagotovljena 
iz posebnih virov iz katerih so 
štipendirani tuji študenti. 

Eno pomembnih vprašanj je 
pospeševanje mesta in vloge 
Sklada v skupnem sistemu sa- 
moupravne preobrazbe vzgoje 
in izobraževanja, predvsem 
povezovanje štipendiranja s 
potrebami združenega dela in 
družbe v celoti. S tem je pove- 
zano tudi reševanje aktualnih 
vprašanj mladih delavcev šti- 
pendistov oziroma razširitev 
družbene skrbi za te delavce. 

Glede na to, da je še vedno 
aktualen problem kako organi- 
zirati stalno zvezo in sodelova- 
nje Sklada s štipendisti, bo tre- 
ba temu vprašanju v prihod- 
njem obdobju posvetiti poseb- 
no pozornost, Organom Skla- 
da morajo pri temu delu poma- 
gati temeljne organizacije 
združenega dela in mladinske 
organizacije, kakor tudi drugi 
organi podpisniki Družbenega 
dogovora 

Povečano izločanje iz dohodka ter hitrejša 

rast stroškov poslovanja - osnovni vzroki 

za nastajanje izgub 

• Poslovne izgube po zaključnih računih za leto 1978 so znašale blizu 17 milijard 
dinarjev in so približno enake izgubam v letu 1977 
• Izgube v prometu so se zmanjšale za 61 odstotkov, vendar so prerasle v industriji 
za 13, kmetijstvu za 38 in v gradbeništvu celo za 74 odstotkov 
• Izgube z več kot 50 milijonov je zabeležilo 40 temeljnih organizacij združenega 
dela in je v njih nastala tretjina vseh izgub v gospodarstvu 
• Organizacije združenega dela družbenih dejavnosti so zmanjšale izgube za 46 
odstotkov v primerjavi s prejšnjim letom 

Po zaključnem računu za le odstotka), v katerih je zaposle- 
to 1978 je od skupaj 37 063 nih 465 600 delavcev Izgube 
organizacij združenega dela z so znašale 14,6 milijard dinar- 
izgubami poslovalo 2867 (7,7 jev in so približno enake izgu- 
sooooooooooeeccoeoooeoooooeccoosceco« 
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I NJI- 0 INFORMACIJA O PROBLEMIH IZGUB, KAKOVOSTI NJI- 0 
HOVEGA SANIRANJA IN O SMEREH AKTIVNOSTI ZA X 
ODPRAVO VZROKOV NASTAJANJA IZGUB ^ 

bam v letu 1977 V samouprav- 
nih interesnih skupnostih 
družbenih dejavnosti pa zna- 
šajo izgube 2,15 milijard dinar 
jev Skupne zgube znašajo to- 
rej 16,75 milijard dinarjev Od 
tega so temeljne organizacije 
združenega dela gospodarske 
dejavnosti, s 415.480 zaposle- 
nimi, izkazale izgube 14,18 mi 
lijarde dinarjev temeljne orga- 

nizacije družbenih dejavnosti s 
50 120 zaposlenimi za izgubo 
411 milijonov dinarjev 

To so osnovni podatki iz In- 
formacije Zveznega sekreta- 
riata za finance o problemih 
izgub, kakovosti njihovega sa- 
niranja in o smereh aktivnosti 
za odpravo vzrokov nastajanja 
izgub Informacijo je sprejel 
Zvezni izvršni svet in jo poslal 
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v obravnavo Skupščini SFRJ z 
obveznostjo, da bo do konca 
leta pripravil še podrobnejšo 
analizo s predlogi ukrepov 

FORMALNO KRITJE S 
SKUPNIMI KREDITI 

V tem dokumentu so najprej 
analizirani vzroki nastajanja in 
učinki pokrivanja izgub iz let 
1976 in 1977, ki so vplivali tudi 
na poslovanje v letu 1978. 
Poudarjeno je, da so skupne 
izgube vseh dejavnosti leta 
1976 znašale blizu 27 milijard 
dinarjev, od tega v gospodar- 
stvu 22 milijard. Organizacije 
združenega dela gospodarske 
dejavnosti so iz svojih skladov 
uspele pokriti le 23 odstotkov 
od te vsote, ostanek pa so na- 
domestili v glavnem z zadolže- 
vanjem pri bankah po<J neza- 
dovoljivimi pogoji. 
Že v naslednjem 1977 letu so 
se, zahvaljujoč ukrepom, izgu- 
be zmanjšale. Po zaključnem 
računu so znašale 18 milijard, 
dinarjev, organizacije združe- 
nega dela gospodarskih dejav- 
nosti pa so uspele zmanjšati 
svojo izgubo celo za 33 odstot- 
kov Vendar so tokrat temeljne 
organizacije združenega dela 
gospodarstva uspele iz svojih 
skladov pokriti samo 16 od- 
stotkov nastalih izgub, osta- 
nek pa je bil prav tako pokrit s 
sredstvi bank in skladi rezerv 
družbenopolitičnih skupnosti 

Opaziti je bilo, da so s krediti 
za sanacijo pravzaprav plačani 
krediti iz prejšnjih let za te na- 
mene tako, da je bila v teh pri- 
merih zadovoljena le forma, do 
bistvene nadomestitve izgub- 
ljenih sredstev pa ni prišlo 

DELOVANJE NOVIH 
SISTEMSKIH 
UKREPOV 

Na poslovanje organizacij 
združenega dela v letu 1978 so 
imeli določen vpliv tudi novi 
sistemski ukrepi in predvsem 
uporaba določb zakona o 
združenem delu in Zakona o 
določanju in razporejanju ce- 
lotnega prihodka in dohodka 
S temi zakonskimi akti so or- 
ganizacije, ki izkazujejo izgu- 
be zavezane, da med drugim 
ugotovijo vzroke zaradi katerih 
so nastale poslovne izgube, 
kakor tudi odgovornost po- 
slovnih organov in delavcev 
oziroma roke za sprejetje pro- 
grama ukrepov za odpravljanje 
vzrokov za nastale izgube 
Ukrepi morajo najprej pripelja- 
ti do zmanjšanja in po možno- 
sti do prenehanja izgub Med 
najvažnejšimi od teh ukrepov 
pa je zakonska omejitev za iz- 
plačilo akontacije osebnih do- 
hodkov 

V informaciji je prav ob tem 
ugotovljeno, da so temeljne 
organizacije, ki so v letu 1978 
poslovale z izgubo v glavnem 
usklajevale izplačilo akontaci- 
je osebnih dohodkov z ustvar- 
jenim dohodkom ali pa so za- 
gotavljale sredstva za izplačilo 
akontacije nad z zakonom za- 
jamčenimi zneski. Od skupne- 
ga števila organizacij, ki so iz- 
kazovale izgubo jih je samo 80 
z okrog 15.000 zaposlenimi, iz- 
plačevalo zajamčeni znesek, 
35 organizacij s 7500 zaposle- 
nimi pa je izplačalo akontacije 
osebnih dohodkov nad zakon- 
skimi omejitvami. 

V okviru organizacij združe- 
nega dela gospodarske dejav- 
nosti, ki so, kot je bilo že reče- 
no, izkazale izgube 14,18 mili- 
jarde denarjev, je bilo zabele- 
ženo različno poslovanje v po- 
sameznih gospodarskih po- 
dročjih. Tako so organizacije s 
področja prometa na primer 
zmanjšale izgube v primerjavi 
z letom 1977 za 61 odstotkov 
V industriji in gozdarstvu pa so 
se izgube povečale za 13, v 
kmetijstvu za 38 in v gradbe- 
ništvu celo za 74 odstotkov. 

Različno gibanje izgub je bi- 
lo zabeleženo tudi po posa- 
meznih regijah oziroma po re- 
publikah in pokrajinah. Orga- 
nizacije združenega dela go- 
spodarskih dejavnosti v SR 
Bosni in Hercegovini so 
zmanjšale izgube v primerjavi 
z letom 1977 za 6 odstotkov, v 
SR Makedoniji za 15, vSR Slo- 
veniji za 20, v SR Srbiji brez 
pokrajin za 33 in v SAP Vojvo- 
dini za 28 odstotkov. Izgube so 
se povečale v SR Črni gori za 
82, v SR Hrvatski za 34 in v 
SAP Kosovu za 35 odstotkov 

Sicer pa je največje število 
(75 odstotkov) organizacij z 
negativnimi rezultati poslova- 
nja zabeležilo izgube manjše 
od 5 milijonov dinarjev. Nanje 
odpade le 16 odstotkov od 
skupnega zneska izgub Ven- 
dar je ustvarilo več kot polovi- 
co skupnega zneska izgub sa- 
mo 162 organizacij združene- 
ga dela, večja izguba kot 5 mi- 
lijonov dinarjev pa je bila izka- 
zana v 40 temeljnih organiza- 
cijah 

Kar zadeva sanacijo je bilo s 
sredstvi organizacij združene- 
ga dela pokrito okrog 2,3 mili- 
jarde dinarjev izgub, ostanek v 
znesku okrog 12 milijard pa bo 
treba letos pokriti z rednim sa- 
nacijskim postopkom 
VZROKI NASTANKA 
IZGUB 

V tem dokumentu je poudar- 
jeno, da so vzroki nastanka iz- 
gub številni in zelo zapleteni 
To je rezultat delovanja tako 
subjektivnih kot objektivnih 

dejavnikov, ne samo v okviru 
samih temeljnih organizacij, 
ampak tudi mnogih dejavnikov 
izven njih 

Med najpomembnejše vzro- 
ke izgub je uvrščena počasnej- 
ša rast skupnega prihodka za 
17 odstotkov in hitrejša rast 
stroškov poslovanja za 21 od- 
stotkov Rasla so tudi izločanja 
iz dohodka za udeležence pri 
delitvi izven temeljnih organi- 
zacij. Na primer sredstva za 
splošno družbeno porabo so 
bila večja za 15 odstotkov, za 
skupno porabo za 16 odstot- 
kov, za druga izločanja 39 od- 
stotkov, za čiste osebne do- 
hodke pa za 16 odstotkov. Izlo- 
čanja so se gibala neodvisno 
od dohodka, ki je bil večji za 2 
odstotka. 

Vzroke za nastajanje izgub 
je po Informaciji treba iskati v 
slabi organizaciji poslovanja in 
neekonomičnem razpolaganju 
s sredstvi, v nizki produktivno- 
sti dela, premajhni izrabi no- 
tranjih rezerv in zmogljivosti, v 
pomanjkljivostih in napakah 
pri investicijski gradnji itd. To- 
da določen vpliv na izkazova- 
nje izgub so imele tudi prema- 
lo izdelane sistemske rešitve 
Aktivnosti so bile pretežno 
usmerjene na zagotavljanje 
sredstev za izplačilo osebnih 
dohodkov, ni pa bilo pravih ak- 
cij za izdelavo najkvalitetnejših 
sanacijskih programov 

Podobni vzroki so pripeljali 
tudi do izgub v organizacijah 
združenega dela družbenih 
dejavnosti. Njihove izgube so 
bile manjše za 46 odstotkov v 
primerjavi z letom 1977 Po 
zaključnem računu je bilo po- 
kritih okrog 30 odstotkov, 
preostali del nepokritih izgub 
pa se nanaša v glavnem na po- 
dročje zdravstvenega varstva 
SPREJETI UKREPI IN 
NOVE REŠITVE 

V Informaciji je tudi pregled 
aktivnosti v zvezi z odpravlja- 
njem vzrokov nastajanja izgub 
in njihovega kritja po zaključ- 
nem računu za leto 1978. Te- 
mu je posvečena posebna po- 
zornost, predvsem glede na to, 
ker v prejšnjem obdobju takš- 
ne aktivnosti niso dale zadovo- 
ljivih rezultatov, ker so si v 
glavnem prizadevali za finanč- 
no kritje, osnovna žarišča na- 
stajanja izgub pa so ostala od- 
prta. V večini primerov je bilo 
zadovoljeno samo formam, ni 
pa bilo pravih akcij in spreje- 
manja ukrepov zaradi neizpol- 
njevanja programov 

V SR Bosni in Hercegovini 
so, po Informaciji, ukrepi 
usmerjeni k izdelavi kvalitet- 
nejših sanacijskih programov, 
s posebno pozornostjo za od- 
krivanje vzrokov nastajanja iz- 

gub Po predaji zaključnih ra- 
čunov je v tej republiki ostalo 
nepokritih 2,63 milijarde dinar^ 
jev Predvideno je, da bo med 
letom zagotovljeno 2,3 milijar- 
de za kritje, navedeni pa so 
tudi viri iz katerih bi bil lahko 
pokrit ostanek izgub. 

V SR Hrvatski je ostalo ne- 
pokritih 2,6 milijarde dinarjev 
izgub, predvideni pa so viri iz 
katerih bodo lahko pokrite 
Med njimi so tudi sredstva 
zbrana v okviru sestavljenih 
organizacij združenega dela 
za kritje izgub posameznih te- 
meljnih organizacij, nato sred- 
stva skupnih rezerv družbeno- 
političnih skupnosti, spremi- 
njanje nekaterih kreditov v ne- 
povratna sredstva in na koncu 
krediti poslovnih bank 

V SR Sloveniji kjer je izgube 
izkazalo 125 organizacij zdru- 
ženega dela gospodarske de- 
javnosti v vrednosti 913 milijo- 
nov dinarjev, 58 organizacij po 
predaji zaključnega računa ni 
uspelo pokriti izgub v vredno- 
sti 635 milijonov dinarjev En 
del je takoj po tem našel reši- 
tev, za izgube 25 organizacij v 
vrednosti 387 milijonov pa bo 
treba naknadno zagotoviti 
sredstva. 

V SR Srbiji je svoje izgube v 
celoti pokrilo 187 temeljnih or- 
ganizacij. Nepokrita izguba v 
vrednosti 1,35 milijarde dinar- 
jev je ostala v 200 organizaci- 
jah s 53.000 zaposlenimi. Oce- 
njujejo, da med sanacijskim 
postopkom ne bo večjih pro- 
blemov s pokrivanjem niti v 
gospodarskih organizacijah, 
niti družbenih dejavnosti 

V SAP Kosovo je ostalo ne- 
pokritih 1,67 milijarde dinar- 
jev Ocenjujejo, da bo te izgu- 
be mogoče pokriti z velikimi 
težavami, saj se je njihova vre- 
dnost povečala v primerjavi z 
letom 1977 za 34 odstotkov 

V SAP Vojvodini je ostalo 
nepokritih izgub za 718 milijo- 
nov dinarjev Sredstva rezerv 
delovnih organizacij in druž- 
benopolitičnih skupnosti bodo 
zadostovala za pokritje 293 mi- 
lijonov, za ostanek pa je pred- 
loženih več možnih rešitev. 

V republikah, ki niso poslale 
analiz o izgubah po zaključnih 
računih za leto 1978 (SR Črna 
gora in SR Makedonija) je mo- 
goče pričakovati podobne ak- 
tivnosti Vendar je posebne te- 
žave pričakovati v SR Črni go- 
ri, ne samo zaradi povečanih 
izgub v primerjavi z letom 
1977, ampak tudi zaradi zelo 
zapletenih problemov odprav- 
ljanja posledic katastrofalnega 
potresa. 

V prilogi Informacije je sez- 
nam 40 organizacij združene- 
ga dela iz gospodarstva, ki 
imajo nepokrite izgube nad 50 
milijonov dinarjev 
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Razvoj magistralnega prometa ni tak kot 

predvideva plan 

® V zadnjih treh letih je fizični obseg prometnih storitev naraste! za 6,3 odstotka, 
plan pa je predvidel 7,5 odstotno rast 
• Na tak padec obsega je največ vplival mednarodni prevoz, posebej tranzitni, ki je 
bel lani za 20 odstotkov manjši kot leta 1976 
O V razvoj vseh prometnih panog smo vložili le 50 odstotkov predvidenih sredstev, v 
razvoj magistralnega prometa pa komaj 36 odstotkov 
• Število prepeljanih potnikov na železnici še naprej upada, medtem ko v zračnem 
prometu hitro raste 
® Sredstev za gradnjo načrtovanih odsekov avtomobilske ceste Bratstvo in enot- 
nost ni dovolj 
9 Največja zaostajanja so pri uresničevanju dogovorjenega razvoja PTT zmogljivo- 
sti 

Delegati v Zveznem zboru 
Skupščine SFRJ so dobili In- 
formacijo o uresničevanju ci- 
ljev in nalog plana razvoja ma- 
gistralnega prometa v obdobju 
od 1976. do 1978. leta. Infor- 
macijo je pripravil Zvezni izvrš- 
ni svet, kmalu pa jo bodo 
obravnavali v pristojnih delov- 
nih telesih Zveznega zbora. 

Namen Informacije je, kakor 
je poudarjeno, prikazati v 
kakšni meri uresničujemo z 
dogovori določen razvoj želez- 
niškega, pomorskega, rečne- 
ga, cestnega, zračnega in PTT 
prometa. Opredeljen je v Druž- 
benem planu Jugoslavije za 
obdobje od 1976 do 1978. 
leta. 

RAZVOJ PROMETA - 
POD PREDVIDENO 
STOPNJO 

Informacija na začetku go- 
vori o globalnih ugotovitvah 
glede razvoja vseh prometnih 
panog v zadnjih treh letih ure- 
sničevanja srednjeročnega 
plana. Ugotavlja, da nismo 
uresničili ciljev in nalog Druž- 
benega plana Jugoslavije za 
razvoj magistralnega prometa. 
Hkrati po predvidevanjih ne 
poteka tudi uresničevanje do- 
govora o razvoju posameznih 
prometnih panog. 

Fizični obseg prometnih sto- 
ritev je bil v obdobju od 1976 
do 1978. leta nižji od planskih 
predvidevanj Od povprečne 

planirane rasti 7,5 odstotka, je 
obseg dosegel le 6,3 odstotka. 

Načrtovane stopnje rasti 
prevoza potnikov, ki naj bi do- 
segla 10,3 odstotka in prevoza 
blaga v višini 6,4 odstotka prav 
tako niso bile uresničene. Za 
obe obliki prevoza smo zabe- 
ležili komaj 5,1 odstotno rast. 

Med vzroki, zakaj nismo do- 
segli predvidene stopnje rasti 
fizičnega obsega prometa, In- 
formacija omenja predvsem 
padec obsega v mednarodnem 
prevozu, posebej v tranzitnem, 
ki je bil lani približno za 20 
odstotkov manjši kot leta 1976. 
Prav tako moramo med vzroki 
omeniti nadaljnje povečevanje 
transportnih zmogljivosti go- 
spodarstva in povečan obseg 
prevoznih storitev za lastne 
potrebe. Ne nazadnje pa tudi 
rast zasebnega sektorja. 

V prometu se še naprej na- 
daljuje prerazporejanje tovora 
skoraj izključno med železni- 
škim in cestnim prevozom. Pri 
tem še naprej upada delež že- 
leznice v vsem prevozu blaga. 
Delež železnice v vsem prevo- 
zu blaga je znašal namreč 
1965. leta 67 odstotkov, lani pa 
komaj 42 odstotkov. V enakem 
obdobju je prevoz blaga po ce- 
stah narastel od 33 na 58 od- 
stotkov 

Pomanjkanje in nerazvitost 
transportnih zmogljivosti in 
premajhna opremljenost luk in 
pristanišč, sta povzročili upa- 
danje tranzitnega prometa. Po 

rekordnem letu 1974 se je lani 
promet v lukah zmanjšal za 18 
odstotkov v primerjavi z letom 
1974. 

Nazaduje tudi razvoj inte- 
gralnega transporta, ker pre- 
malo vlagamo v infrastruktur- 
ne objekte kot so terminali, na- 
bava kontejnerjev in mehani- 
zacije za pretovarjanje. S to 
obliko transporta smo v našem 
notranjem prometu začeli de- 
jansko šele leta 1977. 

Dinamika vlaganj v osnovna 
sredstva v prometu je bila v 
zadnjih treh letih precej pod 
predvidevanji. Še posebej pri 
razvoju magistralnega prome- 
ta. Vse prometne panoge so 
realizirale komaj 50 odstotkov 
predvidenih vlaganj, v razvoj 
magistralnega prometa pa 
smo vložili le 36 odstotkov pla- 
niranih investicij. Pri tem pa je, 
po besedah Informacije, delež 
prometa v celotnih gospodar- 
skih ivesticijah ustvarjen v 
prvih treh letih srednjeročnega 
plana s 17,5 odstotki, namesto 
z načrtovanimi 20,1 odstotka. 
Strokovnjaki ocenjujejo, da tu- 
di ob precejšnjem povečeva- 
nju investicijskih vlaganj v le- 
tih 1979 in 1980, ne bomo do- 
segli dogovorjenega razvoja 
na področju prometa in zvez, 
predvidenega v srednjeroč- 
nem planu. Zaradi tega v ome- 
njenem planskem obdobju tu- 
di ne bomo dosegli bistvenih 
sprememb pri razvoju tega po- 
dročja in vsega gospodarstva 

SoooecoeoosoeoeeccosoesocecoocoecceosoGe« ŽELEZNIŠKI PROMET 

INFORMACIJA ZVEZNEGA IZVRŠNEGA SVETA O URE 
SNIČEVANJU CILJEV IN NALOG PLANA RAZVOJA MA 
GISTRALNEGA PROMETA V OBDOBJU OD 1976. DO 
1978. LETA 
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Informacija nadalje podrob- 
no govori o uresničevanju do- 
govora glede razvoja železnic 
v zadnjih treh letih sedanjega 
srednjeročnega obdobja. Pov- 
prečna stopnja rasti fizičnega 

obsega prevoza na železnici je 
v zadnjih treh letih znašala 2,4 
odstotka, s planom pa smo 
predvideli 5,2 odstotno rast. V 
potniškem prometu še naprej 
upada število prepeljanih pot- 
nikov. Skupna vlaganja v že- 
lezniške objekte so v omenje- 
nih treh letih znašala 18 mili- 
jard dinarjev oziroma 49 od- 
stotkov vrednosti predvidenih 
investicij. Od teh sredstev so 
železnice vložile 57 odstotkov 
v infrastrukturne objekte, 43 
odstotkov pa so namenile za 
transportna sredstva, opremo 
za integralni transport in vse 
druge investicije. 

Po planu bi morali do leta 
1980 elektrificirati 945 km 
prog, v zadnjih treh letih pa 
smo dobili le 64,5 kilometra 
elektrificiranih prog. V primer- 
javi s planom je bi[a elektrifika- 
cija na območju ŽTP Beograd 
realizirana s približno 40 od- 
stotki, na območju ŽTP Ljub- 
ljana z 29 odstotki, ŽTP Skopje 
s 6,5 odstotki, medtem ko na 
vseh drugih območjih železni- 
ško-transportnih organizacij z 
elektrifikacijo niso niti začeli. 

Nazaduje tudi gradnja so- 
dobnih naprav za povečevanje 
varnostne stopnje. Od predvi- 
dene 302 postaje so doslej po- 
trebhe naprave dobili samo na 
47 postajah. Rekonstrukcija 
prog in postaj je bila realizira- 
na s komaj 16,7 odstotka pre- 
dvidenih vlaganj. Kapitalni re- 
mont prog so naredili na 740 
kilometrih od načrtovanih 
2138 kilometrov prog 

Nabava transportnih sred- 
stev, električnih, dizelskih in 
drugih lokomotiv ter vagonov 
je bila v zadhjih treh letih reali- 
zirana z okoli 80 odstotki. Pre- 
cej manjša pa so bila vlaganja 
v razvoj zmogljivosti integral- 
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nega transporta, saj so dose- 
gla komaj 20 odstotkov od pre- 
dvidenih. Načrtovana sredstva 
za gradnjo novih prog in dru- 
gih odsekov so bila v prvih treh 
letih srednjeročnega plana 
presežena za okoli 6 odstot- 
kov. 

POMORSKI PROMET 
V pomorskem prometu v 

zadnjih treh letih ni bila ure- 
sničena planska predpostav- 
ka, da se mora ta oblika prevo- 
za blaga povečevati za 6 od- 
stotkov letno. Ustvarjen obseg 
prevoza blaga je bil v letu 1976 
na primer za 3 odstotke manjši 
kot leto poprej, leta 1977 se je 
povečal za 2,4 odstotka, ven- 
dar ni dosegel ravni iz leta 
1975. Lani je pomorski promet 
dosegel boljše uspehe, saj se 
je obseg prevozov povečal za 
7,6 odstotka v primerjavi z le- 
tom poprej. Kljub temu pa je 
povprečna stopnja rasti za tri 
leta znašala komaj 3,4 od- 
stotka. 

V obravnavanem obdobju se 
tudi ni bistveno povečal niti 
delež domačega ladjevja v naši 
zunanjetrgovinski menjavi, če- 
prav veljajo za to področje sti- 
mulativni ukrepi. Zaradi tega je 
delež tujih ladij pri prevozu ju- 
goslovanskega blaga še naprej 
izredno velik, in sicer 70 od- 
stoten. 

Iz tujine so jugoslovanski la- 
djarji v treh letih dobili 23 ladij 
s skupno zmogljivostjo 
360 000 BRT. Od tega so kupili 
14 novih ladij. Od 62 predvide- 
nih ladij, ki bi jih moralp naše 
ladjedelnice zgraditi po Piran- 
skem sporazumu do konca le- 
ta 1980, so sklenjene le pogod- 
be za gradnjo 16 ladij. Plan 
povečevanja jugoslovanskega 
ladjevja je bil v letih 1976 do 
1980 uresničen komaj s 30 od- 
stotki glede na število ladij in z 
okoli 40 odstotki glede na nji- 
hovo nosilnost. 
REČNI PROMET 

Pod posebnim naslovom In- 
formacija razgrinja probleme 
rečnega prometa. Tudi v tej 
panogi ni bila realizirana pla- 
nirana rast obsega prevoza 
Vendar pa v zadnjih letih nara- 
šča obseg prevoza po rekah, 
predvsem notranjega prevoza 
Nasprotno temu je mednaro- 
dni prevoz lani upadel kar za 
16 odstotkov v primerjavi z le- 
tom poprej. Še večje upadanje 
prometa beleži tranzitni pro- 
met, ki je bil lani za 20 odstot- 
kov manjši kot leta 1977. 

Program razvoja rečnega la- 
djevja je bil v zadnjih treh letih 
ustvarjen s komaj 25 odstotki 

Od predvidenih nakupov 253 
sodobnih plovnih objektov do 
leta 1980, so naše organizacije 
v zadnjih treh letih kupile ko- 
maj 18 samohodnih ladih za 
prevoz tovora, v Jugoslaviji pa 
smo zgradili 45 vlačilcev. 

Gradnja in rekonstrukcija 
rečnih pristanišč ne poteka ta- 
ko kot bi morala. Zaradi velikih 
zakasnitev pri gradnji objektov 
pretovarjanje blaga poteka ze- 
lo počasi. 

ZRAČNI PROMET 
Zračni promet je v prejšnjem 

srednjeročnem obdobju bele- 
žil izrazito visoko stopnjo rasti. 
Vsako leto se je promet pove- 
čeval kar za tretjino. Tak trend 
rasti pa zračni promet ni 
ustvarjal v obravnavanih treh 
letih sedanjega srednjeročne- 
ga obdobja. Promet je ostal 
precej pod planirano stopnjo 
rasti v višini 10 odstotkov. Ta- 
ko je bil na primer leta 1976 
zračni promet na ravni iz leta 
1975, naslednje leto, se pravi 
leta 1977, pa se je povečal za 
komaj 5 odstotkov. 

Poleg drugih težav kot za 
vzrok takih gibanj Informacija 
navaja tudi nepravočasno za- 
menjavo odsluženih letal in 
ukinjanje posameznih linij v 
notranjem prometu. 

Bistveno povečanje prevoza 
potnikov v zračnem prometu 
so letalski prevozniki dosegli 
lani Povečanje je znašalo 21 
odstotkov. Na tak obseg pre- 
voza je vplivalo tako boljše izz- 
koriščanje letal kot nizka cena 
zračnega prometa v primerjavi 
z železnicami. Skupen promet 
na letališčih je bil lani za 19 
odstotkov večji. To velja tako 
za domači kot tuji promet 

Pomembne uspehe smo do- 
segli pri modernizaciji in re- 
konstrukciji letališč. Doslej je 
bilo za te namene porabljenih 
okoli 3 milijarde dinarjev Re- 

-konstrukcija letališča v Saraje- 
vu je bila končana leta 1976, v 
Titogradu 1977 leta, v Dubrov- 
niku, Zagrebu in Ljubljani pa 
lani. V zaključni fazi je bila 
koncem lanskega leta tudi re- 
konstrukcija pristaniškega 
kompleksa letališča v Beogra- 
du, sredi del pa tudi rekon- 
strukcija in gradnja letališč v 
Splitu, Osijeku in Banja Luki 

MAGISTRALNE CESTE 
Po dogovoru o temeljih 

Družbenega plana Jugoslavije 
za razvoj magistralnih cest bt 
morali od 1976. do 1980. leta 
zgraditi in rekonstruirati 1202 
kilometra osnovne mreže avto- 
mobilskih cest in drugih magi- 

stralnih cest. Za realizacijo 
programa naj bi porabili 26 mi- 
lijard dinarjev, od tega 14 mili- 
jard za gradnjo avtomobilskih 
cest. 

V prvih treh letih uresničeva- 
nja plana je bilo v razvoj vse 
cestne mreže vloženih komaj 
51 odstotkov planiranih sred- 
stev, v načrtovane odseke ma- 
gistralnih cest pa le 24 odstot- 
kov. 

Za počasno uresničevanje 
dogovorjenega razvoja magi- 
stralnih cest je kriv predvsem 
premajhen obseg zagotovlje- 
nih sredstev za začetek del. Po 
drugi strani so bila razpoložlji- 
va sredstva v veliki meri upo- 
rabljena za dograditev cestne 
mreže, ki je bila predvidena v 
prejšnjih letih. 

Razpoložljivi viri sredstev pa 
tudi niso omogočili gradnjo 
predvidenih odsekov avtomo- 
bilske ceste Bratstva in enot- 
nosti v obdobju do leta 1980. 
Že sedaj je potrebno zaradi 
povečanja predračunske vre- 
dnosti gradnje zagotoviti 29 
milijard dinarjev namesto pre- 
dvidenih 14 milijard dinarjev. 

Informacija tudi ugotavlja, 
da je bil doslej odprt le odsek 
omenjene avtomobilske ceste 
od Beograda do Batočine v 
dolžini 113 kilometrov. Ta od- 
sek pa pomeni le 26 odstotkov 
od skupaj predvidenih del na 
cesti Bratstva in enotnosti do 
1980. leta. V gradnji je še na- 
daljnjih 211 kolometrov ceste 
ali 49 odstotkov od skupaj do- 
govorjene gradnje do prihod- 
njega leta. Gradnja 108 kilo- 
metrov dolgega odseka pa se 
niti ni še začela 

PTT PROMET 
Po srednjeročnem planu bi 

morali vložiti v razvoj magi- 
stralnih in mednarodnih 
zmogljivosti PTT prometa več 
kot 5,5 milijard dinarjev Ven- 
dar se dogovorjena razvojna 
politika ne uresničuje. To velja 
tako za rast njenega fizičnega 
obsega kot glede planiranih 
vlaganj v razvoj zmogljivosti 

Najmanj so se povečale na- 
črtovane zmogljivosti v poštni 
dejavnosti, čeprav so tudi pre- 
cejšnja zaostajanja pri razvoju 
telegrafskega in telefonskega 
prometa Sešteto skupaj, je 
skupna fizična realizacija do- 
govorjenega razvoja PTT 
zmogljivosti v zadnjih treh le- 
tih dosegla komaj 25 odstot- 
kov načrtovanega razvoja. 

Tako veliko zaostajanje prt 
realizaciji planiranega razvoja 
poštnih zmogljivosti je povzro- 
čil neugoden položaj te dejav- 
nosti v primarni delitvi Zaradi 

neupravičeno nizkih cen in ne- 
pravočasnih odobritev povi- 
šanj cen, v PTT prometu že 
leta poslujejo z izgubami. -V 
zadnjih treh letih so izgube že 
prekoračile 3 milijarde dinar- 
jev. 

Informacija ugotavlja, da je 
glede na dosedanje uresniče- 
vanje planiranega razvoja PTT 
prometa, zelo malo možnosti, 
da bi v prihodnjem obdobju 
nadomestili zamujeno, če se 
ne bo bistveno izboljšala aku- 
mulacijska in reprodukcijska 
sposobnost združenega dela v 
PTT prometu. 

PREDLOGI UKREPOV 
Ob koncu Poročilo podrob- 

no navaja sklepe in zraven 
predlaga ukrepe. Med drugim 
je poudarjeno, da dosedanji 
rezultati in realizacija planov 
na području prometa in zvez 
opozarja, da cilji in naloge po 
Družbenem planu razvoja Ju- 
goslavije za obdobje od 1976. 
do 1980. leta in po dogovorih o 
razvoju posameznih ponog 
prometa, ne potekajo v skladu 
s planskimi predpostavkami. 

Med ukrepi in dejavnostmi, 
ki jih predlaga Zvezni izvršni 
svet za hitrejši razvoj magi- 
stralnega prometa je poudar- 
jena zahteva, da podpisniki 
dogovora o razvoju posamez- 
nih prometnih panog pospeši- 
jo delo za realizacijo ukrepov 
iz teh dogovorov. Prizadevati 
si tudi morajo, da bodo vlaga- 
nja na področju prometa in 
zvez prioritetno usmerjena v ti- 
ste objekte, ki jih omenjajo do- 
govori 

Republikam in pokrajinama 
ZIS priporoča, naj za hitrejšo 
realizacijo dogovorjenega ra- 
zvoja PTT prometa usmerijo 
večji del sredstev hranilnih 
vlog pri Poštni hranilnici v ra- 
zvoj in modernizacijo PTT 
zmogljivosti. V okviru dogo- 
vorjenih pravic zadolževanja v 
tujini do 1980. leta pa naj dajo 
prednost uresničevanju razvo- 
ja programa razvoja železni- 
škega in PTT prometa ter ma- 
gistralnih cest. Pri dopolnil- 
nem zadolževanju mora imeti 
prednost avtomobilska cesta 
Bratstva in enotnosti 

Prav tako je tudi poudarje- 
no, da bo sprejet dogovor o 
nadaljnji prerazporeditvi dela 
prometnega davka na motorni 
bencin in plinsko olje za razvoj 
magistralnih cest ter poseben 
dogovor o pogojih in ukrepih 
za opravljanje notranjega 
zračnega prometa 
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Delež železniškega prometa v skupnem 

prevozu neprestano upada 

• V Skupnosti jugoslovanskih železnic je združenih osem transportnih organizacij s 
136.000 zaposlenimi delavci 
• V skupni vrednosti osnovnih sredstev v gospodarstvu je železnica udeležena z 
11,5 odstotka, v ustvarjenem dohodku pa samo z 2,4 odstotka 
• Kvalifikacijska struktura zaposlenih je nezadovoljiva, posamezna delovna mesta 
pa, ki zahtevajo veliko prizadevnost in odgovornost so prazna 
• V železniškem prometu se je lani smrtno ponesrečilo 58 potnikov, na cestnih 
prehodih ter zaradi skakanja in padanja iz vagonov pa še 356 oseb 
• Nujno je treba pospešiti proces ustavne transformacije železniškega prometa in 
uresničiti dogovorjeno politiko 

Jugoslovanske železnice so 
velik tehnološki sistem, kate- 
rega enotnost, usklajen razvoj 
ter uspešno in varno delovanje 
so posebnega pomena za vso 
državo. Ta veliki sistem, orga- 
niziran v Skupnosti jugoslo- 
vanskih železnic, ki temelji na 
visoki stopnji enotnosti tehno- 
logije in skupnega dela, deluje 
na samoupravni podlagi. Eko- 
nomska enotnost tega sistema 
se zrcali tudi v tem, da oprav- 
ljajo Jugoslovanske železnice 
približno 80 odstotkov dela pri 
prevozu potnikov in blaga, da 
vodijo skupno tarifno politiko 
in skupno izkoriščajo osnovne 
transportne zmogljivosti. 

Delež železnic znaša v skup- 
ni vrednosti osnovnih sredstev 
gospodarstva SFRJ 11,5 od- 
stotka, v ustvarjenem dohodku 
pa le 2,4 odstotka. 

To je samo nekaj ocen iz Po- 
ročila o delovanju železniške- 
ga prometa kot tehnološko 
enotnega sistema, ki ga je 
Skupnost jugoslovanskih že- 
leznic poslala v obravnavo 
Skupščini SRFJ 

ZAOSTAJANJE 
ŽELEZNICE V 
PRIMERJAVI Z 
DRUGIMI VEJAMI 
PROMETA 

V Skupnosti jugoslovanskih 
železnic je združenih sedaj 
osem železniških transportnih 
organizacij (s skupaj 320 te- 
meljnimi organizacijami zdru- 
ženega dela), v katerih je zapo- 
slenih 136 000 delavcev 

Udeležba železnice v javnem 

prometu je pomembna, čeprav 
se obseg dela v zadnjih dese- 
tih letih zadržuje skoraj na isti 
ravni in zaradi tega udeležba 
te prometne panoge v skup- 
nem prevozu neprestano 
upada 

V zadnjih letih smo si veliko 
prizadevali v zvezi z moderni- 
zacijo Jugoslovanskih želez- 
nic. Na, začetku leta 1979 je 
znašala dolžina elektrificiranih 
prog 2911 km, kar pomeni pri- 
bližno 30 odstotkov skupne 
progovne mreže. Z nabavo 
dieselskih in električnih loko- 
motiv se je bistveno spremeni- 
la struktura vlečnih sredstev. 

Jugoslovanske železnice 
imajo zdaj na razpolago 1619 
lokomotiv in 390 električnih in 
dieselskih motornih garnitur 
vlakov in šinobusov z vlečno 
močjo približno 3,5 milijona 
KS. Takšne vlečne zmogljivosti 
so dovolj za izpolnjevanje se- 
danjih prevoznih potreb Ven- 
dar pa je zaradi premajhne or- 
ganiziranosti pri skupni porabi 
sredstev na posameznih ob- 
močjih čutiti pomanjkanje 
vlečnih sredstev 

Stopnja izrabljenosti prog je 
zelo velika in znaša nad 50 od- 
stotkov Le 5,8 odstotka prog 
je usposobljenih za hitrosti 
nad 120 km/h. Razen tega šte- 
vilne proge niso opremljene s 
sodobnimi signalnimi varnost- 
nimi napravami 

Kar zadeva obseg dela lahko 
rečemo, da je v zadnjih letih, 
po daljši stagnaciji, prišlo do 
občutnega povečanja obsega 
Vendar pa je povečanje stop- 
nje rasti na železnici še naprej 
nižje kot v drugih prometnih 

yaaooeooBoe«coeeoeoeoe>9oooeoeeocoBososoeg 

jj POROČILO O DELOVANJU ŽELEZNIŠKEGA PROMETA S 
L KOT TEHNOLOŠKO ENOTNEGA SISTEMA 0 

osooosoooeoocoooocooooooosocosoooooooot} 

panogah, posebej v cestni. 
Osnovni vzoki za takšen pojav, 
je poudarjeno v Poročilu, so 
kot posledica nepravočasno 
urejene prometne politike na 
podlagi družbene rentabilno- 
sti, pa tudi počasnosti pri mo- 
dernizaciji in zaostajanje pri 
razvijanju tržnih in dohodkov- 
nih odnosov. 

Zaradi neenakomernega 
prevoza med letom železnica 
nima možnosti, da bi v obdob- 
jih povečanega dela krila te 
potrebe. Takšno stanje se še 
stopnjuje z dejstvom, da veči- 
na delovnih organizacij ne de- 
la v soboto in nedeljo. Čeprav 
te neenakomernosti v prevozu 
blaga ni mogoče povsem od- 
praviti, bi z boljšim sodelova- 
njem železniških organizacij ta 
problem lahko vsaj zmanjšali 

NEZADOVOLJIV 
EKONOMSKI POLOŽAJ 

Nezadovoljiv ekonomski po- 
ložaj je iz leta v leto zmanjševal 
reproduktivno sposobnost de- 
lovnih organizacij v železni- 
škem prometu. Pri reproduk- 
cijski sposobnosti celotnega 
gospodarstva, ki je znašala 9 
odstotkov, znaša ta sposob- 
nost pri železnici 3,2 odstotka. 
V takšnem položaju so se tudi 
amortizacijska sredstva upo- 
rabljala za obratne namene 
Rešitve so iskane v novem za- 
dolževanju, kar pa je še bolj 
obremenilo ekonomski polo- 
žaj železnic 

Tak neugoden ekonomski 
položaj železnice je vplival na 
to, da se je število potniških 
vagonov v zadnjih 12 letih 
zmanjšalo s 4500 na približno 
3100. Medtem pa se je v istem 
obdobju število avtobusov po- 
večalo za nad 7000 vozil 

Protjlem pomanjkanja vozov 
v potniškem prometu je zlasti 

izrazit pri prevozu naših delav- 
cev na začasnem delu v tujini v 
času novoletnih in prvomaj- 
skih praznikov, ko je treba an- 
gažirati za izredne prevoze pri- 
bližno 500 izrednih potniških 
vozov. Poleg tega se vsi pro- 
blemi notranjega, slabo orga- 
niziranega in v primerjavi z 
Evropo zaostalega železniške- 
ga transporta, odražajo v me- 
dnarodnih razmerah. 

Jugoslovanske železnice se 
težko zoperstavljajo ostri kon- 
kurenci na mednarodnem 
transportnem trgu. Posebej v 
pogojih, ko posamezne države 
z namenom, da bi favorizirale 
svoje smeri, v veliki meri sub- 
vencionirajo to prometno pa- 
nogo. Tako lahko kljub zelo 
ugodnemu geopolitičnemu 
položaju, Jugoslovanske že- 
leznice zgubijo zelo ugoden 
tranzitni položaj 

POGOJI 
GOSPODARJENJA 

Jugoslovanske železnice 
uresničujejo približno 36 od- 
stotkov transportnega učinka 
v blagovnem prometu in pri- 
bližno 24 odstotkov v javnem 
osebnem prometu. Železniške 
transportne organizacije so 
ustvarile v letu 1978 učinek, ki 
je bil za 9 odstotkov večji kot v 
letu 1964. 

V obdobju od leta 1974 do 
1978 je izgubila železnica 22 
milijonov potnikov, od leta 
1964 pa celo 120 milijonov 
Vendar zaradi povečanja pre- 
vozov potnikov na daljših rela- 
cijah (posebej mednarodnih), 
ni prišlo do večjega zmanjša- 
nja prevoznega učinka. Med- 
tem ko je znašal delež železni- 
škega prometa v skupnem šte- 
vilu potnikov, prepeljanih v 
javnem prometu v letu 1970, 
22,3 odstotka, je v letu 1978 
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upadel na vsega 10,9 odstotka. 
V tem času se je povečal delež 
javnega cestnega prometa s 
85,7 odstotka na 88,6 odstot- 
ka. Glavni vzroki takšnega sta- 
nja in neugodnih tendenc v že- 
lezniškem prometu šo ugo- 
dnejši pogoji poslovanja v 
cestnem prometu, zaostajanje 
železnice pri ponujanju kako- 
vostnejših storitev, razvoj, 
zračnega prometa ter nagli po- 
rast števila zasebnih osebnih 
avtomobilov. 

Kljub tendenci upadanja vlo- 
ge železnice na transportnem 
trgu in upada prevoza množič- 
nega blaga, je prišlo v zadnjih 
letih do povečanja obsega bla- 
govnega prevoza. Tako je bil v 
letu 1978 dosežen doslej naj- 
večji prevozni učinek, kar pri- 
ča, da je železnica še naprej 
obdržala primat na srednjih in 
dolgih relacijah. 

Zaradi neugodnega eko- 
nomskega položaja železnice 
in nezadostnih vlaganj v njeno 
modernizacijo so transportna 
sredstva dotrajana in zastare- 
la. To povzroča resne težave 
pri vzdrževanju sredstev in na- 
kupu nadomestnih delov. Tipi- 
zacija, unifikacija in standardi- 
zacija transportnih sredstev in 
opreme, ki so predpogoj var- 
nega in nemotenega delovanja 
železnice, niso nazadovoljujo- 
Ći ravni. 

V eksploataciji je še približ- 
no 300 parnih lokomotiv, ki vo- 
zijo na stranskih progah. Pri 
dieselskih in elektromotornih 
vlakih ni bila dosežena niti mi- 
nimalna tipizacija. Nakupi so 
bili opravljeni iz uvoza vrazlič- 
nem času in za različne potre- 
be, tako da je bilo kupljenih 
pet popolnoma različnih tipov 
dieselskih motornih vlakov. 

Na posameznih območjih ne 
posvečajo dovolj pozornosti 

materialni zagotovitvi voznega 
reda, je poudarjeno v Poročilu, 
čeprav je jasno, da to moti te- 
hnološki proces in otežuje de- 
lovanje železniškega prometa. 
Takšno stanje se kaže pred- 
vsem pri zamujanju vlakov, ki 
je še vedno prisotno tako pri 
potniškem kot pri tovornem 
prometu. 

NEZADOVOLJIVA 
KVALIFIKACIJSKA 
STRUKTURA 
DELAVCEV 

Kvalifikacijska struktura 
136 000 zaposlenih delavcev 
na železnici ni zadovoljiva. Vi- 
soko strokovno izobrazbo ima 
2,4 odstotka, visoko kvalifici- 
ranih delavcev je 16,1 odstot- 
ka, s srednjo izobrazbo in kva- 
lificiranih delavcev je 58,2 od- 
stotka, z nižjo strokovno izo- 
brazbo in polkvalificiranih in 
nekvalificiranih delavcev pa je 
23,3 odstotka. 

Poseben problem je po- 
manjkanje delavcev za posa- 
mezna delovna mesta, ki terja- 
jo velike napore in odgovor- 
nost (strojevodje, odpravniki 
vlakov, manevristi in kretničar- 
ji). Zaradi tega so železniške 
organizacije izdelale progra- 
me ukrepov, ki naj omogočijo 
spremembo strukture kadrov v 
skladu s posodabljanjem že- 
lezniškega prometa. 

Produktivnost, kakovost de- 
la in varnost železniškega pro- 
meta so odvisni med drugim 
tudi od življenskih in delovnih 
pogojev. Večletno nerešeno 
vprašanje ekonomskega polo- 
žaja železnice in poslovanja z 
izgubami sta oteževala reševa- 
nje zahtevnih problemov oseb- 
nega in družbenega standarda 
delavcev in drugih kadrov pri 
železnici 

VARNOST 
ŽELEZNIŠKEGA 
PROMETA 

Vse naštete težave s katerimi 
se že dalj časa srečujejo Jugo- 
slovanske železnice se odraža- 
jo tudi na varnosti tega prome- 
ta. Varnost je kot je znano 
opredeljena s človeškim fak- 
torjem in stanjem tehničnih 
sredstev. 

V letu 1978 se je zgodilo 328 
nesreč pri opravljanju železni- 
škega prometa, pri katerih je 
bilo mrtvih 58 potnikov in že- 
lezniških delavcev, 255 pa je 
bilo huje poškodovanih. Kot 
posledica nesreč in nezgod na 
železnici je bila povzročena 
materialna škoda v vrednosti 
200 milijonov dinarjev, prekini- 
tev prometa zaradi izrednih 
dogodkov pa je trajala več kot 
2300 ur 

Do največjega števila žrtev 
na železnici je prišlo na železr 
niškem območju ter cestnih 
prehodih kot posledica nepaz- 
ljivosti voznikov cestnih vozil 
in nepazljivega gibanja oseb 
po progi ter na postajah. V 
prometnih nesrečah na cest- 
nih prehodih ali zaradi nepaz- 
Ijovega in nedovoljenega giba- 
nja oseb na progi, ter na po- 
stajah, zaradi skakanja na vlak 
ali z vlaka ter zaradi padanja z 
vlaka je v letu 1978 zgubilo živ- 
ljenje 356 oseb, huje pa je bilo 
poškodovanih 363 oseb. 

Mnogi cestni prehodi niso 
opremljeni na ustrezen način, 
kar je često vzrok nesreč. Od 
8324 prehodov na ravni proge 
jih ima le 23 odstotkov zapor- 
nice, polzapornice ali svetlob- 
ne signale, medtem ko je na 
ostalih prehodih varnost zago- 
tovljena le z določenimi znaki 
cestnega prometa 

Pričakovati je. da bo z izva- 

janjem novih predpisov, ki za- 
devajo varnost železniškega 
prometa, povečana varnost in 
izboljšana samozaščita na že- 
leznici. 

TARIFNI SISTEM 
Veljavni tarifni sistem s stali- 

šča ekonomskega položaja že- 
lezniških tranportnih organi- 
zacij in medsebojnih ekonom- 
skih odnosov ne deluje v celoti 
in v skladu z veljavnimi druž- 
benoekonomskimi odnosi v 
naši državi. Vzroki za takšno 
situacijo so deloma znotraj že- 
leznice na področju sporazu- 
mevanja in dogovarjanja o 
medsebojnih odnosih, deloma 
pa tudi izven železnice (zaradi 
nerešenih vprašanj material- 
nega položaja te panoge v ce- 
loti). V Poročilu je poudarjeno, 
da so nezadostno urejeni od- 
nosi na področju cen v želez- 
niškem prometu v okviru skup- 
nih odnosov na področju cen v 
naši družbi. 

