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Zbor združenega dela, Zbor občin in Družbenopolitični 
zbor so na skupnem zasedanju najprej poslušali poročilo 
delegacije Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in pokra- 
jin Skupščine SFR Jugoslavije o poteku usklajevanja nekate- 
rih zakonov iz pristojnosti Zbora republik in pokrajin Skup- 
ščine SFR Jugoslavije, ki so bili v obravnavi v zborih Skup- 

NA SEJAH ZBOROV SO RAZPRAVLJALI 

Zbor združenega dela: 
Martin Mlinar, Boris Prešern, Marija Drofenik, Stane Divjak, 
Janez Tajč, Rudi Šepič, Martin Rakuša, Uroš Markič, Martin 
Košir, Ivan Kavčič. 

Zbor občin: 
Silva Bauman-Čenčič, Ivan Knez, Tomaž Kšela, Milena Boro- 
vac, Slava Repše, Andrej Briški, Slavko Polanič, Jože Muc, 
Albin Kotnik, Ivan Stopar, Milena Rakčevič, Marjan Klavora, 
Uroš Markič, Martin Kc>šir, Mitja Horvat, Uroš Dular, Alojz 
Horvat, Anton Mikeln, Mirko Kambič. 

Družbenopolitični zbor: 
dr. Ciril Ribičič, Jože Šušmelj, Igor Križman, Francka Herga, 
Martin Košir, Marjan Kotar, Miloš Prosenc, Milan Kučan. 

ščine SR Slovenije; poročilo je podal Marko Bule, dosedanji 
vodja delegacije. Na skupnem zasedanju so zbori poslušali 
tudi poročilo Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije o neka- 
terih vprašanjih zunanje likvidnosti, ki ga je podal Vlado 

Klemenčič, podpredsednik Izvršnega sveta Skupščine SR 
Slovenije. 

Zbor združenega dela, Zbor občin in Družbenopolitični 
zbor so na ločenih sejah sprejeli: 

- sklep ob obravnavi poročila delegacije Skupščine SR 
Slovenije v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFRJ o 
poteku usklajevanja nekaterih zakonov iz pristojnosti Zbora 
republik in pokrajin Skupščine SFRJ, ki so bili v obravnavi v 
zborih Skupščine SR Slovenije; 

- sklep ob obravnavi poročila Izvršnega sveta Skupščine SR 
Slovenije o nekaterih vprašanjih zunanje likvidnosti 

- sklep ob obravnavi osnutka zakona o dopolnitvi zakona o 
stalnih sredstvih sklada federacije za kreditiranje hitrejšega 
razvoja gospodarsko manj razvitih republik in avtonomnih 
pokrajin v obdobju 1981-1985. 

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

- predlog odloka o izvolitvi predsednikov, 
podpredsednikov in članov komisij Skupščine 
SR Slovenije 

V Komisijo Skupščine SR Slovenije za mednarodne 
odnose so bili izvoljeni: 
za predsednika: 
za podpredsednika: 
za člane: 

Rudi Čačinovič 
Vlado Uršič 
Ivan Cvar 
Simon Duretič 
Tibor Fule 
Francka Herga 
Stevan Janevski 
Dušanka Janša 
Boris Kompare 
Štefan Korošec 
Jože Marolt 
Ivan Vušnik 

PRILOGA: 

PREDLOG ZAKONA 
o spremembah in dopolnitvah zakona o delovnih razmerjih (ESA-701) 

PREDLOG ZAKONA 
o spremembah in dopolnitvah zakona o zaposlovanju In zavarovanju za primer brezposelnosti 
(ESA-891) 

PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA 
o kulturnoumetniških dejavnostih In o posredovanju kulturnih vrednot s tezami (ESA-232) 

DOPOLNITEV K INFORMACIJI 
o uresničevanju zdravstvenega varstva v SR Sloveniji (ESA-830) 

PERIODIČNI DELOVNI NAČRT 
Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije za II. in 
III. trimesečje 1982 



Izmed znanstvenih, strokovnih in javnih delavcev s področja 
zunanje politike in mednarodnih odnosov so bili v komisijo 
imenovani: 

dr. Borut Bohte 
Dušan Dolinar 
dr. Vladjmir Klemenčič 
Slavko Štante 
dr. Iztok VVinkler 

V Komisijo Skupščine SR Slovenije za vprašanja borcev 
NOV so bili izvoljeni: 
za predsednika: Franc Mrcina 
za podpredsednika: Angelca-Vlasta Vidic 
za člane. Marija Aljančič 

Mira Čuček 
Janez Jerman 
Rade Kordič 
Boris Pavlin 
Slavko Raj h 
Ignac Voljč 

V Komisijo Skupščine SR Slovenije za informiranje so bili 
izvoljeni: 

za predsednika: 
za podpredsednika: 
za člane: 

Vlado Beznik 
Drago Sotler 
Ervin Eržen 
Sonja Kerec 
dr. Tone Krašovec 
Aljoša Drobnič 
Zdenka Mazi 
Ana-Marija Melanšek 
Stanislav Smolej 
Majda Struc 
Milenko Šetinc 
Ivanka Vrhovčak 

- predlog odloka o izvolitvi sodnikov 
Ustavnega sodišča SR Slovenije in 
predsednika Ustavnega sodišča SR Slovenije 

za sodnike Ustavnega sodišča SR Slovenije so bili izvoljeni: 
Mara Bešter 
Tone Bole 
Bogdan Osolnik 
Jože Pavličič 
Jože Pernuš 
Bojan škrk 

za predsednika Ustavnega sodišča SR Slovenije je bil izvo- 
ljen: 

Jože Pavličič 

- predlog odloka o izvolitvi sodnikov 
Vrhovnega sodišča SR Slovenije 

za sodnike Vrhovnega sodišča SR Slovenije so bili izvoljeni: 
Milan Gaspari 
Tomislav Grgič 
Nada Klemenčič 
Borut-Marko Kobi 
Milan Kosterca 
Marija Ude-Marinček 
Franc Mastnak 
Jolanka Kuhar-Mevželj 
Alenka Jelenc-Puklavec 
Boris Strohsack 
Janez Šinkovec 
Živko Zobec 

- predlog odloka o razrešitvi in imenovanju 
namestnikov republiških sekretarjev in 
namestnikov predsednikov republiških 
komitejev 

razrešeni so bili: 
Stanko Debeljak, dolžnosti namestnika republiškega se- 

kretarja za finance 
Dore Dovečar, dolžnosti namestnika republiškega sekre- 

tarja za ljudsko obrambo 
Vladimir Fatur, dolžnosti namestnika predsednika Republi- 

škega komiteja za energetiko, industrijo in gradbeništvo 
Jože Humer, dolžnosti namestnika predsednika Republi- 

škega komiteja za kulturo in znanost 
Andrej Miklavčič, dolžnosti namestnika predsednika Repu- 

bliškega komiteja za energetiko, industrijo in gradbeništvo 
Drago Mirošič, dolžnosti namestnika predsednika Republi- 

škega komiteja za mednarodno sodelovanje 
Marjan Premik, dolžnosti namestnika predsednice Republi- 

škega komiteja za zdravstvo in socialno varstvo 
Aleksander Škraban, dolžnosti namestnika predsednika 

Republiškega komiteja za tržišče in splošne gospodarske 
zadeve 

Vinko Trinkaus, dolžnosti namestnika predsednika Repu- 
bliškega komiteja za informiranje 

imenovani so bili: 
Ciril Baškovič, za namestnika predsednika Republiškega 

komiteja za raziskovalno dejavnost in tehnologijo Jože Hu- 
mer, za namestnika predsednika Republiškega komiteja za 
kulturo 

Dinko Leskovšek, za namestnika predsednika Republi- 
škega komiteja za zdravstvo in socialno varstvo 

Cveto Majdič, za namestnika predsednika Republiškega 
komiteja za energetiko 

Andrej Miklavčič, za namestnika predsednika Republi- 
škega komiteja za industrijo in gradbeništvo 

Marjan Oblak, za namestnika republiškega sekretarja za 
finance 

Metka Oderlap, za namestnico predsednika Republiškega 
komiteja za tržišče in splošne gospodarske zadeve 

Anton Plut, za namestnika predsednika Republiškega ko- 
miteja za borce in vojaške invalide 

Bruno Podreka, za namestnika predsednice Republiškega 
komiteja za turizem in gostinstvo 

Slobodan Rakočevič, za namestnika predsednika Republi- 
škega komiteja za informiranje 

Ivan Samec, za namestnika republiškega sekretarja za ljud- 
sko obrambo 

Ivan Seničar, za namestnika predsednika Republiškega 
komiteja za mednarodno sodelovanje 

Saša Skulj, za namestnika predsednika Republiškega ko- 
miteja za mdustrijo in gradbeništvo 

Viktor Žakelj, za namestnika predsednika Republiškega 
komiteja za družbeno planiranje 

Jelka Žekar, za namestnico predsednika Republiškega ko- 
miteja za tržišče in splošne gospodarske zadeve 

z delom nadaljuje: 
Peter Bekeš, kot namestnik republiške sekretarke za pra- 

vosodje in upravo 
Vsi trije zbori so sprejeli še: 
- predlog odloka o razrešitvi Borisa Šetine dolžnosti na- 

mestnika javnega tožilca SR Slovenije in o imenovanju Sta- 
neta Igliča za namestnika javnega tožilca SR Slovenije; 

- predlog odloka o imenovanju Francija Polaka za namest- 
nika družbenega pravobranilca samoupravljanja SR Slove- 
nije; 

- predlog odloka o razrešitvi Alenkb Jelenc-Puklavec in 
Franca Mastnaka dolžnosti sodnikov Višjega sodišča v Ljub- 
ljani. 

Vsi trije zbori so obravnavali tudi: 
- predlog periodičnega delovnega načrta Zbora združe- 

nega dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora za II. in 
lil. trimesečje 1982 (Zbor združenega dela in Zbor občin sta 
ob obravnavi sprejela sklepa, Družbenopolitični zbor pa je 
predlog periodičnega delovnega načrta sprejel). 

Zbor združenega dela In Zbor občin sta sprejela: 
- sklep o obravnavi osnutka zakona o zagotavljanju sred- 

stev za financiranje programa zamenjave računalnika za avto- 
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matsko obdelavo podatkov Zveznega zavada za statistiko v 
obdobju od leta 1982 do 1985; 

- predlog odloka o soglasju k predlogu zakona o preneha- 
nju veljavnosti zakona o ratifikaciji pogodbe o skupnem fi- 
nanciranju severnoatlantskih postaj; 

- predlog odloka o soglasju k predlogu zakona o ratifikaciji 
pogodbe med Socialistično federativno republiko Jugoslavijo 
in Ljudsko republiko Mongolijo o pravni pomoči v civilnih, 
družinskih in kazenskih zadevah; 

- predlog odloka o soglasju k predlogu zakona o ratifikaciji 
mednarodnega sporazuma o kakau, 1980. 

Družbenopolitični zbor je obravnaval tudi: 
- izkušnje o vsebini in metodah dela Družbenopolitičnega 

zbora Skupščine SR Slovenije v preteklem mandatnem ob- 
dobju. 

Zbor združenega dela je sprejel: 

- predlog odloka o izvolitvi predsednikov, 
podpredsednikov in članov odborov Zbora 
združenega dela Skupščine Socialistične 
republike Slovenije 

v Odbor za družbenoekonomske odnose Zbora združe- 
nega dela so bili izvoljeni: 
za predsednika: 
za podpredsednika: 
za člane: 

za predsednika: 
za podpredsednika: 
za člane: 

Natan Bernot 
Vitomir Dekleva 
Vlastimir Boh 
Mira Bračko 
Anton Ciglarič 
Franc Dolenc 
Slava Glavan 
Šime Ivanjko 
Herman Kunej 
Jože Mrzljak 
Andrej Naraločnik 
Imre Varju 
Majda Žehelj 

v Odbor za družbenopolitični sistem Zbora združenega dela 
so bili izvoljeni: 

Danilo Bašin 
Marija Masnec 
Bojan Boštjančič 
Ilija Bregar 
Jože Gerkšič 
Ranko Krašič 
Erika Likar 
Branko Merhar 
Danijel Nardin 
Franjo Pokos 
Vihorka Potrč 
Dora Rihar 
Staša Trebežnik 

\ 
v Odbor za družbenoekonomski razvoj Zbora združenega 
dela so bili izvoljeni: 
za predsednika: Jurij Dernovšek 
za podpredsednika: Marjan Grabnar 
za člane: Andrej Boldirev 

Vlado Borovinšek 
Vinko Keržan 
Aleksandra Kokelj 
Stojan Kokošar 
Vladimir Lavrač 
Miran Martinčič 
Lovro Onuk 
Mirko Pavšič 
Franc Vičar 
Ivo Vuk 

v Odbor za finance Zbora združenega dela so bili izvoljeni: 
za predsednika: Bernard Krivec 
za podpredsednika: Janez Štojz 
za člane: Branka Car 

Edvin Devetak 
Vivina Klanjšček 

Ervin Kerčmar 
Boris Lieber 
Romana Logar 
Jože Majcen 
Davorin Marušič 
Peter Mihelič 
Franc Pire 
Tomaž Rodman 

v Odbor za stanovanjsko-komunalna vprašanja in varstvo 
okolja Zbora združenega dela so bili izvoljeni: 
za predsednika: 
za podpredsednika: 
za člane: 

Vida Jeler 
Fedja Klavora 
Marinka Božič 
Igor Bratina 
Stane Divjak 
Ludvik Jerman 
Drago Klobučar 
Nada Konrad 
Brane Kozamernik 
Miro Kret 
Tomaž Petriček 
Anton Šepec 
Melita Trontelj 

v Odbor za agrarno politiko Zbora združenega dela so bili 
izvoljeni: 
za predsednika: 
za podpredsednika: 
za člane: 

Franc Krabonja 
Bojan Turk 
Janez Bedrač 
Janez Bratkovič 
Božidar Colarič 
Tone Krajne 
Martin Kržan 
Alojz Matjan 
Ervin Pitz 
Nevio Pucer 
Zlata Ravnikar 
Jože Strnad 
Terezija Štefančič 

Zbor občin je sprejel: 

- predlog odloka o izvolitvi predsednikov, 
podpredsednikov in članov odborov Zbora 
občin Skupščine Socialistične republike 
Slovenije 

v Odbor za družbenoekonomske odnose in razvoj Zbora 
občin so bili izvoljeni: 
za predsednika: Božo Kuharič 
za podpredsednika: Janez Kocijančič 
za člane: Stane Gavez 

Silvo Gorenc 
Darinka Jereb 
Adolf Klokočovnik 
Janez Komelj 
Božo Kovačič 
Tihomir Kovačič 
Zvonko Perlič 
Hrabro Sterdin 

v Odbor za družbenopolitični in komunalni sistem Zbora 
občin so bili izvoljeni: 
za predsednika: Gorazd Mazej 
za podpredsednika: Uroš Dular 
za člane: Zorko Debeljak 

Mirko Hajdinjak 
Tone Luskovič 
Janez Pakiž 
Jure Perko 
Vesna Slokar 
Franc Tetitkovič 
Miro Ukmar 
Stane Vlaj 
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v Odbor za tinance Zbora občin so bili izvoljeni: 
za predsednika: 

*; 

Angelca Vrbnjak 
Stojan Petrič 
Bojan Gorjup 
Avgust Gregorčič 
Peter Habjan 
Vlado Marčinko 
Janez Merhar 
Jure Mlinar 
Viljem Petek 
Janko Simčič 
Cecilija Šamu 

v Odbor za urbanizem, stanovanjsko-komunalna vprašanja 
in varstvo okolja Zbora občin so bili izvoljeni: 
za predsednika: 
za podpredsednika: 
za člane: 

Bogomir Baraga 
Marjan Ašič 
Franc Filipčič 
Jože Furlan 
Nada Golob 
Franc Gornjak 
Marjan Gostinčar 
Ivo Miklavčič 
Stanislav Petek 
Zlatko Šafarič 
Rafael Usenik 

SKLIC SEJ ZBOROV SKUPŠČINE SR 
SLOVENIJE 
16. junija 1982 

Seja Zbora združenega de- 
la, Zbora občin in Družbeno- 
političnega zbora Skupščine 
SR Slovenije so sklicane za 
sredo, 16. junija 1982. 

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

- poročilo Republiškega se- 
kretariata za notranje zadeve 
SR Slovenije o varnostnih ra- 
zmerah v letu 1981 in aktivno- 
sti organov za notranje zadeve 
(ESA 39); 

- poročilo o uresničevanju 
enotnega sistema organizaci- 
je, odgovornosti in obveznosti 
ob naravnih in drugih nesre- 
čah v SR Sloveniji (ESA 923); 
- osnutek zakona o ustano- 

vitvi družbenega sveta za re- 
publiško upravo za družbene 
prihodke s predlogom dogo- 
vora o oblikovanju družbene- 
ga sveta za Republiško upravo 

za družbene prihodke (ESA 
935); 

- osnutek zakona o ustano- 
vitvi družbenega sveta za 
upravno področje izvrševanja 
kazenskih sankcij s predlogom 
dogovora o oblikovanju druž- 
benega sveta za upravno po- 
dročje izvrševanja kazenskih 
sankcij (ESA 936). 

Zbor združenega dela in 
Zbor občin bosta obravna- 
vala: 

- osnutek zakona o zaključ- 
nem računu o izvršitvi prora- 
čuna SR Slovenije za leto 1981 
(ESA 957); 

- predlog zakona o spre- 
membah in dopolnitvah zako- 
na o upravnih taksah (ESA 
914); 

- predlog za izdajo zakona 
o ustanovitvi delovne organi- 
zacije Restavratorski center z 
osnutkom zakona (ESA 932); 

- predlog odloka o načrtu 

statističnih raziskovanj v SR 
Sloveniji za leto 1982 (ESA 5). 

Dnevni red sej Zbora zdru- 
ženega dela in Zbora občin je 
bil razširjen še z obravnavo: 

osnutka zakona o določitvi 
končnih uporabnikov in nači- 
nu odplačila kreditov, ki jih 
Narodna banka Jugoslavije 
najame v 1982. letu za zagoto- 
vitev likvidnosti Jugoslavije v 
plačilih s tujino (ESA 38); 

- osnutka zakona o preloži- 
tvi vračanja anuitet za kredite, 
dane organizacijam združene- 
ga dela z ozemlja Socialistične 
avtonomne pokrajine Kosovo 
iz sredstev sklada federacije za 
kreditiranje hitrejšega razvoja 
gospodarsko manj razvitih re- 
publik in avtonomnih pokrajin 
(ESA 37); 

- osnutka zakona o spre- 
membi zakona o obveznostih, 
ki jih prevzamejo republike in 
avtonomni pokrajini za vrača- 
nje anuitet za kredite, dane 
Socialistični avtonomni pokra- 
jini Kosovo iz sklada federacije 
za kreditiranje hitrejšega ra- 
zvoja gospodarsko manj razvi- 
tih republik in avtonomnih po- 

krajin v dobi do leta 1980 (ESA 
36). 

Zbor združenega dela bo 
obravnaval tudi: 

- zaključni račun Narodne 
banke Slovenije za leto 1981 in 
finančni načrt Narodne banke 
Slovenije za leto 1982 (ESA 
952, 953); 

- zaključni račun Narodne 
banke Jugoslavije za leto 1981 
in finančni račun Narodne 
banke Jugoslavije za leto 1982 
(ESA 22, 21). 

Zbor občin bo obravnaval 
tudi: 

- predlog za izdajo zakona 
o evidenci nastanitve občanov 
in o registru prebivalstva(ESA 
959). 

Zbor združenega dela, Zbor 
občin in Družbenopolitični 
zbor imajo na dnevnem redu 
sej še: 

izvolitev predsednikov, pod- 
predsednikov in članov delov- 
nih teles Skupščine SR Slove- 
nije; 
- volitve in imenovanja; 
- predloge in vprašanja de- 

legatov. 

SKLEP 
Zbora občin Skupščine SR Slovenije ob obravnavi poročila Izvršnega sveta 
Skupščine SR Slovenije o nekaterih vprašanjih zunanje likvidnosti 

Zbor občin Skupščine SR Slovenije je 
na 2. seji dne 19. maja 1982 obravnaval 
poročilo Izvršnega sveta Skupščine SR 
Slovenije o nekaterih vprašanjih zuna- 
nje likvidnosti In na podlagi 25S. člena 
poslovnika Skupščine SR Slovenije 
sprejel naslednji 

sklep: 

Zbor občin Skupščine SR Slovenije 
jemlje na znanje poročilo Izvršnega sveta 
Skupščine SR Slovenije in podpira pro- 
gram ukrepov in aktivnosti v SR Sloveniji 
v zvezi z zagotavljanjem zunanje likvi- 

dnosti Jugoslavije. Pri pripravi programa 
ukrepov naj Izvršni svet upošteva mnenje 
skupine delegatov za spremljanje uresni- 
čevanja srednjeročnega družbenega pla- 
na SR Slovenije z dne 18. 5. 1982 ter 
predloge iz razprave delegatov na seji 
zbora. 

VPRAŠANJA DELEGACIJ IN DELEGATOV 

ZBOR ZDRUŽENEGA DELA - 19. 5. 1982 

- Ali temeljna banka lahko kreditira 
komunalno opremljanje zemljišč, 
vezanih za stanovanjsko gradnjo? 

Skupina delegatov za gospo- Resolucija o politiki izvaja- 
darsko področje 11. okoliša - nja družbenega plana SR Slo- 
Kranj je postavila naslednje venije v letu 1982 vsebuje v 
delegatsko vprašanje: točki 2, tretjem odstavku, če- 

trta alinea, usmeritev, da se 
bodo investicije za stanovanj- 
sko gradnjo, vključno z nanje 
vezanim nujnim komunalnim 
urejanjem zemljišč, realno 
znižale za 5%. 

V točki 4 opredeljuje narav- 
nanost investicijske politike v 
ietu 1982. Poleg vlaganj v 
izrazito izvozno usmerjene in- 
vesticijske objekte bo del in- 

vesticijskih sredstev vložen 
še za namene, posebej dolo- 
čene v tej točki, med katere je 
všteta stanovanjska gradnja, 
ne pa tudi nujno komunalno 
opremljanje zemljišč, vezanih 
na stanovanjsko gradnjo. 

Programe stanovanjske 
gradnje ne bo mogoče realizi- 
rati, če ne bomo sočasno za- 
gotovili komunalno opravlja- 
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nje stavbnih zemljišč. Medse- 
bojna povezanost stanovanj- 
ske gradnje in komunalnega 
opremljanja zemljišč nareku- 
je potrebo o zagotavljanju 
kreditnih sredstev in jo glede 
načina financiranja ni možno 
ločevati. 

- Ali temeljna banka, glede 
na določbo točke 4 posebno 
določila četrtega odstavka te 
točke, lahko kreditira komu- 
nalno opremljanje zemljišč, 
vezanih na stanovanjsko iz- 
gradnjo? 

Na vprašanje je bil posredo- 
van delegatom pismeni odgo- 
vor: 

Resolucija o politiki izvaja- 
nja družbenega plana SR Slo- 
venije v 1982. letu v točki 4 II. 
poglavja opredeljuje investicij- 
sko politiko ter daje usmeritve 
za uporabo bančnih sredstev. 
Za komunalno opremljanje 
zemljišč, vezanih na stano- 
vanjsko izgradnjo se po teh 
določilih letos lahko uporab- 
ljajo bančne garancije, ne pa 
tudi bančni krediti, s tem da ta 
sredstva ne presegajo 40% po- 
trebnih investicijskih sredstev. 

Predlagatelj resolucije je s 
takšnim določilom želel zago- 
toviti, da se čimvečji del kredit- 
nih sredstev bank usmeri v 
proizvodne investicije, zlasti ti- 
ste, ki bodo prispevale k reše- 
vanju plačilno-bilančnih pro- 
blemov. Poleg tega naj bi ome- 
jevanje možnosti dodatnega fi- 

nanciranja komunalnih inve- 
sticij prispevalo k realnemu 
obsegu teh investicij ter smo- 
trnejši porabi investicijskih 
sredstev. 

V letih 1981 in 1982 je moč- 
no znižan delež celotnih inve- 
sticijskih sredstev v družbe- 
nem proizvodu (od 26,7 % v 
1980. letu na 24,3% in po oce- 
ni 22,5% v 1982. letu). Ob nizki 
realni rasti družbenega proi- 
zvoda to pomeni relativno in 
absolutno krčenje sredstev za 
investicije. Bolj kot celotna in- 
vesticijska sredstva so zožena 
za investicije razpoložljiva 
bančna sredstva. Osnovni 
vzroki so: omejevanje rasti de- 
narne mase, zmanjšanje dele- 
ža kratkoročnih sredstev ban- 
ke, ki se lahko usmerjajo v dol- 
goročne namene ter nižje var- 
čevanje prebivalstva. 

Na drugi strani so podatki o 
investicijah v teku kazali na 
nadaljevanje neustrezne struk- 
ture investicij (odnosi med go- 
spodarskimi in negospodar- 
skimi investicijami, proizvo- 
dnimi in neproizvodnimi ter 
zlasti tistimi, ki naj bi prispeva- 
le k preseganju sedanjih ome- 
jitev v gospodarski rasti). Ob 
oceni, da pomeni 1982. lefo 
nadaljnje zaostrovanje pogo- 
jev v gospodarstvu, je bila eko- 
nomska politika primorana 
usmerjati razpoložljiva investi- 
cijska sredstva skrajno selek- 
tivno. 

- Kako zagotoviti, da bo plačilo za 
zdravstvene storitve po mednarodnih 
konvencijah potekalo v določenih 
normalnih rokih? 

Delegatsko vprašanje skupin 
delegatov za zbor združenega 
dela za področje gospodar- 
stva in socialno-zdravstvene- 
ga varstva občine Tolmin: 

Skupščina občinske zdrav- 
stvene skupnosti Tolmin, 
Skupščina medobčinske 
zdravstvene skupnosti Nova 
Gorica in Skupščina občine 
Tolmin so v začetku tega leta 
med drugim obravnava - le 
probleme izvajanja planskih 
nalog za področje zdravstva. 
Na teh obravnavah je bilo 
ugotovljeno, da nastaja pro- 
blem poravnavanja stroškov 
za zdravstvene storitve tistim 
našim in tujim državljanom, 
katerim se z mednarodnimi 
konvencijami zagotavlja 
zdravstveno varstvo. Zato so 
skupine delegatov za zbor 
združenega dela - področje 
gospodarstva In področje 
zdravstva in socialnega var- 
stva in za zbor občin Skupšči- 
ne SR Slovenije sklenile po- 

staviti vprašanje, kaj namera- 
va storiti Izvršni svet Skupšči- 
ne SR Slovenije oziroma re- 
publiški organ, ki je odgovo- 
ren za to področje družbenih 
dejavnosti, da bi plačilo za 
zdravstvene storitve po me- 
dnarodnih konvencijah pote- 
kalo v določenih normalnih 
rokih. 

Obrazložitev vprašanja: 
Z mednarodnimi konvenci- 

jami se zagotavlja zdravstve- 
no varstvo družinskim članom 
delavcev zaposlenih v tujini, 
tujim upokojencem in njiho- 
vim družinskim članom ter 
zdravstveno varstvo zavaro- 
vancem iz držav, s katerimi je 
sklenjena konvencija, v času 
začasnega bivanja v Jugosla- 
viji. Stroške tega zdravljenja 
morajo začasno plačevati ob- 
činske zdravstvene skupno- 
sti. Poračun stroškov s posa- 
mezno državo se opravlja 
preko organa za zvezo. Stro- 
ški zdravstvenega varstva po 
konvencijah Iz leta v leto na- 

raščajo in predstavljajo veliko 
finančno breme za zdravstve- 
ne skupnosti. 

V medobčinski zdravstveni 
skupnosti v Novi Gorici zača- 
sno prevzema stroške zdrav- 
stvenega varstva Občinska 
zdravstvena skupnost Nova 
Gorica. Po samoupravnem 
sporazumu o temeljih plana 
medobčinske zdravstvene 
skupnosti pa sredstva soli- 
darnostno zagotavljata tudi 
občinski zdravstveni skupno- 
sti Ajdovščina in Tolmin. 

Na območju skupnosti je 
348 upravičencev do zdrav- 
stvenega varstva po konven- 
cijah in sicer z Avstrijo, Belgi- 
jo, Francijo, Italijo in Nemčijo, 
od tega kar 243 upravičencev 
ali 69,3% po konvenciji z Itali- 
jo. Od skupnega števila upra- 
vičencev živi na tem območju 
kar 235 upokojencev in njiho- 
vih družinskih članov oziroma 
67,5% vseh upravičencev. Pri 
tem je treba upoštevati, da so 
upokojenci tista skupina za- 
varovanih oseb, ki ji je po- 
trebno nuditi zdravstvene sto- 
ritve oziroma usluge v večjem 
obsegu. Kot obmejne skupno- 
sti morajo prevzemati tudi 
stroške, ki nastajajo z nuđe- 
njem zdravstvenega varstva 
zavarovancem sosednjih 
držav v času začasnega biva- 
nja na tem območju in stroške 
zdravstvenega varstva oseb, 
ki jih tuji nosilci zavarovanja 
napotijo na zdravljenje v naše 
zdravstvene organizacije. 
Zdravljenje zavarovancev iz 
sosednjih držav ne bi pred- 
stavljalo za naše zdravstvene 
organizacije nobenih proble- 
mov. Želja zdravstvenih de- 
lavcev je, da postane naše 
zdravstvo reden partner v 
mednarodni delitvi dela in s 
tem tudi pripomore k nadaljnji 
krepitvi odprtosti naših meja 
in sodelovanja z zamejstvom. 

Terjatve do posameznih 
držav, evidentirane pri Občin- 
ski zdravstveni skupnosti No- 
va Gorica so po stanju na dan 
31. 12. 1981 že dosegle 
8.537.193,00 din od tega do 
Italije 

po konvenciji din 
7.337.201,65 

- po Videmskem sporazu- 
mu din 727.937,15 

V kolikor ne bo dosežena 
čimprejšnja poravnava terja- 
tev, bodo terjatve do Italije v 
letu 1982 že presegle milijar- 
do starjh dinarjev. 

Samoupravni organi me- 
dobčinske in občinskih zdrav- 
stvenih skupnosti so že več- 
krat obravnavali problemati- 
ko terjatev do držav, s kateri- 
mi je Jugoslavija sklenila 
konvencije In ugotavljali, da 
se breme teh stroškov prena- 
ša na uporabnike in Izvajalce 

prizadetih skupnosti. Zadnje 
vplačilo, ki ga je skupnost 
realizirala s strani italijanskih 
organov zdravstvenega zava- 
rovanja na račun zaostalih 
neporavnanih obveznosti je 
bilo v letu 1979. Od takrat da- 
lje ni bilo danega več nobene- 
ga soglasja k obračunom, ki 
se jih redno pošilja Zdrav- 
stveni skupnosti Slovenije, ni- 
ti nakazilo. Nuđenje zdrav- 
stvenega varstva italijanskim 
zavarovancem se spričo in- 
flacije spreminja v brezplačno 
zdravljenje. 

Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije je dal v sodelovanju 
s Skupno strokovno službo sa- 
moupravnih interesnih skup- 
nosti zdravstva in socialnega 
varstva Slovenije naslednji od- 
govor: 

Problem poravnavanja stro- 
škov za zdravstvene storitve ti- 
stim našim in tujim državlja- 
nom, katerim se z mednaro- 
dnimi konvencijami zagotavlja 
zdravstveno varstvo, je priso- 
ten. Težave nastajajo, ker je 
čas kreditiranja glede na način 
medsebojnega obračunavanja 
stroškov sorazmerno dolg (4,6 
oziroma 9 mesecev, z Italijo pa 
že nekaj let) in ker je obreme- 
nitev med občinskimi zdrav- 
stvenimi skupnostmi neenako- 
merna tako glede posameznih 
konvencij kot terjatev in dol- 
gov. S posebnimi odgovori je 
uspelo skoraj z vsemi država- 
mi čas od obračuna stroškov 
do plačila izredno skrajšati, te- 
ga pa nismo uspeli urediti z 
Italijo, pri kateri je problem 
najbolj pereč. Do sedaj znaša- 
jo neporavnane terjatve zdrav- 
stvenih skupnosti iz SR Slove- 
nije prek 21 milijonov din, 
predvsem iz območja novogo- 
riške in ljubljanske regije. 

Zdravstvena skupnost Slo- 
venije že od leta 1976 opozarja 
pristojne zvezne organe na 
probleme, ki jih povzročajo 
neporavnane terjatve zdrav- 
stvenih skupnosti z italijanske 
strani. Tako je po številnih po- 
skusih v letu 1979 vendarle 
uspelo zmanjšati terjatve za 
eno tretjino, od takrat dalje pa 
je sicer obljubljeno nadaljnje 
redno plačevanje na italijanski 
strani počasi povsem zaostalo. 
Prekinile so ga spremembe si- 
stema zdavstvenega varstva in 
reorganizacija zdravstvenega 
zavarovanja v Italiji. 

Kljub številnim poskusom 
Zveze skupnosti zdravstvene- 
ga zavarovanja in zdravstva 
Jugoslavije prek naše ambasa- 
de v Rimu in prek Zveznega 
komiteja za delo, zdravstvo in 
socialno varstvo nam ni uspe- 
lo, da bi italijansko ministrstvo 
za zdravstvo sprejelo od nas 
predlagane datume za razgo- 
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vore. Glede na dosedanje iz- 
kušnje pa je težko pričakovati, 
da bi italijanska stran poravna- 
vala svoje obveznosti, če se o 
tem ne bomo ponovno točno 
dogovorili, saj za ureditev teh 
vprašanj je potrebno poravnati 
Italiji tudi dolgove jugoslovan- 
ske strani, ki so sicer manjši 
kot znašajo naše terjatve in kar 
je Slovenija že storila, ostajajo 
pa neporavnane obveznosti 
Italiji v drugih republikah in 
pokrajinah. 

Pokrivanje terjatev po kon- 
vencijah bo tudi v prihodnje, 
četudi rešimo vprašanje plače- 
vanja z Italijo, za posamezne 
zdravstvene skupnosti proble- 
matično, ker so nekatere za 
takšne kreditne obremenitve 
prešibke Tako je bilo že pred 
sedanjo reorganizacijo zdrav- 
stvenih skupnosti predlagano, 

da bi se v ta namen združevala 
sredstva v medobčinskih 
zdravstvenih skupnostih, kar 
sicer ne bi vedno zadostovalo, 
bi pa bistveno zmanjšalo obre- 
menitev posameznih občin- 
skih zdravstvenih skupnosti. 

Glede na to bo Republiški 
komite za zdravstveno in so- 
cialno varstvo predlagal: 

1. Zveznemu komiteju zade- 
lo, zdravstveno in socialno 
varstvo, da posreduje pri itali- 
janskem ministrstvu za zdrav- 
stvo, da čimprej pride do raz- 
govora o uskladitvi plačila 
obojestranskih neporavnanih 
dolgov in nadaljnjega rednega 
plačevanja in • 

2. Občinskim zdravstvenim 
skupnostim, da združijo sred- 
stva za izvajanje konvencij v 
medobčinskih zdravstvenih 
skupnostih. 

ZBOR OBČIN - 19. 5. 1982 

Ali temeljna banka lahko kreditira 
komunalno opremljanje zemljišč, 
vezanih za stanovanjsko gradnjo? 

V zvezi s problemom, če lah- 
ko temeljna banka kreditira 
komunalno opremljanje zem- 
ljišč, vezanih za stanovanjsko 
gradnjo, je skupina delegatov 
iz Kranja tudi na Zboru občin 
postavila enako vprašanje, kot 

je bilo zastavljeno na Zboru 
združenega dela. 

Posredovan je bil enak pi- 
smeni odgovor kot na Zboru 
združenega dela in ga objav- 
ljamo v tej številki Poroče- 
valca. 

- Kako zagotoviti, da bo plačilo za 
zdravstvene storitve po mednarodnih 
konvencijah potekalo v določenih 
normalnih rokih? 

V zvezi s problemom kako 
zagotoviti, da bo plačilo za 
zdravstvene storitve po me- 
dnarodnih konvencijah pote- 
kalo v določenih normalnih ro- 
kih je skupina delegatov za 
Zbor občin skupščine SR Slo- 
venije iz občine Tolmin posta- 

vila enako vprašanje kot je bilo 
zastavljeno na Zboru združe- 
nega dela. 

Posredovan je bil enak pi- 
smeni odgovor kot na Zboru 
združenega dela in ga objav- 
ljamo v tej številki Poroče- 
valca. 

- Zakaj v ceni za avtomobilski plin še 
ni vgrajen prispevek za ceste? 

Skupina delegatov je Izola in sprejela stališče, da 
obravnavala pobudo skupšči- se posreduje na današnji seji 
ne Samoupravne komunalne Skupščine SR Slovenije sle- 
interesne skupnosti občine deče delegatsko vprašanje: 

»Zakaj v ceni za avtomobilski 
plin še ni vgrajen prispevek 
za ceste?« 

Vprašanje, ki je v tem času 
izredno zaostreno za cestno 
gospodarstvo, postavljamo 
tudi zato, ker dosedanje po- 
bude v tej smeri niso rodile 
uspeha in ker druga področja 
v naši državi (SR Hrvaška) 
imajo to že zdavnaj urejeno. 

Na vprašanje je bil delega- 
tom posredovan pismeni od- 
govor: 

Zakon o javnih cestah iz leta 
1971 (Ur. list SRS, št. 51/71) je 
zagotavljal v 30. členu šest na- 
činov pridobivanja sredstev za 
javne ceste. Med ta sredstva 
sodijo tudi pristojbine, ki se 
plačujejo za cestna motorna 
vozila. Način plačevanja in vi- 
šino zneskov oziroma pristoj- 
bin je določil Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije z od- 
lokom o višini pristojbin, ki se 
plačujejo za cestna motorna 
vozila (Ur. list SRS, št. 39/74). 
Odlok določa, da se za cestna 
motorna vozila in njihova pri- 
klopna vozila plačuje pristojbi- 
na za uporabo javnih cest 
(cestnina) za dobo dvanajstih 
mesecev, in sicer pred vložitvi- 
jo zahteve za registracijo ozi- 
roma za podaljšanje veljavno- 
sti registracije vozila. Vozila, ki 
so preurejena na plinski po- 
gon, morajo poleg cestnine 
plačevati tudi letno dodatno 
pristojbino v višini 2000 din. 

Takšna oblika plačevanja 
pristojbine pri registraciji seje 
vsa leta pokazala za dokaj 
neuspešno. Preureditev oseb- 
nega vozila na plinski pogon 
se namreč ugotavlja pri vsako- 
kratnem tehničnem pregledu 
in se označi na predpisanem 
katonu tehničnega pregleda 
za motorna vozila. Zato mnogi 
lastniki motornih vozil, ki so 
preurejena na plinski pogon, 
plinske naprave pred tehnič- 
nim pregledom demontirajo in 
se tako izognejo plačevanju 
pristojbine. Da bi takšno stanje 
uredili je bilo predlagano, da 
bi se sredstva za ceste zago- 
tavljala tudi z določenim zne- 
skom od cene za plin v prodaji 
na drobno, kot je to določeno 
za bencin in plinsko olje. Pred- 
lagana rešitev je sprejeta v no- 
vem zakonu o cestah, ki je sto- 
pil v veljavo 2. januarja 1982 
leta (Ur. list SRS. št. 38/81). 

Zakon določa v 38. členu na- 
čine zagotavljanja sredstev za 
vzdrževanje, varstvo, rekon- 
strukcijo in graditev cest. V če- 
trti točki omenjenega člena je 
določeno, da se sredstva za 
ceste zagotavljajo s povrači- 
lom za uporabo cest, vsebova- 
nim v prodajni ceni plinskih 
goriv, ki se uporabljajo za po- 
gon motornih vozil. S to obliko 
povračila naj bi bil rešen dol- 
goletni problem plačevanja 
pristojbine za vozila, ki so 
preurejena na plinski pogon, 
saj je takšna oblika plačevanja 
povračil že vpeljana za bencin 
in plinsko olje (Odlok o višini 
in razporeditvi nadomestila za 
uporabo cest, vsebovanega v 
prodajni ceni bencina in plin- 
skega olja (Ur. list SRS št. 
2/78, 24/78, 16/79 in 5/80). To 
pomeni, da se bodo sredstva 
za ceste zagotavljala tudi z do- 
ločenim povračilom, ki je zaje- 
to v prodajni ceni vsakega litra 
plinskega goriva. Dosežen bo 
objektivnejši način prispeva- 
nja k sredstvom za ceste, saj 
bodo povračilo plačevali vsi, ki 
uporabljajo plinska goriva za 
pogon motornih vozil. Pri tem 
so upoštevana tudi vsa tuja 
motorna vozila in domača vo- 
zila, katerih imetniki so se do- 
slej izogibali plačevanju pri- 
stojbine za uporabo javne ce- 
ste. 

Za zaključek bi poudarili, da 
se bo povračilo za uporabo 
cest, vsebovano v prodajni ce- 
ni plinskih goriv, začelo plače- 
vati šele po preteku prehodne 
dobe, ki je določena za uvelja- 
vitev zakona o cestah. V tret- 
jem odstavku 139. člena zako- 
na je namreč določeno, da se 
bo 31. 12. 1982 leta za financi- 
ranje cest uporabljajo določila 
zakona o javnih cestah iz leta 
1971 in predpisov, izdanih na 
njegovi podlagi. To pomeni, da 
bodo morali imetniki motornih 
vozil do 31. 12. 1982 leta še 
plačevati dodatno pristojbino 
v višini 2000 dinarjev za vozila, 
ki so preurejena na plinski po- 
gon, od tedaj naprej ko bo me- 
hanizem zbiranja sredstev za 
ceste stekel po novem zakonu 
v celoti, pa bodo plačevali po- 
vračilo vsebovano v prodajni 
ceni vsakega litra plinskega 
goriva za pogon motornih vo- 
zil. 
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REPUBLIŠKA KONFERENCA SOCIALISTIČNE 
ZVEZE DELOVNEGA LJUDSTVA SLOVENIJE 
Svet za splošno ljudsko obrambo 
in družbeno samozaščito 
Koordinacijski odbor za razvijanje 
in uveljavljanje socialistične solidarnosti 

STALIŠČA 

o poročilu o uresničevanju enotnega sistema 

organizacije, odgovornosti in obveznosti ob naravnih in 

drugih nesrečah v SR Sloveniji    

Svet za splošno ljudsko obrambo in družbeno samozaščito 
in Koordinacijski odbor za razvijanje in uveljavljanje sociali- 
stične solidarnosti pri Predsedstvu RK SZDL Slovenije sta na 
skupni seji 3. 3. 1982, obravnavala Poročilo o uresničevanju 
enotnega sistema organizacije, odgovornosti in obveznosti 
ob naravnih in drugih nesrečah v SR Sloveniji. 

Na podlagi širše razprave sta sprejela naslednja 

STALIŠČA; 

Svet in koordinacijski odbor ocenjujeta, da je poročilo 
celovito in sistemsko dobro pripravljeno. Celovito in hkrati 
dovolj konkretno prikazuje stanje in dosedanje razmere na 
področju preprečevanja naravnih in drugih nesreč, pripravlje- 
nost in usposobljenost ter organiziranost za zaščito in reševa- 
nje ob nastanku nesreč kot pri odpravljanju njihovih posledic 

Pri tem podpirata oceno, ki izhaja iz poročila, o umestnosti 
in učinkovitosti dosedanjih sistemskih rešitev, s katerimi smo 
uveljavili enoten sistem in s katerim celovito urejamo po- 
stopke in ravnanje odgovornih družbenih dejavnikov v prime- 
rih naravnih in drugih nesreč. 