Pri uresničevanju prometne 
politike, je rečeno v Poročilu, 
bo nujno treba doseči večjo 
stopnjo sodelovanja delovnih 
organizacij na področju želez- 
niškega prometa, vseh pro- 
metnih panog, še posebej pa 
družbenopolitičnih skupnosti, 
ki s svojimi ukrepi opredeljuje- 
jo položaj železnice na tran- 
sportnem trgu 

Vse to mora pospešiti delo- 
vanje skupnega sistema Jugo- 
slovanskih železnic, pospešiti 
proces ustavne preobrazbe, 
dogovarjanje in sporazumeva- 
nje, tržno in dohodkovno ob- 
našanje in dosledno uresniče- 
vanje dogovorjene politifce 

SPREJETI 

Delegati v Zveznem 
zboru so na seji, ki je 
bila 26. septembra, 
sprejeli dva zakona: 

Zakon o nagradi Anti- 
fašističnega sveta naro- 
dne osvoboditve Jugo- 
slavije (AS 94), ki zago- 
tavlja, da republike in 
pokrajine uresničujejo 
svoj skupni interes pri 
dodeljevanju nagrade 
AVNOJ prek skupnega 
odločanja o njeni pode- 

ZAKONI 

litvi. Določeno je, da bo- 
do predloge o podelitvi 
omenjene nagrade zbi- 
rala posebna družbena 
telesa, ki jih bodo usta- 
novile skupščine repu- 
blik in pokrajin. Zakon- 
ske rešitve o postopku 
podeljevanja nagrade 
AVNOJ so tudi usklaje- 
ne s spremembami v 
družbenopolitičnem si- 
stemu. 

Zakon o ratifikaciji 

Sporazuma med vlado 
SFRJ in vlado LR Polj- 
ske o vzajemnem priz- 
navanju enakopravnosti 
šolskih spričeval in viso- 
košolskih diplom, pri- 
dobljenih v teh dveh dr- 
žavah (AS 141), zago- 
tavlja enakopravno 
obravnavanje jugoslo- 
vanskih oziroma polj- 
skih diplom in spričeval 
po vrnitvi s šolanja ali 
študija v kateri od 

držav. To velja tako za 
spričevala o zaključeni 
osnovni šoli in šoli za 
kvalificirane delavce 
kot za spričevala o zak- 
ljučeni splošno izobra- 
ževalni srednji šoli, 
srednji strokovni ali 
umetniški šoli oziroma 
o zaključenem študiju. 

Na seji Zbora repu- 
blik in pokrajin, ki je bila 
27. septembra, so dele- 
gati sprejeli: 
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Odlok o temeljnih 
smernicah in okvirih 
ekonomske politike 
družbenoekonomskega 
razvoja Jugoslavije za 
obdobje od 1981. do 
1985. leta (AS 181) kot 
temelj za sprejetje no- 

vega srednjeročnega 
plana. Po tem Odloku 
so temeljne smeri druž- 
benoekonomskega ra- 
zvoja Jugoslavije v pri- 
hodnjem petietnem ob- 
dobju: nadaljnji razvoj 
socialističnih samou- 

pravnih odnosov, skla- 
dnejši in stabilnejši 
ekonomski razvoj, po- 
večevanje življenjske- 
ga standarda, izboljša- 
nje gospodarskega po- 
ložaja države v medna- 
rodni delitvi dela, hitrej- 

ši razvoj gospodarsko 
manj razvitih območij, 
krepitev obrambne spo- 
sobnosti države in 
ohranjanje človekove- 
ga okolja. 
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PREDLOG ZAKONA 

o svobodni menjavi dela na področju 

vzgoje in izobraževanja (ESA 179) 

OPOMBE: I. Splošne določbe 

1. člen 
S tem zakonom se urejajo osnove družbe- 

noekonomskih odnosov na področju vzgoje 
in izobraževanja ter določajo načela za sa- 
moupravno organiziranje udeležencev v svo- 
bodni menjavi dela. 

2. člen 

Delavci in drugi delovni ljudje ter občani v 
svojih temeljnih organizacijah združenega 
dela in drugih samoupravnih organizacijah in 
skupnostih ugotavljajo svoje osebne, skupne 
in celotne družbene potrebe in interese na 
področju vzgoje in izobraževanja ter jih v 
skladu z dohodkovnimi možnostmi uresniču- 
jejo s svobodno menjavo dela v neposrednih 
odnosih ter v samoupravnih interesnih skup- 
nostih za vzgojo in izobraževanje (v nadalj- 
njem besedilu: izobraževalne skupnosti) in po 
njih. 

3. člen 
Uporabniki v svobodni menjavi dela na po- 

dročju vzgoje in izobraževanja so delavci v 
temeljnih organizacijah združenega dela in 
delovnih skupnostih in drugi samoupravno 
organizirani delovni ljudje ter občani v krajev- 
nih skupnostih (v nadaljnjem besedilu: upo- 
rabniki). 

Izvajalci v svobodni menjavi dela na po- 
dročju vzgoje in izobraževanja so delavci v 
temeljnih organizacijah združenega dela, ki 
opravljajo vzgojnoizobraževalno dejavnost 
kot svojo glavno dejavnost (v nadaljnjem be- 
sedilu: izobraževalne organizacije) in delavci 
v drugih temeljnih organizacijah združenega 
dela, ki na podlagi posebnega zakona oprav- 
ljajo določeno dejavnost na področju vzgoje 
in izobraževanja, oziroma s svojo dejavnostjo 
sodelujejo pri zagotavljanju pogojev za njeno 
opravljanje, lahko pa tudi delovni ljudje in 
občani organizirani v družbenih organizaci- 
jah in društvih, ki opravljajo vzgojnoizobraže- 
valno dejavnost oziroma s svojo dejavnostjo 
sodelujejo pri zagotavljanju pogojev za njeno 
opravljanje (v nadaljnjem besedilu: izvajalci). 

Učenci in študenti, ki so udeleženi v vzgoj- 
noizobraževalnem delu, skupaj z delavci izo- 
braževalne organizacije sodelujejo v samo- 
upravnem sporazumevanju o uresničevanju 
svobodne menjave dela tako, da si zagotavlja- 

jo pogoje za pridobivanje znanja in izkušenj 
ter prispevajo k uresničevanju vzgojnoizobra- 
ževalnih smotrov. 

4. člen 
Uporabniki in izvajalci omogočajo uresni- 

čevanje samoupravno ugotovljenih osebnih, 
skupnih in celotnih družbenih potreb in inte- 
resov na področju vzgoje in izobraževanja 
tako, da zlasti: 

- opredeljujejo potrebe na področju vzgoje 
in izobraževanja ter možnosti in načine ure- 
sničevanja teh potreb v planih svojih organi- 
zacij in skupnosti, 

- zadovoljujejo potrebe uporabnikov na 
področju vzgoje in izobraževanja svobodno 
menjavo dela v neposrednih odnosih (v na- 
daljnjem besedilu: neposredna svobodna me- 
njava dela), 

- se združujejo v izobraževalne skupnosti 
ter s svobodno menjavo dela v izobraževalnih 
skupnostih in po njih uresničujejo skupne in 
celotne družbene potrebe in interese na po- 
dročju vzgoje in izobraževanja. 

5. člen 
Uporabniki in izvajalci planirajo vzgojnoi- 

zobraževalno dejavnost v svojih temeljnih or- 
ganizacijah združenega dela in drugih sa- 
moupravnih organizacijah in skupnostih ter v 
izobraževalnih skupnostih. 

Medsebojne pravice, obveznosti in odgo- 
vornosti ter pogoje in načine uresničevanja 
svobodne menjave dela urejajo uporabniki in 
izvajalci s samoupravnimi sporazumi o teme- 
ljih plana, drugimi samoupravnimi sporazumi 
in pogodbami. 

6. člen 
Uporabniki in izvajalci urejajo medsebojne 

obveznosti, pravice in odgovornosti iz nepo- 
sredne svobodne menjave dela s samouprav- 
nimi sporazumi in pogodbami v skladu s plani 
svojih temeljnih organizacij in skupnosti. 

Uporabniki, ki uresničujejo neposredno 
svobodno menjavo dela z izvajalci, sodelujejo 
v upravljanju izobraževalne organizacije v 
skladu s samoupravnim sporazumom, sa- 
moupravnim splošnim aktom izobraževalne 
organizacije in z zakonom. 

7. člen 
Za uresničevanje skupnih in celotnih druž- 

benih potreb in interesov na področju vzgoje 
in izobraževanja, zlasti za sporazumevanje o 
uresničevanju svobodne menjave dela, o vza- 
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jemnosti in solidarnosti, o drugih ukrepih za 
pospeševanje razvoja vzgoje in izobraževanja 
in za dvig izobrazbene ravni delovnih ljudi ter 
za sprejemanje vzgojnoizobraževalnih pro- 
gramov, ustanavljajo uporabniki in izvajalci 
izobraževalne skupnosti. 

Izobraževalne skupnosti so: občinske izo- 
braževalne skupnosti, posebne izobraževalne 
skupnosti za usmerjeno izobraževanje (v na- 
daljnjem besedilu: posebne izobraževalne 
skupnosti) ter Izobraževalna skupnost Slove- 
nije. 

Dejavnost izobraževalnih skupnosti je po- 
sebnega družbenega pomena. 

8. 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 združujejo uporabniki, 
zainteresirani za usmerjeno izobraževanje 
določenih usmeritev, in izvajalci, ki izvajajo 
ustrezne vzgojnoizobraževalne programe na 
območju SRS. 

Za oblikovanje skupnih osnov politike 
vzgoje in izobraževanja v Socialistični repu- 
bliki Sloveniji in za uresničevanje nalog skup- 
nega pomena se uporabniki in izvajalci po 
občinskih in posebnih izobraževalnih skup- 
nostih združijo v Izobraževalno skupnost Slo- 
venije. 

Povračilo za izvajanje programa storitev 
oziroma ceno posamične storitve sestavljajo: 

- materialni stroški v skladu z. normativi in 
standardi za opravljanje vzgojnoizobraževal- 
ne dejavnosti, dogovorjenimi v izobraževalni 
skupnosti v skladu z zakonom; 

- amortizacija osnovnih sredstev po stop- 
njah, predpisanih z zakonom oziroma po po- 
večanih stopnjah, če tako določijo s samou- 
pravnim sporazumom uporabniki in izvajalci; 

- sredstva za zadovoljevanje skupnih in 
splošnih družbenih potreb ter druge obvez- 
nosti in izdatki, ki se na podlagi zakona pokri- 
vajo iz dohodka. 

- sredstva za osebne dohodke in skupno 
porabo delavcev izvajalca glede na vrsto, ob- 
seg in zahtevnost dela v skladu s samouprav- 
nim sporazumom, družbenim dogovorom in z 
zakonom ter dogovorjeno povečanje ali 
zmanjšanje v skladu z doseženo učinkovitost- 
jo dela; 

- dogovorjena sredstva rezerv v skladu z 
zakonom; 

- dogovorjena sredstva za zagotavljanje 
življenjskih in študijskih pogojev učencev in 
študentov, posebnih pogojev za opravljanje 
storitev in druge dogovorjene sestavine v 
skladu s samoupravnim sporazumom in z za- 
konom; 

- del sredstev za razvoj materialne osnove 
dela izvajalcev v skladu s samoupravnim spo- 
razumom o temeljih plana izobraževalne 
skupnosti. 

OPOMBE: 

II. ODNOSI MED UDELEŽENCI 
SVOBODNE MENJAVE DELA 

9. člen 
Uporabniki in izvajalci skupno in enako- 

pravno planirajo vzgojnoizobraževalno dejav- 
nost, sprejemajo vzgojnoizobraževalne pro- 
grame ter se sporazumevajo o svojih pravi- 
cah, obveznostih in odgovornostih tako, da 
uresničujejo enakopraven družbenoekonom- 
ski položaj. 

10. člen 
Predmet svobodne menjave dela na po- 

dročju vzgoje in izobraževanja so storitve, 
potrebne za izvedbo posameznega vzgojnoi- 
zobraževalnega programa v skladu z zako- 
nom (v nadaljnjem besedilu: program stori- 
tev). 

Predmet svobodne menjave dela so lahko 
tudi posamične vzgojnoizobraževalne in dru- 
ge storitve, s katerimi se zadovoljujejo potre- 
be in interesi uporabnikov. 

11. člen 

Udeleženci v svobodni menjavi dela 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. 

12. člen 

S standardi za opravljanje vzgojnoizobraže- 
valnega dela se določijo za izvajanje vzgoj- 
noizobraževalnega programa potreben ob- 
seg, vrsta in zahtevnost vzgojnoizobraževal- 
nega dela, število učencev oziroma študentov 
v oddelkih in učnih skupinah pri posameznih 
oblikah vzgojnoizobraževalnega dela, nujna 
opremljenost ter delovni, varnostni in drugi 
pogoji, v katerih se opravljajo določeni pro- 
grami storitev. 

Z normativi se v skiadu s standardi določijo 
višina materialnih stroškov, potrebnih za izvr- 
šitev istovrstnih oziroma sorodnih programov 
storitev, količina, vrsta in zahtevnost dela, po- 
trebnega za izvršitev istovrstnih programov 
storitev, obseg in sestava potrebnih osnovnih 
sredstev ter drugi pogoji za opravljanje vzgoj- 
noizobraževalnega dela. 

13. člen 

Potrebna sredstva za izpolnjevanje obvez- 
nosti v svobodni menjavi dela na področju 
vzgoje in izobraževanja se zagotavljajo iz na- 
slednjih virov; 

- iz materialnih stroškov temeljne organi- 
zacije združenega dela in delovne skupnosti 
za sprotne potrebe strokovnega izobraževa- 
nja, ki se opravlja v okviru delovnega procesa; 

- iz dohodka temeljne organizacije združe- 
nega dela in delovne skupnosti ter iz dohodka 
in prihodkov drugih delovnih ljudi: 

a) za potrebe usmerjenega izobraževanja v 
skladu s samoupravnim sporazumom o teme- 
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OPOMBE: ljih plana,posebne izobraževalne skupnosti, 
b) za potrebe osnovnega šolanja in druge 

naloge, ki se uresničujejo v občinski izobra- 
ževalni skupnosti in po njej v skladu z zako- 
nom in s samoupravnim sporazumom o teme- 
ljih plana občinske izobraževalne skupnosti; 

c) za naloge skupnega pomena, ki se ure- 
sničujejo v Izobraževalni skupnosti Slovenije 
v skladu z zakonom in s samoupravnim spo- 
razumom o temeljih plana Izobraževalne 
skupnosti Slovenije, 

- iz osebnih dohodkov delavcev in iz sred- 
stev sklada skupne porabe temeljne organiza- 
cije združenega dela in delovne skupnosti ter 
iz dohodka oziroma prihodkov drugih delov- 
nih ljudi za dodatne potrebe na področju 
vzgoje in izobraževanja v skladu s samou- 
pravnim sporazumom; 

- iz sredstev za razširitev materialne osno- 
ve dela v temeljni organizaciji združenega de- 
la za povečanje zmogljivosti izobraževalnih 
organizacij, kadar je povečanje potrebno za- 
radi uveljavljanja novih potreb oziroma po- 
sebnih interesov določenih uporabnikov v 
skladu s samoupravnim sporazumom o teme- 
ljih plana izobraževalne skupnosti. 

14. člen 
S samoupravnim sporazumom o temeljih 

plana izobraževalne skupnosti se lahko dolo- 
či, da učenci oziroma študenti in drugi obča- 
ni, ki se izobražujejo, prispevajo iz svojih 
sredstev za vzgojnoizobraževalne in druge 
storitve v skladu z zakonom. 

Pogoje in merila za prispevke iz prejšnjega 
odstavka določajo uporabniki in izvajalci v 
izobraževalni skupnosti v skladu s samou- 
pravnim sporazumom o temeljih plana izo- 
braževalne skupnosti. 

15. člei> 
Za uresničevanje z zakonom določenega 

obsega obveznega osnovnega šolanja (v na- 
daljnjem besedilu: zagotovljeni program) v 
občinah, ki po svojih dohodkovnih možnostih 
tega ne morejo zagotoviti, uporabniki s sa- 
moupravnim sporazumom solidarno združu- 
jejo sredstva po občinskih izobraževalnih 
skupnostih v Izobraževalni skupnosti Slove- 
nije. 

Obseg združevanja sredstev po prvem od- 
stavku tega člena in pogoji za njihovo upora- 
bo morajo omogočati uresničevanje zagotov- 
ljenega programa pod naslednjimi pogoji: 

- da programi storitev, ki se zagotavljajo iz 
solidarnostnih sredstev glede standardov, 
normativov in cene ne presegajo meril, dogo- 
vorjenih v Izobraževalni skupnosti Slovenije v 
skladu z zakonom; 

- da upravičenci do solidarnostnih sred- 
stev prevzemajo za uresničevanje zagotovlje- 
nega programa najmanj enake obveznosti kot 
udeleženci, ki prispevajo sredstva za solidar- 
nost; 

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

seženo družbeno produktivnostjo dela na ob- 
močju te občine. 

S samoupravnimi sporazumi o temeljih pla- 
nov občinskih izobraževalnih skupnosti se 
uporabniki lahko dogovorijo tudi za solidarno 
združevanje sredstev na območju več občin 
ali republike za uresničevanje osnovnega šo- 
lanja v večjem obsegu, kot ga določa zago- 
tovljeni program. 

S samoupravnimi sporazumi o temeljih pla- 
nov občinskih izobraževalnih skupnosti se 
določijo: 

- pogoji in merila za združevanje oziroma 
upravičenost prejemanja solidarnostnih sred- 
stev; 

- obseg potrebnih solidarnostnih sredstev 
in način združevanja teh sredstev. 

16. čien 
Za uresničevanje osebnih in skupnih potreb 

uporabnikov ter celotnih družbenih potreb na 
področju vzgoje in izobraževanja uporabniki 
in izvajalci skupno planirajo vzgojnoizobraže- 
valno dejavnost. 

Pri planiranju vzgojnoizobraževalne dejav- 
nosti uporabniki in izvajalci poleg ugotovlje- 
nih tekočih in razvojnih potreb upoštevajo 
tudi potrebe, ki izhajajo iz planiranih dolgo- 
ročnih usmeritev družbenoekonomskega ra- 
zvoja in kulturnega razvoja, razvoja znanosti, 
tehnologije in organizacije dela ter potreb 
razvoja samoupravnih družbenoekonomskih 
odnosov, splošne ljudske obrambe in družbe- 
ne samozaščite. 

Uporabniki in izvajalci v temeljnih organiza- 
cijah združenega dela in drugih samouprav- 
nih organizacijah in skupnostih s smernicami 
za plan in elementi za sklepanje samouprav- 
nih sporazumov o temeljih planov opredelijo 
potrebe na področju vzgoje in izobraževanja 
ter način zagotavljanja teh potreb. 

Uporabniki in izvajalci usklajujejo potrebe 
na področju vzgoje in izobraževanja zlasti s 
sodelovanjem pri pripravi in s sprejemanjem 
samoupravnih sporazumov o temeljih planov, 
z usklajevanjem planov izobraževalnih skup- 
nosti ter s sodelovanjem pri pripravi in spreje- 
manju dogovorov o temeljih planov družbe- 
nopolitičnih skupnosti. 

17. člen 
Uporabniki in izvajalci zagotavljajo uresni- 

čevanje potreb na področju vzgoje in izobra- 
ževanja z neposredno svobodno menjavo de- 
la v skladu z zakonom in plani svojih organi- 
zacij in skupnosti, zlasti potrebe posameznih 
organizacij združenega dela, njihovih zdru- 
ženj in skupnosti, potrebe po posameznih 
vzgojnoizobraževalnih storitvah ter posebne 
potrebe uporabnikov v organizacijah združe- 
nega dela in v krajevnih skupnostih. 

Udeleženci neposredne svobodne menjave 
dela s samoupravnim sporazumom ali s po- 
godbo določijo medsebojne obveznosti, pra- 
vice in odgovornosti tako, da pri določanju 
cene storitev in pogojev za opravljanje vzgoj- 
noizobraževalne dejavnosti praviloma upo- 
števajo merila, standarde in normative, dogo- 
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vorjene za enake ali podobne storitve v izo- 
braževalnih skupnostih. 

18. člen 

Za zagotavljanje tistih skupnih potreb in 
interesov po vzgoji in izobraževanju, ki jih 
zaradi uveljavljanja širših družbenih intere- 
sov, uveljavljanja vzajemnosti in solidarnosti, 
ni mogoče zagotoviti z neposredno svobodno 
menjavo dela, se uporabniki in izvajalci zdru- 
žujejo v izobraževalne skupnosti ter se v njih 
sporazumevajo o zagotavljanju teh potreb. 

Izvajalci in uporabniki v izobraževalnih 
skupnostih zagotavljajo uresničevanje skup- 
nih in celotnih družbenih potreb na področju 
vzgoje in izobraževanja s tem, da zlasti: 

- sprejemajo vzgojnoizobraževalne pro- 
grame v skladu z zakonom; 

- določajo programe storitev oziroma po- 
samične vzgojnoizobraževalne in druge stori- 
tve, ki jih zagotavljajo s svobodno menjavo 
dela v skupnosti; 
- določajo standarde in normative v skladu 

z zakonom; 
- določajo osnove in merila za ugotavljanje 

cene posamične vzgojnoizobraževalne stori- 
tve oziroma povračila za program storitev, 
določajo oblike povračil in način uresničeva- 
nja medsebojnih obveznosti; 

- sprejemajo ukrepe za odpravljanje mo- 
tenj v vzgojnoizobraževalni dejavnosti, ki so 
nastale zaradi nepredvidenih sprememb v gi- 
banju dohodka pri uporabnikih ali sprememb 
materialne in kadrovske zmogljivosti pri izva- 
jalcih; 

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

- se sporazumevajo o programih naložb za 
razširitev zmogljivosti temeljnih organizacij 
združenega dela izvajalcev za usposabljanje 
njihovih delavcev ter za strokovno in razisko- 
valno delo v zvezi z razširjanjem, izboljšanjem 
ali spremembami vzgojnoizobraževalnega 
dela. 

19. člen 

S samoupravnim sporazumom o temeljih 
plana občinske oziroma posebne izobraževal- 
ne skupnosti se uporabniki in izvajalci dogo- 
vorijo, katere skupne naloge bodo uresniče- 
vali s svobodno menjavo dela v svoji skupno- 
sti, katere pa po svoji skupnosti v drugih izo- 
braževalnih skupnostih oziroma v Izobraže- 
valni skupnosti Slovenije. 

Za naloge skupnega pomena, ki se po dru- 
gem odstavku 40. člena tega zakona uresni- 
čujejo v Izobraževalni skupnosti Slovenije, 
uporabniki zagotavljajo sredstva s samou- 
pravnim sporazumom o temeljih plana Izo- 
braževalne skupnosti Slovenije po svojih ob- 
činskih izobraževalnih skupnostih. 

20. člen 
S samoupravnimi sporazumi o temeljih pla- 

nov izobraževalnih skupnosti uporabniki in 
izvajalci v skladu z zakonom opredeljujejo in 

usklajujejo skupne in celotne družbene potre- OPOMBE: 
be po vzgoji in izobraževanju. 

Samoupravne sporazume iz prejšnjega od- 
stavka oblikujejo uporabniki in izvajalci na 
podlagi elementov za pripravo samoupravnih 
sporazumov o temeljih planov izobraževalnih 
skupnosti (v nadaljnjem besedilu: elementi), 
ki jih sprejemajo po metodologiji, ki jo določi- 
jo v Izobraževalni skupnosti Slovenije v skla- 
du z zakonom. 

21. člen 

Uporabniki sprejemajo zlasti naslednje ele- 
mente: 

- vrste vzgojnoizobraževalnih programov, 
ki jih v skladu s svojimi potrebami in odgovor- 
nostjo zagotavljajo v izobraževalni skupnosti; 

- programe storitev za uresničevanje izo- 
braževanja po posameznih vzgojnoizobraže- 
valnih programih, število učencev in študen- 
tov oziroma občanov, ki se bodo predvidoma 
izobraževali po teh programih ter pričakova- 
no kvaliteto oziroma učinkovitost izobraževa- 
nja; 

- razmestitev izobraževalnih zmogljivosti v 
skladu z zakonom določenimi pogoji za 
opravljanje vzgojnoizobraževalne dejavnosti; 

- sredstva, ki jih uporabniki združujejo za 
izvedbo sprejetih programov storitev in za 
razširitev materialne osnove izobraževanja; 

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

22. člen 

Izvajalci sprejemajo zlasti naslednje ele- 
mente: 

- vrste vzgojnoizobraževalnih programov, 
ki jih lahko izvajajo; 

- obseg in kvaliteto programov storitev, ki 
jih lahko opravi izvajalec ob razpoložljivi 
opremljenosti, strokovno usposobljenih de- 
lavcih in veljavnih normativih in standardih za 
opravljanje vzgojnoizobraževalnega dela; 

- predloge za morebitne spremembe ve- 
ljavnih normativov in standardov s prikazom 
vpliva teh sprememb na kvaliteto in učinkovi- 
tost vzgojnoizobraževalnega dela ter na ob- 
seg in ceno storitev; 

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

23. člen 
Samoupravni sporazum o temeljih plana 

občinske izobraževalne skupnosti temelji na 
usklajenih ustreznih elementih iz 21. in 22. 
člena tega zakona in obsega zlasti: 

- temeljne usmeritve razvoja osnovnega 
šolanja v občini za srednjeročno obdobje z 
ocenami dolgoročnih potreb in možnosti ter 
za usklajevanje razvoja usmerjenega izobra- 
ževanja v skladu s predvidenim razvojem ob- 
čine, zlasti glede na planiran razvoj proizva- 
jalnih sil; 

- programe storitev za zagotavljanje ob- 
veznega osnovnega šolanja v občini in za 
uresničevanje drugih nalog občinske izobra- 
ževalne skupnosti; 
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OPOMBE: - posebne pogoje za delovanje osnovnih 
šol in drugih izobraževalnih organizacij (ra- 
zmestitev osnovnih šol in njihovih enot, de- 
lovni čas, prevozi in oskrba učencev itd.); 
- druge naloge, s katerimi se zagotavljajo 

pogoji za uresničevanje nalog občinske izo- 
braževalne skupnosti (naložbe v razširitve 
zmogljivosti temeljnih organizacij združene- 
ga dela izvajalcev, ki niso vključene v ceni 
storitev, posebni dogovorjeni programi izo- 
braževanja in štipendiranja delavcev izvajal- 
cev, ki ni zajeto v ceni storitev, strokovno in 
raziskovalno delo za potrebe razvoja izobra- 
ževanja, zagotavljanje razširjenih pravic 
učencev osnovnih šol, zagotavljanje pogojev, 
ki jih osnovne šole omogočajo za življenje in 
delo mladine v krajevni skupnosti, itn.); 

- merila za ugotavljanje povračila za 
opravljene programe storitev oziroma cene 
posamičnih vzgojnoizobraževalnih storitev; 

- potrebna sredstva za izvedbo nalog 
skupnosti; 

- osnove in merila za združevanje sredstev, 
zavezance in način združevanja sredstev in 
ukrepi za preprečevanje motenj v izpolnjeva- 
nju sprejetih obveznosti; 

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

- načela za soudeležbo staršev oziroma 
občanov, ki se izobražujejo, 

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

- način ugotavljanja kvalitete storitev. 
Samoupravni sporazum iz prejšnjega od- 

stavka obsega tudi skupne naloge, ki jih upo- 
rabniki po občinski izobraževalni skupnosti 
uresničujejo v drugih izobraževalnih skupno- 
stih ter obseg in način zagotavljanja sredstev 
v ta namen. 

24. člen 
Samoupravni sporazum o temeljih plana 

posebne izobraževalne skupnosti temelji na 
usklajenih ustreznih elementih iz 21. in 22. 
člena tega zakona in obsega zlasti: 

- temeljne usmeritve razvoja usmerjenega 
izobraževanja na področju skupnosti, upošte- 
vaje pri tem tudi potrebe uporabnikov v dru- 
gih posebnih izobraževalnih skupnostih in 
potrebe razvoja posameznih območij in ob- 
čin; 

- programe storitev za zagotavljanje načr- 
tovanega obsega usmerjenega izobraževanja 
v skupnosti in sicer po posameznih vzgojnoi- 
zobraževalnih programih oziroma skupinah 
sorodnih vzgojnoizobraževalnih programov; 

- druge naloge, s katerimi se zagotavljajo 
pogoji za usmerjeno izobraževanje v skupno- 
sti (razširitve zmogljivosti, prevozi učencev in 
študentov, domovi za učence in študente, 
izvenšolsko dejavnost učencev in študentov, 
strokovno in raziskovalno delo, itd.), v kolikor 
niso zajete v ceni storitev; 

- merila za ugotavljanje povračila za 
opravljene programe storitev oziroma cene 
posamičnih storitev; 

- 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.); 
- načela za soudeležbo učencev in študen- 

tov oziroma občanov, ki se izobražujejo; 
- obseg potreb po usmerjenem izobraže- 

vanju in druge naloge, ki jih uporabniki zago- 
tavljajo po svoji skupnosti v drugih posebnih 
izobraževalnih skupnostih in v Izobraževalni 
skupnosti Slovenije, ter na tej podlagi nastale 
obveznosti; 

- osnove in merila za združevanje sredstev, 
zavezance in način združevanja sredstev in 
ukrepe za preprečevanje motenj v izpolnjeva- 
nju sprejetih obveznosti; 
- potrebna sredstva za izvedbo nalog 

skupnosti; 
- način ugotavljanja potrebnih sredstev za 

posamezna leta v planskem obdobju. 

25. člen 
Samoupravni sporazum o temeljih plana 

Izobraževalne skupnosti Slovenije obsega 
zlasti: 

- programe storitev za zagotavljanje nalog 
skupnega pomena, ki se v skladu s 37. členom 
in drugim odstavkom 40. člena tega zakona 
uresničujejo v Izobraževalni skupnosti Slove- 
nije; 
- merila za ugotavljanje .povračila za 

opravljene programe storitev oziroma cene 
vzgojnoizobraževalnih in drugih storitev; 

- potrebna sredstva za izvedbo nalog 
skupnosti; 

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

- način zagotavljanja sredstev po občin- 
skih izobraževalnih skupnostih za uresniče- 
vanje nalog, ki se po tem sporazumu in v 
skladu z zakonom uresničujejo v Izobraževal- 
ni skupnosti Slovenije, in ukrepe za prepreče- 
vanje motenj v izpolnjevanju sprejetih obvez- 
nosti. 

26. člen 
V postopku priprave samoupravnih spora- 

zumov o temeljih planov občinske in posebne 
izobraževalne skupnosti uskladijo vsebinske 
in razvojne usmeritve, s katerimi se zagotav- 
ljajo splošni družbeni interesi na področju 
usmerjenega izobraževanja za skladen go- 
spodarski in družbeni razvoj posameznih po- 
dročij združenega dela, območij in občin, zla- 
sti še potrebe, ki izhajajo iz planiranega ra- 
zvoja proizvajalnih sil in družbenih odnosov; 
celotne potrebe za usmerjeno izobraževanje 
po posameznih vzgojnoizobraževalnih pro- 
gramih za pridobitev strokovne izobrazbe, ra- 
zmestitev izobraževalnih zmogljivosti ter uva- 
janje novih vzgojnoizobraževalnih programov 
oziroma ustanavljanje novih izobraževalnih 
organizacij. 

S samoupravnim sporazumom iz prejšnje- 
ga odstavka se uporabniki in izvajalci spora- 
zumejo tudi o medsebojnih obveznostih iz 38. 
člena tega zakona. 
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27. člen 

Če se v postopku priprave in usklajevanja 
samoupravnih sporazumov o temeljih planov 
izobraževalnih skupnosti ugotovi, da se zara- 
di uveljavljanja posebnih interesov posamez- 
nih uporabnikov oziroma posebnih interesov 
posameznih območij pomembneje povečajo 
stroški izobraževanja, se uporabniki lahko 
dogovorijo za ustrezne dodatne obveznosti 
uporabnikov, ki uveljavljajo take zahteve. 

Sredstva za dodatne obveznosti po prejš- 
njem odstavku, uporabniki zagotavljajo iz vi- 
rov po 3. in 4. alinei 13. člena tega zakona. 

28. člen 

Na podlagi samoupravnega sporazuma o 
temeljih plana sprejmejo uporabniki in izva- 
jalci v izobraževalni skupnosti plan skupnosti, 
v katerem opredelijo zlasti: 

- politiko in cilje razvoja vzgoje in izobra- 
ževanja, ki se izvaja v skupnosti; 

- naloge, obveznosti in sredstva, prikazana 
po sestavinah samoupravnega sporazuma o 
temeljih plana; 

- naloge, ki jih prevzema izobraževalna 
skupnost po drugih sporazumih, dogovorih 
ali predpisih ter ukrepe in sredstva za njihovo 
uresničitev; 

- organizacijske, kadrovske in materialne 
ukrepe za uresničitev nalog. 

29. člen 

Če niso bili sklenjeni samoupravni sporazu- 
mi o temeljih planov izobraževalnih skupnosti 
ali k njim niso pristopili vsi člani skupnosti in 
zaradi tega ni zagotovljeno uresničevanje z 
zakonom določenega obsega obveznega 
osnovnega šolanja na vsem območju Sociali- 
stične republike Slovenije ali ni zagotovljeno 
uresničevanje nalog iz drugega odstavka 40. 
člena tega zakona, ali ni zagotovljeno uresni- 
čevanje dogovorjenih programov usmerjene- 
ga izobraževanja določenih v dogovoru o te- 
meljih družbenega plana se z zakonom oziro- 
ma odlokom občinske skupščine na podlagi 
zakona ugotovi nujni obseg potrebnih sred- 
stev za te namene ter predpiše obveznost 
plačevanja prispevkov in način uporabe teh 
sredstev. 

lil. SAMOUPRAVNO ORGANIZIRANJE 
UDELEŽENCEV V SVOBODNI MENJAVI 
DELA 

30. člen 
O uresničevanju neposredne svobodne me- 

njave dela se uporabniki sporazumevajo z 
izvajalci po svojih delegatih v organu uprav- 
ljanja izobraževalne organizacije, ki s svojo 
dejavnostjo zadovoljuje njihove potrebe in in- 
terese. 

Delegati uporabnikov iz prvega odstavka v 
skladu z zakonom in samoupravnim splošnim 
aktom izobraževalne organizacije soodločajo 
o uresničevanju skupnih ciljev, o cenah stori- 
tev, o namenu uporabe sredstev in o drugih 

zadevah v zvezi z uresničevanjem neposredne OPOMBE: 
svobodne menjave dela. 

31. člen 

V izobraževalnih skupnostih in po njih, se 
uporabniki sporazumevajo z izvajalci po svo- 
jih delegatih v skupščinah izobraževalnih 
skupnosti. 

32. člen 

V občinsko izobraževalno skupnost se s 
samoupravnim sporazumom o ustanovitvi 
združijo delavci po svojih temeljnih organiza- 
cijah združenega dela in delovnih skupnostih 
in drugi delovni ljudje po svojih samouprav- 
nih organizacijah ter občani po krajevnih 
skupnostih, kot uporabniki vzgojnoizobraže- 
valne dejavnosti skupaj z delavci temeljnih 
organizacij združenega dela, ki opravljajo 
vzgojnoizobraževalno dejavnost kot svojo 
glavno dejavnost in delavci v drugih temeljnih 
organizacijah združenega dela, ki na podlagi 
posebnega zakona opravljajo določeno de- 
javnost na področju vzgoje in izobraževanja 
oziroma s svojo dejavnostjo sodelujejo pri 
zagotavljanju pogojev za njeno opravljanje v 
občini, kot izvajalci. 

V občinsko izobraževalno skupnost se lah- 
ko združijo kot izvajalci tudi delovni ljudje in 
občani, organizirani v družbenih organizaci- 
jah in društvih, ki opravljajo vzgojnoizobraže- 
valno dejavnost oziroma s svojo dejavnostjo 
sodelujejo pri zagotavljanju pogojev za njeno 
opravljanje. 

33. člen 

V občinski izobraževalni skupnosti uporab- 
niki in izvajalci ugotavljajo in obravnavajo ce- 
lotne potrebe in interese po vzgoji in izobra- 
ževanju v občini in jih v skladu s potrebami 
družbenega razvoja uresničujejo s svobodno 
menjavo dela v svoji skupnosti in po njej, z 
usklajevanjem planov izobraževalnih skupno- 
sti ter z oblikovanjem in sprejemanjem dogo- 
vora o temeljih plana družbenopolitične 
skupnosti. 

S svobodno menjavo dela v občinski izo- 
braževalni skupnosti uporabniki in izvajalci 
zadovoljujejo skupne ter celotne družbene 
potrebe in interese na področju osnovnega 
šolanja, izobraževanja in usposabljanja šo- 
loobveznih otrok z motnjami v telesnem in 
duševnem razvoju, osnovnega glasbenega 
šolanja, splošnega družbenega izobraževanja 
delavcev in občanov ter druge potrebe po 
vzgoji in izobraževanju, ki jih določa samou- 
pravni sporazum o ustanovitvi skupnosti. 

V občinski izobraževalni skupnosti uporab- 
niki in izvajalci ugotavljajo tudi družbene po- 
trebe po usmerjenem izobraževanju in sode- 
lujejo pri planiranju razvoja usmerjenega izo- 
braževanja ter pri usmerjanju v izobraževanje. 

34. člen 

V občinski izobraževalni skupnosti uporab- 
niki in izvajalci: 

- usklajujejo elemente za pripravo samo- 
upravnega sporazuma o temeljih plana; 
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OPOMBE: - usklajujejo predloge programov storitev 
oziroma posamičnih vzgojnoizobraževalnih 
storitev s področja skupnosti; 

- usklajujejo predloge meril za vrednotenje 
programov storitev oziroma posamičnih 
vzgojnoizobraževalnih storitev; 

- ugotavljajo obseg sredstev za izvedbo 
programov storitev oziroma posamičnih stori- 
tev v posameznih planskih obdobjih in spreje- 
majo ukrepe za zagotavljanje teh sredstev; 

- zagotavljajo solidarnostna sredstva za 
uresničevanje obveznega osnovnega šolanja; 

- zagotavljajo sredstva za razširitev zmog- 
ljivosti šol in drugih izobraževalnih organiza- 
cij, kolikor ta sredstva niso vsebovana v ceni 
storitev; 

- sprejemajo plan občinske izobraževalne 
skupnosti; 

- sodelujejo pri planiranju usmerjenega 
izobraževanja; 

- se sporazumevajo o drugih zadevah, do- 
ločenih z zakonom in s samoupravnimi sploš- 
nimi akti občinske izobraževalne skupnosti. 

35. člen 
V posebno izobraževalno skupnost se s sa- 

moupravnim sporazumom o ustanovitvi zdru- 
žijo delavci po svojih temeljnih organizacijah 
združenega dela in delovnih skupnostih ter 
drugi delovni ljudje po svojih samoupravnih 
organizacijah in skupnostih kot uporabniki 
skupaj z delavci izobraževalnih organizacij 
usmerjenega izobraževanja kot izvajalci. 

Posebno izobraževalno skupnost usta- 
novijo uporabniki, ki so trajno zainteresirani 
za usmerjeno izobraževanje določene usme- 
ritve ali več sorodnih usmeritev, oziroma upo- 
rabniki, ki so med seboj tehnološko ali do- 
hodkovno povezani, skupaj z izvajalci, ki izva- 
jajo ustrezne vzgojnoizobraževalne programe 
usmerjenega izobraževanja. 

Uporabniki iz prvega odstavka tega člena 
se združujejo v posebne izobraževalne skup- 
nosti glede na svoje pretežne interese za 
usmerjeno izobraževanje po vzgojnoizobra- 
ževalnih programih določenih usmeritev, naj- 
manj pa v eno posebno izobraževalno skup- 
nost. Izvajalci se združijo v vsako posebno 
izobraževalno skupnost, za katero izvajajo 
ustrezne vzgojnoizobraževalne programe 
usmerjenega izobraževanja. 

V posebno izobraževalno skupnost se lah- 
ko združijo kot izvajalci tudi delovni ljudje in 
občani, organizirani v družbenih organizaci- 
jah in društvih, ki s svojo dejavnostjo sodelu- 
jejo pri vzgojnoizobraževalni dejavnosti ozi- 
roma pri zagotavljanju pogojev za njeno 
opravljanje. 

Posebna izobraževalna skupnost se usta- 
novi za območje SR Slovenije tako, da zago- 
tavlja usmerjeno izobraževanje za pridobitev 
vseh stopenj strokovne izobrazbe v določeni 
usmeritvi oziroma v sorodnih usmeritvah. 

36. člen 
Na podlagi celotnih potreb po usmerjenem 

izobraževanju, ki so jih ugotovili uporabniki v 
svojih temeljnih organizacijah in skupnostih, 

se v posebni izobraževalni skupnosti skupaj z 
izvajalci v skladu z zakonom sporazumejo, 
katere potrebe bodo zagotavljale s svobodno 
menjavo dela v svoji posebni izobraževalni 
skupnosti oziroma po njej v drugih posebnih 
izobraževalnih skupnostih. 

S svobodno menjavo dela v svoji posebni 
izobraževalni skupnosti uporabniki in izvajal- 
ci zadovoljujejo potrebe uporabnikov po 
usmerjenem izobraževanju v tistih usmeri- 
tvah, za katere je skupnost ustanovljena, ter 
potrebe, ki jih za usmerjeno izobraževanje v 
teh usmeritvah izrazijo uporabniki v vseh dru- 
gih posebnih izobraževalnih skupnostih. 

37. člen 
Izjemoma se lahko za tiste vzgojnoizobra- 

ževalne programe usmerjenega izobraževa- 
nja, kjer zaradi majhnega obsega potreb pri 
posameznih uporabnikih, posebnosti izobra- 
ževanja ali zaradi drugih razlogov ni smotrno 
organizirati posebne izobraževalne skupno- 
sti, uresničuje svobodna menjava dela v Izo- 
braževalni skupnosti Slovenije. 

Vzgojnoizobraževalne programe iz prejš- 
njega odstavka določi skupščina Izobraževal- 
ne skupnosti Slovenije, potem ko je ugotovila 
celoten družbeni interes za te programe in 
obseg potreb za izobraževanje po teh progra- 
mih. 

38. člen 
Uporabniki v posebni izobraževalni skup- 

nosti zagotavljajo tudi tisti del potreb po 
usmerjenem izobraževanju, ki se uresničuje v 
drugih posebnih izobraževalnih skupnostih in 
sicer z medsebojnim usklajevanjem planov 
posebnih izobraževalnih skupnosti, s sodelo- 
vanjem pri oblikovanju vzgojnoizobraževalnih 
programov in s prevzemanjem ustreznih med- 
sebojnih obveznosti. 

Posebne izobraževalne skupnosti za po- 
dročja družbenih dejavnosti uskladijo svoje 
plane tudi v skupščinah ustreznih republiških 
samoupravnih interesnih skupnostih za ta po- 
dročja dejavnosti. 

39. člen 
V posebni izobraževalni skupnosti uporab- 

niki in izvajalci: 
- usklajujejo elemente za pripravo samo- 

upravnega sporazuma o temeljih plana; 
- usklajujejo celotne potrebe po usmerje- 

nem izobraževanju, ki se uresničujejo v tej 
skupnosti; 
- 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; 

- usklajujejo predloge programov storitev 
oziroma posamičnih vzgojnoizobraževalnih 
in drugih storitev ter druge naloge, s katerimi 
se zagotavljajo pogoji za usmerjeno izobraže- 
vanje s področja skupnosti; 

- usklajujejo predloge meril za vrednotenje 
programov storitev oziroma posamičnih 
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vzgojnoizobraževalnih storitev; 
- zagotavljajo sredstva za razširitev zmog- 

ljivosti izvajalcev, v kolikor niso ta sredstva 
vsebovana v cenah storitev; 

- ugotavljajo obseg sredstev za izvedbo 
programov storitev oziroma posamičnih stori- 
tev v posameznih planskih obdobjih in spreje- 
majo ukrepe za zagotavljanje teh sredstev; 

- sprejemajo plan posebne izobraževalne 
skupnosti; 

- v skladu z zakonom sprejemajo vzgojnoi- 
zobraževalne programe, ki se uresničujejo v 
tej skupnosti; 

- opredeljujejo skupne naloge, ki jih v skla- 
du s samoupravnim sporazumom uresničuje- 
jo v drugih izobraževalnih skupnostih in za- 
gotavljajo sredstva za ta namen; 

- se sporazumevajo o ustanavljanju izo- 
braževalnih organizacij in o uvajanju novih 
vzgojnoizobraževalnih programov; 

- se sporazumevajo o drugih zadevah, do- 
ločenih z zakonom in s samoupravnimi sploš- 
nimi akti posebne izobraževalne skupnosti. 

40. člen 
V Izobraževalni skupnosti Slovenije upo- 

rabniki in izvajalci oblikujejo skupne osnove 
politike vzgoje in izobraževanja v Socialistični 
republiki Sloveniji, usklajujejo razvoj vzgoje 
in izobraževanja s potrebami družbenega ra- 
zvoja in opravljajo naloge skupnega pomena. 
V ta namen zlasti oblikujejo predloge za us- 
klajevanje planov izobraževalnih skupnosti, 
določajo enotne osnove standardov in nor- 
mativov za opravljanje vzgojnoizobraževalne 
dejavnosti, se sporazumevajo v skladu s tem 
zakonom o pogojih in merilih za solidarnost- 
no zagotavljanje obveznega osnovnega šola- 
nja in o obsegu in načinu opravljanja nalog 
skupnega pomena ter soodločajo o vpraša- 
njih, za katere je na področju vzgoje in izobra- 
ževanja pristojna skupščina Socialistične re- 
publike Slovenije. 

Naloge skupnega pomena iz prvega odstav- 
ka tega člena, ki se uresničujejo v Izobraže- 
valni skupnosti Slovenije, so: 

- obveznosti Socialistične republike Slove- 
nije do šolstva narodnosti; 
- izobraževanje in usposabljanje otrok in 

mladostnikov z motnjami v telesnem in du- 
ševnem razvoju v organizacijah za usposab- 
ljanje, ki jih določa samoupravni sporazum o 
temeljih plana Izobraževalne skupnosti Slove- 
nije v skladu z zakonom; 

- dopolnilno šolanje otrok naših delavcev, 
ki so na začasnem delu v tujini; 

- dogovorjeni program mednarodnega so- 
delovanja Socialistične reublike Slovenije na 
področju vzgoje in izobraževanja; 

- podeljevanje nagrad in priznanj Staneta 
Žagarja; 

- strokovno, raziskovalno in razvojno delo, 
ki ima skupen pomen za celotno področje 
vzgoje in izobraževanja v SR Sloveniji; 

- druge naloge skupnega pomena, s kate- 
rimi se zagotavljajo splošni pogoji za napre- 
dek vzgoje in izobraževanja v SR Sloveniji v 
skladu s samoupravnim sporazumom o teme- 

ljih plana Izobraževalne skupnosti Slovenije. OPOMBE: 
Uporabniki in izvajalci v občinskih in po- 

sebnih izobraževalnih skupnostih se lahko v 
Izobraževalni skupnosti Slovenije sporazu- 
mejo tudi o drugih skupnih nalogah za pospe- 
ševanje razvoja izobraževanja, izenačevanja 
možnosti za izobraževanje in omogočanje 
vsestranskega razvoja mladine ter določajo 
obseg in način združevanja sredstev za te 
namene. 

41. člen 
Na območjih 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. 

42. člen 
Uporabniki storitev ene ali več vzgojnoizo- 

braževalnih organizacij lahko skupaj z delavci 
te organizacije in z drugimi izvajalci za ure- 
sničevanje svobodne menjave dela ustanovijo 
enoto občinske izobraževalne skupnosti, v 
kateri izvajajo določen vzgojnoizobraževalni 
program oziroma posamezne naloge iz delov- 
nega načrta izobraževalne organizacije. 

Za kar najbolj neposredno uresničevanje 
medsebojnih pravic, obveznosti in odgovor- 
nosti v svobodni menjavi dela na posamez- 
nem področju vzgojnoizobraževalne dejavno- - 
sti se uporabniki in izvajalci lahko v občinski 
izobraževalni skupnosti organizirajo v temelj- 
no skupnost. 

V posebni izobraževalni skupnosti se upo- 
rabniki in izvajalci za uresničevanje svobodne 
menjave dela lahko organizirajo v enoto, v 
kateri izvajajo posamezen vzgojnoizobraže- 
valni program oziroma skupino sorodnih 
vzgojnoizobraževalnih programov ali posa- 
mezne naloge iz vzgojnoizobraževalnega pro- 
grama oziroma delovnega načrta izobraževal- 
ne organizacije. _ 

V posebni izobraževalni skupnosti, kadar se 
le-ta ustanovi za več usmeritev usmerjenega 
izobraževanja, se za kar najbolj neposredno 
uresničevanje medsebojnih pravic, obvezno- 
sti in odgovornosti v svobodni menjavi dela za 
posamezne usmeritve usmerjenega izobraže- 
vanja, uporabniki in izvajalci lahko organizi- 
rajo v temeljno skupnost, zlasti za oblikovanje 
in izvajanje posameznih vzgojnoizobraževal- 
nih programov. 

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

43. člen 
Za usklajevanje dela, dogovarjanje o skup- 

nih nalogah ter za uresničevanje skupnih ci- 
ljev izobraževalne skupnosti, njihove enote in 
temeljne skupnosti sodelujejo med seboj in z 
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OPOMBE: drugimi samoupravnimi interesnimi skup- 
nostmi, zlasti na področju raziskovalne dejav- 
nosti kulture, telesne kulture, zdravstva, so- 
cialnega skrbstva in otroškega varstva. V ta 
namen ustanavljajo skupne organe. 

Posebne izobraževalne skupnosti in Izobra- 
ževalna skupnost Slovenije usklajujejo z razi- 
skovalnimi skupnostmi pogoje svobodne me- 
njave dela in programe storitev, ki jih oprav- 
ljajo visokošolske organizacije, kadar ti pro- 
grami vsebujejo tudi raziskovalne naloge. 

44. člen 

Izobraževalno skupnost upravlja skupščina. 
Skupščina izobraževalne skupnosti ima 

zbor uporabnikov in zbor izvajalcev. 
Delegate v zbor uporabnikov občinske ozi- 

roma posebne izobraževalne skupnosti dele- 
girajo delegacije uporabnikov, ki so člani 
skupnosti. 

Delegate v zbor izvajalcev občinske oziro- 
ma posebne izobraževalne skupnosti delegi- 
rajo delegacije izvajalcev, ki so člani skupno- 
sti. 

Delegate v zbor uporabnikov Izobraževalne 
skupnosti Slovenije delegirajo zbori uporab- 
nikov občinskih in posebnih izobraževalnih 
skupnosti, v zbor izvajalcev pa zbori izvajal- 
cev teh skupnosti. 

V zbor izvajalcev Izobraževalne skupnosti 
Slovenije delegirajo svoje delegate tudi izo- 
braževalne organizacije, ki izvajajo vzgojnoi- 
zobraževalne programe iz 37. člena in druge 
alinee drugega odstavka 40. člena tega za- 
kona. 

Pri delegiranju delegatov izobraževalnih or- 
ganizacij v zbore izvajalcev izobraževalnih 
skupnosti je treba zagotoviti ustrezno zasto- 
panost učencev oziroma študentov. Če izo- 
braževalne organizacije volijo za delegiranje 
delegatov v zbore izvajalcev izobraževalnih 
skupnosti posebno, združeno ali splošno de- 
legacijo volijo v to delegacijo svoje člane tudi 
učenci oziroma študenti v skladu s statutom 
ali drugim splošnim aktom izobraževalne or- 
ganizacije. 

S samoupravnim sporazumom o usta- 
novitvi izobraževalne skupnosti oziroma s 
statutom se določi število delegatskih mest v 
zborih skupščine in način delegiranja delega- 
tov uporabnikov in izvajalcev. 

45. člen 
Enoto oziroma temeljno skupnost izobraže- 

valne skupnosti upravlja skupščina, ki ima 
zbor uporabnikov in zbor izvajalcev. 

S samoupravnim sporazumom o usta- 
novitvi enote oziroma temeljne skupnosti se 
določi število delegatskih mest v zborih skup- 
ščine enote oziroma temeljne skupnosti ter 
število in način delegiranja delegatov, ki jih 
delegirajo delegacije uporabnikov in izvajal- 
cev, v skladu z merili, ki jih določa samou- 
pravni sporazum o ustanovitvi izobraževalne 
skupnosti. 

46. člen 

Delegati v skupščini izobraževalne skupno- 
sti sprejemajo plan izobraževalne skupnosti; 
enakopravno in sporazumno oblikujejo politi- 
ko 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 in njen 
statut. 

Delegati uporabnikov in izvajalcev v skup- 
ščini posebne izobraževalne skupnosti spre- 
jemajo v skladu z zakonom vzgojnoizobraže- 
valne programe usmerjenega izobraževanja, 
ki jih uresničujejo v svoji skupnosti, delegati 
uporabnikov in izvajalcev v skupščini Izobra- 
ževalne skupnosti Slovenije pa sprejemajo 
vzgojnoizobraževalne programe usmerjenega 
izobraževanja iz 37. člena in druge alinee dru- 
gega odstavka 40. člena tega zakona. 

47. člen 

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

48. člen 
Kadar skupščina izobraževalne skupnosti 

odloča, sprejema svoje odločitve na zaseda- 
njih svojih zborov. 

S samoupravnim sporazumom o usta- 
novitvi izobraževalne skupnosti in njenim sta- 
tutom se določijo zadeve, o katerih odločajo 
delegati v skupščini po predhodnem izjavlja- 
nju delavcev, delovnih ljudi in občanov v te- 
meljnih organizacijah združenega dela in dru- 
gih samoupravnih organizacijah in skupno- 
stih. 

Delegati v skupščini izobraževalne skupno- 
sti odločajo v obeh zborih enakopravno o 
sprejemu statuta skupnosti, plana skupnosti 
in o ukrepih za njegovo uresničitev, o usklaje- 
vanju elementov za pripravo samoupravnega 
sporazuma o temeljih plana, o sprejemu dru- 
gih samoupravnih splošnih aktov in o drugih 
zadevah, določenih s samoupravnim spora- 
zumom o ustanovitvi izobraževalne skupno- 
sti. 

S samoupravnim sporazumom o usta- 
novitvi izobraževalne skupnosti se določijo 
zadeve, o katerih odloča posamezen zbor sa- 
mostojno. 

49. člen 

V zadevah, o katerih odločata oba zi ora 
skupščine enakopravno, so odločitve spreje- 
te, če so bile sprejete z večino glasov v vsa- 
kem zboru in v enakem besedilu v obeh zbo- 
rih. 

Če ni doseženo soglasje med zboroma, se 
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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 
začasno uredi to vprašanje. 

Skupščina izobraževalne skupnosti lahko 
za obravnavo posameznih vprašanj iz svoje 
pristojnosti povabi k sodelovanju na sejah 
skupščine in njenih organov tudi delegate 
uporabnikov oziroma izvajalcev, ki sicer ni- 
majo delegatskih mest v tej skupščini, pa za- 
radi posebne zainteresiranosti za obravnava- 
no vprašanje lahko pomembno prispevajo k 
oblikovanju ustrezne rešitve. 

50. člen 

Skupščina izobraževalne skupnosti ima 
predsedstvo. 

Člane predsedstva izvoli skupščina izobra- 
ževalne skupnosti izmed članov delegacij 
uporabnikov in izvajalcev za skupščine izo- 
braževalne skupnosti. 

Delo predsedstva vodi predsednik, ki ga 
izvoli skupščina izobraževalne skupnosti 
izmed članov predsedstva. 

Samoupravni sporazum o ustanovitvi izo- 
braževalne skupnosti in njen statut določata 
število članov predsedstva in postopek za nji- 
hovo izvolitev. 

51. člen 
Predsedstvo skupščine izobraževalne 

skupnosti: 
- pripravlja seje skupščine in določa pred- 

log dnevnega reda; 
- obravnava vprašanja usklajevanja in pro- 

gramiranja dela skupščine; 
- skrbi za zagotovitev pogojev za delo de- 

legatov skupščine; 
- spremlja delo delovnih teles skupščine; 
- skrbi za sodelovanje skupščine izobraže- 

valne skupnosti s skupščino ustrezne družbe- 
nopolitične skupnosti, s skupščinami drugih 
samoupravnih interesnih skupnosti, z družbe- 
nopolitičnimi organizacijami in z drugimi sa- 
moupravnimi organizacijami in skupnostmi. 

52. člen 
S samoupravnim sporazumom o usta- 

novitvi izobraževalne skupnosti se v skladu z 
zakonom opredelijo namen in cilji ustanovitve 
izobraževalne skupnosti; pravice, obveznosti 
in odgovornosti uporabnikov in izvajalcev; 
predmet svobodne menjave dela; delovno po- 
dročje; samoupravna organiziranost skupno- 
sti, sestav, pooblastila in odgovornosti skup- 
ščine in drugih organov skupnosti; pogoji za 
organiziranje enot oziroma temeljnih skupno- 
sti; vsebina, način in postopek sporazumeva- 
nja; način odločanja; nadzor nad delom orga- 
nov in strokovnih služb, ter druge zadeve in 
vprašanja skupnega pomena za člane skup- 
nosti. 

S samoupravnim sporazumom o usta- 
novitvi izobraževalne skupnosti in njenim sta- 
tutom se določi tudi način delegiranja delega- 

tov uporabnikov v organe upravljanja izobra- OPOMBE: 
ževalnih organizacij v skladu z zakonom. S 
samoupravnim sporazumom o ustanovitvi 
izobraževalne skupnosti in njenim statutom 
se določi način 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 da k njima soglasje skupščina pri- 
stojne družbenopolitične skupnosti. Samou- 
pravni sporazum o ustanovitvi in statut po- 
sebne izobraževalne skupnosti začneta velja- 
ti, ko da k njima soglasje Izvršni svet Skupšči- 
ne SRS. 

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

53. člen 
Za izvrševanje odločitev skupščine in za 

pripravo predlogov iz njene pristojnosti ima 
lahko skupščina izobraževalne skupnosti 
skupne organe uporabnikov in izvajalcev. 

Število teh organov, delovno področje po- 
sameznega organa in njihovo sestavo določi 
skupščina izobraževalne skupnosti v skladu s 
statutom tako, da jih sestavljajo samo delega- 
ti, ki so člani deiegacij uporabnikov oziroma 
izvajalcev za skupščino izobraževalnih skup- 
nosti. 

Posebne izobraževalne skupnosti s statu- 
tom določijo sestavo organov iz prvega od- 
stavka tega člena tako, da so v njih ustrezno 
zastopani tudi delegati učencev in študentov. 

54. člen 
Za pripravo vzgojnoizobraževalnih progra- 

mov usmerjenega izobraževanja in za druge 
strokovne naloge v zvezi z načrtovanjem ob- 
sega, organizacije in vsebine usmerjenega 
izobraževanja imajo uporabniki in izvajalci v 
posebnih izobraževalnih skupnostih strokov- 
ni svet, kot skupen strokovni organ. 

Skupščina posebne izobraževalne skupno- 
sti v skladu s statutom določi število članov 
strokovnega sveta ter imenuje njegove člane 
izmed uporabnikov in izvajalcev, združenih v 
skupnosti, izmed uporabnikov iz drugih zain- 
teresiranih posebnih izobraževalnih skupno- 
sti ter izmed znanstvenih in družbenopolitič- 
nih delavcev. 

Posebne izobraževalne skupnosti s statu- 
tom določijo sestavo strokovnih svetov tako, 
da so v njih ustrezno zastopani tudi delegati 
učencev in študentov. 

55. člen 
Strokovni svet posebne izobraževalne 

skupnosti: 
- pripravlja predloge vzgojnoizobraževal- 

nih programov za pridobitev in za izpopolnje- 
vanje strokovne izobrazbe ter pri tem sodelu- 
je z uporabniki in izvajalci ter z ustreznimi 
raziskovalnimi organizacijami; 

- obravnava pomembnejša strokovna 
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OPOMBE: vprašanja v zvezi z načrtovanjem in uresniče- 
vanjem usmerjenega izobraževanja, ki se ure- 
sničuje v okviru skupnosti, in daje predloge 
organom skupnosti. 

56. člen 

S statutom posebne izobraževalne skupno- 
sti se v skladu z zakonom določijo naloge 
strokovnega sveta pri pripravljanju vzgojnoi- 
zobraževalnih programov, opravljanje stro- 
kovnih nalog v zvezi z njihovo pripravo, po- 
stopek usklajevanja predlogov z drugimi zain- 
teresiranimi posebnimi izobraževalnimi skup- 
nostmi ter postopek sprejemanja vzgojnoizo- 
braževalnih programov. 

Zavod SRS za šolstvo sodeluje s strokovni- 
mi sveti pri posebnih izobraževalnih skupno- 
stih in opravlja zanje strokovna in administra- 
tivna opravila v skladu s posebnimi predpisi. 

57. člen 

S statuti občinskih izobraževalnih skupno- 
sti na območju 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 jezikih narodnosti, o katerih 
skupščina Izobraževalne skupnosti Slovenije 
odloči potem, ko je dobila mnenje samou- 
pravnih interesnih skupnosti za prosveto in 
kulturo italijanske oziroma madžarske naro- 
dnosti. 

58. člen 

S samoupravnim sporazumom o usta- 
novitvi izobraževalne 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 samoupravnim sporazumom o usta- 
novitvi ter njenim statutom in drugimi samou- 
pravnimi splošnimi akti se v skladu z zako- 
nom določi sestav, volitve in odpoklic ter šte- 
vilo članov organa samoupravne delavske 
kontrole. 

59. člen 

Spore iz družbenoekonomskih odnosov, iz 
samoupravnih odnosov pri sprejemanju in iz- 
polnjevanju planskih odločitev in iz drugih 
samoupravnih razmerij, ki jih delovni ljudje 
samostojno urejajo v izobraževalni skupnosti, 
rešuje posebno sodišče združenega dela. 

Posebno sodišče združenega dela lahko 
ustanovijo uporabniki in izvajalci s samou- 
pravnim sporazumom pri izobraževalni skup- 
nosti, lahko pa več izobraževalnih skupnosti s 

samoupravnim sporazumom ustanovi skupno 
posebno sodišče združenega dela. Skupno 
posebno sodišče združenega, dela lahko izo- 
braževalne skupnosti ustanovijo tudi skupaj s 
samoupravnimi interesnimi skupnostmi po- 
dobnih družbenih dejavnosti. 

Skupno posebno sodišče združenega dela 
rešuje tudi spore iz družbenoekonomskih in 
drugih samoupravnih odnosov med skup- 
nostmi, ki so ga ustanovile. 

60. člen 

Za opravljanje administrativno-strokovnih, 
pomožnih in tem podobnih del lahko občin- 
ska izobraževalna skupnost ustanovi delovno 
skupnost ali si zagotovi opravljanje teh del z 
dogovorom z drugo izobraževalno skupnost- 
jo, organizacijo ali organom. 

Posebne izobraževalne skupnosti in Izobra- 
ževalna skupnost Slovenije ustanovijo za 
opravljanje administrativno-strokovnih, po- 
možnih in tem podobnih del skupno strokov- 
no službo. 

Če izobraževalna skupnost za opravljanje 
del iz prvega in drugega odstavka tega člena 
ustanovi delovno skupnost, imenuje in razre- 
šuje vodjo te delovne skupnosti skupščina 
izobraževalne skupnosti, potem ko je dobila 
mnenje organa upravljanja delovne skupno- 
sti. 

Vodja delovne skupnosti je za svoje delo 
odgovoren skupščini izobraževalne skupno- 
sti. 

61. člen 

Nadzorstvo nad zakonitostjo poslovanja in 
dela občinskih izobraževalnih skupnosti 
opravljajo za zadeve vzgoje in izobraževanja 
pristojni občinski upravni organi, nadzorstvo 
nad zakonitostjo poslovanja in dela posebnih 
izobraževalnih skupnosti in Izobraževalne 
skupnosti Slovenije pa za zadeve vzgoje in 
izobraževanja pristojni republiški upravni or- 
gan. 

IV. STROKOVNI SVET ZA VZGOJO IN 
IZOBRAŽEVANJE SR SLOVENIJE 

62. člen 

Za opravljanje z zakonom določenih nalog 
na področju vzgoje in izobraževanja se usta- 
novi Strokovni svet za vzgojo in izobraževanje 
SR Slovenije. 

63. člen 

Strokovni svet za vzgojo in izobraževanje 
SR Slovenije: 

- obravnava pomembnejša strokovna 
vprašanja v zvezi s sistemom in vsebino vzgo- 
je in izobraževanja in daje predloge izobraže- 
valnim skupnostim; 

- sprejema vzgojni program za vzgojo in 
varstvo predšolskih otrok; 

- sprejema program življenja in dela 
osnovne šole; 

- določa načela za oblikovanje vzgojnoizo- 
braževalnih programov za pridobitev strokov- 
ne izobrazbe; 

- daje mnenje k posameznim vzgojnoizo- 

12 poročevalec 



braževalnim programom za pridobitev stro- 
kovne izobrazbe; 

- opravlja druge naloge v skladu z zako- 
nom. 

Strokovni svet za vzgojo in izobraževanje 
SR Slovenije sprejme poslovnik, s katerim 
določi oblike svojega dela, način sprejemanja 
sklepov in druge zadeve v zvezi z delom sveta. 

Strokovno in administrativno delo za Stro- 
kovni svet za vzgojo in izobraževanje SR Slo- 
venije opravlja Zavod SRS za šolstvo. 

64. člen 
Strokovni svet za vzgojo in izobraževanje 

SR Slovenije sestavljajo strokovni in drugi 
delavci izmed uporabnikov in izvajalcev, iz 
Gospodarske zbornice Slovenije, iz visoko- 
šolskih in raziskovalnih organizacij ter iz 
družbenopolitičnih organizacij, strokovnih 
društev in organov družbenopolitičnih skup- 
nosti. 

Skupščina SR Slovenije enakopravno s 
skupščino izobraževalne skupnosti Slovenije 
na predlog Republike konference SZDL dolo- 
či število članov Strokovnega sveta za vzgojo 
in izobraževanje SR Slovenije in imenuje 
predsednika in člane sveta za dobo štirih let. 

V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

65. člen 
Izobraževalne skupnosti uskladijo svojo or- 

ganizacijo in delo ter samoupravne sporazu- 
me o ustanovitvi in druge samoupravne 
splošne akte z določbami tega zakona najka- 
sneje do 31. decembra 1980. 

66. člen 

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

67. člen 
V primerih, ko za posamezne srednje, višje 

ali visoke šole oziroma posamezne vzgojnoi- 
zobraževalne programe usmerjenega izobra- 
ževanja posebne izobraževalne skupnosti ni- 
so izrazile interesa in jih niso vključile v svojo 
skupnost, oziroma ti vzgojnoizobraževalni 
programi niso bili v skladu s 37. členom tega 
zakona s samoupravnim sporazumom o te- 
meljih plana izobraževalne skupnosti oprede- 
ljeni kot naloga skupnega pomena so izvajalci 
dolžni zagotoviti dokončanje izobraževanja 
vsem učencem oziroma študentom, ki so bili 
na dan uveljavitve tega zakona vpisani v teh 
šolah oziroma se izobražujejo po teh vzgoj- 
noizobraževalnih programih. 

Potrebna sredstva za dokončanje izobraže- 
vanja zagotovijo uporabniki v Izobraževalni 
skupnosti Slovenije kot nalogo skupnega po- 

OPOMBE: 

mena. 
68. 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). 

69. člen 
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v 

Uradnem listu SRS. 

I. 

Skupščina SR Slovenije je na sejah zborov dne 25. 6. 
1979 sprejela osnutek zakona o izobraževalnih skup- 
nostih. Kot enakopraven zbor Skupščine SR Slovenije 
je obravnavala in sprejela osnutek zakona tudi Skup- 
ščina Izobraževalne skupnosti Slovenije na seji dne 20. 
6. 1979. 

Osnutek zakona so pred sejami zborov skupščine 
obravnavali odbori zborov, zakonodajnopravna komi- 
sija in komisija za pravosodje Skupščine SR Slovenije. 
Mnenja, predloge in pripombe so skupščini posredo- 
vale nekatere občinske izobraževalne skupnosti, skup- 
ščine občin, skupine delegatov za zbor občin Skup- 
ščine SR Slovenije, delegati na sejah zborov, svet za 
vzgojo in izobraževanje pri predsedstvu RK SZDL in 
republiški svet Zveze sindikatov Slovenije. Predlagate- 
lju so pripombe posredovale tudi posebna izobraže- 

■ valna skupnost za gradbeništvo in Gospodarska zbor- 
nica Slovenije. 

Predlagatelj je iz razprave prejel vrsto pripomb, 
predlogov in mnenj zlasti na določbe, ki urejajo plani- 
ranje, vire, opredelitev vloge in nalog občinskih in 
posebnih izobraževalnih skupnosti in Izobraževalne 
skupnosti Slovenije, opredelitev enot in temeljnih 
skupnosti, solidarnostno zagotavljanje sredstev za ob- 
vezno osnovno šolanje, in odločanje v skupščini izo- 
braževalne skupnosti. 

Udeleženci v razpravi so podprli zakonski osnutek in 

ocenili, da predstavlja ustrezno podlago za pripravo 
predloga zakona. Predlagatelj je pri pripravi predloga 
zakona proučil vse predloge in stališča iz razprave. 
Smiselno so v predlog zakona vključeni vsi predlogi - 
razen nekaterih, ki niso bili v skladu z drugimi zakoni, 
zlasti z zakonom o skupnih osnovah svobodne me- 
njave dela - kar je omogočilo bistvene vsebinske do- 
graditve zakonskih rešitev in prispevalo k izboljšanju 
besedila posameznih določb. Nekateri predlogi po 
svoji vsebini presegajo vsebino tega zakona, zato jih 
bo predlagatelj lahko upošteval pri pripravi zakonov o 
osnovni šoli in zakona o usmerjenem izobraževanju ter 
pri pripravi izvršilnih predpisov, nekateri pa bodo v 
skladu s tem zakonom postali vsebina aktov samou- 
pravnih interesnih skupnosti, zlasti samoupravnih spo- 
razumov o ustanovitvi in statutov. V postopku priprave 
predloga zakona je dozorelo spoznanje, postavljene pa 
so bile tudi izrecne zahteve, naj bi zakon uredil družbe- 
noekonomske odnose na področju vzgoje in izobraže- 
vanja, torej tudi svobodno menjavo dela v neposrednih 
odnosih in ne le v okviru izobraževalnih skupnosti in 
po njih. Šele s polno uveljavitvijo svobodne menjave 
dela v neposrednih odnosih, lahko zaživi delo v samou- 
pravnih interesnih skupnostih. Skladno s širšo zasnovo 
zakona je predlagan nov naslov »zakon o svobodni 
menjavi dela na področju vzgoje in izobraževanja«. 
Vsebinske dopolnitve zakona so terjale vnašanje neka- 
terih novih členov in dopolnjevanje in spremembe do- 
sedanjih členov ter vrstni red členov. 
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II. 

Poglavje »splošne določbe« je na novo oblikovano 
zlasti zaradi zahteve, da se v zakon vključijo tudi do- 
ločbe o svobodni menjavi dela v neposrednih odnosih, 
rredlog zakona širše opredeljuje izvajalce in določa, 
da se kot izvajalci vključijo v izobraževalne skupnosti 
poleg delavcev izobraževalnih organizacij tudi delavci 
drugih temeljnih organizacij združenega dela, ki na 
podlagi posebnega zakona opravljajo določeno dejav- 
nost na področju vzgoje in izobraževanja oziroma s 
svojo dejavnostjo sodelujejo pri zagotavljanju pogojev 
za njeno opravljanje. Glede na poseben položaj učen- 
cev in študentov v izobraževalnih skupnostih predlog 
zakonona določa, da le-ti skupaj z delavci izobraže- 
valne organizacije sodelujejo v samoupravnem spora- 
zumevanju o uresničevanju svobodne menjave dela, s 
čimer si zagotavljajo pogoje za pridobivanje znanja ter 
prispevajo k uresničevanju vzgojnoizobraževalnih 
smotrov. Na novo so opredeljeni tudi cilji združevanja v 
izobraževalne skupnosti in še posebej v Izobraževalno 
skupnost Slovenije, v katero se uporabniki in izvajalci 
združujejo po svojih občinskih in posebnih izobraže- 
valnih skupnostih, da bi v njej oblikovali skupne 
osnove politike vzgoje in izobraževanja v SR Sloveniji 
in uresničevali z zakonom določene naloge skupnega 
pomena. 

Zaradi razširitve vsebine zakona tudi na neposredne 
odnose v svobodni menjavi dela, je razširjeno drugo 
poglavje in tudi njegov naslov. Zlasti so dodane do- 
ločbe, ki urejajo povračilo za izvajanje programa ozi- 
roma ceno za posamične vzgojnoizobraževalne stori- 
tve ter določbe o planiranju. Zakon opredeljuje vire 
sredstev na področju vzgoje in izobraževanja tako, da 
je glavni vir dohodek temeljne organizacije združenega 
dela in dohodki oziroma prihodki delovnih ljudi, iz 
katerega se zagotavljajo potrebe osnovnega šolanja in 
druge naloge, ki se uresničujejo v občinski izobraže- 
valni skupnosti, potrebe usmerjenega izobraževanja in 
naloge skupnega pomena, ki se uresničujejo v Izobra- 
ževalni skupnosti Slovenije. Materialni stroški so vir za 
sprotne potrebe strokovnega izobraževanja, ki se 
opravlja v okviru delovnega procesa, osebni dohodki 
delavcev in sklad skupne porabe za dodatne potrebe 
na področju vzgoje in izobraževanja, za povečanje 
zmogljivosti izvajalcev pa iz sredstev za razširitev ma- 
terialne osnove dela v temeljnih organizacijah združe- 
nega dela. Predlog zakona določa, da se združevanje 
sredstev za uresničevanje nalog skupnega pomena 
ureja s samoupravnim sporazumom o temeljih plana 
Izobraževalne skupnosti Slovenije. V tem poglavju so 
bile opravljene večje dopolnitve zaradi uskladitve z 
osnutkom zakona o družbenem planiranju. Predlog 
zakona opredeljuje vsebino samoupravnega spora- 
zuma o temeljih plana Izobraževalne skupnosti Slove- 
nije, ki poleg temeljnih razvojnih usmeritev vsebuje 
naloge skupnega pomena na področju vzgoje in izo- 
braževanja v SR Sloveniji. 

Predlog zakona predvideva postopek usklajevanja 
ob pripravah samoupravnih sporazumov o temeljih 
plana občinskih in posebnih izobraževalnih skupnosti, 
da bi se zagotovila usklajenost bistvenih elementov 
planov na področju vzgoje in izobraževanja, zlasti ce- 
lotne potrebe za usmerjeno izobraževanje po posa- 
meznih vzgojnoizobraževalnih programih, razmestitev 
izobraževalnih zmogljivosti ter medsebojne obveznosti 
za uresničevanje nalog skupnega pomena. 

Zakonska intervencija, ki je bila opredeljena v 16. 
členu osnutka, je razširjena tudi na naloge skupnega 
pomena, ki se uresničujejo v Izobraževalni skupnosti 
Slovenije, in na uresničevanje dogovorjenih progra- 

mov usmerjenega izobraževanja oziroma na zagotovi- 
tev dokončanja izobraževanja vpisanih učencev ozi- 
roma študentov, kar je bilo potrebno zaradi varstva 
njihovih pravic. 

V skladu z že omenjenimi vsebinskimi dopolnitvami 
Je razširjeno tudi tretje poglavje, ki ureja samoupravno 
organiziranje udeležencev v svobodni menjavi dela, s 
tem da se uporabniki in izvajalci po svojih delegatih 
sporazumevajo o uresničevanju svobodne menjave 
dela v skupščinah Izobraževalnih skupnosti in v organu 
upravljanja izobraževalne organizacije, ki zadovoljuje 
njihove potrebe in interese. V skladu z izraženimi pri- 
pombami je na novo opredeljena vloga in pomen ob- 
činske izobraževalne skupnosti tako, da le-ta ni odgo- 
vorna le za področje osnovnega šolanja ter izobraževa- 
nja in usposabljanja otrok z motnjami v telesnem in 
duševnem razvoju, temveč se v njej obravnavajo tudi 
celotne potrebe po vzgoji in izobraževanju v občini, 
torej tudi družbene potrebe po usmerjenem izobraže- 
vanju, občinska izobraževalna skupnost pa sodeluje 
pri njihovem zagotavljanju zlasti v postopku usklajeva- 
nja samoupravnih sporazumov o temeljih planov. Pri- 
pombe, ki so se nanašale na oblikovanje posebnih 
izobraževalnih skupnosti so upoštevane zlasti v tretjem 
in četrtem odstavku 35. člena, prav tako je v predlog 
vnešena varianta iz 31. a člena osnutka zakona, za 
katero se je izrekla pretežna večina razpravljalcev. 
Skladno s tem so dopolnjene naloge Izobraževalne 
skupnosti Slovenije, v kateri se oblikujejo skupne 
osnove politike vzgoje in izobraževanju v SR Sloveniji, 
usklajuje razvoj tega področja in opredeljujejo naloge 
skupnega pomena, ki se v tej skupnosti tudi uresniču- 
jejo (40. člen). 

Glede opredelitve enot in temeljnih skupnosti je bila 
izražena vrsta pripomb, med drugim tudi zahteve druž- 
benopolitičnih organizacij. Zato je na novo oblikovan 
42. člen, po katerem se enote in temeljne skupnosti 
lahko ustanovijo v občinskih in v posebnih izobraževal- 
nih skupnostih. Skladno z novo vlogo Izobraževalne 
skupnosti Slovenije, kjer se uresničujejo naloge skup- 
nega pomena, je bilo treba preoblikovati tudi določbe, 
ki urejajo sestav zborov skupščin (44. člen). 

V skladu s stališči v razpravi o osnutku predlog 
zakona opredeljuje skupne organe uporabnikov in 
izvajalcev za izvrševanje odločitev skupščine in za pri- 
pravo predlogov iz njene pristojnosti ter upošteva 
predlog, da morajo biti tudi v teh organih ustrezno 
zastopani delegati učencev in študentov. Ob pripravi 
predloga zakona je bilo predlagano, naj bi tudi v skup- 
ščinah samoupravnih interesnih skupnosti uveljavili 
kolektivno predsedstvo skupščine, zato sta v predlogu 
dodani ustrezni določbi. Upoštevane so bile tudi pri- 
pombe, ki se nanašajo na posebna sodišča združenega 
dela ter ustanavljanje in povezovanje strokovnih služb. 

Ker so strokovni sveti pri posebnih izobraževalnih 
skupnostih, skupni strokovni organi uporabnikov in 
izvajalcev, so v predlogu zakona zaradi razmejitve s 
Strokovnim svetom za vzgojo in izobraževanje SR Slo- 
venije, opredeljeni v III. poglavju (54., 55. in 56. člen). 

Čeprav so bili v razpravah ob osnutku zakona izra- 
ženi pomisleki, da ima Strokovni svet za vzgojo in 
izobraževanje SR Slovenije prevelike pristojnosti, jih je 
predlog zakona obdržal, da bo svet lahko opravil svojo 
strokovno usmerjevalno vlogo in zagotovil enotnost 
sistema ter vsebino vzgoje in izobraževanja. 

V prehodnih in končnih določbah je v skladu s stali- 
šči iz razprave, da je za sklenitev novih samoupravnih 
sporazumov o ustanovitvi izobraževalnih skupnosti 
šestmesečni rok prekratek, ta rok podaljšan do 31. 
decembra 1980. 
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PREDLOG ZAKONA 

o raziskovalni dejavnosti in raziskovalnih 

skupnostih (ESA 171) 

1. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 

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

Raziskovalna dejavnost, njen razvoj in nje- 
no trajno in intenzivno povezovanje z vsemi 
področji dela in družbenega življenja sta te- 
meljna pogoja za širjenje in izmenjavo novih 
idej, spoznanj, delovnih metod in drugih 
ustvarjalnih dosežkov in s tem temeljna pogo- 
ja za osvobajanje dela in človeka v razvoju 
samoupravne socialistične družbe. 

2. člen 
Raziskovalna dejavnost po tem zakonu ob- 

sega temeljno, uporabno 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, išče mož- 
nosti in načine za uporabo teh spoznanj v 
praksi in je hkrati tudi vir novih znanstvenih 
problemov in spoznanj. 

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. 

Za raziskovalno delo se ne šteje izdelava 
projektov in atestov, kontrola vpeljane proiz- 
vodnje ter podobno delo, če nima prvin izvir- 
nosti ali novosti. 

3. člen 

S tem zakonom se: 
- določajo 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, 

- določajo načela za organiziranje samou- 

pravnih interesnih skupnosti za raziskovalno OPOMBE: 
dejavnost in medsebojna razmerja v njih. 

4. člen 
Raziskovalna dejavnost je dejavnost poseb- 

nega družbenega pomena. 
Posebni družbeni interes se zagotavlja z 

določitvijo pogojev in načina opravljanja razi- 
skovalne dejavnosti, s soodločanjem uporab- 
nikov raziskovalnega dela, ustanoviteljev or- 
ganizacij združenega dela, ki opravljajo razi- 
skovalno dejavnost, ter organov družbenopo- 
litičnih skupnosti in družbenopolitičnih orga- 
nizacij v organih upravljanja raziskovalnih or- 
ganizacij ter s soglasjem ustanovitelja k statu- 
tu raziskovalnih organizacij. 

5. člen 
Delavci v temeljnih organizacijah združene- 

ga dela in delovnih skupnostih ter samou- 
pravno organizirani delovni ljudje in občani 
imajo pravico in dolžnost, da načrtujejo svojo 
dejavnost in razvoj na podlagi dosežkov razi- 
skovalnega dela in na njih temelječih razvoj- 
nih možnosti. Svoje interese na področju razi- 
skovalne dejavnosti uresničujejo s tem, da: 

- vključujejo svoje potrebe po raziskovalni 
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 organizacij združenega dela, 
ki opravljajo raziskovalno dejavnost, v samo- 
upravne interesne skupnosti za razsikovalno 
dejavnost (v nadaljnjem besedilu: raziskoval- 
ne skupnosti). 

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

6. člen 
Raziskovalni programi vključujejo kot se- 

stavni del tudi samozaščitne in obrambne vi- 
dike predmeta raziskovanja. 
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OPOMBE: 7. člen 

Delavci v temeljnih organizacijah združene- 
ga dela in delovnih skupnostih ter samou- 
pravno organizirani delovni ljudje in občani 
ugotavljajo svoje potrebe in interese 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. 

8. člen 
Delavci, delovni ljudje in občani uresničuje- 

jo svobodno menjavo dela na področju razi- 
skovalne dejavnosti v neposrednih odnosih; v 
raziskovalnih skupnostih in po njih. 

9. člen 

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

10. člen 
Rezultati raziskovalnega dela so javni. 
Z aktom organizacije združenega dela, ki 

opravlja raziskovalno dejavnost ali s samou- 
pravnim sporazumom oziroma 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, pravnega 
varstva posameznih rezultatov raziskovalne- 
ga dela, poslovne tajnosti interesa splošne 
ljudske obrambe ali iz drugih družbeno upra- 
vičenih razlogov ne objavljajo. 

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

2. RAZISKOVALNE ORGANIZACIJE 
11. 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 de- 
lovnih 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 določijo s 
posebnimi predpisi. 

12. 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 

delu delovne organizacije, zaokrožena delov- 
na 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 praviće. 

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. 

13. 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 skladu 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 Raziskovalne skupnosti 
Slovenije 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 tem, da so zagotovljeni 
temeljni pogoji za delo te organizacije. 

14. člen 

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

15. 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 

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

popolnjevanje raziskovalcev; 
- sodeluje z izobraževalnimi organizaci- 

jami; 
- organizira svetovalno dejavnost; 
- daje pobude ter z raziskovalnimi dosežki 

in znanjem pospešuje družbeni razvoj; 
- pospešuje inovacijsko dejavnost, spod- 

buja izumiteljstvo ter pospešuje zaščito in 
uporabo izumov; 

- spremlja razvoj znanosti doma in v tujini, 
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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. 

16. člen 

Raziskovalno delo v raziskovalni organiza- 
ciji opravljajo raziskovalci. 

Raziskovalec je delavec, ki je usposobljen 
za raziskovalno delo, ima objavljena oziroma 
izvedena raziskovalna dela, ali registrirane 
patente oziroma inovacije in v raziskovalni 
organizaciji opravlja temeljno, uporabno ali 
razvojno raziskovalno 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. 

17. člen 
Delavci v raziskovalni organizaciji združe- 

nega dela pridobivajo dohodek iz celotnega 
prihodka, ki ga ustvarijo: 

- 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- 
zumomo oziroma pogodbo v skladu z zako- 
nom. 

18. 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. 

19. člen 

Raziskovalno organizacijo združenega dela 
upravljajo delavci te organizacije v zadevah 
posebnega družbenega pomena, določenih s 
tem zakonom, pa enakopravno soodločajo 
delegati ustanoviteljev, uporabnikov, ki imajo 
dolgoročni interes za dejavnost te raziskoval- 
ne organizacije, ter delegati organov družbe- 
nopolitičnih skupnosti in družbenopolitičnih 
organizacij (v nadaljnjem besedilu: delegati 
družbene skupnosti). 

V upravljanju raziskovalne organizacije 
združenega dela soodločajo tudi delegati 
uporabnikov, ki so udeleženi v neposredni 
svobodni menjavi dela s tako organizacijo (v 

nadaljnjem besedilu: delegati uporabnikov), OPOMBE: 
kadar gre za uresničevanje medsebojnih 
družbenoekonomskih odnosov. 

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 ureja 
delitev tistega dela dohodka, ki je namenjen 
za osebno in skupno porabo, in medsebojna 
delovna razmerja; 

- pri določanju razvojnih programov in od- 
ločanju o razširjeni reprodukciji; 
- pri določanju smernic za plan raziskoval- 

ne organizacije združenega dela; 
- pri določanju predloga elementov za 

sklepanje samoupravnih sporazumov o teme- 
ljih plana samoupravnih organizacij in skup- 
nosti ter temeljev plana družbenopolitičnih 
skupnosti; 

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

- pri določanju temeljnih pogojev za prido- 
bivanje dohodka; 

- pri sprejemanju finančnega načrta in pri . 
določanju periodičnega in zaključnega ra- 
čuna; 

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

politike ter pri njihovem izvajanju; 
- pri imenovanju in razširitvi ter pri volitvah 

in dopoklicu poslovodnih in izvršilnih orga- 
nov 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. Če ni doseže- 
no soglasje, se prične usklajevalni postopek, 
ki ga določa statut. 

22. člen 
Delegati uporabnikov v svetu raziskovalne 

organizacije združenega dela soodločajo o 
uresničevanju skupnih ciljev, o cenah, o na- 
menu porabe sredstev in o drugih zadevah 
neposredne svobodne menjave dela. 

poročevalec 17 



OPOMBE: 23. člen 

S statutom organizacije združenega dela 
oziroma delovne skupnosti, ki ima organizira- 
no raziskovalno enoto, se uredi soodločanje 
delegatov družbene skupnosti v svetu organi- 
zacije združenega dela, kadar sklepa o razvoj- 
nem načrtu raziskovalne enote, njenem let- 
nem delovnem programu, o poročilu o izvrše- 
vanju tega programa ter o načelih in merilih 
kadrovske politike raziskovalne enote, ter 
soodločanje delegatov uporabnikov o zade- 
vah iz 22. člena tega zakona. 

24. člen 
O raziskovalnih organizacijah se vodi ra- 

zvid. Razvid je javna knjiga. 
V razvid se vpiše raziskovalna organizacija, 

če: 
- 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 urejeno informacijsko-dokumenta- 

cijsko dejavnost, 
- ima ustrezno raziskovalno opremo, pro- 

store ter zagotovljena finančna sredstva. 
Z vpisoiVi v razvid dobi raziskovalna organi- 

zacija status raziskovalne organizacije po tem 
zakonu. 

25. člen 
Obstoječa raziskovalna organizacija sei- 

zbriše 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 raziskovalni program in njego- 

ve spremembe, 
- objavljajo rezultate raziskovalnega dela, 
- objavljajo letna poročila o delu. 
S samoupravnim splošnim aktom razisko- 

vane organizacije se podrobneje določi način 
obveščanja javnosti in uporabnikov razisko- 
valnega 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 organizacijin združenega 
dela, v sestavu katere je raziskovalna enota in 

ki urejajo zadeve iz 23. člena, potrdi izvršni 
svet skupščine občine, na območju katere 
ima organizacija združenega dela svoj sedež. 

29. člen 
Zakonitost dela raziskovalnih organizacij 

nadzoruje pristojni občinski uprgvni organ. 

3. ODNOSI MED UDELEŽENCI 
SVOBODNE MENJAVE DELA V 
RAZISKOVALNI DEJAVNOSTI 

30. člen 
Udeleženci svobodne menjave dela v razi- 

skovalni dejavnosti so: 
- delavci v raziskovalnih organizacijah ter 

delavci v drugih organizacijah združenega 
dela, ki na podlagi posebnega zakona oprav- 
ljajo določeno dejavnost na področju razisko- 
valne dejavnosti, lahko pa tudi delovni ljudje 
in občani, organizirani v družbenih organiza- 
cijah in društvih, ki s svojimi programi prispe- 
vajo k uresničevanju raziskovalne dejavnosti 
(v nadaljnjem besedilu: izvajalci) in 

- delavci v temeljnih organizacijah in de- 
lovnih skupnostih, drugi samoupravno orga- 
nizirani delovni ljudje ter občani v krajevnih 
skupnostih, katerih osebne in skupne potrebe 
in interese po raziskovalni dejavnosti zadovo- 
ljujejo izvajalci (v nadaljnjem besedilu: upo- 
rabniki). 

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 
samoupravnega sporazuma prevzeli uporab- 
niki 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 in s pogod- 
bami. 

33. člen 
Predmet svobodne menjave dela v razisko- 

valni dejavnosti so: 
- usmerjeni raziskovalni program, 
- raziskovalni projekt, 
- raziskovalna naloga, 
- raziskovalna storitev, 
- druga storitev. 
Usmerjeni raziskovalni program je sklop 

med seboj povezanih in usklajenih raziskoval- 
nih nalog, ki omogoča večletno usmeritev in 
trajno združevanje raziskovalnih zmogljivosti 
na prednostnih razvojnih usmeritvah. 

Raziskovalni projekt je sistem med seboj 
povezanih in soodvisnih raziskovalnih nalog, 
ki v določenem časovnem obdobju daje kon- 
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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 pridobiva novo znanje 
in z znanstvenimi metodami razrešuje kon- 
kreten raziskovalni problem. 

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

Druga storitev je storitev informacijsko-do- 
kumentacijske, knjižničarske, arhivske ali po- 
dobne dejavnosti, ki neposredno služi razi- 
skovalnemu delu. 

34. člen 
Uporabniki in izvajalci vrednotijo rezultate 

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

35. člen 
Povračilo za raziskovalno nalogo, razisko- 

valni projekt ali usmerjeni raziskovalni pro- 
gram oziroma cena raziskovalne in druge sto- 
ritve se oblikuje po naslednjih merilih: 

- materialni stroški po izkušnjah iz predho- 
dnega obdobja ob upoštevanju spremembe 
obsega in kakovosti dela in sprejete politike 
cen v planskem obdobju na podlagi dejanskih 
stroškov in nabavnih cen; 

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 zadovoljevanje skupnih in 
splošnih družbenih potreb in drugih obvezno- 
sti in izdatkov, ki se pokrivajo iz dohodka, v 
skladu s samoupravnim sporazumom, druž- 
benim dogovorom ali zakonom; 

- sredstva za osebne dohodke in skupno 
porabo v skladu s samoupravnimi sporazumi 
in družbenimi dogovori; 

- 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 OPOMBE: 
dejavnost po normativih, ki jih s samouprav- 
nim sporazumom določijo uporabniki in izva- 
jalci; 

- druge dogovorjene sestavine. 

36. člen 

Temeljne organizacije izvajalcev v razisko- 
valni dejavnosti lahko s samoupravnim spora- 
zumom združujejo del sredstev amortizacije. 

Temeljne organizacije izvajalcev v razisko- 
valni dejavnosti lahko s samoupravnim spora- 
zumom združujejo sredstva rezerv v skladu 
skupnih rezerv. 

37. 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. 

38. člen 
Potrebna sredstva za izpolnjevanje obvez- 

nosti v svobodni menjavi dela v raziskovalni 
dejavnosti se zagotavljajo iz naslednjih virov: 

a) za zadovoljevanje tistih potreb in intere- 
sov po raziskovalni dejavnosti, ki se zagotav- 
ljajo z neposredno svobodno menjavo dela iz 

- materialnih stroškov temeljne organiza- 
cije združenega dela oziroma delovne skup- 
nosti; 
- amortizacije materialnih pravic, ki se- 

stavljajo osnovna sredstva ter sredstev za ino- 
vacijo in druge trajnejše izboljšave pogojev za 
delo in proizvodnjo (študije, analize, projekti 
idr.) temeljne organizacije združenega dela 
oziroma delovne skupnosti, 

- iz sredstev skupne porabe temeljne orga- 
nizacije oziroma delovne skupnosti, 

- iz sredstev temeljne organizacije združe- 
nega dela oziroma delovne skupnosti za 
izboljševanje in razširjanje materialne osnove 
dela. 

b) za zadovoljevanje tistih potreb in intere- 
sov po raziskovalni dejavnosti, ki se zagotav- 
ljajo s svobodno menjavo dela v raziskovalni 
skupnosti in po njej iz: 

- dohodka temeljne organizacije združe- 
nega dela oziroma delovne skupnosti; 

- dohodkov oziroma prihodkov drugih de- 
lovnih ljudi. 

39. 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 in druge storitve oziroma 
povračilo za raziskovalno nalogo, raziskoval- 
ni projekt ali usmerjeni raziskovalni program; 

- določajo oblike povračil in pogoje za ure- 

poročevalec 19 



OPOMBE: 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. 

40. člen 
Uporabniki in izvajalci S samoupravnimi 

sporazumi o temeljih planov raziskovalnih 
skupnosti v skladu z zakonom opredeljujejo 
in usklajujejo svoje in skupne potrebe po razi- 
skovalni dejavnosti. 

Samoupravne sporazume iz prejšnjega od- 
stavka tega člena sklepajo uporabniki in izva- 
jalci na podlagi elementov za pripravo sa- 
moupravnih sporazumov o temeljih plana ra- 
ziskovalne skupnosti (v nadaljnjem besedilu: 
elementi), ki jih oblikujejo po metodologiji, ki 
jo določijo v Raziskovalni skupnosti Slovenije 
v skladu z zakonom. 

41. člen 

Uporabniki sprejemajo zlasti naslednje ele- 
mente: 

- obseg potreb po raziskavah, ločeno po 
namenu raziskav; 

- sredstva, ki jih uporabniki združujejo za 
izvedbo raziskav. 

Izvajalci sprejemajo zlasti naslednje ele- 
mente: 

- obseg in kakovost raziskav, ki jih lahko 
zagotovi raziskovalna organizacija ob danih 
prostorskih kapacitetah, kadrovski zasedbi in 
veljavnih normativih in standardih za razisko- 
valno delo, izraženo v raziskovalnih urah in 
ločeno po namenu raziskav; 

- ceno oziroma povračilo za opravljanje ra- 
ziskav; 

- predloge za morebitno spremembo ve- 
ljavnosti normativov in standardov s prikazom 
vpliva teh sprememb na kakovost in učinkovi- 
tost raziskovalnega dela ter na obseg in ceno 
raziskav. 

42. člen 
Uporabniki in izvajalci uskladijo elemente iz 

41. člena tega zakona po svojih delegatih v 
skupščinah občinskih in posebnih raziskoval- 
nih skupnostih ter v skupščini Raziskovalne 
skupnosti Slovenije. 

43. člen 
Samoupravni sporazum o temeljih plana 

občinske raziskovalne skupnosti temelji na 
usklajenih elementih iz 41. člena tega zakona 
in vsebuje zlasti: 

- temeljne usmeritve razvoja raziskovalne 
dejavnosti v občini; 

- raziskovalni program, razčlenjen po razi- 
skovalnih nalogah, raziskovalnih projektih, 
usmerjenih raziskovalnih programih ter razi- 
skovalnih in drugih storitvah; 

- program drugih nalog občinske razisko- 
valne skupnosti; 

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

- program naložb v modernizacijo in razši- 
ritev materialne osnove raziskovalne dejavno- 
sti; 

- obseg potrebnih sredstev za uresničitev 
dogovorjenega raziskovalnega programa 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 pri opravljanju razisko- 

valne dejavnosti; 
- medsebojne pravice, obveznosti in odgo- 

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

44. člen 
Plan občinske raziskovalne skupnosti vse- 

buje zlasti: 
- politiko in cilje razvoja raziskovalne de- 

javnosti na območju občine; 
- naloge, obveznosti in sredstva, prikazana 

po sestavinah iz samoupravnega sporazuma 
o temeljih plana občinske raziskovalne skup- 
nosti; 

- naloge, ki jih ima občinska raziskovalna 
skupnost po drugih sporazumih, dogovorih 
ali predpisih ter ukrepe in sredstva za njihovo 
uresničitev; 

- organizacijske, kadrovske in materialne 
ukrepe za uresničevanje nalog občinske razi- 
skovalne skupnosti, 

45. člen 
Samoupravni sporazum o temeljih plana 

posebne raziskovalne skupnosti temelji na 
usklajenih elementih iz 41. člena tega zakona 
in vsebuje zlasti: 

- temeljne usmeritve razvoja raziskovalne 
dejavnosti na področju skupnosti, upoštevaje 
pri tem tudi potrebe razvoja posameznih ob- 
močij in občin; 

- raziskovalni program, razčlenjen po razi- 
skovalnih nalogah, raziskovalnih projektih, 
usmerjenih raziskovalnih programih ter razi- 
skovalnih in drugih storitvah; 

- program drugih nalog posebne razisko- 
valne skupnosti; 

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

- program naložb v modernizacijo in razši- 
ritev materialne osnove raziskovalne dejavno- 
sti; 

- obseg potrebnih sredstev za uresničitev 
dogovorjenega raziskovalnega programa in 
drugih nalog skupnosti; 
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- 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. 

46. člen 
Plan posebne raziskovalne skupnosti vse- 

buje zlasti: 
- politiko in cilje razvoja raziskovalne de- 

javnosti na področju te skupnosti; 
- naloge, obveznosti in sredstva, prikazana 

po sestavinah iz samoupravnega sporazuma 
o temeljih plana posebne raziskovalne skup- 
nosti; 

- naloge, ki jih ima posebna raziskovalna 
skupnost po drugih sporazumih, dogovorih 
ali predpisih ter ukrepe in sredstva za njihovo 
uresničitev; 

- organizacijske, kadrovske in materialne 
ukrepe za uresničevanje nalog skupnosti. 