Svet in koordinacijski odbor ocenjujeta, da poročilo daje 
ustrezne odgovore na sklep Skupščine SRS iz leta 1979, s 
katerim je zadolžila Izvršni svet, da prouči umestnost sistem- 
skih rešitev, ki urejajo postopek in ravnanje posameznih druž- 
benih dejavnikov ob naravnih in drugih nesrečah ter sprejme 
ukrepe za zagotovitev enotnosti in učinkovitosti delovanja 
celotnega sistema varstva in zaščite pred nesrečami. 

Poleg pregleda s tanja daje poročilo tudi usmeritve za na- 
daljnje delo in izpopolnjevanje enotnega sistema organiza- 
cije, odgovornosti in obveznosti za varstvo in zaščito pred 
posameznimi vrstami naravnih in drugih nesreč ter izpostavlja 
najpomembnejše naloge posameznih družbenih subjektov na 
področju njihovih dejavnosti. 

Tako je poročilo tudi osnova za pripravo konkretnih akcij- 
skih programov odgovornih družbenih dejavnikov za dograje- 
vanje in uresničevanje celotnega sistema za varstvo in zaščito 
pred nesrečami, še posebej v vseh organizacijah združenega 
dela, krajevnih skupnostih in občinah. 

I. 
Veliko število in pogostost naravnih nesreč ter velika mate- 

rialna škoda, ki jih te povzročajo, nujno narekujejo okrepljena 
prizadevanja ter večjo družbeno kot tudi subjektivno odgo- 
vornost za učinkovitejše obvladovanje vseh vrst nesreč. Do- 
sledneje je treba uveljavljati predvsem odgovornost za ne- 
sreče, ki so posledica malomarnosti in neodgovornega ravna- 
nja posameznikov in odgovornih samoupravnih, upravnih, 
strokovnih in drugih dejavnikov, ter neizpolnjevanja predpisa- 
nih zaščitnih in ustreznih preventivnih ukrepov (požari, one- 
snaževanje voda, zraka in drugega okolja ipd.). 

Zato je nujno, da v okviru vseh pristojnih organov, organi- 
zacij in skupnosti zaostrimo odgovornost za praktično uresni- 
čevanje preventivnih in drugih zaščitnih ukrepov pred nesre- 
čami v njihovem vsakodnevnem rednem delovanju. 

Hkrati je treba tudi z nenehno družbenopolitično aktiv- 
nostjo vseh družbenopolitičnih in drugih nosilcev krepiti var- 
nostno in samozaščitno zavest in kulturo delovnih ljudi in 
občanov ter spodbujati njihovo samozaščitno obnašanje in 
delovanje. Težišče akcij mora biti v neposrednih delovnih in 
bivalnih okoljih (TOZD, KS, soseske, hišni sveti itd.) z name- 
nom, da se v primeru potrebe, že takoj ob nastanku nesreče 
mobilizira celoten potencial potrebnih družbenih sil in sred- 
stev. 

Družbeno samozaščitna znanja in aktivnosti se morajo 
vgraditi v celotni vzgojno-izobraževalni proces. Najpomemb- 
nejši elementi družbene samozaščite morajo dobiti ustrezno 
mesto v učno-vzgojnih programih na vseh stopnjah izobraže- 
vanja. 

Pri usposabljanju, praktičnem preverjanju, preventivnem 
delovanju ter pripravljenosti delovnih ljudi in občanov, zlasti 
še mladine, imajo zelo pomembno mesto in vlogo družbene 
organizacije in društva. Pri tem je potrebno še dalje razvijati in 
utrjevati dejavnosti zlasti tistih organizacij in društev (Rdeči 
križ, taborniki, GRS, radioamaterji, gasilska društva idr ), ki 
imajo množičen značaj in ki s svojo redno dejavnostjo največ 
prispevajo h krepitvi akcijske usposobljenosti in delovanja v 
izrednih razmerah. 

Pomemben element organizirane družbene skrbi za varstvo 
in zaščito pred naravnimi nesrečami je nadaljnje načrtno 
zagotavljanje zalog materialnih sredstev za primere nesreč, 
zlasti za začasno namestitev in oskrbo. Pri tem sta svet in 
koordinacijski odbor podprla prizadevanja Republiškega 
štaba za civilno zaščito, da bi do 1990. leta zagotovili mate- 
rialne zaloge za bivanje in preskrbo za 60 do 70.000 prebival- 
cev. Kot pomembno pobudo in skrb ob tem sta izpostavila 
tudi način sprejemanja in evidentiranja, vračanja ter obnavlja- 
nje sredstev za uporabo ob novih nesrečah. Podprla sta tudi 
pobudo za izboljšanje pogojev za shranjevanje zalog za pri- 
mere elementarnih nesreč. 

V okviru varstva in zaščite pred posameznimi vrstami narav- 
nih nesreč je bilo v razpravi opozorjeno zlasti še na naslednje: 

- Zakon o seizmološki službi iz leta 1979 se v praksi še ne 
uveljavlja, zato si je nujno prizadevati za njegovo dosledno 
uresničevanje, kot enega najpomembnejših zaščitnih ukrepov 
pred potresi. Med naloge na tem področju je potrebno vtem 
srednjeročnem obdobju vključiti tudi preverjanje seizmične 
odpornosti vseh objektov ter ustrezno ukrepanje, kar še pose- 
bej velja za stare stavbe, ki so bile zgrajene še pred sprejetjem 
predpisov o potresno varni gradnji. 

- V razpravi so še posebej opozorili na probleme onesna- 
ževanja voda, zraka in sploh življenjskega okolja ter neuresni- 
čevanja in neusklajenosti številnih predpisov s tega področja. 
Podan je bil tudi predlog, da se v okviru SZDL organizira o teh 
problemih posebna razprava. 

- Z namenom zagotavljanja učinkovitega varstva in zaščite 
človeškega okolja podpiramo program ustanavljanja regijskih 
centrov požarnega varstva, ki naj se med drugim usposobijo 
tudi za odstranjevanje škodljivih snovi ob prometnih in drugih 
nesrečah ko pride do razlivanja škodljivih snovi oziroma 
ogrožanja človekovega bivalnega in delovnega okolja. 

- Razprava je opozorila na probleme v zvezi z nedosledno 
izdelano in nedosledno izvajano metodologijo za realno in 
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objektivno ugotavljanje in ocenjevanje škode ob naravnih 
nesrečah ter s tem v zvezi na nezadostno argumentiranje 
zahtev za medrepubliško solidarnostno zagotavljanje sred- 
stev za sanacijo škode. 

- Izgradnja in obratovanje prve jedrske elektrarne v 
Krškem in rudnika urana v Žirovskem vrhu ter vse večja 
uporaba radioaktivnih snovi v zdravstvu, raziskovalni dejav- 
nosti in na drugih področjih narekuje, da okrepimo prizadeva- 
nja pri izpopolnjevanju sistema organizacije, odgovornosti in 
obveznosti za varstvo in zaščito pred jedrskimi nesrečami in 
drugimi nevarnostmi, do katerih lahko pride pri uporabi ra- 
dioaktivnih snovi. 

Poleg stalnega izpopolnjevanja in vzdrževanja najstrožjih 
varnostnih ukrepov in razmer v vseh tehnoloških procesih je 
potrebno okrepiti preventivne in druge zaščitne ukrepe in 
aktivnosti tudi v širšem okolju NE Krško. Ob podpori širše 
družbene skupnosti je potrebno pospešiti usposabljanje za 
množično zaščito občanov na območju občin Krško, Brežice 
in sosednjih občin ter jih oskrbeti s sredstvi za osebno in 
kolektivno zaščito. 

II. 
Izkušnje ob preteklih naravnih nesrečah kažejo, da smo, 

kljub še nekaterim pomanjkljivostim in slabostim, uspeli zgra- 
diti učinkovit in celovit sistem za obvladovanje posledic na- 
ravnih in drugih nesreč na vseh ravneh družbene organizira- 
nosti. Pri tem je še posebej pomembno, da so delovni ljudje in 
občani ustrezno organizirani v TOZD, KS, SIS ter družbeno- 
političnih organizacijah in drugih družbenih organizacijah in 
društvih, osnovni nosilci in oblikovalci tega sistema. Sistem 
organizacije, odgovornosti in obveznosti v primeru naravnih 
in drugih nesreč temelji na samoupravnih osnovah ter na 
načelih vzajemnosti in solidarnosti. 

Pri ugotavljanju in ocenjevanju škode ob naravnih nesrečah 
je treba upoštevati škodo, ki je neposredno povzročena z 
naravno nesrečo (ne torej nadomeščanja »posredne« škode 
zaradi izpada proizvodnje, škoda na kulturni dediščini itd.), 
ob upoštevanju dogovorjenih kriterijev. 

Solidarnostna sredstva je treba ob primeru večje nesreče 
prioritetno uporabljati za kritje oz. odpravljanje tiste škode, 
zaradi katere so ogroženi osnovni pogoji za življenje in delo 
na prizadetem območju. 

Slovenske izkušnje bi veljalo v večji meri prenesti v širši 
jugoslovanski prostor; celoten sistem obvladovanja naravnih 
nesreč, naša dognanja in konkretne rezultate na tem po- 
dročju pa bi morali bolj kot doslej predstaviti kot pomembno 
izkušnjo tudi v mednarodnem okviru. 

III. 
Socialistična zveza ter vse v njej združene subjektivne sile 

ima pomembno vlogo zlasti pri utrjevanju in negovanju naše 
moči in sposobnosti, da v takšnih izjemnih razmerah, na 
načelih samoupravljanja, samoorganiziranosti in socialistične 
solidarnosti in vzajemnosti, omogočamo in zagotavljamo ure- 
sničevanje pobud in akcij prizadetih in vseh drugih delovnih 
ljudi in občanov za učinkovito zaščito pred nesrečami in 
reševanje ob njih. 

Koordinacijski odbori za razvijanje in uveljavljanje sociali- 
stične solidarnosti so se potrdili kot učinkoviti povezovalci 
družbenih dejavnikov ob elementarnih nesrečah; z usklaje- 
nimi stališči so bili prisotni pri razreševanju potreb in korišče- 
nju solidarnostnih sredstev, še posebej pa so svojo vlogo 
potrdili pri dajanju pobud za izpopolnjevanje sistema solidar- 
nosti. 

Na podlagi obravnavanega poročila ter stališč skupne seje 
Sveta za splošno ljudsko obrambo in družbeno samozaščito 
in Koordinacijskega odbora za razvijanje in uveljavljanje so- 
cialistične solidarnosti bomo organizirali širšo razpravo v 
okviru OK SZDL. Razprava v občinah mora temeljiti predvsem 
na konkretnih ocenah ogroženosti ter lastne usposobljenosti 
in organiziranosti za primere naravnih in drugih nesreč in dati 
osnovo za oblikovanje konkretnih akcijskih programov za 
uresničevanje sprejetih usmeritev, stališč in sklepov v posa- 
meznih bivalnih in delovnih okoljih ter celotne družbenopoli- 
tične skupnosti. 

POROČILO 

delegacije Skupščine SR Slovenije drugega 

delegatskega sklica v Zboru republik in pokrajin 

Skupščine SFRJ o poteku usklajevanja nekaterih 

zakonov iz pristojnosti Zbora republik in pokrajin 

Skupščine SFRJ, ki so bili v obravnavi v zborih 

Skupščine SR Slovenije 

Poročilo je na skupnem zasedanju vseh treh zborov 19. 
maja 1982 podal Marko Bule, vodja delegacije. 

Skupščina SR Slovenije je v drugem delegatskem sklicu ob 
koncu mandata obravnavala, sprejela stališča in pripombe ter 
pooblastila svojo delegacijo v Zboru republik in pokrajin med 
drugim tudi za usklajevanje v delovnih telesih Zbora republik 
in pokrajin in za glasovanje za predloge telih aktov: 

- Zakon o spremembah in dopolnitvah za- 
kona o obdavčevanju proizvodov in storitev v 
prometu. 

- Zakon o zagotovitvi sredstev za financira- 
nje programa izgradnje jugoslovanskega dela 
železniške proge Titograd-Skadar v letu 1982 in 
1983. 

- Zakon o ratifikaciji pogodbe med Sociali- 
stično federativno republiko Jugoslavijo in Re- 
publiko Avstrijo o spremembi pogodbe med 

SFRJ in Republiko Avstrijo o cestnem predoru 
skozi Karavanke z dne 15. septembra 1977. 

- Zakon o spremembi in dopolnitvi zakona o 
zadolžitvi Narodne banke Jugoslavije v tujini za 
zagotovitev likvidnosti Jugoslavije v plačilih s 
tujino. 

- Zakon o pogojih in načinu razpolaganja in o 
uporabljanju ustvarjenih konvertibilnih deviz v 
plačilih do tujine ter o zadolževanju v tujini v 
letu 1982. 

V usklajevalnem postopku v Zboru republik in pokrajin so 
bili vsi navedeni akti, razen zakona o ratifikaciji, ki bo usklaje- 
van v rednem postopku v tem sklicu, usklajeni in predlogi 
zakonov sprejeti na zadnjih dveh sejah Zbora republik in 
pokrajin Skupščine SFRJ konec aprila in v začetku maja letos. 

V nadaljevanju zato na kratko podajam k vsakemu od nave- 
denih aktov njegovo vsebino, povzetek stališč in pripomb 
Skupščine SR Slovenije ter potek usklajevanja. 
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I 

K zakonu o spremembah in dopolnitvah 
zakona o obdavčevanju proizvodov in storitev 
v prometu. 

Zakon je bil predložen z namenom, da se zamenjava rablje- 
nega proizvoda z novim davčno obravnava enotno tako glede 
temeljnega, kot tudi glede posebnega davka od prometa 
proizvodov; da se enotno uredijo obveznosti vodenja evidenc 
vseh posameznikov, ki opravljajo promet proizvodov ali stori- 
tev; da vodijo knjigo prometa; da se enotno uredi plačevanje 
davka od plačil za storitve, ki jih opravljajo uporabniki družbe- 
nih sredstev (akontacije); da se za kraj opravljene storitve 
oziroma posla, glede na katerega se plačuje davek, šteje kraj, 
v katerem je potrošnik; da se pravica do nabave osebnih 
avtomobilov, ne da bi plačali davek od prometa proizvodov, 
zagotovi le točno določenim kategorijam invalidov; da se 
natančneje uredi davčno obravnavanje ekstra lahkega kuril- 
nega olja in specialnega lahkega kurilnega olja, predvsem 
odvisno od namena porabe; da se določijo organi, ki morajo 
opravljati neposredno kontrolo pri davčnih zavezancih. 

Skupščina SR Slovenije je zakon obravnavala januarja in 
marca letos. 

Na sejah zborov januarja je k predloženim spremembam in 
dopolnitvam oblikovala številne pripombe in jih je delegacija 
v usklajevanju uveljavila ter o tem Skupščini SR Slovenije 
poročala. Skupščine SR Slovenije je na zasedanju v marcu 
poročilo delegacije podprla in ji obenem naložila, da v nadalj- 
njem usklajevanju uveljavlja zlasti pripombe, ki zadevajo ob- 
davčevanje prometa motornih vozil glede na delovno prostor- 
nino motorja in na oprostitev obdavčevanja kurilnega olja 
turističnih in gostinskih organizacij z namenom, da se jim 
omogoči ustvarjanje deviznega priliva tudi v podaljšanju turi- 
stične sezone. 

V nadaljnjem poteku usklajevalnega postopka je delegacija 
uspela uveljaviti vse dodatne pripombe Skupščine SR Slove- 
nije razen tiste, ki se je nanašala na zahtevo, da se tudi za 
kurjenje peči v turističnih in gostinskih delovnih organizaci- 
jah zagotovi nižja stopnja prometnega davka za lahka in 
specialna kurilna olja. Zvezni izvršni svet je ob podpori šestih 
delegacij vztrajal na stališču, da je smisel povečanja stopenj 
prometnega davka za te vrste naftnih derivatov motiviran 
izključno z varčevanjem teh goriv in ne zaradi fiskalnih razlo- 
gov. 

Ob podpori delegacije SR Hrvatske nam je uspelo le, da je 
Zvezni izvršni svet pristal na oblikovanje sklepa, ki gaje maja 
sprejel Zbor republik in pokrajin. Bistvena vsebina tega 
sklepa je, da bo Zvezni izvršni svet do 31. decembra 1982 
ponovno proučil problem obdavčevanja kurilnega olja, ki se 
uporablja za ogrevanje hotelskih objektov v turističnih krajih, 
z namenom podaljševanja turistične sezone ter s tem pridobi- 
vanja turističnih deviz, kakor tudi iz vidika krepitve akumula- 
tivne sposobnosti gostinskega in turističnega gospodarstva. 

Med tem ko je bil nov princip obdavčevanja osebnih vozil 
po delovni prostornini namesto dosedanje metode obdavče- 
vanja po višini prodajalčeve cene relativno hitro usklajen in so 
bile določene tarife prometnega davka po telih merilih: 
- do 950 ccm 8% 
- od 950 do 1600 ccm 14% 
- od 1600 do 2000 ccm 35% 
- nad 2000 ccm 50% 

je bilo težje doseči soglasje o davčnih stopnjah za uvožena 
vozila. 

Šele po dolgotrajnem usklajevanju in zaradi vztrajanja dele- 
gacije ene izmed republik za optimalno zaščito domače proi- 
zvodnje, je bila za uvožena vozila sprejeta tarifa, prav tako po 
kriterijih, kot veljajo za domača vozila, vendar s stopnjami 30, 
45, 60 in 80%. 

Z dosego soglasja po teh vprašanjih je bil zakon o obdavči- 
tvi proizvodov in storitev v prometu sprejet. 

K osnutku zakona o zagotovitvi sredstev za 
financiranje programa izgradnje 
jugoslovanskega dela železniške proge 
Titograd-Skadar v 1982.in 1983. letu 
Najprej kratko o vsebini zakona: 

Povezava Albanije z jugoslovanskim železniškim omrežjem 
je v interesu Jugoslavije in Albanije. Albanija bi se s tem 

vključila v evropski železniški prometni sistem, jugoslovanske 
železnice pa bi bile deležne prihodkov od tranzita albanskega 
uvozno-izvoznega blaga. S sporazumom med državama iz 
leta 1979 je predvideno, da bo proga zgrajena do konca 1982. 
leta. Jugoslavija ima za izgradnjo proge ekonomski in poli- 
tični interes. Ob ratifikaciji omenjenega sporazuma je Zbor 
republik in pokrajin sprejel sklep, da naj Zvezni izvršni svet pri 
pripravi predloga zakona prouči možnost, da sredstva zago- 
tovijo zainteresirani investitorji, predvsem za železniške tran- 
sportne organizacije oziroma samoupravne interesne skup- 
nosti za železniški promet. V pripravljalnem postopku je bilo 
ugotovljeno, da Železniška transportna organizacija Titograd, 
niti republika Črna gora zaradi obveznosti pri odpravljanju 
posledic potresa sredstev ne moreta zagotoviti. Iz navedenih 
razlogov se je predlagatelj odločil, da se sredstva zagotove v 
proračunu federacije, na predlog albanske strani pa je rok 
izgradnje podaljšan do konca leta 1983. Z osnutkom zakona 
je bilo zato predvideno, da pri financiranju izgradnje sodelu- 
jejo republike in pokrajini. Za izgradnjo našega dela proge bi 
bilo potrebno zagotoviti po cenah iz leta 1980 dobro milijardo 
dinarjev. Predlagano je bilo tudi, da se zakon sprejme po 
skrajšanem postopku. 

Skupščina SR Slovenije je menila, naj se sredstva zagotove 
s samoupravnim združevanjem, pri čemer naj se v izvajanje 
del vključijo tudi organizacije združenega dela iz SR Slovenije 
in ni soglašala z osnutkom zakona. Po ponovni proučitvi vseh 
okoliščin, posebno političnih, povezanih s perspektivami in 
pomenom sodelovanja z LSR Albanijo, pa je Skupščina SR 
Slovenije s svojim sklepom z dne 31. 3.1982 pooblastila svojo 
delegacijo v Zboru republik in pokrajin za usklajevanje za- 
kona. 

Ob tem. pa je Skupščina SR Slovenije ugotovila: da predla- 
gatelj zakona ni povsem uresničil naloge, da naj ob pripravlja- 
nju predlogov za financiranje te investicije išče in najde reši- 
tev, da naj bi sredstva zagotovili zainteresirani investitorji 
oziroma samoupravne interesne skupnosti in delovne organi- 
zacije ter da naj se glede na pričakovane gospodarske učinke 
te naložbe oziroma rentabilnost proge ponovno prouči smotr- 
nost oziroma potrebnost, da se v sedanji fazi graditve opravijo 
nekatera predvidena dela v programu (npr. elektrifikacija 
proge, obseg avtomatizacije prometa in še nekatera dela). 

V usklajevalnem postopku v odboru za finance Zbora repu- 
blik in pokrajin je delegacija Skupščine SR Slovenije uspela v 
precejšnji meri uveljaviti te pripombe. V zakon so bile vnešene 
določbe, po katerih bo v letu 1982 realizirana samo tretjina 
predvidenega obsega naložb, drugo pa v letu 1983. S sklepom 
Zbora republik in pokrajin bo oblikovana medrepubliška ko- 
misija, imenovana od Izvršnih svetov vseh republik in pokrajin 
z nalogo, da opravi revizijo celotnega programa graditve in 
prouči tudi možnost vsaj delnega financiranja izgradnje 
proge na osnovi kreditnih sredstev, postopek licitacije ozi- 
roma odstopanje del pa opravi, če bo to le mogoče, na 
podlagi vnaprej dogovorjenih fiksnih cen. Te rešitve bodo 
omogočile tudi gradbeni operativi iz Slovenije, da sodeluje s 
svojimi prostimi zmogljivostmi pri izvajanju te naložbe. 

K predlogu zakona o ratifikaciji pogodbe med 
SFRJ in republiko Avstrijo o spremembi 
pogodbe med SFRJ in republiko Avstrijo o 
cestnem predoru skozi Karavanke, 15. 
septembra 1977. 

S spremembo pogodbe med SFRJ in republiko Avstrijo, ki 
je bila podpisana 20. septembra 1980, so bili za jugoslovansko 
stran zagotovljeni znatno ugodnejši pogoji financiranja iz- 
gradnje predora glede na pogoje v osnovni pogodbi z dne 15. 
septembra 1977. Avstrija je namreč pripravljena odobriti kre- 
dit za izgradnjo tunela na našem ozemlju, ki je že zagotovljen, 
vendar je njegova uporaba vezana na ratifikacijo sprememb 
pogodbe. Glede na to, da je dogovorjeno, da bo predor 
zgrajen do konca 1985. leta in izročen v promet in glede na to, 
da so v Avstriji pripravili vse za začetek gradnje, je predlaga- 
telj ocenil, da je treba ratifikacijo pospešiti, da ne bi zamudili 
tudi letošnje gradbene sezone. To so bili obenem tudi razlogi, 
da je Zvezni izvršni svet predlagal, da se zakon sprejme po 
skrajšanem postopku, to je v zadnji fazi, in da Skupščine SR 
in SAP pooblastijo svoje delegacije v Zboru republik in pokra- 
jin za glasovanje o predlogu zakona v celoti. 
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Skupščina SR Slovenije je predlog zakona v celoti podprla, 
saj spremembe pogodbe izboljšujejo veljavno pogodbo. Tudi 
skupščine drugih SR in SAP so s predlogom zakona sogla- 
šam samo Sabor SR Hrvatske je dal bistvene pripombe in 
aic-sr: da s>3 je vrednost investicije glede na osnovno pogodbo 
povečala od 2,1 milijarde na 6,5 milijarde avstrijskih šilingov; 
da sprememba pogodbe predvideva tudi spremembo načrta 
zagotavljanja sredstev; da je spremenjen načrt izvajanja del; 
da je treba za kontrolne objekte na mejnem prehodu z jugo- 
slovanske strani zagotoviti sredstva v proračunu federacije; 
da se za opremo, ki bo vgrajena, predvideva oprostitev plačila 
carine. 

Zato je Sabor SR Hrvatske menil, da je treba pred odloča- 
njem: podrobno prikazati ekonomske učinke te naložbe; do- 
ločiti pogoje za odplačilo kredita z roki in obrestno mero; 
proučiti možnost za vključitv jugoslovanske gradbene opera- 
tive v izgradnjo objekta in določiti način kompenziranja pro- 
računskih sredstev federacije. 

Na podlagi navedenega Sabora SR Hrvatske ni sprejel pred- 
loga za skrajševanje rokov in je predlagal redni postopek. Ob 
tem pa je Sabor SR Hrvatske poudaril, da je bilo prvotno 
izhodišče za odobritev gradnje predora povsem drugačno in 
da naj zato predlagatelj zaradi izjemno težkih razmer v eko- 
nomskih odnosih s tujino, posebej pa zaradi nujnosti zmanj- 
ševanja zadolževanja v tujini, s predstavniki Avstrije znova 
prouči možnost izgradnje predora skozi Karavanke. 

Upoštevaje ta stališča je Zbor republik in pokrajin na pred- 
log odbora za ekonomske odnose s tujino tega zbora z dnev- 
nega reda seje dne 26. aprila to točko umaknil. Predlog 
zakona je bil s tem uvrščen v redni postopek dvofaznega 
sprejemanja. Usklajevanje in odločanje o tem aktu se bo torej 
nadaljevalo. 
K zakonu o spremembi in dopolnitvi zakona o 
zadolžitvi Narodne banke Jugoslavije v tujini 
za zagotovitev likvidnosti Jugoslavije v plačilih 
s tujino. 

V juliju 1980 je Zbor republik in pokrajin sprejel zakon, da 
se zaradi zagotovitve likvidnosti Jugoslavije v plačilih s tujino 
do konca 1981 izjemoma lahko zadolži Narodna banka Jugo- 
slavije. Obenem je bil sprejet sklep, da bo Zvezni izvršni svet 
do oktobra 1980 predložil končne vračnike zunanjih kreditov. 
Minilo je leto 1980 in 1981, pa tak akt ni bil predložen, pač pa 
dopolnitev zakona, da se Narodna banka Jugoslavije lahko 
zadolžuje tudi v 1982. letu. Skupščina SR Slovenije je soglasje 
vezala na določilo, kako kredite uporabiti in kdo bo vračnik. 
Ker si je Narodna banka Jugoslavije prizadevala za pridobitev 
novih tujih kreditov, Zvezni izvršni svet pa je dal Zboru repu- 
blik in pokrajin izjavo, da bo najpozneje do 15. 3. 1982 tak akt 
predložen, je dala delegacija soglasje k predlogu zakona. O 
tem smo poročali na Skupščini SR Slovenije in dobili potrdi- 
tev. Vendar, ker tudi do konca aprila letos Zvezni izvršni svet 
ni predložil akta, ki bi uredil uporabo in vračnika kreditov, je 
tak osnutek zakona predložila delegacija sama po skrajšanem 
postopku. In vendar je, kljub vsmu temu, Zvezni izvršni svet za 
zadnje zasedanje Zbora republik in pokrajin predložil sklep, 
po katerem lahko Narodna banka Jugoslavije pridobljene 
kredite uporablja, čeprav način uporabe in vračilo nista med- 
republiško dogovorjena. Predlagali smo, da se odločanje o 
tem odloži do sprejemanja zakona, vendar so nas vse delega- 
cije preglasovale in sprejele predlog Zveznega izvršnega 
sveta. 

K zakonu o pogojih in načinu razpolaganja in 
o uporabljanju ustvarjenih konvertibilnih deviz 
v plačilih do tujine ter o zadolževanju v tujini v 
letu 1982. 

Zakon je bil predlagan z namenom, da se zagotovi zunanja 
likvidnost Jugoslavije, ker so se problemi te likvidnosti močno 
zaostrili. Razlogi za to so predvsem: nedoseganje načrtova- 
nega deviznega priliva s konvertibilnih območij, kar je posle- 
dica upadanja izvoza na ta območja; porast obveznosti na 
podlagi odplačila dolgov iz prejšnjih let, kar je eden od glav- 
nih problemov likvidnosti v letu 1982 z dolgoročnimi posledi- 
cami v naslednjih letih; neuresničevanje načrtovanega ob- 
sega finančnega zadolževanja v tujini; izčrpanost deviznih 

rezerv, ki so - razen neusklajenosti v dinamiki priliva in odliva 
v začetku leta - vzeto v celoti zmanjšane. 

Predlagatelj je ocenil, da ti problemi narekujejo, da se z 
zakonom: v odplačilih tujini v letu 1982 prednostno zagotovi 
odplačilo zapadlih anuitet iz -srednjeročnih in kratkoročnih 
kreditov skupaj s povečanimi obrestmi; skrajša roke za vnos 
deviz iz tujine za opravljen izvoz blaga in storitev; uvede 
vodenje deviznih računov organizacij združenega dela v di- 
narjih; predpiše obvezno združevanje neblagovnega deviz- 
nega priliva pri Narodni banki Jugoslavije po srednjem tečaju; 
predpiše obvezno prodajo deviznih depozitov za opravljanje 
investicijskih del v tujini Narodni banki Jugoslavije; predpi- 
šejo nove sankcije za neizvajanje zakona, vključno z izgubo 
pravice do izvoznih spodbud. 

Skupščina SR Slovenije je na seji Zbora združenega dela 
dne 31. marca letos soglašala, da se z zakonom uredijo pogoji 
in način razpolaganja in uporabljanja ustvarjenih konvertibil- 
nih deviz. Obenem pa je naložila delegaciji, da v usklajeval- 
nem postopku uveljavi tale stališča in pripombe: 

- nesprejemljivo je, da se z intervencijskim zakonom za 
leto 1982 spreminja temelje sistema ekonomskih odnosov s 
tujino (čl. 13.); 

- nesprejemljivo je povečanje pooblastil Narodne banke 
Jugoslavije zlasti glede opravil Narodne banke Jugoslavije, ki 
jih po ustavi lahko opravljajo samo poslovne banke, in da je 
možnost, da se ponovno oblikuje anonimni kapital s prihodki 
od tečajnih razlik; 

- obvezen odstop (cesija) deviz je v nasprotju z veljavnim 
zakonom o deviznem poslovanju in kreditnih odnosih s tujino. 

Ob teh načelnih pripombah je Skupščina SR Slovenije 
podprla prioritetno odplačevanje zapadlih obveznosti za za- 
gotovitev zunanje likvidnosti in menila: 

- da bo predloženi zakon negativno vplival na gibanje 
izvoza blaga in storitev, saj vsebuje vrsto administrativnih 
omejitvenih ukrepbv, ki ne stimulirajo večjega ustvarjanja 
deviznega priliva; 

- da predložene rešitve spreminjajo veljavno ureditev de- 
viznega trga; 

- da se s predloženim zakonom ovira samoupravno zdru- 
ževanje deviz po 68. členu sistemskega zakona; 

- da predloženi zakon vsebuje vrsto pooblastil za spreje- 
manje podzakonskih predpisov, ne da bi natančneje opredelil 
njihovo vsebino. 

Skupščina SR Slovenije je tudi menila, da je izboljšanje 
devizne likvidnosti možno zagotoviti le z zaostreno odgovor- 
nostjo organizacij združenega dela in poslovnih bank za nji- 
hov lastni likvidnostni položaj do tujine. Prenašanje obvezno- 
sti na Narodno banko Jugoslavije destimulira in zmanjšuje ► 
odgovornost organizacij združenega dela in poslovnih bank. 
V tem smislu je tudi intervencijo Narodne banke Jugoslavije 
na deviznem trgu treba zmanjšati samo na nujni obseg ter 
obveznosti do tujine poravnavati z aktivnostjo in medseboj- 
nim sodelovanjem in medsebojno odgovornostjo organizacij 
združenega dela, samoupravnih interesnih skupnosti ter po- 
slovnih bank v skladu s sistemskim zakonom, vključno z 
medrepubliško solidarnostjo. 

Na podlagi teh načelnih pripomb so bile oblikovane tudi 
številne konkretne pripombe, ki jih je delegacija uveljavljala v 
usklajevalnem postopku. 

V postopku usklajevanja je bilo največ pozornosti name- 
njeno: 

Členu 6, ki skrajšuje roke vnosa deviz z 90 dni na 60 dni in 
daje Narodni banki Jugoslavije pooblastilo, da določi kriterije, 
po katerih lahko narodne banke republik in avtonomnih po- 
krajin rok za vnos deviz izjemoma podaljšujejo. 

V postopku usklajevanja sta bila ves čas prisotna dva pri- 
stopa: administrativni, da se zaradi hitrejšega vnosa deviz ne 
glede na druge možne posledice to uveljavi, ki ga je zagovar- 
jal predlagatelj in nekatere delegacije, ter opozorila delega- 
cije SR Slovenije skupaj z delegacijo SR Hrvatske in Gospo- 
darske zbornice Jugoslavije in deloma delegacije BiH, da je 
vnos deviz plačilni pogoj, ki je različen na različnih trgih za 
različno blago in ki ga v času, ko je osnovna naloga izvoz, 
zaradi tujih kupcev, ne kaže spreminjati. Ker predlagatelj ni 
odstopil od svojega predloga, je bila na zahtevo delegacije SR 
Slovenije v zakon vgrajena določba, da mora Narodna banka 
Jugoslavije pri kriterijih za podaljševanje rokov, ki jih lahko 
odobrijo narodne banke republik in pokrajin, upoštevati ra- 
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zmere na posameznih tržiščih in pri posameznih vrstah blaga. 
Členu 9, ko bi se prvotno besedilo lahko razumelo kot 

omejevanje združevanja deviz za potrebe tekoče reprodukcije 
po 68. členu deviznega zakona. V postopku usklajevanja sta 
delegaciji SR Slovenije in SR Hrvatske predlagali brisanje 
drugega odstavka tega člena. Ker predlagatelj, ki je želel 
prepovedati prekupčevanje deviz, na to ni pristal, se je v 
postopku usklajevanja določba drugega odstavka izpopolnila 
v tem smislu, da je združevanje deviz po 68. členu deviznega 
zakona dovoljeno. Ostala pa je še zmeraj nejasna določba, ki 
urejuje devizna sovlaganja. Ker je bilo sprejeto tolmačenje 
predstavnika predlagatelja, da zakon nima v mislih prepovedi 
združevanja deviz, ampak le nedovoljeno preprodajo deviz in 
ker druge delegacije, z izjemo delegacije SR Hrvatske, 
amandmaja delegacije SR Slovenije niso podprle, smo ob 
koncu usklajevanja dali soglasje na besedilo noveliranega 9. 
člena. 

Členu 13. - V svojih načelnih pripombah je Skupščina SR 
Slovenije zahtevala brisanje tega člena, ker bi predložena 
ureditev pomenila temeljiti poseg v obstoječi sistem ekonom- 
skih odnosov s tujino. Iz teh razlogov sta delegaciji SR Slove- 
nije in SR Hrvatske predlagali črtanje tega člena. Vsebina tega 
člena je bila, kot je znano, tudi predmet širših političnih 
razprav. Večina delegacij je bila za tak ali nekako preformuli- 
ran člen, vendar kompromis ob eventualnem drugačnem be- 
sedilu določb tega člena ni bil mogoč. Predlagatelj je končno, 
verjetno tudi zaradi mnenja Predsedstva SFRJ, pristal na 
črtanje tega člena, ki ga je vezal na sklep Zbora republik in 
pokrajin, da bo ob nadaljnjem proučevanju po potrebi v 
novem sestavu predlagal ustreznejšo zakonsko ureditev ie 
materije, ker to ne rešuje problema tečajnih razlik, kar pa je bil 
po izjavah predlagatelja osnovni motiv predloženega člena. 

Členu 15. - Prvotni tekst je predvideval centralizacijo deviz 
iz neidentificiranega priliva in deviz, prodanih z deviznih raču- 
nov in hranilnih vlog občanov, pri Narodni banki Jugoslavije. 
V procesu usklajevanja je predlagatelj zaradi pripomb večine 
delegacij vztrajal samo na neidentificiranem deviznem prilivu 
s predlogom, da bi se s temi sredstvi pokrivali deficiti plačilno 
bilančnih pozicij posameznih republik in pokrajin, ki imajo 
vgrajen deficit v svojo bilančno pozicijo. Osnovna pripomba 
delegacije SR Slovenije je bila, da je nesprejemljivo, da samo 
ena panoga gospodarstva obvezno združuje devizna sredstva 
in da je ob nujnosti reševanja zunanje nelikvidnosti države 
vprašljivo prednostno pokrivanje deficitov republik in pokra- 
jin. Taki cesiji deviz je še posebej nasprotovala delegacija SR 
Hrvatske. Argumentov, ki sta jih dali obe delegaciji, predlaga- 
telj in druge delegacije niso upoštevali. Določbe tega in 13. 
člena so bile tako sporne, da je zbor že ugotovil nesoglasje, 
Zvezni izvršni svet pa je predlagal, naj predsedstvo SFRJ 
sprejme začasen ukrep. Predsedstvo SFRJ pa je ocenilo, da 
so potrebni skrajni napori vseh, da do soglasja pride, še 
posebej zaradi nujnosti odločnega reševanja likvidnosti v 
tujini. Intervencija predsedstva SFRJ je bila uspešna, saj je 
Zvezni izvršni svet naknadno vgradil tudi določbo, da se ta 
sredstva izjemoma, po sklepu Zveznega izvršnega sveta, 
lahko uporabijo tudi za intervencijo pri nelikvidnih poslovnih 
bankah, ko so le-te izčrpale vse devizne vire za sanacijo v 
republiki oziroma pokrajini. Določeno je tudi, da je iz teh 

deviz intervencija Narodne banke Jugoslavije za pokrivanje 
deficita možna ie na podlagi sklepa Zveznega izvršnega sveta 
ob soglasju pristojnih organov republik in avtonomnih pokra- 
jin. Delegacija je upoštevala politične razloge, ki jih je sprejelo 
predsedstvo SFRJ in namero, da bodo predloženi izredni 
ukrepi, če ne bo doseženo soglasje. Zato je v dogovoru s 
političnim vodstvom SR Slovenije in ob dejstvu, da je bil črtan 
sporni 13. člen, dala soglasje k temu členu. 

Članu 17. - Predlog zakona je predvideval obvezno deponi- 
ranje avansov deviz na osnovi investicijskih del v tujini pri 
Narodni banki Jugoslavije. Delegaciji SR Slovenije in SR 
Hrvatske sta bili proti taki rešitvi, ker bi to prizadelo taka dela 
in je v nasprotju § sistemom. Zvezni izvršni svet je na insistira- 
nje obeh delegacij določbe tega člena ob soglasju ostalih 
delegacij spremenil, tako, da to ni obveza, pač pa možnost. 
Tako je bil člen usklajen. 

Členu 18 - Delegacija SR Slovenije je vztrajala na črtanju 
omenjenega člena; razloge je Zvezni izvršni svet sprejel in 
člen črtal. 

Členu 21, ki predvideva, da je od deviz, zbranih pri Narodni 
banki Jugoslavije, možno po dogovoru izplačati kompenza- 
cije. Delegacija je poskušala s številnimi argumenti uveljaviti 
stališče, da bi se kompenzacije izplačevale iz združenih sred- 
stev Samoupravnih interesnih skupnosti za ekonomske 
odnose s tujino. Ker nobena delegacija amandmaja SR Slove- 
nije ni podprla, je delegacija pridržek do tega člena umaknila. 

Členom 24 do 27 - Omenjeni členi urejajo način zadolževa- 
nja v letu 1982. Delegacija SR Slovenije je dala načelno 
pripombo, da so iz dogovora izključene Samoupravne intere- 
sne skupnosti za ekonomske odnose s tujino, vendar, ker ni 
dobila podpore od nobene druge delegacije, pri tem ni vztra- 
jala. Pri tem je upoštevala likvidnostno situacijo države in 
dejstvo, da gre za intervencijski ukrep le za leto 1982. 

Členu 31 - Sprejet je bil predlog delegacije in črtana do- 
ločba, ki bi razveljavljala določbo 8. člena sistemskega za- 
kona, ki urejajo vodenje deviznih računov. 

★ ★ ★ 
Na koncu želim poudariti, da je delegacija vsa svoja stališča 

sproti preverjala z Izvršnim svetom te skupščine in preko 
njega s političnim vodstvom republike. Vse to je pomenilo 
dragoceno pomoč pri delu delegacije. 

Res je, da se s sprejetjem tega zakona zaostrujejo pogoji 
gospodarjenja organizacij združenega dela, še posebej, ker 
imajo pri plačilih v tujini zakonsko prednost plačila zapadlih 
obveznosti v 1982. letu, zato, da bi predvsem z lastnimi napori 
- in to je bil osnovni namen Zveznega izvršnega sveta - pa 
tudi z žrtvami in solidarnostjo družbene skupnosti kot celote, 
kar najuspešneje reševali nakopičene probleme nelikvidnosti. 
Moram povedati, da je res tudi to, da je prevladalo spoznanje 
večine in so v ekonomskih odnosih s tujino kljub vsemu 
ohranjeni samoupravni odnosi. Zato tudi naše soglasje. Prav 
to pa nas zagotovo zavezuje za nove napore, za večji in 
kvalitetnejši izvoz ter mnogo racionalnejšo uporabo iz uvoza. 
Zavezuje, v vsaki organizaciji združenega dela in združenih, 
da znova ocenimo realnost nastalega položaja in s še več 
razumevanja za prioritetno in skupno najdemo skupen izhod. 

Tovarišice in tovariši delegati. V imenu delegacije vas pro- 
sim, da odobrite naše delo in poročilo sprejmete. 

Predsedujoči NA SKUPNEM ZASEDANJU, VSEH TREH 
ZBOROV, PREDSEDNIK ZBORA OBČIN, TOVARIŠ MITJA 
HORVAT, se je tovarišu Marku Bulcu zahvalil z bese- 
dami: 

»Tovarišice in tovariši delegati! S poročilom o poteku 
usklajevanja nekaterih zveznih zakonov, ki ga je podal 
tovariš Marko Bule, delegacija Skupščine SR Slovenije v 
Zboru republik In pokrajin Zvezne skupščine iz prejš- 
njega sklica zaključuje svoje delo. Delegacija je v prete- 
klih štirih letih opravila pomembno delo, saj je v stalnem 
stiku s Skupščino SR Slovenije, njenim Izvršnim svetom 
in drugimi organiziranimi družbenimi dejavniki v naši 
republiki, uspešno uveljavljala naša stališča v Zvezni 

skupščini. Tudi po zaslugi naše delegacije se je prav v 
preteklih štirih letih v Zvezni skupščini močneje uvelja- 
vila potreba po usklajevanju interesov republik in pokra- 
jin v procesu dogovarjanja o skupnih razvojnih ciljih 
Jugoslavije. S svojim delom je delegacija preko Skup- 
ščine SR Slovenije v Zvezni skupščini uspešno uveljav- 
ljala pristne interese samoupravno organiziranih delov- 
nih ljudi in občanov v zapletenih in težavnih gospodar- 
skih in družbenih razmerah. Delovne izkušnje te delega- 
cije bodo nedvomno zelo koristne tudi za delegacijo tega 
sklica. Zato mi dovolite, da se delegaciji in njenemu 
vodji, tovarišu Marku Bulcu, za zavzeto in dobro oprav- 
ljeno delo v našem imenu in v Imenu delegatov prete- 
klega sklica naše skupščine iskreno zahvalim.« 
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/z Skupščine SFRJ 

Konstituirana Skupščina SFRJ novega 

sklica 

• Za predsednika Skupščine SFRJ je bil izvoljen Raif Dizdarevič, za 
podpredsednika pa Mito Micajkov 

• Konstituirana skupna delovna telesa zborov Skupščine SFRJ 

Skupščina Socialistične fe- 
derativne republike Jugoslavi- 
je tretjega delegatskega sklica 
se je po volitvah, ki so bile v 
republikah in pokrajinah, kon- 
stituirala na sejah Zveznega 
zbora in Zbora republik in po- 
krajin, ki so bile 15. in 16. maja 
1982. 