47. člen 
V procesu priprave samoupravnih sporazu- 

mov o temeljih plana občinske in posebne 
raziskovalne skupnosti s samoupravnim spo- 
razumom uskladijo vsebinske in razvojne 
usmeritve, s katerimi se zagotavljajo družbeni 
interesi na področju raziskovalne dejavnosti 
za skladen gospodarski in družbeni razvoj 
posameznih področij združenega dela, ob- 
močij in občin in raziskovanje potreb, ki izha- 
jajo iz planiranih dolgoročnih sprememb v 
strukturi proizvajalnih sil in razvoju družbenih 
osnosov. 

48. člen 
Samoupravni sporazum o temeljih plana 

Raziskovalne skupnosti Slovenije temelji na 
usklajenih elementih iz 41. člena tega zakona 
in vsebuje zlasti: 

- temeljne usmeritve razvoja raziskovalne 
dejavnosti v SR Sloveniji; 

- skupni raziskovalni program, razčlenjen 
po raziskovalnih nalogah, raziskovalnih pro- 
jektih, usmerjenih raziskovalnih programih 
ter raziskovalnih in drugih storitvah; 

- program' odkrivanja in raziskovanja suro- 
vin splošnega pomena; 

- program skupnih nalog občinskih in po- 
sebnih raziskovalnih skupnosti, ki se bodo 
uresničevale v Raziskovalni skupnosti Slove- 
nije; 

- program drugih nalog Raziskovalne 
skupnosti Slovenije; 

- program naložb v modernizacijo in razši- 
ritev materialne osnove raziskovalne dejavno- 
sti; 

- obseg potrebnih sredstev za uresničitev 
dogovorjenega raziskovalnega programa in 

drugih nalog skupnosti; OPOMBE: 
- 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 pri opravljanju razisko- 

valne dejavnosti; 
- medsebojne pravice, obveznosti in odgo- 

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

49. člen 
Plan Raziskovalne skupnosti Slovenije vse- 

buje zlasti: 
- politiko in cilje razvoja raziskovalne de- 

javnosti v SR Sloveniji; 
- naloge, obveznosti in sredstva, prikazana 

po sestavinah iz samoupravnega sporazuma 
o temeljih plana Raziskovalne skupnosti Slo- 
venije; 

- naloge, ki jih ima Raziskovalna skupnost 
Slovenije po drugih sporazumih, dogovorih 
ali predpisih, ter ukrepe in sredstva za njihovo 
uresničitev; 

- organizacijske, kadrovske in materialne 
ukrepe za uresničevanje nalog skupnosti. 

4. SAMOUPRAVNO ORGANIZIRANJE 
UDELEŽENCEV SVOBODNE MENJAVE 
DELA V RAZISKOVALNI DEJAVNOSTI 
IN MEDSEBOJNA RAZMERJA V 
RAZISKOVALNIH SKUPNOSTIH 

50. člen 
Uporabniki zagotovijo zadovoljevanje po- 

treb in interesov po raziskovalni dejavnosti 
praviloma z neposredno 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. 

51. člen 
Občinsko raziskovalno skupnost obvezno 

ustanovijo delavci po svojih temeljnih organi- 
zacijah in delovnih skupnostih, drugi samou- 
pravno organizirani delovni ljudje ter občani 
po krajevnih skupnostih kot uporabniki stori- 
tev skupaj z delavci raziskovalnih organizacij 
združenega dela in delavci v drugih organiza- 
cijah združenega dela, ki na podlagi posebne- 
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OPOMBE: ga zakona opravljajo določeno dejavnost na 
področju raziskovalne dejavnosti v občini kot 
izvajalci teh storitev. 

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

Pri obravnavi programov raziskovalnega 
dela občinskih raziskovalnih skupnosti sode- 
lujejo tudi delegati tistih izvajalcev, ki oprav- 
ljajo storitve za te skupnosti, pa niso člani teh 
skupnosti, ne glede na to, kje je sedež njiho- 
vih raziskovalnih organizacij. 

52. člen 
Uporabniki in izvajalci v občinski razisko- 

valni skupnosti zlasti: 
- ugotavljajo in opredeljujejo potrebe in 

interese po raziskovalni dejavnosti v občini 
ter usmerjajo raziskovalne pobuđena svojem 
območju; 

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

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

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

~ oblikujejo raziskovalni program na svo- 
jem območju, organizirajo in pospešujejo sa- 
moupravno sporazumevanje za uresničevanje 
tega programa; 

- 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- 
sti; 

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

53. člen 
Posebno raziskovalno skupnost ustanovijo 

delavci po svojih temeljnih organizacijah in 
delovnih skupnostih ter drugi samoupravno 
organizirani delovni ljudje za širša področja 
dohodkovno, tehnološko, programsko in po- 
slovno povezanih organizacij združenega de- 
la, ki trajneje stopajo v odnos svobodne me- 
njave dela kot uporabniki raziskovalnih stori- 
tev skupaj z delavci v raziskovalnih organiza- 
cijah ustreznega področja in delavci drugih 
organizacij združenega dela, ki na podlagi 
posebnega zakona opravljajo določeno de- 
javnost na področju raziskovalne dejavnosti, 
kot izvajalci storitev. 

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

54. 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 u resni-' 
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 
svojem področju; 

- pospešujejo svetovanje pri iskanju, upo- 
rabi in prenosu znanja in tehnologije ter pri 
sprejemanju investicijskih in drugih poslov- 
nih in razvojnih odločitev; 

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

55. člen * 

Na območju mestnih oziroma regionalnih 
skupnosti, kot posebnih družbenopolitičnih 
skupnosti se uporabniki in izvajalci prek ob- 
činskih raziskovalnih skupnosti združujejo v 
mestne oziroma regionalne raziskovalne 
skupnosti in v njih uresničujejo določene 
skupne naloge, za katere so se sporazumeli v 
občinskih raziskovalnih skupnostih. 

56. člen 

Občinske in posebne raziskovalne skupno- 
sti sodelujejo med seboj, usklajujejo delo, se 
dogovarjajo o skupnih programih, o izvajanju 
teh programov ter usklajujejo pogoje svobo- 
dne menjave dela. V ta namen ustanavljajo 
tudi skupne organe. 

57. člen 

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

58. 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; 
- določajo in zagotavljajo sredstva za ure- 

sničevanje skupnega raziskovalnega pro- 
grama; 

- določajo program odkrivanja in razisko- 
vanja surovin tega splošnega pomena in za- 
gotavljajo sredstva za uresničevanje pro- 
grama; 

- določajo program in združujejo sredstva 
za uresničevanje skupnih nalog občinskih in 
posebnih raziskovalnih skupnosti; 
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- zagotavljajo sredstva za sklad Borisa Ki- 
driča; 

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

59. člen 
Skupni raziskovalni program Raziskovalne 

skupnosti Slovenije sestavljajo raziskave na 
področju družbenih in humanističnih ved, ki 
imajo poseben nacionalni pomen in temeljne 
in dolgoročne raziskave na področju naravo- 
slovnih, tehničnih, biotehničnih in medicin- 
skih ved, ki so posebnega ali ključnega pome- 
na za skladen razvoj raziskovalne dejavnosti. 

60. člen 
Program odkrivanja in raziskovanja surovin 

splošnega pomena obsega odkrivanje in razi- 
skovanje energetskih, kovinskih in nekovin- 
skih mineralnih surovin ter podzemnih voda. 

61. člen 

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

- zagotavljanje medrepubliškega sodelo- 
vanja ter spodbujanje medrepubliških razi- 
skav; 

- zagotavljanje vključevanja v mednarodno 
znanstveno dogajanje; 

- pospeševanje priprave in prenosa razi- 
skovalnih dosežkov v družbeno prakso; 

- usmerjanje razvoja raziskovalnih kadrov; 
- pospeševanje znanstvenega tiska in 

znanstvenih sestankov; 
- pospeševanje informacijsko-dokumenta- 

cijske dejavnosti; 
- pospeševanje razvoja raziskovalne infra- 

strukture. 

62. člen 

Uporabniki in izvajalci imajo pravico, da se 
v razizskovalni skupnosti pod pogoji, ki jih 
določa samoupravni sporazum o ustanovitvi 
raziskovalne skupnosti ali njen statut, organi- 
zirajo v temeljne skupnosti, v katerih neposre- 
dno uresničujejo medsebojne pravice, obvez- 
nosti in odgovornosti v svobodni menjavi dela 
na določenem območju ali na določenem po- 
dročju. 

63. člen 

Delavci ene ali več temeljnih organizacij 
izvajalcev in tisti uporabniki, katerih potrebe 
in interese ti izvajalci zadovoljujejo, lahko pod 
pogoji, ki jih določa samoupravni sporazum o 
ustanovitvi raziskovalne skupnosti ali njen 
statut, za uresničevanje svobodne menjave 
dela ustanovijo enoto raziskovalne skupnosti, 
v kateri uresničujejo skupne interese in potre- 
be pri oblikovanju in izvajanju raziskovalnega 
projekta oziroma usmerjenega raziskovalne- 
ga programa. 

64. člen OPOMBE: 

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. 

65. 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 51. 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, drugih 
samoupravno organiziranih delovnih ljudi ter 
občanov v krajevnih skupnostih. Delegate v 
zbor izvajalcev občinske raziskovalne skup- 
nosti oziroma posebne raziskovalne skupno- 
sti delegirajo delegacije izvajalcev, ki so člani 
skupnosti. 

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 iri posebnih 
raziskovalnih skupnosti ter delegacije tistih 
raziskovalnih organizacij, ki uresničujejo 
skupni raziskovalni program. 

S samoupravnim sporazumom o usta- 
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. 

66. člen 
Skupščina raziskovalne skupnosti ima 

predsedstvo. 
Člane predsedstva izvoli skupščina razisko- 

valne skupnosti izmed članov delegacij upo- 
rabnikov in izvajalcev. 

Delo predsedstva vodi predsednik, ki ga 
izvoli skupščina raziskovalne skupnosti 
izmed članov predsedstva. 

Samoupravni sporazum o ustanovitvi razi- 
skovalne skupnosti in njen statut določata 
število članov predsedstva in postopek za nji- 
hovo izvolitev. 
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OPOMBE: 67. člen 

Predsedstvo skupščine raziskovalne skup- 
nosti: 
. - pripravlja seje skupščine in določa pred- 

log dnevnega reda; 
- obravnava vprašanja usklajevanja in pro- 

gramiranja dela skupščine; 
- skrbi za zagotovitev pogojev za delo de- 

legatov skupščine; 
- spremlja delo delovnih teles skupščine; 
- skrbi za sodelovanje skupščine razisko- 

valne skupnosti s skupščino ustrezne družbe- 
nopolitične skupnosti, s skupščinami drugih 
samoupravnih interesnih skupnosti, z družbe- 
nopolitičnimi organizacijami in z drugimi sa- 
moupravnimi organizacijami in skupnostmi. 

68. člen 

Temeljno skupnost oziroma enoto razisko- 
valne skupnosti upravlja skupščina, ki ima 
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 skupščine temeljne 
skupnosti oziroma enote ter število in način 
delegiranja delegatov, ki jih delegirajo dele- 
gacije uporabnikov in izvajalcev, v skladu z 
merili, ki jih določi samoupravni sporazum o 
ustanovitvi raziskovalne skupnosti. 

69. člen 

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

Delegati v skupščini raziskovalne skupnosti 
sprejemajo plan raziskovalne skupnosti, ena- 
kopravno in sporazumno oblikujejo politiko 
na področju, za katero je skupnost ustanov- 
ljena, sestavljajo in predlagajo članom skup- 
nosti programe dela in razvoja ter sklepe o 
drugih skupnih zadevah, ki so določene v 
samoupravnem sporazumu o ustanovitvi 
skupnosti in v statutu v skladu z zakonom. Pri 
tem se zlasti sporazumevajo in pripravljajo 
predloge samoupravnih sporazumov o teme- 
ljih plana, predloge o medsebojnih pravicah, 
odgovornostih in obveznostih uporabnikov in 
izvajalcev, o raziskovalnih programih in stori- 
tvah, o ceni oziroma povračilu in elementih 
cene, samoupravnem nadzoru in pogojih ure- 
sničevanja svobodne menjave dela. O teh 
predlogih odločajo člani skupnosti. 

70. člen 
Kadar skupščina raziskovalne skupnosti 

odloča, sprejema svoje odločitve na sejah 
svojih zborov. 

Samoupravni sporazum o ustanovitvi razi- 
skovalne skupnosti in njen statut določata 
zadeve, o katerih odločajo delegati v skupšči- 
ni po predhodnem izjavljanju delavcev, delov- 
nih ljudi in občanov v temeljnih organizacijah 
združenega dela in drugih samoupravnih or- 
ganizacijah in skupnostih, o katerih odločajo 
delegati v skupščini na skupni seji obeh zbo- 
rov, zadeve, o katerih odločata oba zbora 

enakopravno in zadeve, o katerih odloča po- 
samezni zbor samostojno. 

Odločitve o zadevah, o katerih odločajo de- 
legati v skupščini na skupni seji obeh zborov, 
in o zadevah, o katerih odloča posamezni 
zbor samostojno, so sprejete, če jih je spreje- 
la večina delegatov. 

Odločitve o zadevah, o katerih odločata oba 
zbora enakopravno, so sprejete, če so bile 
sprejete z večino glasov delegatov v vsakem 
zboru in v enakem besedilu v obeh zborih.. 

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

Če tudi v ušklajevalnem postopku ni dose- 
ženo soglasje in bi bilo zaradi tega ogroženo 
opravljanje raziskovalne dejavnosti, lahko 
skupščina družbenopolitične skupnosti zača- 
sno uredi to vprašanje. 

71. člen 
Skupščina občinskih raziskovalnih skupno- 

sti in Raziskovalna skupnost Slovenije enako- 
pravno s pristojnimi zbori skupščine družbe- 
nopolitične skupnosti sprejemajo zakone in 
druge splošne akte s svojega področja, odlo- 
čajo o splošni politiki, razvoju in drugih po- 
membnih vprašanjih s svojega področja, ki so 
v pristojnosti skupščine družbenopolitične 
skupnosti. 

72. člen 
Uporabniki in izvajalci lahko v okviru razi- 

skovalne skupnosti oblikujejo skupne organe 
za urejanje skupnih zadev in izvrševanja na- 
log. 

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

73. člen 
Raziskovalne skupnosti sodelujejo z dru- 

gimi samoupravnimi interesnimi skupnostmi 
družbenih dejavnosti in materialne proizvod- 
nje, se dogovarjajo o skupnih nalogah in izva- 
janju teh nalog ter usklajujejo raziskovalne 
programe. V ta namen ustanavljajo skupne 
organe. 

Raziskovalne skupnosti usklajujejo s sa- 
moupravnimi interesnimi skupnostmi za 
vzgojo in izobraževanje in za zdravstvo razi- 
skovalne programe in pogoje svobodne me- 
njave dela na visokošolskih in zdravstvenih 
organizacijah združenega dela, ki opravljajo 
tudi raziskovalno dejavnost. 

74. 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. 
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75. člen 
S samoupravnim sporazumom o usta- 

novitvi raziskovalne skupnosti se opredelita 
namen in cilj ustanovitve skupnosti in svobo- 
dne menjave dela v skupnosti in po njej, pred- 
met svobodne menjave dela, samoupravno 
organiziranost v skupnosti, vsebina, način in 
postopek sporazumevanja o medsebojnih 
pravicah, obveznostih in odgovornostih, 
osnove družbenoekonomskih odnosov v razi- 
skovalni skupnosti, pravice in odgovornosti 
organov skupnosti, druge zadeve in vpraša- 
nja, ki so skupnega pomena za njene člane. 

Samoupravni sporazum o ustanovitvi razi- 
skovalne skupnosti in njen statut določata 
način sodelovanja s predstavniki organov 
drugih organizacij in skupnosti v skupščini 
raziskovalne skupnosti. 

K samoupravnemu sporazumu o usta- 
novitvi in statutu občinske raziskovalne skup- 
nosti in Raziskovalne skupnosti Slovenije da- 
je soglasje skupščina pristojne družbenopoli- 
tične skupnosti. K samoupravnemu sporazu- 
mu o ustanovitvi in statutu posebne razisko- 
valne skupnosti daje soglasje izvršni svet 
skupščine pristojne družbenopolitične skup- 
nosti. 

7S. 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 opravlja nadzor nad uveljavlja- 
njem pravic, obveznosti in odgovornosti, nad 
oblikovanjem in uporabo sredstev, nad izvaja- 
njem sprejetih planov, programov in nalog ter 
nad delovanjem organov skupnosti in njene 
strokovne službe. * 

S samoupravnim sporazumom o usta- 
novitvi raziskovalne skupnosti, statutom in 
drugimi samoupravnimi splošnimi akti se v 
skladu z zakonom urejajo pravice, dolžnosti 
in odgovornosti organa samoupravne delav- 
ske kontrole in njegovih članov, sestav, voli- 
tve in odpoklic ter število članov organa sa- 
moupravne delavske kontrole. 

77. člen 
Spore iz družbenoekonomskih odnosov, iz 

samoupravnih odnosov pri sprejemanju in iz- 
polnjevanju planskih odločitev in iz drugih 
samoupravnih razmerij, ki jih delovni ljudje 
samostojno urejajo v raziskovalni skupnosti, 
rešuje posebno sodišče združenega dela. 

Posebno sodišče združenega dela lahko 
ustanovijo uporabniki in izvajalci s samou- 
pravnim sporazumom pri raziskovalni skup- 
nosti, lahko pa več raziskovalnih skupnosti s 
samoupravnim sporazumom ustanovi skupno 
posebno sodišče združenega dela. Skupno 
posebno sodišče združenega dela lahko razi- 
skovalne skupnosti ustanovijo tudi skupaj s 
samoupravnimi interesnimi skupnostmi po- 
dobnih družbenih dejavnosti. 

Skupno posebno sodišče združenega dela 
rešuje tudi spore iz družbenoekonomskih in 

drugih samoupravnih odnosov med skup- OPOMBE: 
nostmi, ki so ga ustanovile. 

78. člen 
Za opravljanje administrativno-strokovnih, 

pomožnih in tem podobnih del skupnega po- 
mena oblikujejo raziskovalne skupnosti de- 
lovne skupnosti. 

Raziskovalna skupnost si lahko zagotovi 
opravljanje del iz prvega odstavka tega člena 
tudi s samoupravnim sporazumom z drugo 
samoupravno interesno skupnostjo, organi- 
zacijo ali organom. 

Občinska raziskovalna skupnost skupaj z 
drugimi samoupravnimi interesnimi skup- 
nostmi v občini oblikuje delovno skupnost, ki 
opravlja dela iz 1. odstavka tega člena za več 
samoupravnih interesnih skupnosti v občini. 

Posebne raziskovalne skupnosti in Razi- 
skovalna skupnost Slovenije oblikujejo skup- 
no delovno skupnost. 

79. člen 
Delovno skupnost iz prvega odstavka 78. 

člena vodi vodja. 
Vodjo delovne skupnosti imenujejo in ra- 

zrešujejo skupščine raziskovalnih in drugih 
samoupravnih interesnih skupnosti, ki so 
skupaj oblikovale delovno skupnost, ko dobi- 
jo mnenje delavskega sveta delovne skupno- 
sti. 

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

novitvi skupnosti oziroma s statutom se dolo- 
čijo oblike obveščanja javnosti. 

Samoupravni sporazum o ustanovitvi razi- 
skovalne skupnosti, statut in drugi splošni 
akti, določeni v samoupravnem sporazumu o 
ustanovitvi, se objavljajo v uradnem glasilu 
družbenopolitične skupnosti. 

81. 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 

82. 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. 

83. člen 
Iz Sklada Borisa Kidriča se podeljujejo: 
- Kidričeve nagrade, 
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OPOMBE: - 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. 

84. člen 

Sklad Borisa Kidriča ima upravni odbor. 
Predsednika in člane odbora imenuje skup- 
ščina Raziskovalne skupnosti v soglasju s 
Skupščino SR Slovenije. 

85. 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. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

samoupravne splošne akte z določbami tega 
zakona najkasneje do 31. 12. 1980. 

87. 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. 

88. 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. 

89. 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). 

86. člen 
Raziskovalne organizacije morajo uskladiti 

svojo organizacijo in dejavnost ter uskladiti 

90. člen 
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v 

Uradnem listu SR Slovenije. 

Skupščina SR Slovenije je na sejah zborov dne 25. 
junija 1979 sprejela osnutek zakona o raziskovalni de- 
javnosti in raziskovalnih skupnostih in naročila Izvrš- 
nemu svetu, da pripravi predlog zakona, pri tem pa 
upošteva predloge, pripombe in mnenja skupščinskih 
odborov in komisij ter pripombe, predloge in mnenja iz 
razprave na sejah zborov. 

Osnutek zakona je dne 11. julija 1979 sprejela tudi 
skupščina Raziskovalne skupnosti Slovenije. 

Osnutek zakona so pred razpravo v Skupščini SR 
Slovenije oziroma na skupščini Raziskovalne skupno- 
sti Slovenije obravnavali tudi svet za znanost pri pred- 
sedstvu RK SZDL ter nekatere občinske in področne 
raziskovalne skupnosti. 

Udeleženci v razpravah so podprli predlagane za- 
konske rešitve, ocenili, da je zakonski osnutek 
ustrezna podlaga za nadaljnjo preobrazbo razisko- 
valne dejavnosti in uveljavitev novih družbenoekonom- 
skih odnosov na tem področju ter dali okoli 170 pri- 
pomb in predlogov za spremembo ali vsebinsko dogra- 
jevanje posameznih zakonskih določb. 

Predlagatelj je pri pripravi predloga zakona proučil 
vse predloge iz razprave. V predlogu zakona je upošte- 
vana večina predlogov, mnenj in pripomb, ki so jih dali 
delegati na sejah delovnih teles in zborov skupščine ali 
pismeno, kakor tudi predlogi, ki jih je predlagatelj 
prejel od drugih udeležencev v razpravi. Dobesedno ali 

smiselno so v predlog zakona vključeni predlogi, ki 
pomenijo vsebinsko dograjevanje zakonskih rešitev ali 
prispevajo k izboljšanju besedila posameznih določb. 

Predlagatelj ni mogel upoštevati pripomb in predlo- 
gov, ki so v nasprotju s sistemskimi izhodišči, zlasti z 
določbami zakona o skupnostih svobodne menjave 
dela. 

Mnogo koristnih pobud in predlogov iz razprave ni 
bilo mogoče vključiti v zakonsko besedilo, ker po vse- 
bini ne sodijo v zakon, temveč v izvršilne predpise, 
samoupravne sporazume o ustanovitvi raziskovalnih 
skupnosti ter v samoupravne splošne akte raziskoval- 
nih organizacij in skupnosti. 

Vsebinske dopolnitve so terjale tudi razširitev bese- 
dila z vnašanjem nekaterih novih členov in z dopolnje- 
vanjem aH spremembo dosedanjih členov. Osnovna 
zgradba zakona je ostala nespremenjena, čeprav je v 
posameznih poglavjih zaradi vsebinskih dopolnitev 
spremenjena tudi sistematika posameznih določb in 
vrstni red členov. 

I. 

V »Splošnih določbah« ni bistvenih sprememb; do- 
polnjene so opredelitve uporabnega raziskovalnega 
dela in določbe o javnosti rezultatov raziskovalnega 
dela. 
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V razpravi so bile izrečene pripombe, da so opredeli- 
tve temeljnega, uporabnega in razvojnega raziskoval- 
nega dela preohlapne. Predlagatelj je v predlogu za- 
kona ohranil tako opredelitev raziskovalnega dela, ki 
ustreza vsem vrstam in področjem raziskovalne dejav- 
nosti, in ni mogel upoštevati pripomb, ki so vodile k 
poudarjanju značilnosti, ki veljajo samo za tehnološko 
področje raziskovalne dejavnosti. 

Predlagatelj tudi ni sprejel pripombe, da naj ta zakon 
zajame celotno inovacijsko dejavnost, saj je razisko- 
valna dejavnost le del inovacijske verige. Upoštevati 
tudi ni mogel pripomb, da se s tem zakonom podrob- 
neje uredi tudi zaščita raziskovalnih dosežkov, zlasti 
izumov, ker to ureja zvezni zakon. 

II. 
V poglavju »Raziskovalne organizacije« so oprede- 

ljene raziskovalne organizacije, njihove naloge, pogoji 
za njihovo organiziranje oziroma ustanovitev, upravlja- 
nje teh organizacij ter raziskovalci. 

Naloge raziskovalnih organizacij so v predlogu za- 
kona dopolnjene z nalogami pri organiziranju sveto- 
valne dejavnosti in skrbi za inovacijsko dejavnost. 

Dopolnjene so tudi določbe o zadevah posebnega 
družbenega pomena, o katerih soodločajo tudi dele- 
gati družbene skupnosti v svetu raziskovalne organiza- 
cije ter delegati uporabnikov, ki so udeleženi v nepo- 
sredni svobodni menjavi dela. 

Udeleženci v razpravi so podprli predlagano oprede- 
litev raziskovalca; bilo pa je tudi precej predlogov za 
večji poudarek formalnim pogojem za raziskovalca, 
zlasti glede usposobljenosti, za raziskovalno delo. 

V predlogu zakona je predlagatelj upošteval tiste 
pripombe, ki redakcijsko izboljšujejo predlagano opre- 
delitev raziskovalca. 

Prav tako so bile številne pripombe na določilo, da je 
raziskovalna organizacija dolžna omogočiti drugim ra- 
ziskovalnim organizacijam in raziskovalcem uporabo 
svoje raziskovalne opreme na način in pod pogoji, ki 
jih določa samoupravni splošni akt v skladu s samou- 
pravnim sporazumom, ki se sklene v Raziskovalni 
skupnosti Slovenije. To določilo ima podlago v 56. 
členu republiške ustave, zato teh pripomb predlagatelj 
ni mogel upoštevati. 

III. 

V poglavju »Odnos med udeleženci svobodne me- 
njave d&la v raziskovalni dejavnosti« je več vsebinskih 
sprememb in dopolnitev. 

Predmet svobodne menjave dela je dopolnjen še z 
drugo storitvijo, ki jo zakon opredeljuje kot storitev 
informacijskordokumentacijske, knjižničarske, arhiv- 
ske aH podobne dejavnosti, ki neposredno služi razi- 
skovalnemu delu. 

Povsem nove so določbe o planiranju v raziskovalni 
dejavnosti. Predlog zakona določa elemente za pri- 
pravo samoupravnih sporazumov o temeljih plana razi- 
skovalne skupnosti, vsebino samoupravnega spora- 
zuma o temeljih plana občinske in posebne razisko- 
valne skupnosti ter Raziskovalne skupnosti Slovenije 
ter planov teh skupnosti. Prav tako določa, da občin- 
ske in posebne raziskovalne skupnosti v procesu pri- 
prave svojega samoupravnega sporazuma o temeljih 
plana uskladijo s samoupravnim sporazumom vsebin- 
ske in razvojne usmeritve, s katerimi se zagotavljajo 
splošni družbeni interesi na področju raziskovalne de- 
javnosti za skladen gospodarski in družbeni razvoj 
posameznih področij združenega dela, območij in ob- 
čine in raziskovanje potreb, ki izhajajo iz planiranih 

dolgoročnih sprememb v strukturi proizvajalnih sil in 
razvoju družbenih odnosov. 

Določbe o virih sredstev za zadovoljevanje obvezno- 
sti v svobodni menjavi dela v raziskovalni dejavnosti so 
dopolnjene in predlog zakona določa, da se sredstva 
za zadovoljevanje tistih potreb in interesov po razisko- 
valni dejavnosti, ki se uresničujejo z neposredno svo- 
bodno menjavo dela, zagotavljajo iz materialnih stro- 
škov, amortizacije materialnih pravic, ki sestavljajo 
osnovna sredstva ter amortizacije sredstev za inovacije 
in druge trajnejše izboljšave pogojev za delo in proiz- 
vodnjo ter iz sredstev skupne porabe in sredstev za 
izboljševanje in razširjanje materialne osnove dela. 
Sredstva za zadovoljevanje tistih potreb in interesov po 
raziskovalni dejavnosti, ki se uresničujejo s svobodno 
menjavo dela v raziskovalni skupnosti, po njej pa se 
zagotavljajo iz dohodka temeljnih organizacij in delov- 
nih skupnosti ter iz dohodka oziroma prihodkov drugih 
delovnih ljudi. 

IV. 
V poglavju »Samoupravno organiziranje udeležen- 

cev svobodne menjave dela v raziskovalni dejavnosti in 
medsebojna razmerja v raziskovalnih skupnostih« so 
zlasti dopolnjene zadeve, ki jih uporabniki in izvajalci 
opravljajo v raziskovalnih skupnostih, sodelovanje 
med raziskovalnimi skupnostmi, določila o ustanavlja- 
nju enot in temeljnih skupnosti ter določbe o posebnih 
sodiščih združenega dela in delovnih skupnostih, ki za 
raziskovalne skupnosti opravljajo administrativno- 
strokovna, pomožna in tem podobna dela. 

V skladu s pripombami v razpravi predlog zakona 
jasneje opredeljuje naloge, ki jih opravljajo uporabniki 
in izvajalci v občinski raziskovalni skupnosti, zlasti 
glede oblikovanja raziskovalnega programa na svojem 
območju in samoupravnega sporazumevanja za ure- 
sničevanje tega programa. 

Skupni raziskovalni program Raziskovalne skupno- 
sti Slovenije je v predlogu zakona jasneje opredeljen 
kot program, ki ga sestavljajo raziskave na področju 
družbenih in humanističnih ved, ki imajo poseben na- 
cionalni pomen in temeljne raziskave na področju dru- 
gih ved, ki so posebnega ali ključnega pomena za 
skladen razvoj raziskovalne dejavnosti. V skupni razi- 
skovalni program se torej vključujejo samo tiste razi- 
skave, ki himajo neposrednega uporabnika, po po- 
menu pa tudi presegajo interes uporabnikov v posa- 
meznih občinskih oziroma posebnih raziskovalnih 
skupnostih. Predlagatelj ni sprejel pripomb, ki so ter- 
jale širitev vsebine skupnega raziskovalnega programa 
preko tako opredeljenega okvira. 

Med naloge, ki jih uporabniki in izvajalci uresniču- 
jejo v Raziskovalni skupnosti Slovenije, je vključeno 
tudi opredeljevanje programa geološko-rudarskih razi- 
skav splošnega pomena in zagotavljanje sredstev za 
uresničevanje tega programa. Program rudarsko-geo- 
loških raziskav splošnega pomena obsega raziskave 
energetskih, kovinskih in nekovinskih mineralnih suro- 
vin ter podzemne vode. Glede na izjemen družbeni 
pomen teh raziskav in relativno velika sredstva, ki so 
potrebna za njihovo izvedbo, so te raziskave vključene 
kot poseben program v Raziskovalni skupnosti Slove- 
nije, neodvisno od skupnega raziskovalnega programa 
in drugih nalog Raziskovalne skupnosti Slovenije. 

Določbe o enotah in temeljnih skupnostih razisko- 
valnih skupnosti so usklajene z določbami zakona o 
skupnih osnovah svobodne menjave dela. 

Predlog zakona določa, da ima skupščina razisko- 
valne skupnosti predsedstvo kot kolektivni organ s 
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predsednikom. Predsedstvo skupščine raziskovalne 
skupnosti ima le usklajevalne naloge. 

Dopolnjene so tudi določbe o sodelovanju med razi- 
skovalnimi skupnostmi ter med raziskovalnimi in dru- 
gimi samoupravnimi interesnimi skupnostmi. Predlog 
zakona predvideva, da občinske in posebne razisko- 
valne skupnosti usklajujejo delo in pogoje svobodne 
menjave dela ter se dogovarjajo o skupnih programih. 
Podobno sodelovanje predvideva med raziskovalnimi 
skupnostmi in drugimi samoupravnimi interesnimi 
skupnostmi drugih družbenih dejavnosti in materialne 
proizvodnje. Posebej pa še določa, da raziskovalne 
skupnosti usklajujejo s samoupravnimi interesnimi 
skupnostmi za vzgojo in izobraževanje in zdravstvo 
raziskovalne programe in pogoje svobodne menjave 
dela na visokošolskih in zdravstvenih organizacijah 
združenega dela, ki opravljajo tudi raziskovalno dejav- 
nost. 

Določbe o posebnih sodiščih združenega dela in 
delovnih skupnostih, ki opravljajo za raziskovalne 
skupnosti administrativno strokovna, pomožna in tem 

podobna dela, so dopolnjene in bolj določne. Predlog 
zakona določa, da se pri raziskovalni skupnosti usta- 
novi posebno sodišče združenega dela, daje pa tudi 
možnost, da več raziskovalnih skupnosti ustanovi 
skupno posebno sodišče združenega dela. Skupno 
posebno sodišče lahko raziskovalne skupnosti usta- 
novijo tudi s samoupravnimi interesnimi skupnostmi 
podobnih družbenih dejavnosti. 

Delovna skupnost se za občinske raziskovalne skup- 
nosti organizira kot delovna skupnost za več samou- 
pravnih interesnih skupnosti v občini, posebne razi- 
skovalne skupnosti in Raziskovalna skupnost Slovenije 
pa oblikujejo skupno delovno skupnost. 

V. 

Določbe o Skladu Borisa Kidriča, iz katerega se 
podeljujejo nagrade za izredno pomembne razisko- 
valne dosežke, pomembne izume in tehnične izbolj- 
šave ter za uspešno življenjsko delo na področju razi- 
skovalne dejavnosti, so ostale nespremenjene. V raz- 
pravi o osnutku zakona nanje ni bilo pripomb. 

PREDLOG ZAKONA 

o skupnostih socialnega varstva 

(ESA212) 

OPOMBE: 1. člen 
Ta zakon ureja organizacijo in delo samou- 

pravnih interesnih skupnosti socialnega var- 
stva (v nadaljnjem besedilu: skupnosti social- 
nega varstva), v katere se združujejo delavci, 
drugi delovni ljudje in občani po samouprav- 
nih interesnih skupnostih socialnega 
skrbstva, otroškega varstva, pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja, starostnega zava- 
rovanja kmetov, zaposlovanja ter stanovanj- 
skih skupnosti (v nadaljevanju: ustanovite- 
ljice). 

2. člen 

S socialnim varstvom se zagotavlja delav- 
cem, drugim delovnim ljudem in občanom 
izenačevanje in izboljševanje njihovih živ- 
ljenjskih in delovnih pogojev ter odpravljanje 
socialnih razlik. 

3. člen 
Delavci, drugi delovni ljudje in občani zado- 

voljujejo svoje osebne in skupne potrebe ter 
interese po socialnem varstvu, tako da obliku- 
jejo in uresničujejo program socialnega var- 
stva v temeljnih organizacijah združenega de- 
la, v krajevnih skupnostih in v samoupravnih 
interesnih skupnostih, ki so jih ustanovili za 
posamezna področja, in se zaradi usklajeva- 
nja posameznih vidikov socialnega varstva 
kot bistvene sestavine celovite socialne var- 
nosti ter skupnega izvajanja drugih nalog 
združujejo v samoupravne interesne skupno- 

sti socialnega varstva oziroma sodelujejo na 
drug ustrezen način. 

4. člen 

V skupnostih socialnega varstva delavci, 
drugi delovni ljudje in občani usklajujejo pro- 
grame dela na posameznih področjih social- 
nega varstva, socialnovarstvene elemente za 
samoupravne sporazume o temeljih planov, 
osnove in merila za posamezne socialnovar- 
stvene pravice in druge socialnovarstvene ko- 
rektive ter zagotavljajo enakopravno odloča- 
nje s pristojnimi zbori skupščin družbenopoli- 
tičnih skupnosti. 

5. člen 

Dejavnost skupnosti socialnega varstva je 
posebnega družbenega pomena. 

6. člen 

Če se v samoupravnih interesnih skupno- 
stih, ki niso ustanoviteljice, dogovarjajo o de- 
lih programov, ki se nanašajo na socialno 
varstvo ali sprejemajo osnove in merila za 
posamezne pravice, ki imajo tudi socialno- 
varstveni pomen, je treba take dele progra- 
mov oziroma osnove in merila predhodno us- 
kladiti v skupnostih socialnega varstva. 

7. člen 

Naloge s področja socialne varnosti borcev 
NOV in drugih borcev, vojaških invalidov in 
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civilnih invalidov vojne se usklajujejo v skup- 
nostih socialnega varstva. 

8. člen 
Delavci, drugi, delovni ljudje in občani v 

samoupravnih sporazumih o temeljih planov 
samoupravnih interesnih skupnosti ustanovi- 
teljic in drugih samoupravnih sporazumih do- 
ločijo obseg socialno-varstvenih pravic, po- 
goje ter način uresničevanja teh pravic, meri- 
la za ugotavljanje upravičenosti do njih, med- 
sebojne pravice, obveznosti in odgovornosti 
ter zagotovijo materialne in druge pogoje za 
uresničevanje dogovorjenih nalog in ciljev. 
Pri tem upoštevajo v skupnostih socialnega 
varstva usklajene in dgovorjene elemente za 
samoupravne sporazume o temeljih planov, 
delovne programe s posameznih področij so- 
cialnega varstva ter osnove in merila za posa- 
mezne socialnovarstvene pravice. 

9. člen 
Skupnosti socialnega varstva so: občinske 

skupnosti socialnega varstva in Skupnost so- 
cialnega varstva Slovenije. 

Na območjih mest oziroma regionalnih 
skupnosti kot posebnih družbenopolitičnih 
skupnosti se lahko skupnosti socialnega var- 
stva organizirajo kot mestne ali regionalne 
skupnosti. 

10. člen 
Občinske skupnosti socialnega varstva se 

ustanovijo v skladu s tem zakonom s samou- 
pravnim sporazumom o ustanovitvi skupno- 
sti, ki ga sklenejo občinske skupnosti za so- 
cialno skrbstvo, otroško varstvo, zaposlova- 
nje ter občinske stanovanjske skupnosti in 
enote Skupnosti pokojninskega in invalidske- 
ga zavarovanja kmetov SR Slovenije. 

Skupnost socialnega varstva Slovenije se 
ustanovi s samoupravnim sporazumom o 
ustanovitvi, ki ga sklenejo Skupnosti social- 
nega skrbstva Slovenije, Zveza skupnosti za 
zaposlovanje SR Slovenije, Skupnost otro- 
škega varstva Slovenije, Skupnost pokojnin- 
skega in invalidskega zavarovanja v SR Slove- 
niji, Skupnost starostnega zavarovanja kme- 
tov SR Slovenije in Zveza stanovanjskih skup- 
nosti Slovenije. 

11. člen 
Samoupravni sporazum o ustanovitvi skup- 

nosti socialnega varstva ureja organizacijo in 
sestavo skupščine skupnosti, predsedstva 
skupščine in drugih organov, pooblastila in 
odgovornosti skupščine in njenih organov, 
način odločanja v skupščini skupnosti, način 
samoupravnega nadzorstva nad delom skup- 
nosti socialnega varstva ter druga razmerja v 
skupnosti. 

Statut in drugi samoupravni splošni akti 
skupnosti socialnega varstva na podlagi sa- 
moupravnega sporazuma iz prejšnjegaod- 
stavka podrobneje urejajo pravice, obvezno- 
sti in odgovornosti ustanoviteljic. 

K samoupravnemu sporazumu o usta- 

novitvi in statutu skupnosti socialnega var- OPOMBE: 
stva daje soglasje skupščina pristojne druž- 
benopolitične skupnosti. 

12. člen 
Delavci, drugi delovni ljudje in občani v 

občinskih skupnostih socialnega varstva us- 
klajujejo programe socialnega varstva, opre- 
deljujejo prednostne naloge ter se dogovarja- 
jo o uvajanju novih oblik socialnega varstva 
za območje občine. 

V občinskih skupnostih socialnega varstva 
se usklajujejo zlasti: 

- osnove in merila za uveljavljanje social- 
nih pravic, odvisnih od dohodka in socialnih 
razmer posameznika ali družine, 

- osnove in merila za uveljavljanje social- 
nih dajatev, ki jih občanom zagotavljajo ob- 
činske samoupravne interesne skupnosti, 

- nadomestila posebnih dohodkov za čas 
odsotnosti z dela zaradi bolezni, poškodb, 
poroda in nege otroka ter nadomestila za čas 
brezposelnosti, 
- merila za pripsevke 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 storitve 
vzgojnovarstvenih organizacij, dijaških in štu- 
dentskih domov ter socialnih zavodov, k sta- 
narinam in za druge delne nadomestitve, ki se 
priznavajo občanom z nižjimi osebnimi do- 
hodki in njihovim družinskim članom, 

- osnove in merila za odpis prispevka kme- 
tom za starostno zavarovanje, 

- socialno-ekonomske osnove za uveljav- 
ljanje pravic do štipendij ter merila za sprejem 
v dijaške in študentske domove, 

- programi za izgradnjo socialnih zavodov 
in invalidskih delavnic, 

- načrtovanje in izvajanje usposabljanja, 
varstva in zaposlovanja otrok z motnjami v 
telesnem in duševnem razvoju ter odraslih 
invalidnih oseb, 

- delo na področju preprečevanja vzrokov 
in odpravljanja posledic alkoholizma ter dru- 
gih zasvojenosti, 

- socialno-varstvene naloge s področja 
ljudske obrambe in družbene samozaščite, ki 
so skupnega pomena za ustanoviteljice, 

- izhodišča za uresničevanje dogovorjenih 
oblik varstva borcev NOV in drugih borcev, 
vojaških invalidov ter civilnih invalidov vojne, 

- izhodišča za vodenje enotne evidence o 
socialnih dajatvah in o prejemnikih socialnih 
dajatev in spremljanje učinkov sprejetih 
osnov in meril za uveljavljanje socialnih pra- 
vic na socialne razmere posameznika in nje- 
gove družine. 

13. člen 
V Skupnosti socialnega varstva Slovenije 

delavci, drugi delovni ljudje in občani usklaju- 
jejo programe in prednostne naloge socialne- 
ga varstva, ki so skupnega pomena za SR 
Slovenijo, ter sprejemajo skupna izhodišča za 
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OPOMBE: uresničevanje solidarnosti na posameznih 
področjih socialnega varstva. 

14. člen 

Delavci, drugi delovni ljudje in občani v 
občinskih skupnostih socialnega varstva ter v 
Skupnosti socialnega varstva Slovenije ureja- 
jo tudi druge zadeve, ki jim jih nalagajo zako- 
ni in drugi predpisi oziroma za katere so se 
dogovorili s samoupravnimi sporazumi in 
družbenimi dogovori. 

15. člen 

Skupščina skupnosti socialnega varstva 
enakopravno s pristojnimi zbori skupščine 
družbenopolitične skupnosti sprejema zako- 
ne in druge splošne akte s posameznih po- 
dročij socialnega varstva, odloča o socialno- 
varstveni politiki, razvoju posameznih podro- 
čij socialnega varstva in o drugih pomembnih 
vprašanjih s tega področja. 

16. člen 
Delavci, drugi delovni ljudje in občani po 

samoupravnih interesnih skupnostih, ki usta- 
novijo skupnost socialnega varstva, zagotav- 
ljajo materialne pogoje za delo skupščine 
skupnosti socialnega varstva, njenih organov 
in za opravljanje strokovnih opravil. 

17. člen 

Skupnost socialnega varstva upravlja skup- 
ščina skupnosti. 

Skupščino skupnosti socialnega varstva se- 
stavljajo delegati, ki jih delegirajo skupščine 
ustanoviteljic po načelu enake zastopanosti 
uporabnikov in izvajalcev. 

Sestava, način delegiranja in število dele- 
gatov za skupščino skupnosti socialnega var- 
stva se določijo s samoupravnim sporazu- 
mom o ustanovitvi skupnosti. 

18. člen 

Kadar skupščina skupnosti socialnega var- 
stva obravnava posamezna vprašanja iz pri- 
stojnosti samoupravne interesne skupnosti, 
ki ni ustanoviteljica, delegati te skupnosti so- 
delujejo pri delu skupščine na način, ki ga 
določi samoupravni sporazum o ustanovitvi 
skupnosti oziroma njen statut. 

19. člen 

Skupščina skupnosti socialnega varstva 
ima predsedstvo. 

Delo predsedstva vodi predsednik, ki ga 
izvoli skupščina izmed članov predsedstva. 

Samoupravni sporazum o ustanovitvi skup- 
nosti socialnega varstva in njen statut določa- 
ta število članov predsedstva in postopek za 
njihovo izvolitev. 

20. člen 

Predsedstvo skupščine skupnosti socialne- 
ga varstva: 

- pripravlja zasedanja skupščine, 
- določa predlog dnevnega reda, 

- skrbi za oblikovanje predlogov stališč, 
poročil in mnenj in za pripravo drugih gradiv, 
ki so potrebna za delo skupščine, 

- skrbi za zagotovitev pogojev za delo de- 
legatov skupščine, 
- spremlja delo delovnih teles skupščine, 
- skrbi za sodelovanje skupščine skupno- 

sti socialnega varstva s skupščino ustrezne 
družbenopolitične skupnosti. 

21. člen 

Za izvrševanje določenih stalnih in obča- 
snih skupnih nalog ter za izvrševanje spreje- 
tih sklepov lahko ustanoviteljice oblikujejo 
skupne organe izmed delegatov, ki so člani 
delegacij uporabnikov oziroma izvajalci za 
skupščino ustanoviteljic; za opravljanje dolo- 
čenih nalog, pri katerih sodelujejo tudi samo- 
upravne interesne skupnosti, ki niso usta- 
noviteljice, pa tudi izmed delegatov teh skup- 
nosti. 

22. člen 

Skupščina skupnosti socialnega varstva 
obravnava posamezna vprašanja in lastno po- 
budo, na pobudo katerekoli ustanoviteljice ali 
druge samoupravne interesne skupnosti. 

Pobudo za obravnavo lahko da tudi organ 
družbenopolitične skupnosti, predvsem pri 
pripravi in usklajevanju izhodišč za socialno- 
varstvene dele srednjeročnih in kratkoročnih 
programov ustanoviteljic ter drugih skupnosti 
s področja družbenih dejavnosti, pri določa- 
nju prednostnih nalog in pri drugih nalogah 
zaradi enotnega pristopa k uresničevanju so- 
cialnovarstvene politike v občini oziroma re- 
publiki. 

23. člen 

V primeru, da katerakoli občinska skupnost 
socialnega varstva meni, da bi se s posebnimi 
problemi socialnega varstva, ki se pojavijo na 
nekem območju, morale seznaniti tudi druge 
skupnosti, ko skupščina Skupnosti socialne- 
ga varstva Slovenije enakopravno z zbori 
Skupščine SR Slovenije sprejema planske ak- 
te SR Slovenije in zakone, ter v primeru, ko se 
v skupščini skupnosti oblikujejo in usklajujejo 
enotni vidiki in izhodišča s posameznih po- 
dročij socialnega varstva za več občin oziro- 
ma za območje republike, sodelujejo v skup- 
ščini Skupnosti socialnega varstva Slovenije 
tudi občinske skupnosti socialnega varstva. 

24. člen 

O vseh vprašanjih, ki jih obravnavajo dele- 
gati v skupščini občinske skupnosti socialne- 
ga varstva, praviloma razpravljajo delegacije, 
ki delegirajo delegate v skupščine ustanovite- 
ljic skupnosti socialnega varstva na skupnem 
sestanku delegacij v temeljnih organizacijah 
združenega dela in v krajevnih skupnostih. 

25. člen 

Stališče, priporočilo ali mnenja skupščine 
skupnosti socialnega varstva je sprejeto, če 
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se o njem sporazumejo skupine delegatov 
vseh ustanoviteljic. 

Samoupravni splošni akti skupnosti so 
sprejeti oziroma člani predsedstva in drugih 
organov skupščine skupnosti so izvoljeni ozi- 
roma imenovani tedaj, ko se o tem sporazume 
večina vseh delegatov ustanoviteljic. % 

26. člen 
Če do sprejema stališča, priporočila ali 

mnenja, splošnega akta ali do izvolitve po 
prejšnjem členu ni prišlo, se prične usklaje- 
val ni postopek med ustanoviteljicami po po- 
stopku, ki je določen s statutom skupnosti. 

Če ni prišlo do sprejema stališča, priporoči- 
la ali mnenja o zadevi, ki jo je skupščini skup- 
nosti socialnega varstva predložila samou- 
pravna interesna skupnost, ki ni ustanovitelji- 
ca, sodeluje v usklajevalnem postopku tudi ta 
skupnost. 

Če tudi v usklajevalnem postopku ni dose- 
ženo soglasje in bi bila s tem resno ogrožena 
uresničitev posameznih socialnovarstvenih 
delov programov, lahko skupščina pristojne 
družbenopolitične skupnosti na predlog svo- 
jega izvršnega sveta začasno uredi to vpraša- 
nje. 

27. člen 
Zakonitost poslovanja in dela skupnosti so- 

cialnega varstva nadzoruje za zadeve social- 
nega varstva pristojni upravni organ. 

28. člen 
Nadzorstvo nad uresničevanjem sprejetih 

stališč, priporočil in mnenj, nad oblikovanjem 
in uporabo sredstev, nad delovanjem organov 
skupnosti socialnega varstva ter njene stro- 

kovne službe opravlja organ samoupravne 
delavske kontrole skupnosti, ki ga določijo 
ustanoviteljice skupnosti v skladu s samou- 
pravnim sporazumom o ustanovitvi skupno- 
sti. 

29. člen 
Za opravljanje administrativno strokovnih, 

pomožnih in tem podobnih del, ki so potreb- 
na za nemoteno delovanje skupščine skupno- 
sti socialnega varstva in njenih organov, usta- 
novijo te skupnosti skupaj s samoupravnimi 
interesnimi skupnostmi socialnega skrbstva, 
otroškega varstva in z zdravstvenimi skup- 
nostmi skupno strokovno službo ali si z dogo- 
vorom z drugo skupnostjo, organizacijo ali 
upravnim organom zagotovijo opravljanje teh 
del. 

30. člen 
Skupnosti socialnega varstva morajo uskla- 

diti svojo organizacijo in svoje samoupravne 
splošne akte z določbami tega zakona do 31. 
decembra 1980. Do tega dne se za financira- 
nje Skupnosti socialnega varstva Slovenije 
uporabljajo določbe dosedanjega Zakona o 
skupnostih socialnega varstva. 

31. člen 
Z dnem uveljavitve tega zakona preneha 

veljati Zakon o skupnostih socialnega varstva 
(Uradni list SRS, št. 39/74). 

32. člen 
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v 

Uradnem listu SRS. 

OPOMBE: 

OBRAZLOŽITEV 

Skupščina SR Slovenije je sprejela osnutek Zakona o skup- 
nostih socialnega varstva na sejah zborov dne 25. 6. 1979. 

Osnutek zakona so pred tem obravnavali odbor za družbe- 
noekonomske odnose in odbor za družbenopolitični sistem 
družbenopolitičnega zbora, odbor za družbenoekonomske 
odnose in odbor za družbenopolitični in komunalni sistem ter 
odbor za družbenoekonomske odnose in razvoj zbora občin. 
Osnutek zakona sta obravnavala tudi zakonodajno-pravna 
komisija in komisija za pravosodje Skupščine SR Slovenije. 

Mnenja, pripombe in predloge k osnutku zakona so Skup- 
ščini SR Slovenije pismeno posredovali skupina delegatov 7. 
in 5. okoliša za zbor združenega dela in skupina delegatov 
zbora občin, občina Nova Gorica; skupina delegatov za zbor 
občin, občina Črnomelj; občinska skupnost socialnega var- 
stva Ljutomer; skupina delegatov za zbor občin, občina Mari- 
bor; skupina delegatov za zbor združenega dela in zbor ob- 
čin, občina Idrija; skupina delegatov za zbor občin in zbor 
združenega dela, občina Ljutomer; zbor delegatov za delegi- 
ranje delegatov v zbor občin in zbor združenega dela, občina 
Tolmin; skupščina občine Ljubljana-Šiška; skupina delegatov 
za zbor združenega dela, občina Domžale; skupina delegatov 
za področje gospodarstva 15. okoliša, občina Škofja Loka. 

Svoja mnenja, stališča in pripombe so predlagatelju 
osnutka zakona poslali tudi Skupnost socialnega varstva Slo- 
venije, Zveza stanovanjskih skupnosti Slovenije, Republiški 
odbor sindikata delavcev zdravstva in socialnega varstva Slo- 
venije, Republiški odbor Zveze združenj borcev NOV Slove- 
nije, občinska skupnost socialnega varstva Idrija, občinska 
skupnost socialnega skrbstva Celje, Domžale, Moste-Polje in 
Vič-Rudnik ter Koordinacijski odbor IPO ljubljanskih centrov 
za socialno delo. 

Skupnost socialnega varstva Slovenije je organizirala regij- 
ske posvete, na katerih so osnutek zakona o skupnostih 
socialnega varstva obravnavali tudi predstavniki občinskih 
skupnosti socialnega varstva, socialnega skrbstva in otro- 
škega varstva. Osnutek zakona sta obravnavala tudi izvršni 
odbor in komisija za sistem in zakonodajo skupščine Skupno- 
sti socialnega varstva Slovenije ter skupščina te skupnosti. 

Družbenopolitični zbor Skupščine SR Slovenije je ob spre- 
jemanju osnutka zakona sklenil, naj Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije pri izdelavi predloga zakona v uvodnih določbah 
natančneje opredeli usklajevalno vlogo skupnosti, ki je v 
ostalih členih že pravilno razdelana. Po mnenju zbora va- 
rianta k 8. členu osnutka zakona ni sprejemljiva. Pri pripravi 
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predloga naj se upoštevajo tudi predlogi, dani v poročilih 
skupščinskih teles, ter razprava na seji zbora. 

Zbor združenega dela in zbor občin sta na sejah sprejela 
sklep, da se osnutek zakona o skupnostih socialnega varstva 
sp. :jme. Predlog zakona naj pripravi Izvršni svet Skupščine 
SR Slovenije in pri tem upošteva pripombe, predloge in mne- 
nja, dane v poročilih delovnih teles skupščine in zborov, 
pripombe skupin delegatov in pripombe iz razprave delegatov 
na seji zbora ter naj dosledno izpelje ustavno opredelitev te 
skupnosti. 

I. 

V predlogu zakona je upoštevana večina prejetih pripomb, 
predlogov in mnenj. Pripombe in predlogi so bili dani pred- 
vsem na uvodne določbe, na določbe o vsebini dela skupnosti 
socialnega varstva, kjer v osnutku zakona niso bile upošte- 
vane zadeve s področja starostnega zavarovanja kmetov, na 
določbe o financiranju in na določbe o nadzorstvu nad zako- 
nitostjo dela in poslovanja skupnosti socialnega varstva. V 
predlogu zakona je upoštevano tudi stališče k 8. členu 
osnutka zakona, kjer sta bila za varianto predlagana dva 
načina povezovanja v Skupnost socialnega varstva Slovenije. 

Skladno s sklepom, ki ga je sprejel družbenopolitični zbor 
Skupščine SR Slovenije ob sprejemanju osnutka zakona, sta 
1. in 4. člen predloga zakona dopolnjena tako, da je poudar- 
jena usklajevalna vloga skupnosti socialnega varstva. Skup- 
nost socialnega varstva Slovenije je predlagala, da bi v uvo- 
dnih členih zakona določili tudi, kaj je socialno varstvo in 
smoter povezovanja posameznih interesnih skupnosti v skup- 
nosti socialnega varstva. Glede na to, da je potrebno z zako- 
nom opredeliti skupnosti socialnega varstva in ne področja 
dejavnosti, če naj bo dosledno izpeljana ustavna opredelitev 
teh skupnosti, opredelitev področja ni potrebna. Smoter po- 
vezovanja je določen s 1. in 4. členom, 2. člen pa pove, da se s 
socialnim varstvom zagotavlja delavcem, delovnim ljudem in 
občanom izenačevanje in izobljševanje njihovih življenjskih in 
delovnih pogojev ter odpravljanje socialnih razlik. Posamezna 
področja socialnega varstva oziroma posamezna izhodišča, ki 
jih je potrebno usklajevati v okviru skupnosti socialnega var- 
stva, so določena z 12., 13. in 14. členom predloga zakona. 

Če bi poskušali z zakonom opredeliti področja socialnega 
varstva, bi naleteli tudi na druge ovire, kot na primer opredeli- 
tev obsega in postavitev kriterijev, ki določajo področja so- 
cialnega varstva. S tem ko smo dopolnili 1. in 4. člen skladno s 
pripombo družbenopolitičnega zbora ter dodali nov 2. člen, je 
upoštevana pripomba Skupnosti socialnega varstva Slove- 
nije, da je potrebno s predlogom zakona opredeliti smoter 
povezovanja v skupnosti socialnega varstva. Ta je v usklaje- 
valni vlogi skupnosti, ki se uresničuje v procesu oblikovanja 
poenotenih kriterijev in izhodišč, ki so vezana na temelje 
planov posameznih skupnosti s področja socialnega varstva. 
Tako opredeljena usklajevalna vloga socialnega varstva v 
sistemu družbenega planiranja ustrezno upošteva tudi pri- 
pombo Skupnosti socialnega varstva Slovenije in določbe 
osnutka zakona o sistemu družbenega planiranja. 

V razpravi o osnutku zakona je bila posvečena največja 
pozornost 8. členu (sedaj 10. člen), ki določa ustanovitelje 
Skupnosti socialnega varstva Slovenije. V varianti k 8. členu 
osnutka zakona so bile predvidene kot soustanoviteljice te 
skupnosti poleg republiških skupnosti s posameznih področij 
tudi občinske skupnosti socialnega varstva. Pri pripravi pred- 
loga zakona smo upoštevali sklep družbenopolitičnega zbora 
Skupščine SR Slovenije, da ob natančno opredeljeni usklaje- 
valni vlogi teh skupnosti varianta k 8. členu ni sprejemljiva. Ob 
tem pa smo pri izpeljavi sistema, po katerem republiško 
skupnost socialnega varstva ustanovijo republiške skupnosti 
s posameznih področij socialnega varstva (horizontalni si- 
stem), upoštevali še naslednje razloge: 

- v primeru, da bi z zakonom predvideli tako horizontalno 
kot vertikalno povezanost in temu ustrezno organiziranost 

Skupnosti socialnega varstva Slovenije, bi omogočili dvojno 
pot povezovanja istih interesov. Po eni strani preko republi- 
ških interesnih skupnosti in po drugi strani preko občinskih 
skupnosti socialnega varstva, v katerih se že usklajujejo inte- 
resi tistih občinskih skupnosti za posamezna področja, ki so 
tudi delegatska baza za ustrezne republiške skupnosti; 

- iz dosedanjega dela Skupnosti socialnega varstva Slove- 
nije je razvidno, da se republiške skupnosti, ki so bile sousta- 
noviteljice te skupnosti, niso aktivno vključevale v njeno delo. 
S tem, ko jih s predlogom zakona obvezujemo, da posamezne 
vidike področja socialnega varstva oziroma osnove in merila 
za posamezne socialno-varstvene pravice obvezno usklaju- 
jejo z ostalimi skupnostmi v skupnostih socialnega varstva, 
bomo verjetno spodbudili tudi njihovo aktivnejše sodelova- 
nje. Obveznost usklajevanja je tako v neposredni odvisnosti z 
uresničevanjem njihovih srednjeročnih in letnih programov 
dela; 

- usklajevanje posameznih vidikov oziroma programov 
dela s področij socialnega varstva, ki se uresničujejo v repu- 
bliških skupnostih za posamezna področja, je bilo do sedaj 
zelo slabo. Skupščina skupnosti socialnega varstva Slovenije 
je sicer oblikovala in sprejela stališča oziroma pripombe k 
posameznim nalogam iz pristojnosti ustanoviteljic, kijih pa te 
niso upoštevale. To kaže, da je bilo usklajevanje v predhodnih 
postopkih slabo. 

V razpravah na nekaterih odborih zborov Skupščine SR 
Slovenije in v organih upravljanja Skupnosti socialnega var- 
stva Slovenije je bil najpogostejši ugovor ta, da je s horizon- 
talno povezanostjo občinskim skupnostim socialnega varstva 
odvzeta možnost aktivnega sodelovanja v procesu oblikova- 
nja in sprejemanja planskih dokumentov in da so občinske 
skupnosti ob taki organiziranosti prepuščene same sebi ozi- 
roma da nimajo ustrezne medsebojne povezave. Te pripombe 
so v predlogu zakona upoštevane tako, da 22. člen natančno 
opredeljuje, v katerih primerih je obvezna prisotnost občin- 
skih skupnosti socialnega varstva v skupščini republiške 
skupnosti, kljub temu da to niso ustanoviteljice te skupnosti. 

II. 

Pri pripravi predloga zakona smo upoštevali tudi ostale 
pripombe in predloge. V skladu z njimi sta dopolnjena in 
jasneje oblikovana 12. in 13. člen, ki določata področja uskla- 
jevanja. Materialne pogoje za delo skupščine skupnosti so- 
cialnega varstva zagotovijo ustanoviteljice (16. člen). 

Predlog zakona tudi predvideva, da je skupščina tako ob- 
činske kot republiške skupnosti enodomna, glede na to, da tu 
ne gre za konfrontacijo med uporabniki in izvajalci in da so 
stališča delegatov že usklajena v skupščinah posameznih 
skupnosti. Delo skupščine skupnosti organizira in vodi pred- 
sedstvo skupščine (20. člen), za izvrševanje posameznih stal- 
nih in občasnih nalog pa lahko ustanoviteljice ustanovijo 
skupne organe (21. člen). V 25. členu predloga zakona je 
poudarjena potreba po sporazumevanju, tako da so stališča, 
priporočila in mnenja o posameznih zadevah s področij dela 
teh skupnosti, ki so našteta v 12. in 13. členu zakona sprejeta 
šele tedaj, ko se o tem sporazumejo skupine delegatov vseh 
ustanoviteljic. Usklajevalni postopek je dopolnjen (26. člen) 
na priporočilo zakonodajno-pravne komisije Skupščine SR 
Slovenije tako, da so upoštevani elementi 75. člena zakona o 
skupnih osnovah svobodne menjave dela. 

Določba o administrativno strokovnih in drugih opravilih, 
potrebnih za delo skupnosti, je usklajena z ustreznimi členi 
predlogov zakonov o socialnem skrbstvu, o zdravstvenem 
varstvu ter o družbenem varstvu otrok in o skupnostih otro- 
škega varstva. Skupnosti socialnega varstva ustanovijo za 
opravljanje administrativno strokovnih del skupno strokovno 
službo s skupnostmi socialnega skrbstva, otroškega varstva 
in zdravstvenimi skupnostmi aH si na drug ustrezen način 
zagotovijo opravljanje teh del. V nobenem primeru pa ne 
morejo ustanoviti samostojne strokovne službe (29. člen). 
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PREDLOG ZAKONA 

o družbenem varstvu otrok (ESA 210) 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 

Ta zakon ureja osnove družbenoekonom- 
skih odnosov, določa načela za samoupravno 
organiziranje udeležencev v svobodni menja- 
vi dela na področju družbenega varstva otrok 
ter nekatere oblike družbenega varstva otrok. 

Vzgojo in varstvo predšolskih otrok kot del 
enotnega sistema vzgoje in izobraževanja v 
SR Sloveniji ureja poseben zakon. 

2. člen 

Družbeno varstvo otrok obsega dejavnosti 
in ukrepe, s katerimi delavci, delovni ljudje in 
občani zagotavljajo pogoje za varstvo mate- 
rinstva, za razvoj, vzgojo in socialno varnost 
otrok ter vzgojo in varstvo predšolskih otrok 
ter določa delovne in razvojne programe var- 
stva matere, otroka in družine, obseg pravic 
in način njihovega uresničevanja ter uresni- 
čujejo druge skupne interese na področju 
družbenega varstva otrok. 

3. člen 

Delavci, drugi delovni ljudje in občani ure- 
sničujejo svobodno menjavo dela na področ- 
ju vzgoje in varstva predšolskih otrok nepo- 
sredno, po krajevnih skupnostih, v samou- 
pravnih interesnih skupnostih otroškega var- 
stva (v nadaljnjem besedilu: skupnosti otro- 
škega varstva) in po njih. 

4. člen 

Skupnosti otroškega varstva so: občinske 
skupnosti otroškega varstva in Skupnost 
otroškega varstva Slovenije. 

5. člen 

Dejavnost skupnosti otroškega varstva je 
posebnega družbenega pomena. 

6. člen 

Delavci, drugi delovni ljudje in občani po 
načelih solidarnosti in vzajemnosti v okviru 
občinskih skupnosti otroškega varstva ali po 
njih zagotavljajo pogoje in združujejo sred- 
stva za izvajanje pravic v zvezi z varstvom 
materinstva- in socialno varnost otrok ter za 
uresničevanje dogovorjenega obsega vzgoje 
in varstva predšolskih otrok. 

7. člen 

Delavci, drugi delovni ljudje in občani pla- 
nirajo potrebe in interese po družbenem var- 

stvu otrok v svojih temeljnih organizacijah in OPOMBE: 
delovnih skupnostih v krajevnih skupnostih 
ter v skupnostih otroškega varstva. 

Pogoje in načine zadovoljevanja potreb in 
interesov po vseh oblikah družbenega varstva 
otrok urejajo delavci, drugi delovni ljudje in 
občani s samoupravnimi sporazumi o teme- 
ljih planov. V skladu s temi sporazumi lahko 
podrobneje opredelijo medsebojne obvezno- 
sti, pravice in odgovornosti tudi z drugimi 
samoupravnimi sporazumi in s pogodbami. 

8. člen 
Skupnosti otroškega varstva in vzgojnovar- 

stvene organizacije določijo v svojih samou- 
pravnih splošnih aktih v skladu z zakonom 
tudi svoje naloge na področju ljudske obram- 
be in družbene samozaščite ter organizirano- 
sti in odgovornosti na tem področju. 

II. SVOBODNA MENJAVA DELA NA 
PODROČJU DRUŽBENEGA VARSTVA 
OTROK 

9. člen 

Na področju družbenega varstva otrok so 
udeleženci v svobodni menjavi dela uporabni- 
ki in izvajalci vzgoje in varstva predšolskih 
otrok. 

10. člen 

Uporabniki so delavci v temeljnih organiza- 
cijah združenega dela in delovnih skujDnostih, 
drugi samoupravno organizirani ljudje in ob- 
čani v krajevnih skupnostih. 

Izvajalci so delavci v temeljnih organizaci- 
jah združenega dela, ki opravljajo vzgojo in 
varstvo predšolskih otrok kot glavno dejav- 
nost, ter delovni ljudje in občani, organizirani 
v družbenih organizacijah in društvih, če s 
svojo dejavnostjo sodelujejo pri vzgoji in var- 
stvu predšolskih otrok v okviru sprejetih 
vzgojno-varstvenih programov. 

11. člen 

Medsebojne odnose v svobodni menjavi 
dela urejajo uporabniki in izvajalci s samou- 
pravnimi sporazumi o temeljih Planov, z dru- 
gimi Samoupravnimi sporazumi in s pogod- 
bami. 

12. člen 

Predmet svobodne menjave dela na po- 
dročju vzgoje in varstva predšolskih otrok so 
storitve potrebne za izvedbo posameznega 
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OPOMBE: vzgojno-varstvenega programa in posamezne 
vzgojno-varstvene storitve, s katerimi se za- 
dovoljujejo potrebe in interesi uporabnikov. 

13. člen 
Uporabniki in izvajalci s samoupravnim 

sporazumom o temeljih plana skupnosti otro- 
škega varstva v skladu z zakonom določijo 
standarde in normative za opravljanje vzgoj- 
no-varstvenega dela. 

S standardi za opravljanje vzgojno-varstve- 
nega dela se določijo za izvajanje vzgojno- 
varstvenega programa potreben obseg, vrsta 
in zahtevnost vzgojno-varstvenega dela, šte- 
vilo otrok v oddelkih in skupinah pri izvajanju 
posameznih oblik vzgojno-varstvenega dela, 
nujna opremljenost ter delovni, varnostni in 
drugi pogoji, v katerih se opravljajo določeni 
programi storitev. 

Z normativi se v skladu s standardi določijo 
višine materialnih stroškov, potrebnih za izvr- 
šitev istovrstnih oziroma sorodnih programov 
storitev, količina, vrsta in zahtevnost dela, po- 
trebnega za izvršitev istovrstnih programov 
storitev, obseg in sestava potrebnih osnovnih 
sredstev ter drugi pogoji za opravljanje vzgoj- 
no-varstvenega dela. 

14. člen 
Uporabniki in izvajalci v svobodni menjavi 

dela na področju vzgoje in varstva predšol- 
skih otrok vrednotijo rezultate dela izvajalcev 
in njihov prispevek k povečanju produktivno- 
sti in k razvoju družbe v celoti kot samouprav- 
no dogovorjeno povračilo za opravljeni pro- 
gram storitev oziroma kot ceno posamezne 
storitve. 

Povračilo za izvajanje programa storitev 
oziroma ceno posamične storitve vzgojno- 
varstvene organizacije sestavljajo: 

- materialni stroški v skladu s standardi in 
normativi za opravljanje vzgojno-varstvene 
dejavnosti, dogovorjeni v občinski skupnosti 
otroškega varstva v skladu z zakonom, 

- amortizacija osnovih sredstev po stop- 
njah, predpisanih z zakonom, oziroma po po- 
večanih stopnjah, če tako določijo s samou- 
pravnim sporazumom uporabniki in izvajalci, 

- sredstva za zadovoljevanje skupnih in 
splošnih družbenih potreb ter druge obvez- 
nosti in izdatki, ki se na podlagi zakona pokri- 
vajo iz dohodka, 

- sredstva za osebne dohodke in skupno 
porabo delavcev vzgojno-varstvene organiza- 
cije glede na vrsto, obseg in zahtevnost dela v 
skladu s samoupravnim sporazumom, druž- 
benim dogovorom in zakonom, 

- dogovorjena sredstva za zagotavljanje 
prevoza otrok za izvajanje organizirane pri- 
prave otrok za vstop v osnovno šolo, 

- druge dogovorjene sestavine. 

15. člen 
Potrebe sredstva za izpolnjevanje obvezno- 

sti na področju družbenega varstva otroka se 
zagotavljajo iz naslednjih virov: 

- iz dohodka temeljne organizacije združe- 
nega dela in delovne skupnosti ter iz dohodka 

in prihodkov drugih delovnih ljudi za uresni- 
čevanje z zakonom in z družbenim dogovo- 
rom o temeljih plana družbenopolitičnih 
skupnosti zagotovljenih oblik družbenega 
varstva otrok; 

- iz osebnih dohodkov delavcev in iz sred- 
stev sklada skupnosti porabe temeljne orga- 
nizacije združenega dela in delovne skupno- 
sti ter iz dohodka oziroma prihodkov drugih 
delovnih ljudi za dodatne potrebe na področ- 
ju družbenega varstva otrok v skladu s sa- 
moupravnim sporazumom; 
- iz sredstev za razširitev materialne osno- 

ve dela v temeljnih organizacijah združenega 
dela za povečanje zmogljivosti izvajalcev, ka- 
dar je povečanje potrebno zaradi večjih po- 
treb oziroma drugih posebnih interesov dolo- 
čenih uporabnikov. 

16. člen 
Za uresničevanje osebnih in skupnih potreb 

uporabnikov ter celotnih družbenih potreb po 
vzgoji in varstvu predšolskih otrok uporabniki 
in izvajalci skupno planirajo vzgojo in varstvo 
predšolskih otrok. 

Pri planiranju vzgoje in varstva predšolskih 
otrok uporabniki in izvajalci poleg ugotovlje- 
nih tekočih in razvojnih potreb upoštevajo 
•tudi potrebe, ki izhajajo iz planiranih dolgo- 
ročnih usmeritev družbenoekonomskega ra- 
zvoja. 

Uporabniki in izvajalci v temeljnih organiza- 
cijah združenega dela in drugih samouprav- 
nih organizacijah in skupnostih s smernicami 
za plan in elementi za sklepanje samouprav- 
nih sporazumov o temeljih planov opredelijo 
potrebe po vzgoji in varstvu predšolskih otrok 
ter način zagotavljanja teh potreb. 

Uporabniki in izvajalci usklajujejo potrebe 
po vzgoji in varstvu predšolskih otrok zlasti s 
sodelovanjem pri pripravi in s sprejemanjem 
samoupravnih sporazumov o temeljih planov, 
z usklajevanjem planov skupnosti otroškega 
varstva ter s sodelovanjem pri pripravi in 
sprejemanju dogovorov o temeljih planov 
družbenopolitičnih skupnosti. 

S samoupravnimi sporazumi o temeljih pla- 
nov skupnosti otroškega varstva se uporabni- 
ki in izvajalci v skladu z zakonom dogovorijo 
tudi, katere potrebe in interese bodo zagotav- 
ljali z neposredno svobodno menjavo dela, 
katere pa s svobodno menjavo dela po krajev- 
nih skupnostih, v skupnostih otroškega var- 
stva oziroma po njih. 

17. člen 
Uporabniki in izvajalci zagotavljajo uresni- 

čevanje potreb po vzgoji in varstvu predšol- 
skih otrok z neposredno svobodno menjavo 
dela v skladu z zakonom in plani svojih orga- 
nizacij in skupnosti, zlasti potrebe posamez- 
nih organizacij združenega dela, njihovih 
združenj in skupnosti, potreb po posameznih 
vzgojno-varstvenih storitvah ter posebne po- 
trebe porabnikov v organizacijah združenega 
dela. 

Udeleženci neposredne svobodne menjave 
dela s samoupravnim sporazumom ali s po- 
godbo določijo medsebojne obveznosti, pra- 
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vice za opravljanje vzgoje in varstva predšol- 
skih otrok praviloma upoštevajo merila, stan- 
darde in normative, dogovorjene za enake ali 
podobne storitve v skupnostih otroškega var- 
stva. 

18. člen 

Udeleženci svobodne mehjave dela po kra- 
jevni skupnosti opredelijo s samoupravnimi 
sporazumi o temeljih planov krajevne skup- 
nosti in z drugimi samoupravnimi sporazumi 
programe storitev vzgoje in varstva predšol- 
skih otrok, vire, osnove in merila za oblikova- 
nje sredstev in obseg sredstev, ki so potrebne 
za zadovoljevanje potreb po storitvah, kot tu- 
di način uresničevanja drugih medsebojnih 
pravic, obveznosti in odgovornosti. 

19. člen 

Za zagotavljanje tistih skupnih potreb in 
interesov po vzgoji in varstvu predšolskih 
otrok, ki jih zaradi uveljavljanja širših družbe- 
nih interesov uveljavljanja solidarnosti in vza- 
jemnosti, izenačevanja možnosti za vzgojo in 
varstvo in iz drugih rdzlogov ni mogoče zago- 
toviti z neposredno svobodno menjavo dela 
oziroma s svobodno menjavo dela po krajevni 
skupnosti, se uporabniki in izvajalci združuje- 
jo v skupnosti otroškega varstva ter se v njih 
sporazumevajo o zagotavljanju teh potreb in 
o uresničevanju svobodne menjave dela. 

20. člen 

V skupnosti otroškega varstva se člani 
skupnosti sporazumevajo o združevanju 
sredstev za uresničevanje materialnih in de- 
narnih pravic, ki jih zagotavljajo v skupnostih 
otroškega varstva. 

. 21. člen 

Uporabniki in izvajalci s samoupravnim 
sporazumevanjem v skupnostih otroškega 
varstva zlasti: 

- sprejemajo programe storitev in pri tem 
upoštevajo materialne in kadrovske sposob- 
nosti izvajalcev ter potrebe in dohodkovne 
možnosti uporabnikov; 

- določajo standarde in normative za 
opravljanje vzgojnovarstvenega dela v skladu 
z zakonom; 

- določajo osnove in merila za ugotavljanje 
cene posamezne vzgojnovarstvene storitve 
oziroma povračila za program storitev, dolo- 
čajo oblike povračil in način uresničevanja 
medsebojnih obveznosti; 

- sprejemajo ukrepe za odpravljanje motenj 
pri vzgoji in varstvu Predšolskih otrok, ki na- 
stanejo zaradi nepredvidenih sprememb v gi- 
banju dohodka pri uporabnikih, ali sprememb 
materialne in kadrovske zmogljivosti pri izva- 
jalcih; 

- določajo postopke za ugotavljanje in oce- 
njevanje izvrševanja medsebojnih obveznosti, 
zlasti pa za ugotavljanje in ocenjevanje kako- 
vosti vzgojno-varstvenega dela; 

- se sporazumevajo o programih naložb za 
razširitev zmogljivosti izvajalcev in zagotav- 
ljajo potrebna sredstva; 

- urejajo druge medsebojne odnose. 

poročevalec 

22. člen 

S samoupravnimi sporazumi o temeljih pla- 
nov skupnosti otroškega varstva uporabniki 
in izvajalci v skladu z zakonom oPredeljujejo 
in usklajujejo skupne in celotne družbene po- 
trebe po vzgoji in varstvu predšolskih otrok-. 

Samoupravne sporazume iz prejšnjega od- 
stavka oblikujejo uporabniki in izvajalci na 
podlagi elementov za pripravo samoupravnih 
sporazumov o temeljih planov skupnosti otro- 
škega varstva (v nadaljnjem besedilu: ele- 
menti), ki jih oblikujejo po metodologiji, ki jo 
določijo v Skupnosti otroškega varstva Slove- 
nije v skladu z zakonom. 

23. člen 
Uporabniki sprejemajo zlasti naslednje ele- 

mente: 
- vrste vzgojno-varstvenih programov, za 

katere so zainteresirani; 
- razmestitev vzgojno-varstvenih zmoglji- 

vosti v skladu z zakonom določenimi pogoji 
za opravljanje vzgojno-varstvenega dela; 

- sredstva, ki jih uporabniki predvidevajo za 
izvedbo načrtovanih programov; 
- druge elemente v skladu z zakonom in 

samoupravnim sporazumom o ustanovitvi 
skupnosti. 

Izvajalci sprejemajo zlasti naslednje ele- 
mente: 

- vrste vzgojno-varstvenih programov, ki jih 
lahko izvajajo: 

- obseg in kakovost programov, ki jih lahko 
zagotovijo glede na kadrovske in materialne 
možnosti ob upoštevanju veljavnih standar- 
dov in normativov za kakovost vzgojno-var- 
stvenega dela v vzgojno-varstvenih organiza- 
cijah, ter število otrok, ki jim lahko zagotovijo 
vzgojo in varstvo v okviru teh programov; 

- ceno za posamezno vzgojno-varstveno 
storitev oziroma povračilo za opravljanje por- 
grama teh storitev. 

24. člen 

Uporabniki in izvajalci uskladijo elemente iz 
prejšnjega člena tega zakona po svojih dele- 
gatih v skupščinah občinskih skupnosti otro- 
škega varstva in v skupščini Skupnosti otro- 
škega varstva Slovenije. 

25. člen 
Samoupravni sporazum o temeljih plana 

občinske skupnosti otroškega varstva temelji 
na usklajenih elementih iz 23. člena in vsebu- 
je zlasti: 

- temeljne usmeritve razvoja družbenega 
varstva otrok v občini za srednjeročno obdob- 
je z ocenami dolgoročnih potreb in možnosti; 

- zagotovljeni del enotnega programa 
vzgoje predšolskih otrok v občini; 

- zagotovljeni program vzgoje in varstva 
predšolskih otrok, motenih v telesnem in du- 
ševnem razvoju; 

- dodatni program občinske skupnosti 
otroškega varstva; 

- merila za ugotavljanje povračila za oprav- 
ljene programe storitev oziroma cene posa- 
meznih vzgojno-varstvenih storitev; 

- osnove in merila za oblikovanje sredstev 

OPOMBE: 
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OPOMBE: zavezancev ter način združevanja sredstev in 
ukrepe za preprečevanje motenj v izpolnjeva- 
nju sprejetih obveznosti; 

- obseg in način solidarnega združevanja 
sredstev za izvajanje zagotovljenega dela por- 
grama vzgoje in varstva predšolskih otrok; 

- pogoje in merila za določanje soudeležbe 
staršev k plačilu posameznih vzgojno-var- 
stvenih storitev; 

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

- način ugotavljanja kakovosti storitev. 
Samoupravni sporazum iz prejšnjega od- 

stavka obsega tudi skupne naloge družbene- 
ga varstva otrok, ki jih uporabniki po občinski 
skupnosti otroškega varstva uresničujejo v 
Skupnosti otroškega varstva Slovenije, ter 
obseg in način zagotavljanja sredstev v ta 
namen. 

26. člen 
Samoupravni sporazum o temeljih plana 

Skupnosti otroškega varstva Slovenije obse- 
ga zlasti: 

- zagotovljeni enotni program vzgoje za 
predšolske otroke v SR Sloveniji, 

- zagotovljeni program vzgoje in varstva 
predšolskih otrok, motenih v telesnem in du- 
ševnem razvoju na območju SR Slovenije; 

- program skupnih nalog družbenega var- 
stva otrok v SR Sloveniji, ki obsega nadome- 
stila osebnih dohodkov v času porodniškega 
dopusta, pomoč pri opremi novorojenca ter 
denarne pomoči in pospeševanje razvoja 
vzgojnovarstvene dejavnosti, 

- merila za ugotavljanje povračila za oprav- 
ljene programe storitev oziroma cene vzgoj- 
no-varstvenih storitev; 
- potrebna sredstva za izvedbo nalog skup- 

nosti; 
- način ugotavljanja potrebnih sredstev za 

posamezna leta v planskem obdobju; 
- način zagotavljanja sredstev po občinskih 

skupnostih otroškega varstva za uresničeva- 
nje nalog, ki se po tem samoupravnem spora- 
zumu in v skladu z zakonom uresničujejo v 
Skupnosti otroškega varstva Slovenije, in 
ukrepe za preprečevanje motenj v izpolnjeva- 
nju sprejetih obveznosti. 

27. člen 
Na podlagi samoupravnega sporazuma o 

temeljih plana sprejmejo uporabniki in izva- 
jalci v skupnosti otroškega varstva plan skup- 
nosti, v katerem opredelijo zlasti: 

- politiko in cilje razvoja družbenega var- 
stva otrok, 

- naloge, obveznosti in sredstva, prikazana 
po sestavinah iz samoupravnega sporazuma 
o temeljih plana; 

- naloge, ki jih prevzema skupnost otroške- 
ga varstva po drugih zakonih, družvenih do- 
govorih in samoupravnih sporazumih; 

- organizacijske, kadrovske in materialne 
ukrepe za uresničitev nalog. 

28. člen 
S samoupravnim sporazumom o temeljih 

planov skupnosti otroškega varstva se določi- 

jo pogoji, pod katerimi starši otrok prispevajo 
iz svojih sredstev k plačilu posameznih vzgoj- 
no-varstvenih storitev za predšolske otroke. 

29. člen 
Delavci, delovni ljudje in občani s samou- 

pravnimi sporazumi o temeljih planov skup- 
nosti otroškega varstva določijo tudi obseg in 
način sloidarnega združevanja sredstev za za- 
gotavljanje z zakonom in z dogovorom o te- 
meljih plana družbenopolitičnih skupnosti 
določenih oblik družbenega varstva otrok, pri 
čemer določijo zlasti: 

- merila in pogoje za združevanje oziroma 
upravičenost prejemanja solidarnostnih sred- 
stev in 

- obseg potrebnih solidarnostnih sredstev 
in način združevanja teh sredstev. 

30. člen 
V primeru, da niso bili sklenjeni samou- 

pravni sporazumi o temeljih plana skupnosti 
otroškega varstva in da niso zagotovljena 
sredstva, potrebna za izvajanje zagotovljene- 
ga dela programa vzgoje predšolskih otrok ali 
ni zagotovljeno izvajanje programa skupnih 
nalog družbenega varstva otrok, skupščina 
družbenopolitične skupnosti ugotovi obseg 
potrebnih sredstev in predpiše obveznost pla- 
čevanja prispevkov in način uporabe teh 
sredstev. 

III. SAMOUPRAVNO ORGANIZIRANJE 
UDELEŽENCEV V SVOBODNI MENJAVI 
DELA 

31. člen 
O uresničevanju neposredne svobodne me- 

njave dela se uporavniki sporazumevajo z 
izvajalci po svojih delegatih v organu uprav- 
ljanja vzgojno-varstvene organizacije, ki s 
svojo dejavnostjo zadovoljuje njihove potrebe 
in interese. 

Delegati uporabnikov iz prvega odstavka v 
skladu z zakonom in samoupravnim splošnim 
aktom vzgojnovarstvene organizacije soodlo- 
čajo o uresničevanju skupnih ciljev, o cenah 
storitev, o namenu uporabe sredstev in o dru- 
gih zadevah v zvezi z uresničevanjem nepo- 
sredne svobodne menjave dela. 

32. člen 
Pri uresničevanju svobodne menjave dela 

po krajevni skupnosti se uporavniki in izvajal- 
ci storitev po svojih delegatih sporazumevajo 
o medsebojnih pravicah, obveznostih in od- 
govornostih v zvezi z zadovoljevanjem potreb 
in interesov, ki jih je zaradi tehnoloških, do- 
hodkovnih in organizacijskih značilnosti kot 
tudi zaradi mesta nastajanja, možno izvrševati 
za uporabnike območja krajevne skupnosti. 

33. člen 
V skupnostih otroškega varstva in po njih 

se uporabniki sporazumevajo z izvajalci po 
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svojih delegatih v skupščinah skupnosti otro- 
škega varstva. 

34. člen 

V občinsko skupnost otroškega varstva se s 
samoupravnim sporazumom o ustanovitvi 
tdružijo delavci indrugi delovni ljudje po svo- 
jih samoupravih organizacijah ter občani po 
krajevnih skupnostih kot uporabniki skupaj z 
delavci v temeljnih organizacijah združenega 
dela, ki opravljajo vzgojno-varstveno dejav- 
nost kot izvajalci. 

V občinsko skupnost otroškega varstva se 
lahko združijo kot izvajalci tudi delovni ljudje 
in občani, organizirani v družbenih organiza- 
cijah in društvih, če s svojo dejavnostjo v 
okviru sprejetih vzgojnovarstvenih progra- 
mov sodelujejo pri vzgoji in varstvu predšol- 
skih otrok. 

35. člen 

Delavci, delovni ljudje in občani, organizi- 
rani v občinski skupnosti otroškega varstva, 
zlasti: 

- usklajujejo elemente za pripravo samo- 
upravnega sporazuma o temeljih plana, 

- usklajujejo predloge programov storitev 
oziroma posameznih storitev s področja 
skupnosti, 

- usklajujejo predloge meril za vrednotenje 
programov storitev oziroma posameznih sto- 
ritev, 

- ugotavljajo obseg sredstev, potrebnih za 
izvedbo programov storitev oziroma posa- 
meznih storitev v posameznih planskih ob- 
dobjih, in sprejemajo ukrepe za zagotavljanje 
teh sredstev, 

- zagotavljajo sredstva za širjenje zmoglji- 
vosti vzgojno-varstvenih organizacij, 

- zagotavljajo sredstva za izvajanje pravice 
do denarnih pomoči, 

- sprejemajo plan občinske skupnosti otro- 
škega varstva, 

- organizirajo sodelovanje s temeljnimi or- 
ganizacijami združenega dela, krajevnimi 
skupnostmi in družbenopolitičnimi skupnost- 
mi pri uresničevanju nalog družbenega var- 
stva otrok in pri drugih vprašanjih, pomemb- 
nih za razvoj družbenega varstva otrok, 

- se sporazumevajo o drugih zadevah, do- 
ločenih z zakonom in s samoupravnimi sploš- 
nimi akti občinske skupnosti otroškega var- 
stva, 

- sodelujejo z družbenopolitičnimi organi- 
zacijami in s strokovnimi institucijami ter 
združenji pri reševanju vprašanj, pomembnih 
za družbeno varstvo otrok, 

- sodelujejo z drugimi samoupravnimi inte- 
resnimi 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, 

- se sporazumevajo o skupnih nalogah ki 
jih uresničujejo v Skupnosti otroškega var- 
stva Slovenije, in o združevanju sredstev za te 
namene. 

36. člen OPOMBE: 

Na območjih mestnih oziroma regionalnih 
skupnosti kot posebnih družbenopolitičnih 
skupnosti se delavci, drugi delovni ljudje in 
občani preko občinskih skupnosti otroškega 
varstva združujejo v mestne oziroma regio- 
nalne skupnosti otroškega varstva ter v njih 
uresničujejo določene skupne interese ter 
izvršujejo pravice in obveznosti, za ktere so se 
sporazumeli v občinskih skupnostih otroške- 
ga varstva. 

37. člen 

Delavci ene ali več vzgojno-varstvenih or- 
ganizacij in tisti uporabniki, katerih potrebe in 
interese ti delavci zadovoljujejo, lahko v okvi- 
ru občinske skupnosti otroškega varstva pod 
pogoji, ki jih določa samoupravni sporazum o 
ustanovitvi te skupnosti, ustanovijo enoto 
skupnosti otroškega varstva. 

38. člen 

V enoti skupnosti otroškega varstva njeni 
člani zlasti: 

- sprejemajo razvojne programe vzgojno- 
varstvene organizacije v skladu s programom 
občinske skupnosti otroškega varstva in 
spremljajo uresničevanje le-teh; 

- se sporazumevajo o sodelovanju vzgojno- 
varstvene organizacije in organizacij združe- 
nega dela uporabnikov pri uresničevanju pro- 
grama vzgojno-varstvene organizacije; 

- sodelujejo pri oblikovanju letnega delov- 
nega načrta vzgojno-varstvene organizacije; 

- se dogovarjajo o racionalni izrabi objek- 
tov vzgojno-varstvenih organizacij; 

- sodelujejo pri oblikovanju programov, 
planov in meril za svobodno menjavo dela in 
pri drugih samoupravnih aktih skupnosti 
otroškega varstva; 

- se dogovarjajo o ostalih oblikah varstva 
otrok, ki pomenijo širši obseg, dodatni pro- 
gram ali višji standard, ter zahtevajo dodatno 
združevanje sredstev. 

39. člen 

Enoto upravlja skupščina, ki ima zbor izva- 
jalcev in zbor uporabnikov. 

S samoupravnim sporazumom o usta- 
novitvi enote skupnosti otroškega varstva se 
določi število delegatskih mest v zborih skup- 
ščine enote ter število in način delegiranja 
delegatov v skladu z merili, ki jih določi sa- 
moupravni sporazum o ustanovitvi skupnosti 
otroškega varstva. 

40. člen 

Administrativno tehnična opravila za enoto 
opravlja vzgojno-varstvena organizacija v do- 
govoru z enoto skupnosti otroškega varstva. 
Če je v enoti več vzgojno-varstvenih organi- 
zacij, opravlja ta opravila tista izmed njih, s 
katero se enota tako dogovori. 

41. člen 

Zaradi oblikovanja politike in sprejemanja 
programa razvoja na področju družbenega 
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OPOMBE: varstva otrok in opravljanja nalog, ki terjajo 
širšo solidarnost delovnih ljudi in občanov, 
ter drugih nalog, ki so skupnega pomena za 
družbeno varstvo otrok na območju SR Slo- 
venije, se delavci, drugi delovni ljudje in ob- 
čani po občinskih skupnostih otroškega var- 
stva združujejo v Skupnost otroškega varstva 
Slovenije. 

42. člen 
V Skupnosti otroškega varstva Slovenije 

njeni člani zlasti: 
- določajo predlog samoupravnega spora- 

zuma o temeljih planov družbenega varstva 
otrok v SR Sloveniji; 

- sodelujejo pri sprejemanju družbenega 
dogovora o temeljih plana SR Slovenije; 

- določajo enotne osnove standardov in 
normativov za opravljanje vzgojno-varstvene- 
ga dela; 

- se sporazumevajo v skladu s tem zako- 
nom o pogojih in merilih za solidarnostno 
izvajanje zagotovljenega dela programa vzgo- 
je predšolskih otrok; 

- se sporazumevajo o obsegu in načinu 
izvajanja skupnih nalog družbenega varstva 
otrok za celo območje SR Slovenije. 

43. člen 
Skupnost otroškega varstva upravlja skup- 

ščina. 
Skupščino skupnosti otroškega varstva se- 

stavljata zbor uporabnikov in zbor izvajalcev. 
Delegate v zbor uporabnikov občinske 

skupnosti otroškega varstva delegirajo dele- 
gacije uporabnikov, ki so člani skupnosti. De- 
legate v zbor izvajalcev občinske skupnosti 
otroškega varstva delegirajo delavci vzgojno- 
varstvenih organizacij oziroma njihove dele- 
gacije ter organi družbenih organizacij in dru- 
štev, ki izvajajo vzgojno-varstveno dejavnost. 

Delegate v zbor uporabnikov Skupnosti 
otroškega varstva Slovenije delegirajo zbori 
uporabnikov občinskih skupnosti otroškega 
varstva. Delegate v zbor izvajalcev delegirajo 
zbori izvajalcev občinskih skupnosti otroške- 
ga varstva. 

S samoupravnim sporazumom o usta- 
novitvi skupnosti otroškega varstva in njenim 
statutom se določi število delegatskih mest v 
zborih skupščine ter način delegiranja dele- 
gatov uporabnikov in izvajalcev. 

44. člen 
Skupščina skupnosti otroškega varstva ima 

predsedstvo. 
Delo predsedstva vodi predsednik, ki ga 

izvoli skupščina izmed članov predsedstva. 
Samoupravni sporazum o ustanovitvi skup- 

nosti otroškega varstva in njen statut določa- 
ta število članov predsedstva in postopek za 
njihovo izvolitev. 

45. člen 
Predsedstvo skupščine skupnosti otroške- 

ga varstva: 
- pripravlja zasedanja skupščine in določa 

predlog dnevnega reda, 

- obravnava vprašanja usklajevanja in pro- 
gramiranja dela skupščine, 

- skrbi ža zagotovitev pogojev za delo dele- 
gatov skupščine, 

- spremlja delo delovnih teles skupščine, 
- skrbi za sodelovanje skupščine skupnosti 

otroškega varstva s skupščinami drugih sa- 
moupravnih interesnih skupnosti, z družbe- 
nopolitičnimi organizacijami in z drugimi sa- 
moupranimi organizacijami in skupnostmi. 

46. člen 
V skupščini skupnosti otroškega varstva 

delegati sprejemajo plan skupnosti otroškega 
varstva, enakopravno in sporazumno obliku- 
jejo politiko na področju družbenega varstva 
otrok, sestavljajo in predlagajo članom skup- 
nosti 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 plana; 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. O teh predlo- 
gih odločajo člani skupnosti. 

47. člen 
Kadar skupščina skupnosti otroškega var- 

stva odloča, sprejema odločitve na sejah svo- 
jih zborov. 

Samoupravni sporazum o ustanovitvi skup- 
nosti otroškega varstva in njen statut določa- 
ta zadeve, o katerih odločajo delegati v skup- 
ščini po predhodnem izvajanju delavcev, de- 
lovnih ljudi in občanov v temeljnih organiza- 
cijah združenega dela in drugih samouprav- 
nih organizacijah in skupnostih, zadeve, o 
katerih odločajo delegati v skupščini na skup- 
ni seji obeh zborov, zadeve, o katerih odloča- 
ta oba zbora enakopravno, in zadeve, o kate- 
rih odloča posamezni zbor samostojno. 

Odločitve in sklepi skupščine o zadevah, o 
katerih odločajo delegati v skupščini na skup- 
ni seji obeh zborov, so sprejeti, če je zanje 
glasovala večina vseh delegatov obeh zborov. 

Odločitve in sklepi skupščine, o katerih od- 
ločata oba zbora enakopravno, so sprejeti, če 
jih je v enakem besedilu sprejela večina vseh 
delegatov v vsakem zboru. 

Odločitve in sklepi, o katerih odloča posa- 
mezni zbor samostojno, so sprejeti, če je za- 
nje_ glasovala večina delegatov tega zbora. 

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

Četudi v usklajevalnem postopku ni dose- 
ženo soglasje in bi bilo s tem ogroženo oprav- 
ljanje dejavnosti vzgoje in varstva predšolskih 
otrok, lahko skupščina družbenopolitične 
skupnosti začasno uredi to vprašanje. 

48. člen 
S samoupravnim sporazumom o usta- 

novitvi skupnosti se v skladu s tem zakonom 
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določijo naslednja vprašanja: namen in cilji 
ustanovitve skupnosti otroškega varstva, pro- 
grami vzgoje in varstva predšolskih otrok, ki 
so predmet svobobodne menjave dela, pro- 
grami družbenega varstva otrok, ki se izvajajo 
po načelih solidarnosti in vzajemnosti, sa- 
moupravna organiziranost skupnosti, pogoji, 
pod katerimi se organizirajo enote, načini so- 
delovanja s predstavniki organov družbeno- 
političnih organizacij in družbenopolitičnih 
skupnosti, vsebina, način in postopek spora- 
zumevanja o medsebojnih pravicah, obvezno- 
stih in odgovornostih, osnove družbenoeko- 
nomskih odnosov v skupnosti otroškega var- 
stva, pravice in odgovornosti organov in stro- 
kovnih služb skupnosti otroškega varstva ter 
druge zadeve, ki so skupnega pomena za 
člane skupnosti otroškega 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. 

49. člen 

Za izvrševanje odločitev skupščine in za 
pripravo predlogov iz njene pristojnosti ima 
lahko skupščina skupnosti otroškega varstva 
skupne organe uporabnikov in izvajalcev. 

Število teh organov, delovno področje po- 
sameznega organa in njihovo sestavo določi 
skupščina skupnosti otroškega varstva v skla- 
du s statutom tako, da jih sestavljajo samo 
delegati, ki so člani delegacij uporabnikov 
oziroma izvajalcev za skupščino skupnosti 
otroškega varstva, 

50. člen 

Delavci, drugi delovni ljudje in občani, or- 
ganizirani v skupnosti otroškega varstva, se 
skupaj z delavci, drugimi delovnimi ljudmi in 
občani, organiziranim v drugih samoupravnih 
interesnih skupnostih, ki opravljajo naloge na 
področju socialnega varstva, povezujejo v 
skupnosti socialnega varstva, kjer usklajujejo 
zlasti: osnove in merila za uveljavljanje pravic 
do denarnih pomoči, osnove za nadomestilo 
osebnega dohodka materam ali drugim upra- 
vičencem v času porodniškega dopusta in 
programe družbenega varstva otrok z motnja- 
mi v telesnem in duševnem razvoju. 