Na ločenih sejah zborov je 
bil verificiran mandat vsem 
308 izvoljenim delegatom, na- 
to pa sta zbora izvolila svoje 
predsednike in podpredsedni- 
ke in imenovala sekretarje 
zborov. Zbora sta na koncu 
dvodnevnega dela izvolila 
predsednike in člane svojih 
delovnih teles in skupnih de- 
lovnih teles zborov. 

Za vprašanja iz enakoprav- 
nega delovanja sta oba zbora 
skupaj izvolila predsednika in 
podpredsednika Skupščine 
SFRJ, imenovala generalnega 
sekretarja in namestnika gene- 
ralnega sekretarja Skupščine 
SFRJ ter izvolilapredsednika 
in člane Zveznega izvršnega 
sveta. 

IZVOLITEV 
PREDSEDNIKA 
SKUPŠČINE SFRJ 

Slovesne izvolitve predse- 
dnika Skupščine SFRJ, ki je 
bila prvi dan dela skupščine 
SFRJ so se udeležili predse- 
dnik Predsedstva SFRJ Sergej 
Kraigher in člana Predsedstva 
SFRJ Cvijetin Mijatovic in Ra- 
dovan Vlajković, predsednik 
Predsedstva CK ZKJ dr. Dušan 
Dragosavac in člani Predsed- 
stva CK ZKJ, Zvezne konferen- 
ce SZDLJ, Sveta Zveze sindi- 
katov Jugoslavije in predstav- 
niki ZSMJ in Gospodarske 
zbornice Jugoslavije. 

Predlog, da se za predsedni- 
ka Skupščine SFRJ izvoli Raii 
Dizdarevič, delegat iz SR Bo- 
sne in Hercegovine v Zveznem 

zboru je v imenu Komisije 
Skupščine SFRJ za volitve in 
imenovanja podal predsednik 
komisije Dobrivoje Bošković 
(SR Srbija). 

Poudaril je da je bil predlog 
pripravljen na podlagi predlo- 
ga Koordinacijskega odbora 
Zvezne konference SZDLJ za 
uresničevanje kadrovske poli- 
tike v organih in organizacijah 
federacije, v skladu z družbe- 
nim dogovorom o kadrovski 
politiki in o določanju vrstnega 
reda zastopanosti republik in 
pokrajin na funkcijah v federa- 
ciji. 

Ko je obrazlagai predlog je 
Dobrivoje Boškovič poudaril, 
da pripada Raif Dizdarevič ge- 
neraciji, ki se je v rani mladosti 
vključila v boj naših narodov in 
narodnosti za nacionalno in 
razredno osvoboditev. Ko je 
Dizdarevič sledil revolucionar- 
nemu delu in vizionarski misiji 
tovariša Tita in politiki ZKJ je v 
dneh socialistične graditve z 
vso ustvarjalno energijo in po- 
litično aktivnostjo branil prido- 
bitve revolucije. 

Ob upoštevanju vsega tega 
so predlagalci prepričani, da 
bo popolnoma ustrezal tej po- 
membni funkciji in obvezno- 
stim, ki so pred Skupščino 
SFRJ kot najvišjim samou- 
pravnim telesom države. 

Nato so se o predlogu javno 
izjasnili najprej delegati Zvez- 
nega zbora, nato pa še Zbora 
republik in pokrajin. Tako so 
delegati soglasno izvolili Raifa 
Dizdarevića za predsednika 
Skupščine SFRJ z enoletnim 
mandatom. 

DOGOVARJANJE- 
DEJAVNIK ENOTNOSTI 

Novoizvoljeni predsednik je 
dal slovesno izjavo, zatem pa 
se je obrnil k delegatom in 

poudaril, da novi delegatski 
sklic Skupščine SFRJ prevze- 
ma bogato in rezvito delovno 
prakso dosedanjega sklica in 
obveznost, da jo nadaljuje in 
naprej razvija. 

Te izkušnje nudijo možnost 
in zavezujejo, da bodo storjeni 
nadaljnji koraki pri razvijanju 
dela delegatskih skupščin, de- 
legacij in delegatskih teles pri 
graditvi enotnosti delegatskih 
skupščin, delegacij in vse 
družbene osnove delegatske- 
ga sistema v procesu samou- 
pravnega odločanja. 

Predsednik Skupščine SFRJ 
je nato poudaril, da je zelo po- 
membno da vztrajamo v priza- 
devanjih za uresničitev spreje- 
te in dogovorjene politike in da 
stalno spremljamo in si priza- 
devamo, da bi bila politika 
izvrševanja zakonov in dogo- 
vorov čim učinkovitejša, da 
krepimo zakonitost in da čim 
bolj konkretno vztrajamo pri 
odgovornosti v družbi. 

Ko je govoril o uresničeva- 
nju z ustavo določenih odno- 
sov v federaciji je poudaril, da 
je dogovarjanje in usklajevanje 
stališč republik in pokrajin v 
Skupščini SFRJ bistven dejav- 
nik uresničevanja enakoprav- 
nosti in enotnosti, skupnih in- 
teresov in odgovornosti. Ta 
proces se bo še naprej razvijal 
in pospeševal. 

Novi predsednik Skupščine 
SFRJ je omenil tudi naloge, ki 
so pred delegati tega sklica, 
posebno pozornost pa je po- 
svetil graditvi in oživljanju po- 
litike in dolgoročnega progra- 
ma ekonomske stabilizacije. 
Po njegovih besedah je nujno, 
da vsa družba z vso resnostjo 
dojame usoden pomen politi- 
ke ekonomske stabilizacije in 
da se le-ta povsod in v vsem 
uresničuje. 

Boj za uresničevanje teh ci- 
ljev bo uspešen, če se bo odvi- 
jal enotno in dosledno na 
osnovah samoupravljanja in 
če bo postal stvar odločanja in 
angažiranja vseh delovnih lju- 
di in' vsega delegatskega si- 
stema. 

IZVOLITEV 
PODPREDSEDNIKA 
SKUPŠČINE SFRJ 

Za podpredsednika Skup- 
ščine SFRJ je bil izvoljen, prav 
tako soglasno, Mito Micajkov, 
delegat iz SR Makedonije v 
Zveznem Zboru. Predlog je v 
imenu Komisije Skupščine 
SFRJ za volitve in imenovanja 
podal Vukadin Jovanović (SR 
Črna Gora). Poudaril je, da je 
bil predlog, da ima skupščina 
samo enega podpredsednika 
sprejet po posvetovanjih v pri- 
stojnih delovnih telesih skup- 
ščin republik in pokrajin in v 
Zvezni konferenci SZDLJ. V 
skladu z vrstnim redom ki ga je 
SRrejela Komisija Skupščine 
SFRJ za volitve in imenovanja 
o zastopanosti kadrov iz repu- 
blik in pokrajin na funkcijah 
podpredsednikov Skupščine 
SFRJ in predsednikov zborov 
Skupščine SFRJ za obdobje 
od leta 1982 do 1990, naj bi bil 
podpredsednik Skupščine 
SFRJ v tem volilnem obdobju 
iz SR Makedonije. Ko so dele- 
gati v Zveznem zboru in Zboru 
republik in pokrajin soglasno 
sprejeli ta predlog je dal novoi- 
zvoljeni podpredsednik Skup- 
ščine SFRJ slovesno izjavo. 

Delegati so se soglasno izja- 
snili tudi o imenovanju Milana 
Jonovskega za generalnega 
sekretarja Skupščine SFRJ in 
Ljubomira Bulatovića za na- 
mestnika generalnega sekre- 
tarja Skupščine SFRJ. 
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VOLITVE SKUPNIH 
DELOVNIH TELES 
ZBOROV 
Na ločenih sejah zborov je bila 
najprej izvoljena 

KOMISIJA SKUPŠČINE 
SFRJ ZA VOLITVE IN 
IMENOVANJA 

V naslednji sestavi: predse- 
dnik Dobrivoje Bošković dele- 
gat v Zveznem zboru in člani: 
Musli Dragaj, Vojo Denković, 
Rajko Gagović, Vukadin Jova- 
nović, Ivan Meliš in Zora To- 
mič, delegati v Zveznem zboru 
in Metodi Antov, Krsta Avra- 
mović, Petar Bucu, Dragoljub 
Jakić, Mihovil Juriša, Josip 
Lovrenčić in Boris Šnuderl, 
delegati v Zboru republik in 
pokrajin, kot tudi delegirani 
člani Zvezne konference 
SZDLJ: Jovan Dejanović, član 
Predsedstva Zvezne konferen- 
ce SZDLJ, Dušan Bogdanov - 
Senko, član Predsedstva Sveta 
Zveze sindikatov Jugoslavije, 
Tone Turnher, generalni se- 
kretar Zveznega odbora 
ZZBNOV Jugoslavije, Svetozar 
Durutović, izvršni sekretar 
Predsedstva CK ZKJ, Vojislav 
Popović, sekretar Sekcije 
Zvezne konference SZDLJ za 
razvoj Socialistične zveze in 
Ivan Kozlovački sekretar Kon- 
ference Zveze socialistične 
mladine Jugoslavije. Delegati 
obeh zborov so soglasno spre- 
jeli predlog Komisije Skupšči- 
ne SFRJ za volitve in imenova- 
nja o izvolitvi predsednikov in 
članov skupnih delovnih teles 
zborov Skupščine SFRJ. Pred- 
sedniki skupnih delovnih teles 
se v skladu s Poslovnikom o 
skupnem delu zborov Skup- 
ščine SFRJ volijo iz vrst dele- 
gatov članov komisij za leto 
dni, vsako leto iz druge repu- 
blike ali avtonomne pokrajine. 

V soglasju z določbami Po- 
slovnika o skupnem delu zbo- 
rov Skupščine SFRJ poleg de- 
legatov v Komisijo Skupščine 
SFRJ za ustavna vprašanja, 
Komisijo za informiranje in ko- 
misijo za pritožbe in predloge 
določeno število čianov dele- 
girajo družbenopolitične in 
druge družbene in samouprav- 
ne organizacije v federaciji. 
Izvoljena so bila naslednja 
skupna delovna telesa: 

KOMISIJA SKUPŠČINE 
SFRJ ZA USTAVNA 
VPRAŠANJA: 

Predsednik Raif Dizdarević, 
delegat v Zveznem zboru in 

člani: Dušan Alimpić, Savin 
Jogan, Mito Micajkov, dr. 
Branko Pavičević, dr. Surija 
Pupovci, Zvonko Špoljar in 
Miodrag Trifunović, delegati v 
Zveznem zboru in dr. Ljubomir 
Bakič, dr. Trajče Grujovski, Ili- 
ja Djukić, Dušan llijević, Miran 
Potrč, Vojislav Srzentić, dr. 
Berislav Sefer in dr. Tihomir 
Vlaškalić, delegati v Zboru re- 
publik in pokrajin. Iz vrst znan- 
stvenih, strokovnih in javnih 
delavcev so bili za člane Komi- 
sije za ustavna vprašanja izvo- 
ljeni Milan Kučan, član Cen- 
tralnega komiteja ZKJ, dr. Vla- 
dimir Mitkov, profesor Pravne 
fakultete v Skopju, dr. Rado- 
slav Ratković, profesor na Fa- 
kulteti za politične vede v Beo- 
gradu, Enver Redžepi, predse- 
dnik Ustavne komisije SAP Ko- 
sova, dr. Vlado Sultanović, 
predsednik Mestnega komiteja 
ZK Sarajevo, Radovan Teme- 
rinac, predsednik Zakonodaj- 
ne-pravne komisije Skupščine 
SAP Vojvodine, dr. Branislav 
Ivanović, redni profesor na 
Pravni fakulteti v Titogradu in 
Čedo Grbić, član Ustavnega 
sodišča Hrvatske. 

ADMINISTRATIVNA 
KOMISIJA SKUPŠČINE 
SFRJ: 

Predsednik Šandor Dobo, 
delegat v Zveznem zboru, in 
člani Mijat Merdović, Jože Pa- 
cek, Nikola Popović, Dragutin 
Sokal, Vojislav Spirovski in 
Miodrag Trifunović, delegati v 
Zveznem zboru in Kemal Hali- 
lović, Redžep Hamiti, Rado- 
van Simič, Rodoljub Stanič, 
Hidžet Ramadani, Milivoje Sti- 
jović in Emil Tomažič, delegati 
v Zboru republik in pokrajin. 

KOMISIJA SKUPŠČINE 
SFRJ ZA 
INFORMIRANJE: 

Predsednik: Ivanka Vrhov- 
čak, delegat v Zveznem zboru 
in člani: Pino Degrassi, Trpe 
Jakovlevski in Dragan Vujisić, 
delegati v Zveznem zboru in 
Drita Dobroši, dr. Šemsudin 
Lejlić, Milivoj Popadić in Mir- 
ko Popović, delegati v Zboru 
republik in pokrajin. 

KOMISIJA SKUPŠČINE 
SFRJ ZA 
UGOTAVLJANJE 
ISTOVETNOSTI 
BESEDIL V JEZIKIH 
NARODOV 
JUGOSLAVIJE: 
predsednik: Vinko Oreški, de- 
legat v Zveznem zboru in člani: 

SEKCIJA ZA 
SRBOHRVATSKI 
JEZIK: 

dr. Branislav Ostojić, dele- 
gat v Zveznem zboru, Vukosa- 
va Vučković, delegat v Zboru 
republik in pokrajin, Milja Sta- 
nič, strokovni sodelavec Insti- 
tuta za srbohrvatski; jezik 
Srbske akademije znanosti in 
umetnosti, Milorad Stojović, 
direktor Črnogorskega gleda- 
lišča: 

SEKCIJA ZA 
HRVATSKI KNJIŽEVNI 
JEZIK: 

Nada Filipović, delegat v 
Zboru republik in pokrajin, Ivo 
Pranjković, profesor na Filo- 
zofski fakulteti v Zagrebu, dr. 
Josip Silić, profesor na Filo- 
zofski fakulteti v Zagrebu. 

SEKCIJA ZA 
SRBOHVRATSKI 
OZIROMA 
HRVATSKOSRBSKI 
JEZIK IJEKAVSKE 
IZGOVARJAVE, 
Kl JE V URADNI RABI 
V SR BOSNI IN 
HERCEGOVINI: 

Maja Mažar-Numankadić, 
delegat v Zveznem zboru, Ana 
Jovanović, delegat v Zboru re- 
publik in pokrajin, Mevlida 
Karadža-Garić, znanstveni so- 
delavec v Institutu za jezik in 
književnost v Sarajevu in Nad- 
žija Taso, lektor za srbohvrat- 
ski-hrvatskosrbski jezik na Fi- 
lozofski fakulteti v Sarajevu. 

SEKCIJA ZA 
SLOVENSKI JEZIK: 

Savin Jogan: delegat v 
Zveznem zboru, Jože Marolt, 
delegat v Zboru republik in po- 
krajin, dr. Albin Igličar, asi- 
stent na Pravni fakulteti v 
Ljubljani in Jernej Rovšek, 
svetnik v zboru Skupščine SR 
Slovenije. 

SEKCIJA ZA 
MAKEDONSKI JEZIK: 

Anica Kaspova in dr. Ljilja- 
na Todorova, delegatki v Zvez- 
nem zboru, Marinko Matkov, 
strokovni sodelavec Instituta 
za makedonski jezik v Skopju 
in Kiril Koneski, profesor na 
Filozofski fakulteti v Skopju; 

SEKCIJA ZA JEZIK 
ALBANSKE 
NARODNOSTI 
(ALBANSKI JEZIK): 

Nurije Rožaja in Nedžat Me- 
raku, delegata v Zveznem zbo- 
ru, Enver Djerdjeku, profesor 
na Filozofski fakulteti v Prištini 
in Hasan Šalja, svetnik v Pred- 
sedstvu SAP Kosova; 

SEKCIJA ZA JEZIKE 
MADŽARSKE 
NARODNOSTI 
(MADŽARSKI JEZIK); 

Slavica Marković, delegatka 
v Zveznem zboru, Janoš Šre- 
der, delegat v Zboru republik 
in pokrajin, dr. Andraš David, 
urednik v Zavodu za izdajanje 
učbenikov v Novem Sadu in 
Ivan Pećko-lrena, sodnik vr- 
hovnega-sodišča Vojvodine. 

KOMISIJA ZA VLOGE 
IN PREDLOGE: 

predsednik: Dragan Rodić, 
delegat v Zveznem zboru, in 
člani: Ladislav Katai, Čemail 
Sahatdžija in Todor Slavinski, 
delegati v Zveznem zboru, in 
Demuš Djokovič, Radmila 
Mančevska, Drago Sušeč in 
Franc Križmančič, delegati v 
Zboru republik in pokrajin. 

Delegati Zveznega zbora in 
Zbora republik in pokrajin so 
na tej seji, na predlog Pred- 
sedstva SFRJ, izvolili dr. Alek- 
sandra Fira za sodnika Ustav- 
nega sodišča Jugoslavije in za 
predsednika tega sodišča. Za 
sodnika Ustavnega sodišča je 
bil izvoljen tudi Dušan Štrbac; 
Nikola Sekulić in di*. Arpad 
Horvat pa sta bila razrešena 
dolžnosti funkcije predsednika 
oziroma sodnika tega sodišča. 
Na predlog Komisije Skupšči- 
ne SFRJ za volitve in imenova- 
nja je bil za predsednika Zvez- 
nega sodišča izvoljen Stojan 
Djuranović, za sodnike tega 
sodišča pa: Ljubica Jovičić- 
Stančić, Borivoje Nikšić, Ivan 
Belet, Obrad Cvijović, Milka 
Janković, dr. Mirjana Kolak, 
Petar Leštarov in Mirko Rogo- 
šić. 

Za novega zveznega javnega 
tožilca je bil izvoljen Miloš Ba- 
kić, za namestnike zveznega 
javnega tožilca pa: Muhamed 
Mirica, Krste Čalovski, Marko 
Prijić, Lazar Raonić in Djuro 
Trbović. 
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Novi Zvezni izvršni svet 

Delegati v Zveznem zboru in Zboru republik in pokrajin Skupščine SFRJ so 
izvolili predsednika in člane Zveznega izvršnega sveta ter imenovali zvezne 
sekretarje in predsednike zveznih komitejev 

Drugi dan dela Skupščine 
SFRJ v novem tretjem delegat- 
skem sklicu so bili na seji 
Zveznega zbora in Zbora repu- 
blik in pokrajin izvoljeni pred- 
sednik, podpredsedniki in čla- 
ni Zveznega izvršnega sveta in 
imenovani novi zvezni sekre- 
tarji in predsedniki zveznih ko- 
mitejev. 

Slovesnosti ob izvolitvi 
predsednika in članov Zvezne- 
ga izvršnega sveta so prisosto- 
vali tudi predsednik Predsed- 
stva SFRJ Petar Stambolić in 
člani Predsedstva SFRJ Cvije- 
tin Mijatović in Radovan Vlaj- 
ković, kot tudi predsednik 
Predsedstva CK ZKJ dr. Dušan 
Dragosavac in predstavniki 
drugih najvišjih organov fede- 
racije. 

Ob izvolitvi so se delegati 
najprej seznanili z odlokom 
Predsedstva SFRJ v katerem je 
med drugim poudarjeno, da se 
je Predsedstvo SFRJ, po po- 
svetovanjih z družbenopolitič- 
nimi organizacijami in ob so- 
glasju republik in avtonomnih 
pokrajin, odločilo, da za pred- 
sednico Zveznega izvršnega 
sveta v naslednjem mandat- 
nem obdobju predloži Milko 
Planine, dosedanjo predsedni- 
co Centralnega komiteja ZK 
Hrvatske. 

Ko je obrazlagala kandidat- 
no listo za člane novega Zvez- 
nega izvršnega sveta, kot tudi 
predloge za nove zvezne se- 
kretarje in predsednike zvez- 
nih komitejev, je predsednica 
Zveznega izvršnega sveta Mil- 

ka Planine poudarila, da so 
predloženi dobri poznavalci 
našega družbenopolitičnega 
in ekonomskega sistema in ak- 
tualnega trenutka razvoja naše 
družbe, ki so bili že doslej naj- 
bolj neposredno angažirani v 
praksi in so se afirmirali s svo- 
jim idejno političnim in stro- 
kovnim delom. 

Predsednica ZiS je nato 
poudarila, da je bila pri predla- 
ganju kandidatov za člane ZIS, 
zvezne sekretarje in predse- 
dnike zveznih komitejev upo- 
števana nacionalna sestava. 
Po dogovoru predstavlja izje- 
mo predlog, da je za predse- 
dnika Zveznega komiteja za 
zakonodajo predlagan kandi- 
dat iz Slovenije, tako da je bilo 
v sestavo ZIS predloženih pet 
kandidatov iz SR Slovenije in 
trije kandidati iz SR Črne Gore. 

Novi Zvezni izvršni svet se 
bo v polni meri angažiral za 
reševanje velikih problemov 
ekonomske stabilizacije, pri- 
speval bo k razvoju samou- 
pravljanja, da bi združeno delo 
obvladovalo vse procese druž- 
bene reprodukcije. 

V nadaljevanju je Milka Pla- 
nine poudarila potrebo po na- 
dalnji preobrazbi Zveznega 
izvršnega sveta in zveznih 
upravnih organov, kot to za- 
hteva delegatska skupščina 
SFRJ. Ustanovljena bo poseb- 
na komisija, ki bo morala 
spremljati proces te preobra- 
zbe. Po dveh letih dela bo 
Zvezni izvršni svet poslal 
Skupščini SFRJ predloge, ki 

naj bi pomenili še korak k hi- 
trejši in popolnejši ustavni 
preobrazbi organizacije in de- 
lovanja ZIS in zveznih uprav- 
nih organov. 

IZVOLITEV ČLANOV 
ZVEZNEGA 
IZVRŠNEGA SVETA 

V soglasju z načelom o ena- 
kopravni zastopanosti repu- 
blik in ustrezne zastopanosti 
avtonomnih pokrajin sta bila 
za člane Zveznega izvršnega 
sveta izvoljena po dva pred- 
stavnika iz vsake republike in 
po eden iz vsake avtonomne 
pokrajine, in to: Boro Denkov, 
Zvone Dragan, Živorad Kova- 
čević, dr. Nedeljko Mandić, 
dr. Ivo Margan, Spasoje Me- 
denica, Abdulah Mutapčić, dr. 
Mito Pejovski, Janko Smole, 
Jon Srbovan, Borisav Srebrić, 
Dimitrije Tasić, dr. Rikard 
Štajner in dr. Mijat Šuković. 

Za podpredsednike Zvezne- 
ga izvršnega sveta so bili izvo- 
ljeni: Zvone Dragan, Boris 
Srebrić in dr. Mijat Šuković. 
Za zvezne sekretarje so bili 
izvoljeni: Lazar Mojsov - za 
zunanje zadeve, admiral Bran- 
ko Mamula - za ljudsko 
obrambo, Stane Dolanc - za 
notranje zadeve, Jože Florjan- 
čič - za finance, dr. Milenko 
Bojanić - za zunanjo trgovino, 
Luka Reljić - za tržišče in 
splošne gospodarske zadeve, 
Borislav Krajina - za pravoso- 
dje in organizacijo zvezne 
uprave in Mitko Čalovski - za 

informacije. 
Za predsednike zveznih ko- 

mitejev so bili izvoljeni: Rade 
Pavlović - za energetiko in in- 
dustrijo, dr. Milorad Stanoje- 
vić - za kmetijstvo, Mustafa 
Nazmi - za promet in zveze, 
dr. Djordje Jakovljević - za 
delo, zdravstvo in socialno 
skrbstvo, Dragomir Nikolic - 
za vprašanja borcev in voja- 
ških invalidov in Janko Česnik 
- za zakonodajo. 

Nato so novoizvoljena pred- 
sednica in člani Zveznega 
izvršnega sveta dali in podpi- 
sali slovesno izjavo. 

Za namestnike zveznih se- 
kretarjev so bili imenovani: 
Mirko Ostojić - za zunanje za- 
deve, Dane Petkovski - za 
ljudsko obrambo, Mirko Bu- 
nevski - za notranje zadeve, 
dr. Dragutin Grupković - za 
finance, Kadir Alijagić- za zu- 
nanjo trgovino, Ištvan Berdal- 
za tržišče in splošne gospo- 
darske zadeve, dr. Gojko Pro- 
danić- za pravosodje in orga- 
nizacijo zvezne uprave in 
Aleksandar Petković- za in- 
formacije. 

Za namestnike predsedni- 
kov zveznih komitejev so bili 
imenovani: dr. David Dašić- 
za energetiko in industrijo, 
Branko Jovanović- za kmetij- 
stvo, Andrej Grahor- za pro- 
met in zveze in Mila Djordjić- 
za delo, zdravstvo in socialno 
varstvo. Za generalnega direk- 
torja Zveznega zavoda za 
družbeno planiranje je bil ime- 
novan Miloš Sindjić. 

PRVA SEJA ZVEZNEGA ZBORA 

Nadaljnji razvoj delegatske skupščine kot 

rnesto demokratičnega dogovarjanja in 

usklajevanja interesov 

• Za predsednika Zveznega zbora je bil izvoljen dr. Anton Vratuša, za 
podpredsednika Mihajlo Brajovič, za sekretarja zbora pa je bil imenovan 
Aleksandar Vujin 

® ?v?*ni f1*01" si bo prizadeval, da bi negativne pojave v družbi bolj organizirano 
in hitreje odpravljali, je poudaril novoizvoljeni predsednik Zveznega zbora 

Prvi seji Zveznega zbora 
Skupščine SFRJ v novem skli- 
cu je predsedoval najstarejši 

de egatv Zboru Miloš Nikolčin seje počastili spomin umrlih seje, je bila najprej izvoljena 
(SAP Vojvodina). Z minuto rudarjev iz rudnika Zenica. Verifikacijska komisija, ki je 
molka so delegati na začetku Ko je bil določen dnevni red pripravila poročilo o rezultatih 
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zadnjih volitev delegatov v 
Zvezni zbor Skupščine SFRJ, 
da bi Zbor lahko verificiral 
mandate novoizvoljenih dele- 
gatov. 

Uspešne volitve 
v Zvezni zbor 

Ko je pregledala poročilo in 
druge akte Komisije za volitve 
in odpoklic delegatov v Zvez- 
nem zboru Skupščine SFRJ, je 
Verifikacijska komisija ugoto- 
vila, da so minule volitve zako- 
nito potekale in da ni bilo ne- 
pravilnosti, ki bi lahko vplivale 
na končne volivne rezultate. 
Sicer pa Komisija ni prejela 
nobene pritožbe na izvolitev 
delegatov v Zvezni zbor Skup- 
ščine SFRJ. Zaradi tega je 
predlagala Zboru, da verificira 
mandate vseh delegatov, izvo- 
ljenih v Zvezni zbor v posa- 
meznih republikah in pokraji- 
nah. 

Zbor je soglasno sprejel po- 
ročilo Verifikacijske komisije v 
celoti, s tem pa so bili verifici- 
rani mandati vseh novoizvolje- 
nih delegatov v Zveznem 
zboru. 

V nadaljevanju seje so dele- 
gati soglasno sprejeli predlog 
za sestavo Komisije Skupščine 
SFRJ za volitve in imenovanja, 
ki je bil pripravljen v sodelova- 
nju s komisijami skupščin re- 
publik in pokrajin za volitve in 
imenovanja. 

Izvolitev predsednika 
Zveznega zbora 

Delegati so soglasno podprli 
predlog Komisije za volitve in 
imenovanja, da za predsedni- 
ka Zveznega zbora izvolijo dr. 
Antona Vratušo (SR Slove- 
nija). 

Po glasovanju je novoizvo- 
ljeni predsednik Zbora dal slo- 
vesno izjavo in se zahvalil de- 
legatom za izkazano zaupanje, 
z obljubo, da bo predano in 
odgovorno izpolnjeval obvez- 
nosti in naloge, ki jih bodo 
imeli Zvezni zbor, Skupščina 
SFRJ in predsednik Zbora. 

Novoizvoljeni predsednik je, 
ko je govoril o prihodnjih nalo- 
gah, poudaril, kako izjemnega 
pomena je nadaljnji razvoj de- 
legatske skupščine kot mesta 
demokratičnega dogovarjanja 
in samoupravnega usklajeva- 
nja posebnih in skupnih inte- 
resov in aktivnosti na načelih 
vzajemnosti, skupne in osebne 
odgovornosti in socialistične 
solidarnosti. 

Živimo v državi, v kateri na- 
rodi in narodnosti in vsi delov- 
ni ljudje na kongresih ZK repu- 
blik in avtonomnih pokrajin, 
pri pripravi XII. kongresa ZKJ, 
plebiscitarno potrjujejo svojo 

pripravljenost, da dosledno 
nadaljujejo na temeljih sociali- 
stičnega samoupravljanja, na 
politiki bratstva in enotnosti in 
na načelih politike neuvršče- 
nosti. 

Med nami ni več žive usmer- 
jajoče besede predsednika Ti- 
ta in njegovega najbližjega so- 
delavca Edvarda Kardelja, ven- 
dar. bomo stalno imeli njuno 
ustvarjalno misel in vzgled v 
njunih delih. Na nas je, da jih 
uporabimo in uresničujemo. 

Ko je govoril o značilnostih 
časa, v katerem bo delovala 
nova delegatska skupščina, je 
dr. Anton Vratuša posebej 
opozoril na probleme eko- 
nomske nestabilnosti. Njihove 
vire poznamo in zavedamo se 
neugodnih gibanj, ki lahko do- 
bijo tudi politične dimenzije, 
če jih ne bomo hitreje reševali. 

Našo delegatsko skupščino 
v tem sklicu ne bodo delovni 
-ljudje, narodi in narodnosti Ju- 
goslavije, je rekel Vratuša, ce- 
nili le po tem, koliko novih za- 
konov je sprejela, temveč 
predvsem, kako bomo vsi sku- 
paj sposobni, da sprožimo 
ogromne rezerve, ki jih imamo 
v samem družbenem sistemu, 
v obsežnih družbenih vlaga- 
njih, namenjenih razvoju proi- 
zvodnih sil, dvigu družbenega 
standarda in kulture ter 
obrambne sposobnosti drža- 
ve, kakor tudi v globokem zau- 
panju naših ljudi v politični si- 
stem socialističnega samou- 
pravljanja. 

Dolžni smo, da zahtevamo 
odgovor, zakaj nam že dalj ča- 
sa upada ali stagnira produk- 
tivnost dela, kje so resnični 
vzroki preobremenjenosti 
združenega dela, zakaj se še 
naprej širijo pojavi določene 
nezainteresiranosti, odkod ne- 
kakšno capljanje na mestu, kje 
so pravi vzroki določene avtar- 
kije in zaprtosti. 

Moramo delovati, da bi te in 
druge pojave, ki nas vlečejo 
nazaj, organiziranejše in hi- 
trejše odpravljali. Seveda bi bi- 
lo iluzorno pričakovati, da bo 
ta velikanski posel opravila 
Skupščina SFRJ sama. Vsi 
družbeni dejavniki morajo de- 
lati v tej smeri, v smislu organi- 
ziranega delovanja vseh za- 
vestnih socialističnih sil. To je 
naša odgovornost ne samo do 
veličine dosežkov in ciljev so- 
cialistične revolucije, do jugo- 
slovanske skupnosti narodov 
in narodnosti, temveč tudi na- 
ša odgovornost pred cilji so- 
cializma kot svetovnega pro- 
cesa, pred obrazi vsega napre- 
dnega človečanstva. 

Zbor je v nadaljevanju dela 
na predlog Komisije za volitve 
in imenovanja za podpredse- 
dnika Zveznega zbora sogla- 

sno izvolil Mihaila Brajovića 
(SR Črna gora). Novoizvoljeni 
podpredsednik je dal pred 
Zborom slovesno izjavo. 

Na predlog Komisije Skup- 
ščine SFRJ za volitve in ime- 
novanja so delegati za sekre- 
tarja Zveznega zbora soglasno 
imenovali Aleksandra Vujina. 

Izvolitev predsednika 
in članov delovnih 
teles Zbora 

V nadaljevanju seje so dele- 
gati obravnavali predlog Komi- 
sije za volitve in imenovanja o 
izvolitvi predsednikov in čla- 
nov delovnih teles Zveznega 
zbora. Pri pripravi tega predlo- 
ga je potekalo usklajevanje 
med republikami in pokrajina- 
ma zaradi enakomerne razpo- 
reditve delegatov v vseh skup- 
ščinskih telesih, kakor tudi 
glede interesa delegatov za 
delo v posameznih odborih in 
komisijah. 

Zbor je konstituiral svoja de- 
lovna telesa v naslednjem se- 
stavu: 

Odbor za 
družbenoekonomske 
odnose: 
Vančo Nikolovski, predsednik 
in člani: Dušan Alimpić, Miha 
Briški, Žarko Čikara, Blaže 
Deloski, Vehbi Hajredini, Vu- 
kislav Janković, Žarko Kolen- 
da, Tomislav Kovač, Sonja 
Kraševec, Hamza Mehmeti, 
Siniša Petrovič, Huso Radon- 
čič, Rado Roter, Savo Savatić, 
Dragutin Sokal, Stevo Stani- 
vukovič, Čeda Stojisavljević, 
Mustafa Šabić, Boro Temenu- 
gov, Vladimir Vukmirović in 
Stojan Jaramaz; 

ODBOR ZA 
DRUŽBENOPOLITIČNE 
ODNOSE: 

Zvonko Špoljar, predsednik 
in člani: Radoslav Basarič, 
Jožo Bodružič, dr. Štefica Ba- 
htijarević, Ranko Djukić, Fati- 
ma Hadžialić, Vukadin Jova- 
nović, Svetislav Jakšić, dr. 
Alija Lekić, Zarija Martinović, 
Vilmoš Mclnar, dr. Boris Pet- 
kovski, Jože Pacek, Danilo 
Radulović, Hišen Ramadani, 
Marjan Rožič, Peter Stijepčić, 
Vahdet Spahiu, Ljiljana Tase- 
va, Ela Ulrih-Atena, Vjekoslav 
Vidjak in Zdenka Vojnić-Tu- 
nić: 

ODBOR ZA NOTRANJO 
POLITIKO: 

Rajko Ječmenica, predse- 
dnik In člani: Milenko Andje- 
lić, Junuz Aršinović, Mihailo 
Brajovlć, Ante Bukaa, Anka 

Djukić, Ivan Ginovski, Jetulah 
Gaši, Tatjana Holjevac-Ko- 
ren, Draško Jurišič, Lade Ko- 
lušovski, Radoslav Klanjšček, 
Jovica Lazarević, Abdulah 
Mulović, Mito Micajkov, Mile- 
na Pilipović, Vojislav Raiče- 
vić, Velimir Radivojevič, Bo- 
jan Škarja, Janko Šago, Mom- 
čilo Tajković in Ela Ulrih- 
Atena; 

ODBOR ZA ZUNANJO 
POLITIKO: 

Branko Jovetič, predsednik 
in člani: Tibor Boroš-Djevi, Pi- 
no Degrasi, Jadranka Feren- 
ček, Božidar Gorjan,. Radmir 
Jović, Batrić Jovanović, Trpe 
Jakovlevski, Muharem Kra- 
snići, Jusuf Keljmendi, Iso 
Njegovan, Mirko Ostojić, Če- 
domir Obradovič, dr. Branko 
Pavićević, Dušan Pekić, Vaso 
Radič, Biljana Stojanovič, 
Gojko Sekulovski, Ljiljana To- 
"dorova, Redžo Terzič, Jože 
Utenkar in dr. Anton Vratuša; 

ODBOR ZA LJUDSKO 
OBRAMBO: 

Redžo Terzič, predsednik in 
člani: Mirko Bajagič, Imer 
Bedžeti, Ante Biljan, Vladimir 
Boljević, Zekija Djulovič, Gra- 
dimir Djurić, Vlaško Janeski, 
Savin Jogan, Radoslav Klanj- 
šček, Radovan Knežević, Jor- 
dan Maneski, Mijat Merdović, 
Vojislav Mikić, Alji Muhadžeri, 
Aziz Demagu, Miloš Nikolčin, 
Života Panić, Dušan Pekić, 
Ivan Pleše, Peter Radaković 
in Tone Turnher; 

t 
ODBOR ZA 
PRORAČUN 
FEDERACIJE: 

Luka Banović, predsednik 
in člani: Rajko Gagović, Aslan 
Fazlija, Dragutin Harmadi, 
Mato Krstović, Janez Lukač, 
Vlada Malinović, Jovana Mu- 
šovič, Nikotina Mihailovska, 
Džodža Nikolovski, Milan Ra- 
jačič, Rado Roter, Živko Seku- 
iić in Milenko Stanič; 

ODBOR ZA 
PRAVOSODJE: 

Miodrag Trifunović, predse- 
dnik in člani: Junuz Aršinovič, 
Mato Broz, Ivan Ginovski, 
Emilija Djura, Bajram Kalač, 
Ivan Lejo, Janez Lukač, Maja 
Mažar-Numankadić, Eva Na- 
gllč, Čemajl Sahatčija, Stojan 
Tanievlć, Kata Voitić I Metodi 
Zvrcinov; 
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ODBOR ZA DELO, 
ZDRAVSTVO IN 
SOCIALNO POLITIKO: 

dr. Vulnet Starova, predse- 
dnik in člani: Osman Aruče- 
vić, Šaban Bekrić, Željko Do- 
lački, Bogdana Glumac-Leva- 
kov, Ankica Harapin, Sedat 
Heroj, dr. Mira Jadrić-Vinter- 
halter, Mlhailo Mihaljević, 
Ljubica Mikša, Nevenka No- 
vaković, Nevenka Neralić-MI- 
livojević, Zija Novobrdalija, 
Gaja Ninković, Svetozar Pe- 

povski, Alojzija Planinšek, 
Aleksandar Savić, Todor Sla- 
vinski, Milka Taseva-Gligori- 
jević, Zora Tomlč, Javorka 
Tanković in Anka Žugić; 

ODBOR ZA 
VPRAŠANJA BORCEV 
IN VOJAŠKIH 
INVALIDOV: 

Tone Turnher, predsednik in 
člani: Vangel Bitoljanu, Stojan 
Bjelajac, Aleksandar Bugar- 
6ić, in člani: Bogo Gorjan, Ši- 

rno Grdinić, Dragutin Harma- 
di, Predrag Trlfunović, Stevo 
Koruga, Mirče Kompelezov- 
ski, Miloš Nikolčln, Hajrić Ta- 
lić, Mihajlo Tiodorovič In dr. 
Dušica Zorić; 

MANDATNO- 
IMUNITETNA 
KOMISIJA: 

Viktor Djulabdić, predsednik 
in člani: Nevzat Aliji, Sait 
Burdžović, Mihalj Borza, Ibuš 
Hasoli, Jože Iskra, Blaženka 

Knjaz in Nevenka Milenković; 

ZAKONODAJNO- 
PRAVNA KOMISIJA: 

dr. Surija Pupovci, predse- 
dnik in člani: Ratko Bogdano- 
vić, Fatima Hadžialić, Draško 
Jurišić, Bogdanka Mamuzić, 
Eva Naglič, Slobodanka Ve- 
sković i Metodi Zvrcinov. Iz 
vrst znanstvenih in strokovnih 
delavcev sta v to Komisijo 
Izvoljena: dr. Momlr Dragaše- 
vić in Petar Stoilov. 

PRVA SEJA ZBORA REPUBLIK IN POKRAJIN 

Glavna naloga - boj za ekonomsko 

stabilizacijo 

Za predsednika Zbora republik in pokrajin z enoletnim mandatom je bil izvoljen 
Nikola Kmezić, za podpredsednika Drita Dobroši, za sekretarja pa je bil 
imenovan Zoran Mišković. 
Rešitve je treba iskati v skladu s potrebami in interesi združenega dela 

Prvo sejo Zbora republik in 
pokrajin Skupščine SFRJ no- 
vega delegatskega sklica je 
odprl najstarejši delegat v tem 
zboru inž. Živko Mučalov (SR 
Srbija). 

Takoj zatem so delegati 
izvolili Verifikacijsko komisijo. 
Njeni člani so obravnavali po- 
ročila skupščin republik in av- 
tonomnih pokrajin o izvolitvi 
njihovih delegatov v Zbor re- 
publik in pokrajin Skupščine 
SFRJ in o tem poročali Zboru. 

V imenu Verifikacijske komi- 
sije je zboru poročal inž. Djor- 
dje Radojev (SAP Vojvodina), 
ki je poudaril, da pri postopku 
volitev delegatov v Zbor repu- 
blik in pokrajin rii bilo nepra- 
vilnosti, ki bi lahko vplivale na 
rezultat teh volitev. Komisija je 
prav tako ugotovila, da ni bilo 
pritožb glede postopka volitev 
delegatov. 

Na temelju tega je Verifika- 
cijska komisija ugotovila, da 
so skupščine republik in avto- 
nomnih pokrajin izvolile svoje 
delegate v Zbor republik in po- 
krajin in predlagala zboru, da 
verificira mandat delegatov. 

Izvolitev predsednika 
Zbora 

Komisija za volitve in imeno- 
vanja je nato predložila Zboru 
predlog, da za predsednika 
Zbora republik in pokrajin za 
enoletnim mandatom izvoli Ni- 
kolo Kmezića, delegata iz SAP 
Vojvodine. 

Ta predlog je bil pripravljen 

v sodelovanju s komisijami 
skupščin republik in skupščin 
avtonomnih pokrajin, pristoj- 
nih za kadrovska vprašanja, o 
njem pa so potekale konzulta- 
cije v Koordinacijskem odboru 
Predsedstva Zvezne konferen- 
ce SZDLJ za določanje ka- 
drovske politike v organih in 
organizacijah v federaciji. 

Ker je bil predlog Komisije 
soglasno sprejet, je novoizvo- 
ljeni predsednik Zbora dal slo- 
vesno izjavo. 

V krajšem nastopnem govo- 
ru se je predsednik Zbora Ni- 
kola Kmezić delegatom zahva- 
lil za izkazano zaupanje, zah- 
valil pa se je tudi delegatom 
prejšnjega sklica za njihovo 
odgovorno delo, dosežene re- 
zultate in bogate izkušnje pri 
njihovem delu. S svojim delom 
se je ta Zbor potrdil kot pravo 
mesto za usklajevanje stališč 
republiških in pokrajinskih 
skupščin in za sporazumno 
odločanje o vprašanjih, ki so 

"skupnega pomena. 
Po njegovih besedah čaka 

Zbor republik in pokrajin tega 
sklica Skupščine SFRJ zelo 
zahtevno in obsežno delo. Boj 
za ekonomsko stabilizacijo pa 
ostaja njegova glavna naloga. 
Večjo proizvodnjo in večji do- 
hodek je mogoče ustvariti le z 
bojem za večjo produktivnost 
dela ob združevanju dela in 
sredstev na dohodkovnih te- 
meljih. Nujno bo tudi nadaljnje 
usklajevanje in gibanje sploš- 
ne ter skupne porabe v skladu 
z realnimi materialnimi mož- 

nostmi. Problemi devizne ne- 
likvidnosti in velika zadolže- 
nost v tujini terjajo nujne si- 
stemske in druge rešitve, ki 
bodo zagotavljale večji izvoz in 
bol uravnotežen uvoz. Rešitve 
pa je treba iskati v okvirih po- 
treb in interesov združenega 
dela. 