51. člen 
Za opravljanje administrativno strokovnih, 

pomožnih in tem podobnih del, ki so potreb- 
na za nemoteno delovanje skupnosti otroške- 
ga varstva, in njenih organov, ustanovijo te 
skupnosti skupaj s samoupravnimi interesni- 
mi skupnostmi socialnega varstva, socialnega 
skrbstva in zdravstvenimi skupnostmi skupno 
strokovno službo ali si z dogovorom z drugo 
samoupravno interesno skupnostjo, organi- 
zacijo ali upravnim organom zagotovijo 
opravljanje teh del. 

52. člen 

Nadzorstvo nad izvajanjem sprejete politi- 
ke, nad uveljavljanjem pravic in obveznosti 
delavcev, drugih delovnih ljudi in občanov, 
združenih v skupnosti otroškega varstva, nad 
uresničevanjem odločitev, nad uporabo sred- 
stev ter nad delovanjem organov skupnosti 
opravlja organ samoupravne delavske kon- 
trole. 

Pravice, dolžnosti in odgovornosti organa 
samoupravne delavske kontrole in njegovih 
članov urejajo samoupravni sporazumi o 
ustanovitvi skupnosti otroškega varstva in 
drugi splošni akti v skladu z zakonom. 

53. člen 

Nadzorstvo nad zakonitostjo poslovanja in 
dela v skupnostih otroškega varstva oprav- 
ljajo za družbeno varstvo otrok pristojni 
upravni organi družbenopolitičnih skupnosti. 

54. člen 

Spore iz družbenoekonomskih .odnosov, iz 
samoupravnih odnosov pri sprejemanju in iz- 
polnjevanju planskih odločitev in iz drugih 
samoupravnih razmerij, ki jih delovni ljudje 
samostojno urejajo v skupnosti otroškega 
varstva, rešuje posebno sodišče združenega 
dela. 

Posebno sodišče združenega dela lahko 
ustanovijo uporabniki in izvajalci s samou- 
pravnim sporazumom pri skupnosti otroške- 
ga varstva, lahko pa več skupnosti otroškega 
varstva s samoupravnim sporazumom usta- 
novi skupno posebno sodišče združenega de- 
la. Skupno posebno sodišče združenega dela 
lahko skupnosti otroškega varstva ustanovijo 
tudi skupaj s samoupravnimi interesnimi 
skupnostmi podobnih družbenih dejavnosti. 

Skupno posebno sodišče združenega dela 
rešuje tudi spore iz družbenoekonomskih in 
drugih samoupravnih odnosov med skup- 
nostmi, ki so ga ustanovile. 

IV. DENARNE IN MATERIALNE 
PRAVICE, KI SE URESNIČUJEJO V 
SKUPNOSTIH OTROŠKEGA VARSTVA 

55. člen 

Denarne in materialne pravice, ki se uresni-, 
čujejo v skupnostih otroškega varstva, so: 

- nadomestila osebnih dohodkov delavcev 
v času porodniškega dopusta, 

- pomoč pri opremi novorojenca, 
- denarne pomoči. 

56. člen 

Pravico do nadomestila osebnega dohodka 
v času porodniškega dopusta ima mati zaradi 
poroda, nege in varstva otroka ali druga upra- 
vičena oseba zaradi nege in varstva otroka v 
skladu z zakonom, samoupavnim sporazu- 
mom in z drugimi samoupravnimi akti skup- 
nosti otroškega varstva. 

OPOMBE: 
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OPOMBE: 57. člen 
Pravico do opreme za novorojenca ima 

vsak otrok, katerega mati ima stalno bivališče 
na območju SR Slovenije ali katerega roditelj 
ima na območju SR Slovenije lastnosti delav- 
ca oziroma delovnega človeka, ki samostojno 
opravlja dejavnost z osebnim dohodkom z 
delovnimi sredstvi, ki so lastnina občana. 

58. člen 
Pravico do denarnih pomoči imajo vsi otro- 

ci, ki prebivajo v SR Sloveniji, in otroci, kate- 
rih roditelj ima na območju SR Slovenije last- 
nost delavca oziroma delovnega človeka, ki 
samostojno opravlja dejavnost z osebnim de- 
lom z delovnimi sredstvi, ki so lastnina obča- 
na, ob pogoju, da celotni dohodek družine, 
kateri otrok živi oziroma v katero spada, ne 
dosega določene višine dohodka na družin- 
skega člana. 

59. člen 
Otrokom, ki imajo samo enega hranilca, in 

otrokom, ki so težje telesno ali duševno priza- 
deti, pripada povečana denarna pomoč ob 
pogoju iz prejšnjega člena. 

60. člen 
Otroci tujih državljanov, ki živijo v Sociali- 

stični federativni republiki Jugoslaviji, so 
upravičeni do denarne pomoči pod pogoji iz 
55. člena, če so njihovi starši zaposleni na 
območju SR Slovenije in če ni z mednarodno 
pogodbo drugače določeno. 

61. člen 
Otroci jugoslovanskih državljanov, zaposle- 

nih v tujini, so upravičeni do denarne pomoči, 
če na osnovi mednarodne pogodbe ne preje- 
majo dodatka v državi, kjer so zaposleni nji- 
hovi roditelji. 

62. člen 
Otrok ima pravico do denarne pomoči pra- 

viloma do 15. leta oziroma 17. leta starosti, če 
se šola v osnovni šoli, če nadaljuje redno 
šolanje oziroma poklicno izobraževanje do 
konca rednega šolanja oziroma poklicnega 
izobraževanja, vendar najdlje do dopolnjene- 
ga 26. leta starosti. 

Če otrok zaradi daljše bolezni ni dokončal 
rednega šolanja oziroma poklicnega izobra- 
ževanja v predpisanem roku, se izplačevanje 
denarne pomoči podaljša za toliko časa, koJi- 
kor se zaradi tega podaljša šolanje. 

63. člen 
Če je otrok zaradi prirojenih okvar, bolezni 

ali poškodb nezmožen za samostojno delo in 
življenje^ mu gre pravica do denarne pomoči 
za ves čas, dokler traja nezmožnost, če je 
nezmožnost za delo nastala, predno je dopol- 
nil 15 let starosti ali v času rednega šolanja. 

64. člen 
Merila za pridobitev in uveljavljanje pravic 

do denarnih pomoči in način dajanja teh po- 

moči s samoupravnim splošnim aktom skup- 
nosti. 

65. člen 

Postopek za uveljavljanje denarnih pravic 
se določi s samoupravnim splošnim aktom 
skupnosti otroškega varstva. 

O posameznem zahtevku odloča organ ob- 
činske skupnosti otroškega varstva. 

Če občan ni zadovoljen z dokončno odloči- 
tvijo pristojnega organa občinske skupnosti 
otroškega varstva, lahko v 30 dneh od preje- 
ma dokončne rešitve uveljavlja sodno varstvo 
pred posebnim sodiščem združenega dela; 
pred tem sodiščem lahko uveljavlja sodno 
prakso tudi, če organ ne odloči v roku, ki je 
določen v samoupravnem splošnem aktu. 

V. DRUŽBENO VARSTVO OTROK V 
IZJEMNIH RAZMERAH 

66. člen 
V primeru, da bi nastopile izjemne razmere 

(izredne razmere, neposredna vojna nevar- 
nost, vojna) morajo skupnosti otroškega var- 
stva ter vzgojno-varstvene organizacije prila- 
goditi svoje delo načrtom za delo v teh razme- 
rah in ukreniti vse potrebno za nemoteno delo 
ter odstranjevanje posledic takega stanja. 

67. člen 
Skupnosti otroškega varstva in vzgojno- 

varstvene organizacije se za usklajeno in 
učinkovito načrtovanje dela v izjemnih razme- 
rah povezujejo z drugimi samoupravnimi inte- 
resnimi skupnostmi, družbenimi in družbeno- 
političnimi organizacijami in krajevnimi skup- 
nostmi. 

68. člen 
Skupnost otroškega varstva in vzgojno-var- 

stvene organizacije morajo v samoupravnih 
sporazumih o temeljih planov in drugih plan- 
skih aktih zagotoviti tudi sredstva, potrebna 
za delo v izjemnih razmerah. 

VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

69. člen 
Skupnosti otroškega varstva so dolžne svo- 

je samoupravne sporazume o ustanovitvi in 
druge samoupravne splošne akte uskladiti z 
določbami tega zakona do 31. decembra 
1980. 

70. 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). 

71. člen 
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v 

Uradnem listu SRS. 
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OBRAZLOŽITEV 

Skupščina SR Slovenije je na sejah zborov dne 25. junija 
1979 sprejela osnutek Zakona o družbenem varstvu otrok in o 
skupnostih otroškega varstva. 

O osnutku zakona so pred sejami zborov skupščine raz- 
pravljali odbor za družbenoekonomske odnose in odbor za 
družbenopolitični sistem zbora združenega dela, odbor za 
družbenopolitični sistem in odbor za družbenoekonomske 
odnose in razvoj zbora občin, odbor za družbenoekonomske 
odnose in odbor za družbenopolitični sistem družbenopolitič- 
nega zbora ter zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR 
Slovenije. 

Mnenja, stališča in pripombe k osnutku zakona so skup- 
ščini pismeno posredovali: skupščina občine Ljubljana-Šiška, 
skupina delegatov za zbor združenega dela in zbor občin 
skupščine SR Slovenije iz Idrije, skupina delegatov za zbor 
združenega dela in zbor občine Skupščine SR Slovenije ob- 
čine Tolmin, skupina delegatov za področje gospodarstva 15. 
okoliša občine škofja Loka. 

Zbor združenega dela in zbor občin Skupščine SR Slovenije 
sta na ločenih sejah ob sprejemanju osnutka zakona o druž- 
benem varstvu otrok in o skupnostih otroškega varstva spre- 
jela sklep, da se osnutek zakona o družbenem varstvu otrok in 
o skupnostih otroškega varstva sprejme; da predlog zakona 
pripravi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije in pri tem upo- 
števa predloge, dane v poročilih skupščinskih teles in ostalih 
gradiv, ter pripombe skupin delegatov in pripombe iz raz- 
prave delegatov na seji zbora. 

Družbenopolitični zbor Skupščine SR Slovenije je na svoji 
seji prav tako sprejel sklep, da se osnutek zakona o družbe- 
nem varstvu otrok in o skupnostih otroškega varstva sprejme; 
da predlog pripravi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, ki naj 
pri pripravi predloga uppšteva skupne pripombe k osnutkom 
zakonov o samoupravnih interesnih skupnostih na področju 
družbenih dejavnosti, ki so sestavni del sklepa, predloge, 
dane v poročilih skupščinskih teles, ter razpravo na seji zbora. 

I. 
V predlogu zakona je upoštevana pretežna večina predlo- 

gov, mnenj, stališč in pripomba ki so bili izraženi na sejah 
delovnih teles Skupščine SR Slovenije ob sprejemanju 
osnutka zakona. 

Skladno s temi pripombami je predlog zakona usklajen s 
sprejetim zakonom o skupnih osnovah svobodne menjave 
dela, in sicer glede enot skupnosti otroškega varstva, glede 
načina odločanja v skupščini skupnosti otroškega varstva, 
upoštevane pa so tudi ustrezne določbe osnutka zakona o 
osnovah sistema družbenega planiranja, katere pa bo v pri- 
meru, da bo razprava o navedenem osnutku prinesla kakšne 
spremembe, potrebno naknadno upoštevati in jih vnesti tudi v 
ta predlog zakona. 

Upoštevane so v glavnem tudi vse pripombe k osnutku 
zakona, ki so jih skupščini pismeno posredovale skupine 
delegatov. 

Vsi členi, ki so povzemali določbe zakona o skupnih osno- 
vah svobodne menjave dela, ne da bi jih konkretizirali, so iz 
predloga zakona črtani. 

Zaradi ustreznejše strukture zakona predlog zakona za ra- 
zliko od osnutka zakona v II. poglavju ureja svobodno me- 
njavo dela na področju družbenega varstva otrok, v III. po- 
glavju pa organizacijo skupnosti otroškega varstva in ra- 
zmerja v njih. 

1. Na poglavje »Splošne določbe« ni bilo pripomb. Bese- 
dila nekaterih členov tega poglavja so zaradi jasnejše formu- 
lacije vsebinsko nekoliko spremenjena, dodanih je nekaj no- 
vih členov. Tako je med splošne določbe vnesen člen (3. člen), 
ki govori o uresničevanju svobodne menjave dela na področju 
vzgoje in varstva predšolskih otrok, člen, ki opredeljuje, ka- 

tere so skupnosti otroškega varstva (4. člen), člen o planiranju 
potreb in interesov po družbenem varstvu otrok (7. člen) in 
člen, ki govori o dolžnostih skupnosti otroškega varstva in 
vzgojno-varstvenih organizacijah, da v svojih samoupravnih 
splošnih aktih določijo tudi svoje naloge na področju ljudske 
obrambe in družbene samozaščite (člen 8). 

2. K sedanjemu drugemu poglavju je bila najpogostejša 
pripomba, da manjkajo določbe o planiranju ter da je po- 
trebno tudi proučiti primernost virov za zagotavljanje sredstev 
v svobodni menjavi dela. Zaradi navedenega so nekateri členi 
tega poglavja dopolnjeni oziroma spremenjeni, členi v zvezi s 
planiranjem pa so na novo dodani (od 16. - 30. člena). Spre- 
menjen je tudi nalov tega poglavja, ki se glasi: Svobodna 
menjava dela na področju družbenega varstva otrok. V tem 
poglavju so na novo dodane določbe v zvezi z uresničevanjem 
svobodne menjave dela neposredno in u krajevni skupnosti 
(člena 17 in 18). 

Opredeljena je vsebina samoupravnega sporazuma o teme- 
ljih plana občinskih skupnosti otroškega varstva in Skupnosti 
otroškega varstva Slovenije (25. in 26. člen). 

Samoupravne sporazume o temeljih planov sklepajo udele- 
ženci na podlagi elementov za pripravo samoupravnih spora- 
zumov o temeljih planov skupnosti otroškega varstva, ki jih 
oblikujejo po metodologiji, določeni v Skupnosti otroškega 
varstva Slovenije (22. člen). Vnesena je določba, ki govori o 
elementih, ki jih določajo uporabniki, ter elementi, ki jih 
določajo izvajalci (23. člen). Te elemente uskladijo uporabniki 
in izvajalci v skupščinah občinskih skupnosti otroškega var- 
stva in skupščini Skupnosti otroškega varstva Slovenije (24. 
člen). V tem poglavju je dodana še določba, v kateri je oprede- 
ljena vsebina plana skupnosti otroškega varstva (27. člen). 

Spremenjena in dopolnjena je določba o virih za zagotavlja- 
nje sredstev. Sredstva za zadovoljevanje potreb po storitvah 
in programih storitev na področju družbenega varstva otrok, 
ki izhajajo iz uresničevanja z zakonom in z družbenim dogo- 
vorom o temeljih plana družbenopolitične skupnosti zagotov- 
ljenih oblik varstva otrok, zagotavljajo uporabniki in izvajalci 
iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela in delovnih 
skupnosti ter iz dohodka oziroma prihodkov drugih delovnih 
ljudi. Iz osebnih dohodkov delavcev in iz sredstev sklada 
skupne porabe temeljne organizacije in skupnosti ter iz do- 
hodkov oziroma prihodkov drugih delovnih ljudi pa se zago- 
tavljajo dodatne potrebe na tem področju in iz sredstev za 
razširitev materialne osnove dela v temeljnih organizacijah 
združenega dela za povečanje zmogljivosti izvajalcev, kadar 
je povečanje potrebno zaradi večjih potreb uporabnikov (15. 
člen). 

3. Naslov tretjega poglavja je spremenjen in se glasi »Sa- 
moupravno organiziranje udeležencev v svobodni menjavi 
dela«. V skladu z danimi pripombami so nekateri členi v tem 
poglavju spremenjeni, nekateri dopolnjeni, dodanih pa je tudi 
nekaj novih členov. 

V skladu s stališčem naj se denarne pomoči otrokom prene- 
sejo iz pristojnosti republiške skupnosti otroškega varstva na 
občinske skupnosti otroškega varstva je dopolnjena določba, 
kjer se opredeljujejo naloge in pristojnosti občinskih skupno- 
sti otroškega varstva (35. člen) s tem, da je v šesti alinei 
določeno, da delavci, drugi delovni ljudje in občani v občinski 
skupnosti otroškega varstva zagotavljajo sredstva za izvajanje 
denarnih pomoči. Tako bi v bodoče vsaka občina sama zdru- 
ževala sredstva za izvajanje tega programa s tem, da bi en del 
sredstev občinske skupnosti še vedno zagotavljali na republi- 
ški ravni. Do teh sredstev bi bile upravičene le tiste občine v 
SR Sloveniji, ki v okviru svojih dohodkovnih možnosti ne bi 
mogle izvajati pravice do denarnih pomoči v dogovorjenem 
obsegu. 

V istem členu tega poglavja je določeno nadalje, da se v 
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občinskih skupnostih otroškega varstva delavci, drugi delovni 
ljudje in občani sporazumevajo o združevanju sredstev za 
izvajanje skupnih nalog, ki se uresničujejo v Skupnosti otro- 
škega varstva Slovenije. Med te naloge šteje tudi zagotavlja- 
nje nadomestil osebnega dohodka materam ali drugim upra- 
vičencem v času porodniškega dopusta, in sicer za celoten 
porodniški dopust v trajanju 105 dni, ki ga sedaj zagotavljajo 
zdravstvene skupnosti, in 141 dni, ki ga že sedaj zagotavljajo 
skupnosti otroškega varstva. 

Iz zdravstvenih skupnosti naj bi se izvajanje te pravice 
preneslo v celoti v pristojnost skupnosti otroškega varstva 
zato, ker s porodniškim dopustom zagotavljamo predvsem 
pogoje za otrokovo rast in razvoj v prvem letu življenja, poleg 
tega pa je iz razlogov smotrnosti primernejše, da se ta pravica 
enotno ureja v okviru ene skupnosti in se tudi sredstva v ta 
namen enotno združujejo. 

V tem poglavju je nadalje dodana določba o mestni oziroma 
regionalni skupnosti otroškega varstva (36. člen), v katero se 
združijo delavci, drugi delovni ljudje in občani preko občin- 
skih skupnosti otroškega varstva na območjih mest, oziroma 
regij kot posebnih družbenopolitičnih skupnosti. V teh skup- 
nostih uresničujejo določene skupne interese ter izvršujejo 
pravice in obveznosti, za katere so se dogovorili v občinskih 
skupnostih otroškega varstva. 

Spremenjene in dopolnjene so določbe, ki govorijo o enoti 
skupnosti otroškega varstva (37., 38., 39. in 40. člen). Dopol- 
njena je določba, v kateri je opredeljeno delovno področje 
enote (38. člen) s tem, da je določeno, da se v enoti uporab- 
niki in izvajalci dogovarjajo in sporazumevajo o dodatnih 
programih vzgoje in varstva otrok in organizirajo pogoje za 
uresničevanje teh programov. Za uresničevanje teh dodatnih 
programov člani enote dodatno združujejo sredstva. Dolo- 
čeno je, da bo organ upravljanja enote skupščina z dvema 
zboroma (39. člen), administrativno tehnična opravila za 
enoto pa bo opravljala strokovna služba vzgojno-varstvene 
organizacije v dogovoru z enoto (40. člen). 

Določba, ki ureja sestavo skupščine skupnosti otroškega 
varstva je dopolnjena z novim odstavkom, v katerem je dolo- 
čeno, da se število delegatskih mest v zborih skupščine ter 
način delegiranja delegatov uporabnikov in izvajalcev določi 
s samoupravnim sporazumom o ustanovitvi skupnosti otro- 
škega varstva oziroma z njenim statutom (43. člen). 

Na novo so v tem poglavju dodane določbe o predsedstvu 
skupnosti otroškega varstva (14. in 15. člen). 

Določba o odločanju v skupščini skupnosti je skladno s 

pripombami usklajena z zakonom o skupnih osnovah svobo- 
dne menjave dela, dodana pa je tudi določba o usklajevalnem 
postopku, ki se izvede v primeru, da ne pride do soglasja med 
zboroma te skupnosti (47. člen). 

Na novo je dodana določba (49. člen), ki govori o oblikova- 
nju skupnih organov v okviru skupnosti otroškega varstva za 
urejanje skupnih zadev in izvrševanje nalog. Spremenjana in 
dopolnjena je določba o strokovni službi skupnosti (51. člen). 
V tem poglavju je črtan člen, ki govori o vpisovanju teh 
skupnosti v sodni register, ker je to že določeno z zakonom o 
skupnih osnovah svobodne menjave dela. 

4. Naslov četrtega poglavja je spremenjen in se glasi »De- 
narne in materialne pravice, ki se uresničujejo v skupnosti 
otroškega varstva«. Določeno je, da so te dajatve nadomestila 
osebnih dohodkov materam ali drugim upravičencem v času 
porodniškega dopusta, pomoč pri opremi za novorojence in 
denarne pomoči. V tem poglavju je črtano besedilo tistih 
členov, ki se nanašajo že na sam postopek v zvezi z izvaja- 
njem pravice do denarne pomoči, ostale pa so določbe, ki 
predstavljajo osnovne kriterije za pridobitev pravice do de- 
narne pomoči in ki jih ne ureja drug predpis. V zvezi s tem je 
namesto črtanih členov dodan nov člen (64. člen), s katerim je 
določeno, da se merila za upravičenost do denarnih pomoči 
in način dajanja teh pomoči opredelijo s samoupravnim 
splošnim aktom skupnosti otroškega varstva. 

Spremenjena je določba glede postopka za uveljavljanje 
denarnih pravic (člen 65). Določeno je, da se postopek za 
uveljavljanje denarnih pravic določi s samoupravnim sploš- 
nim aktom skupnosti otroškega varstva ter da o posameznem 
zahtevku odločajo organi občinske skupnosti otroškega var- 
stva. Nadaljnje besedilo te določbe, ki se nanaša na uveljavlja- 
nje sodnega varstva pred posebnim sodiščem združenega 
dela, je ostalo nespremenjeno. 

5. Peto poglavje je novo in nosi naslov »Družbeno varstvo 
otrok v izjemnih razmerah«. Določbe tega poglavja (člen 66., 
67., 68) govorijo o dolžnostih skupnosti otroškega varstva in 
vzgojno-varstvenih organizacij v zvezi z njihovim delom v 
izjemnih razmerah (izredne razmere, vojna, neposredna vojna 
nevarnost). S posebno določbo (68. člen) so skupnosti otro- 
škega varstva in vzgojno-varstvene organizacije zavezane, da 
morajo v samoupravnih sporazumih o temeljih planov in dru- 
gih planskih aktih zagotoviti tudi sredstva, potrebna za delo v 
izjemnih razmerah. 

6. K šestemu poglavju »Prehodne in končne določbe« ni 
bilo pripomb, zato je poglavje ostalo nespremenjeno. 
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PREDLOG ZAKONA 

o socialnem skrbstvu (ESA 211) 

I. TEMELJNE DOLOČBE 

1. člen 

Ta zakon ureja dejavnost socialnega 
skrbstva, odnose med udeleženci v svobodni 
menjavi dela, organizacijo in delo samou- 
pravnih interesnih skupnosti socialnega 
skrbstva (v nadaljevanju: skupnosti socialne- 
ga skrbstva), samoupravno organiziranost 
izvajalcev storitev na področju socialnega- 
skrbstva, nekatera vprašanja postopka za od- 
ločanje o posameznih socialnoskrbstvenih 
pravicah in o drugih zadevah, o katerih odlo- 
čajo organi socialnega skrbstva na osnovi 
pooblastil iz drugih zakonov, ter druga vpra- 
šanja na tem področju. 

2. člen 

Socialno skrbstvo obsega dejavnosti in 
ukrepe, s katerimi delavci, drugi delovni ljudje 
in občani po načelih vzajemnosti in solidar- 
nosti zagotavljajo materialno pomoč ogrože- 
nim posameznikom, družinam in skupinam 
delovnih ljudi in občanov in pomoč pri njiho- 
vem usposabljanju za življenje in delo (v na- 
daljnjem besedilu: minimalna socialna var- 
nost), ter dejavnosti in ukrepe, s katerimi de- 
lavci, drugi delovni ljudje in občani skupno z 
drugimi družbenimi dejavniki ugotavljajo 
vzroke in preprečujejo nastajanje motenj, ki 
ovirajo delavce, druge delovne ljudi in občane 
pri njihovem vključevanju v družbeno skup- 
nost. 

3. člen 
Dejavnost skupnosti socialnega skrbstva in 

dejavnost organizacij združenega dela na po- 
dročju socialnega skrbstva je posebnega 
družbenega pomena. 

Posebni družbeni interes se uresničuje s 
soglasjem organa družbenopolitične skupno- 
sti k samoupravnemu sporazumu o usta- 
novitvi skupnosti in k statutu skupnosti, z 
določitvijo pogojev in načina opravljanja so- 
cialnoskrbstvene dejavnosti, s soodločanjem 
uporabnikov, ustanoviteljev organizacij zdru- 
ženega dela na področju socialnega skrbstva, 
organov družbenopolitičnih skupnosti, kra- 
jevnih skupnosti in družbenopolitičnih orga- 
nizacij v organih upravljanja organizacij zdru- 
ženega dela na področju socialnega skrbstva, 
s soglasjem ustanovitelja k statutu organiza- 
cije združenega dela na področju socialnega 
skrbstva in z drugimi oblikami družbenega 
vpliva v skladu s tem zakonom. 

4. člen 

Delavci, drugi delovni ljudje in občani zado- 
voljujejo svoje osebne, skupne in celotne 

družbene potrebe in interese po storitvah so- OPOMBE: 
cialnega skrbstva samoupravno organizirani 
v organizacijah združenega dela, v krajevnih 
skupnostih, v skupnostih socialnega skrbstva 
in po njih, v enotah teh skupnosti, v družbenih 
organizacijah in društvih. 

Zadovoljevanje svojih potreb in interesov 
po socialnoskrbstvenih storitvah si delavci, 
drugi delovni ljudje in občani zagotovijo s 
svobodno menjavo z delavci v organizacijah 
združenega dela na področju socialnega 
skrbstva. 

5. člen 

Pogoje in načine zadovoljevanja potreb po 
socialnoskrbstvenih storitvah ter medsebojne 
pravice, obveznosti in odgovornosti določijo 
uporabniki in izvajalci s samoupravnim spo- 
razumom o temeljih plana skupnosti social- 
nega skrbstva, z drugimi samoupravnimi spo- 
razumi in pogodbami. *- 

6. člen 
Skupnosti socialnega skrbstva in organiza- 

cije združenega dela na področju socialnega 
skrbstva v samoupravnih splošnih aktih opre- 
delijo svoje naloge na področju ljudske 
obrambe in družbene samozaščite ter določi- 
jo organiziranost in odgovornosti na tem po- 
dročju. 

7. člen 

Delavci, drugi delovni ljudje in občani, or- 
ganizirani v skupnostih socialnega skrbstva, 
se skupaj z delavci, drugimi delovnimi ljudmi 
in občani po drugih samoupravnih interesnih 
skupnostih s področja socialnega varstva po- 
vezujejo v skupnost socialnega varstva zaradi 
oblikovanja celovite politike socialnega var- 
stva kot bistvene sestavine socialne varnosti 
delavcev, delovnih ljudi in občanov ter uskla- 
jevanja programov s tega področja. 

Skupnosti socialnega skrbstva zaradi do- 
govarjanja o skupnih nalogah in usklajevanja 
pri izvajanju teh nalog sodelujejo tudi z dru- 
gimi samoupravnimi interesnimi skupnostmi, 
zlasti skupnostmi s področja zdravstva in izo- 
braževanja. 

II. DEJAVNOST SOCIALNEGA 
SKRBSTVA IN UPRAVIČENCI 
DO STORITEV IN POMOČI 

8. člen 
Socialno skrbstvo obsega zlasti naslednje 

storitve in pomoči: 

poročevalec 43 



OPOMBE: - 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; 

- svetovanje pri urejanju odnosov v družini 
in v širšem okolju; 

- diagnostično, svetovalno in terapevtsko 
delo z osebnostno in vedenjsko motenimi 
otroki, mladoletniki in odraslimi osebami; 

- razvrščanje in napotitev na usposabljanje 
otrok in mladostnikov z motnjami v telesnem 
in duševnem razvoju; 

- pomoč občanom in družinam pri načrto- 
vanju družine, oskrbi in vzgoji otrok; 

- oskrbo in varstvo v tujih družinah, v so- 
cialnih zavodih in organizacijah za usposab- 
ljanje; 

- pomoč posameznikom in družinam pri 
preprečevanju in zdravljenju alkoholizma in 
drugih zasvojenosti; 

- materialne pomoči; 
- sodelovanje pri zagotavljanju pogojev za 

usposabljanje, delo in organizaciji dela invali- 
dnih oseb pod posebnimi pogoji; 

- sodelovanje pri varstvu in organiziranju 
pomoči občanom na domu. 

9. člen 
Upravičenci do storitev in pomoči s področ- 

ja socialnega skrbstva so: 
- otroci in mladostniki, prikrajšani za nor- 

malno družinsko življenje, 
- otroci in mladostniki 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, 

- osebnostno in vedenjsko motene in ne- 
prilagojene osebe, 

- mladoleniki, ki jim je izrečen vzgojni 
ukrep, oziroma odrasle osebe, ki jim je izre- 
čen varstveni nadzor ob pogojni obsodbi in 
osebe, ki potrebujejo pomoč ob pogojnem 
odpustu 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. 

10. člen 
Dejavnost, opravila in ukrepi socialnega 

skrbstva, s katerimi se uresničujejo posamez- 
ne sestavine socialne varnosti delavcev, dru- 
gih delovnih ljudi in občanov, se izvajajo na 
način in v obliki, ki najbolj primerno in učin- 
kovito rešujejo probleme občana in ga hkrati 
spodbujajo, da sodeluje pri reševanju lastnih 
problemov in da razvija ali ohranja svoje spo- 
sobnosti za polnovredno vključevanje v delo 
in družbeno življenje. 

11. člen 
Oblike denarnih pomoči v socialnem 

skrbstvu so zlasti: 
- stalna družbena denarna pomoč kot edi- 

ni vir ali kot dopolnilni vir sredstev za preživ- 
ljanje občanov; 

- začasna, občasna ali enkratna družbena 
denarna pomoč posamezniku ali njegovi dru- 
žini; 

- doplačilo ali plačilo celotnih oskrbnih 
stroškov v socialnem zavodu ali k stroškom 
oskrbe odrasle osebe v tuji družini; 

- plačilo ali doplačilo k stroškom za pomoč 
in postrežbo občanu na domu; 

- plačilo rejnine; 
- plačilo oskrbnih stroškov v zavodu za 

usposabljanje, v mladinskem domu ali inter- 
natu. 

12. člen 
Pri določanju pogojev za priznanje pravice 

do denarnih pomoči je treba upoštevati pred- 
vsem: 

- materialne in zdravstvene razmere ter 
starost in delovno sposobnost občana, ki uve- 
ljavlja pravico do družbene materialne po- 
moči; 

- materialne in zdravstvene razmere ter 
starost in delovno sposobnost članov druži- 
ne, s katerimi živi v skupnem gospodarstvu; 

- materialne in zdravstvene razmere ter 
druge pomembne okoliščine na strani oseb, 

. ki so ga dolžne preživljati; 

13. člen 
\ 

S statutom ali drugim samoupravnim sploš- 
nim aktom občinske skupnosti socialnega 
skrbstva se podrobneje določijo oblike, pogo- 
ji, način uveljavljanja in izplačevanja denarnih 
pomoči, obveznosti in odgovornosti, ki jih 
imajo prejemniki do občinske skupnosti so- 
cialnega skrbstva in druga vprašanja v tej 
zvezi. 

14. člen 
Rejništvo se šteje za samostojno poklicno 

dejavnost, če rejnik izpolnjuje pogoje, ki jih 
določa samoupravni splošni akt o pogojih za 
priznanje rejništva kot samostojne poklicne 
dejavnosti, ki ga sklenejo Skupnost socialne- 
ga skrbstva Slovenije, Zdravstvena skupnost 
Slovenije ter Skupnost pokojninskega in inva- 
lidskega zavarovanja v Sloveniji. 

Za svoje delo prejema rejnik rejnino, katere 
višina se določi s pogodbo o rejništvu. 

Rejnina obsega povračilo materialnih izdat- 
kov za oskrbo otroka oziroma odrasle osebe v 
rejništvu in povračilo za delo rejnika. Natanč- 
nejše osnove in merila za določanje višine 
rejnine določi občinska skupnost socialnega 
skrbstva. 

Občinska skupnost socialnega skrbstva, ki 
plačuje rejnino, ima pravico do celotnega ali 
delnega povračila rejnine od tistih, ki so dolž- 
ni preživljati otroka v rejništvu oziroma iz do- 
hodkov in premoženja otroka; za odrasle ose- 
be, nameščene v oskrbo v tujo družino, pa iz 
dohodkov in premoženja te osebe oziroma iz 
dohodkov tistih, ki so jo dolžni preživljati. 
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III. ODNOSI MED UPORABNIKI 
IN IZVAJALCI 
SOCIALNOSKRBSTVENIH 
STORITEV 

15. člen 

Udeleženci v svobodni menjavi dela na po- 
dročju socialnega skrbstva so uporabniki in 
izvajalci socialnoskrbstvenih storitev. 

Uporabniki socialnoskrbstvenih storitev so 
delavci v temeljnih organizacijah združenega 
dela in delovnih skupnosti, drugi samouprav- 
no organizirani delovni ljudje ter občani v 
krajevnih skupnostih (v nadaljnjem besedilu: 
uporabniki). 

Izvajalci socialnoskrbstvenih storitev so de- 
lavci v organizacijah združenega dela na po- 
dročju socialnega skrbstva ter delovni ljudje 
in občani, organizirani v družbenih organiza- 
cijah in društvih, ki z izvrševanjem svoje de- 
javnosti ali posameznih socialnoskrbstvenih 
storitev zadovoljujejo potrebe in interese po 
teh storitvah (v nadaljnjem besedilu: izva- 
jalci). 

16. člen 
Predmet svobodne menjave dela na po- 

dročju socialnega skrbstva so socialnoskrb- 
stvene storitve, programi teh storitev oziroma 
določena socialnoskrbstvena dejavnost. 

17. člen 

Uporabniki in izvajalci s samoupravnim 
sporazumom o temeljih plana skupnosti so- 
cialnega skrbstva določijo standarde in nor- 
mative za opravljanje socialnoskrbstvenih 
storitev, programov storitev oziroma za izvr- 
ševanje 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, določi po- 
seben predpis. 

Standardi iz prejšnjega odstavka tega člena 
predstavljajo osnovno izhodišče pri določa- 
nju cene storitve oziroma pri vrednotenju 
enotnih programov ali enotnih delov progra- 
mov, ki so namenjeni zadovoljevanju tistih 
potreb in interesov delavcev, drugih delovnih 
ljudi in občanov, ki izhajajo iz pravic, določe- 
nih z zakonom. 

18. člen 

Uporabniki in izvajalci na področju social- 
nega skrbstva vrednotijo rezultate dela izva- 
jalcev in njihov prispevek k ustvarjanju nove 
vrednosti, k povečanju produktivnosti in k 
razvoju družbe v celoti kot samoupravno do- 
govorjeno ceno za posamično socialnoskrb- 
stveno storitev, kot povračilo za opravljeni 
program teh storitev oziroma za izvajanje do- 
ločene socialnoskrbstvene dejavnosti. 

19. člen 

Sredstva za zadovoljevanje potreb po so- 
cialnoskrbstvenih storitvah, programih teh 

storitev oziroma po določeni dejavnosti, ki OPOMBE: 
izhajajo iz uresničevanja s tem zakonom in z 
družbenim dogovorom o temeljih plana druž- 
benopolitične skupnosti zagotovljenih stori- 
tev in pomoči socialnega skrbstva, se zago- 
tavljajo iz dohodka temeljnih organizacij 
združenega dela in delovnih skupnosti ter iz 
dohodkov in prihodkov drugih delovnih ljudi. 

Iz osebnih dohodkov delavcev in iz sredstev 
sklada skupne porabe temeljne organizacije 
združenega dela in delovne skupnosti ter iz 
dohodkov oziroma prihodkov drugih delovnih 
ljudi in občanov se zagotavljajo sredstva za 
dodatno planirane naloge na področju social- 
nega skrbstva. 

20. člen 
V primeru, da ni sklenjen samoupravni spo- 

razum o temeljih plana skupnosti socialnega 
skrbstva in da niso zagotovljena sredstva, po- 
trebna za zagotavljanje minimalne socialne 
varnosti, lahko skupščina družbenopolitične 
skupnosti ugotovi obseg potrebnih sredstev 
in predpiše obveznost plačevanja prispevkov 
ter namen uporabe za uresničevanje z zako- 
nom in z družbenim dogovorom o temeljih 
plana družbenopolitične skupnosti zagotov- 
ljenih storitev in pomoči socialnega skrbstva. 

21. člen 

Za uresničevanje osebnih in skupnih potreb 
uporabnikov in izvajalcev ter celotnih družbe- 
nih potreb po socialnem skrbstvu, uporabniki 
in izvajalci skupno planirajo socialnoskrb- 
stvene storitve. 

Pri planiranju socialnoskrbstvenih storitev 
upoštevajo poleg tekočih in razvojnih potreb 
tudi potrebe, ki izhajajo iz planiranih dolgo- 
ročnih usmeritev družbenoekonomskega ra- 
zvoja, potreb razvoja samoupravnih družbe- 
noekonomskih odnosov ter splošne ljudske 
obrambe in družbene samozaščite. 

22. člen 

Uporabniki in izvajalci 'usklajujejo potrebe 
po socialnem skrbstvu s sodelovanjem pri 
pripravi in s sprejemanjem samoupravnih 
sporazumov o temeljih plana, z usklajevanjem 
planov skupnosti socialnega skrbstva ter s 
sodelovanjem pri pripravi in sprejemanju do- 
govorov o temeljih plana družbenopolitične 
skupnosti. 

S samoupravnimi sporazumi o temeljih pla- 
nov skupnosti socialnega skrbstva se uporab- 
niki in izvajalci v skladu s tem zakonom dogo- 
vorijo tudi, katere svoje potrebe in interese 
bodo uresničevali s svobodno menjavo dela 
po krajevni skupnosti, katere pa v skupnostih 
socialnega skrbstva in po njih. 

23. člen 

Za zagotavljanje tistih skupnih potreb in 
interesov po socialnem skrbstvu, ki jih zaradi 
uveljavljanja širših družbenih interesov, zago- 
tavljanja minimalne socialne varnosti in ure- 
sničevanja drugih nalog, ki jih ni mogoče 
zagotoviti s svobodno menjavo dela po kra- 
jevnih skupnostih, se uporabniki in izvajalci 
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OPOMBE: združujejo v skupnosti socialnega skrbstva 
ter se v njih sporazumevajo o zagotavljanju 
teh potreb. 

24. člen 
Uporabniki,in izvajalci zagotavljajo uresni- 

čevanje skupnih in celotnih družbenih potreb 
po socialnem skrbstvu v skupnostih socialne- 
ga skrbstva zlasti- s tem, da: 

- sprejemajo programe dela za uresničitev 
z zakoni določenih storitev in pomoči ter dru- 
gih obveznosti, 
- določajo standarde in normative za so- 

cialnoskrbstvene storitve, programe storitev 
oziroma določene socialnoskrbstvene dejav- 
nosti, 
- 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 določajo sredstva za njihovo izvršitev, 
- določajo postopke za ugotavljanje in 

ocenjevanje izvrševanja medsebojnih obvez- 
nosti. 

25. člen 
Osebne, skupne in celotne družbene potre- 

be po sociainoskrbstvenih storitvah uporab- 
niki in izvajalci opredeljujejo in usklajujejo v 
samoupravnih sporazumih o temeljih plana. 

Samoupravne sporazume iz prejšnjega od- 
stavka tega člena sklepajo uporabniki in izva- 
jalci na podlagi elementov za sklepanje sa- 
moupravnih sporazumov o temeljih plana 
skupnosti socialnega skrbstva (v nadaljeva- 
nju: elementi), ki jih oblikujejo po metodolo- 
giji, ki jo določijo v Skupnosti socialnega 
skrbstva Slovenije, 

26. člen 

Uporabniki sprejemajo zlasti naslednje ele- 
mente: 
- vrsto in število socialnoskrbstvenih stori- 

tev ip pomoči, za katere so zainteresirani, 
- razmestitev izvajanja socialnoskrbstve- 

nih storitev in pomoči ob upoštevanju v zako- 
nu določenih pogojev za opravljanje social- 
noskrbstvenih storitev, 

- sredstva, ki jih združujejo za uresničitev 
načrtovanih storitev in pomoči. 

27. člen 
Izvajalci sprejemajo zlasti naslednje ele- 

mente: 
- vrsto storitev, ki jih opravljajo, 
- obseg in kvaliteto storitev, ki jih lahko 

opravijo glede na kadrovske in materialne 
možnosti ob upoštevanju standardov in nor- 
mativov, 

- ceno za posamično storitev, za program 
storitev ali za določeno socialnoskrbstveno 
dejavnost. 

28. člen 
Uporabniki in izvajalci uskladijo elemente iz 

26. in 27. člena po svojih delegatih v skupšči- 

nah občinskih skupnosti socialnega skrbstva 
in v skupščini Skupnosti socialnega skrbstva 
Slovenije. 

29. člen 
Samoupravni sporazum o temeljih plana 

občinske skupnosti socialnega skrbstva te- 
melji na usklajenih elementih iz 26. in 27. 
člena in obsega zlasti: 
- temeljne usmeritve razvoja socialnega 

skrbstva v občini za srednjeročno obdobje z 
ocenami dolgoročnih potreb in možnosti v 
skladu s predvidenim razvojem občine; 

- naloge po posameznih sestavinah pro- 
grama in število socialnih delavcev na število 
prebivalcev, 

- program storitev, potrebnih za zagotav- 
ljanje minimalne socialne varnosti in za ure- 
sničevanje drugih z zakonom določenih na- 
log, obseg in način združevanja sredstev za 
solidarnostno zagotavljanje teh nalog ter za- 
vezance za združevanje sredstev, 

- dodatni program občinske skupnosti so- 
cialnega skrbstva, način zagotovitve sredstev 
in zavezance za združevanje sredstev, kriteri- 
je za morebitna doplačila neposrednih korist- 
ni kov, 

- sredstva, potrebna za izvedbo nalog 
skupnosti, in ukrepe za preprečevanje motenj 
pri izpolnjevanju sprejetih obveznosti, 

- način ugotavljanja kvalitete storitev, 
- merila za ugotavljanje cene storitev ozi- 

roma povračil za opravljene programe stori- 
tev oziroma za določeno socialnoskrbstveno 
dejavnost, 

- posebne pogoje dela pri opravljanju so- 
cialnoskrbstvenih storitev (teamsko delo, te- 
rensko delo, delovni čas). 

Samoupravni sporazum iz prejšnjega od- 
stavka obsega tudi program skupnih nalog, ki 
jih uporabniki po občinski skupnosti social- 
nega skrbstva uresničujejo v mestni ali regio- 
nalni skupnosti socialnega skrbstva in v 
Skupnosti socialnega skrbstva Slovenije ter 
obseg in način zagotavljanja sredstev. 

30. člen 
Samoupravni sporazum o temeljih plana 

Skupnosti socialnega skrbstva Slovenije ob- 
sega zlasti: 

- program storitev, potrebnih za uresniči- 
tev skupnih nalog, ki se uresničujejo v Skup- 
nosti socialnega skrbstva Slovenije, 
- program raziskav, potrebnih za razvoj so- 

cialnega skrbstva v SR Sloveniji, nosilce teh 
raziskav ter način združevanja dela in sred- 
stev, potrebnih za uresničitev programa, 

- skupna izhodišča za določanje osnov in 
meril za cene storitev oziroma povračil za 
opravljene programe storitev oziroma določe- 
no socialnoskrbstveno dejavnost, 
- sredstva potrebna za izvedbo nalog 

skupnosti, 
- način zagotavljanja sredstev po občin- 

skih skupnostih socialnega skrbstva za ure- 
sničevanje nalog, ki se po tem sporazumu v 
skladu z zakonom uresničujejo v Skupnosti 
socialnega skrbstva Slovenije ter ukrepe za 
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preprečevanje motenj v izpolnjevanju spreje- 
tih obveznosti. 

31. člen 
Plan skupnosti socialnega skrbstva vsebuje 

zlasti: 
- politiko in cilje razvoja socialnoskrbstve- 

ne dejavnosti za območje, za katero je bila 
skupnost ustanovljena, 

- naloge, obveznosti in sredstva, prikazana 
po sestavinah iz samoupravnega sporazuma v 
temeljih plana, 

- naloge, ki jih prevzema skupnost social- 
nega skrbstva po drugih zakonih, družbenih 
dogovorih in samoupravnih sporazumih, ter 
potrebna sredstva, 
- organizacijske, kadrovske in materialne 

ukrepe za uresničitev nalog. 

32. člen 
Uporabniki in izvajalci uresničujejo zadovo- 

ljevanje potreb in interesov po storitvah so- 
cialnega skrbstva praviloma s svobodno me- 
njavo dela po krajevni skupnosti. 

Uresničevanje potreb in interesov po so- 
cialnoskrbstvenih storitvah, ki si jih ne morejo 
zadovoljiti s svobodno menjavo dela po kra- 
jevni skupnosti, si zagotovijo s svobodno me- 
njavo dela v skupnostih socialnega skrbstva 
oziroma po njih. 

1. SVOBODNA MENJAVA DELA PO 
KRAJEVNI SKUPNOSTI 

33. člen 
V krajevni skupnosti si delavci, drugi delov- 

ni ljudje in občani po organih krajevne skup- 
nosti zagotavljajo uresničevanje svojih potreb 
po socialnoskrbstvenih storitvah razen tistih, 
ki jih je glede na naravo potreb smotrno zado- 
voljevati v občinski skupnosti socialnega 
skrbstva. 

Izvrševanje teh storitev si zagotavljajo s 
svobodno menjavo dela z delavci v izvajalskih 
temeljnih organizacijah združenega dela na 
področju socialnega skrbstva in v družbenih 
organizacijah in društvih, ki opravljajo dolo- 
čene socialnoskrbstvene storitve za uporab- 
nike z območja krajevne skupnosti. 

34. 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. 

35. člen 
Program storitev socialnega skrbstva, ki se 

zagotavljajo po krajevni skupnosti, pogoje za 

upravičenost do storitev, sredstva ter način OPOMBE: 
zbiranja sredstev, določijo uporabniki in izva- 
jalci s samoupravnim sporazumom o temeljih 
plana krajevne skupnosti in z drugimi samou- 
pravnimi sporazumi v skladu z zakonom. 

2. SKUPNOSTI SOCIALNEGA 
SKRBSTVA 

36. člen 
Uporabniki in izvajalci na področju social- 

nega skrbstva v skladu z zakonom ustanavlja- 
jo skupnosti 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 pospeševanje socialnega skrbstva in 
uresničujejo druge skupne interese. 

37. člen 
Skupnosti socialnega skrbstva so: občin- 

ske skupnosti socialnega skrbstva in Skup- 
nost socialnega skrbstva Slovenije. 

38. člen 
Na območjih mest oziroma regionalnih 

skupnosti kot posebnih družbenopolitičnih 
skupnosti se uporabniki in izvajalci po občin- 
skih skupnostih socialnega skrbstva združijo 
v mestno oziroma regionalno skupnost so- 
cialnega skrbstva in v njej uresničujejo dolo- 
čene skupne naloge, za katere so se sporazu- 
meli v občinskih skupnostih socialnega 
skrbstva. 

39. člen 
Občinske skupnosti socialnega skrbstva 

sodelujejo med seboj, usklajujejo delo, se do- 
govarjajo o skupnih programih, o izvajanju 
teh programov ter usklajujejo pogoje svobo- 
dne menjave dela. V ta namen ustanavljajo 
tudi skupne organe. 

40. člen 
S samoupravnim sporazumom o usta- 

novitvi skupnosti socialnega skrbstva se 
opredelijo zlasti: predmet svobodne menjave 
dela, samoupravna organiziranost skupnosti, 
vsebina, način in postopek sporazumevanja o 
medsebojnih pravicah, obveznosti in odgo- 
vornosti med uporabniki in izvajalci, pogoji za 
ustanovitev enote skupnosti, pravice in odgo- 
vornosti organov skupnosti ter druge zadeve, 
ki so skupnega pomena za njene člane. 

S statutom in drugim samoupravnim sploš- 
nim aktom se podrobneje uredijo pravice, ob- 
veznosti in odgovornosti članov skupnosti so- 
cialnega skrbstva. 

K samoupravnemu sporazumu o usta- 
novitvi in statutu daje soglasje izvršni svet 
skupščine pristojne družbenopolitične skup- 
nosti. 
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OPOMBE: a) Občinska skupnost socialnega 
skrbstva 

41. člen 
Delavci, drugi delovni ljudje in občani ure- 

sničujejo v občinski skupnosti socialnega 
skrbstva zlasti naslednje naloge: 

- usklajujejo elemente za pripravo samo- 
upravnega sporazuma o temeljih plana in 
sprejemajo plan občinske skupnosti socialne- 
ga skrbstva, 

- usklajujejo predloge storitev, programov 
storitev ali določene socialnoskrbstvene de- 
javnosti, 

- usklajujejo predloge meril za cene za po- 
samezne socialnoskrbstvene storitve, za vre- 
dnotenje programov storitev ali določene de- 
javnosti, 

- skrbijo za razvoj in izvajanje socialnega 
skrbstva, ga usklajujejo s splošnimi družbeni- 
mi potrebami na svojem območju in v ta na- 
men sprejemajo program razvoja socialnega 
skrbstva, 

- se dogovarjajo o solidarnostnem združe- 
vanju sredstev za izvajanje zagotovljenega 
programa socialnega skrbstva, 

- sprejemajo program dela in razvoja so- 
cialnih zavodov, disciplinskih centrov, zakon- 
skih svetovalnic, sprejemališč za mladoletni- 
ke in za odrasle osebe ter zavodov za uspo- 
sabljanje, 

- se sporazumevajo o skupnih nalogah, ki 
jih uresničujejo v mestni, regionalni in repu- 
bliški skupnosti socialnega skrbstva, in se 
dogovarjajo o načinu združevanja sredstev za 
uresničevanje teh nalog, 
- spremljajo in proučujejo socialne proble- 

me ter pojave in sodelujejo z organizacijami 
združenega dela, s krajevnimi skupnostmi in 
samoupravnimi interesnimi skupnostmi pri 
oblikovanju ter izvajanju ukrepov socialne 
politike, 

- se dogovarjajo za organiziranje in vzpod- 
bujanje prostovoljnih aktivnosti na področju 
socialnega skrbstva, 

- organizirajo v povezavi z drugimi samou- 
pravnimi interesnimi skupnostmi, s krajevni- 
mi skupnostmi, organizacijami združenega 
dela, družbenimi organizacijami in društvi ter 
prek sredstev javnega obveščanja vzgojnoi- 
zobraževalne aktivnosti za uresničevanje ci- 
ljev socialnega skrbstva. 

42. 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 ter delegati 
delovnih ljudi in občanov v krajevnih skupno- 
stih, 

- zbor izvajalcev, ki ga sestavljajo delegati 
delavcev organizacij združenega dela na po- 
dročju socialnega skrbstva ter delegati delov- 
nih ljudi in občanov, organiziranih v društvih 

in družbenih organizacij, ki opravljajo dejav- 
nost na področju socialnega skrbstva. 

S samoupravnim sporazumom o usta- 
novitvi občinske skupnosti socialnega 
skrbstva in z njenim statutom se določi število 
delegatskih mest v zborih skupščine ter števi- 
lo delegatov, ki jih v zbore skupščine delegi- 
rajo izvajalci in uporabniki. 

43. člen 
Skupščina občinske skupnosti socialnega 

skrbstva je mesto za sporazumevanje o svo- 
bodni menjavi dela med uporabniki in izva- 
jalci. 

V skupščini občinske skupnosti socialnega 
skrbstva delegati enakopravno, in sporazu- 
mno oblikujejo politiko socialnega skrbstva, 
se sporazumevajo o medsebojnih pravicah, 
obveznostih in odgovornostih, zlasti o pro- 
gramih dela in programih razvoja dejavnosti 
socialnega skrbstva, o storitvah, o pogojih za 
opravljanje storitev, o elementih za določanje 
cen in o cenah. 

Skupščina občinske skupnosti socialnega 
skrbstva pripravlja predlog samoupravnega 
sporazuma o temeljih plana, predloge drugih 
samoupravnih splošnih aktov in stališče k tem 
aktom, sprejema plan skupnosti in izvedbene 
akte, odloča o kadrovskih in organizacijskih 
zadevah skupnosti. 

44. člen 

Kadar skupščina občinske skupnosti so- 
cialnega skrbstva odloča, sprejema svoje od- 
ločitve na zasedanjih svojih zborov. 

S samoupravnim sporazumom o usta- 
novitvi skupnosti in statutom se določijo za- 
deve, o katerih odločajo delegati v skupščini 
po predhodnem izjavljanju delavcev, delovnih 
ljudi in občanov v temeljnih organizacijah 
združenega dela in drugih samoupravnih or- 
ganizacijah in skupnostih, zadeve, o katerih 
odločajo delegati v skupščini na skupni seji 
obeh zborov, zadeve, o katerih odločata oba 
zbora enakopravno, in zadeve, o katerih odlo- 
ča posamezni zbor samostojno. 

Odločitve in sklepi skupščine o zadevah, o 
katerih odločajo delegati na skupni seji obeh 
zborov so sprejeti, če je zanje glasovala veči- 
na vseh delegatov obeh zborov. Odločitve in 
sklepi, o katerih odločata oba zbora enako- 
pravno, so sprejeti, če jih je v enakem besedi- 
lu sprejela večina vseh delegatov v vsakem 
zboru. Odločitve in sklepi, o katerih odloča 
posamezni zbor samostojno, so sprejeti, če je 
zanje glasovala večina delegatov tega zbora. 

45. člen 
Če soglasje med zboroma ni doseženo, se 

izvede usklajevalni postopek, ki je določen s 
statutom. 

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. 
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46. člen 

Skupščina občinske skupnosti socialnega 
skrbstva ima predsedstvo. 

Delo predsedstva vodi predsednik, ki ga 
izvoli skupščina, izmed članov predsedstva. 

Samoupravni sporazum o ustanovitvi ob- 
činske skupnosti socialnega skrbstva in njen 
statut določata število članov predsedstva in 
postopek za njihovo izvolitev. 

47. člen 

Predsedstvo skupščine občinske skupnosti 
socialnega skrbstva: 

- pripravlja zasedanje skupščine in določa 
predlog dnevnega reda, 

- obravnava vprašanja usklajevanja in pro- 
gramiranja dela skupščine, 

- skrbi za zagotovitev pogojev za delo de- 
legatov skupščine, 

- spremlja delo delovnih teles skupščine, 
- skrbi za sodelovanje skupščine skupno- 

sti socialnega skrbstva s skupščinami drugih 
samoupravnih interesnih skupnosti, z družbe- 
nopolitičnimi organizacijami in z drugimi sa- 
moupravnimi organizacijami in skupnostmi. 

48. člen 
Uporabniki in izvajalci lahko v okviru občin- 

ske skupnosti socialnega skrbstva ustanovijo 
tudi skupne organe za izvrševanje stalnih ali 
občasnih nalog. 

Ti organi odločajo o pravici posameznika in 
njegovih družinskih članov do materialnih po- 
moči in o zadevah, ki so skupnostim socialne- 
ga skrbstva poverjene z drugimi zakoni. 

Obseg in vsebina dela organov skupnosti 
morata biti podrobno opredeljena v statutu 
skupnosti. 

*49. člen 
Za opravljanje administrativno strokovnih, 

pomožnih in tem podobnih del, ki so potreb- 
na za nemoteno delovanje skupnosti social- 
nega skrbstva in njenih organov, ustanovijo te 
skupnosti skupaj s samoupravnimi interesni- 
mi skupnostmi otroškega varstva, socialnega 
varstva in zdravstvenimi skupnostmi skupno 
strokovno službo ali si z dogovorom z drugo 
skupnostjo, organizacijo ali upravnim orga- 
nom zagotovijo opravljanje teh del. 

50. člen 

Delavci ene ali več temeljnih organizacij 
izvajalcev in tisti uporabniki, katerih potrebe 
in interese ti izvajalci zadovoljujejo, lahko v 
okviru občinske skupnosti socialnega 
skrbstva in pod pogoji, ki jih natančneje dolo- 
ča samoupravni sporazum o ustanovitvi te 
skupnosti, ustanovijo enoto skupnosti social- 
nega skrbstva. 

51. člen 
V enoti skupnosti socialnega skrbstva upo- 

rabniki in izvajalci zlasti: 
- usklajujejo na osnovi potreb in interesov 

uporabnikov ter v skladu z zmogljivostmi 
izvajalcev predloge elementov za samouprav- 

ni sporazum o temeljih plana in za program OPOMBE: 
dela občinske skupnosti socialnega skrbstva; 

- določajo pogoje in način uresničevanja 
medsebojnih pravic, obveznosti in odgovor- 
nosti v zvezi z zadovoljevanjem tistih potreb 
in interesov po storitvah socialnega skrbstva, 
ki so zajete v programu, dogovorjenem v ob- 
činski skupnosti socialnega varstva in ki ne 
pomenijo dodatnih materialnih obveznosti 
uporabnikov, ampak le uveljavljanje storitev 
in pomoči pod drugačnimi pogoji od tistih, za 
katere so se sporazumeli v občinski skupnosti 
socialnega skrbstva, 

- določajo dodatni obseg storitev social- 
nega skrbstva, ki ga uresničujejo s svobodno 
menjavo dela v neposrednih odnosih z izva- 
jalci in ki presega obseg in standard storitev, 
dogovorjen v občinski skupnosti socialnega 
skrbstva, in za katerega je potrebno dodatno 
združevati sredstva. 

52. člen 

Enoto skupnosti upravlja skupščina, ki ima 
dva zbora: zbor uporabnikov in zbor izvajal- 
cev. 

Število delegatskih mest v zborih skupščine 
enote skupnosti, način delegiranja delegatov 
in način odločanja v enoti določi samouprav- 
ni sporazum o ustanovitvi enote v skladu z 
merili, ki jih določi samoupravni sporazum o 
ustanovitvi občinske skupnosti socialnega 
skrbstva. 

53. člen 
Administrativno tehnična opravila za enoto 

skupnosti opravlja strokovna služba organi- 
zacije združenega dela s področja socialnega 
skrbstva po dogovoru z enoto skupnosti. 

b) Republiška skupnost socialnega 
skrbstva 

54. člen 

Uporabniki in izvajalci se po občinskih 
skupnostih socialnega skrbstva združijo v 
Skupnost socialnega skrbstva Slovenije. 

V Skupnosti socialnega skrbstva Slovenije 
delegati uporabnikov in izvajalcev uskaljujejo 
politiko na področju socialnega skrbstva v SR 
Sloveniji ter opravljajo naloge, s katerimi ure- 
sničujejo določene širše interese ali ki terjajo 
širšo solidarnost delovnih ljudi, pri čemer: 

- usklajujejo razvoj socialnoskrbstvene de- 
javnosti, 

- združujejo sredstva za uresničevanje ti- 
stih pravic v socialnem skrbstvu, ki si jih de- 
lovni ljudje in občani medsebojno jamčijo na 
območju SR Slovenije ne glede na dohodkov- 
ne možnosti v posamezni občini, določajo 
pogoje za solidarnostno združevanje sredstev 
in upravičenost prejemanja solidarnostnih 
sredstev, 

- usklajujejo elemente za določanje cene 
storitev, 

- sprejemajo enotne kriterije in merila za 
pridobitev materialnih pomoči socialnega 
skrbstva, 
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OPOMBE: _ sprejemajo enotne kriterije in merila za 
socialnoskrbstvene storitve, 

- ustanavljajo posebne socialne zavode, ki 
so pomembni za vso republiko, 

- skrbijo za enotno vodenje evidence stori- 
tev in pomoči ter upravičencev do storitev 
socialnega skrbstva, 

- sprejemajo nomenklaturo storitev za po- 
dročje socialnega skrbstva, 

- opravljajo druge naloge, ki jih določa za- 
kon in samoupravni sporazum o ustanovitvi. 

55. člen 
Skupščina skupnosti socialnega skrbstva 

Slovenije ima zbor uporabnikov in zbor izva- 
jalcev. 

V zbore skupščine Skupnosti socialnega 
skrbstva Slovenije delegirajo delegate ustrez- 
ni zbori skupščin občinskih skupnosti tako, 
da je zagotovljeno enakopravno odločanje 
uporabnikov in izvajalcev. 

Število delegatskih mest ter način delegira- 
nja delegatov se določi s samoupravnim spo- 
razumom o ustanovitvi Skupnosti socialnega 
skrbstva Slovenije in z njenim statutom. 

56. člen 
Določbe členov 44., 45., 46., 47., 48. in 49. 

tega zakona se primerno uporabljajo tudi za 
Skupnost socialnega skrbstva Slovenije. 

c) Skupne določbe 

57. člen 
Nadzorstvo nad zakonitostjo poslovanja in 

dela skupnosti socialnega skrbstva opravljajo 
upravni organi družbenopolitičnih skupnosti, 
pristojni za socialno skrbstvo. 

58. člen 
Nadzorstvo nad uveljavljanjem pravic, nad 

izvajanjem sprejete politike, nad izvajanjem 
sprejetih planov, programov in nalog, nad 
oblikovanjem in uporabo sredstev ter nad de- 
lovanjem organov skupnosti in njene strokov- 
ne službe opravlja organ samoupravne delav- 
ske kontrole, ki se oblikuje s samoupravnim 
sporazumom o ustanovitvi skupnosti social- 
nega skrbstva. 

59. člen 
Spore iz družbenoekonomskih odnosov, iz 

samoupravnih odnosov pri sprejemanju in iz- 
polnjevanju planskih odločitev in iz drugih 
samoupravnih razmerij, ki jih delovni ljudje 
samostojno urejajo v skupnosti socialnega 
skrbstva, rešuje posebno sodišče združenega 
dela. 

Posebno sodišče združenega dela lahko 
ustanovijo uporabniki in izvajalci s samou^ 
pravnim sporazumom pri skupnosti socialne- 
ga skrbstva, lahko pa več skupnosti socialne- 
ga skrbstva s samoupravnim sporazumom 
ustanovi skupno posebno sodišče združene- 
ga dela. Skupno posebno sodišče združene- 
ga dela lahko skupnosti socialnega skrbstva 

ustanovijo tudi skupaj s samoupravnimi inte- 
resnimi skupnostmi podobnih dejavnosti. Če 
skupnosti socialnega skrbstva ustanovijo 
skupno posebno sodišče skupaj s samou- 
pravnimi interesnimi skupnostmi podobnih 
dejavnosti, se lahko dogovorijo, da je to sodi- 
šče pri skupnosti socialnega varstva. 

Skupno posebno sodišče združenega dela 
rešuje tudi spore \z družbenoekonomskih in 
drugih odnosov med skupnostmi, ki so ga 
ustanovile. 

V. ORGANIZACIJE 
ZDRUŽENEGA DELA NA 
PODROČJU SOCIALNEGA 
SKRBSTVA 

60. člen 
Organizacije združenega dela na področju 

socialnega skrbstva (v nadaljnjem besedilu: 
organizacije združenega dela) ustanavljajo 
občinske skupnosti socialnega skrbstva ali 
druge samoupravne interesne skupnosti, 
družbenopolitične skupnosti, organizacije 
združenega dela ter druge družbene pravne 
osebe. 

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 so centri za 
socialno delo in socialni zavodi. 

61. člen 
Organizacije združenega dela so lahko tudi 

disciplinski centri, zakonske svetovalnice ter 
sprejemališča za mladoletnike, če so izpolnje- 
ni splošni in posebni pogoji za organiziranje 
temeljne organizacije oziroma za ustanovitev 
samostojne delovne organizacije. 

1. CENTRI ZA SOCIALNO DELO 

62. člen 
Centri za socialno delo so organizacije 

združenega dela, ki opravljajo svojo dejav- 
nost na območju, za katero je center ustanov- 
ljen. 

Centri za socialno delo opravljajo vse stro- 
kovno in administrativno delo v zvezi z odlo- 
čanjem o različnih pravicah in pomočeh ter z 
izvrševanjem skrbstvenih in drugih ukrepov 
organov skupnosti socialnega skrbstva po 
določbah družinske zakonodaje, v zvezi z ra- 
zvrščanjem in napotitvijo otrok in mladostni- 
kov z motnjami v telesnem in duševnem ra- 
zvoju na šolanje ali usposabljanje ter v zvezi z 
izvrševanjem vzgojnih ukrepov zoper mla- 
dostnike ter strokovno in administrativno de- 
lo v zvezi z odločanjem o pravicah in ukrepih, 
ki jih socialnemu skrbstvu nalagajo drugi za- 
koni. 

Centri za socialno delo svetujejo zakoncem 
pri urejanju odnosov med zakoncema, v dru- 
žini ali širšem okolju ter osebam po prestani 
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kazni nudijo pomoč pri reševanju stanovanj- 
skih problemov, pri zaposlovanju, pri zagoto- 
vitvi pomoči in nege na domu, oskrbe v drugi 
družini ali v socialnem zavodu. 

Centri za socialno delo vodijo potrebne evi- 
dence, analizirajo socialnoskrbstvene proble- 
me, razvijajo, organizirajo in spodbujajo pro- 
stovoljne aktivnosti delovnih ljudi in občanov 
na področju socialnega skrbstva, sodelujejo 
pri izvajanju preventivnih ukrepov na teh po- 
dročjih, spodbujajo in pomagajo razvijati pre- 
ventivno socialno delo v krajevnih skupno- 
stih, organizacijah združenega dela in druš- 
tvih ter opravljajo druge stroškovne naloge s 
tega področja. 

Z ustanovitvenim aktom centra za socialno 
delo se natančneje določijo naloge, ki jih bo 
center opravljal. 

63. člen 

Če ustanovi center za socialno delo več 
ustanoviteljev, uredijo svoje pravice in obvez- 
nosti do centra ter medsebojne odnose s sa- 
moupravnim sporazumom. 

Če ustanovitelj centra za socialno delo ni 
občinska skupnost socialnega skrbstva, je 
potrebna ugotovitev skupščine te skupnosti, 
da je ustanovitev centra usklajena s samou- 
pravnim sporazumom o temeljih plana te 
skupnosti in s programom dela na tem po- 
dročju. 

Z aktom o ustanovitvi centra za socialno 
delo se določi tudi območje, za katero bo 
center opravljal storitve. 

64. člen 

Center za socialno delo lahko opravlja stro- 
kovna opravila in naloge tudi za druge samo- 
upravne interesne skupnosti s področja druž- 
benih dejavnosti, ki niso ustanovitelji centra. 

Za opravljanje takih del in nalog se sklene 
posebna pogodba v soglasju z ustanovitelji 
centra. 

65. člen 
Center za socialno delo začne z delom: 
- če je zagotovljeno zadostno število so- 

cialnih in drugih strokovnih delavcev, 
- če so zagotovljeni prostori in oprema, 
- če so zagotovljena sredstva, ki so potreb- 

na za njegovo ustanovitev in:začetek dela in 
če so izpolnjeni drugi z zakonom določeni 
pogoji. 

66. člen 

K statutu centra za socialno delo daje so- 
glasje ustanovitelj centra, potrdi pa ga izvršni 
svet skupščine družbenopolitične skupnosti, 
na območju katere ima center svoj sedež. 

67. člen 

Organ upravljanja centra za socialno delo 
je svet. V svetu centra sodelujejo poleg dele- 
gatov delavcev centra tudi delegati ustanovi- 
teljev, delegati zbora uporabnikov skupščine 
skupnosti socialnega skrbstva (v nadaljeva- 
nju: delegati družbene skupnosti) pri uprav- 

ljanju in odločanju o zadevah posebnega OPOMBE: 
družbenega pomena v skladu s samouprav- 
nim splošnim aktom centra. 

68. člen 

Zadeve posebnega družbenega pomena so 
zlasti: določanje predloga statuta in spreje- 
manje tistih samoupravnih splošnih aktov 
centra, ki zadevajo širši interes, določanje 
pogojev za pridobivanje dohodka, sprejema- 
nje razvojnih programov, programa dela cen- 
tra, sprejemanje finančnega načrta in zaključ- 
nega računa centra in obravnavanje periodič- 
nega obračuna, določanje cen storitev, ure- 
sničevanje »kadrovske politike, imenovanje 
poslovodnega organa in delavcev s posebni- 
mi pooblastili in odgovornostmi, druga vpra- 
šanja, ki so določena z aktom o ustanovitvi 
centra ali z drugimi samoupravnimi splošnimi 
akti centra. 

69. člen 
Poslovodni organ centra za socialno delo je 

individualni ali kolegijski. 
Individualni poslovodni organ oziroma 

predsednik kolegijskega poslovodnega orga- 
na mora imeti najmanj višjo strokovno izobra- 
zbo. 

S statutom centra za socialno delo se po- 
drobneje določijo pogoji, ki jih mora izpolnje- 
vati individualni poslovodni organ oziroma 
predsednik kolegijskega poslovodnega or- 
gana. 

70. člen 

Kadar v zadevah posebnega družbenega 
pomena enakopravno soodločajo v svetu 
centra delegati ustanoviteljev, delegati upo- 
rabnikov in delegati družbene skupnosti, je 
odločitev sprejeta, če so jo z ločenim glasova- 
njem v enakem besedilu sprejeli delegati de- 
lavcev, delegati ustanoviteljev, delegati upo- 
rabnikov in delegati družbene skupnosti. 

2. SOCIALNI ZAVODI 

71. člen 

Socialni zavodi so organizacije združenega 
dela, ki zagotavljajo primerne življenjske ra- 
zmere tistim, ki zaradi starosti, telesne ali 
duševne prizadetosti, zaradi drugih posebnih 
okoliščin ne morejo ali ne želijo živeti sami ali 
v družini in tistim, ki potrebujejo ustrezno 
obliko rehabilitacije, zaposlitve ali resociali- 
zacije. 

Socialni zavodi so splošni in posebni so- 
cialni zavodi. 

72. člen 

Splošni socialni zavodi zagotavljajo svojim 
oskrbovancem nastanitev, prehrano in zdrav- 
stveno nego ter tiste aktivnosti v zavodu, ki 
ustrezajo potrebam oskrbovancev. Na osnovi 
samoupravnega sporazuma o neposredni 
svobodni menjavi dela z eno ali večimi sosed- 
njimi krajevnimi skupnostmi lahko splošni so- 
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OPOMBE: cialni zavod zagotavlja prehrano, zdravstveno 
nego na domu in podobne storitve tudi dru- 
gim starejšim občanom z območja teh krajev- 
nih skupnosti. 

Posebni socialni zavodi opravljajo poleg 
nalog iz prejšnjega odstavka tudi oblike var- 
stva, rehabilitacije, zaposlitve in resocializaci- 
je, ki ustrezajo stanju in potrebam oskrbovan- 
cev. 

Posebni socialni zavodi so tudi zavodi, ki 
organizirajo dnevno varstvo za osebe, ki zara- 
di težjih oblik motenj v telesnem in duševnem 
razvoju niso sposobne za usposabljanje in 
zaposlitev, vendar pa z organiziranim dnev- 
nim varstvom pridobivajo in ohranjajo temelj- 
ne socialne in delovne navade. 

Med posebne socialne zavode štejemo tudi 
zavode, ki zaposlujejo invalidne osebe pod 
posebnimi pogoji in sprejemališča za odrasle 
osebe. 

Posebne socialne zavode, ki so pomembni 
za vso republiko, ustanavlja skupnost social- 
nega skrbstva Slovenije. 

Z ustanovitvenim aktom se natančneje do- 
ločijo naloge, ki jih bo zavod opravljal. 

73. člen 
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 socialnega skrbstva ter s progra- 
mom razvoja socialnega skrbstva na tem ob- 
močju in ugotovitev republiškega upravnega 
organa pristojnega za socialno varstvo, da je 
idejna zasnova v skladu z ugotovljenimi po- 
trebami. 

Socialni zavod sme začeti z delom šele te- 
daj, ko republiški upravni organ za socialno 
varstvo ugotovi, da izpolnjuje minimalne stro- 
kovne, delovne, materialne, higiensko-tehnič- 
ne, varstvene in druge pogoje glede prostorov 
in opreme, ki zagotavljajo varnost delavcev 
zavoda in oskrbovancev. 

74. člen 
Če socialni zavod ne izpolnjuje v zakonu 

predpisanih pogojev, ali je njegov obstoj stro- 
kovno ali družbenoekonomsko neutemeljen, 
lahko organ upravljanja tega socialnega za- 
voda, njegov ustanovitelj ali republiški uprav- 
ni organ, pristojen za socialno varstvo, začne 
postopek za njegovo odpravo. 

75. 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, na 
območju katere ima sedež. 

Če bi bil z odpravo socialnega zavoda pri- 
zadet družbeni interes, to je socialna varnost 
uporabnikov na določenem območju, odredi 
pristojna družbenopolitična skupnost potreb- 
ne ukrepe za zavarovanje interesov uporabni- 
kov in širšega družbenega interesa. 

76. 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, zlasti način 
sprejemanja in odpuščanja oskrbovancev, 
njihove pravice in dolžnosti ter organizacijo 
življenja in dela v socialnem zavodu, upošte- 
vajoč posebni družbeni interes, ki ga uresni- 
čujejo. K statutu socialnega zavoda daje so- 
glasje ustanovitelj, potrdi pa ga izvršni svet 
skupščine pristojne družbenopolitične skup- 
nosti. 

77. člen 
Organ upravljanja socialnega zavoda je 

svet. Pri zadevah posebnega družbenega po- 
mena sodelujejo pri upravljanju in določanju 
v svetu zavoda delegati ustanoviteljev, dele- 
gati uporabnikov, delegati družbene skupno- 
sti, krajevnih skupnosti in društev. 

V svetu zavoda soodločajo tudi delegati 
oskrbovancev pri odločanju o načinu spreje- 
manja in odpuščanja oskrbovancev, pri dolo- 
čanju njihovih pravic in dolžnosti, pri odloča- 
nju o organizaciji življenja in dela v socialnem 
zavodu in pri drugih zadevah, ki se nanašajo 
na način izvajanja dejavnosti socialnega za- 
voda. 

78. člen 
Zadeve posebnega družbenega pomena so 

zlasti: določanje predloga statuta in spreje- 
manje tistih samoupravnih splošnih aktov za- 
voda, ki zadevajo širši interes, razvojni pro- 
grami, izgradnja in sanacija zavoda, določa- 
nje pogojev za pridobivanje dohodka na os- 
novah svobodne menjave dela, določanje cen 
storitev, program dela zavoda, finančni načrt, 
periodični obračun in zaključni račun zavoda, 
imenovanje in razreševanje poslovodnega or- 
gana zavoda in delavcev s posebnimi poobla- 
stili in odgovornostmi, njihova odgovornost, 
obravnavanje dela zavoda glede izpolnjevanja 
njegovih nalog ter tiste določbe samouprav- 
nih splošnih aktov, ki urejajo ta vprašanja. 

79. člen 
Kadar v zadevah posebnega družbenega 

pomena v svetu zavoda enakopravno soodlo- 
čajo delegati ustanoviteljev, delegati uporab- 
nikov in delegati družbene skupnosti, je odlo- 
čitev sprejeta, če so jo z ločenim glasovanjem 
v enakem besedilu sprejeli delegati delavcev, 
delegati ustanoviteljev, delegati uporabnikov 
in delegati družbene skupnosti. 

80. člen 
Poslovodni organ socialnega zavoda je in- 

dividualni ali kolegijski. 
Individualni poslovodni organ oziroma 

predsednik kolegijskega poslovodnega orga- 
na mora imeti najmanj višjo strokovno izobra- 
zbo. 
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VI. SOCIALNO SKRBSTVO V 
IZJEMNIH RAZMERAH 

81. člen 

V primeru, da nastopijo izjemne razmere 
(izredne razmere, neposredna vojna nevar- 
nost ali vojna), morajo skupnosti socialnega 
skrbstva ter organizacije združenega dela s 
tega področja prilagoditi svoje delo načrtom 
za delo v teh razmerah in urediti vse potrebno 
za nemoteno delo ter odstranjevanje posledic 
takega stanja. 

82. člen 

Skupnosti socialnega skrbstva in organiza- 
cije združenega dela s področja socialnega 
skrbstva se za usklajeno in učinkovito načrto- 
vanje dela za izjemne razmere povezujejo z 
drugimi samoupravnimi interesnimi skup- 
nostmi, družbenimi in družbenopolitičnimi 
organizacijami in krajevnimi skupnostmi. 

83. člen 

Skupnosti socialnega skrbstva in organiza- 
cije združenega dela s področja socialnega 
skrbstva morajo v samoupravnih sporazumih 
o temeljih planov in drugih planskih aktih 
zagotoviti tudi sredstva, potrebna za delo v 
izjemnih razmerah. 

VII. DELAVCI NA PODROČJU 
SOCIALNEGA SKRBSTVA 

84. člen 

Strokovno delo na področju socialnega 
skrbstva v organizacijah združenega dela na 
področju socialnega skrbstva opravljajo de- 
lavci, ki imajo ustVezno strokovno izobrazbo. 

Delavci iz prejšnjega odstavka so: socialni 
delavci, pravniki, zdravstveni delavci, psiholo- 
gi, pedagogi, sociologi in drugi strokovni de- 
lavci. 

85. člen 

Delavci, ki opravljajo strokovna dela in na- 
loge na področju socialnega skrbstva, imajo 
pravico in dolžnost, da se med delom strokov- 
no izobražujejo. 

Strokovno izpopolnjevanje mora biti v skla- 
du s programom socialnega skrbstva in z ra- 
zvojem metod socialnega in drugega strokov- 
nega dela. Organizacija združenega dela ali 
delovna skupnost zagotovi pogoje za stalno 
strokovno izobraževanje delavcev. 

Republiški upravni organ, pristojen za so- 
cialno varstvo, določi potek in vsebino pri- 
pravništva, vsebino in postopek za opdravlja- 
nje strokovnega izpita ter druge oblike stro- 
kovnega in družbenopolitičnega izobraževa- 
nja delavcev, razen če nista pripravništvo in 
strokovni izpit za posamezne poklice določe- 
na s posebnimi predpisi. 

86. člen 

Delavci, ki delajo na področju socialnega 
skrbstva, se pri izvrševanju socialnoskrbstve- 

nih nalog povezujejo in dogovarjajo za skup- 
ne akcije z organizacijami združenega dela, s 
krajevnimi skupnostmi, s strokovnimi služba- 
mi samoupravnih interesnih skupnosti, z 
družbenopolitičnimi in družbenimi organiza- 
cijami ter z društvi. 

VIII. POSTOPEK 

1. UVELJAVLJANJE MATERIALNIH 
PRAVIC 

87. člen 

Postopek za uveljavljanje materialnih pra- 
vic v socialnem skrbstvu se določi s samou- 
pravnim splošnim aktom občinske skupnosti. 

O upravičenosti posameznika in njegovih 
družinskih članov do posameznih materialnih 
pravic v socialnem skrbstvu odločajo organi 
socialnega skrbstva občinske skupnosti so- 
cailneg& skrbstva. 

88. člen 

Če občan ni zadovoljen z dokončno odloči- 
tvijo pristojnega organa občinske skupnosti 
socialnega skrbstva, lahko v 30 dneh po pre- 
jemu dokončne odločbe uveljavlja sodno var- 
stvo pred posebnim sodiščem združenega 
dela; pred posebnim sodiščem združenega 
dela lahko uveljavlja sodno varstvo tudi, če 
organ ne odloči v roku, določenem v samo- 
upravnem splošnem aktu skupnosti. 

2. ODLOČANJE V IZVRŠEVANJU 
JAVNIH POOBLASTIL 

89. člen 

Kadar organi socialnega skrbstva v izvšre- 
vanju javnih pooblastil, ki so jim zaupana po 
zakonu, odločajo o pravicah, obveznostih ali 
pravnih koristih posameznikov, postopajo po 
zakonu o splošnem upravnem postopku, če 
niso posamezna vprašanja postopka v poseb- 
nem zakonu drugače urejena. 

90. člen 

O pritožbah zoper odločbe organov social- 
nega skrbstva občinskih skupnosti v zadevah 
iz prejšnjega člena odloča organ socialnega 
skrbstva Skupnosti socialnega skrbstva Slo- 
venije. 

3. KRAJEVNA PRISTOJNOST 

91. člen 

Krajevna pristojnost v vseh zadevah, za ka- 
tere so pristojni organi socialnega skrbstva, 
se določa po stalnem prebivališču osebe, ki 
potrebuje varstvo. Če oseba nima stalnega 
bivališča v Jugoslaviji, se določi krajevna pri- 
stojnost po njenem začasnem prebivališču, 
če niti tega nima, pa po njenem zadnjem 
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OPOMBE: stalnem prebivališču oziroma zadnjem zača- 
snem prebivališču v Jugoslaviji. 

Če se krajevna pristojnost ne da določiti po 
prejšnjem odstavku, se določi po kraju, kjer je 
nastal povod za postopek. 

Krajevna pristojnost za mladoletno osebo 
se določa po stalnem prebivališču oziroma 
začasnem prebivališču obeh roditeljev. Za 
mladoletno osebo, katere starši ne živijo sku- 
paj, se določi krajevna pristojnost po stalnem 
oziroma začasnem prebivališču tistega od ro- 
diteljev, pri katerem mladoletna oseba živi 
oziroma kateremu je bila dodeljena. Če niti 
eden od roditeljev mladoletne osebe ni znan, 
se krajevna pristojnost določi po prejšnjem 
odstavku. 

92. člen 
Če se spremenijo okoliščine, na podlagi 

katerih je bila po tem zakonu določena kra- 
jevna pristojnost, nadaljuje postopek glede 
na spremenjene okoliščine pristojni organ. 

Krajevna pristojnost po tem zakonu se ne 
spremeni, dokler je odrasla oseba ali mlado- 
letna oseba brez staršev v zavodskem varstvu 
ali rejništvu. 

93. člen 
Če nastane spor o pristojnosti, mora organ 

socialnega skrbstva, ki je postopek začel, 
svoje delo opravljati vse dotlej, dokler se ne 
odloči o sporu; ima pa pravico zahtevati od 
krajevno pristojne občinske skupnosti povra- 
čilo stroškov. 

94. člen 
V sporih o krajevni pristojnosti med organi 

socialnega skrbstva občinskih skupnosti od- 
loča organ socialnega skrbstva Skupnosti so- 
cialnega skrbstva Slovenije. 

IX. PREHODNE IN KONČNE 
DOLOČBE 

95. člen 
Skupnosti socialnega skrbstva, centri za 

socialno delo in socialni zavodi morajo svoje 
samoupravne splošne akte uskladiti z določ- 
bami tega zakona najkasneje do 31. decem- 
bra 1980. 

96. člen 
Na območjih, kjer centri za socialno delo še 

niso ustanovljeni, se ustanovijo do 31. de- 
cembra 1981 ali pa si skupnosti socialnega 
skrbstva v istem roku zagotovijo opravljanje 
teh nalog na drug način. 

97. člen 
Socialni delavci in drugi strokovni delavci 

na področju socialnega skrbstva, ki so do 
dneva uveljavitve tega zakona najmanj 20 let 
opravljali socialnoskrbstveno delo, lahko še 
naprej opravljajo to delo, čeprav nimajo s tem 
zakonom določene ustrezne strokovne izo- 
brazbe. 

98. člen 
Socialni in drugi strokovni delavci, ki delajo 

na področju socialnega skrbstva in ki do dne- 
va uveljavitve tega zakona niso opravili strok- 
vonega izpita po Zakonu o socialnem 
skrbstvu (Uradni list SRS, št. 39/74 in 14/77), 
ga morajo opraviti najkasneje v roku dveh let 
od uveljavitve tega zakona. 

Strokovni delavci iz prejšnjega odstavka, ki 
strokovnega izpita ne opravijo, ne morejo več 
opravljati strokovnega dela na področju so- 
cialnega skrbstva. 

99. člen 
Izvršilni predpisi, ki jih na osnovi tega zako- 

na izda Republiški komite za zdravstveno in 
socialno varstvo, morajo biti sprejeti 6 mese- 
cev po uveljavitvi tega zakona. 

Standardi in normativi, ki jih na podlagi 
tega zakona sprejmejo uporabniki in izvajalci 
v Skupnosti socialnega skrbstva Slovenije, 
morajo biti sprejeti najkasneje v 6 mesecih po 
uveljavitvi tega zakona. 

100. člen 
Z dnem uveljavitve tega zakona preneha 

veljati Zakon o socialnem skrbstvu (Uradni list 
SRS, št. 39/74 in 14/77). 

101. člen 
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v 

Uradnem listu SRS. 

OBRAZLOŽITEV 
Osnutek zakona o socialnem skrbstvu so sprejeli delegati 

Skupščine SR Slovenije na sejah zborov dne 25. junija 1979. 
Pred tem so o osnutku zakona razpravljali odbor za družbe- 

noekonomske odnose in odbor za družbenopolitični sistem 
družbenopolitičnega zbora, odbor za družbenoekonomske 
odnose in odbor za družbenopolitični sistem zbora združe- 
nega dela, odbor za družbenopolitični in komunalni sistem ter 
odbor za družbenoekonomske odnose in razvoj zbora občin. 
Osnutek zakona sta obravnavala tudi zakonodajno-pravna 
komisija in komisija za pravosodje Skupščine SR Slovenije. 

Mnenja, pripombe in predloge k osnutku zakona so skup- 
ščini pismeno posredovali: skupina delegatov V. okoliša s 
področja sociale in zdravstva za zbor združenega dela; sku- 

pina delegatov za zbor občin (Maribor); skupina delegatov, ki 
za 11. okoliš delegira delegate za področje gospodarstva za 
zbor združenega dela skupaj s skupino delegatov, ki za 4. 
okoliš delegira delegate za področje prosvete in kulture za 
zbor združenega dela, in skupini delegatov za zbor občin iz 
občine Kranj; skupina delegatov občine Idrija za zbor združe- 
nega dela in za zbor občin; skupina delegatov občine Tolmin 
za zbor občin in zbor združenega dela; skupina delegatov za 
zbor združenega dela občine Domžale; skupina delegatov za 
področje gospodarstva 15. okoliša občin občine Škofja Loka; 
skupščina občine Ljubljana-Šiška; Skupnost socialnega var- 
stva Slovenije. 

O osnutku tega zakona so razpravljali tudi predstavniki 
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občinskih skupnosti socialnega skrbstva na regijskih posve- 
tih, kar je spodbudilo precej živahno obravnavo tega osnutka 
v občinskih skupnostih socialnega skrbstva, ki so nato pred- 
lagatelju zakona posredovale precej pismenih pripomb, pred- 
logov in stališč. Pismene pripombe je posredoval tudi izvršni 
odbor Skupnosti socialnega skrbstva Slovenije ter republiški 
odbor sindikata delavcev zdravstva in Skupnost socialnega 
varstva Slovenije. 

Zbor združenega dela in Zbor občin Skupščine SR Slove- 
nije sta na ločenih sejah sprejela sklep, da se osnutek zakona 
o socialnem skrbstvu sprejme, da predlog zakona pripravi 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije in pri tem upošteva pri- 
pombe, predloge in mnenja, dana v poročilih delovnih teles 
skupščine in zbora, pripombe skupin delegatov ter predloge, 
dane v razpravi na seji zbora. 

Družbenopolitični zbor Skupščine SR Slovenije je ob spre- 
jemanju osnutka zakona sklenil, naj izvršni svet pri pripravi 
predloga zakona upošteva skupne pripombe k osnutkom za- 
konov o samoupravnih interesnih skupnostih na področjih 
družbenih dejavnosti, ki so sestavni del sklepa, ter predloge, 
dane v poročilih skupščinskih teles. 

I. 

V predlogu zakona je upoštevana večina predlogov, mnenj 
in pripomb, ki so jih dali delegati ali skupine delegatov pi- 
smeno oziroma na sejah delovnih teles in na sejah zborov 
Skupščine SR Slovenije. 

V skladu s sprejetimi pripombami je predlog zakona uskla- 
jen s tistimi določbami zakona o skupnih osnovah svobodne 
menjave dela, ki urejajo enoto skupnosti in način odločanja v 
Skupščini skupnosti. V določbah o planiranju, ki jih vsebuje 
poglavje »Odnosi med uporabniki in izvajalci socialnoskrb- 
stvenih storitev«, so upoštevane tudi določbe osnutka zakona 
o sistemu planiranja in o družbenem planu SR Slovenije. V 
predlogu zakona je upoštevana tudi večina ostalih pismenih 
pripomb. V nekaterih primerih je upoštevana le glavna misel 
pripombe. Ni pa bilo mogoče upoštevati tistih pripomb, ki so 
izhajale iz napačnega razumevanja posameznih določb ali ko 
bi z upoštevanjem take pripombe brez potrebe ponovili do- 
ločbo nekega drugega zakona ali posegli na področje, ki se 
ureja s samoupravnim sporazumevanjem. 

V predlogu zakona so v poglavju, ki ureja odnose med 
uporabniki in izvajalci dopolnjene določbe, ki govorijo o pla- 
niranju socialnoskrbstvenih storitev. Določbe, ki urejajo svo- 
bodno menjavo dela v krajevni skupnosti, pa so vključene v 
poglavje, ki govori o samoupravni organiziranosti udeležen- 
cev svobodne menjave dela v socialnem skrbstvu in o njihovih 
medsebojnih razmerjih. To poglavje je poleg tega razširjeno z 
določbami o enoti skupnosti. 

V poglavju, ki ureja organizacije združenega dela na po- 
dročju socialnega skrbstva, so poenotene določbe o načinu 
uresničevanja splošnega družbenega interesa v centrih za 
socialno delo in v socialnih zavodih. 

II. 

1. V poglavju »Temeljne določbe« je dopolnjen 2. člen 
tako, da dejavnost socialnega skrbstva obsega tudi preven- 
tivno delovanje, in sicer v sodelovanju z drugimi družbenimi 
dejavniki. To poglavje je dopolnjeno z določbo, da skupnosti 
socialnega skrbstva ter organizacije združenega dela na po- 
dročju socialnega skrbstva v svojih samoupravnih splošnih 
aktih opredelijo tudi svoje naloge na področju ljudske 
obrambe in družbene samozaščite (6. člen) in z določbo (7. 
člen), da skupnosti socialnega skrbstva in njihove enote ne- 
posredno sodelujejo s posameznimi interesnimi skupnostmi, 
kadar se dogovarjajo o skupnih nalogah in o uresničevanju 
le-teh. S tem je upoštevan predlog nekaterih občinskih skup- 
nosti socialnega skrbstva. 

Ni pa bilo mogoče upoštevati pripombe k 7. členu, da naj ta 

zakon vsebuje določbo o zagotavljanju sredstev, potrebnih za 
delo skupnosti socialnega varstva, ker je to urejeno v zakonu 
o skupnostih socialnega varstva. 

2. V drugem poglavju je spremenjen začetni vrstni red 
členov na predlog Skupnosti socialnega skrbstva Slovenije. 
Več skupnosti je tudi predlagalo dopolnitev 8. člena z alineo, 
ki med storitve vključuje kot posebno, precej obsežno in 
zahtevno obliko storitev tudi razvrščanje in napotitev na 
usposabljanje otrok in mladostnikov z motnjami v telesnem in 
duševnem razvoju ter sodelovanje z drugimi interesnimi 
skupnostmi pri zagotavljanju pogojev za njihovo usposablja- 
nje. Ob tako dopolnjenem členu je postal nepotreben prvi 
odstavek 10. člena (7. člena osnutka). 

Precej pripomb in predlogov je bilo na določilo, da so 
oblike denarnih pomoči v socialnem skrbstvu in vse pravice, 
obveznosti in odgovornosti, ki nastanejo med prejemnikom 
dajatve in občinsko skupnostjo socialnega skrbstva, stvar 
samoupravnega splošnega akta skupnosti. Sedaj predlog za- 
kona določa (v 11. in 12. členu) glavne oblike denarnih po- 
moči v socialnem skrbstvu in katere osnovne pogoje za upra- 
vičenost do pomoči je potrebno ugotavljati pri prejemniku in 
njegovih družinskih članih. 

Na osnovi pripomb je bilo črtano III. poglavje »Rejništvo- 
kot samostojno poglavje, določbe drugega odstavka 11. člena 
ter drugega, tretjega ili četrtega odstavka 12. člena osnutka 
pa so združene v enoten 14. člen. Mnenja smo, da jo prav, da 
zakon da možnost, da se rejništvo ob izpolnjevanju nekaterih 
pogojev opravlja kot samostojna poklicna dejavnost In da že 
zakon določi, kaj je rejnina (povračilo materialnih stroškov in 
povračilo za rejnikovo delo). Zadnji odstavek smo obdržali, 
ker je _ v nasprotju s Skupnostjo socialnega skrbstva Slove- 
nije - več občinskih skupnosti menilo, da je na tem mestu 
potrebno poudariti, da ima občinska skupnost socialnega 
skrbstva pravico do celotnega ali delnega povračila rejnine od 
oseb, ki so po Ustavi in Zakonu o zakonski zvezi in družinskih 
razmerjih dolžne preživljati mladoletnega otroka ali odraslo 
osebo. 

3. V skladu s sprejetimi pripombami je dopolnjeno poglavje 
o »Odnosih med uporabniki in izvajalci socialnoskrbstvenih 
storitev« z določbami o načinu ugotavljanja potreb In Intere- 
sov po socialnoskrbstvenih storitvah, o usklajevanju teh po- 
treb, o vrednotenju socialnoskrbstvenih storitev in o sredstvih 
za zadovoljevanje potreb po teh storitvah, o elementih za 
sklepanje samoupravnih sporazumov o temeljih plana in o 
planiranju, besedilo nekaterih členov pa je preoblikovano 
tako, da je jasnejše. Delno je spremenjena določba o virih za 
zagotavljanje sredstev (19. člen). Zakon določa, da se sred- 
stva za zadovoljevanje z zakonom in družbenim dogovorom o 
temeljih plana družbenopolitične skupnosti zagotovljenih 
storitev in pomoči zagotavljajo iz dohodka temeljnih organi- 
zacij združenega dela in delovnih skupnosti ter Iz dohodka in 
prihodkov drugih delovnih ljudi. Sredstva za dodatno planira- 
nje naloge na področju socialnega skrbstva pa se zagotavljajo 
iz osebnih dohodkov delavcev in iz sredstev sklada skupne 
porabe ter iz dohodkov oziroma prihodkov drugih delovnih 
ljudi in občanov. S predlogom zakona le tudi določeno, da 
uporabniki in izvajalci s samoupravnim sporazumom o teme- 
ljih plana in z usklajevanjem planov opredeljujejo In usklaju- 
jejo potrebe po socialnoskrbstvenih storitvah. Osnova za 
sklepanje teh samoupravnih sporazumov so elementi za pri- 
pravo samoupravnih sporazumov, ki jih določijo tako uporab- 
niki kot izvajalci (25. in 26. člen) po metodologiji, ki jo določa 
Skupnost socialnega skrbstva Slovenije in nato uskladijo v 
skupščinah skupnosti socialnega skrbstva. V tem poglavju Je 
sedaj poleg določbe, ki opredeljuje vsebino samoupravnega 
sporazuma o temeljih plana občinske in republiško skupnosti 
socialnega skrbstva, dodana še določba o vsobini plana skup- 
nosti socialnega skrbstva (30. člen). 

4. Naslov četrtega poglavja je spremenjen in se sedaj glasi 
»Samoupravno organiziranje udeležencev svobodne menjavo 
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dela v saocialnem skrbstvu in medsebojna razmerja v skupno- 
stih socialnega skrbstva«. V skiadu s tem širšim naslovom 
poglavja in s sprejetimi pripombami so tudi posamezni členi 
spremenjeni in dopolnjeni in s tem struktura celotnega po- 
glavij. za prvo določbo, da si uporabniki in izvajalci zadovo- 
ljujejo potrebe in interese po storitvah socialnega skrbstva 
praviloma s svobodno menjavo po krajevnih skupnostih, če to 
ni mogoče pa s svobodno menjavo dela v skupnostih social- 
nega skrbstva oziroma po njih (32. člen), sledijo določbe o 
svobodni menjavi dela po krajevni skupnosti (33., 34. in 35. 
člen), kjer je delno spremenjen le 33. člen, med določbami o 
občinski skupnosti socialnega skrbstva pa je dopolnjen člen, 
ki določa, katere naloge in kako uresničujejo uporabniki in 
izvajalci v občinski skupnosti. 

člena, ki govorita o načinu odločanja v skupščini skupnosti 
in o usklajevalnem postopku med zboroma, sta sedaj uska- 
Ijena z Zakonom o skupnih osnovah svobodne menjave dela. 
Novost predloga zakona so določbe o predsedstvu skupščine 
(46. In 47. člen) in določbe o enotni skupnosti. V predlogu 
zakona so v članih 49., 50., 51. in 52. določbe o tem, kdaj se 
ustanovi enota skupnosti, o čem se uporabniki in izvajalci 
dogovarjajo v enoti, o organu upravljanja enote in o opravlja- 
nju adminlstratlvno-tehničnih opravil za enoto. Predlog za- 
kona predvideva, da bi v enoti skupnosti uporabniki in izva- 
jalci usklajevali elemente s samoupravnim sporazumom o 
temeljih plana In za program dela občinske skupnosti, dolo- 
čali pogoje za uveljavljanje storitev in pomoči socialnega 
skrbstva, ki bodo sicer drugačni od dogovorjenih v občinskih 
skupnostih, vendar njih zadovoljevanje ne pomeni dodatnih 
materialnih obveznosti ali določali dodatni obseg storitev, ki 
presega obseg in standard storitev dogovorjenih v občinski 
skupnosti In za katerega je potrebno dodatno združevati 
sredstva. 

Na podlagi pripomb skupine delegatov za zbor občine ter 
Centra za socialno delo občine Ljubljana Moste-Polje je v 53. 
členu dopolnjena vsebina dela Skupnosti socialnega skrbstva 
Slovenije. Spremenjen in dopolnjen je tudi člen 59., ki govori 
o opravljanju administrativno strokovnih del za delo skupno- 
sti in njenih organov. Pri tem pa ni upoštevana pripomba 
občinske skupnosti socialnega skrbstva Kranj, da naj zakon 
določi razmerje med strokovno službo in skupnostjo. To ra- 
zmerje Je že urejeno z določbami zakona o združenem delu, s 
tem zakonom pa je potrebno določiti le, kdo opravlja stro- 
kovna in administrativna dela za skupnosti socialnega 
skrbstva, v kakšnem obsegu in kakšne so njegove odgovorno- 
sti. 