Zahtevne naloge Zbora so 
tudi določanje razvojne politi- 
ke v sedanjih pogojih in dolgo- 
ročno. Tudi revizija srednje- 
ročnega razvojnega plana bo 
zahtevala od delegatov dodat- 
na prizadevanja, da to nalogo 
uspešno in pravočasno opra- 
vijo. 

Nato je na predlog Komisije 
Skupščine SFRJ za volitve in 
imenovanja bila za podpredse- 
dnico Zbora republik in pokra- 
jin z enoletnim mandatom 
izvoljena Drita Dobroši, dele- 
gatka iz SAP Kosovo, ki je pred 
Zborom dala slovesno izjavo. 

Za sekretarja Zbora je bil 
imenovan Zoran Mišković, do- 
sedanji sekretar Zakonodajno- 
pravne komisije tega Zbora. 

Sestava delovnih teles 
Zbora 

V nadaljevanju seje so bili na 
predlog Komisije za volitve in 
imenovanja izvoljeni predse- 
dniki in člani delovnih teles 
Zbora republik in pokrajin in 
skupnih delovnih teles Skup- 
ščine SFRJ. 

Pri pripravi predloga za voli- 
tev predsednikov delovnih te- 
les je bila upoštevana enako- 

pravna zastopanost republik in 
ustrezna zastopanost avtono- 
mnih pokrajin na teh funkci- 
jah. 

Predlogi so bili pripravljeni v 
skladu z določbami Poslovni- 
ka Skupščine SFRJ o enolet- 
nem trajanju mandata teh 
funkcij in v sodelovanju s ko- 
misijami skupščin republik in 
skupščin avtonomnih pokra- 
jin, pristojnih za kadrovska 
vprašanja. S tem v zvezi je bilo 
predlagano, da se za vse od- 
bore Zbora republik in pokra- 
jin iz vsake republike izvolita 
po dva delegata, iz vsake ato- 
nomne pokrajine pa po en de- 
legat, v Zakonodajno-pravno 
komisijo in v Mandatno-imuni- 
tetno komisijo pa po en dele- 
gat iz vsake republike in avto- 
nomne pokrajine. V te številke 
so vključeni tudi predsedniki 
teh teles. 

Po soglasno sprejetem 
predlogu Komisije so bila kon- 
stituirana naslednja delovna 
telesa Zbora republik in pokra- 
jin: 

ODBOR ZA DRUŽBENI 
PLAN IN RAZVOJNO 
POLITIKO: 
Jovan Vujadinović, predse- 
dnik in člani: Nada Filipović, 
Dušan Gligorijević, Kemal Ha- 
lilović, dr. Borisav Jović, Ivo 
Kiemenčič, Salko Oruč, Mu- 
stafa Pljakić, Milivoj Popadić, 
Miran Potrč, Vojislav Srzentić, 
dr. Berislav Šefer, Pavle Ta- 
sevski in Vasil Tudžarov; 
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ODBOR ZA TRŽIŠČE 
IN CENE: 

Dušan llijević, predsednik in 
člani: Krsta Avramović, Mato 
Biškupec, Blagoja Djordjioski, 
dr. Ratjmir Fuks, Jože Globač- 
nik. Redžep Hamiti, dr. Šem- 
sudin Lejlić, Ljubomir Marko- 
vić, Jože Marolt, Olga Miličič- 
Arslanagić, Negre Novakov- 
ski, Milan Šanović in dr. Tiho- 
mir Vlaškalić; 

ODBOR ZA FINANCE: 
Antun Bubič, predsednik in 

člani: Mileva Ožakulin, Azem 
Hajdini, Dragoljub Jakić, Nu- 
ša Kerševan, Ljubomir Mar- 
kcvić, Marjan Markovič, Živko 
Mučalov, Negre Novakovski, 
Djordje Peklič, Hidžet Rama- 

dani, Radovan Simić, Rodo- 
ljub Stanič in Branko Sotra, 

ODBOR ZA KREDITNO- 
MONETARNI SISTEM: 

dr. Slobodan Gligorijević, 
predsednik in člani: Zdravko 
Ćirić, Žarko Dragović, Ana Jo- 
vanović, Milutin Jovićević, 
Abaz Kazazi, Josip Lovreno- 
vič, Milovan Markovič, Miran 
Mejak, Predrag Petrovski, 
Lojze Skok, Drago Sušeč, dr. 
Dušan Veljkovič in Dušan 
Vlatkovič; 
ODBOR ZA 
EKONOMSKE ODNOSE 
S TUJINO: 

Asan Kerim, predsednik in 
člani: Jovan Bogičevič, Mom- 
čilo Cemović, Aleksandar 

Icev, dr. Borisav Jović, Milutin 
Jovićević, Milovan Markovič, 
Boris Šnuderl, Janoš Šreder, 
Kemal Tarabar, Stipe Tojčič, 
Gojko Ubiparip, Ivo Vrandečič 
in Mirko Žlender; 

ODBOR ZA 
VPRAŠANJA RAZVOJA 
GOSPODARSKO MANJ 
RAZVITIH REPUBLIK 
IN AVTONOMNIH 
POKRAJIN: 

Ilija Djukić, predsednik in 
člani: Metodi Antov, dr. Ljubo- 
mir Bakič, Ibrahim Ibrahimo- 
vič, Milibor Jovanović, Mihovil 
Juriša, Venceslav Kovačević, 
Franc Križmančič, dr. Avdul 
Kurpejović, Mirko Popovič, 
Djordje Radojev, Milivoje Sti- 

jović, Emil Tomažič in dr. Du- 
šan Veljkovič; 

MANDATNO- 
IMUNITETNA 
KOMISIJA: 

Venceslav Kovačević, pred- 
sednik in člani: Ljuri Danuš, 
Drita Dobroši, Demuš Djoko- 
vič, Ibrahim Ibrahimović, Nu- 
ša Kerševan, Radmila Man- 
čevska in Djordje Radojev; 

ZAKONODAJNO- 
PRAVNA KOMISIJA: 

Marjan Markovič, predse- 
dnik in člani: Antun Bubič, Pe- 
tar Bucu, dr. Trajče Grujoski, 
Milibor Jovanović, Vjera Ko- 
vačević, Branko Šotra in Staja 
Zdravković. 

Delegat v Zveznem zboru 

Na podlagi poročila Verifikacijske komisije je Zvezni zbor 
verificiral mandate naslednjim delegatom, ki so bili izvoljeni 
v Zvezni zbor v republikah in avtonomnih pokrajinah: 

V SR Bosni 
in Hercegovini: 
Andjelič Milenko 
Aršinovič Junuz 
Bekrič Šaban 
Bjelajac Stojan 
Bodružič Jožo 
Djulabić Viktor 
Djulovič Zekija 
Čakič Zijad 
Dizdarevič Raif 
Gagović Rajko 
Hadžialič Fatima 
Hajdarević Muhamed 
Hošo Mujo 
Jadrič-Vinterhalter dr. Mira 
Knežević Radovan 
Kolenda Žarko 
Lazarevič Jovica 
Lekič dr. Alija 
Lojič Milenko 
Lukič Milan 
Madžar Numankadič Maja 
Mušovič Jovana 
Novakovič Nevenka 
Ostojič Mirko 
Radič Vaso 
Rodič Dragan 
Sokal Dragutin 
Šabič Mustafa 
Talič Hajrič 
Terzič Redžo 

I 

V SR Črni gori 
Aručevič Osman 
Bajagič Mirko 
Banovič Luka 
Bogdanovič Ratko 
Boljevič Vladimir 
Brajovič Mihajlo-Bebo 
Burdžovič Sait 
Čvorovič Rajko 
Grdinič Simo 

Jankovič Vukislav 
Jovanović Batrić 
Jovanović Vukadin 
Kalač Bajram 
Krstovič Mato 
Merdović Mijat 
Mihaljevič Mihailo 
Mulovič Abdulah 
Obradović Čedomir 
Ostojić dr. Branislav 
Pavićević dr. Branko 
Radončić Huso 
Radulovič Danilo 
Raičevič Vojislav 
Stijepčič Petar 
Tanjević Stojan 
Temalj Enera 
Tiodorović Mihailo 
Vujisič Dragan 
Vukmirovič Vladimir 
Žugić Anka 

V SR Hrvatski 
Adjič Krsto 
Bahtijarević Štefica 
Biljan Ante 
Broz Mato 
Bukša Ante 
Čikara Žarko 
Degrasi Pino 
Dolački Željko 
Ferenček Jadranka 
Gredelj Mladen 
Harapin Ankica 
Harmadi Dragutin 
fHoljevac-Koren Tatjana 
Jurišić Draško 
Knjaz Blaženka 
Koruga Stevo 
Kovač Tomica 
Lejo Ivan 
Melis Ivan 
Neralić-Milivojević Nevenka 
Oreški Vinko 

Pekič Dušan 
Pleše Ivan 
Popović Nikola 
Sekulič Živko 
Staničić Čedo 
Stanivuković Stevo 
Špoljar Zvonko 
Usodi Irena 
Vidjak Vjekoslav 

V SR Makedoniji 
Aliji Nevzet 
Bedžeti Imer 
Civkarovski B. Cane 
Bitoljanu dr Vangel 
Delovski Blaže 
Denković Vojo 
Dželadin Sulejman 
Ginovski Ivan 
Gligorijević-Takeva Milka 
Jakovlevski Trpe 
Janevski Blaško 
Kampelezovski Mirče 
Kasapova Anica 
Kolušovski Lade 
Maneski Jordan 
Micajkov Mito 
Mihajlovski Nikolina 
Nikolovski Džodža 
Nikolovski Vančo 
Pepovski Svetozar 
Petkovski Boro 
Ramadani Hisen 
Sekulovski Gojko 
Spirkovski Vojislav 
Starova dr. Vulnet 
Taseva Ljiljana 
Temenugov Boro 
Todorova dr Ljiljana 
Zafirov Rade 
Zvrcinov Metodi 

V SR Sloveniji 
Banovič Magdalena 
Briski Miha 
Brus Jože 
Čargo Franc 

Gorjan Bogo 
Iskra Jože 
Jogan Savin 
Jurhar Drago 
Klanjšček Radoslav 
Klenovšek Ana 
Krašovec Sonja 
Kuhar Viktorija 
Lukač Janez 
Mravljak Drago 
Mikša Ljubica 
Naglič Eva 
Pacek Jože 
Planinšek Alojzija 
Pučnik Janko 
Roter Rado 
Rožič Marjan • 
Skodlar Jože 
Slokar Jolanda 
Škarja Bojan 
Tomič Zora 
Turnher Tone 
Ulrih Ela-Atena 
Utenkar Jože 
Vratuša Anton 
Vrhovčak Ivanka 

V SR Srbiji 
Basarić Radoslav 
Bošković Dobrivoje 
Bugarčić Aleksandar 
Djukić Ranko 
Djurić Gradimir 
Ismaili Ismet 
Jaramaz Stojan 
Ječmenica Rajko 
Jović Radomir 
Krasnići Ramadan 
Malinović Vlada 
Martinović Zarija 
Mikić Vojislav 
Milenković Nevenka 
Njegovan Iso 
Petrovič Ljubomir 
Petrovič Siniša 
Pilipović Mileva 
Radaković Petar 
Radivojević Velimir 
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Rajačić Milan 
Savatić Savo 
Savić Aleksandar 
Slavinski Todor 
Stojanović Biljana 
Tankosić Javorka 
Trifunović Miodrag 
Trifunović Predrag 
Vesković Slobodanka 
Vostić Kata 

V SAP Kosovu 
Dragaj Musli 

Demaku Azis 
Fazliu Aslan 
Gaši Jetulah 
Hajredini Vehbi 
Hasoli Ibuš 
Heroj Sedat 
Jakšić Svetislav 
Kelmendi Jusuf 
Krasnići Muharem 
Mehmeti Hamza 
Meraku Nedžat 
Muhadžeri Ali 
Novobrdali Zija 
Pupovci dr. Surija 

Rodžaja Nurije 
Sahatčija Ćemaje 
Spahiu Vehdet 
Trajković Momčilo 
Žorić dr. Dušica 

V SAP Vojvodini 
Alimpić Dušan 
Boroš-Djevi Tibor 
Borza Mihalj 
Dobo Šandor 
Djukić Anka 
Djura Emilia 

Glumac-Levakov Bogdana 
Jovetić Branko 
Juhas Danil 
Katai Ladislav 
Mamuzić Bogdanka 
Marković Slavica 
Molnar Vilmoš 
Nikolčin Miloš , 
Ninković Gaja 
Panić Života 
Stanič Milenko 
Stojisavljević Čeda 
Šago Janko 
Vojnić-Tunić Zdenka 

Delegati v Zboru republik in pokrajin 

Na podlagi poročila Verifikacijske komisije je Zbor repu- 
blik in pokrajin verificiral mandate izvoljenim članom dele- 
gacij republiških in pokrajinskih skupščin v naslednji se- 
stavi: 

Skupščina SR Bosne in 
Hercegovine 
Bakič dr. Ljubomir 
Fuks dr. Ratimir 
Halilovič Kemal 
Ibrahimovič Ibrahim 
Jovanovič Ana 
Lejlič dr. Šemsudin 
Lovrenovič Josip 
Oruč Salko 
Peklić Djordje 
Šotra Branko 
Tarabar Kemal 
Ubiparip Gojko 

Skupščina SR Črne 
gore 
Dragovič Žarko 
Djokovič Demuš 
Cemović Momčilo 
Jakič Dragoljub 
Jovićević Milutin 
Kovačević Vjera 
Kurpejović dr. Avdul 

Marković Ljubomir 
Srzentić Vojislav 
Stijović M livoje 
Šanović Milan 
Vujadiriović Jovan 

Sabor SR Hrvatske 
Biškupec Mato 
Bubić Antun 
Ćirić Zdravko 
Filipović Nada 
Juriša Mihovil 
Kovačević Venceslav 
Miličić-Arslanagić inž. Olga 
Simić inž. Radovan 
Sušec Drago 
Šefer dr. Berislav 
Tojčić inž. Stipe 
Vrandečić inž. Ivo 

Sobranje SR 
Makedonije 
Antov Metodi 
Grujoski dr. Trajče 

Djordjioski Blagoja 
Icev Aleksandar 
Kerim Asan 
Mančevska Radmila 
Novakovski Negre 
Petrovski Predrag 
Ramadani Hidžet 
Tasevski Pavle 
Tudžarov Vasil 
Veljković dr. Dušan 

Skupščina SR 
Slovenije 
Globačnik Jože 
Kerševan Nuša 
Klemenčič Ivo 
Križmančić Franc 
Markovič Marjan 
Marolt Jože 
Mejak dr. Miran 
Potrč fi/lfran 
Skok inž. Lojze 
Šunderl Boris 
Tomažič Emil 
Žlender Mirko 

Skupščina SR Srbije 
Avramović Krsta 
Gligorijević dr. Dušan 

Gligorijević dr. Slobodan 
Jovanović Milibor 
Jović dr. Borisav 
Ljuri Danuši 
Marković Milovan 
Mučalov inž. Živko 
Popović Mirko 
Stanič Rodoljub 
Vlaškalić dr. Tihomir 
Vučković Vukosava 

Skupščina SAP Kosova 
Bogičević Jovan 
Dobroši Drita 
Djukić Ilija 
Hajdini dr. Azem 
Hamiti Redžep 
Kazazi Abaz 
Pljakić Mustafa 
Zdravković Staja 
Skupščina SAP 
Vojvodine 
Bucu Petar 
Džakulin Mileva 
llijević inž. Dušan 
Kmezić Nikola 
Popadić Milivoj 
Radojev inž. Djordje 
Šreder Janoš 

Življenjepisi novoizvoljenih funkcionarjev 

Skupščine SFRJ 

RAIF DIZDAREVIĆ 

Rojen leta 1926 v Fojnici. Po narodnosti Musliman. 
V NOV je sodeloval od 1. avgusta 1943. Član SKOJ od marca 

1944. Član ZKJ od marca 1945. 
Od leta 1945 do 1951 je opravljal dolžnosti v organih dr- 

žavne varnosti. Leta 1951 je bil napoten na delo v Minstrstvo 
za zu?an'e zadeve FLRJ, kjer je več let opravljal diplomatsko- politične naloge. Od leta 1951 do 1954 je bil sekretar Velepo- 
slaništva in odpravnik poslov FLRJ v Bolgariji; od leta 1956 do 
1959 je bil prvi sekretar Veleposlaništva FLRJ v Moskvi (hkrati 
tudi v Ulan Batorju); od 1963-1967 je bil svetnik Veleposlaniš- 
tva FLRJ v Pragi; med temi obdobji, ko je opravljal dolžnosti 
zunaj države, je opravljal različne odgr 'ime naloge v Zvez- 
nem sekretariatu za zunanje zadeve. O api^mbra 197.? 
julija 1974 je bil pomočnik zveznega se' etarja za zunanje 
zadeve. 

Več let je delal v Zvezi sindikatov Jugoslavije. Od novembra 
1967 do septembra 1972 je bil sekretar (in član Predsedstva). 
Sveta Zveze sindikatov Jugoslavije. V tem obdobju je bil član 
več organov in delovnih teles v federaciji. Od julija 1974 do 
aprila 1978 je bil predsednik Sveta Zveze sindikatov Bosne in 
Hercegovine in-član Predsedstva Sveta Zveze sindikatov Ju- 
goslavije. Od oktobra 1975 do julija 1978 je bil član Predsed- 
stva Republiške konference SZDL BiH. 

Opravljal je več dolžnosti v organizacijah in organih Zveze 
komunistov. Od 11. novembra 1974 naprej je član Central- 
nega komiteja ZK BiH. Sodeloval je na več konferencah in 
kongresih Zveze komunistov, Zveze sindikatov, Socialistične 
zveze, ZZB NOV in na II. in III. kongresu samoupravljalcev. 

Od aprila 1978 do aprila 1982 je bil predsednik Predsedstva 
Socialistične republike Bosne iri Hercegovine. Od aprila 1978 
do aprila 1982 je bil predsednik Sveta za splošno ljudsko 
obrambo Predsedstva SR BiH. Od leta 1978 je član Sveta za 
ljudsko obrambo SFRJ. 
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Na nedavnih volitvah je bil izvoljen za delegata v Zveznem 
zboru Skupščine SFRJ. 

Za sodelovanje v narodnoosvobodilnem boju in za zasluge 
na dolžnostih, ki jih je doslej opravljal, je bil večkrat odlikovan 
z Redom in Medaljo za hrabrost, Redom zaslug za narod z 
zlato zvezdo, Redom bratstva in enotnosti s srebrnim vencem, 
Redom Republike s srebrnim vencem in drugimi). Nosilec je 
nekaj tujih odlikovanj. Je dobitnik več družbenih priznanj, 
med njimi tudi nagrade ZAVNO BiH, Plakete varnosti SFRJ, 
Plakete ZZB NOV Jugoslavije, družbenega priznanja Zveze 
sindikatov BiH in drugih. 

MITO MICAJKOV 

Rojen v Kavadarcih leta 1923. 
Priznana visoka izobrazba. 
Udeleženec NOV od 1941 in nosilec »Partizanske spome- 

nice 1941«. 
Član SKOJ od leta 1938, KPJ pa od leta 1941. V času vojne 

in po osvoboditvi je opravljal pomembne in odgovorne druž- 
benopolitične in državne funkcije. 

Bilje: član Mestnega SKOJ - Kavadarci (leta 1941), namest- 
nik političnega komisarja in sekretarja partijskega biroja 
odreda »Sava Mihajlov«, sekretar partijskega biroja bataljona 
»Strašo Pindžur«, namestnik političnega komisarja in sekre- 
tar partijskega biroja bataljona II. makedonske narodnoosvo- 
bodilne udarne brigade, namestnik političnega komisarja in 
sekretar partijskega biroja grupe bataljonov, politični sekretar 
Okrožnega Komiteja KPJ Kumanovo, član Oblastnega komi- 
teja KPJ - Štip (1942-1944. leta). 

V obdobju od leta 1944 do 1959 je opravljal odgovorne 
dolžnosti v Službi državne varnosti Makedonije. Aktivno je 
sodeloval pri oblikovanju te službe in opravljal naslednje 
dolžnosti: načelnik Službe državne varnosti, podsekretar in 
državni sekretar Državnega sekretariata za notranje zadeve 
SR Makedonije. 

Bil je izvoljen za poslanca in delegata v več sklicih Sobranja 
SR Makedonije, v letih od 1959 do 1963 je bil član Izvršnea 
sveta Sobranja SR Makedonije, nato pa: politični sekretar 
Mestnega komiteja ZKM - Skopje (1963 do 1967), poslanec v 
Zboru narodov Zvezne skupščine in poslanec v Organizacij- 
skopolitičnem zboru Zvezne skupščine (1967 do 1974). 

Bil je izvoljen v organe družbenopolitičnih organizacij in 
sicer: za člana Centralnega komiteja KP Makedonije na II., III., 
IV., VI. in VII. kongresu KP Makedonije (ZKM), za člana Izvrš- 
nega komiteja CK KPM (ZKM), za člana Predsedstva CK ZKM, 
za člana Predsedstva RK SZDLM in drugo. 

Kot poslanec Zvezne skupščine je bil član delegacije jugo- 
slovanske Vlade na 27. zasedanju OZN v New Yorku in član 
Jugoslovanske skupine Interparlamentarne unije. Sedaj je: 
član Republiške konference SZDLM in predsednik Komisije 
za mednarodne odnose in stike, član Sekcije za mednarodne 
odnose Zvezne konference SZDLJ, predsednik Sveta za var- 
stvo in razvijanje človekovega okolja SR Makedonije in drugo. 

Odlikovan je z: Redom za hrabrost, Redom partizanske 
zvezde s puškami, Redom zaslug za narod z zlato zvezdo, 
Redom bratstva in enotnosti z zlatim vencem, Redom dela z 
rdečo zastavo, Redom Republike z zlatim vencem in drugo. 

Dr. ANTON VRATUŠA 
Rojen 21. februarja 1915 v Spodnji Slaveči, občina Murska 

Sobota, SR Slovenija, Slovenec. 
Pred vojno je diplomiral na Filozofski fakulteti - oddelek za 

zgodovino književnosti in promoviral za doktorja filozofskih 
znanosti. 

Po vojni je bil namestnik načelnika oddelka v Ministrstvu za 
notranje zadeve FLRJ; namestnik načelnika uprave v General- 
štabu JLA; načelnik oddelka - pooblaščeni minister v Držav- 
nem sekretariatu za zunanje zadeve; šef kabineta podpredse- 
dnika Zveznega izvršnega sveta - državni podsekretar; šef 
kabineta predsednika Zvezne skupščine; direktor Inštituta za 
družbene vede v Beogradu; v obdboju od leta 1965 do 1969 je 
bil poslanec Zvezne skupščine; nato je bil stalni predstavnik 
SFRJ v Združenih narodih v New Yorku in nato izredni ter 

pooblaščeni veleposlanik na Jamajki; namestnik državnega 
sekretarja za zunanje zadeve; podpredsednik Zveznega izvrš- 
nega sveta; predsednik Izvršnega sveta Skupščine SR Slove- 
nije. 

Do aprila 1982 je bil član Predsedstva Centralnega komiteja 
ZK Slovenije. 

Za člana CK ZK Slovenije je bil izvoljen leta 1959, 1965 in 
1978. 

Na IX. kongresu ZKS je bil izvoljen za člana CK ZKJ. 
Sedaj je delegat v Zveznem zboru Skupščine SFRJ. 
Bil je predsednik Zveznega sveta za vprašanje družbene 

ureditve, predsednik jugoslovanskega dela nekaterih meša- 
nih komitejev za gospodarsko sodelovanje, član Glavnega 
odbora SZDL Slovenije. 

Je predsednik Sveta Mednarodnega centra za upravljanje 
podjetij v družbeni lasti v državah v razvoju, delegat v družbe- 
nopolitčnem zboru Skupščine SR Slovenije, dopisni član 
SAZU in častni doktor Univerze »Edvard Kardelj« v Ljubljani. 

V NOB se je vključil leta 1941 in je nosilec »Partizanske 
spomenice 1941«. 

Član ZK je od leta 1943. 

NIKOLA KMEZIĆ 

Rojen 5. decembra 1919 v revni kmečki družini v Vrhovinah 
pri Otočcu na Hrvaškem. Po_ končani prvi svetovni vojni se je 
njegova družina preselila v Žednik pri Subotici. 

Kot gimnazijca so ga sprejeli v SKOJ, njegova aktivnost ni 
bila neznana policiji, ki ga je leta 1940 ujela kot člana Okrož- 
nega komiteja SKOJ. Istega leta je bil sprejet v Komunistično 
partijo Jugoslavije. 

Tik pred pričetkom druge svetovne vojne se je vpisal na 
Pravno fakulteto v Subotici, kjer je s skupino naprednih štu- 
dentov opravljal mnoge naloge. Na poziv Centralnega komi- 
teja KPJ je julija 1941 odšel v partizane. V času NOV je 
opravljal številne odgovorne dolžnosti. Med drugim je bil 
politični komisar XII. Vojvodinske udarne brigade in sekretar 
Komiteja KPJ 51. divizije NOV in POJ itd. 

Po vojni je opravljal vrsto odgovornih družbenih nalog v 
SAP Vojvodini, SR Srbiji in federaciji. Med drugim je bil 
poverjenik za notranje zadeve AP Vojvodine, generalni direk- 
tor Uprave za gradnjo prekopa Donava-Tisa-Donava, član 
Izvršnega sveta Ljudske skupščine AP Vojvodine, generalni 
direktor Jugoslovanske banke v Beogradu, generalni direktor 
Uprave carin FLRJ, sekretar za kmetijstvo in gozdarstvo Izvrš- 
nega sveta Ljudske skupščine Srbije in poslanec Zvezne 
skupščine, kjer je opravljal nekaj funkcij. Za predsednika 
Izvršnega sveta Skupščine SAP Vojvodine je bil izvoljen leta 
1974 in ponovno leta 1978. 

Več let je bil republiški in zvezni poslanec. Bil je član 
Pokrajinskega komiteja ZKS za Vojvodino, član centralnega 
komiteja ZK Srbije in predsednik Komisije za vas Centralnega 
komiteja ZK Srbije, član Izvršnega komiteja Pokrajinskega 
komiteja ZK Vojvodine in član Predsedstva Pokrajinskega 
komiteja Zveze komunistov Vojvodine. Predlagan je za člana 
Centralnega komiteja Zveze komunistov Jugoslavije iz SAP 
Vojvodine. 

Je udeleženec vseh povojnih kongresov Zveze komunistov 
Jugoslavije, kongresov Zveze komunistov Srbije od petega do 
osmega in vseh konferenc Zveze komunistov Vojvodine. 

Je nosilec »Partizanske spomenice 1941« in drugih visokih 
vojnih in povojnih odlikovanj. 

MILAN JONOVSKI 

Rojen 28. septembra 1922 v Sloeštici, SR Makedonija. Kon- 
čal je Pravno fakulteto v Skopju. Je udeleženec NOV od leta 
1942. Član SKOJ je od januarja 1942, član ZKJ pa od leta 1944 

Opravljal je naslednje dolžnosti: politični sekretar okraj- 
nega komiteja KP Makedonije in sekretar okrajnega ljudskega 
odbora Demir-Hisarskega okraja v SR Makedoniji leta 1945 in 
1946; oficir Uprave državne varnosti Makedonije do leta 1953; 
poslanec Sobranja SR Makedonije - sekretar Odobra za voli- 
tve in imenovanja do leta 1956; načelnik Oddelka za organiza- 
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c 1)0 m kadre v Republiškem sekretariatu za notranje zadeve 
SR Makedonije do leta 1961; sekretar Kadrovske komisije CK 
ZK Makedonije do leta 1964; višji svetnik v Personalni upravi 
Zveznega izvršnega sveta. Od leta 1967 je pomočnik general- 
nega sekretarja Skupščine SFRJ, od leta 1978 pa namestnik 
generalnega sekretarja Skupščine SFRJ. 

Bil je poslanec Sobranja SR Makedonije I., II III in V 
sklica, v sklicu od 1963 do 1965 je bil predsednik Komisije za 
poslovnik Republiškega zbora Sobranja SR Makedonije. 

Bil je član Okrajnega komiteja KP Makedonije v Kruševu, 
Demir-Hisarju in Bitoli, inštruktor v Okrožnem komiteju v 
Prilepu, član Kadrovske komisije CK ZKJ in drugo. 

Sedaj je član Predsedstva Konference Osnovne organiza- 
cije Zveze komunistov v Skupščini SFRJ. 

Odlikovan je z: Redom za hrabrost, Redom zaslug za narod 
s srebrno zvezdo, Redom dela s srebrnim vencem, Redom 
bratstva in enotnosti s srebrnim vencem in Redom dela z 
rdečo zastavo. 

\ 
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PREDLOG ZAKONA 

o spremembah in dopolnitvah zakona o 

delovnih razmerjih (ESA-701) 

POVZETEK 
Družbenopolitični zbor in Zbor združenega dela Skup- 

ščine SR Slovenije sta razpravljala o predlogu za izdajo 
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o delovnih 
razmerjih z osnutkom zakona na svoji seji, dne 10. 3. 1982. 
Zbor združenega dela je s svojim sklepom v skladu s 
predlogom Družbenopolitičnega zbora sprejel predlog za 
izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
delovnih razmerjih z osnutkom zakona in zadolžil Izvršni 
svet Skupščine SR Slovenije, da naj pri pripravi zakon- 
skega predloga prouči in ustrezno upošteva stališča Druž- 
benopolitičnega zbora, predloge, stališča in pripombe de- 
lovnih teles skupščine in zbora ter pripombe delegatov v 
razpravi na seji zbora. 

Po proučitvi zgoraj navedenih pripomb, mnenj in stališč 
je predlagatelj ustrezno spremenil in dopolnil predvsem 
naslednje člene predloga zakona: 

2. člen: Zakonska določba napotuje delavce organizacij 
združenega dela, da samoupravno opredelijo, pri katerih 
delih oziroma nalogah so, glede na njihovo vrsto, zahtev- 
nost in odgovornost delovne izkušnje resnično potrebne. 

7. člen: V primerjavi z osnutkom zakona je y predlogu 
zakona izpuščen zadnji odstavek, ki je predvideval 
ustrezno intervencijo skupščine občine, če delavci ne do- 
ločijo števila pripravnikov v skladu s tem členom. 

9. člen: V tej določbi se ne predvideva več zakonske 
obveznosti prerazporejanja delavca iz kraja v kraj brez 
njegove privolitve. Delavci v svojih samoupravnih splošnih 
aktih pa tako možnost lahko določijo, če so izpolnjeni z 
zakonom določeni pogoji in upoštevaje specifičnosti de- 
lovnega procesa in subjektivne okoliščine delavcev. 

11. člen: Iz spremenjenega člena jasneje izhaja, da je 
začasno prerazporejanje delavcev možno tudi med orga- 
nizacijami združenega dela na področju družbenih dejav- 
nosti, in to na podlagi ustreznega predhodnega spora- 
zuma organov upravljanja obeh organizacij združenega 
dela, ki mora vsebovati določbe o pravicah pri razporeja- 
nju ustvarjenega dohodka na podlagi združevanja dela 
delavcev v drugi organizaciji združenega dela ter o načinu 
zagotavljanja pravice do samoupravljanja in drugih pravic 
v zvezi z upravljanjem in gospodarjenjem z družbenimi 
sredstvi v organizaciji združenega dela, v katero je bil 
delavec začasno razporejen. 

21., 22., 23. člen: V zvezi z urejanjem dela »preko pol- 
nega delovnega časa« je bil večinsko sprejet variantni 
predlog, po katerem se pojem »podaljšanega delovnega 
časa« izpušča iz zakona s tem, da gre tudi v primerih, ko 
splošni družbeni interes in narava dejavnosti terjajo, da se 
brez prekinitve opravijo določena dela oziroma naloge, 
pod pogoji, ki jih določajo posebni zakoni, za opravljanje 
dela preko polnega delovnega časa. 

31. člen: V novem 114. a členu se jasneje določa, da 
morajo delavci vsake organizacije združenega dela v svo- 
jem samoupravnem splošnem aktu določiti osnove za 
urejanje medsebojnih razmerij delavcev v organizacijah 

združenega dela in udeležencev usmerjenega izobraževa- 
nja, z namenom tesnejšega in čim hitrejšega povezovanja 
izobraževanja in dela. 

40. člen: Iz določbe tega člena je sedaj jasno razvidno, 
da se lahko odškodninski postopek pred sodiščem zdru- 
ženega dela uvede tudi pred potekom 3 mesečnega roka, 
če je delavec pismeno izjavil, da ne bo povrnil ugotovljene 
škode ali če se s sklepom pristojnega organa zavrne 
odškodninsko zahtevo delavca. 

Glede na izpostavljena mnenja, stališča in predloge je 
predlagatelj v predlogu zakona predvidel še nekatere nove 
rešitve, ki pa niso bile vsebovane v osnutku zakona. 

6. člen: V tej določbi se predlaga zaostritev pogojev za 
sklepanje delovnega razmerja za določen čas. V primeru, 
ko odpadejo razlogi za delovno razmerje za določen čas 
(če nadomeščanemu delavcu preneha delovno razmerje, 
ali če začasno povečani obseg dela postane trajen) pa 
lahko delavec, ki je dosedaj ta dela opravljal v delovnem, 
razmerju za določen čas sklene delovno razmerje za nedo- 
ločen čas in to brez oglasa. 

12. člen: V spemenjenem 58. členu zakona se pravica 
delavcev do vrnitve v isto temelno organizacijo združe- 
nega dela razširja tudi na naslednje primere: 

- ko /e delavcu prenehalo delovno razmerje, ki ga je 
sklenil za določen čas v drugi temeljni organizaciji v zvezi 
z združevanjem dela in sredstev po 64. členu zakona o 
združenem delu: 

- ko mu je prenehalo delovno razmerje, ki ga je sklenil 
za določen čas v drugi temeljni organizaciji zaradi ugotov- 
ljenih širših družbenih potreb: 

- ko mu je prenehalo delovno razmerje v organu, orga- 
nizaciji aH skupnosti federacije, v katero je bil poslan 
zaradi opravljanja strokovnih del in nalog. 

17. člen: V zvezi s prerazporejanjem delovnega časa se v 
novem 67. b členu predvideva zaščitna norma za posebne 
kategorije delavcev. 

49. člen: V predvideni določbi 207. a člena se ureja 
specifika glede prenehanja delovnega razmerja delavcev 
pri nosilcih samostojnega osebnega dela tako, da delavcu 
preneha delovno razmerje po samem zakonu tudi v pri- 
meru smrti nosilca samostojnega osebnega dela. 

58. člen: Zaradi nejasnosti, ki bi lahko nastale ob uvelja- 
vitvi tega zakona v zvezi z objavljanjem del oziroma nalog 
delavcev, ki so oziroma bodo izpolnili pogoje za polno 
osebno pokojnino, se predvideva ustrezna prehodna do- 
ločba. 

59. člen: Ustrezen prehodni režim se določa tudi v zvezi 
z omejevanjem dela preko polnega delovnega časa in dela 
po pogodbi o delu. 

V skupščinski razpravi so bile izpostavljene pripombe in 
pomisleki o primernosti 35. člena s katerim se je povdar- 
jalo načelo hitrosti disciplinskega postopka in 38. člena 
zakonskega osnutka, ki je določal, da lahko odloži izvrši- 
tev disciplinskega ukrepa prenehanja delovnega razmerja, 
le delavski svet. Po temeljiti proučitvi teh pripomb je 
predlagatelj oba člena izpustil iz predloga zakona. 
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1. člen 

V zakonu o delovnih razmerjih (Uradni list 
SRS, št. 24/77 in 30/78) se 12. člen spremeni 
tako, da se glasi: 

»Delovna razmerja delavcev, ki opravljajo 
dela za samoupravne interesne skupnosti, 
druge samoupravne organizacije in skupnosti 
in njihova združenja, družbenopolitične orga- 
nizacije in druge družbene organizacije ter 
društva, in ki zaradi majhnega števila ne mo- 
rejo s svojimi samoupravnimi splošnimi akti 
urejati teh razmerij, se lahko urejajo s samou- 
pravnim sporazumom ali s pogodbo, ki jo 
sklenejo delavci, pristojni organ uporabnika 
njihovih storitev in sindikat.« 

2. člen 

V drugem odstavku 18. člena se doda nov 
stavek, ki se glasi: 

»Delovne izkušnje se določijo kot posebna 
zahteva le za opravljanje tistih del oziroma 
nalog, pri katerih so, glede na njihovo vrsto, 
zahtevnost in odgovornost in ne glede na 
zahtevano stopnjo strokovne izobrazbe, de- 
lovne izkušnje potrebne.« 

3. člen 

Druga alinea 20. člena se spremeni tako, da 
se glasi: 

»- za delovno zmožnost tista strokovna 
znanja, sposobnosti in spretnosti, ki jih je 
delavec pridobil oziroma razvil z uspešno 
končanim usposabljanjem z delom. Za delov- 
no zmožnost se šteje tudi uspešno opravlja- 
nje del oziroma nalog v neposrednem proi- 
zvodnem ali drugem procesu, kar se ugotavlja 
na način in po postopku, določenem s sa- 
moupravnim splošnim aktom.« 

4. člen 

V 21. členu se številka »15« nadomesti s 
številko »8«. 

5. člen 

V šesti alinei 24. člena se za besedo »orga- 
nizaciji« doda besedilo »ali če gre za udele- 
ženca usmerjenega izobraževanja iz 114. a 
člena.« 

Sedma alinea se nadomesti z novo, ki se 
glasi: 

>»- če gre za nezaposleno invalidno osebo;« 
Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi: 
»O sklenitvi delovnega razmerja brez ogla- 

sa oziroma javnega razpisa so delavci v roku 8 
dni dolžni obvestiti pristojno skupnost za za- 
poslovanje.« 

6. člen 

V prvi alinei 36. člena se za besedo »čas« 
doda besedilo: 

»vendar ne več kot devet mesecev«. 
V tretji alinei se za besedo »organizacije« 

doda besedilo: 
»ki ne traja več kot šest mesecev,« 
Doda se nov peti odstavek, ki se glasi: 
»Delavec, ki je sklenil delovno razmerje za 

določen čas lahko v primeru, če delavcu, ki ga 

je nadomeščal preneha delovno razmerje ali 
če začasno povečani obseg dela temeljne or- 
ganizacije postane trajen, sklene delovno ra- 
zmerje za nedoločen čas. V tem primeru se 
delovno razmerje sklene brez oglasa.« 

7. člen 

Prvi odstavek 42. člena se spremeni tako, da 
se glasi: 

»Delavci temeljne organizacije so v skladu z 
določbo prejšnjega člena dolžni, da v vsakem 
koledarskem letu sklenejo delovno razmerje z 
določenim številom pripravnikov. To število 
določijo delavci v skladu s kadrovskim načr- 
tom temeljne organizacije in s samoupravnim 
sporazumom o usklajevanju letnih načrtov 
zaposlovanja v občini vsako leto najpozneje 
do 31. decembra. 

Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi: 
»Delavci temeljnih organizacij v sestavi de- 

lovne organizacije oziroma sestavljene orga- 
nizacije združenega dela lahko s skupnim let- 
nim kadrovskim načrtom v skladu s samou- 
pravnim sporazumom o združitvi v delovno 
organizacijo oziroma v sestavljeno organiza- 
cijo združenega dela, določijo, da nekatere 
temeljne organizacije sklenejo delovno ra- 
zmerje z manjšim in druge z večjim številom 
pripravnikov; pri tem število pripravnikov ne 
sme biti manjše od planiranega skupnega šte- 
vila pripravnikov. 

Sedanji drugi odstavek postane tretji odsta- 
vek. 

8. člen 

V 43. členu se črta drugi stavek prvega 
odstavka. 

V drugem stavku drugega odstavka se be- 
sede »skladu z merili« nadomestijo z beseda- 
mi »primerih in ob pogojih«. 

9. člen 

Prvi odstavek 46. člena se spremeni tako, 
da se glasi: 

»Delavci v samoupravnem splošnem aKtu 
lahko določijo, da se delavca razporedi na 
delo iz enega kraja v drugi kraj brez njegove 
privolitve, pod pogojem, da je razdalja med 
krajema manjša od 30 km, ter da je zagotov- 
ljen prevoz na delo in z dela s sredstvi javnega 
prometa oziroma temeljne organizacije in 
pod drugimi pogoji, določenimi v samouprav- 
nem splošnem aktu.« 

Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi: 
»V primeru, da je razdalja med krajema 

večja od 30 km, pa se delavca lahko razporedi 
na delo iz enega kraja v drugi kraj le z njegovo 
privolitvijo ali če se s tem bistveno ne poslab- 
šajo njegovi življenjski pogoji in življenjski 
pogoji njegove družine. Delavci v samouprav- 
nem splošnem aktu določijo, kaj se šteje za 
bistveno poslabšanje življenjskih pogojev de- 
lavca in njegove družine.« 

Sedanji drugi odstavek postane tretji odsta- 
vek s tem, da se besedi »prejšnjega odstavka« 
nadomestita z besedama »prejšnjih odstav- 
kov«. 

OPOMBE: 
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OPOMBE: 10. člen 
V drugem odstavku 47. člena se pika nado- 

mesti z vejico in doda besedilo: 
»izven sestave delovne organizacije oziro- 

ma sestavljene organizacije združenega dela 
pa sporazum organov upravljanja obeh orga- 
nizacij združenega dela « 

Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi: 
»Razen v primerih iz prejšnjega odstavka 

pa lahko določa sporazum organov upravlja- 
nja obeh organizacij združenega dela pravico 
delavca, da preide na delo v drugo organiza- 
cijo združenega dela ustrezno svoji strokovni 
izobrazbi oziroma z delom pridobljeni delovni 
zmožnosti tudi v primerih, ko je temeljna or- 
ganizacija po zakonu dolžna zagotoviti delav- 
cu delo, pa v okviru temeljne organizacije, 
delovne organizacije ali sestavljene organiza- 
cije združenega dela ni del oziroma nalog 
ustreznih njegovi strokovni izobrazbi in z de- 
lom pridobljeni delovni zmožnosti. 

Sedanji tretji odstavek postane četrti odsta- 
vek s tem, da se beseda »in« med besedama 
»prvega« in »drugega« nadomesti z vejico, za 
besedo »drugega« pa se dodata besedi »in 
tretjega«. Za besedo »razpisa« se postavi pi- 
ka, ostalo besedilo se črta. 

Sedanji četrti odstavek postane peti odsta- 
vek. . 

11. člen 
Za 47. členom se doda nov 47. a člen ki se 

glasi: 
»47. a člen 

Kadar delavcu začasno ni mogoče zagoto- 
viti dela zaradi zmanjšanega obsega dela v 
temeljni organizaciji (pomanjkanje surovin, 
repromateriala, okvar na strojnih napravah, 
začasno zmanjšanje programa dela posamez- 
ne organizacije združenega dela družbene 
dejavnosti ipd.) in je potrebna pomoč drugi 
temeljni organizaciji (izpolnjevanje planskih, 
pogodbenih obveznosti, večja dobava surovin 
ipd.), je delavec lahko v primerih in ob pogo- 
jih, določenih v samoupravnem splošnem ak- 
tu temeljne organizacije ter na podlagi pred- 
hodno sklenjenega sporazuma organov 
upravljanja obeh temeljnih organizacij, zača- 
sno razporejen na delo v drugo temeljno or- 
ganizacijo, vendar le za določen čas, ki sme 
trajati največ 6 mesecev. 

Sporazum iz prejšnjega odstavka mora vse- 
bovati določbe o pravicah pri razporejanju 
ustvarjenega dohodka na podlagi združeva- 
nja dela delavcev v drugi temeljni organizaciji 
ter o načinu zagotavljanja pravice do samou- 
pravljanja in drugih pravic v zvezi z upravlja- 
njem in gospodarjenjem z družbenimi sred- 
stvi v temeljni organizaciji, v katero je bil 
delavec začasno razporejen na delo. 

Delavec, ki je začasno razporejen na delo v 
drugo temeljno organizacijo, obdrži vse pra- 
vice, obveznosti in odgovornosti iz delovnega 
razmerja v temeljni organizaciji, iz katere je 
razporejen.« 

12. člen 
58. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Delavec ima pravico, da se v roku 30 dni, 

vrne v isto temeljno organizacijo na dela, ki 
jih je opravljal ali na druga dela, ki ustrezajo 
njegovi strokovni izobrazbi oziroma z delom 
pridobljeni delovni zmožnosti, v primerih: 

- ko mu je prenehalo delovno razmerje, ki 
ga je sklenil za določen čas zaradi potreb v 
zvezi z združevanjem dela in sredstev po 
64.členu zakona o združenem delu; 

- ko mu je prenehala samoupravna, javna 
ali druga družbena funkcija, na katero je bil 
izvoljen oziroma imenovan; 

- ko mu je prenehalo delovno razmerje v 
organu, organizaicji ali skupnosti federacije, 
v katero je bil poslan zaradi opravljanja stro- 
kovnih del in nalog; 

- ko mu je prenehalo delovno razmerje, ki 
ga je sklenil za določen čas zaradi ugotovlje- 
nih družbenih potreb. Kriteriji in merila ter 
organ pristojen za ugotavljanje družbenih po- 
treb se določijo z družbenim dogovorom o 
kadrovski politiki«. 

o 
13. člen 

60. člen se črta. 
14. člen 

V prvem odstavku 62. člena se črta besedilo 
»58. do 61.« in nadomesti z besedilom »59.in 
61.« 

Drugi odstavek se spremeni tako, da se 
glasi: 

»Ne glede na določbe prejšnjega odstavka 
se zoper delavca lahko uvede ali nadaljuje 
disciplinski postopek.« 

\ . I ■_ 
15. člen 

Za 65. členom se doda 65. a člen, ki se glasi: 

»65. a člen 
Delovni čas je lahko med letom neenako- 

merno razporejen, če to zahteva narava de- 
javnosti ali narava določenih del oziroma na- 
log v temeljni organizaciji, zaradi organizacije 
dela, boljše izkoriščenosti delovnih sredstev, 
racionalnejše izrabe delovnega časa, odvi- 
snosti opravljanja določenih del oziroma na- 
log od predpisanih rokov ali podobnih drugih 
primerov, določenih s samoupravnim sploš- 
nim aktom. 

V primerih iz prejšnjega odstavka se upo- 
števa 42 urni delovni teden kot povprečna 
delovna obveznost posameznega delavca za 
obdobje, ki ga določi samoupravni splošni akt 
in ki ne sme biti daljše od enega leta.« 

16. člen 
66. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»V temeljni organizaciji s sezonskim znača- 

jem dela (npr. kmetijstvo, gozdarstvo, gradbe- 
ništvo, gostinstvo, turizem^ se delovni čas 
razporedi, tako, da traja v času sezone več kot 
42 ur izven sezone pa manj kot 42 ur na teden, 
vendar v letnem povprečju delovni čas ne sme 
presegati 42 ur na teden.« 

17. člen 
Za 67. členom se dodata nova 67. a in 67. b 
člen, ki se glasita: 
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»67. a člen 

V primerih višje sile ali izjemnih okoliščin 
(prekinitev dobave energetskih virov, okvare 
na strojnih napravah, ovire v dobavi materia- 
la, ovire v prometu ipd.) zaradi katerih pride 
do zmanjšanega oziroma povečanega obsega 
dela ali do prekinitve dela, se lahko ob pogo- 
jih in na način, ki ga določa samoupravni 
splošni akt, začasno prerazporedi delovni 
čas. 

Začasna prerazporeditev delovnega časa, 
upoštevaje povprečno 42 urno delovne ob- 
veznost, lahko traja toliko časa, kolikor je 
nujno potrebno, da se preprečijo oziroma od- 
pravijo posledice izjemnih okoliščin ali višje 
sile.« 

»67. b člen 

Določbe o prepovedi dela preko polnega 
delovnega časa veljajo tudi v primerih preraz- 
poreditve delovnega časa iz 65. a, 66. in 67. a 
člena tega zakona.« 

18.člen 

V prvem odstavku 70. člena se med besede 
»razmerje« in »s krajšim« dodajo besede 
»oziroma ima pravico, da začne delati«. 

Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi: 
»Po prenehanju razloga za delo s krajšim 

delovnim časom delavka opravlja delo s pol- 
nim delovnim časom.« 

Sedanji drugi odstavek postane tretji odsta- 
vek. 

19. člen 

V 74. členu se drugi odstavek spremeni 
tako, da se glasi: 

»Delavci v temeljni organizaciji uredijo v 
samoupravnem splošnem aktu pravice, ob- 
veznosti in odgovornosti iz delovnega ra- 
zmerja delavca, ki opravlja dela oziroma nalo- 
ge iz prvega odstavka tega člena. Delavci v 
temeljnih organizacijah in delavec se spora- 
zumejo o načinu uresničevanja teh pravic, 
obveznosti in odgovornosti.« 

Dodajo se novi tretji, četrti in peti odstavek, 
ki se glasijo: 

»Delavci v temeljni organizaciji lahko sprej- 
mejo sklep o izbiri delavca, ki že dela v drugi 
temeljni organizaciji s polnim delovnim ča- 
som le če se na objavo ne prijavijo nezaposle- 
ne ali delno zaposlene osebe, ki po svoji stro- 
kovni izobrazbi oziroma z delom pridobljeni 
delovni zmožnosti izpolnjujejo razpisne po- 
goje. 

Delavci so dolžni vsakih 12 mesecev objavi- 
ti taka dela, dokler zanje ne sklenejo delovne- 
ga razmerja z nezaposleno ali delno zaposle- 
no osebo. 

Z dnem, ko nastopi delo oseba, sprejeta po 
objavi iz prejšnjega odstavka, preneha delov- 
no razmerje delavcu, ki je do tedaj opravljal to 
delo«. 

20. čien 

75. člen se črta. 

21. člen OPOMBE: 

V prvem odstavku 79. člena se doda nova 3 
alinea, ki se glasi: 

- »če splošni družbeni interes in narava 
dejavnosti terjajo, da se brez prekinitve opra- 
vijo določena dela oziroma naloge v skladu s 
pogoji, ki jih določajo zakoni«. 

22. člen 

V 81. členu se doda nov prvi odstavek, ki se 
glasi: x _n 

»Dela prek polnega delovnega časa po /9. 
in 80. členu tega zakona delavci ne smejo 
uvesti, če ga je mogoče opraviti z ustrezno 
smotrno organizacijo in delitvijo dela, razpo- 
reditvijo delovnega časa, z uvajanjem novih 
izmen ali zaposlitvijo novih delavcev. 

Besedilo 81. člena postane drugi odstavek s 
tem, da se besede »12 ur na teden« nadome- 
stijo z besedami »30 ur na mesec«. 

23. člen 

82. člen se črta. 
24. člen 

V drugem odstavku 84. člena se med besedi 
»delavci« in »najmanj« doda besedilo »te- 
meljne organizacije in pristojna skupnost za 
zaposlovanje«. 

25. člen 

V drugem odstavku 91. člena se številka 
»60« nadomesti s številko »45«. 

V tretjem odstavku se med besedama »šte- 
jejo« in »dela« črta beseda »zlasti«. 

V petem odstavku se črta besedilo »še do 
pet delovnih dni«, besedilo »ki imajo priznan 
status invalidne osebe po posebnih predpisih 
in delavcem s telesnimi okvarami in sicer v 
obeh primerih, če jim je priznana najmanj 
60% telesna okvara« se črta in nadomesti z 
besedilom: »ki jim je priznana najmanj 60% 
telesna okvara, delovnim invalidom, ki imajo 
pravico do skrašanega delovnega časa ter 
delavcem, ki negujejo in varujejo težje telesno 
ali zmerno, težje in težko duševno prizadeto 
osebo. Tako določeni povečani letni dopust 
lahko znaša skupaj največ 5 delovnih dni«. 

26. člen 

V prvem odstavku 96. člena se med besedi 
»leto« in »do« doda beseda »praviloma«. Be- 
sedilo: »Če ga nastopi ob koncu leta, ga ne- 
pretrgoma nadaljuje v naslednjem koledar- 
skem letu«, se črta in se nadomesti z besedi- 
lom: »v samoupravnem splošnem aktu se lah- 
ko določijo primeri, ko ima delavec pravico 
izrabiti del letnega dopusta nad 12 delovnih 
dni najkasneje do konca februarja naslednje- 
ga koledarskega leta«. 

V drugem odstavku se besedilo »izrabijo 
letni dopust v naslednjem koledarskem letu« 
nadomesti z besedilom »v celoti izrabijo letni 
dopust do konca naslednjega koledarskega 
leta«. 27. člen 

V 97. členu se beseda »in« med besedama 
»poslovanje« in »če« spremeni v vejico, na 
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OPOMBE: koncu pa se črta pika in doda besedilo »in v 
primerih iz 67. a člena«. 

28. člen 
V prvem odstavku 110. člena se nadomesti 

besedilo »strokovnega usposabljanja in izpo- 
polnjevanja, na katero je bil poslan« z besedi- 
lom »odsotnosti z dela zaradi izobraževanja v 

• primerih, ki jih določa samoupravni splošni 
akt«. 

29. člen 
113. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Delavec ima pravico in obveznost, da s 

stalnim izobraževanjem in usposabljanjem iz- 
popolnjuje svojo strokovno izobrazbo in ra- 
zvija svoje delovne zmožnosti. Zato se delavci 
v skladu s planom temeljne organizacije 
vključujejo v programe za pridobitev ali izpo- 
polnjevanje izobrazbe ali v usposabljanje«. 

30. člen 
114. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»V samoupravnem splošnem aktu določijo 

delavci temeljne organizacije vrste, oblike in 
načine izobraževanja delavcev ter pogoje za 
uresničevanje pravic in obveznosti delavcev 
do usmerjenega izobraževanja upoštevaje 
zlasti: plan temeljne organizacije, potrebe de- 
lovnega procesa, načrte za prekvalifikacijo in 
dokvalifikacijo, izobraževanje za opravljanje 
del oziroma nalog v deficitarnih poklicih, 

, usmerjeno izobraževanje v svoji stroki, zmož- 
nost delavca za delo, ki ga bo opravljal po 
končanem usmerjenem izobraževanju, delav- 
čeve uspehe pri delu. 

V samoupravnem splošnem aktu se določi- 
jo tudi pravice in obveznosti delavcev, ki se 
izobražujejo ob delu ali iz dela ter njihov ob- 

- seg,« upoštevaje pogoje iz prejšnjega od- 
stavka. 

Medsebojne pravice, obveznosti in odgo- 
vornosti delavcev v temeljni organizaciji in 
delavca - udeleženca usmerjenega izobraže- 
vanja se podrobneje določijo v pogodbi o 
napotitvi v usmerjeno izobraževanje«. 

31. člen 
Za 114. členom se doda nov 114. a člen, ki 

se glasi: 
114. a člen 

Delavci v temeljni organizaciji določijo s 
samoupravnim splošnim aktom osnove za 
urejanje medsebojnih razmerij delavcev in 
udeležencev usmerjenega izobraževanja. Po- 
leg pravic, obveznosti in odgovornosti, ki jih 
imajo udeleženci usmerjenega izobraževanja 
pri opravljanju proizvodnega dela oziroma 
delovne prakse v skladu s 26. členom zakona 
o usmerjenem izobraževanju, delavci določijo 
tudi druge medsebojne pravice, obveznosti in 
odgovornosti ter pogoje za njihovo uresniče- 
vanje, zlasti pa: 

- pravico in obveznost udeleženca usmer- 
jenega izobraževanja, da v skladu z vzgojno- 
izobraževalnim programom opravlja določe- 
na dela v organizaciji združenega dela (npr. 

praktični pouk, izdelava seminarske ali di- 
plomske naloge, vključevanje v razvoj no-razi- 
skovalno delo ipd.). 

- pravico in obveznost udeleženca usmer- 
jenega izobraževanja, da opravlja določena 
dela v temeljni organizaciji, 

- pravico udeleženca usmerjenega izobra- 
ževanja do nagrade v skladu s prispevkom, ki 
ga je dal s svojim delom k dohodku temeljne 
organizacije, 

- prednostno pravico do štipendije ob iz- 
polnjenih pogojih, določenih v samouprav- 
nem splošnem aktu, 

- pravico udeleženca usmerjenega izobra- 
ževanja, do nadomestila posameznih stro- 
škov v zvezi z usmerjenim izobraževanjem, 

- pravico udeleženca usmerjenega izobra- 
ževanja, da po končanem usmerjenem izo- 
braževanju sklene delovno razmerje z delavci 
temeljne organizacije v skladu s potrebami 
temeljne organizacije, če izpolnjuje zahteva- 
ne pogoje za opravljanje takih del oziroma 
nalog. 

Udeleženec usmerjenega izobraževanja 
vzpostavi medsebojno razmerje z delavci te- 
meljne organizacije s podpisom izjave, da 
sprejema pravice, obveznosti in odgovorno- 
sti, določene v samoupravnem splošnem aktu 
iz prejšnjega odstavka. 

O posameznih pravicah, obveznostih in od- 
govornostih posameznih udeležencev usmer- 
jenega izobraževanja odloča pristojni organ 
temeljne organizacije, po postopku in na na- 
čin, določen v samoupravnem splošnem aktu. 

32. člen 
V prvem odstavku 118. člena se med bese- 

dami »delu« in »ima« črta vejico in doda be- 
sedilo: »in v primeru, ko delovna naprava ali 
priprava ni opremljena s predpisanimi oziro- 
ma predvidenimi varnostnimi pripomočki ali 
napravami. 

33. člen 
V 123. členu se dodata nova prvi in drugi 

odstavek, ki se glasita: 
»Delavke ne smejo opravljati podzemskih 

del v rudnikih. 
Prepoved iz prejšnjega odstavka ne velja za 

delavke: 
- ki opravljajo dela s posebnimi pooblastili 

in odgovornostmi, 
- ki morajo zaradi strokovnega izobraževa- 

nja opraviti določen čas delovne prakse na 
podzemskih delih v rudnikih, 
- ki so zaposlene v zdravstvenih in social- 

nih službah in v drugih primerih, ko morajo 
odhajati na podzemska dela v rudnik zaradi 
opravljanja del, ki niso fizična.« 

Sedanji prvi odstavek postane tretji odsta- 
vek in se spremeni tako, da se glasi: 

»Delavci v samoupravnem splošnem aktu v 
skladu Š samoupravnim sporazumom o zdru- 
žitvi v delovno organizacijo opredelijo težka 
fizična dela in dela, ki lahko škodljivo in s 
povečano nevarnostjo vplivajo na zdravje de- 
lavke, ki jih delavke ne smejo opravljati, glede 
na svoje psihofizične sposobnosti oziroma 
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zaradi varstva materinstva, še zlasti med no- 
sečnostjo« 

Sedanji drugi in tretji odstavek postaneta 
četrti in peti odstavek. 

34. člen 

V tretjem odstavku 129. člena se med bese- 
di »samohranilka« in »ki« doda besede »ozi- 
roma delavec-samohranilec«, beseda »raz- 
porejena« med besedama »let« in »na« pa se 
nadomesti z besedo »razporejen«. 

35. člen 

136. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Pravice iz 70., drugega odstavka 130., 

131., 133. in 134. člena tega zakona ima dela- 
vec - oče otroka, če se tako sporazumeta z 
materjo-delavko; pravice iz navedenih členov 
in iz 126. člena tega zakona pa ima tudi dela- 
vec-oče otroka oziroma delavec, ki otroka 
neguje, če mati umre, zapusti otroka oziroma 
če je na podlagi izvida in mnenja pristojne 
zdravstvene organizacije trajno ali začasno 
nesposobna za samostojno življenje in delo. 

Delavec - oče otroka oziroma delavec, ki 
otroka neguje, če mati umre, zapusti otroka 
oziroma če je na podlagi izvida in mnenja 
pristojne zdravstvene organizacije trajno ozi- 
roma začasno nesposobna za samostojno 
življenje in delo, ima pravico tudi do nepretr- 
ganega porodniškega dopusta v obsegu 
zmanjšanem za toliko, kolikor je mati to pravi- 
co že izrabila, najmanj pa za 28 dni.« 

36. člen 

144. členu se doda nov drugi odstavek, ki se 
glasi: 

»Šteje se, da invalidna oseba izpolnjuje 
pogoje za opravljanje del oziroma nalog, če 
je bila zanje usposobljena.« 

Sedanji drugi in tretji odstavek postaneta 
tretji in četrti odstavek. 

37. člen 

Tretji odstavek 148. člena se spremeni tako, 
da se glasi: 

»Delavci iz 12. člena tega zakona lahko 
ustanovijo z delavci enakih ali sorodnih de- 
javnosti skuprvo disciplinsko komisijo.« 

Doda se nov četrti odstavek, ki se glasi: 
»Če je zoper odločbo skupne disciplinske 

komisije podan ugovor, mora ta preizkusiti 
svojo odločbo.« 

38. člen 

153. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Disciplinski ukrep prenehanja delovnega 

razmerja se izreče za primere hujših kršitev 
delovnih dolžnosti, ki jih določijo delavci v 
samoupravnem splošnem aktu v zvezi z: 

- neopravičenim izostankom z dela; 
- kršitvami določb o varstvu pred požarom, 

eksplozijo, naravnimi nesrečami ter pred 
škodljivim delovanjem strupenih in drugih ne- 
varnih snovi; 

- opustitvijo ukrepov za varstvo delavcev 
pri delu; 

- nezakonitim razpolaganjem z družbenimi 
sredstvi; 

- zlorabo položaja ali prekoračitvijo dane- 
ga pooblastila; 

- izdajo poslovne, uradne ali druge z zako- 
nom ali samoupravnim splošnim aktom dolo- 
čene tajnosti; 

- zlorabo odsotnosti z dela zaradi bolezni; 
- opustitvijo zahteve individualnega poslo- 

vodnega organa oziroma predsednika kole- 
gijskega poslovodnega organa in vodje de- 
lovne skupnosti za uvedbo disciplinskega po- 
stopka zaradi hujše kršitve delovne obvezno- 

St Pri opredelitvi hujših kršitev po prejšnjem 
odstavku delavci v samoupravnem splošnem 
aktu upoštevajo ali zaradi kršitev prihaja do 
motenj v razmerjih pri opravljanju del oziroma 
nalog, zlasti pa, ali prihaja do večje material- 
ne škode oziroma do nevarnosti za nastanek 
take škode, hujših posledic za pravice delav- 
cev do posledic ali nevarnosti za njihovo živ- 
ljenje in zdravje ali do bistvenih motenj v 
samoupravnih odnosih.« 

39. člen 

Za 153. členom se dodata nova 153. a in 
153. b člen, ki se glasita: 

»153. a člen 

Delavci v samoupravnem splošnem aktu 
določijo število dni neopravičenega izostanka 
z dela, ki ne sme biti manjše od pet in ne večje 
od sedem delovnih dni v obdobju šest mese- 
cev, za katerega se izreče disciplinski ukrep 
prenehanja delovnega razmerja.« 

153. b člen 

Delavci v samoupravnem splošnem aktu 
lahko določijo še druge hujše kršitve delovnih 
obveznosti, za katere se lahko izreče disci- 
plinski ukrep prenehanja delovnega ra- 
zmerja.« 

40. člen 

Drugi in tretji odstavek 158. člena se spre- 
menita tako, da se glasita: 

»Obstoj škode in okoliščine, v katerih je 
škoda nastala, povzročitelja in višino ugotovi 
organ, določen v samoupravnem splošnem 
aktu temeljne organizacije.« 

»Če delavec ne povrne ugotovljene škode v 
roku treh mesecev oziroma do poteka tega 
roka pismeno izjavi, da je ne bo povrnil, lahko 
uveljavljajo delavci temeljne organizacije od- 
škodnino pri sodišču združenega dela.« 

Dodata se nova četri in peti odstavek, ki se 
glasita: 

»Če delavci temeljne organizacije ne povr- 
nejo škode delavcu v roku treh mesecev ozi- 
roma do poteka tega roka pristojni organ te- 
meljne organizacije s sklepom zavrne zahtevo 
delavca, ima delavec pravico zahtevati odško- 
dnino pri sodišču združenega dela. 

Delavec in delavci v temeljni organizaciji se 
lahko sporazumejo o višini odškodnine. Ta 
sporazum mora biti pismen in je izvršilni na- 
slov.« 

OPOMBE: 
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v I 

OPOMBE: 41. člen 
160. člen se črta. 

42. člen 
V 162. členu se črta besedilo: 
»ki ustrezajo njegovi strokovni izobrazbi 

oziroma z delom pridobljeni delovni zmožno- 
sti.« 

43. člen 
V 165. členu se za besedo »oproščen« po- 

stavi pika, ostalo besedilo se črta in nadome- 
sti z novim stavkom, ki se glasi: 

>-Te pravice nima delavec, ki mu je z do- 
končno odločbo izrečen disciplinski ukrep za 
hujšo kršitev delovne obveznosti, zaradi kate- 
re je bil odstranjen z dela iz temeljne organi- 
zacije.« 

44. člen 
Za 166. členom se doda nov 116. a člen, ki 

se glasi: 

»166. a člen 
Če je bil delavec neupravičeno začasno od- 

stranjen z dela, na katerem je delal ter zača- 
sno razporejen na druga dela oziroma naloge, 
ima v primerih iz 165. in 166. člena tega zako- 
na pravico do razlike osebnega dohodka, ki bi 
ga dobil, če ne bi bil začasno prerazporejen 
na druga dela oziroma naloge.« 

45. člen 
V 167. členu se doda nov drugi odstavek, ki 

se glasi: 
»V primeru iz 4. točke prejšnjega odstavka 

se šteje, da delavcu, ki neopravičeno izostane 
z dela, delovno razmerje preneha z dnem, ko 
je nehal delati v temeljni organizaciji, če se do 
konca disciplinskega postopka ne vrne na 
delo.« 

46. člen 
V prvem odstavku 171. člena se besedilo 

»ugotovi, da sta temeljna organizacija in dela- 
vec soglasna« črta in nadomesti z besedama 
»da Soglasje«. 

Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi: 
»Pristojni organ temeljne organizacije lah- 

ko da soglasje po prejšnjem odstavku, če 
ugotovi, da se na oglas oziroma javni razpis 
del in nalog ni prijavil kandidat, ki izpolnjuje 
razpisne pogoje. Oglas oziroma javni razpis 
mora biti objavljen najmanj tri mesece preden 
delavec, ki ta dela opravlja, izpolni pogoje za 
polno osebno pokojnino. Oglas oziroma javni 
razpis se ponovi vsako leto, dokler se ne prija- 
vi kandidat, ki izpolnjuje razpisne pogoje.« 

Sedanji drugi odstavek postane tretji odsta- 
vek s tem, da se črta zadnja alinea. 

47. člen 
Za 171. členom se doda nov 171. a člen, ki 

se glasi: 
»171. a člen 

Delavki, če to želi, se glede prenehanja de- 

lovnega razmerja šteje izpolnitev pogojev za 
polno osebno pokojnino tako kot delavcu.« 

48. člen 
V drugem odstavku 184. člena se doda nova 

alinea, ki se glasi: 
» - v primerih iz 47. a člena tega zakona«. 

49. člen 
Za 207. členom se doda nov 207. a člen, ki 

se glasi: 

»207. a člen 
Delavcu preneha delovno razmerje po sa- 

mem zakonu tudi v primeru smrti nosilca sa- 
mostojnega osebnega dela - z dnem, ki ga 
določi kolektivna pogodba.« 

50. člen 
V 213. členu se med besedama »sklenejo« 

in »pogodbo« črtata besedi »delavcem« med 
besedama »se« in »največ« pa se črta besedo 
»praviloma.« 

51. člen 
V 214. členu se številka »90« nadomesti s 

številko »60«. 
V šesti vrsti tega člena se med besedi »na- 

rave« in »pri« dodajo besede »začasnih ali 
občasnih del v gostinstvu in turizmu«. 

52. člen 
V 215. členu se številka »90« nadomesti s 

številko »60«. 

53. člen 
215. a člen se črta. 

54. člen 
V prvem odstavku 217. člena se v tretji vrsti 

za besedo »ugotovi« dodajo besede »in pi- 
smeno sporoči«, na koncu pa se doda nov 
stavek, ki se glasi: 

»Za delo po pogodbi o delu delavca je po- 
trebno pismeno soglasje pristojnega organa 
temeljne organizacije, v kateri je v delovnem 
razmerju, razen kadar gre za opravljanje krat- 
kotrajnih začasnih oziroma občasnih del, ki 
trajajo največ do 7 dni v posameznem kole- 
darskem letu.« 

KAZENSKE SANKCIJE 

55. člen 
Prvi odstavek 219. člena se spremeni tako, 

da se glasi: 
»Z denarno kaznijo od 5.000 do 50.000 di- 

narjev se kaznuje za prekršek temeljna orga- 
nizacija: 

1. če v nasprotju z drugim odstavkom 18. 
člena določi kot poseben delovni pogoj de- 
lovne izkušnje; 

2. če ne določi razvida del oziroma nalog, ki 
jih morajo delavci v temeljni organizaciji iz- 
polnjevati pri opravljanju dejavnosti temeljne 
organizacije (19. člen); 
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3. če ne ugotavlja delovne zmožnosti na 
način in po postopku, določenem v samou- 
pravnem splošnem aktu (20. člen); 

4. če ne pošlje oglasa oziroma razpisa v 
predpisanem roku pristojni skupnosti za za- 
poslovanje (23. člen); 

5. če v nasprotju z 24. členom tega zakona 
sklene delovno razmerje z delavcem brez 
oglasa oziroma javnega razpisa; 

6. če kandidate ne obvesti pismeno o odlo- 
čitvi o izbiri (29. člen); 

7. če do preteka roka za reelekcijo ne razpi- 
še ponovne izbire za delavca na dela oziroma 
k nalogam, kjer ima posebna pooblastila in 
odgovornosti (31. člen); 

8. če sprejme delavca na poskusno delo v 
nasprotju z določbami samoupravnega sploš- 
nega akta (32. člen); 

9. če sklene delovno razmerje za določen 
čas v nasprotju s primeri in pogoji, ki so 
določeni v tem zakonu oziroma v samouprav- 
nem splošnem aktu (36. člen); 

10. če v vsakem koledarskem letu v predpi- 
sanem roku ne določi ustreznega števila pri- 
pravnikov oziroma če z njimi ne sklene delov- 
nega razmerja (42. člen); 

11. če razporedi delavca na delo v nasprotju 
z drugim odstavkom 46. člena tega zakona; 

12. če razporedi tedenski delovni čas v na- 
sprotju z drugim odstavkom 63. člena tega 
zakona; 

13. če pristojnemu organu skupščine obči- 
ne ne pošlje plana izrabe sklada letnega de- 
lovnega časa ali če ne izvede postopka za 
uskladitev (64. člen); 

14 če določi delovni čas v nasprotju s 65.a, 
66., 67.a, 77., 78., 79., 80. in 82. členom tega 
zakona; 

15. če sklene delovno razmerje z delavci v 
nasprotju z 71. in 74. členom tega zakona; 

16. če uvede v nasprotju z 81. členom tega 
zakona delo preko polnega delovnega časa; 

17. če mesečno ne spremlja in ne ocenjuje 
podatkov izkoriščenosti delovnega časa ali če 
ne obvešča delavce in skupnosti za zaposlo- 
vanje o teh podatkih (84. člen); 

18- če ne zagotovi delavcu predpisanega 
odmora, dnevnega ali tedenskega počitka ali 
dopusta (86., 87., 88. ali 91. člen); 

19. če v samoupravnem splošnem aktu ne 
določi vrst, oblik in načinov izobraževanja 
delavcev ter pogoje za uresničevanje pravic in 
obveznosti delavcev do izobraževanja (114. 
člen); 

20. če v samoupravnem splošnem aktu ne 
določi osnov za urejanje medsebojnih razme- 
rij delavcev in udeležencev usmerjenega izo- 
braževanja (114. a člen); 

21. če ne zagotovi potrebnih pogojev za 
nočno delo (119. člen); 

22. če naloži delavcu, da opravlja dela ozi- 
roma naloge v nasprotju s 121. členom tega 
zakona; 

23. Če odredi delo delavki v nasprotju z 123. 
členom tega zakona; 

24. Če odredi oziroma organizira nočno de- 
lo žensk v nasprotju s 126., 127. in 129. čle- 
nom teaa zakona; 

25. Če v skladu s 136. členom tega zakona 
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ne zagotovi pravic delavcev, ki negujejo OPOMBE, 
otroke; 

26. Če ne da prednostne pravice pri zapo- 
slitvi nezaposlenim invalidnim osebam, ki iz- 
polnjujejo pogoje za opravljanje ustreznih del 
oziroma nalog (144. člen); 

27. Če v samoupravnem splošnem aktu ne 
določi primerov hujših kršitev delovnih ob- 
veznosti in števila dni neopravičenega izo- 
stanka z dela, za katere se izreče disciplinski 
ukrep prenehanja delovnega razmerja (153. in 
153.a člen); . 

28. Če sporazum o višini odškodnine, če je 
ta dosežen, ne sklene v pismeni obliki (zadnji 
odstavek 158. člena); 

29. Če delavce v skladu s prvim odstavkom 
161. člena tega zakona začasno ne odstrani z 
dela, na katerem dela in ga začasno razporedi 
na drugo delo oziroma nalogo oziroma zača- 
sno ne odstrani iz temeljne organizacije, 

30. Če se odredi začasna odstranitev z dela 
oziroma iz temeljne organizacije v nasprotju s 
samoupravnim splošnim aktom (162. člen), 

31. Ce da v nasprotju z drugim odstavkom 
171. člena tega zakona soglasje, da delavec, 
ki izpolni pogoje za polno osebno pokojnino, 
nadaljuje delovno razmerje; 

32. Če v skladu s tretjim odstavkom 171. in 
171. a člena tega zakona ne upošteva želje 
delavca, ki izpolni pogoje za polno osebno 
pokojnino; 

33. Če organizira delo na domu v nasprotju 
s 188. ali 190. členom tega zakona; 

34 Če sklene pogodbo o delu v nasprotju z 
213., 214., 215., 216. ali 217. členom tega 
zakona. 

Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi: 
»Če je s prekrškom iz prvega odstavka tega 

člena ogroženo zdravje ali življenje delavcev, 
ali če je povzročena večja materialna škoda, 
se temeljna organizacija kaznuje z denarno 
kaznijo od 10.000 do 100.000 dinarjev, odgo- 
vorna oseba temeljne organizacije pa z de- 
narno kaznijo od 1.000 do 10.000 dinarjev«. 

56. člen 

V prvem odstavku 220. člena se besedilo 
»od 3 000 do 10.000 dinarjev« nadomesti z 
besedilom »od 5.000 do 50.000 dinarjev«. 

Sedanja 2. točka se spremeni tako, da se 
glasi: 

»Če ne zagotovi delavcu delovnih pogojev 
in pravic iz delovnega razmerja glede delov- 
nega časa, odmora, počitka in dopustov, 
osebnih dohodkov, varstva pri delu in drugih 
pravic, določenih v skladu s tem zakonom, v 
kolektivni pogodbi in pogodbi o delovnem 
razmerju (193., 194. in 200. člen).« 

V sedanji 3. točki se za besedo »razmerju« 
doda besedilo: 

»po določilih tega zakona in kolektivne po- 
godbe«. 

Doda se drugi odstavek, ki se glasi: 
»Če je s prekrškom iz prejšnjega odstavka 

ogroženo zdravje ali življenje delavcev ali če 
je povzročena večja materialna škoda, se no- 
silec samostojnega osebnega dela kaznuje z 
denarno kaznijo od 10.000 do 100.000 dinar- 
jev.« 

   — - - g 



PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 59. člen 

57. člen 
Delavci v temeljni organizaciji morajo us- 

kladiti samoupravne splošne akte in urediti 
delovna razmerja ter delo po pogodbi o delu v 
skladu z določbami tega zakona do 31 12 
1982. 

58. člen 
Dela oziroma naloge, ki jih opravljajo delav- 

ci, ki izpolnjujejo pogoje za polno osebno 
pokojnino oziroma dela in naloge, ki jih 
opravljajo delavci, ki bodo izpolnili pogoje za 
polno osebno pokojnino do 31. 12. 1982, so 
delavci dolžni objaviti najpozneje do 1 10 
1982. 

Do 31. 7. 1984 lahko delo preko polnega 
delovnega časa nad 30 ur na mesec, toda ne 
več kot 48 ur na mesec in delo po pogodbi o 
delu nad 60 dni, toda največ 90 dni v posa- 
meznem koledarskem letu ali izven primerov, 
ki jih določajo določbe tega zakona o zača- 
snem in občasnem delu, odobri pristojni or- 
gan občinske skupnosti za zaposlovanje v 
posebej upravičenih primerih, koto zahtevajo 
objektivne okoliščine. 

60. člen 
Kolektivne pogodbe po tem zakonu se mo- 

rajo uskladiti z določbami tega zakona do 31. 

Ta zakon začne veljati 8. dan po objavi v 
Uradnem listu SRS. 

SKUPŠČINA SR SLOVENIJE 
IZVRŠNI SVET 

OBRAZLOŽITEV 

l. 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na svoji seji, dne 21. 

januarja 1982 sprejel predlog za izdajo zakona o spremambah 
in dopolnitvah zakona o delovnih razmerjih z osnutkom za- 
kona. 

Predlog za izdajo zakona z osnutkom je bil skupaj z Analizo 
o uresničevanju zakona o delovnih razmerjih, dne 22. januarja 
1982 poslan v obravnavo Skupščini SR Slovenije. 

V Skupščini SR Slovenije so navedeno gradivo obravnavali 
Odbor za družbenopolitični sistem ter Odbor za družbenoe- 
konomske odnose Zbora združenega dela, Odbor za družbe- 
nopolitični sistem Družbenopolitičnega zbora, Odbor za druž- 
benopolitični in komunalni sistem Zbora občin, Zakon odaj no- 
pravna komisija in Komisija za volitve, imenovanja in admini- 
strativne zadeve Skupščine SR Slovenije. Stališča in pri- 
pombe k predlogu za izdajo zakona o spremembah in dopol- 
nitvah zakona o delovnih razmerjih z osnutkom zakona je 
sprejel tudi Izvršni odbor Predsedstva Republiške konference 
Socialistične zveze delovnega ljudstva, in pri tem upošteval 
tudi stališča, mnenja in pripombe Predsedstva Republiškega 
sveta Zveze sindikatov Slovenije in Predsedstva Republiške 
konference Zveze socialistične mladine Slovenije. 

Družbenopolitični zbor in Zbor združenega dela Skupščine 
SR Slovenije sta razpravljala o predlogu za izdajo zakona o 
spremembah in dopolnitvah zakona o delovnih razmerjih z 
osnutkom zakona na seji, dne 10. 3. 1982. 
Družbenopolitični zbor je predlagal Zboru združenega dela, 
da sprejme predlog za izdajo zakona o spremembah in dopol- 
nitvah zakona o delovnih razmerjih z osnutkom zakona v 
skladu s stališči, ki so bila sprejeta na seji zbora. 

Po sklepu Zbora združenega dela Skupščine SR Slovenije 
je bilo ugotovljeno, da je predlagatelj pri pripravi predloga za 
izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o delov- 
nih razmerjih z osnutkom zakona upošteval usmeritve zbora 
in predložil analizo o uresničevanju zakona o delovnih ra- 
zmerjih. Na podlagi teh ugotovitev je zbor sprejel predlog za 
izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o delov- 
nih razmerjih z osnutkom zakona in zadolžil Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije, da naj pri pripravi zakonskega pred- 
loga prouči in ustrezno upošteva stališča Družbenopolitič- 
nega zbora, predloge, stališča in pripombe delovnih teles 
skupščine in zbora ter pripombe delegatov v razpravi na seji 
zbora. 

II. 
Predlagatelj je v pripravah zakonskega predloga proučil vsa 

v postopku skupščinske obravnave podana mnenja, pri- 
pombe, stališča in predloge in jih upošteval tako, da je 
ustrezno spremenil in dopolnil posamezne določbe osnutka 
zakona. Predlagane rešitve predloga zakona so usklajene tudi 
z večinskimi mnenji in stališči, ki jih je do odprtih sistemskih 
vprašanj že v postopku priprave predloga za izdajo zakona o 
spremembah in dopolnitvah zakona o delovnih razmerjih z 
osnutkom zakona zavzel Republiški družbeni svet za vpraša- 
nja družbene ureditve. V kolikor nekaterih podanih mnenj, 
pripomb, stališč in predlogov predlagatelj ni upošteval, je to 
obrazloženo pri posameznih členih predloga zakona in v 
zadnjem delu obrazložitve, kjer so obrazložene pripombe na 
določbe zakona o delovnih razmerjih, ki niso bile zajete v 
osnutku zakona. V sedanji noveli zakona tudi niso upoštevane 
morebitne spremembe in dopolnitve, ki bi jih zahtevala nova 
zakonodaja s področja pokojninskega in invalidskega zavaro- 
vanja. 

k 1. členu 
Težave pri urejanju delovnih razmerij, ki se pojavljajo v 

delovnih skupnostih z majhnim številom delavcev (npr. v 
Mednarodnem centru za upravljanje podjetij v družbeni last- 
nini v deželah v razvoju, krajevnih skupnostih, društvih - 
Planinska zveza Slovenije, Zveza tabornikov Slovenije, Rdeči 
križ Slovenije) so narekovale predlagano rešitev v tem členu. 

Upoštevaje stališča, da s pravno-sistemskega vidika ni 
ustrezno v zakonu podrobno s številkami določati, kdaj je 
neka delovna skupnost tako majhna, da delavci v njej ne 
morejo s samoupravnimi splošnimi akti urejati delovnih ra- 
zmerij, se v 1. členu variantni predlog črta. V zvezi z izpostav- 
ljeno dilemo, kdaj je primerno, da se delovna razmerja teh 
delavcev urejajo s samoupravnim sporazumom in kdaj s po- 
godbo, je predlagatelj mnenja, da je to odvisno predvsem od 
statusa uporabnika njihovih storitev glede na naravo sredstev, 
s katerimi upravljajo. Glede na način sprejemanja samouprav- 
nih sporazumov je potrebno urejati ta razmerja s samouprav- 
nim sporazumom v družbeno pravnih osebah in kadar zdru- 
žuje delo več delavcev (3 aH več). Kadar pa se bodo ta 
razmerja urejala v civilno pravnih osebah in le za enega ali dva 
delavca pa je ustreznejša pogodba. 
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k 2. členu: 
Po proučitvi pripomb na 2. člen osnutka zakona, da naj se v 
zakonu natančneje opredeli, katera so dela oziroma naloge, ki 
zahtevajo določene delovne izkušnje, je predlagatelj spreme- 
nil člen tako, da je napotil delavce, da pri določanju delovnih 
izkušenj kot posebne zahteve za opravljanje del oziroma 
nalog upoštevajo vrsto, zahtevnost in odgovornost teh del 
oziroma nalog, ne glede na zahtevano stopnjo strokovne 
izobrazbe. 

k 3. členu: 
Glede na to, da je usposabljanje z delom ena od oblik 

usmerjeneoa izobraževanja, ki ga že ureja zakon o usmerje- 
nem izobraževanju, predlagatelj ni mogel upoštevati pri- 
pombe, da naj zakon napoti delavce, da v samoupravnem 
splošnem aktu določijo način in postopek za ugotavljanje 
strokovnih znanj, sposobnosti in spretnosti, ki jih je delavec 
pridobil oziroma razvil z uspešno končanim usposabljanjem z 
delom. r , 

Pri usposabljanju z delom torej ni mogoče še posebej 
predvideti postopka za ugotavljanje delovne zmožnosti, saj je 
ta delovna zmožnost ugotovljena že z uspešnim zaključkom 
te vrste izobraževanja. . 

Z delom pridobljene delovne zmožnosti tudi ni mogoče v 
zakonu podrobneje opredeljevati, ker je to že samoupravna 
pristojnost delavcev v združenem delu. 

k 5. členu: 
Upoštevaje pripombo, izpostavljeno pri pripravi Predloga 

zakona spremembah in dopolnitvah zakona o zaposlovanju in 
zavarovanju za primer brezposelnosti, zaradi celovitega pre- 
gleda na področju zaposlovanja z namenom učinkovitega 
oblikovanja in izvajanja politike zaposlovanja, je Predlf9atej 
dopolnil 6. člen osnutka zakona z novim odstavkom, s katerim 
zakon zavezuje delavce, da v roku 8 dni obvestijo pristojno 
skupnost za zaposlovanje tudi o sklenitvi delovnega razmerja 
brez oglasa oziroma javnega razpisa. 

k 6. členu: 
Glede na pripombo, podano na skupščinski obravnavi, se 

predvideva dopolnitev prve in tretje alinee 36. člena zakona o 
delovnih razmerjih s tem, da se omejuje nekatere pogoje za 
sklenitev delovnega razmerja za določen čas v izogib izigra- 
vanja tega instituta. Tako so le v primeru, če traja izvršitev 
določenega dela oziroma naloge (npr. sezonska dela oziroma 
naloge, določena dela oziroma naloge kulturno-umetniške 
narave, v gostinstvu in turizmu in podobna druga dela ozi- 
roma naloge) po svoji naravi določen čas, vendar največ 9 
mesecev, podani pogoji za sklenitev delovnega razmerja za 
določen čas. Enako' velja kot pogoj za sklenitev delovnega 
razmerja za določen čas po tretji alinei drugega odstavka 36. 
člena zakona o delovnih razmerjih, da začasno povečani 
obseg dela ne traja dalj kot 6 mesecev. 

V kolikor niso podani pogoji za sklenitev delovnega ra- 
zmerja za določen čas v smislu zgoraj navedenega, se lahko 
sklene le delovno razmerje za nedoločen čas. 