5. Na poglavje »Organizacije združenega dela na področju 
socialnega skrbstva- je bilo relativno največ pripomb, ki so 
opozarjale na to, da je potrebno medsebojno uskladiti do- 
ločbe, kdo daje soglasje k statutu centra za socialno delo in 
socialnega zavoda in določbe o imenovanju poslovodnega 
organa, da je potrebno v 62. členu dopolniti vsebino dela 
centrov za socialno delo tako, da bo poudarjeno preventivno 
delo centrov in organiziranje prostovoljnega dela delovnih 
ljudi in občanov in da je potrebno razširiti krog ustanoviteljev, 
tako centrov kot socialnih zavodov. V skladu s sprejetimi 
predlogi in pripombami določata 66. in 76. člen predloga 
zakona, da daje soglasje k statutu centra za socialno delo ali 
socialnega zavoda ustanovitelj centra, potrdi pa ga izvršni 

svet skupščine družbenopolitične skupnosti, na območju ka- 
tere ima ta organizacija združenega dela svoj sedež. 
Ni pa bilo mogoče upoštevati pripombe skupine delegatov 
občine Kranj, da se s soodločanjem delegatov ustanoviteljev, 
delegatov uporabnikov, družbenopolitične skupnosti in druž- 
benopolitične organizacije v svetu organizacije združenega 
dela na področju socialnega skrbstva krnijo samoupravne 
pravice delavcev (67. in 77. člen). To je ena od oblik uresniče- 
vanja posebnega družbenega pomena na tem področju, se- 
veda pa je soodločanje družbene skupnosti potrebno le pri 
zadevah posebnega družbenega pomena, ki so naštete v 68. 
oziroma v 78. členu. 

Če ima center za socialno delo, socialni zavod aH druga 
organizacija združenega dela na področju socialnega 
skrbstva manj kot 30 delavcev, ne oblikuje delavskega sveta, 
delegati ustanoviteljev, uporabnikov, družbenopolitične 
skupnosti in družbenopolitičnih organizacij pa skupaj z vsemi 
delavci take organizacije soodločajo o zadevah, ki so poseb- 
nega družbenega pomena. 

6. Naslednje poglavje »Socialno skrbstvo v izjemnih ra- 
zmerah« je novo in vsebuje določbe o dolžnostih skupnosti 
socialnega skrbstva in organizacij združenega dela na tem 
področju v primeru da bi nastopile izredne razmere, neposre- 
dna vojna nevarnost ali vojna (člen 81. do vključno 83 ). 

7. Pri poglavju »Delavci na področju socialnega skrbstva« 
je bila najpogostejša pripomba, da je potrebno med delavce 
na tem področju (84. člen) vključiti tudi zdravstvene delavce. 
Črtana je določba o trajanju pripravniške dobe, tako da se 
uporabljajo določbe zakona o delovnih razmerjih, ni pa bilo 
mogoče upoštevati pripombe, naj bo potek pripravništva in 
način opravljanja strokovnega izpita stvar dogovora med ob- 
činskimi skupnostmi socialnega skrbstva. Črtan je tudi člen, 
ki je določal, da so delavci na področju socialnega skrbstva 
tudi socialni delavci, ki opravljajo posamezne sociainoskrb- 
stvene storitve v organizacijah združenega deta in delovnih 
skupnostih izven področja socialnega skrbstva. 

8. Poglavje o »Postopku« je popravljeno v skladu s preje- 
timi pripombami tako, da je ločeno izpeljan postopek za 
uveljavljanje materialnih pravic in za odločanje v izvrševanju 
javnih pooblastil. O upravičenosti posameznika in njegovih 
družinskih članov do materialnih pravic v socialnem skrbstvu 
(87. člen) odločajo organi skupnosti socialnega skrbstva, ob- 
čan, ki z njihovo odločitvijo ni zadovoljen, pa ima pravico 
uveljavljati sodno varstvo pred posebnim sodiščem združe- 
nega dela. Ko organi socialnega skrbstva odločajo o zadevah, 
ki pomenijo izvrševanje javnih pooblastil (89. člen), postopajo 
po določbah zakona o splošnem upravnem postopku, občan 
pa ima možnost pritožbe na pristojni organ pri Skupnosti 
socialnega skrbstva Slovenije. Poglavje dopolnjuje določbe o 
krajevni pristojnosti za odločanje o zadevah krajevne pristoj- 
nosti. 

9. V devetem poglavju »Prehodne in končne določbe« sta 
nova člena, ki določata, da strokovni delavci, ki so do dneva 
uveljavitve tega zakona najmanj 20 let opravljali socialnoskrb- 
stveno dejavnost, lahko še naprej opravljajo to delo, čeprav 
nimajo ustrezne izobrazbe in da morajo strokovni delavci na 
področju socialnega skrbstva, ki še nimajo strokovnega iz- 
pita, tega opraviti v roku, ki je določen v tem zakonu. 
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PREDLOG ZAKONA 

o svobodni menjavi dela na področju 

telesne kulture (ESA 180) 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 
S tem zakonom se urejajo osnove družbe- 

noekonomskih odnosov ter določajo načela 
za samoupravno organiziranje udeležencev v 
svobodni menjavi dela na področju telesne 
kulture. 

2. člen 
Delavci in drugi delovni ljudje ter občani v 

temeljnih in drugih organizacijah združenega 
dela in drugih samoupravnih organizacijah in 
skupnostih ugotavljajo svoje osebne, skupne 
in celotne družbene potrebe in interese na 
področju telesne kulture ter jih uresničujejo s 
svobodno menjavo dela v neposrednih odno- 
sih in v samoupravnih interesnih skupnostih 
za telesno kulturo (v nadaljnjem besedilu: te- 
lesnokulturne skupnosti) in po njih. 

3. člen 
Udeleženci v svobodni menjavi dela na po- 

dročju telesne kulture so: 
- delavci v temeljnih in drugih organizaci- 

jah združenega dela in delovnih skupnostih 
ter drugi delovni ljudje in občani v krajevnih 
skupnostih, kot uporabniki in 

- delovni ljudje in občani, združeni v tele- 
snokulturnih organizacijah, ter delavci v te- 
meljnih organizacijah združenega dela, ki 
opravljajo telesnokulturno dejavnost kot svo- 
jo glavno dejavnost, ter delavci v delovnih 
skupnostih telesnokulturnih organizacij, kot 
izvajalci. 

Telesnokulturne organizacije po tem zako- 
nu so društva in druge organizacije, v katere 
se prostovoljno združujejo delovni ljudje in 
občani z namenom, da v njih zadovoljujejo 
svoje osebne in skupne potrebe ter interese 
na področju telesne kulture in organizirano 

.izvajajo telesnokulturno dejavnost. 

4. člen 
Uporabniki in izvajalci omogočajo uresni- 

čevanje samoupravno ugotovljenih osebnih, 
skupnih in celotnih družbenih potreb in inte- 
resov na področju telesne kulture tako, da 
zlasti: 

- opredeljujejo potrebe in interese na po- 
dročju telesne kulture ter možnosti in načine 
uresničevanja teh potreb in interesov v planih 
svojih samoupravnih organizacij in skupnosti 
ter planih oziroma programih telesnokultur- 
nih organizacij; 

- zadovoljujejo potrebe in interese uporab- OPOMBE: 
nikov na področju telesne kulture s svobodno 
menjavo dela v neposrednih odnosih med 
uporabniki in izvajalci ter po krajevnih skup- 
nostih (v nadaljnjem besedilu: neposredna 
svobodna menjava dela); 

- se združujejo v telesnokulturne skupno- 
sti ter s svobodno menjavo dela v telesnokul- 
turnih skupnostih in po njih uresničujejo 
skupne in celotne družbene potrebe in intere- 
se na področju telesne kulture ter v njih in 
skupaj z drugimi samoupravnimi interesnimi 
skupnostmi oblikujejo politiko razvoja telesne 
kulture. 

5. člen 
Uporabniki in izvajalci planirajo telesnokul- 

turno dejavnost v svojih temeljnih organizaci- 
jah združenega dela in drugih samoupravnih 
organizacijah in skupnostih, v telesnokultur- 
nih organizacijah in v telesnokulturnih skup- 
nostih na podlagi ugotovljenih potreb in inte- 
resov uporabnikov ter v skladu z njihovimi 
dohodkovnimi možnostmi in zmogljivostjo 
izvajalcev. 

Uporabniki in izvajalci usklajujejo potrebe 
in interese na področju telesne kulture s sa- 
moupravnimi sporazumi o temeljih planov 
občinskih telesnokulturnih skupnosti in Tele- 
snokulturne skupnosti Slovenije ter s sodelo- 
vanjem pri pripravi in sprejemanju dogovorov 
o temeljih planov družbenopolitičnih skupno- 
sti. 

Medsebojne pravice, obveznosti in odgo- 
vornosti ter pogoje in načine svobodne me- 
njave dela urejajo uporabniki in izvajalci s 
samoupravnimi sporazumi o temeljih plana, 
drugimi samoupravnimi sporazumi in pogod- 
bami. 

6. člen 
Za uresničevanje skupnih in celotnih druž- 

benih potreb in interesov na področju telesne 
kulture, zlasti za oblikovanje politike razvoja 
telesne kulture, za sporazumevanje o uresni- 
čevanju svobodne menjave dela, o ukrepih za 
pospeševanje razvoja telesne kulture in za 
pospeševanje množičnega vključevanja de- 
lovnih ljudi v telesnokulturne dejavnosti ter za 
zagotavljanje pogojev za razvoj vrhunskega 
športa ustanavljajo uporabniki in izvajalci te- 
lesnokulturne skupnosti. 

Telesnokulturne skupnosti so: občinske te- 
lesnokulturne skupnosti, ki se ustanovijo za 
območje vsake občine, in Telesnokulturna 
skupnost Slovenije. 

Dejavnost telesnokulturnih skupnostih je 
posebnega družbenega pomena. 
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OPOMBE: II. ODNOSI MED UDELEŽENCI 
SVOBODNE MENJAVE DELA 

7. člen 
Predmet svobodne menjave dela na po- 

dročju telesne kulture so telesnokulturne in 
druge storitve, potrebne za izvedbo nalog, ki 
jih opravlja posamezna organizacija izvajalca 
(v nadaljnjem besedilu: program storitev) ozi- 
roma posamične telesnokulturne ali druge 
storitve, s katerimi se zadovoljujejo potrebe 
uporabnikov ali zagotavljajo možnosti za tele- 
snokulturno aktivnost. 

8. člen 
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. 

Povračilo za opravljen program storitev ozi- 
roma cena posamezne storitve obsega: 
- materialne stroške v okviru dogovorjenih 

standardov in normativov in po nabavnih ce- 
nah materiala, ki veljajo v času opravljanja 
storitev; 

- amortizacijo osnovnih sredstev, potreb- 
nih za izvajanje programa storitev; 
- sredstva za osebne dohodke in skupno 

porabo delavcev izvajalca po merilih, določe- 
nih s samoupravnim sporazumom, družbenim 
dogovorom ali z zakonom; 

- sredstva, s katerimi se amaterskim delav- 
cem izvajalca v skladu s samoupravnim spo- 
razumom in družbenim dogovorom zagotav- 
ljajo nadomestila osebnega dohodka, povra- 
čila stroškov in podobno; 
- druge dogovorjene sestavine. 

9. člen 
S standardi za opravljanje telesnokulturnih 

dejavnosti se za posamezne vrste telesnokul- 
turne dejavnosti določijo zlasti varnostne in 
druge zahteve ter nujna opremljenost objek- 
tov in naprav za opravljanje določenih tele- 
snokulturnih storitev. 

Z normativi se v skladu s standardi določi 
višina materialnih stroškov, potrebnih za izvr- 
šitev istovrstnih ali sorodnih programov stori- 
tev, za gradnjo in obratovanje telesnokultur- 
nih objektov in naprav, za izvajanje tekmoval- 
nih sistemov ter drugi pogoji za opravljanje 
telesnokulturne dejavnosti. 

10. člen 
Potrebna sredstva za izpolnjevanje obvez- 

nosti v svobodni menjavi dela na področju 
telesne kulture se zagotavljajo iz naslednjih 
virov: 

- iz osebnega dohodka delavcev in iz do- 
hodka oziroma prihodkov drugih delovnih lju- 
di za naloge, dobčene s samoupravnim spo- 
razumom o te",eljih plana telesnokulturne 
skupnosti; 
- iz sredstev sklada skupne porabe temelj- 

ne organizacije združenega dela in delovne 
skupnosti za druge potrebe na področju tele- 
sne kulture; 

- iz sredstev za razširitev materialne osno- 
ve dela v temeljni organizaciji združenega de- 
la za naložbe v telesnokulturne objekte in 
naprave, kadar so te naložbe potrebne zaradi 
uveljavljanja novih potreb oziroma zaradi po- 
sebnih interesov določenih uporabnikov. 

11. člen 
Uporabniki in izvajalci v skladu s samou- 

pravnim sporazumom o temeljih plana dolo- 
čijo v občinski telesnokulturni skupnosti, za ' 
katere namene in v kakšnem obsegu prispe- 
vajo občani iz svojih sredstev za uporabo do- 
ločenih telesnokulturnih storitev, objektov in 
naprav. 

12. člen 
Uporabniki in izvajalci zagotavljajo uresni- 

čevanje potreb in interesov na področju tele- 
sne kulture z neposredno svobodno menjavo 
dela v skladu s plani oziroma programi svojih 
organizacij in skupnosti. 

Udeleženci neposredne svobodne menjave 
dela s samoupravnim sporazumom ali s po- 
godbo določijo medsebojne obveznosti, pra- 
vice in odgovornosti ter se sporazumejo o 
cenah storitev in pogojih za njihovo oprav- 
ljanje. Pri tem praviloma upoštevajo merila, 
dogovorjena za enake ali podobne storitve v 
telesnokulturni skupnosti. 

13. člen 
Potrebe in interese, ki jih uporabniki in 

izvajalci ne morejo uresničiti z neposredno 
svobodno menjavo dela, zagotavljajo s svo- 
bodno menjavo dela v telesnokulturnih skup- 
nostih in po njih v skladu s samoupravnimi 
sporazumi o temeljih planov telesnokulturnih 
skupnosti. 

Uporabniki in izvajalci se v telesnokulturnih 
skupnostih sporazumevajo o: 

- programih storitev oziroma posamičnih 
telesnokulturnih in drugih storitvah, ki jih za- 
gotavljajo s svobodno menjavo dela; 

- standardih in normativih za opravljanje 
telesnokulturnih dejavnosti; 

- osnovah in merilih za ugotavljanje povra- 
čila za programe storitev oziroma cene posa- 
mičnih telesnokulturnih in drugih storitev, 
oblikah povračil in uresničevanju medseboj- 
nih obveznosti; 

- postopkih za ugotavljanje in ocenjevanje 
izvrševanja medsebojnih obveznosti; 

- pogojih uporabe in o vzdrževanju tele- 
snokulturnih objektov in naprav; 

- programih naložb za razširitev zmogljivo- 
sti izvajalcev in drugih zmogljivosti, s katerimi 
se zagotavljajo možnosti za telesnokulturno 
aktivnost delovnih ljudi in občano^; 

- drugih nalogah za pospeševanje telesno- 
kulturne aktivnosti delovnih ljudi in občanov. 

14. člen 

Uporabniki in izvajalci s samoupravnimi 
sporazumi o temeljih planov občinskih tele- 
snokulturnih skupnosti ugotavljajo in usklaju- 
jejo potrebe in interese na področju telesne 
kulture, zlasti glede vrst in obsega telesnokul- 
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turnih storitev, zagotavljanja materialnih in 
drugih pogojev za telesnokulturne aktivnosti 
delovnih ljudi in občanov in naložb v telesno- 
kulturne objekte in naprave. 

S samoupravnim sporazumom o temeljih 
plana Telesnokulturne skupnosti Slovenije 
uporabniki in izvajalci ugotavljajo in usklaju- 
jejo naloge skupnega pomena, ki jih uresni- 
čujejo v Telesnokulturni skupnosti Slovenije, 
ter se sporazumevajo o ukrepih za pospeše- 
vanje skladnejšega razvoja telesne kulture. 

Elemente za pripravo samoupravnih spora- 
zumov iz prvega in drugega odstavka tega 
člena določijo uporabniki in izvajalci po enot- 
ni metodologiji, določeni v skupščini Tele- 
snokulturne skupnosti Slovenije ter jih uskla- 
dijo v skupščini telesnokulturne skupnosti. 

15. člen 
Uporabniki določijo zlasti naslednje ele- 

mente za pripravo samoupravnih sporazumov 
o temeljih planov telesnokulturnih 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; 

- sredstva, ki jih uporabniki združujejo za 
izvajanje telesnokulturnih storitev in oprav- 
ljanje drugih nalog. 

Izvajalci določijo zlasti naslednje elemente: 
- obseg in kvaliteto programov storitev, ki 

jih izvajalec lahko zagotovi ob danih kadrov- 
skih in materialnih zmogljivostih, 

- predloge za morebitne spremembe v na- 
činu uporabe danih materialnih zmogljivosti 
ter spremembe standardov in normativov z 
utemeljitvijo vpliva teh sprememb na obseg, 
kvaliteto in cene storitev; 

- predloge za nove naložbe v telesnokul- 
turne objekte in naprave z utemeljitvijo vpliva 
teh naložb na obseg, kvaliteto in ceno stori- 
tev; 

- povračilo za posamezne programe stori- 
tev oziroma cene za posamične storitve po 
vrstah storitev. 

16. člen 
Samoupravni sporazum o temeljih plana 

občinske telesnokulturne skupnosti temelji 
na usklajenih elementih iz prejšnjega člena in 
vsebuje zlasti: 

- temeljne usmeritve razvoja telesne kultu- 
re za srednjeročno obdobje in načela za do- 
govarjanje z drugimi samoupravnimi intere- 
snimi skupnostmi v občini o uresničevanju 
skupnih ciljev; 

- vrste in obseg telesnokulturnih storitev; 
- druge naloge, s katerimi se zagotavljajo 

možnosti za telesnokulturno aktivnost delov- 
nih ljudi in občanov v občini; 

- izobraževanje in usposabljanje kadrov za 
delo v telesni kulturi; 

- naložbe v telesnokulturne objekte in na- 
prave; 
- naloge, ki jih uresničujejo skupno z dru- 

gimi telesnokulturnimi skupnostmi, in potreb- OPOMBE: 
na sredstva; 
- merila za ugotavljanje povračila za 

opravljene programe storitev oziroma cene 
posamičnih storitev; 

- potrebna sredstva za izvedbo nalog 
skupnosti; 

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

- osnove in merila za zagotavljanje sred- 
stev, zavezance in način zagotavljanja sred- 
stev in ukrepe za preprečevanje motenj v iz- 
polnjevanju sprejetih obveznosti; 

- merila za ugotavljanje kakovosti storitev. 
Za uresničevanje nalog, ki se po tretjem 

odstavku 26. člena tega zakona opravljajo v 
Telesnokulturni skupnosti Slovenije, uporab- 
niki zagotavljajo sredstva po svojih občinskih 
telesnokulturnih skupnostih v skladu s sa- 
moupravnim sporazumom o temeljih plana 
Telesnokulturne skupnosti Slovenije. 

17. člen 
Samoupravni sporazum o temeljih plana 

Telesnokulturne skupnosti Slovenije vsebuje 
zlasti: 

- temeljne usmeritve razvoja telesne kultu- 
re v SR Sloveniji; 
- programe storitev za zagotavljanje tistih 

nalog, ki se v skladu s tretjim odstavkom 26. 
člena tega zakona uresničujejo v Telesnokul- 
turni skupnosti Slovenije; 

- merila za ugotavljanje povračila za 
opravljene programe storitev oziroma cene 
posamičnih telesnokulturnih in drugih stori- 
tev; 

- potrebna sredstva za izvedbo nalog 
skupnosti; 

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

- način zagotavljanja sredstev po občin- 
skih telesnokulturnih skupnostih za uresniče- 
vanje nalog skupnega pomena iz tretjega od- 
stavka 26. člena tega zakona, ki se uresniču- 
jejo v telesnokulturni skupnosti Slovenije, in 
ukrepi za preprečevanje motenj v izpolnjeva- 
nju sprejetih obveznosti. 

18. člen 
Uporabniki in izvajalci v telesnokulturni 

skupnosti na podlagi samoupravnega spora- 
zuma o temeljih plana telesnokulturne skup- 
nosti sprejmejo plan skupnosti, v katerem 
opredelijo zlasti: 

- politiko in cilje razvoja telesnokulturne 
dejavnosti na svojem območju; 

- naloge, obveznosti in sredstva, prikazana 
po sestavinah iz samoupravnega sporazuma 
o temeljih plana; 

- naloge, ki jih ima telesnokulturna skup- 
nost po drugih sporazumih, družbenih dogo- 
vorih ali predpisih ter ukrepe in sredstva za 
njihovo izvršitev; 

- organizacijske, materialne in kadrovske 
ukrepe za izvršitev nalog. 

19. člen 
Če niso bili sklenjeni samoupravni sporazu- 

mi o temeljih planov telesnokulturnih skup- 
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OPOMBE: nosti ali k njim niso pristopili vsi člani skup- 
nosti in zaradi tega ni zagotovljeno uresniče- 
vanje nalog na področju telesne kulture, do- 
ločenih v dogovorih o temeljih družbenih pla- 
nov, se lahko z zakonom oziroma z odlokom 
občinske skupščine na podlagi zakona, ugo- 
tovi nujni obseg potrebnih sredstev ter pred- 
piše obveznost plačevanja prispevka ustrez- 
nih telesnokulturnih skupnosti in način upo- 
rabe teh sredstev. 

20. člen 

Pri načrtovanju, pripravi in izvedbi velikih 
športnih prireditev, ki so skupnega pomena 
za delovne ljudi in občane v SR Sloveniji (v 
nadaljnjem besedilu: prireditve), telesnokul- 
turne skupnosti sodelujejo med seboj, s tele- 
snokulturnimi organizacijami, organizacijami 
združenega dela in družbenopolitičnimi 
skupnostmi. 

V skladu s sprejetimi skupnimi cilji, planira- 
nim razvojem telesne kulture in dohodkovni- 
mi možnostmi uporabnikov, telesnokulturne 
skupnosti s samoupravnim sporazumom do- 
ločijo temeljne usmeritve in postopek dogo- 
varjanja o obveznostih v zvezi s sprejema- 
njem, pripravo in izvedbo prireditev v SR Slo- 
veniji oziroma v zvezi z udeležbo pri teh prire- 
ditvah v drugih republikah in pokrajinah ali v 
tujini. 

S samoupravnim sporazumom iz prejšnje- 
ga odstavka se določijo zlasti: 

- merila in kriteriji za opredeljevanje prire- 
ditev; 

- postopek sporazumevanja in način spre- 
jemanja odločitev o organizaciji in izvedbi 
prireditev, oziroma o pripravah športnikov in 
njihovem sodelovanju na prireditvah; 

- načela za sporazumevanje z drugimi re- 
publikami in pokrajinama o sprejemanju, pri- 
pravi in izvedbi prireditev oziroma o udeležbi 
na prireditvah, ki imajo skupen pomen za vse 
republike in pokrajini v SFRJ; 

- obveznost telesnokulturnih skupnosti, da 
za vsako posamezno prireditev zagotovijo 
ustrezen dogovor zainteresiranih telesnokul- 
turnih skupnosti, telesnokulturnih organiza- 
cij, organizacij združenega dela in družbeno- 
političnih skupnosti o obveznostih in odgo- 
vornostih v zvezi s pripravo in izvedbo priredi- 
tve, zlasti o združevanju dela in sredstev, pri- 
pravi objektov in naprav, izboru in pripravi 
športnikov. 

III. SAMOUPRAVNO ORGANIZIRANJE 
UDELEŽENCEV V SVOBODNI MENJAVI 
DELA 

21. člen 

O uresničevanju neposredne svobodne me- 
njave dela se udeleženci sporazumevajo v te- 
lesnokulturnih organizacijah in v organih kra- 
jevnih skupnosti ter v organih upravljanja te- 
meljnih organizacij združenega dela in delov- 
nih skupnosti, ki s svojo dejavnostjo zadovo- 
ljujejo njihove potrebe in interese. 

22. člen 

O uresničevanju svobodne menjave dela v 
telesnokulturnih skupnostih in po njih, da se 
uporabniki sporazumevajo z izvajalci po svo- 
jih delegatih v skupščinah telesnokulturnih 
skupnosti. 

23. člen 

V občinsko telesnokulturno skupnost se 
združijo s samoupravnim sporazumom o 
ustanovitvi delavci v temeljnih in drugih orga- 
nizacijah združenega dela in delovnih skup- 
nostih ter delovni ljudje in občani v krajevnih 
skupnostih skupaj z delovnimi ljudmi in obča- 
ni, združenimi v telesnokulturnih organizaci- 
jah, in delavci v temeljnih organizacijah zdru- 
ženega dela, ki opravljajo telesnokulturno de- 
javnost kot svojo glavno dejavnost ter delavci 
delovnih skupnosti telesnokulturnih organi- 
zacij. 

V občinski telesnokulturni skupnosti sode- 
lujejo tudi delegati delavcev v temeljnih orga- 
nizacijah združenega dela, ki v okviru svoje 
dejavnosti upravljajo za telesno kulturo po- 
membne objekte in naprave oziroma oprav- 
ljajo za telesno kulturo pomembne storitve. 

24. člen 

Uporabniki in izvajalci v občinski telesno- 
kulturni skupnosti: 
- usklajujejo elemente za pripravo samo- 

upravnega sporazuma o temeljih plana; 
- se sporazumevajo o programih storitev 

oziroma o posamičnih storitvah, ki se zago- 
tavljajo s svobodno menjavo dela v tej skup- 
nosti in merilih za njihovo vrednotenje; 
- ugotavljajo obseg sredstev za izvedbo 

programov storitev oziroma posamičnih stori- 
tev; 

- sprejemajo plan občinske telesnokultur- 
ne skupnosti; 

- uresničujejo naloge splošne ljudske 
obrambe in družbene samozaščite; 

- zagotavljajo sredstva za razširitev zmog- 
ljivosti telesnokulturnih objektov in naprav, 
če niso ta sredstva vsebovana v ceni storitev: 

- sodelujejo z izobraževalnimi skupnostmi, 
zdravstvenimi skupnostmi in skupnostmi 
otroškega varstva ter drugimi samoupravnimi 
interesnimi skupnostmi zaradi uresničevanja 
skupnih nalog, za pospeševanje vsestranske- 
ga razvoja telesne kulture; 

- se sporazumevajo o ukrepih za pospeše- 
vanje skladnejšega razvoja telesne kulture v 
Sloveniji; 

- zagotavljajo sredstva za naloge skupne- 
ga pomena, ki jih v skladu s samoupravnim 
sporazumom o temeljih plana Telesnokultur- 
ne skupnosti Slovenije uresničujejo v Tele- 
snokulturni skupnosti Slovenije; 

- se sporazumevajo o drugih zadevah, ki 
so določene z zakonom, družbenim dogovo- 
rom ter s samoupravnimi splošnimi akti ob- 
činske telesnokulturne skupnosti. 

25. člen 

Delavci ene ali več organizacij izvajalcev in 
tisti uporabni!^, katerih potrebe in interese ti 
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izvajalci zadovoljujejo, lahko pod pogoji, ki jih 
določa samoupravni sporazum o ustanovitvi 
občinske telesnokulturne skupnosti ali njen 
statut, za uresničevanje svobodne menjave 
dela ustanovijo enoto te skupnosti, v kateri 
izvajajo določene programe telesnokulturne 
aktivnosti v krajevni skupnosti, oziroma dolo- 
čene programe telesnokulturne organizacije 
oziroma organizacije, ki upravlja telesnokul- 
turne objekte in naprave. 

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 oblikujejo in določajo 
skupne osnove telesnokulturne politike v So- 
cialistični republiki Sloveniji, usmerjajo načr- 
tovanje razvoja telesne kulture in se sporazu- 
mevajo o nalogah skupnega pomena. V ta 
namen zlasti usklajujejo planiranje telesno- 
kulturne dejavnosti, sprejemajo plan Telesno- 
kulturne skupnosti Slovenije, določajo enot- 
ne osnove meril za oblikovanje normativov in 
standardov za opravljanje telesnokulturnih 
storitev in sprejemajo ukrepe za pospeševa- 
nje skladnejšega razvoja telesnokulturne de- 
javnosti SR Slovenije. 

Naloge skupnega pomena iz prejšnjega od- 
stavka so: 

- dogovorjeni program mednarodnega so- 
delovanja Socialistične republike Slovenije in 
dogovorjeni del programa mednarodnega so- 
delovanja Socialistične federativne republike 
Jugoslavije na področju telesne kulture; 

- pospeševanje izobraževanja in usposab- 
ljanja telesnokulturnih delavcev; 

- pospeševanje telesnokulturne dejavnosti 
delavcev na začasnem delu v tujini in Sloven- 
cev v zamejstvu; 

- zagotavljanje možnosti za pripravo vr- 
hunskih športnikov; 
- sodelovanje s telesnokulturnimi skup- 

nostmi drugih socialističnih republik in po- 
krajin ter usklajevanje politike razvoja tele- 
snokulturne dejavnosti v SFRJ; 

- podeljevanje priznanj Stanka Bloudka za 
delo in dosežke na področju telesne kulture; 

- strokovno raziskovalno in razvojno delo, 
ki ima skupen pomen za uporabnike na ob- 
močju SR Slovenije; 

- opravljanje dogovorjenih strokovnih na- 
log republiških strokovnih telesnokulturnih 
organizacij in zvez; 

- druge naloge skupnega pomena v skladu 
z družbenim dogovorom in samoupravnim 
sporazumom. 

27. člen 

Na območjih mestnih oziroma regionalnih 
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 OPOMBE: 

Telesnokulturne 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 
izvajanja teh nalog ter za uresničevanje skup- 
nih ciljev. V ta namen ustanavljajo skupne 
organe. 

29. člen 

Telesnokulturno skupnost upravlja skup- 
ščina. 

Skupščina telesnokulturne skupnosti ima 
zbor uporabnikov in zbor izvajalcev. 

Zbor uporabnikov občinske telesnokultur- 
ne skupnosti sestavljajo delegati, ki jih delegi- 
rajo delegacije temeljnih in drugih organizacij 
združenega dela in delovnih skupnosti, ter 
delovni ljudje in občani v krajevnih skupno- 
stih. 

Zbor izvajalcev občinske telesnokulturne 
skupnosti sestavljajo delegati, ki jih delegira- 
jo delegacije temeljnih organizacij združene- 
ga dela, ki opravljajo telesnokulturno dejav- 
nost in delegacije delovnih skupnosti telesno- 
kulturnih organizacij, ter delegati telesnokul- 
turnih organizacij, ki jih delegirajo organi teh 
organizacij. 

S samoupravnim sporazumom o usta- 
novitvi občinske telesnokulturne skupnosti in 
njenim statutom se določi način sodelovanja 
delegatov delavcev temeljnih organizacij 
združenega dela, ki v okviru svoje dejavnosti 
upravljajo za telesnokulturo pomembne ob- 
jekte in naprave oziroma opravljajo za telesno 
kulturo pomembne storitve v skupščini občin- 
ske telesno kulturne skupnosti. 

S samoupravnim sporazumom o usta- 
novitvi občinske telesnokulturne skupnosti 
oziroma s statutom se določi število delegat- 
skih mest v zborih skupščine ter število in 
način delegiranja delegatov v zbora skup- 
ščine. 

30. člen 
Skupščina telesnokulturne skupnosti ima 

predsedstvo. 
Člane predsedstva izvoli skupščina telesno- 

kulturne skupnosti izmed članov delegacij 
uporabnikov in izvajalcev. 

Delo predsedstva vodi predsednik, ki ga 
izvoli skupščina telesnokulturne skupnosti 
izmed članov predsedstva. 

Samoupravni sporazum o ustanovitvi tele- 
snokulturne skupnosti in njen statut določata 
število članov predsedstva in postopek za nji- 
hovo izvolitev. 

31. člen 
Predsedstvo skupščine telesnokulturne 

skupnosti; 
- pripravlja seje skupščine in določa pred- 

log dnevnega reda; 
- obravnava vprašanja usklajevanja in pro- 

gramiranja dela skupščine; 
- skrbi za zagotovitev pogojev za delo de- 

legatov skupščine; 
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OPOMBE: - spremlja delo delovnih teles skupščine; 
- skrbi za sodelovanje skupščine telesno- 

kulturne skupnosti s skupščino ustrezne 
družbenopolitične skupnosti, s skupščinami 
drugih samoupravnih interesnih skupnosti, z 
družbenopolitičnimi organizacijami in z dru- 
gimi samoupravnimi organizacijami in skup- 
nostmi. 

32. člen 
Enoto telesnokulturne skupnosti upravlja 

skupščina, ki ima zbor uporabnikov in zbor 
izvajalcev. S samoupravnim sporazumom o 
ustanovitvi enote se določi število delegatskih 
mest v zborih skupščine ter število in način 
delegiranja delegatov, ki jih delegirajo dele- 
gacije uporabnikov in izvajalcev v skladu z 
merili, določenimi s samopuravnim sporazu- 
mom o ustanovitvi občinske telesnokulturne 
skupnosti. 

33. člen 
Delegate v zbor uporabnikov in v zbor izva- 

jalcev skupščine Telesnokulturne skupnosti 
Slovenije delegirajo ustrezni zbori občinskih 
telesnokulturnih skupnosti. 

V zboru izvajalcev skupščine Telesnokul- 
turne skupnosti Slovenije sodelujejo tudi de- 
legati republiških strokovnih organizacij in 
zvez, ki jih te delegirajo preko Zveze telesno- 
kulturnih organizacij Slovenije. 

S samoupravnim sporazumom o usta- 
novitvi Telesnokulturne skupnosti Slovenije 
oziroma z njenim statutom se določi število 
delegatskih mest v zborih skupščine in način 
delegiranja delegatov občinskih telesnokul- 
turnih skupnosti. Način delegiranja delegatov 
republiških strokovnih organizacij in zvez v 
zbor izvajalcev pa določijo te organizacije in 
zveze v Zvezi telesnokulturnih organizacij 
Slovenije tako, da omogočijo ustrezno sode- 
lovanje v skupščini pri obravnavi zadev s po- 
dročja njihovega dela. 

34. člen 
Delegati v skupščini telesnokulturne skup- 

nosti sprejemajo plan telesnokulturne skup- 
nosti, enakopravno in sporazumno 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 ter o medsebojnih pravicah in 
obveznostih, ki jih določa samoupravni spo- 
razum o ustanovitvi skupnosti in statut. 

35. člen 
Skupščina telesnokulturne 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. 

36. člen 
Kadar skupščina telesnokulturne skupnosti 

odloča, sprejema svoje odločitve na zaseda- 
njih svojih zborov. 

S samoupravnim sporazumom o usta- 
novitvi telesnokulturne skupnosti in njenim 
statutom se določijo zadeve, o katerih spreje- 
majo odločitve delegati v skupščini po pred- 
hodnem izjavljanju delavcev, delovnih ljudi in 
občanov v temeljnih organizacijah združene- 
ga dela in drugih samoupravnih organizacijah 
in skupnosti, zadeve, o katerih odločajo dele- 
gati v skupščini na skupni seji obeh zborov, 
zadeve, o katerih odločata oba zbora enako- 
pravno, in zadeve, o katerih odloča posamez- 
ni zbor samostojno. 

V zadevah, o katerih odločata oba zbora 
skupščine enakopravno, so odločitve spreje- 
te, če so bile sprejete z večino glasov v vsa- 
kem zboru in v enakem besedilu v obeh zbo- 
rih. 

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

S statutom Telesnokulturne skupnosti Slo- 
venije se določi način sodelovanja delegatov 
republiških strokovnih organizacij in zvez v 
delu zbora izvajalcev skupščine Telesnokul- 
turne skupnosti Slovenije ter pri oblikovanju 
in sprejemanju odločitev v tem zboru. 

37. člen 

S samoupravnim sporazumom o ustanovitvi 
se v skladu z zakonom opredelijo namen in 
cilji ustanovitve telesnokulturne skupnosti; 
pravice in obveznosti ter odgovornosti upo- 
rabnikov, in izvajalcev; predmet svobodne 
menjave dela; delovno področje; samouprav- 
na organiziranost skupnosti, sestav, poobla- 
stila in odgovornosti skupščine in drugih or- 
ganov skupnosti; pogoji pod katerimi se or- 
ganizirajo enote; vsebino, način in postopek 
sporazumevanja; nadzor nad delom organov 
in strokovnih služb in druge zadeve in vpraša- 
nja skupnega pomena za člane skupnosti. 

S samoupravnim sporazumom o usta- 
novitvi telesnokulturne skupnosti in njenim 
statutom se določi način sodelovanja s pred- 
stavniki organov drugih organizacij in skup- 
nosti v skupščini telesnokulturne skupnosti. 

Samoupravni sporazum o ustanovitvi in 
statut začneta veljati, ko da k njima soglasje 
izvršni svet skupščine ustrezne družbenopoli- 
tične skupnosti. 

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

38. člen 
Za izvrševanje odločitev skupščine in za 

pripravo predlogov iz njene pristojnosti ima 
lako skupščina telesnokulturne skupnosti 
skupne organe uporabnikov in izvajalcev. 

Število teh organov, delovno področje po- 
sameznega organa in njihovo sestavo določi 
skupščina telesnokulturne skupnosti v skladu 
s statutom tako, da jih sestavljajo samo dele- 
gati, ki so člani delegacij uporabnikov oziro- 
ma izvajalcev za skupščino telesnokulturne 
skupnosti. 
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39. člen 
S statutom Telesnokulturne skupnosti Slo- 

venije se podrobneje opredelijo merila za po- 
deljevanje priznanj Stanka Bloudka in določi 
postopek za predlaganje kandidatov ter po- 
deljevanje teh priznanj. 

40. 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 samoupravnim sporazumom o usta- 
novitvi telesnokulturne skupnosti ter njenim 
statutom in drugimi samoupravnimi splošnim 
akti se v skladu z zakonom določijo sestav, 
volitve in odpoklic ter število članov organa 
samoupravne delavske kontrole. 

41. člen 
Spore iz družbenoekonomskih odnosov, iz 

samoupravnih odnosov pri sprejemanju in iz- 
polnjevanju planskih odločitev in iz drugih 
samoupravnih razmerij, ki jih delovni ljudje 
samostojno urejajo v telesnokulturni skupno- 
sti, rešuje posebno sodišče združenega dela. 

Posebno sodišče združenega dela lahko 
ustanovijo uporabniki in izvajalci s samou- 
pravnim sporazumom pri telesnokulturni 
skupnosti, lahko pa več telesnokulturnih 
skupnosti s samoupravnim sporazumom 
ustanovi skupno posebno sodišče združene- 
ga dela. Skupno posebno sodišče združene- 
ga dela lahko telesnokulturne skupnosti usta- 
novijo tudi skupaj s samoupravnimi interesni- 
mi skupnostmi podobnih družbenih dejavno- 
sti. 

Skupno posebno sodišče združenega dela 
rešuje tudi spore iz družbenoekonomskih in 
drugih samoupravnih odnosov med skup- 
nostmi, ki so ga ustanovile. 

42. člen 
Za opravljanje administrativno-strokovnih, 

pomožnih in tem podobnih del 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 organom. 

Će telesnokulturna skupnost za opravljanje 
del iz prejšnjega odstavka tega člena ustanovi 
delovno skupnost, imenuje in razrešuje vodjo 
te delovne skupnosti skupščina telesnokul- 
turne skupnosti, potem ko je dobila mnenje 
organa upravljanja. 

Vodja delovne skupnosti je za svoje delo 
odgovoren skupščini telesnokulturne skup- 
nosti. 

43. člen 
Nadzorstvo nad zakonitostjo poslovanja in 

dela občinskih telesnokulturnih skupnosti 
opravljajo pristojni občinski upravni organi, 
nadzorstvo nad zakonitostjo poslovanja in 
dela Telesnokulturne skupnosti Slovenije pa 
za zadeve telesne kulture pristojni republiški 
upravni organ. 

IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

44. člen 
Uporabniki in izvajalci v skladu s tem zako- 

nom sklenejo samoupravne sporazume o 
ustanovitvi telesnokulturnih skupnosti najka- 
sneje do 31. decembra 1980. 

Do ustanovitve telesnokulturnih skupnosti 
po tem zakonu, opravljajo njihove naloge te- 
meljne telesnokulturne skupnosti oziroma 
Telesnokulturna skupnost SR Slovenije. 

45. člen 
Skupščina Telesnokulturne skupnosti Slo- 

venije pripravi predlog samoupravnega spo- 
razuma iz 20. člena tega zakona najkasneje 
do 31. decembra 1980. 

46. člen 
Sredstva in obveznosti temeljnih telesno- 

kulturnih skupnosti prevzemajo ustrezne ob- 
činske telesnokulturne skupnosti, sredstva in 
obveznosti Telesnokulturne skupnosti SR 
Slovenije pa Telesnokulturna skupnost Slove- 
nije. 

47. člen 
Z dnem, ko začne veljati ta zakon, preneha 

veljati zakon o telesnokulturnih skupnostih 
(Ur. list SRS, št. 20/73). 

48. člen 
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v 

Uradnem listu SRS. 

OPOMBE: 

OBRAZLOŽITEV 

i. 
Skupščina SR Slovenije je na sejah zborov dne 25. 6. 1979 

sprejela osnutek zakona o telesnokulturnih skupnostih in 
naročila izvršnemu svetu, naj pripravi predlog zakona in pri 
tem upošteva skupne pripombe k osnutkom zakonov o sa- 
moupravnih interesnih skupnostih na področjih družbenih 
dejavnosti ter pripombe, predloge in mhenja delovnih teles 
skupščine ter razpravo o osnutku zakona na sejah zborov. 

Osnutek je obravnavala tudi skupščina Telesnokulturne 
skupnosti Slovenije skupaj s predsedstvom Zveze telesnokul- 
turnih organizacij Slovenije, pred tem pa še organi občinskih 
telesnokulturnih skupnosti in svet za telesno kulturo pri pred- 
sedstvu RK SZDL Slovenije. 

Udeleženci v razpravah so podprli predlagane zakonske 
rešitve in ocenili, da predstavlja osnutek zakona ustrezno 
osnovo za pripravo predloga zakona ter dali vrsto pripomb in 
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predlogov za vsebinsko dograjevanje posameznih določb za- 
kona. 

Predlagatelj je pri pripravi predloga zakona proučil vse 
predloge iz razprave. V predlogu so upoštevani vsi predlogi in 
mnenja, razen nekaterih, ki so bili v nasprotju s sistemskimi 
izhodišči, določenimi zlasti v zakonu o skupnih osnovah svo- 
bodne menjave dela. Pri tistih določbah, ki so bile v osnutku 
zakona predlagane v variantah oziroma glede katerih so bila v 
razpravah izražena različna ali celo nasprotujoča si stališča, 
se je predlagatelj odločil predvsem za tiste rešitve, ki so 
dobile podporo v razpravi v telesnokulturnih skupnostih in 
telesnokulturnih organizacijah, in so skladne s celotnim siste- 
mom samoupravnega organiziranja na področju družbenih 
dejavnosti. 

Osnovna zgradba zakona ter število poglavij je ostalo v 
predlogu zakona nespremenjeno. Glede na številne zahteve, 
ki so bile izražene v razpravah ob pripravi predloga zakona, 
da bi v zakonih o samoupravnih interesnih skupnostih na 
področju družbenih dejavnosti morali urejati celotne družbe- 
noekonomske odnose na določenem področju, torej tudi ure- 
sničevanje svobodne menjave v neposrednih odnosih med 
izvajalci in uporabniki, je bilo ugotovljeno, da je dosedanji 
naslov zakona preozek za tako dopolnjeno vsebino zakona. 
Zato je v predlogu zakona predlagan nov naslov »Zakon o 
svobodni menjavi dela na področju telesne kulture«. Zaradi 
vsebinske dopolnitve zakona in uskladitve z drugimi zakoni 
so bili vnešeni nekateri novi členi in dopolnjene posamezne 
določbe, zato je spremenjena tudi sistematika posameznih 
določb in vrstni red členov. 

II. 
1. Prvo poglavje predloga zakona je zaradi razširitve nje- 

gove vsebine tudi na družbenoekonomske odnose v neposre- 
dni svobodni menjavi na novo oblikovano. V skladu s pripom- 
bami iz razprave so dopolnjene določbe, ki opredeljujejo 
uporabnike in izvajalce telesnokulturne dejavnosti. 

2. V skladu z vsebinskimi dopolnitvami je v drugem po- 
glavju spremenjen naslov poglavja in sistematika členov. Pri 
tem so dodane zlasti določbe, ki urejajo povračilo za izvajanje 
programa storitev oziroma ceno za posamične storitve. V 
skladu s pripombami in predlogi iz razprave so spremenjene 
in dopolnjene določbe o planiranju in na novo opredeljeni 
viri, iz katerih se zagotavljajo potrebna sredstva za izpolnjeva- 
nje sprejetih obveznosti v svobodni menjavi na področju 
telesne kulture. 

Za razliko od osnutka zakona so v zakonskem predlogu 
dodane določbe o samoupravnem sporazumu o temeljih 
plana Telesnokulturne skupnosti Slovenije, s katerim uporab- 
niki in izvajalci opredeljujejo naloge skupnega pomena ter 
osnove in merila za združevanje v ta namen potrebnih sred- 
stev. Takšna rešitev je predlagana na podlagi podrobnejše 
proučitve vloge republiških samoupravnih interesnih skupno- 
sti na področjih dejavnosti posebnega družbenega pomena in 

na podlagi izrecnih zahtev iz razprave, da je z zakonom 
potrebno posebej opredeliti določene naloge skupnega po- 
mena za republiko, ki se uresničujejo v republiških samou- 
pravnih interesnih skupnostih, prav tako pa tudi vire oziroma 
način združevanja sredstev. Neposredna izpeljava tega načela 
bi pomenila uvajanje posebnega sistema združevanja sred- 
stev (prispevek uporabnikov republiški telesnokulturni skup- 
nosti za naloge skupnega pomena) in s tem podvojitev tehnič- 
nih opravil pri, združevanju sredstev v organizacijah združe- 
nega dela, SDK in v Telesnokulturni skupnosti Slovenije, zato 
je predlagano, da se ta sredstva združujejo v Telesnokulturni 
skupnosti Slovenije po občinskih telesnokulturnih skupno- 
stih, kar bi tehniko združevanja zelo poenostavilo. 

V skladu s predlogi iz razprave so vsebinsko dopolnjene 
določbe o sporazumevanju glede načrtovanja, priprave in 
izvedbe velikih športnih prireditev, ki imajo pomen za delovne 
ljudi in občane v SR Sloveniji. 

3. V skladu z že omenjenimi vsebinskimi dopolnitvami je 
dopolnjeno tudi tretje poglavje in spremenjen njegov naslov 
ter sistematika členov. V skladu s pripombami in predlogi iz 
razprave so upoštevane vse rešitve iz sprejetega zakona o 
skupnih osnovah svobodne menjave dela, ki v fazi priprave 
osnutka zakona še niso mogle biti upoštevane. Tako so na- 
tančneje obdelane določbe o tem, kateri interesi in potrebe 
uporabnikov telesnokulturne dejavnosti se uresničujejo v ob- 
činski in kateri v Telesnokulturni skupnosti Slovenije. Na novo 
se opredeljene enote občinskih telesnokulturnih skupnosti in 
dodane določbe o upravljanju enot občinskih telesnokultur- 
nih skupnosti. 

V Skladu z zakonom o skupnih osnovah svobodne menjave 
dela in predlogi iz razprave so dopolnjene dooočbe o načinih 
sprejemanja odločitev v skupščinah telesnokulturnih skupno- 
sti, o skupnih organih uporabnikov in izvajalcev v skupščini 
telesnokulturne skupnosti, o posebnem sodišču združenega 
dela za področje telesnokulturnih skupnosti ter določbe o 
strokovnih službah za opravljanje strokovnih, finančnih in 
administrativnih opravil za potrebe telesnokulturnih skupno- 
sti, ki so dopolnjene z načinom imenovanja vodje te službe in 
njegovo odgovornostjo skupščini telesnokulturne skupnosti. 
Ob pripravi predloga zakona je bilo predlagano, naj bi tudi v 
skupščinah samopravnih interesnih skupnosti uveljavili ko- 
lektivno predsedstvo skupščine, zato so v predlogu zakona 
dodane ustrezne določbe. Podana je tudi določba o nadzor- 
stvu nad zakonitostjo poslovanja in dela telesnokulturnih 
skupnosti. 

4. V četrtem poglavju o prehodnih in končnih določbah je 
dodana določba, ki nalaga skupščini Telesnokulturne skup- 
nosti Slovenije rok za pripravo predloga samoupravnega spo- 
razuma o organizaciji, pripravi in izvedbi velikih športnih 
prireditev. V skladu s stališči iz razprave, da je za sklenitev 
novih samoupravnih sporazumov o ustanovitvi telesnokultur- 
nih skupnosti šestmesečni rok prekratek, predlog zakona 
določa rok do 31. decembra 1980. 
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