Z namenom zmanjševanja administriranja pri vodenju po- 
stopkov v organizacijah združenega dela v zvezi s sklepanjem 
delovnega razmerja delavcev, predlagatelj v novem petem 
odstavku 36. člena zakona o delovnih razmerjih predlaga, da 
lahko delavec, ki je v delovnem razmerju za določen čas, v 
primeru, ko med trajanjem delovnega razmerja za določen 
čas preneha delovno razmerje nadomeščenemu delavcu ali 
če začasno povečani obseg dela postane trajen, sklene de- 
lovno razmerje za nedoločen čas, brez oglasa. Tako je predvi- 
dena le možnost, da se sklene delovno razmerje za nedoločen 
čas z delavcem, ki je dosedaj ta dela opravljal v delovnem 
razmerju za določen čas. Taka možnost se predvideva le pri 
opravljanju del oziroma nalog, za opravljanje katerih se 
sklene delovno razmerje z oglasom, ne pa tudi pri opravljanju 
del oziroma nalog s posebnimi pooblastili in odgovornostmi. 
Načelo enakopravnosti delavcev pri sklepanju delovnega ra- 
zmerja pa je upoštevano že pri sklepanju delovnega razmerja 
za določen čas. 

k 7. členu: 
Glede na to, da zakon o družbenem planiranju določa, da se 

letni planski akti sprejemajo do konca tekočega leta za na- 
slednje leto, je v zvezi z načrtovanjem števila pripravnikov iz 
prvega odstavka 42. člena zakona o delovnih razmerjih ozi- 
roma iz prvega odstavka 7. člena osnutka opuščena poseb- 
nost za vzgojno izobraževalne organizacije. Pri usklajevanju 
letnih planskih aktov s področja zaposlovanja pa imajo po- 
globljeno vlogo občinske skupnosti za zaposlovanje. 

V skladu z zahtevami večjih organizacij združenega dela v 
Sloveniji pa je v drugem odstavku tega člena razširjena mož- 
nost, da se delavci temeljnih organizacij dogovarjajo o številu 
pripravnikov, s katerimi bodo sklenile delovno razmerje, tudi v 
okviru sestavljene organizacije združenega dela, ne le v ok- 
viru delovne organizacije, kot je bilo predvideno v osnutku 
zakona. _ ,, 

Upoštevaje sklep Zbora združenega dela in stališča Družbe- 
nopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije, je črtano bese- 
dilo četrtega odstavka 7. člena osnutka zakona. V kolikor 
organizacije združenega dela ne bi izpolnjevale določb pr- 
vega in drugega odstavka tega člena, bi to pomenilo neizpol- 
njevanje planskih obveznosti na področju kadrovskega načr- 
tovanja števila pripravnikov, kar ima lahko za posledico spre- 
jem ukrepov družbenega varstva. 

k 9. členu: 
Na določbo prvega odstavka tega člena osnutka, ki je dolo- 

čala, da se delavca brez njegove privolitve lahko razporedi iz 
enega kraja v drugi kraj, če je razdalja med krajema manjša od 
30 km in če je zagotovljen prevoz na delo in zdela s sredstvi 
javnega prometa oziroma temeljne organizacije, so bile po- 
dane pripombe, da se tudi če gre za manjše razdalje od 30 km, 
glede na konkretne okoliščine delavcu lahko bistveno poslab- 
šajo njegovi življenjski pogoji in pogoji njegove družine. 

Po preučitvi teh pripomb se ne predvideva več obvezujoče 
določbe o razporejanju delavcev brez njihove privolitve. Tako 
lahko delavci v organizacijah združenega dela, v samouprav- 
nem splošnem aktu sami določijo, da se delavca razporeai iz 
enega kraja v drugi kraj brez njegove privolitve, poa z zako- 
nom predpisanimi pogoji. Pri tem pa lahko določijo tudi 
druge pogoje za prerazporejanje delavca tako, da npr. upo- 
števajo delovne in življenjske pogoje delavk z majhnimi 
otroki zdravstveno stanje delavcev, invalidov in s tem zagoto- 
vijo, da ne pride do poslabšanja njegovih življenjskih pogojev 
in življenjskih pogojev njegove družine. 

Glede na to, da pojma »bistvenega poslabšanja delavčevih 
življenjskih pogojev in življenjskih pogojev njegove družine« v 
zakonu ni mogoče opredeljevati zaradi številnih specifičnosti, 
ki se pojavljajo v praksi, zakon v dopolnjenem drugem od- 
stavku tega člena obvezuje delavce, da v samoupravnem 
splošnem aktu določijo, kaj se šteje za bistveno poslabšanje 
življenjskih pogojev. 

Predlog zakona torej določa različno ureditev v zvezi s 
prerazporejanjem delavcev iz enega kraja v drugi kraj, glede 
na razdaljo med krajema, ki se določi upoštevaje najugo- 
dnejšo prometno povezavo. 

k 10. členu: 
Predlagatelj je sprejel pripombo, izraženo v skupščinski 

razpravi in določil pravico delavca, da na podlagi predhodno 
sklenjenega sporazuma organov upravljanja preide na delo v 
drugo organizacijo združenega dela izven delovne organiza- 
cije oziroma sestavljene organizacije združenega dela tudi v 
primeru, ko mu je temeljna organizacija združenega dela po 
zakonu dolžna zagotoviti delo, pa v temeljni organizaciji zdru- 
ženega dela, delovni organizaciji oziroma sestavljeni organi- 
zaciji združenega dela ni del oziroma nalog, ustreznih njegovi 
strokovni izobrazbi oziroma z delom pridobljeni delovni 
zmožnosti, ki bi jih ta delavec lahko opravljal. S to določbo so 
mišljeni predvsem delovni invalidi, individualni poslovodni 
organi ali delavci s posebnimi pooblastili in odgovornostmi, ki 
po poteku dela, za katerega so bili imenovani oziroma izbrani, 
niso ponovno izbrani, delavci, ki ne izpolnjujejo več z zako- 
nom predpisanih pogojev, za opravljanje del oziroma nalog, 
ki so jih do sedaj opravljali ipd. S to določbo se ne širijo 
pravice teh delavcev, upoštevaje situacijo na področju zapo- 
slovanja pa se jim ustrezneje zagotavlja uveljavljanje pravice 
do zaposlitve, ki jim je zagotovljena že po zakonu. 
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k 11. členu: 
Predlagatelj je po obravnavi in proučitvi mnenja Republi- 

škega komiteja za vzgojo in izobraževanje ter telesno kulturo 
dopolnil prvi odstavek 47. a člena tako, da je iz njega jasno 
razvidno, da še začasno prerazporejanje delavcev lahko izvaja 
tudi med organizacijami združenega dela na področju druž- 
benih dejavnosti. Upoštevaje sklep Zbora združenega dela in 
stališča Družbenopolitičnega zbora je ustrezno spremenjeno 
tudi ostalo besedilo 47. a člena. Alternativno določeni pogoji 
za začasno prerazporejanje delavcev so spremenjeni v kumu- 
lativno določene, pogoj »da se prepreči nastanek večje mate- 
rialne škode«, pa je izpuščen. 

Za razliko od določbe drugega odstavka osnutka zakona, ki 
je kot pogoj za začasno prerazporejanje delavcev predvideval 
med organizacijami združenega dela sklenjen samoupravni 
sporazum, ki naj bi vseboval določbe o medsebojnih razmer- 
jih pri skupaj ustvarjenem dohodku, se po določbi predloga 
zakona za začasno prerazporejanje delavcev predvideva ob- 
veznost predhodnega sporazuma organov upravljanja obeh 
temeljnih organizacij, ki vsebuje določbe o pravicah pri raz- 
porejanju ustvarjenega dohodka na podlagi združevanja dela 
delavcev v temeljni organizaciji. Sklenitev predhodnega spo- 
razuma organov upravljanja obeh temeljnih organizacij zdru- 
ženega de i a je obvezna predvsem v primerih statusno nepo- 
vezanih temeljnih organizacij združenega dela. Primeri, po- 
goji in način začasnega prerazporejanja delavcev med temelj- 
nimi organizacijami v okviru delovne organizacije oziroma 
sestavljene organizacije združenega dela, pa morajo biti ure- 
jeni v samoupravnem sporazumu o združevanju v delovno 
organizacijo oziroma sestavljeno organizacijo združenega 
dela. 

Predlagatelj predlaga nespremenjen tretji odstavek tega 
člena, ker bi bila določba, da ima delavec vse pravice, obvez- 
nosti in odgovornosti v temeljni organizaciji, v katero je zača- 
sno razporejen in v kateri v tem času dejansko dela, povezana 
s številnimi težavami v praksi,predvsem, ko bi bil delavec 
prerazporejen v drugo temeljno organizacijo le za kratek čas 
(npr. nekaj dni). Zato se ohranja pravilo, da obdrži delavec v 
času začasne prerazporeditve po tem členu vse pravice, ob- 
veznosti in odgovornosti v temeljni organizaciji, v kateri je v 
delovnem razmerju (tudi pravico do osebnega dohodka, ki pa 
se konkretizira v zgoraj navedenem sporazumu organov 
upravljanja). V temeljni organizaciji, v katero je začasno pre- 
razporejen, pa pridobi na podlagi sporazuma organov uprav- 
ljanja še tudi pravico do samoupravljanja in druge pravice v 
zvezi z upravljanjem in gospodarjenjem z družbenimi sredstvi, 
kar pa seveda pomeni tudi dolžnost in odgovornost delavcev, 
da pri uresničevanju pravice dela z družbenimi sredstvi v 
združenem delu v svojem skupnem in splošnem družbenem 
interesu družbeno in ekonomsko smotrno uporabljajo druž- 
bena sredstva in jih nenehno obnavljajo in povečujejo. 

Sest mesečni rok kot pogoj za začasno prerazporejanje 
delavcev ostaja nespremenjen, ker je ocenjeno, da s skrajše- 
vanjem roka ne bi dosegli namena, ki ga zasleduje ta določba. 

k 12. členu: 
Predlagatelj je proučil pripombe in predloge za spremembo 

58. člena in razširil institut pravice delavca do vrnitve v isto 
temeljno organizacijo na naslednje primere: 

- ko je delavcu prenehalo delovno razmerje, ki ga je sklenil 
za določen čas zaradi potreb v zvezi z združevanjem deta in 
sredstev po 64. členu zakona o združenem delu; 

- ko je delavcu prenehalo delovno razmerje v organu, 
organizacije aH skupnosti federacije, v katero je bil poslan 
zaradi opravljanja strokovnih del in nalog; 

- ko je delavcu prenehalo delovno razmerje, ki ga je sklenil 
za določen čas zaradi ugotovljenih (širših) družbenih potreb. 

Dopolnitev zakona o delovnih razmerjih v tem smislu bo 
nedvomno prispevala k ustreznejši zastopanosti strokovnih 
delavcev iz SR Slovenije v organih, organizacijah in skupno- 
stih federacije ter k učinkovitejšemu povezovanju dela in 
sredstev delavcev v medsebojnih razmerjih pri skupnem 
ustvarjanju dohodka v temeljnih organizacijah in učinkovitej- 
šem izvajanju del oziroma nalog, ki jih je potrebno opraviti 
zaradi širših družbenih potreb. Kriteriji in merita ter organ, 
pristojen za ugotavljanje družbenih potreb, se določijo z druž- 
benim dogovorom o kadrovski politiki. Glede na pripombe, da 

so v praksi težave pri uporabi določbe 58. člena zakona o 
delovnih razmerjih, ko gre za opravljanje samoupravne, javne 
m druge družbene funkcije delavcev, predlagatelj opozarja na 
rešitev iz 3. odstavka 10. člena predloga zakona. V skladu s to 
določbo ima delavec po predhodnem sporazumu organov 
upravljanja organizacij združenega dela pravico, da preide na 
delo v drugo organizacijo združenega dela tudi v primeru, ko 
v temeljni organizaciji, delovni organizaciji ali sestavljeni or- 
ganizaciji združenega dela ni del oziroma nalog, ustreznih 
strokovni izobrazbi in z delom pridobljeni delovni zmožnosti, 
ki bi jih delavec, ki se vrne v temeljno organizacijo lahko 
opravljal. , 

V zvezi z predlogom, da se v zakonu določi pravico do 
vrnitve v temeljno organizacijo, tudi zakoncem delavcev, ki 
delajo na področju mednarodnih odnosov v tujini, predlaga- 
telj meni, da ni potrebno z zakonom opredeljevati te pravice, 
primerneje jo je samoupravno dogovoriti, kot to že določa 
Družbeni dogovor o uresničevanju kadrovske politike v SR 
Sloveniji. 

k 14. členu: 
Glede na predlog, da bi moral zakon opredeliti pravico 

uvedbe in nadaljevanja disciplinskega postopka tudi v pri- 
meru prenehanja delovnega razmerja delavca, je predlagatelj 
mnenja, da za tako rešitev ni zakonske podlage. 

k 15., 16. in 17. členu: 
V zvezi z izpostavljeno problematiko o načinu izplačevanja 

m obračunavanja osebnega dohodka, predvsem pa nadome- 
stit osebnega^ dohodka v primerih prerazporejanja delovnega 
časa ob upoštevanju povprečne 42 urne delovne obveznosti, 
je predlagatelj mnenja, da je najprimerneje, da delavci preje- 
majo skozi celo leto akontacijo osebnega dohodka v višini 
povprečnega mesečnega osebnega dohodka za 42 ur na 
teden. Ob zaključnem računu pa naj se osebni dohodek 
delavca poračuna in zagotovi, da bo vsak delavec prejel 
osebni dohodek v skladu z dejansko opravljenim delom na 
podlagi rezultatov njegovega dela in njegovega osebnega 
prispevka, ki gaje dal s svojimi živim delom in z upravljanjem 
in gospodarjenjem z družbenimi sredstvi. 

Ob ustreznem upoštevanju določenih pripomb v zvezi z 
začasno prerazporeditvijo delovnega časa je v drugem od- 
stavku 67. a člena besedilo »v okviru povprečnega 42 urnega 
tednika« nadomeščeno z besedilom »upoštevaje povprečno 
42 urno delovno obveznost«. 

Predlog Odbora za družbenopolitični sistem Zbora združe- 
nega dela Skupščine SR Slovenije o določitvi maksimalne 
dolžine dnevnega delovnega časa ni bil upoštevan, ker je te ta 
smiselno določena že z določbami zakona o delovnih razmer- 
jih o 12-urnem dnevnem počitku oziroma 10-urnem dnevnem 
počitku, do katerega ima pravico delavec, ki je star več kot 18 
let in opravlja sezonska dela. 

Po proučitvi pa se je izkazal kot utemeljen predlog zgoraj 
navedenega odbora, da je v primeru prerazporejanja delov- 
nega časa upoštevaje povprečno 42-urno delovno obveznost, 
potrebno poskrbeti za zaščito določenih kategorij delavcev. V 
skladu s tem se predvideva nov 67. b člen, ki določa smiselno 
uporabo določb tega zakona o prepovedi deta preko polnega 
delovnega časa tudi v primerih prerazporejanja delovnega 
časa. To bi pomenilo, da mladina, nosečnice, matere z otro- 
kom do enega leta starosti, delavci, ki bi se jim po mnenju 
pristojne zdravstvene organizacije lahko poslabšalo zdrav- 
stveno stanje, ne bi smeli delati več kot 42 ur na teden. 
k 19. členu: 

Ne glede na izpostavljeno pripombo v skupščinski razpravi 
se v predlogu zakona ohranja določba o objavljanju del ozi- 
roma nalogt, ki jih lahko opravljajo delavci do 1/3 polnega 
delovnega časa poteg že polne zaposlitve v drugi organizaciji 
združenega dela, ker je to v skladu z usmeritvami Dogovora o 
uskladitvi temeljnih kriterijev za urejanje dopolnilnega dela 
(Uradni list SFRJ, št. 9/78) in prispeva k širjenju zaposlitvenih 
možnosti. 

k 21., 22. in 23. členu: 
V predlogu je upoštevana večinska opredelitev za variantni 

predlog, ki za razliko od osnovnega predloga tega člena 
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osnutka zakona opušča pojem »dela v podaljšanem delovnem 
času«. S tako rešitvijo so odpravljene nejasnosti, ki jih je v 
praksi povzročal pojem podaljšanega delovnega časa s tem, 
da gre tudi v primerih, ko splošni družbeni interes in narava 
dejavnosti terjajo, da se brez prekinitve opravijo določena 
dela oziroma naloge, pod pogoji, ki jih določajo posebni 
zakoni, za opravljanje dela preko polnega delovnega časa. Pri 
tem pa zakon o delovnih razmerjih ne predstavlja ovire, da 
posebni zakoni ne bi opredelili dežurstva ali stalne pripravlje- 
nosti za delo kot posebnega organizacijskega pojma, ki pa ga 
ni mogoče šteti kot obliko delovnega časa. V okviru opredeli- 
tve teh pojmov v posebnih zakonih je predlagatelj mnenja, da 
se lahko kot delo preko polnega delovnega časa po novi tretji 
alinei 79. člena zakona o delovnih razmerjih šteje le čas 
opravljanja dejanskega deta v času dežurstva oziroma stalne 
pripravljenosti za delo, ki se sicer šteje za delavčevo obvez- 
nost, terja pa zgolj delavčevo navzočnost, pa se ne všteva v 
delovni čas. , , ,. 

Opozorjeno je bilo, da se bodo v zvezi z novo določbo 
osnutka zakona, ki določa omejitev dela preko polnega delov- 
nega časa do 30 ur na mesec in ki jo je potrebno v praksi 
uveljaviti v relativno kratkem roku, pojavljati problemi pri 
organiziranju dela preko polnega delovnega časa. Zato je 
predlagatelj predvidel rešitev v 59. členu prehodnih določb. 

k 25. členu: 
Predlagatelj je znižal zakonski maksimum za določanje 

dolžine daljšega letnega dopusta s 60 na 45 delovnih dni v 
skladu s stališčem, da je potrebno delavcem predvsem zago- 
tavljati boljše in varnejše delovne pogoje, predvideti ustrez- 
nejše ukrepe za varstvo pri delu itd. Take rešitve že predvide- 
vajo zakonodaje nekaterih drugih republik in avtonomnih 
pokrajin. 

V skupščinski razpravi je bil podan predlog, da naj se v 
tretjem odstavku 91. člena tudi nočno delo opredeli kot tak 
poseben delovni pogoj, zaradi katerega bi imeli delavci pra- 
vico do letnega dopusta nad 30 delovnih dni, vendar največ 45 
delovnih dni. Glede na to, da je namen zakonske določbe, da 
imajo pravico do daljšega letnega dopusta le delavci, ki delajo 
na delih oz. nalogah, pri katerih na delavca med delom znatno 
delujejo škodljivi vplivi in nevarnosti, ki jih ni mogoče izklju- 
čiti z varstvenimi ukrepi in normativi po predpisih o varstvu pri 
delu oz. po splošno priznanih načelih tega varstva in pod 
pogojem, da se tako delo opravlja v nepretrganem delovnem 
procesu, oz. da delavec dela poln delovni čas v tako nezdra- 
vem in škodljivem delovnem okolju, predlagatelj te pripombe 
ni mogel upoštevati. 

Upoštevaje pripombe iz skupščinske razprave in mnenja 
Varstveno delovnega centra za duševno prizadete občane je v 
predlogu zakona v primerjavi z osnutkom zakona spremenjen 
oz. dopolnjen peti odstavek 91. člena zakona o delovnih 
razmerjih tako, da imajo pravico do podaljšanega letnega 
dopusta le delovni invalidi, ki imajo pravico do skrajšanega 
delovnega časa, delavci, ki negujejo in varujejo težje telesno 
ali zmerno ali težko duševno prizadeto osebo (npr. starši) in 
tako, da je iz določbe jasno, da podaljšani letni dopust po 
vseli merilih ne sme znašati več kot 5 delovnih dni. 

Na predlog, da naj se pravica po tej določbi zagotovi ne 
samo delovnim invalidom, ampak tudi drugim invalidnim ose- 
bam, predlagatelj pojasnjuje, da imajo to pravico tudi vojaški, 
vojni invalidi, invalidne osebe po določbah zakona o uspo- 
sabljanju in zaposlovanju invalidnih oseb ipd., če so v delov- 
nem razmerju in v kolikor jim je priznana 60% telesna okvara. 

k 26. členu: 
Na določbo zakona o prenosu dela letnega dopusta v na- 

slednje koledarsko leto nakazujejo zahteve in potrebe prakse 
organizacij združenega dela, ugotovljene v Analizi o uresniče- 
vanju zakona o delovnih razmerjih, zato ta rešitev ostaja tudi v 
predlogu zakona. 

k 29. členu: 
Glede na pripombe, da je v členu osnutka zakona preveč 

poudarjeno strokovno izobraževanje, se spreminja drugi sta- 
vek tega člena tako, da se delavci v skladu s planom temeljne 
organizacije vključujejo v programe za pridobitev ali izpopol- 
njevanje izobrazbe ali v usposabljanje. Iz ustreznih členov 

Zakona o usmerjenem izobraževanju je razvidno, da so pro- 
grami za pridobitev izobrazbe in za usposabljanje tudi pro- 
grami za izobraževanje na področju kulture, samoupravljanja, 
družbenopolitičnega dela, ljudske obrambe in družbene sa- 
mozaščite, varstva pri delu ipd. 

V zvezi s pripombo Zakonodajno-pravne komisije Skup- 
ščine SR Slovenije predlagatelj meni, da iz besedila, da se 
delavci v skladu s planom temeljne organizacije vključujejo v 
izobraževalne programe, jasno izhaja, da se delavci izobražu- 
jejo in izpopolnjujejo v skladu s planom za potrebe svojega 
dela v temeljni organizaciji, v kateri delajo. 

k 30. členu: 
Rešitev v tem členu je opredeljena v skladu s stališčem 

Republiškega družbenega sveta za vprašanja družbene uredi- 
tve, da naj se v zakonu ne določa minimalnih pravic, obvezno- 
sti in odgovornosti delavcev, ki se izobražujejo ob delu in iz 
dela, temveč le kriterije za samoupravno urejanje le-teh, zato 
se določba tega člena v predlogu zakona ne spreminja. 

k 31. členu: 
Na v osnutku zakona predvideni 114. a člen so bile podane 

številne pripombe kot npr.: 
- da je potrebno s to določbo jasneje opredeliti, da se ureja 

le odnos med udeležencem usmerjenega izobraževanja in 
delavci temeljne organizacije združenega dela; 

- da ni potrebno ta razmerja urejati v samoupravnem spo- 
razumu o združevanju dela delavcev v temeljni organizaciji; 

- da je potrebno predvideti tudi oblike povezovanja izobra- 
ževanja in dela v organizacijah združenega dela (seminarske 
naloge, praktični pouk, počitniška praksa, raziskovalno delo 
ipd.); 

- da ni potrebno omejevati urejanja teh razmerij le na 
organizacije združenega dela, ki izvajajo proizvodno delo 
oziroma delovno prakso; 

Po temeljiti proučitvi vseh pripomb, predlogov in vprašanj 
je predlagatelj ustrezno spremenil 114. a člen: 

Delavci vsake temeljne organizacije združenega dela naj bi 
v ustreznem samoupravnem splošnem aktu določili osnove za 
urejanje medsebojnih razmerij delavcev in udeležencev 
usmerjenega izobraževanja s tem, da določijo medsebojne 
pravice, obveznosti in odgovornosti ter pogoje za njihovo 
uresničevanje. , , _ 

Nekatere pravice, obveznosti in odgovornosti udeležencev 
usmerjenega izobraževanja morajo delavci v samoupravnem 
splošnem aktu urediti že na podlagi določb zakona o usmer- 
jenem izobraževanju. To so zlasti pravice, obveznosti in odgo- 
vornosti, ki jih imajo udeleženci usmerjenega izobraževanja 
pri praktičnem pouku ter pri opravljanju proizvodnega dela 
oziroma delovne prakse. 

Predlog zakona pa v določbi predlaganega 114. a člena 
predvideva vzpostavitev medsebojnih razmerij delavcev in 
udeležencev usmerjenega izobraževanja tudi na podlagi ne- 
katerih drugih medsebojnih pravic, obveznosti in odgovorno- 
sti, ki se določijo v samoupravnem splošnem aktu temeljne 
organizacije združenega dela, predvsem za tistih, ki so na- 
štete v predlagani določbi. Seveda pa lahko delavci v svojem 
samoupravnem splošnem aktu določijo tudi druge medse- 
bojne pravice, obveznosti in odgovornosti. 

Vsak udeleženec usmerjenega izobraževanja, ki bo na kakr- 
šenkoli način povezoval svoje izobraževanje z delom v te- 
meljni organizaciji združenega dela (na podlagi opravljanja 
proizvodnega dela oziroma delovne prakse ali drugih načinov 
določenih v predvideni določbi predloga zakona) bo torej s 
podpisom izjave, da sprejema samoupravno določene pra- 
vice, obveznosti in odgovornosti, vzpostavil medsebojno ra- 
zmerje z delavci temeljne organizacije. Pristojni samoupravni 
organ pa bo konkretneje določil, katere izmed v samouprav- 
nem splošnem aktu predvidenih pravic, obveznosti in odgo- 
vornosti bo imel posamezni udeleženec usmerjenega izobra- 
ževanja. Pri svojem odločanju pa mora pristojni samoupravni 
organ temeljne organizacije seveda ravnati po postopku in na 
način, ki je določen v samoupravnem splošnem aktu, kar je 
predvsem pomembno za izbiro tistih udeležencev usmerje- 
nega izobraževanja, ki bodo po končanem usmerjenem izo- 
braževanju sklenili delovno razmerje z delavci temeljne orga- 
nizacije. 

priloga poročevalca 
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k 32. členu: 
Po proučitvi vseh pripomb k temu členu, ga je predlagatelj 

spremenil in dopolnil tako, da ima delavec pravico odkloniti 
delo tudi v primeru, ko delovna priprava oziroma naprava ni 
opremljena s predpisanimi oziroma predvidenimi varnostnimi 
pripomočki ali napravami. S tem členom se daje toršj le 
pravico delavcu, da odkloni delo pri taki delovni napravi 
oziroma pripravi, temeljna organizacija pa je dolžna poskr- 
beti, da imajo le-te ustrezne varnostne pripomočke ali na- 
prave. 

k 33. členu: 
V zvezi s pripombami, da se izjeme od prepovedi opravlja- 

nja dela žensk v rudnikih ustrezneje določi je v predlogu 
zakona v tretji alinei združeno besedilo dosedanje druge in 
četrte alinee osnutka. Tretji in četrti odstavek v osnutku pre- 
dvidenega spremenjenega 123. člena sta v zakonskem pred- 
logu združena v en odstavek tako, da delavci v samouprav- 
nem splošnem aktu v skladu s samoupravnim sporazumom o 
združitvi v delovno organizacijo, opredelijo težka fizična dela 
in dela, ki lahko škodljivo in s povečano nevarnostjo vplivajo 
na zdravje delavke, ki jih delavke ne smejo opravljati glede na 
svoje psihofizične sposobnosti, zaradi varstva materinstva, še 
zlasti pa med nosečnostjo. 

V zvezi s pripombo, da tako veljavni zakon o delovnih 
razmerjih kot tudi osnutek zakona ne upoštevata Uredbe o 
delih, na katere ni mogoče razporejati žensk, predlagatelj 
opozarja, da je z uveljavitvijo zakona o delovnih razmerjih 
navedena Uredba, kije bila izdana kot izvršilni predpis zakona 
o medsebojnih razmerjih delavcev v združenem delu in o 
medsebojnih razmerjih med delavci in zasebnimi delodajalci 
iz 1974 leta, prenehala veljati. 

Glede na to, da zakon ne more upoštevati vseh specifično- 
sti, ki se pojavljajo v posameznih delovnih procesih, je opre- 
delitev takih del in nalog ter meril in postopka za ugotavljanje 
teh del, pristojnost samoupravne regulative. 

k 37. členu: 
Glede na pripombe, da samoupravni organ uporabnika ni 

primerno določiti kot drugostopenjski organ v disciplinskem 
postopku je predlagatelj spremenil besedilo novega četrtega 
odstavka 148. člena s tem, da je določil, da je skupna disci- 
plinska komisija tisti organ, ki v primeru, če je podan ugovor 
zoper disciplinsko odločbo, preizkusi svojo odločbo. 

k 38. členu: 
Upoštevaje številne pripombe na določbo tega člena v 

osnutku zakona je predlagatelj besedilo »se mora izreči« 
nadomestil z besedama »se izreče« in izpustil variantni pred- 
log, ki je predvideval črtanje v zadnjih dveh alineah tega člena 
naštetih hujših kršitev delovne obveznosti, za katere se izreče 
disciplinski ukrep prenehanja delovnega razmerja, drugo ali- 
neo pa je dopolnil tako, da se disciplinski ukrep prenehanja 
delovnega razmerja izreče v zvezi s kršitvami določb o varstvu 
pred požarom, eksplozijo, naravnimi nesrečamai »ter pred 
škodljivim delovanjem strupenih in drugih nevarnih snovi«. 

Pripombo, da predlagana sprememba 153. člena zakona o 
delovnih razmerjih sicer zaostruje disciplinsko odgovornost, 
vendar pa v 2. odstavku po nepotrebnem »omiluje« ostrino 
tega člena, predlagatelj ni mogel upoštevati, glede na do- 
ločbo 197. člena zakona o združenem delu. Le-ta določa, da 
se sme disciplinski ukrep prenehanja delovnega razmerja 
izreči le za hujše kršitve delovnih obveznosti, s katerimi se 
povzročijo motnje v razmerjih pri opravljanju del oziroma 
nalog, onemogočoa aH otežuje delo drugih delavcev ali kako 
drugače moti delovni proces, zato je ustrezna določba v 2. 
odstavku tega člena predloga zakona potrebna. 

S tako določbo se tudi ne uvaja avtomatizem pri izrekanju 
disciplinskega ukrepa prenehanja delovnega razmerja, kot je 
bilo izraženo v nekaterih mnenjih v skupščinski razpravi, saj je 
disciplinski postopek potrebno izvesti in odgovornost delavca 
ugotoviti. Predvideva se le, da se v primeru, če je v disciplin- 
skem postopku ugotovljena kršitev, ki je v zvezi z zakonskimi 
primeri določena v samoupravnem splošnem aktu in ugotov- 
ljena disciplinska odgovornost kršitelja, obvezno izreče disci- 
plinski ukrep prenehanja delovnega razmerja. Za tako uredi- 

tev je podlaga v 3. odstavku 197. člena zakona o združenem 
delu. 
k 39. členu: 

Upoštevaje večinsko mnenje, izraženo v postopku obrav- 
nave osnutka zakona v Skupščini SR Slovenije, ki se oprede- 
Ijuje za variantno rešitev — rok 6 mesecev, je predlagatelj 
ustrezno spremenil 153. a člen. Tudi besedilo »se mora izreči« 
je nadomeščenoz besedama »se izreče«. 

k 40. členu 
Na podlagi pripomb je predlagatelj ustrezno dopolnil drugi 

in tretji odstavek tega člena tako, da iz določb jasno izhaja, da 
se odškodninski postopek pred sodiščem združenega dela 
lahko uvede tudi pred potekom 3-mesečnega roka, če delavec 
v tem času pismeno izjavi, da ne bo povrnil ugotovljene 
škode, ali če se s sklepom pristojnega organa zavrne odško- 
dninsko zahtevo delavca. V spremenjenem prvem odstavku 
tega člena je podana možnost, da se oblikuje skupni organ za 
ugotavljanje škode, če tako določijo delavci v samoupravnem 
splošnem aktu temeljne organizacije v skladu s samouprav- 
nim sporazumom o združevanju v delovno oziroma sestav- 
ljeno organizacijo združenega dela. 

k 41. členu: 
Predloga, da naj bi 160. člen zakona o dolovnih razmerjih 

ostal v zakonu, predlagatelj ni upošteval, glede na to, da že 
ustrezna določba zakona o združenem delu predvideva, da se 
odškodninska odgovornost ugotavlja po splošnih načelih o 
odškodninski odgovornosti (zakon o obligacijskih razmerjih). 
Zato posebna določba v zakonu o delovnih razmerjih ni po- 
trebna. 

k 44. členu: 
Glede na to, da veljavni zakon o delovnih razmerjih do sedaj 

ni urejal pravice delavca do razlike osebnega dohodka v 
primeru neupravičene začasne odstranitve z dela in razpore- 
ditve na druga dela oziroma naloge, se to ustrezno ureja v 
novem 166. a členu. Taka ureditev je potrebna zlasti glede na 
določbo 43. člena zakonskega predloga, ki omogoča začasno 
odstranitev delavca z del oziroma nalog, ki jih je do sedaj 
opravljal in razporeditev na druga dela oziroma naloge, neu- 
poštevaje njegovo strokovno izobrazbo oziroma z delom pri- 
dobljeno delovno zmožnost. 

Po novi določbi ima delavec v primerih, če je disciplinski 
postopek zoper njega z dokončno odločbo ustavljen, če je 
delavec s pravnomočmo odločbo oproščen in v primerih, če 
je kazenski postopek s pravnomočno odločbo ustavljen, če je 
delavec s pravnomočno sodbo oproščen obtožbe ali če je 
obtožba zavrnjena, vendar ne zaradi nepristojnosti, pravico 
do razlike osebnega dohodka, h bi ga dobil, če ne bi bil 
neupravičeno odstranjen z del oziroma nalog, ki jih je oprav- 
ljal. 

k 45. členu: 
Predloga, da naj zakon o delovnih razmerjih v primeru 

neupravičenega izostanka z dela (samovoljne zapustitve dela) 
predvidi rešitev, ki jo je že določal zakon o medsebojnih 
razmerjih delavcev v združenem delu in o medsebojnih ra- 
zmerjih med delavci in zasebnimi delodajalci, predlagatelj v 
skladu s stališčem, ki je že bilo zavzeto v Analizi o uresničeva- 
nju zakona o delovnih razmerjih, ni mogel upoštevati, ker take 
oblike prenehanja delovnega razmerja zakon o združenem 
delu ne pozna. 

k 46. členu: 
Upoštevaje pripombe skupščinskih teles in skupščinske 

razprave je vsebina 5. člena osnutka zakona ustrezno vnešena 
v ta člen, ker gre za nujno vsebinsko celoto. 

V zvezi s tem členom je bil izpostavljen tudi problem prene- 
hanja delovnega razmerja nosilcev družbenih funkcij. Predla- 
gatelj podpira mnenje, da sama upokojitev nosilca družbene 
funkcije ne pomeni hkrati prenehanje družbene funkcije, ki jo 
opravlja. 

Ne glede na to pa že veljavni zakon o delovnih razmerjih 
določa v 8. členu, da se določbe zakona o delovnih razmerjih 
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o sklenitvi, urejanju in prenehanju delovnega razmerja delav- 
cev v temeljni organizaciji združenega dela, uporabljajo tudi 
za delavce v delovnih skupnostih samoupravnih interesnih 
skupnosti, njihovih združenj in zvez, krajevnih skupnostih, 
splošnih združenj organizacij združenega dela, družbenopoli- 
tičnih organizacij in drugih družbenih organizacij in društev, 
če zakon ne določa drugače. V 10. členu pa je določeno, da se 
določbe zakona o delovnih razmerjih smiselno uporabljajo 
tudi za delavce z volilnimi nazivi oziroma za delavce, ki jih 
imenuje aH postavlja skupščina družbenopolitične skupnosti, 
njen izvršni svet ali njen predsednik, če ni v zakonih oziroma 
odlokih o imenovanju ali postavitvi drugače določeno. 

Upoštevaje zgoraj navedeno obstaja možnost, da posebni 
zakoni drugače določijo o prenehanju delovnega razmerja 
voljenih oziroma imenovanih funkcionarjev, ki so izpolnili 
pogoje za polno osebno pokojnino, če so in kjer so potrebne 
izjeme od enotno postavljenega pravila v zakonu o delovnih 
razmerjih. 

k 47. členu: 
Kljub nekaterim pripombam, ki so bile podane v postopku 

obravnave osnutka zakona v Skupščini SR Slovenije predla- 
gatelj vztraja pri tej določbi, po kateri se delavki, če to želi, 
glede prenehanja delovnega razmerja šteje izpolnitev pogojev 
za polno osebno pokojnino tako kot delavcu. Taka določba se 
predvideva zaradi enakopravnega obravnavanja delavk in de- 
lavcev in je v skladu z ustavnim načelom, da so občani enaki v 
pravicah in dolžnostih ne glede na spol (prvi odstavek 197. 
člena ustave SR Slovenije). 

k 49. členu: 
Glede na zahteve prakse, da se upošteva specifika delovnih 

razmerij delavcev pri nosilcih samostojnega osebnega dela 
tudi pri prenehanju delovnega razmerja po samem zakonu, je 
predlagatelj predvidel novo določbo 207. a člena. V primeru 
smrti nosilca samostojnega osebnega dela zaposleni delavci 
namreč ne morejo več imeti zagotovljene socialne varnosti, 
ker ni več pogojev za nadaljevanje z delom. Vendar pa velja 
pri tem pripomniti, da obrtni zakon predvideva oblikovanje 
posebnega sklada skupnih rezerv za ohranitev socialne var- 
nosti obrtnikov in delavcev. Glede na to, da se s kolektivno 
pogodbo podrobneje določajo konkretne pravice, obveznost/ 
in odgovornosti delavcev pri nosilcih samostojnega osebnega 
dela, naj se dan prenehanja delovnega razmerja delavca v tem 
primeru določi s kolektivno pogodbo. Ta določba ureja torej 
le specifiko na tem področju, glede drugih primerov preneha- 
nja delovnega razmerja po samem zakonu delavcev v zaseb- 
nem sektorju pa se smiselno uporabljajo določbe zakona o 
delovnih razmerjih, ki urejajo ta vprašanja za delavce v zdru- 
ženem delu (npr. 170., 171. člen). 

k 50., 51. in 52. členu: 
Glede na pripombe iz skupščinske razprave, da bodo v 

zvezi z zakonsko predvidenimi omejitvami dela po pogodbi o 
delu v organizacijah združenega dela nastopile težave pri 
organizaciji opravljanja določenih del in nalog, ki jih je po- 
trebno uveljaviti v relativno kratkem času, je predlagatelj 
predvidel rešitev v 59. členu prehodnih določb. 

k 54. členu: 
Po preučitvi predloga iz skupščinske razprave je predlaga- 

telj ustrezno dopolnil nov stavek prvega odstavka 217. člena 
tako, da pisno soglasje pristojnega organa temeljne organiza- 
cije združenega dela za delo po pogodbi o delu delavca, ni 
potrebno v primeru, ko gre za opravljanje kratkotrajnih zača- 
snih oziroma občasnih del, ki trajajo največ do 7 dni v posa- 
meznem koledarskem letu. 

k 55. členu: 
Glede na spremenjeno formulacijo 118. člena zakona o 

delovnih razmerjih je iz kazenskih določb v osnutku zakona 
izpuščena 21. točka. 

Na pripombo skupščinske razprave pa predlagatelj opo- 
zarja, da so določbe o zneskih denarnih kazni, ki morajo biti v 
skladu z ustreznimi določbami zakona o prekrških, s temi 
določbami tudi usklajene. 

k 57. členu: 
Ker so v predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah 

zakona o delovnih razmerjih predvidene določene pomembne 
novosti na področju delovnih razmerij, je predlagatelj določil 
6-mesečni rok, ki se je v praksi že uveljavil kot primeren rok ta 
uskladitev samoupravnih splošnih aktov z zakonom. V tem 
roku morajo delavci tudi urediti delovna razmerja ter delo po 
pogodbi o delu v skladu z določbami tega zakona. S tako 
ureditvijo se predvideva, da se do uskladitve samoupravnih 
splošnih aktov s tem zakonom, najkasneje pa do 31. 12. 1982, 
uporabljajo določbe dosedanjih samoupravnih splošnih aktov 
in zakona o delovnih razmerjih (Uradni list SRS, 24/77 in 
30/78), kar velja tudi za začasno odreditev prerazporeditve 
delovnega časa po drugem odstavku 66. člena zakona. 

k 58. in 59. členu: 
Po preučitvi pripomb k 55. členu osnutka, da naj se določba 

konkretizira, je predlagatelj ta člen izpusti/ iz predloga zakona 
in v novem 58. ter 59. členu uredil nekatere posebnosti, ki 
odstopajo od načela, da morajo delavci uskladiti samou- 
pravne splošne akte ter urediti delovna razmerja in delo po 
pogodbi o delu v skladu z zakonom do 31. 12. 1982. 

Tako je v določbi 58. člena določeno, da je potrebno taka 
dela in naloge, ki jih opravljajo delavci, ki že izpolnjujejo 
pogoje za polno osebno pokojnino, kot tudi dela oziroma 
naloge, ki jih opravljajo delavci, ki bodo izpolnili pogoje za 
polno osebno pokojnino do 31. 12. 1982, objaviti najpozneje 
do 1. 10. 1982. Dela oziroma naloge, ki jih opravljajo delavci, 
ki bodo izpolnili pogoje za polno osebno pokojnino v prvih 
treh mesecih 1983. leta, so dolžni delavci objaviti, v skladu z 
novostjo tega zakona, tri mesece pred izpolnitvijo pogojev za 
polno osebno pokojnino. Kolikor delavci v temeljnih organi- 
zacijah ne bodo uredili delovnih razmerij delavcev, ki izpol- 
njujejo pogoje za polno osebno pokojnino v skladu s tem 
zakonom (to je, da ne bodo objavili del oziroma nalog, kijih ti 
delavci opravljajo in v primeru, da se ne javijo ustrezni kandi- 
dati, ne bodo soglašali z njihovim nadaljnjim delom), bo tem 
delavcem z dnem 31. 12. 1982 prenehalo delovno razmerje. 

Upoštevaje pripombe v zvezi z zaostritvijo pogojev za 
opravljanje dela prek polnega delovnega časa ter dela po 
pogodbi o delu, je predlagatelj predvidel posebno prehodno 
obdobje, v katerem lahko delo prek polnega delovnega časa 
nad 30 ur na mesec, toda ne več kot 48 ur na mesec in delo po 
pogodbi o delu nad 60 dni, toda največ 90 dni v posameznem 
koledarskem letu ali izven primerov, ki jih določajo določbe 
tega zakona o začasnem in občasnem delu, odobri pristojni 
organ občinske skupnosti za zaposlovanje, v posebej upravi- 
čenih primerih, kot to zahtevajo objektivne okoliščine. 

Predlagatelj je iz predloga zakona izpustil 35. in 38. člen 
osnutka zakona. 

V skladu s pripombami v skupščinski razpravi, da z določbo 
35. člena osnutka zakona ne bo dosežen želeni namen, to je 
uveljavitev načela hitrosti disciplinskega postopka, je predla- 
gatelj ta člen izpustil iz besedila predloga zakona. 

Glede na pripombe, ki izražajo pomisleke k vsebini 38. 
člena osnutka zakona, ki določa, da lahko odloži izvršitev 
disciplinskega ukrepa prenehanja delovnega razmerja le de- 
lavski svet, je predlagatelj, po preučitvi le-teh, izpustil to 
določbo iz predloga zakona. 

III. 
Po proučitvi pripomb in sugestij, danih v skupščinski raz- 

pravi oziroma po delovnih telesih Skupščine SRS, na določbe 
zakona o delovnih razmerjih, ki niso bile zajete v osnutku 
zakona, predlagatelj pri pripravi predloga zakona ni mogel 
upoštevati določenih predlogov in pripomb iz naslednjih ra- 
zlogov: 

1. Ker v Analizi o uresničevanju zakona o delovnih razmer- 
jih, ki jo je sprejela Skupščina SRS in ki predstavlja celovit 
prikaz dejanskega stanja na področju uresničevanja določb 
zakona o delovnih razmerjih, ni bila izkazana potreba po 
spremembi teh določb oziroma po urejanju določenih vpra- 
šanj: 

- predlog, da se v primeru, ko traja delo preko polnega 
delovnega časa nad 2 uri, predvidi dodaten odmor; 

- predlog, da se z zakonom uredi varstvo starejših delav- 
cev: 
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- predlog, da bi zakon podrobneje opredelil možnost 
uvedbe skrajšanega delovnega časa v posebnih delovnih po- 
gojih. 

2. Ker je bilo predlagatelju v skladu s stališčem družbeno- 
političnega zbora in delovnih teles skupščine osnovno izhodi- 
šče pri pripravi osnutka oziroma predloga zakona, da naj 
delavci čim več pravic in obveznosti ter medsebojna razmerja 
nasploh, urejajo s samoupravno regulativo: 

- predlog, da se v zakonu določi rok, v katerem morajo biti 
kandidati obveščeni o odločitvi o izbiri prijavljenih kandida- 
tov; 

- predlog, da se v zakonu predvidi možnost interne objave 
del in nalog; 

- pripomba, da naj se v zakonu opredeli pojem sorazmer- 
nega dela dopusta; 

- pripomba, da naj zakon predvidi še druge primere odsot- 
nosti z dela nad 7 delovnih dni. 

3. Ker bi bila za to potrebna predhodna sprememba zakona 
o združenem delu: 

- predlog, da naj bi delavci v svojih samoupravnih splošnih 
aktih določili primere, za katere se lahko izreče denarna 
kazen ter višina denarne kazni; (196. člen zakona o združe- 
nem delu); 

- predlog, da ima pravico začeti disciplinski postopek tudi 
delavec, ki ga individualni poslovodni organ za to pooblasti 
(202. člen zakona o združenem delu). 

4. Ker urejanje določenih vprašanj ne spada v področje, ki 
naj bi ga urejal zakon o delovnih razmerjih: 

- predlog, da se uredi izdaja delovne knjižice ter vročitev 
le-te delavcu na njegovo zahtevo; (to je stvar izvršilnega 
predpisa); 

- predlog, da se naj z zakonsko določbo predvidi organizi- 
rana pomoč delavcem z družinskimi obveznostmi. 

Predlog, da se med spremembe in dopolnitve zakona vnese 
tudi pojem »zahtevana usposobljenost za delo« namesto 
pojma »zahtevana strokovna izobrazba aH z delom pridob- 
ljena delovna zmožnost«, je predlagatelj proučil in odločil, da 
zaenkrat ne bo spreminjal pojmov, ki jih uporablja tudi zakon 
o združenem delu in ki so ustrezno uveljavljeni v praksi. 
Dopolnitve, ki so predlagane k 19. členu in ostalim določbam 
zakona o delovnih razmerjih in so redakcijske narave, bodo 
upoštevane v prečiščenem besedilu zakona. 

Po proučitvi predloga, da naj se mladostnikom, ki so du- 
ševno prizadeti in delajo v delavnicah pod posebnimi pogoji, 

dajo določene pravice iz delovnega razmerja in pravice iz 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja, je predlagatelj 
mnenja, da je potrebno problematiko teh invalidnih oseb 
celovito in istočasno reševati z drugimi ustreznimi dejavniki 
na drugih področjih, zato v tej smeri ni dopolnil določb 
zakona, ki urejajo položaj invalidov. 

IV. 
Predlagane spremembe in dopolnitve zakona o delovnih 

razmerjih, s katerimi se poudarja večjo delovno disciplino, 
produktivnejše zaposlovanje in učinkovitejše določanje, raz- 
porejanje delovnega časa ter razporejanje delavcev, bi pripo- 
mogle k racionalnejšemu in produktivnejšemu delu v organi- 
zacijah združenega dela in delovnih skupnostih. Obseg po- 
trebnih finančnih sredstev temeljnih organizacij združenega 
dela pa se bo gotovo zmanjšal tudi zaradi omejitve nekaterih 
pravic delavcev (npr. skrajšanje zakonskega maksimuma dalj- 
šega letnega dopusta s 60 na 45 delovnih dni, restriktivno 
določanje primerov, ko imajo delavci pravico do daljšega 
letnega dopusta, določba o pravici delavca, da preide na delo 
tudi v drugo temeljno organizacijo izven okvirov delovne 
organizacije oziroma sestavljene organizacije združenega 
dela, če mu ni mogoče zagotoviti dela v temeljni organizaciji v 
okviru delovne organizacije oziroma sestavljene organizacije 
združenega dela ipd.). 

Določena finančna sredstva bo sicer potrebno predvideti v 
združenem delu zaradi izvajanja predlaganih sprememb in 
dopolnitev zakona o delovnih razmerjih v zvezi z izobraževa- 
njem in sprejemanjem pripravnikov, varstvom in nego otrok, 
varstvom žena in invalidnih oseb. Vendar pa glede na vse 
zgoraj navedeno ocenjujemo, da se v globalu ne bo povečal 
obseg potrebnih finančnih sredstev temeljnih organizacij 
združenega dela. 

Predlagana novela ne bo terjala novih finančnih sredstev iz 
proračuna. 

V. 
S predlaganimi spremembami in dopolnitvami zakona o 

delovnih razmerjih se tudi ne bo povečal obseg potrebnih 
evidenc in administrativnih postopkov, povečala pa se bo 
njihova družbena primernost. 

PREDLOG ZAKONA 

o spremembah in dopolnitvah zakona o 

zaposlovanju in zavarovanju za primer 

brezposelnosti (ESA-891) 

OPOMBE: 1- člen 
25. člen zakona o zaposlovanju i n zavarova- 

nju za primer brezposelnosti (Uradni listSRS, 
št. 8/78) se spremeni tako, da se glasi: 

»Osnova za denarno nadomestilo je pov- 
prečni mesečni osebni dohodek, ki ga je ose- 
ba dosegla za delo s polnim delovnim časom 
v letu pred zadnjim letom, v katerem ji je 
prenehalo delovno razmerje. 

Denarno nadomestilo znaša 60% od osno- 
ve, vendar ne sme biti nižje od višine ugotov- 
ljenih minimalnih življenjskih stroškov in ne 
višje od povprečnega čistega osebnega do- 
hodka zaposlenih delavcev v SR Sloveniji v 
preteklem koledarskem letu. 

Osebi, ki uveljavi pravico do denarnega na- 
domestila, se izplačuje skupaj s tem nadome- 
stilom tudi denarni dodatek za člane ožje dru- 
žine, ki jih preživlja. Denarni dodatek se ji 
izplačuje, če njeni dohodki skupaj z dohodki 
članov njene ožje družine na osebo ne prese- 
gajo zneska, ki je enak višini ugotovljenih 
minimalnih življenjskih stroškov. Denarni do- 
datek lahko znaša največ 25% višine ugotov- 
ljenih minimalnih življenjskih stroškov. 

Višina denarnega dodatka za vsakega vzdr- 
ževanega družinskega člana se določi v skla- 
du z merili in kriteriji sprejetimi s samouprav- 
nim splošnim aktom skupnosti za zaposlova- 
nje.« 
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2. člen 7. člen OPOMBE: 

Za 25. členom se doda nov 25. a člen, ki se 
glasi: 

25. a člen 

Denarna nadomestila se usklajujejo v za- 
četku koledarskega leta sorazmerno s pora- 
stom čistih osebnih dohodkov zaposlenih de- 
lavcev v SR Sloveniji v preteklem letu. Denar- 
na nadomestila se lahko usklajujejo tudi med 
letom, če to narekujejo ekonomska gibanja. 
Ta usklajevanja ne veljajo za denarna nado- 
mestila, ki so bila odmerjena v tekočem letu. 

Denarna nadomestila, izplačevana v višini 
ugotovljenih minimalnih življenjskih stroškov, 
se usklajujejo dvakrat letno. 

Višino denarnih nadomestil iz prejšnjih od- 
stavkov določijo skupnosti za zaposlovanje s 
sklepom.« 

3. člen 

V 27. členu se črta četrti odstavek. 

4. člen 

V prvem odstavku 28. člena se številka »15« 
nadomesti s številko »30«. 

5. člen 

V 29. členu se dopolni sedma alinea tako, 
da se na koncu črta podpičje in doda bese- 
dilo: 

»ali iz velike malomarnosti ne izvršuje ob- 
veznosti, ki jih je prevzela, ko se je vključila v 
pripravo za zaposlitev;« 

Doda se nova deveta alinea, ki se glasi: 
»- če oseba dopolni 65 let (moški) oziroma 

60 let (ženska) starosti;« 
Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi: 
»Enotne kriterije za ugotavljanje izgube 

pravice do denarnega nadomestila v zvezi s 
šesto in sedmo alineo določi Zveza skupnosti 
za zaposlovanje SR Slovenije s samouprav- 
nim splošnim aktom.« 

6. člen 

V 32. členu se besedilo prve alinee spreme- 
ni tako, da se glasi: 

»- da njeni dohodki skupaj z dohodki čla- 
nov njene ožje družine na osebo ne presegajo 
zneska, ki je enak višini ugotovljenih minimal- 
nih življenjskih stroškov!« 

Doda se nov peti odstavek, ki se glasi: 
»Pravico do denarne pomoči pridobi tudi 

oseba, ki ji je kot pripravniku prenehalo de- 
lovno razmerje, sklenjeno za določen čas, 
krajši od 9 mesecev in je uspešno končala 
pripravniško dobo, ter se je v roku 30 dni po 
prenehanju delovnega razmerja prijavila 
skupnosti za zaposlovanje in izpolnjuje pogo- 
je iz prvega odstavka tega člena.« 

33. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Denarna pomoč med brezposelnostjo po 

32. členu tega zakona je enaka višini ugotov- 
ljenih minimalnih življenjskih stroškov. 

Za vsakega vzdrževanega družinskega čla- 
na pripada osebi še denarni dodatek, tako da 
znašata denarna pomoč in denarni dodatek 
skupaj največ do 125% višine ugotovljenih 
minimalnih življenjskih stroškov. Višina de- 
narnega dodatka za vsakega vzdrževanega 
družinskega člana se določi v skladu z merili 
in kriteriji sprejetimi s samoupravnim sploš- 
nim aktom skupnosti za zaposlovanje. 

Denarne pomoči se usklajujejo dvakrat 
letno.« 

8. člen 

37. člen se spremeni tako, da se v četrti vrsti 
med besedama »dela« in »in« vstavi besedilo: 
»ali zaradi tega, ker je temeljna organizacija 
zašla v izredne ekonomske težave ali če so 
potrebni ukrepi za njeno sanacijo.« 

9. člen 

V 40. členu se drugi odstavek spremeni 
tako, da se glasi: 

»O zahtevi, s katero upravičenec uveljavlja 
svojo pravico, odloča s statutom pooblaščeni 
organ skupnosti za zaposlovanje, ki izda o 
tem sklep.« 

Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi: 
»Kadar se v postopku uveljavljanja pravic 

ugotavljajo objektivna dejstva, ki niso sporna, 
se osebi izda ugotovitveni sklep.« 

10. člen 

Višino minimalnih življenjskih stroškov 
ugotovi in spremlja Zavod SR Slovenije za 
statistiko in jo objavi dvakrat letno v Uradnem 
listu SRS, in sicer v maju in septembru. 

11. člen 
Brezposelna oseba, ki je dopolnila 65 let 

(moški) oziroma 60 let (ženska) starosti in ima 
pravico do denarnega nadomestila in denar- 
ne pomoči, ohrani to pravico tudi po uveljavi- 
tvi tega zakona, dokler ji ta pravica ne izteče, 
toda ne dlje kot do 31. decembra 1982. 

12. člen 

Skupnosti za zaposlovanje morajo sprejeti 
kriterije in merila iz 1. in 7. člena, Zveza skup- 
nosti za zaposlovanje SR Slovenije pa kriterije 
iz 5. člena tega zakona do dneva uveljavitve 
tega zakona. 

13. člen 

Ta zakon začne veljati 1. oktobra 1982. 

priloga poročevalca 17 



SKUPŠČINA SR SLOVENIJE 
IZVRŠNI SVET 

OBRAZLOŽITEV 
i. 

Skupščina SR Slovenije je na sejah zborov dne 10. marca 
1982 sprejela predlog za izdajo zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer 
brezposelnosti z osnutkom zakona. 

O predlogu za izdajo in o osnutku so pred sejami zborov. 
Skupščine razpravljali Odbor za družbenoekonomske odnose 
Družbenopolitičnega zbora Skupščine, Odbor za družbenoe- 
konomske odnose Zbora združenega dela in Zakonodajno- 
pravna komisija Skupščine SR Slovenije. 

Svoja stališča, mnenja in predloge v zvezi s predlogom za 
izdajo zakona z osnutkom so Skupščini SR Slovenije posre- 
dovali Izvršni odbor Predsedstva Republiške konference 
SZDL Slovenije, Predsedstvo Republiškega sveta Zveze sindi- 
katov Slovenije in Predsedstvo Republiške konference ZSMS. 

Pobudo za ureditev odnosov, ki jih ureja ta zakon in pa 
pisne predloge za spremembo neurejenih razmer in tistih 
določb, ki najbolj zavirajo ustrezno reševanje problemov na 
tem področju, je posredovala Zveza skupnosti za zaposlova- 
nje. 

Družbenopolitični zbor Skupščine SR Slovenije je ob spre- 
jemanju predloga za izdajo zakona z osnutkom zakona sprejel 
stališča, da je osnovni cilj pri razreševanju problematike za- 
poslovanja, da si mladi z delom zagotavljajo svojo socialno 
varnost. Pri tem bi bilo potrebno povečati odgovornost orga- 
nizacij združenega dela, da v svojih načrtih zaposlovanja 
predvidijo zaposlovanje pripravnikov in drugih mladih delav- 
cev ter da dosledno uresničujejo samoupravne sporazume o 
zaposlovanju. Zato je treba pospešeno razvijati načrtno in 
usklajeno delovanje organizacij združenega dela v okviru 
skupnosti za zaposlovanje. Skupščine teh skupnosti in njihovi 
organi naj pripravijo dolgoročne akcijske programe za ureja- 
nje teh vprašanj, pri čemer je treba zagotoviti kvalitetne stro- 
kovne podlage za urejanje medsebojnih pravic in obveznosti. 

Družbenopolitični zbor v načelu podpira predlog predlaga- 
telja, da se zagotovi socialna varnost v okviru skupnosti za 
zaposlovanje za vse pripravnike, ki so uspešno končali pri- 
pravniško dobo za primer brezposelnosti, družbenopolitični 
zbor tudi meni, da ne bi bilo potrebno spreminjati osnove za 
izračun najnižjega nadomestila za primer brezposelnosti. Pri 
tem meni, da naj predlagatelj najtesneje sodeluje z družbeno- 
političnimi organizacijami. 

Zbor združenega dela in zbor občin sta na ločenih sejah 
sprejela sklepa, da se predlog za izdajo zakona o spremem- 
bah in dopolnitvah zakona o zaposlovanju in zavarovanju za 
primer brezposelnosti z osnutkom zakona sprejme, da pred- 
log pripravi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije in pri pripravi 
predloga zakona upošteva stališča Družbenopolitičnega 
zbora, pripombe, predloge in mnenja, dane v poročilih delov- 
nih teles Skupščine iz Zborov, pripombe skupin delegatov in 
pripombe iz razprave delegatov na sejah zborov. 

II. 
Na podlagi navedenih usmeritev in upoštevaje razpravo v 

delovnih telesih in na sejah zborov Skupščine SR Slovenije ob 
obravnavi predloga za izdajo zakona z osnutkom zakona je 
predlagatelj pripravil predlog Zakona o spremembah in do- 
polnitvah zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer 
brezposelnosti. 

Upoštevan je bil predlog podan v razpravi, da se spremenijo 
tisti členi, katerih določila so taka, da pri konkretnem delu 
oziroma ureditvi tega področja v ustreznih samoupravnih 
splošnih aktih skupnosti za zaposlovanje dopuščajo različne 
razlage. 

1. Glede osnove za odmero denarnega nadomestila je spre- 
jeta pripomba o natančneje opredeljenem osobnem dohodku 
iz preteklega leta, gre namreč za osebni dohodek, ustvarjen z 
delom s polnim delovnim časom, to je za 42 ur tedensko. V 
primeru, da oseba ustvarja osebni dohodek z manj kot polnim 
delovnim časom, se glede odmere uporablja določbo 31. 
' 'sna sedanjega zakona, ki pravi, da je nadomestilo odvisno 
od osebnega dohodka, ustvarjenega v tem času. Kot leto, v 
katerem se ugotavlja osnova za odmero denarnega nadome- 

stila, se šteje koledarsko leto pred letom, ko je delavcu prene- 
halo delovno razmerje. Iz razprave smo upoštevali tudi pri- 
pombo, ki se nanaša na denarni dodatek k denarnemu nado- 
mestilu, za katerega se ne jemlje pri izračunu enake osnove. 
Prav tako se pri tem izračunu ne izhaja iz dejanskega social- 
nega položaja družine. Po sedanji določbi 25. člena se ureja 
izplačevanje denarnega dodatka procentualno glede na šte- 
vilo članov ožje družine kot čisti avtomatizem, ne da bi se 
upoštevale dejanske razmere družine, kar ni v skladu s spre- 
jeto socialno politiko. Zato predlog zakona zavezuje skupno- 
sti za zaposlovanje, da s posebnimi merili in kriteriji s samou- 
pravnimi splošnimi akti določijo višino denarnega dodatka, 
vendar največ do 25% višine ugotovljenih minimalnih življenj- 
skih stroškov, in da pri tem upoštevajo konkretne posamične 
primere glede na dejansko stanje družine. Za izračun višine 
denarnega dodatka k denarnemu nadomestilu se izenači 
osnova za vse upravičence, kar je analogno rešitvi iz 7. člena 
predloga zakona, ki ureja denarni dodatek k denarni pomoči. 

2. V skladu s pripombami iz razprave je kot najmanjše 
denarno nadomestilo in denarna pomoč sprejeta višina ugo- 
tovljenih minimalnih življenjskih stroškov. Le-ta se izračuna 
na osnovi metodologije, ki jo na predlog Republiškega sveta 
Zveze sindikatov Slovenije sprejmejo Republiški svet Zveze 
sindikatov Slovenije, Gospodarska zbornica Slovenije in 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. Vse to spremlja in objavi 
Zavod SR Slovenije za statistiko dvakrat letno v Uradnem listu 
SRS, in sicer v maju in septembru. 

Zgornja meja višine denarnega nadomestila je določena z 
višino povprečnega osebnega dohodka zaposlenih delavcev v 
SR Sloveniji v preteklem koledarskem letu. 

Pri teh opredelitvah najnižje in najvišje višine denarnega 
nadomestila so bila upoštevana načela sprejete socialne poli- 
tike, da se brezposelni osebi in njeni družini mora zagotoviti 
materialno in socialno varnost in da nobeno denarno nado- 
mestilo ne sme presegati višine povprečnega osebnega do- 
hodka delavcev, ki redno delajo (samoupravni sporazum o 
skupnih izhodiščih za zagotavljanje socialne varnosti v ob- 
dobju 1981-1985. Uradni list SRS, št. 13/81). Pri določitvi 
spodnje meje denarnega nadomestila je vsekakor umestna 
višina: ki ustreza ugotovljenim minimalnim življenjskim stro- 
škom, ker je to tisti prejemek, ki brezposelni osebi zagotavlja 
vsaj minimalne eksistenčne pogoje in je zato ni mogoče 
zniževati. 

3. V zvezi s sistemom valorizacije ozftoma usklajevanja 
zneskov iz zavarovanja za primer brezposelnosti so bila upo- 
števana stališča, opredeljena s samoupravnim sporazumom o 
skupnih izhodiščih za zagotavljanje socialne varnosti v ob- 
dobju 1981-1985. Gre za vzpostavitev sistema letnih in po 
potrebi medletnih valorizacij, o katerih sklepa Skupščina 
Zveze skupnosti za zaposlovanje SR Slovenije, ki pa mora po 
načelih samoupravnega sporazuma to usklajevati v okviru 
Skupnosti socialnega varstva. 

Ker izvirajo prejemki za zavarovanje za primer brezposelno- 
sti iz delavčevega minulega dela in je osnova pri njihovi 
odmeri osebni dohodek delavca, je valorizacija oziroma us- 
klajevanje odvisna od gibanja oziroma porasta osebnih do- 
hodkov in ne več od življenjskih stroškov, kot je to urejeno v 
veljavnem zakonu. 

Pri minimalnih denarnih prejemkih za zavarovanje za pri- 
mer brezposelnosti pa se valorizacija oziroma usklajevanje 
opravlja na ta način, da se ob vsakokratni objavi ugotovljenih 
minimalnih življenjskih stroškov te dajatve tekoče povišujejo. 

4. Sprejet je bil predlog iz razprave, da se črta določilo 4. 
odstavka 27. člena zakona, ki ureja podaljšano izplačevanje 
denarnega nadomestila ženam med nosečnostjo. To sedaj 
urejajo samoupravni sporazumi o uresničevanju pravic do 
porodniškega dopusta v okviru Skupnosti otroškega varstva. 
Po teh samoupravnih sporazumih, ki so usklajeni tudi z me- 
dnarodnimi konvencijami, je ženam med nosečnostjo zago- 
tovljeno nadomestilo osebnega dohodka za dobo 28 dni pred 
pričakovanim porodom in 56 dni po porodu, če ni upravičena 
do denarnega nadomestila oziroma denarne pomoči za čas 
brezposelnosti. To velja za ženo, ki ji je med nosečnostjo ali 
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po porodu do 56. dne po rojstvu otroka prenehalo delovno 
razmerje, ali pa je izgubila status delavca neodvisno od svoje 
volje. Na ta način je varstvo žena med nosečnostjo urejeno s 
predpisi otroškega varstva, če ne prejema denarnega nado- 
mestila ali denarne pomoči po določbah zakona o zaposlova- 
nju. Zato ni potrebno, da se podaljšano prejemanje denar- 
nega nadomestila ureja z zakonom o zaposlovanju, ceje to 
sedaj urejeno s samoupravnimi sorazumi v okviru otroškega 
varstva. Različno urejanje istega primera ni smiselno urejati 
po dveh predpisih, ki sta si bila vtem primeru celo neskladna. 
Po sporazumih otroškega varstva traja pravicaskupno 84 dni, 
po sedanjem zakonu o zaposlovanju pa toliko časa kolkor ima 
zaposlena žena pravico do skupne odsotnosti zaradi porodni- 
škega dopusta. Poleg različnega trajanja pravice je bila tudi 
višina prejemka za čas brezposelnosti različna (po otroškem 
varstvu je ta znesek 100% osebnega dohodka, po zakonu o 
zaposlovanju pa 60% osebnega dohodka). 

Odpuščena je rešitev iz osnutka, da se tretji odstavek 27. 
člena črta. Če bi omejili dobo prejemanja denarnega nadome- 
stila, kakor je bilo prvotno predlagano v osnutku, potem bi 
bilo to v nasprotju z ustavnim določilom, da je vsakomur 
zajamčeno denarno nadomestilo za čas začasne brezposel- 
nosti. 

5. V 28. členu sedanjega zakona se poenostavlja postopek 
za vložitev zahtevka za denarno nadomestilo in s tem rokom 
vezano pravico začetka prejemanja denarnega nadomestila. 
Začetek prejemanja denarnega nadomestila je bil sedaj vezan 
odvisno od roka prijave pri skupnosti za zaposlovanje. Ce se 
je oseba prijavila in vložila zahtevek v roku 15 dni od preneha- 
nja delovnega razmerja, je prejela denarno nadomestilo od 
prvega dne, ko ji je prenehalo delovno razmerje, če pa je 
zahtevala nadomestilo po tem roku, ki je pripadalo od dneva, 
ko je vložila zahtevo (vendar ne po preteku časa, za katerega 
bi se ji izplačevalo). Ta določila so ustvarjala različne pogoje 
za pridobitev iste pravice glede na rok priglasitve pri skupno- 
sti za zaposlovanje. Nismo pa upoštevali pripombe iz raz- 
prave, da se zadnji odstavek tega člena črta, saj bi s tem 
okrnili upravičencu do denarnega nadomestila njegovo pra- 
vico do denarnega nadomestila, ki mu pripada iz minulega 
dela in to samo zato, ker ni pravočasno vložil zahtevka. 

6. Med razlogi, zaradi katerih osebi preneha pravica do 
denarnega nadomestila oziroma denarne pomoči, sta v 
skladu s pripombami iz razprave, dodana dva nova: malomar- 
nost pri vključitvi v pripravo za zaposlitev in starostna doba. 
Kar izhaja iz praktičnih primerov uporabe tega določila. V 
predlogu ni upoštevan v osnutku opredeljen razlog »če oseba 
zaradi vključitve v nadaljnje izobraževanje uveljavi pravice, ki 
izhajajo iz statusa učenca ali študenta«. To pa zaradi tega, ker 
je v zveznem družbenem dogovoru o merilih za zagotavljanje 
podatkov o nezaposlenih osebah (Uradni list SFRJ, št. 58/80) 
določeno, da je kot nezaposleno osebo šteti študenta, ki 
izjavi, da bo sprejel ponuđeno zaposlitev. Zaradi takšnega 
določila zveznega družbenega dogovora se ne more ukiniti 
denarno nadomestilo brezposelni osebi, ki se vključi v nadalj- 
nje izobraževanje. Ker pa je vendarle vprašljivo izhajanje 
pravic iz statusa študenta ali iz statusa brezposelne osebe, 
smo že začeli z ustreznimi postopki pri Zveznem komiteju za 
delo, zdravstvo in socialno varstvo za proučitev ustreznosti 
takšne opredelitve in iz nje izhajajoče pravice. To je tudi 
razlog, da se sedanji 21. člen, kjer je podana definicija brez- 
poselne osebe za sedaj ne spremeni in se s tem tudi ne 
upošteva pripombe iz razprave na ta člen. 

Enotne kriterije za ugotavljanje neupravičene odklonitve 
zaposlitve in s tem izgube pravice do denarnega nadomestila 
oziroma denarne pomoči določi enotno za območje SR Slo- 
venije s samoupravnim splošnim aktom Skupščine Zveze 
skupnosti za zaposlovanje. Te kriterije so občinske skupnosti 
za zaposlovanje že sprejele s samoupravnim sporazumom 
(objavljen v Uradnem listu SRS, št. 10/82). Kljub sprejetim 
kriterijem, pa bo potrebno, da se še usklajujejo in razširijo 
tudi na odklonitev zaposlitve v zvezi s pripravo za ponovno 
zaposlitev, ki obsega vrsto usmerjenih izobraževalnih oblik in 
postopkov pri ponovni zaposlitvi in tudi odklonitev priprave 
za zaposlitev, na primer: odklonitev alkoholika, da se zdravi v 
pristojni zdravstveni organizaciji, v katero gaje napotil Center 
za socialno delo. 

7. V zvezi z razširitvijo pravic pripravnikov iz zavarovanja za 
primer brezposelnosti so bila upoštevana stališča in mnenja, 

da mora biti cilj vseh sistemskih rešitev usmerjen k ustvarja- 
nju pogojev za trajnejše zaposlovanje mladih. 

Zato morajo biti prizadevanja usmerjena v to, da se mladim 
zagotovi delo in morajo zaradi tega skupnosti za zaposlovanje 
že v času, ko mladi zapuščajo šolo, poiskati vse možnosti za 
trajnejše razreševanje njihove zaposlitve (vključno s programi 
usposabljanja, prekvalifikacije). Skupnosti za zaposlovanje 
morajo v sodelovanju z organizacijami združenega dela in 
iskalci zaposlitve vložiti organizacijske in strokovne napore 
pri razreševanju teh problemov, prav tako pa tudi vse družbe- 
nopolitične organizacije, kakor tudi samoupravni organi or- 
ganizacij združenega dela in organi družbenopolitičnih skup- 
nosti. V predlogu zakona je podana rešitev, da se problem 
zagotavljanja socialne varnosti mladih, ki se kljub vsem napo- 
rom ne morejo zaposliti, izvršuje v okviru skupnosti za zapo- 
slovanje in sicer s pridobitvijo pravice do denarne pomoči 
glede na premoženjsko stanje upravičenca. To pravico dobi 
pripravnik, ki mu je prenehalo delovno razmerje za določen 
čas, krajši od 9 mesecev in ki je uspešno končal pripravniško 
dobo (izkazano s strokovnim izpitom ali drugim dokazilom o 
uspešnem opravljenem programu pripravništva). Na ta način 
bo pripravnikom', ki jim bo prenehalo delovno razmerje, skle- 
njeno za določen čas krajši od 9 mesecev in nimajo sredstev 
za preživljanje, zagotovljena socialna in materialna varnost. 
Ta določba je povezana s sprejeto politiko zaposlovanja, ki 
daje poudarek na zaposlovanje pripravnikov in s tem na 
postopnem spreminjanju neustrezne izobrazbene ravni zdru- 
ženega dela. 

8. Pri denarni pomoči je dodan tudi dodatek za vzdrževanje 
družinskih članov, enako kot je to urejeno pri denarnem 
nadomestilu. Za razliko od osnutka je to v predlogu urejeno 
tako, da ta dodatek, ki lahko dosega 125% višine ugotovljenih 
minimalnih življenjskih stroškov po zakonu, določijo s poseb- 
nimi merili in kriteriji s samoupravnim splošnim aktom v 
skupnosti za zaposlovanje. Različno urejanje je potrebno 
zaradi neenakih materialnih možnosti združenega dela posa- 
meznih območij SR Slovenije in zaradi neenakih socialnih in 
materialnih razmer posamezne družine. 

Opuščena pa je v osnutku opredeljena omejitev trajanja 
prejemanja denarne pomoči na 2 leti, za kar veljajo enaki 
razlogi kot pri omejitvi denarnega nadomestila. 

Valorizacija oziroma usklajevanje pa se v predlogu v razliko 
od osnutka ureja enako, kot velja za najnižje denarno nado- 
mestilo. 

9. Glede na pobudo iz razprave se spreminja tudi določilo 
sedanjega 37. člena zakona, po katerem imajo zaposleni 
delavci pravico do prekvalifikacije v primerih tzv. tehnoloških 
presežkov, če se združijo sredstva organizacij združenega 
dela in skupnosti za zaposlovanje. S predlagano dopolnitvijo 
tega člena se na novo uvaja tudi združevanje sredstev za 
primere ekonomskih težav temeljnih organizacij, kjer prihaja 
do večjih problemov za prekvalifikacije in preusposobitve 
delavcev, za kar praviloma ni na razpolago sredstev. Namen te 
dopolnitve je doseči, da se z zakonom predvidi možnost 
združevanja sredstev za te namene, ki so pomembnejši od 
združevanja sredstev zaradi tkz. tehnoloških presežkov, saj 
gre prav v tem primeru za reševanje socialne varnosti delav- 
cev. Predlagana dopolnitev je usklajena z določili 122. člena 
in zadnjega oodstavka 123. člena zakona o združenem delu. 

10. V skladu s pripombo iz javne razprave se dopolnjuje 40. 
člen sedanjega zakona, ki se nanaša na postopek, s katerim 
oseba uveljavlja svoje pravice za čas brezposelnosti. Dopol- 
njuje se tisto določilo, ki govori o tem, da izda odločbo s 
statutom pooblaščeni organ skupnosti za zaposlovanje, ko 
poprej zasliši upravičenca. V samoupravnih postopkih ne gre 
za izdajo odločbe v smislu upravnega postopka, temveč gre 
za izdajo ustreznih sklepov. Poleg tega je dodano določilo, da 
se v primerih ugotavljanja objektivnih dejstev, ki niso sporna, 
izda namesto sklepa ugotovitev. Ta rešitev pomeni poenosta- 
vitev oziroma racionalizacijo postopkov, ki je poznana tudi v 
drugih samoupravnih interesnih skupnostih (SPIZ, otroško 
varstvo). 

Ugotovitveni sklepi se lahko izdajo takrat, ko temelji odloči- 
tev na ugotovljenih dejstvih, ki so nesporna, v konkretnem 
primeru za ugotavljanje delavčeve delovne dobe iz delovne 
knjižice (glede trajanja denarnega nadomestila), osebnega 
dohodka (glede višine denarnega nadomestila) ter delavčeve 
krivde oziroma nekrivde pri prenehanju delovnega razmerja. 
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Ta slednji pogoj pa se dokazuje na podlagi sklepa o preneha- 
nju delovnega razmerja, iz katerega je jasno razviden razlog. 
Le v zelo majhnem številu primerov prihaja do porabe po 
subjektivni presoji ugotavljanja krivdnih razlogov (poskusno 
delo). Zaradi tega se je iz dosedanjih izkušenj v samoupravnih 
postopkih upravičeno postavilo vprašanje, ali ne bi kazalo 
postopek poenostaviti tudi s stališča čim hitrejšega reševanja 
zadev, kar je vsekakor v korist upravičencev. 

V prid temu prizadevanju je s predlogom dopolnitve zakona 
omogočen postopek za izdajo ugotovljenega sklepa tudi v 
skupnostih za zaposlovanje. 

Predlog zakona obvezuje skupnosti za zaposlovanje in 
Zvezo skupnosti za zaposlovanje, da v roku treh mesecev 
sprejmejo ustrezne kriterije in merila v samoupravnih sploš- 
nih aktih. S temi spremembami bo dana večja pristojnost 
skupnostim za zaposlovanje za samoupravno urejanje poli- 
tike zaposlovanja. 

m. 
Predlog ne bo povečal obsega administrativnih del in ne bo 

uvajal novih evidenc, kakor tudi ne bo zahteval dodatnih 

finančnih sredstev. Čeprav na eni strani odpira nov krog 
upravičencev do denarne pomoči (pripravniki po končani 
pripravniški dobi, ki so bili sprejeti le za določen čas, krajši od 
9 mesecev, vendar pod pogojem, da ne presegajo premoženj- 
skega cenzusa), pa na drugi strani omejuje zgornjo višino 
denarnih nadomestil. Ker novih upravičencev ne bo veliko, 
zmanjšali pa se bodo izdatki za denarna nadomestila zaradi 
omejitve zgornje višine, bo torej ta razlika pokrita oziroma 
pričakuje se celo zmanjšanje finančnih sredstev za te na- 
mene. Prav tako bo k temu zmanjšanju prispevala revaloriza- 
cija prejemkov za čas brezposelnosti, ki se ne bo več določala 
v odvisnosti od rasti življenjskih stroškov, temveč v odvisnosti 
od gibanja osebnih dohodkov, kakor tudi prenos urejanja 
podaljšanja izplačevanja denarnega nadomestila ženam med 
nosečnostjo in po porodu na samoupravni sporazum o ure- 
sničevanju pravic do porodniškega dopusta v okviru Skupno- 
sti otroškega varstva. 

čuPnadlagana n°Vela Zakona ne bo teriala sredstev iz prora- 

PRILOGA: 

Členi zakona, ki se spreminjajo: 

25. člen 
Osnova za denarno nadomestilo je povprečni mesečni 

osebni dohodek, ki ga je oseba dosegla v zadnjem letu pred 
prenehanjem delovnega razmerja. 

Denarno nadomestilo znaša 60% od osnove, vendar ne sme 
biti manjše od zajamčenega osebnega dohodka, določenega 
z zakonom. 

Osebi, ki prejema denarno nadomestilo več kot 12 mesecev, 
se znesek denarnega nadomestila poveča za odstotek, za 
katerega so se v preteklem letu povečali življenjski stroški. 
Odstotek porasta teh stroškov ugotovi Zavod SR Slovenije za 
statistiko. 

Osebi, ki uveljavi pravico do denarnega nadomestila, se 
izplačuje skupaj s tem nadomestilom tudi denarni dodatek za 
člana ožje družine, ki jih preživlja, tako da znaša denarno 
nadomestilo in denarni dodatek skupaj: 

- za osebo z enim družinskim članom 65%, 
- za osebo z dvema družinskima članoma 70%, 
- za osebo s tremi družinskimi člani 75%, 
- za osebo s štirimi družinskimi člani 80%, 
- za osebo s petimi ali več družinskimi člani 85% 
povprečnega mesečnega osebnega dohodka iz prvega od- 

stavka tega člena. 

27. člen 
Čas prejemanja denarnega nadomestila je odvisen od časa, 

ki ga je oseba dotlej prebila na delu. 
Denarno nadomestilo se izplačuje: 
- tri mesece, če ima oseba najmanj devet mesecev nepretr- 

ganega dela ali 12 mesecev s presledki v zadnjih 18 mesecih; 
- šest mesecev, če ima oseba najmanj 30 mesecev nepretr- 

ganega dela ali 50 mesecev s presledki v zadnjih petih letih; 
- devet mesecev, če ima oseba nad pet do deset let dela; 
- dvanajst mesecev, če ima oseba več kot 10 let dela. 
Osebi, ki ima najmanj 15 let delovne dobe, se denarno 

nadomestilo izplačuje tudi po preteku časa, ki je določen za 
izplačevanje po prejšnjem odstavku, toda samo v primeru, če 
ji niti s strokovno usposobitvijo ali s prekvalifikacijo ni mo- 
goče zagotoviti zaposlitve, ki ustreza njenim sposobnostim. 

Tudi po preteku časa, ki je določen za izplačevanje, se 
denarno nadomestilo izplačuje ženi med nosečnostjo do po- 
roda in po porodu, in sicer toliko časa, kolikor časa ima 

zaposlena žena pravico do skupne odsotnosti zaradi porodni- 
škega dopusta. 

28. člen 
Denarno nadomestilo gre osebi od prvega dne, ko ji pre- 

neha delovno razmerje, če se priglasi skupnosti za zaposlova- 
nje in zahteva nadomestilo v 15 dneh od dneva prenehanja 
delovnega razmerja oziroma, ko preneha opravljati samo- 
stojno delo. Če zahteva nadomestilo po tem roku, ji gre 
nadomestilo od dneva, ko vloži zahtevo. 

Denarno nadomestilo ne gre osebi, ki vloži zahtevo po 
preteku časa, za katerega bi se ji izplačevalo. 

29. člen 
Pravica do denarnega nadomestila preneha: 
- če se oseba zaposli; 
- če oseba uveljavi pravico do invalidske ali starostne 

pokojnine, 
- če postane oseba trajno popolnoma nezmožna za delo; 
- če odide oseba na odslužitev ali doslužitev vojaškega 

roka; 
- če odide oseba na prestajanje zaporne kazni, daljše od 

treh mesecev; 
- če oseba neopravičeno odkloni zaposlitev, ki ustreza 

njeni strokovni izobrazbi oziroma z delom pridobljeni delovni 
zmožnosti; 

- če oseba odkloni izobraževanje, na katero je poslana 
zaradi priprave in usposobitve za zaposlitev; 

- če se oseba dvakrat zaporedoma ne zglasi pri skupnosti 
za zaposlovanje in tega ne opraviči. 

32. člen 
Oseba, ki jo skupnost za zaposlovanje do konca prejemanja 

'denarnega nadomestila ni mogla zaposliti in nima 15 let 
delovne dobe, pridobi ob koncu prejemanja denarnega nado- 
mestila pravico do denarne pomoči med brezposelnostjo, če 
izpolnjuje naslednje pogoje: 

- da njeni dohodki skupaj z dohodki članov njene ožje 
družine na osebo ne presegajo zneska, ki je enak zajamče- 
nemu osebnemu dohodku, določenem v zakonu; 

- da ne prejema v tem času denarnih dajatev za izobraževa- 
nje. 

Ob koncu prejemanja denarnega nadomestila je treba 
osebo, ki ji po določbi prvega odstavka tega člena pripada 
pravica do denarne pomoči, o tem obvestiti in hkrati zahte- 
vati, da najkasneje v roku 30 dni predloži dokazila, da izpol- 
njuje pogoje za prejemanje denarne pomoči po določbah 
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tega člena. Će v tem roku oseba zahtevanih podatkov ne 
predloži, prejema denarno pomoč od dneva, ko je s predloži- 
tvijo dokazala, da izpolnjuje zahtevane pogoje. Denarna po- 
moč ne gre osebi, ki predloži zahtevana dokazila po preteku 
šestih mesecev od dneva, ko ji je prenehalo izplačevanje 
denarnega nadomestila. 

Prejemnik denarne pomoči mora skupnosti za zaposlovanje 
takoj sporočiti vsako spremembo okoliščine, ki vpliva na 
prejemanje denarne pomoči, če tega ne stori, je dolžan vrniti 
znesek, do katerega ni bil upravičen. 

Iz razlogov, zaradi katerih preneha pravica do denarnega 
nadomestjla, navedenih v 29. členu, preneha tudi pravica do 
denarne pomoči. 

33. člen 

Denarna pomoč med brezposelnostjo po 32. členu tega 
zakona je enaka znesku najnižjega osebnega dohodka, ki je s 
samoupravnim sporazumom oziroma z družbenim dogovo- 
rom dogovorjen za območje, kjer upravičenec stalno prebiva. 
Če tak znesek ni dogovorjen, je denarna pomoč enaka znesku 
zajamčenega osebnega dohodka, določenega z zakonom. 

Skupnost za zaposlovanje lahko določi, da dobi upraviče- 

nec za vsakega vzdrževanega družinskega člana še dodatek k 
denarni pomoči in višino tega dodatka. 

37. člen 

Pravico do priprave za zaposlitev imajo tudi že zaposlene 
osebe v primerih, ko njihovo delo postane v organizaciji 
združenega dela nepotrebno zaradi modernizacije proizvo- 
dnega procesa, zaradi preusmeritve poslovanja ali drugih 
izboljšav, ki prispevajo k večji produktivnosti dela in jim je 
mogoče z dokvalifikacijo ali prekvalifikacijo zagotoviti drugo 

,delo, če take organizacije združenega dela v ta namen na 
podlagi samoupravnega sporazuma s pristojnimi skupnostmi 
za zaposlovanje namensko združujejo svoja sredstva v skladu 
z zakonom. 

40. člen 

Delovni ljudje uveljavljajo pravice iz zavarovanja za primer 
brezposelnosti po določbah tega zakona in v skladu z statu- 
tom skupnosti za zaposlovanje. 

O zahtevi, s katero upravičenec uveljavlja svojo pravico, 
izda odločbo s statutom pooblaščeni organ skupnosti za 
zaposlovanje, ko poprej zasliši upravičenca. 

PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA 

o kulturnoumetniških dejavnostih in o 

posredovanju kulturnih vrednot s tezami 

(ESA-232)   

Zbor združenega dela In Zbor občin Skupščine SR 
Slovenije sta na sejah dne 9. 4. 1979 sprejela predlog za 
izdajo zakona o odrski kulturni dejavnosti in o posredo- 
vanju kulturnih prireditev. 

V Skupščini je nato prevladalo stališče, daje potrebno 
področje kulturnih dejavnosti, kolikor je le mogoče, sku- 
paj zakonodajno urediti. Temu stališču je bilo v letih 1980 
in 1981 prilagojeno zakonodajno delo. Poleg zakona o 
knjižničarstvu in zakona o samostojnih kulturnih delav- 
cih je Skupščina sprejela zakon o naravni in kulturni 
dediščini, ki obsega varovanje kulturnih vrednot. Rezul- 
tat take težnje je tudi predlog za izdajo zakona o kultur- 

noumetniških dejavnostih In o posredovanju kulturnih 
vrednot, ki obsega več dejavnosti, med njimi tudi odrske 
in posredniške, seveda na ustrezno spremenjen način 
kot del nove zakonske celote. Z njim bo zakonodajno 
delo pri urejanju kulture zaokroženo v celoti. 

Zato Izvršni svet predlaga, da Skupščina SR Slovenije 
obravnava tak predlog za Izdajo zakona o kulturnoumet- 
niških delavnostih in o posredovanju kulturnih vrednot, 
kot je predložen, to je, da je vanj vključeno tudi področje, 
ki je obravnavano že v sprejetem predlogu za izdajo 
zakona iz leta 1979. 

I. Ustavna podlaga za izdajo zakona 
Ustavna podlaga za izdajo zakona je podana v 13. točki 321. 

člena Ustave SR Slovenije, ki določa, da Skupščina SR Slove- 
nije z zakonom ureja sistem kulturnih dejavnosti, in 51. členu 
Ustave SR Slovenije, ki določa, da se z zakonom ur^ja sistem 
kulturnih dejavnosti, in 51. členu Ustave SR Slovenije, ki 
določa, da se z zakonom določi, da so posebnega družbe- 
nega pomena določene dejavnosti ali zadeve organizacij 
združenega dela, ki opravljajo družbeno dejavnosti, in uredi 
način uresničevanja posebnega družbenega interesa. Dejav- 
nosti, ki naj jih zajema predlagani zakon, pa so take, da bi jih 
bilo primerno in treba razglasiti za dejavnosti posebnega 
družbenega pomena. 

II. Ocena stanja 
1. Na področju kulturnoumetniških dejavnosti in na po- 

dročju posredovanja kulturnih vrednot delujejo naslednje kul- 
turne organizacije združenega dela: 

- 11 s področja gledališča in glasbe, in sicer: 8 dramskih in 
lutkovnih gledališč, dve operi z baletom in Slovenska filhar- 
monija 

- Prireditvena poslovalnica Festival in Cankarjev dom (v 
ustanavljanju), 

- 19 kinematografskih organizacij, 
- 2 organizaciji za distribucijo filmov, 
- 19 zavodov ali centrov za kulturo, ki vsak v svojih okvirih 

opravljajo tudi dejavnosti s področja tega zakona, 
- RTV Ljubljana: 5 TOZD v Ljubljani (tu gre za TOZD Radio, 

TOZD TV, TOZD Glasbena produkcija) 1 TOZD v Mariboru - 
radio, 2 TOZD v Kopru - radio in TV, in 15 lokalnih radijskih 
postaj 

Organiziranost in status teh organizacij sta različna, gre 
tako za organizacije združenega dela, ki imajo v svoji sestavi 
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temeljne organizacije, kot zaTOZD, ki imajo značaj organiza- 
cije združenega dela (nekatere od njih imajo za posamezne 
kulturne dejavnosti organizacijske enote). Temeljna značil- 
nost stanja pa je velika razdrobljenost, šibka povezanost 
dejavnosti in z redkimi izjemami tudi majhno število zaposle- 
nih. 

Najbolj pestro je stanje ravno pri zavodih za kulturo ozi- 
roma centrih, ki ponavadi združujejo pod eno pravno streho 
vse količkaj profesionalizirane kulturne dejavnosti in dejavno- 
sti za kulturo v občini. Devetnajst (19) centrov oziroma zavo- 
dov združuje 53 organizacijskih enot, od tega s področja tega 
zakona: 13 likovnih razstavišč, 10 kinematografov in 7 posre- 
dovalnic, dve lokalni radijski postaji in eno lutkovno gledali- 
šče. 

Od 170 kinematografskih dvoran, ki redno predvajajo filme 
za javnost, jih 61 pripada 19 kinematografskim organizacijam 
združenega dela, preostale pa večinoma kulturnim društvom. 

Naslednja pomembna značilnost je, da ob vsej razdroblje- 
nosti in pestrosti ni v 12 (20%) slovenskih občinah nobene 
organizacije s področja kulture, se pravi tudi ne s področja 
posredovanja kulturnih vrednot. Ta podatek pomembno kaže 
na dostopnost kulturnih vrednot, dopolnimo pa ga lahko še s 
podatkom, da je kar 93 kulturnih organizacij (59%) v večjih 
kulturnih središčih: Celje, Koper, Kranj, Ljubljana, Maribor, 
Nova Gorica. 

2. Prikaz organizacij z vidika zaposlenih kaže naslednjo 
sliko: 

- v odrsko glasbeni dejavnosti so zaposleni 1103 delavci; 
od tega je 56,3% strokovno umetniškega kadra, 29,3% tehnič- 
nega kadra, 10,5% upravno-administrativnega kadra in 3,5% 
ostalih; 

- zavodi za kulturo zaposlujejo 170 delavcev; 42,1% je 
strokovno umetniških delavcev, 20,8% tehničnega kadra, 9% 
upravno-administrativnega kadra in 11,2% drugih poklicev; 

- na področju kinematografije kot celote je zaposlenih 447 
delavcev; le 3,9% je strokovno umetniških, 28,6% je tehnič- 
nega kadra, 21,6% upravno-administrativnih delavcev in kar 
46% je delavcev drugih poklicev. 

3. Na področjih, ki jih bo urejal ta zakon, delujejo tudi 
ljubiteljska društva in organizacije. Njihovo dejavnost lahko v 
kratkem predstavimo takole: 

Na področju glasbe deluje 593 pevskih zborov, 268 instru- 
mentalnih skupin, 330 gledaliških skupin, 110 folklornih sku- 
pin, 60 plesnih in baletnih skupin, 67 likovnih skupin ter 60 
filmskih in foto klubov. Vsi ti podatki veljajo zgolj za aktivnost 
odraslih, če pa jim dodamo še podatke za delovanje pionir- 
skih in mladinskih skupin v šolah in krajevnih skupnostih, se 
podatki najmanj podvojijo ali celo potrojijo. 

Za dejavnost posredovanja kulturnih vrednot, zlasti organi- 
zacijske priprave in izpeljave kulturnoumetniških prireditev je 
pomembno, da je v Sloveniji okrog 1750 kulturnih društev in 
imajo v vseh občinah svojo občinsko zvezo kulturnih organi- 
zacij. Večina teh zvez in mnoga od teh društev namreč za 
svojo občino ali ožje okolje opravljajo to posredovalno dejav- 
nost. 

4. Še nekateri podatki, ki kažejo na obseg delovanja tako 
poklicnih kot ljubiteljskih organizacij na področjih, ki jih za- 
jema zakon: 

- v sezoni 1979/80 so imela poklicna gledališča 1512 pred- 
stav, ki jih je obiskalo 459 tisoč obiskovalcev. 

- v isti sezoni so imela poklicna mladinska gledališča 919 
predstav, njihove predstave pa si je ogledalo 182 tisoč mladih, 

- poklicni orkestri so imeli v tej sezoni 104 samostojne 
koncerte, ki jih je obiskalo 64.735 obiskovalcev, 

- v letu 1980 je bilo v naših kinematografih 59.672 predstav, 
ki si jih je ogledalo 8.651 000 gledalcev. 

Kulturna društva so v letu 1978 pripravili 13.000 kulturnih 
prireditev, obiskalo jih je 2.800.000 občanov. 

V lastnem programu televizije je bilo v letu 1980 s področja 
kulture in umetnosti: 

6,4 dramskega programa, 2,3% opernega in baletnega pro- 
grama ter programa resne glasbe, 5,9% zabavnega in humori- 
stičnega programa, 1,1% narodne glasbe in folklore, 28,9% 
filmskega programa in 1,9% drugega programa s področja 
kulture in umetnosti. Programa, ki sodi v domeno tega za- 
kona, je bilo skupaj torej 46,4%. 

Podobne ugotovitve veljajo tudi za radijske programe, le da 
tu ne gre zgolj za program RTV Ljubljana, ampak tudi za 
programe lokalnih radijskih postaj. Podatki kažejo, daje bilo v 
istem letu v radijskih programih 62,5% glasbenih oddaj, 3,7% 
drugih oddaj s področja kulture in umetnosti (radijske igre) in 
1,5% zabavnih oddaj (skupaj 67,7%). Pri radiu so torej ra- 
zmerja še bolj v prid programom, ki sodijo na področje kul- 
ture. 

5. O stanju, ki ga vsaj deloma nakazujejo navedeni podatki, 
je mogoče dati tele posplošene ocene: 

- mreža kulturnih organizacij se je zadnja leta v glavnem 
ustalila in ustreza družbenim možnostim in potrebam po 
kulturnih dejavnostih. Izjema so občinski centri ali zavodi za 
kulturo, katerih število raste, in nastajajoči Cankarjev dom; 

- število in ustreznost ustvarjalnih in strokovnih kadrov sta 
sicer v posameznih kulturnih organizacijah združenega dela 
različna, v nekaterih kar kritična, kar še posebej nalaga tem 
organizacijam, kulturnim skupnostim in posebni izobraže- 
valni skupnosti za kulturo mnogo bolj skrbno in odgovorno 
kadrovsko načrtovanje in kadrovsko politiko od doslejšnje. 
Znaten del kadrovskih zadreg pa bi bilo mogoče blažiti, če ne 
odpravljati, z usklajenim delom in sodelovanjem kulturnih 
organizacij. Posebej velja omeniti že kar kronične težave s 
kandidiranjem umetniških in poslovnih vodij teh organizacij; 

- prostorske razmere za delo kulturnih organizacij so se v 
zadnjem obdobju v nekaterih dejavnostih znatno izboljšale 
(RTV, nekatera razstavišča), še znatnejše izboljšave so v grad- 
nji ali v načrtih (Cankarjev dom, SNG Maribor, Kulturni dom 
Nova Gorica in Sežana, Lutkovno gledališče v Ljubljani). 
Gradnja ali usposabljanje kulturnih domov in prostorov v 
mnogih krajih po Sloveniji bolj ali manj neposredno zboljšuje 
tudi razmere za delo kulturnih organizacij. Nekatere organiza- 
cije še delujejo v neustreznih, celo nesprejemljivih prostorih, 
za kinematografe velja to v precejšnji meri; 

- slovenska izvirna (literarna, dramska, glasbena, plesna, 
likovna, filmska) ustvarjalnost se v dejavnosti obravnavanih 
kulturnih organizacij uveljavlja različno, kar je vsaj deloma 
opravičljivo tudi z naravo dejavnosti: v filmu npr., skorajda 
izključno, v dramskih gledališčih prav zadnje obdobje zmeraj 
bolj prevladujoče, v operi in plesu malo. O načrtnosti, dogo- 
vorjenosti ali usklajenosti bi v tem pogledu težko govorili, 
čeprav ni dvoma, da je izvirna ustvarjalnost slovenskih drama- 
tikov, skladateljev, koreografov, libretistov skoraj v celoti 
odvisna od pobud in možnosti, ki jih dajejo kulturne organiza- 
cije - izvajalke. 

— dostopnost kulturnih vrednot se je najbolj povečala s 
tem, da se je zgostila mreža naročnikov radijskih in televizij- 
skih sprejemnikov. Dostopnost živih kulturnih prireditev po- 
membno prispevajo novi kulturni in večnamenski prostori, 
zgrajeni ali usposobljeni v mnogih krajih po Sloveniji, tudi 
zunaj središč. Še mnogo več kot doslej pa bo mogoče in treba 
doseči v premagovanju razdalj med gledališči, operama, fil- 
harmonijo in občani zunaj njihovih sedežev: s prilagajanjem 
repertoarja, načrtno usmerjenostjo v gostovanju, vabljenjem 
in sprejemanjem organiziranih obiskov občanov »od zunaj«, s 
poslanstvom Cankarjevega doma...; 

- število obiskovalcev kulturnih prireditev je nezadovoljivo, 
trend njegovega naraščanja prav tako. To med drugim opomi- 
nja, da se kulturne organizacije ne posvečajo vzgoji in prido- 
bivanju novega občinstva, še posebej mladega, ali pa se temu 
svojemu temeljnemu poslanstvu posvečajo veliko premalo. 
Potrebe šol, zlasti srednjih, jih bodo v naslednjem obdobju še 
posebej priganjale k temu; 
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- posredovanje kulturnih prireditev je v Sloveniji - kot 
kulturna dejavnost - mnogo premalo razvito, zlasti še posre- 
dniški posli. Ob sorazmerno hitrem naraščanju števila krajev, 
kjer so možnosti in interes za gostovanje umetniških ansam- 
blov in umetnikov, je zato veliko reproduktivnih zmogljivosti 
(v katere je sicer tudi družba vložila veliko sredstev) neizkori- 
ščenih ali je njihovo delo kar onemogočeno. Seveda ne gre le 
za število posredovanih kulturnih prireditev, temveč tudi za 
kvaliteto prireditev in za kvaliteto ponudbe same, po drugi 
strani pa ne le za možnosti v SR Sloveniji, temveč tudi v 
Jugoslaviji in v svetu; 

- poglavje zase je reproduktivna kinematografija, ki že 
vrsto let ne najde izhoda iz trojnega precepa med lastno 
nepovezanostjo, odvisnostjo od neselektivne in dostikrat nek- 
valitetne ponudbe jugoslovanskih distributerjev in odrinje- 
nostjo iz kulturne politike tako v občini kot v republiki; 

- za razstavljanje likovnih del lahko rečemo, da se je (tudi 
kot dejavnost organizacij združenega dela) precej razvilo. 

Za prodajo likovnih del tega ni mogoče reči, izposojanja teh 
del pa v Sloveniji še ni in se prav kulturne organizacije tudi 
najmanj ogrevajo ob prvih pobudah, da bi uveljavili še to 
obliko posredovanja kulturnih vrednot. 

III. Razlogi za izdajo zakona 
Sedanje pravno stanje glede kulturnoumetniških dejavnosti 

in dejavnosti posredovanja kulturnih vrednot je takole: zakon 
o poklicnih gledališčih je iz leta 1957, formalno usklajevan 
1965, torej v celoti zastarel. Zakon o filmu iz leta 1974 tudi ni 
usklajen z novo ustavo, niti s kasnejšo splošno zakonodajo, v 
nekaterih pogledih, ko gre za specifična vprašanja, pa izkuš- 
nje zadnjih let narekujejo spremembe v ureditvi ali sprostitev 
nekaterih normativnih posegov (zlasti tistih, ki na področju 
filma ohranjajo elemente cenzure). Radiodifuzne organizacije 
normativno ureja zakon o javnem obveščanju iz leta 1973, 
toda le s stališča obveščanja, medtem ko eminentna vloga 
radia in televizije kot organizacij z najvplivnejšo in najbolj 
množično dostopno dejavnostjo ustvarjanja in posredovanja 
kulturnih vrednot ostaja pravno neurejena, čeprav zakon o 
svobodni menjavi dela na področju kulturnih dejavnosti (1. 
člen) očitno šteje radio in televizijo med institucije, ki oprav- 
ljajo tudi kulturne dejavnosti. Doslej tudi noben predpis ne 
ureja tistih dejavnosti, ki bi jih lahko imenovali »odrske«, a ne 
gladališke, npr. dejavnost Slovenske filharmonije. Prav tako 
niso urejene posredovalne dejavnosti, razen kinematografije. 

Skupščina SR Slovenije je že v letu 1979 sprejela predlog za 
izdajo zakona o odrski kulturni dejavnosti in o posredovanju 
kulturnih prireditev. Izvršni svet je pripravil tudi osnutek ta- 
kega zakona. Nato je postopek s sprejemanjem zakona zastal 
zlasti tudi zaradi zamisli o enotnem oziroma hkratnem ureja- 
nju vseh pravnih vprašanj področja kulture z enim zakonom. 
Medtem so bili sprejeti zakon o svobodni menjavi dela na 
področju kulturnih dejavnosti, zakon o naravni in kulturni 
dediščini in zakon o samostojnih kulturnih delavcih, v zadnji 
zakonodajni fazi pa je zakon o knjižničarstvu. Z zakonom, 
katerega izdajo predlagamo zdaj, bi bila v veliki meri upošte- 
vana misel o enotnosti, ne samo zbimosti zakonodajnega 
urejanja kulture, zakonodajno delo na tem zapletenem in 
heterogenem področju pa zaokroženo. 

Zaradi vsega navedenega se predlog po vsebini, ki jo za- 
jema, po sistemizaciji in deloma tudi po nekaterih opredeli- 
tvah razlikuje od že sprejetega predloga za izdajo zakona in 
gre torej nujno za delno ponovitev prve faze zakonodajnega 
postopka. 

Med vsebinskimi razlogi za izdajo zakona pa velja omeniti 
zlasti naslednje; 

1. Predvsem bo treba preseči ozko pojmovanje poslanstva 
kulturnih organizacij oziroma nalog, ki jih to poslanstvo po- 
stavlja prednje. Omejevanje zgolj na (tipično) kulturno pro- 
dukcijo ali na golo predvajanje, organiziranje, posredovanje 

in opuščanje vseh drugih oblik kulturne vzgoje in vzpodbude, 
bistveno prispeva k temu, da zanimanje občinstva ni dovolj 
živo ali vsaj ne raste tako, kot bi moralo (gledališče, filharmo- 
nija, kinematografi, koncertne posredovalnice). Uveljavljanje 
kulturnih dejavnosti v družbi, torej med ljudmi, pa zahteva od 
kulturnih institucij, da oblikujejo nova pota do občinstva, da 
poglabljajo njegov interes, da utrjujejo žive stike z njim. Ta 
pota morajo kulturne institucije utirati same ali v sodelovanju 
s šolstvom, z družbenopolitičnimi organizacijami in z ljubitelj- 
skimi kulturnimi društvi (tako v njihovi ustvarjalni kot v njihovi 
organizacijski in posredovalni vlogi). Po drugi strani je npr. 
skladateljstvo, pisanje dramskih del, scenarije, oblikovanje 
scene in še nekaj ustvarjalnih področij pretežno vezanih nate 
institucije, kar jim nalaga skrb za razvoj teh zvrsti pri nas. 

2. Samoupravljanje v kulturnih institucijah in udeležba 
družbene skupnosti v njem bo morala zaživeti v novih oblikah 
in vsebinskih razsežnostih, kot to dovoljuje in nakazuje ustava 
in kot je že določeno v nekaterih zakonih tudi s področja 
kulture ob polni odgovornosti delavcev kulturne organizacije 
se mora z enako mero odgovornosti uveljaviti po delegatih 
uporabnikov, družbenopolitičnih organizacij in družbenopoli- 
tičnih skupnosti tudi širši družbeni interes pri odločanju o 
vseh bistvenih vprašanjih delovanja in gospodarjenja. Pri ne- 
katerih kulturnih organizacijah (za posredniške posle, za raz- 
stavljanje, izposojanje in prodajo umetniških del, morda tudi 
za proizvodnjo filma) pa je interes kulturnih delavcev - ustvar- 
jalcev tako močan in tudi s širšega aspekta toliko utemeljen in 
pomemben, da narekuje tudi v samoupravni zgradbi posebne 
prilagojene rešitve. 

3. Vsebinskih vprašanj kulturno umetniškega dela ali posre- 
dovanja kulturnih vrednot ni mogoče iztrgati iz celote samou- 
pravnega urejanja in odločanja. O umetniški usmeritvi, reper- 
toarni politiki, kulturni vsebini ponudbe mota torej odločati 
najvišji organ samoupravljanja. Izkušnje zadnjih let pa so, vsaj 
v nekaterih primerih, pokazale koristnost in uspešnost delo- 
vanja strokovnih svetovalnih teles, ki lahko bistveno prispe- 
vajo h kvaliteti odločitev temeljnega pomena, zato jih kaže 
uzakoniti. Pri tem ne bi ustrezal delegatski princip sestave 
strokovnega telesa, ker se to ne bi ujemalo z njegovo naravo, 
svetovalnostjo in strokovnostjo njegove naloge. Še manj bi se 
smela vloga strokovnega telesa pojmovati kot nadomestilo 
programskim službam ali kot prevzemanje njihove odgovor- 
nosti. Še posebej bo treba uveljavljati vlogo programskega 
svetovanja v reproduktivni kinematografiji, ker je tam z druž- 
benega stališča najbolj potrebno, tehnično in strokovno pa 
hkrati najbolj zahtevno. 

4. Za vse kulturnoumetniške dejavnosti, tudi za posredo- 
valne, velja, da jih je v naših demografskih, geografskih, 
gospodarskih in kulturnih razmerah treba v celoti ali v znatni 
meri načrtovati, zagotavljati, razvijati v nacionalnem okviru. 
Zdaj imamo v Sloveniji za nekatere od teh dejavnosti le eno 
kulturno organizacijo (Slovenska filharmonija, Viba film, Fe- 
stival) ali le nekaj njih, nekaj dejavnosti pa opravlja več orga- 
nizacij, ki pa jih je treba obravnavati kot enotno nacionalno 
mrežo: kinematografi, razstavišča. Zakon naj torej onemogoči 
nastajanje kulturnih organizacij, ki bi ne bilo usklajeno s 
kadrovskimi možnostmi, s kulturnimi potrebami in z razvojno 
politiko v SR Sloveniji. 

5. Ena od najbolj šibkih točk delovanja organizacij, ki jih bo 
zadeval ta zakon in teh dejavnosti samih je njihova nepoveza- 
nost, neusklajenost njihovega načrtovanja in delovanja, po- 
manjkanje pobude in pripravljenosti za skupno delo. Najbolj 
škodljivo je tako stanje npr. v razmerjih med gledališči samimi 
ter med njimi, RTV in Viba filmom - spričo tega, da delo vseh 
teh organizacij sloni na umetniškem delu ene same družine 
igralcev, ki so skoraj vsi v delovnem razmerju v gledališčih. 
Poizkusi samoupravnega sporazumevanja o prvih korakih 
medsebojnega upoštevanja in sodelovanja med gledališkimi 
in glasbenimi institucijami - pobuda je pred nekaj leti nastala 
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v Kulturni skupnosti Slovenije - so več kot zgovorno pokazali, 
kako malo je tega sodelovanja in kako malo volje zanj. 

Tako stanje je med drugim prav malo spodbudno za Can- 
karjev dom, ki veže po svojih programskih zasnovah dobršen 
del svojega kulturnega poslanstva prav na sodelovanje s 
kulturnimi institucijami in med njimi. Premagovanje takega 
stanja bo gotovo dolg proces, za katerega je poglavitno mesto 
kulturna skupnost. Zakon pa naj ta proces vsaj nakazuje, 
deloma pa tudi obvezuje in ureja. 

6. Neusklajenost organizacij v teh dejavnostih, ozko pojmo- 
vanje njihovih nalog in zaprtost v lasten proizvodni krog 
povzroča po eni strani slabo izkoriščenost in slabe razvojne 
možnosti za umetniške kadre v lastni kulturni organizaciji, po 
drugi pa pušča odprt prostor za mezdna razmerja, lov za 
zaslužkom, preplačevan,e in podobno, kar vse navsezadnje 
ne more koristiti niti kulturnim delavcem niti kulturnim orga- 
nizacijam, najmanj pa kulturnim dejavnostim. Ta problem bo 
treba reševati v več smereh: z dovolj širokim pojmovanjem 
nalog organizacije, zato tudi del in opravil delavca v njej; s 
samoupravnim reguliranjem temeljnih sestavin razmerij med 
kulturnimi organizacijami in kulturnimi delavci, z ustreznim 
uveljavljanjem in uporabljanjem statusa samostojnega kultur- 
nega delavca; deloma morda tudi z reelekcijo na nekaterih 
najpomembnejših ustvarjalnih delih. Zakon naj kaže vse te 
smeri reševanja. 

7. Še posebej pereč je problem razmerij med likovnimi 
umetniki in razstavišči. Le-ta so v vsebinskem pogledu pre- 
težno vezana na likovne ustvarjalce in njihovo delo, v svojem 
načrtovanju in poslovanju pa od njih in njihovega interesa 
povsem odvisna. To terja po našem mnenju tako zakonsko 
rešitev, ki bi vzpostavila primerno ravnovesje med interesom 
organizacije, interesom (potencialnih) ustvarjalcev in širšim 
družbenim interesom. Podobno velja za razmerja med repro- 
duktivnimi umetniki in posredniško organizacijo, iz nekoliko 
specifičnih razlogov pa morda tudi za filmske delavce in 
organizacijo za proizvodnjo filma. 

8. Posredovalne dejavnosti, razen na področju kinemato- 
grafije, doslej niso bile zakonodajno obravnavane kot kul- 
turne dejavnosti, z nadaljnjo izjemo radia in televizije torej 
tudi ne kot dejavnost posebnega družbenega pomena. V 
praksi pa prav za kinematografe še posebej velja, da so doslej 
v glavnem odrivani iz kroga izvajalcev kulturnih dejavnosti v 
kulturnih skupnostih, pač po logiki, da »ima kulturna skup- 
nost toliko besede, kolikor denarja«. Tako so kinematografi 
glede programa, cene, oblik svojega dela, prepuščeni sami 
sebi in napoteni na trg. To velja tudi za organizacije s posre- 
dovalnimi posli. Te organizacije zelo pomembno sooblikujejo 
kulturno politiko, od njih je v marsičem odvisen tako občan s 
svojimi kulturnimi potrebami kot umetnik s svojim interesom 
za delo in za plačilo. Dovolj razlogov je torej za podružbljanje 
tega področja dela, tako v organizaciji sami kot v širšem 
družbenem kulturnem prostoru (kulturne skupnosti). Med 
drugim je treba - tudi z zakonsko normo - preprečiti, da bi se 
s posredniškimi posli posameznik ali kolektiv neupravičeno 
bogatil na račun tistega, čigar delo posreduje. 

9. Radiodifuzne organizacije, predvsem Radio Ljubljana in 
TV Ljubljana, kljub veliki »proizvodnji« kulturnoumetniških 
prireditev, zlasti oddaj, in prevladujoči vlogi posredovalca 
kulturnih vrednot, doslej niso bile zakonsko obravnavane tudi 
kot kulturne organizacije. Tako se njihova notranja organizi- 
ranost in samoupravljanje, tudi ko gre za področje kulture, 
ravna zgolj po načelih RTV kot sredstva javnega obveščanja. 
Radio in televizija doslej nista bili enakopravni in polnovredno 
vključeni v samoupravno interesno organiziranost, le deloma 
in »od strani« v Kulturno skupnost Slovenije (t. i. sredstva za 
bogatenje kulturnih programov). Novi zakon o svobodni me- 
njavi dela na področju kulturnih dejavnosti smiselno uvršča 
radio in televizijo med izvajalce - člane kulturnih skupnosti. 
Po tej poti bo moral tudi predlagani zakon, seveda ob upošte- 

vanju, da večina radiodifuznih organizacij hkrati opravlja de- 
javnost obveščanja in kulturne dejavnosti. V pripravi je tudi 
postopek za sprejemanje novega zakona o obveščanju. 
Izvršni svet bo zagotovil, da bodo predlogi o zakonodajnem 
urejanju radiodifuznih organizacij pravočasno usklajeni. 

I V. Načela, na katerih naj temelji zakon 
Temeljna načela, s katerimi naj bodo urejena vprašanja na 

teh področjih sta: 
- poseben družbeni pomen vseh obravnavanih dejavnosti 

in to dejavnosti v celoti; iz tega načela izhajajo zakonske 
določbe, ki urejajo način uresničevanja posebnega družbe- 
nega interesa; 

- dejavnost kulturnoumetniških organizacij ni omejena 
na pripravo in izvedbo predstav, oddaj, koncertov, nastopov, 
na izdelavo filma, temveč z različnimi oblikami dela; s svojo 
kulturno usmerjenostjo zagotavljajo razvoj literarne, glasbene 
itd. ustvarjalnosti, ki je podlaga za njihovo delovanje, vzbujajo 
kulturne interese, razvijajo kulturno vzgojo, prispevajo k ra- 
zvoju ljubiteljskih dejavnosti, sodelujejo v procesu vzgoje in 
izobraževanja, uveljavljajo našo (produktivno in reproduk- 
tivno) umetnost zunaj Slovenije. Podobno so širše zastavljene 
tudi naloge posredovalnih organizacij; 

- razvoj in delovanje dejavnosti, ki jih zajema ta zakon, je 
pretežno ali vsaj deloma tudi stvar celotne nacionalne kul- 
ture in predmet skupne slovenske kulturne politike; 

- kulturnoumetriiške vrednote so namenjene vsem delov- 
nim ljudem in občanom; pri ustvarjanju in posredovanju mora 
biti dejanska dostopnost teh vrednot temeljna skrb kulturnih 
organizacij; 

- skupno ali usklajeno delovanje in sodelovanje nosilcev 
teh dejavnosti je pogoj za njihovo uspešnost in racionalnost 
in zato - zaradi splošnega družbenega interesa - njihova 
dolžnost. 

V. Poglavitne rešitve in kratka vsebina zakona 
Zakon naj kot kulturnoumetniške dejavnosti označi priprav- 

ljanje in izvajanje dramskih, glasbenih, plesnih,-revijskih in 
drugih umetniških in kulturnih prireditev (predstav, koncer- 
tov, oddaj, nastopov) ter proizvodnjo filma; kot dejavnost 
posredovanja kulturnih vrednot pa posredniške posle, med 
izvajalci in organizatorji kulturnoumetniških prireditev, orga- 
nizacijsko pripravo in izpeljavo kulturnih prireditev, sposoja- 
nje filmov, javno predvajanje filmov in kulturnih oddaj ter 
razstavljanje, izposojanje in prodajo likovnih del. (Dejavnosti 
se sicer pogosto prepletajo: gledališka dejavnost je npr. že 
sama v dobršni meri posredovalna, pripravljanje likovne raz- 
stave pa samostojno likovno dejanje. Zato razlikovanja med 
kulturnoumetniškimi in posredovalnimi dejavnostmi ne bo 
mogoče niti formulirati niti razumeti togo in absolutno. To 
tudi potrebno ni, saj zakon ne bo vzpostavljal vrednostne 
hierarhije med tema vrstama dejavnosti). 

Zakon bo veljal za organizacije združenega dela, ki se s 
temi dejavnostmi ukvarjajo kot s svojo glavno dejavnostjo. 
Večina določb (razen tistih o ustanavljanju in o organu uprav- 
ljanja) pa tudi za tiste, ki se s tako dejavnostjo ukvarjajo kot z 
registrirano stransko dejavnostjo (radiodifuzne organizacije, 
izobraževalne organizacije - delavske univerze). 

Med temeljnimi določbami naj bo uzakonjeno pravilo, daje 
mreža kulturnoumetniških in posredovalnih organizacij po- 
memben element nacionalne kulturne politike in zato tudi 
stvar sporazumevanja v Kulturni skupnosti Slovenije. Le-ta 
naj daje tudi soglasje k ustanovitvi, kadar gre za organizacije, 
katere dejavnost se bo raztezala na širše območje, sicer pa 
občinska kulturna skupnost ali več skupnosti. 

Med načini pridobivanja dohodka, ki so pri različnih organi- 
zacijah dokaj različni, bo treba omeniti tudi naročnino RTV, 
dokler je pač ta, čeprav že anahronističen, način zbiranja 
sredstve za potrebe RTV še v veljavi. V določenem svojem 
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delu je namreč naročnina RTV v resnici svojevrsten prispevek 
za kulturo. 

Medsebojno sodelovanje naj bo tudi ena od temeljnih za- 
konskih zahtev. S posebno določbo pa naj bo uzakonjena 
obveza usklajevanja programov že v fazi nastajanja njihovih 
osnutkov. To usklajevanje naj bo uzakonjeno kot pogoj za 
svobodno menjavo dela v kulturnih skupnostih. 

Zakon naj uredi udeležbo delegatov družbene skupnosti v 
organu upravljanja organizacij in to na podoben način, kot to 
urejajo zakon o založništvu, o naravni in kulturni dediščini, 
predlog zakona o knjižničarstvu. Pri tem pa bo besedilo 
zakona moralo upoštevati pravno organiziranost kulturnih 
organizacij, ki opravljajo več dejavnosti, in posebej tudi pre- 
pletenost dejavnosti obveščanja in kulturnih dejavnosti v pri- 
meru radiodifuznih organizacij. 

Pri organizaciji za proizvodnjo filma, posredniški organiza- 
ciji in organizaciji za razstavljanje, izposojanje in prodajo 
likovnih del pa predlagamo kot eno od možnih tako rešitev, da 
svet teh organizacij dela in odloča v treh enakopravnih skupi- 
nah: skupini delegatov delavcev in kulturnih organizacij, ka- 
terih delo je trajno povezano z dejavnostjo te organizacije, in 
skupini drugih delegatov družbene skupnosti. 

Kadar bi zaradi nesoglasij med temi skupinami bilo ogro- 
ženo pravočasno planiranje ali izpolnjevanje plana oziroma 
programa - usklajevalni postopek pa ne bi uspel - naj o 
spornem vprašanju odloči tista kulturna skupnost, v kateri 
organizacija (pretežno) sodeluje v svobodni menjavi dela. 

Zakon naj v vseh kulturnoumetniških in posredovalnih or- 
ganizacijah uvede programski svet kot obvezno obliko sveto- 
vanja, brez katerega torej tudi organ upravljanja ne more 
odločati. Seveda pa je pri tem bistvena svetovalna, torej 
nezavezujoča narava stališč programskega sveta. Za repro- 
duktivno kinematografijo naj uzakoni skupni programski svet 
vseh kinematografov. 

Zakon naj vsebuje določbe o zagotavljanju javnosti delova- 
nja organizacij; o nadzorstvu zakonitosti, ki ga opravljajo 
občinski upravni organi. 

Reelekcije članov umetniških ansamblov naj zakon ne do- 
loči kot pravilo, temveč le kot možno izjemo, prepuščeno 
samoupravnemu splošnemu aktu organizacije. 

Uzakoniti je treba načelo odprtosti tako pri organizaciji za 
proizvodnjo filma, kar zadeva dostopnost njene tehnične 
baze, kot pri posredniški, kar zadeva izbor kulturnih progra- 
mov in njihovih izvajalcev. 

Zelo pomembno bi morala učinkovati določba, da veljajo 
tako za ceno posredovanega dela kot tudi za ceno posredo- 
vane prireditve ali dela merila, sporazumno določena v kultur- 
nih skupnostih. To naj med drugim preprečuje popolnoma 
neupravičeno visoke honorarje za nekatere vrste programov 
ali za posamezne izvajalce (posebno zabavna glasba, humori- 
sti ipd.) 

Zakon naj slednjič s posebnimi določbami zagotovi kar 
najbolj dosledno uporabo slovenskega jezika vsaj v teh dejav- 
nostih, ki jih zajema. Ta predlog temelji na spoznanju, da je 
odnos do slovenščine v umetnosti in v kulturi še posebno 
občutljiv in vpliven vidik slovenščine v javni rabi. V tem delu 

bo moral zakon veljati-za vse nosilce dejavnosti, ne le za 
kulturne organizacije združenega dela. 

Morda bi bilo treba uzakoniti nekatera pravila o dokumenti- 
ranju stvaritev kulturnoumetniške dejavnosti ter ob delu in 
razpolaganju z dokumentarnim gradivom, ki nastane kot re- 
zultat teh dejavnosti. Pri tem gre najprej za ohranjanje pou- 
stvarjalnih dosežkov glasbene, še bolj pa gledališke, operne, 
plesne ali druge odrske dejavnosti, radijskih in televizijskih 
kulturno-umetniških oddaj - kot varovanje pomembnega dela 
naše kulturne dediščine; v zvezi s tem pa tudi za dostopnost 
te specifične dediščine ne le za preučevanje, temveč tudi za 
širše seznanjanje, pa za potrebe kulturne vzgoje in ponovna 
kulturna doživetja. V obeh smereh je družbeni interes očiten, 
upravičen tudi z vloženimi družbenimi sredstvi, a za zdaj še 
popolnoma nezaščiten (z izjemo filmske ustvarjalnosti, za 
katero je vsaj arhiviranje filmskih del posebej urejeno v za- 
konu o naravni in kulturni dediščini). Z zakonskimi določbami 
bo mogoče to vprašanje urediti v načelu, medtem ko bo 
izpeljeva stvar kulturno-umetniških odločitev v posameznih 
dejavnostih, torej predvsem stvar kulturnih skupnosti. 

Morda se bo tudi izkazalo, da bi bile potrebne ali vsaj 
priporočljive nekatere posebne določbe o delovnih razmerjih 
za gledališko dejavnost. 

VI. Finančne in druge posledice predlaganega 
zakona 

Uresničevanje predlaganega zakona ne bo neposredno ter- 
jalo dodatnih sredstev niti za družbenopolitične skupnosti niti 
za organizacije združenega dela. Nalagalo pa bo prizadetim 
organizacijam, da svoje samoupravne splošne akte in svojo 
samoupravno organiziranost prilagode določilom zakona. V 
nekaterih pogledih bodo morale spremeniti ali obogatiti svoje 
poslovanje, planiranje in programiranje. Razširile se bodo 
naloge kulturnoumetniških in posredovalnih organizacij, ven- 
dar ne tako, da bi jih ne bilo mogoče opravljati tudi s seda- 
njimi kadri in v sedanjih gmotnih okvirih, pač z ustreznimi 
spremembami v načrtovanju in razporeditvi dela, in vsekakor 
s tesnejšim sodelovanjem. 

Nekaj sredstev bo v posameznih primerih in pri nekaterih 
izvajalcih terjalo dokumentiranje (filmanje, akustično snema- 
nje) kulturnoumetniških stvaritev. Vendar bi to dokumentira- 
nje, še bolj pa dostopnost dokumentarnega gradiva - tudi 
oddaj RTV - predvsem pomenila bistveno povečano dostop- 
nost, porabnost in torej tudi splačavnost vloženih družbenih 
sredstev in .umetniških moči. 

Zelo pomembne naloge bo uresničevanje takega zakona 
prineslo uporabnikom in izvajalcem v kulturnih skupnostih, 
posebno v Kulturni skupnosti Slovenije, zato tudi njenim 
strokovnim službam. To pa se tudi v celoti sklada s pravno 
naravo, organiziranostjo in vlogo Kulturne skupnosti Slove- 
nije po zakonu o svobodni menjavi dela na področju kulturnih 
dejavnosti. 

Upravnim organom novi zakon ne bo nalagal novih zadolži- 
tev. Republiška komisija za pregled filmov bo prenehala ob- 
stajati, njene naloge bodo prešle na svete organizacij za 
posredovanje oziroma predvajanje filmov. 

TEZE ZA OSNUTEK ZAKONA 

o kulturnoumetniških dejavnostih in o posredovanju 

kulturnih vrednot  

1. teza 

Ta zakon ureja dejavnost kulturnoumetni- 
ških organizacij združenega dela in organiza- 
cij za posredovanje kulturnih vrednost in do- 
loča, kako je pri dejavnosti teh organizacij 

zagotovljeno uveljavljanje posebnega druž- 
benega interesa. 

2. teza 
Kulturnoumetniške dejavnosti, ki jih ureja 

ta zakon, obsegajo pripravljanje in izvajanje 
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dramskih, glasbenih, plesnih, revijskih in dru- 
gih umetniških in kulturnih prireditev (pred- 
stav, koncertov, oddaj, nastopov) in proizvod- 
njo filmov. 

3. teza 
Dejavnost posredovanja kulturnih vrednot 

(v nadaljnjem besedilu: posredovalna dejav- 
nost) po tem zakonu obsega posredniške po- 
sle med izvajalci in organizatorji kulturnou- 
metniških prireditev, organizacijsko pripravo 
in izpeljavo kulturnih prireditev, posredovanje 
filmov, javno predvajanje filmov in (radijskih 
ali televizijskih) kulturnih oddaj ter razstavlja- 
nje, izposojanje in prodajo likovnih del. 

4. teza 
Kulturnoumetniška dejavnost in posredo- 

valna dejavnost sta posebnega družbenega 
pomena. Namenjeni sta zadovoljevanju kul- 
turnih potreb občanov, kulturnemu bogatenju 
njihovega življenjskega in delovnega okolja, 
razvoju umetniške ustvarjalnosti in njenemu 
uveljavljanju v svetu. 

5. teza 
Ta zakon ureja kulturnoumetniške dejavno- 

sti, kadar jih kot svojo glavno dejavnost 
opravlja gledališka, glabena organizacija, or- 
ganizacija za proizvodnjo filma in druga kul- 
turna organizacija združenega dela (v nadalj- 
njem besedilu: kulturnoumetniška organiza- 
cija), posredovalna dejavnost pa, kadar jo kot 
svojo glavno dejavnost opravlja posredniška 
ali prireditvena organizacija, organizacija za 
posredovanje ali predvajanje filma, organiza- 
cija za razstavljanje, izposojanje ali prodajo 
likovnih del ali druga kulturna organizacija 
združenega dela (v nadaljnjem besedilu: po- 
sredovalna organizacija). 

6. teza 
Določbe tega zakona veljajo tudi za radiodi- 

fuzne organizacije združenega dela, ki oprav- 
ljajo kulturnoumetniško ali posredovalno de- 
javnost kot registrirano pravno ali stransko 
dejavnost, če ni v tem zakonu drugače dolo- 
čeno. 

7. teza 
Poseben družbeni interes se v kulturnou- 

metniški dejavnosti in v posredovalni dejav- 
nosti zagotavlja z določitvijo, kdo je lahko 
ustanovitelj kulturnoumetniške ali posredo- 
valne organizacije, kdo sme opravljati te de- 
javnosti in pod kakšnimi pogoji, z določitvijo 
načina upravljanja teh dejavnosti, s sodelova- 
njem delegatov ustanoviteljev, uporabnikov, 
organov družbenopolitičnih skupnosti in 
družbenopolitičnih oranizacij pri upravljanju 
kulturnoumetniških in posredovalnih organi- 
zacij in z drugimi oblikami družbenega vpliva 
v mejah in na način, ki ga določa zakon. 

8. teza 
Občani in civilne pravne osebe si ne smejo 

pridobivati prihodkov s posredovalno dejav- 
nostjo. 

Varianta: 
1. Občani in civilne pravne osebe razen 

kulturnih društev ne smejo pridobivati pri- 
hodkov s posredovalno dejavnostjo. 

9. teza 
Kulturnoumetniške organizacije opravljajo 

poleg dejavnosti v 2. tezi tega zakona v okviru 
teh dejavnosti tudi tele naloge: 

- vzbujajo kulturne interese občanov, ra- 
zvijajo oblike kulturne vzgoje in prispevajo k 

. razvoju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, 
- zagotavljajo razvoj slovenske umetniške 

ustvarjalnosti ter razvoj ustvarjalnosti mad- 
žarske in italijanske narodnosti v Sloveniji, 

- redno in načrtno sodelujejo z vzgojno- 
izobraževalnimi organizacijami pri njihovem 
delu, 

- uveljavljajo slovensko umetnost in umet- 
nost italijanske in madžarske narodnosti v 
drugih republikah Jugoslavije in v tujini. 

Svoje naloge opravlja kulturnoumetniška 
organizacija s svojimi ansambli in s posamez- 
nimi svojimi delavci - samostojno, v skupnih 
projektih z drugimi kulturnoumetniškimi or- 
ganizacijami ali v sodelovanju z njimi. 

10. teza 
Posredovalne organizacije opravljajo poleg 

dejavnosti po 3. tezi tega zakona oziroma v 
okviru teh dejavnosti predvsem tele naloge: 

- skrbijo za dostopnost kulturnoumetniških 
prireditev in umetniških del občanom, 

- vzbujajo in utrjujejo interese občanov za 
kulturnoumetniške prireditve in za umetniška 
dela in razvijajo njihovo sposobnost za kritič- 
no sprejemanje in doživljanje kulturnih vre- 
dnot, 

- sodelujejo z drugimi družbenimi pravnimi 
osebami in društvi, ki posredujejo kulturnou- 
metniške prireditve, 

- omogočajo slovenskim umetnikom in kul- 
turnim delavcem oziroma umetnikom in kul- 
turnim delavcem preizkušanje in uveljavljanje 
v javnosti, 

- omogočajo uveljavljanje slovenskih umet- 
nikov in kulturnih delavcev ter slovenskih 
umetniških del ter del pripadnikov madžarske 
in italijanske narodnosti v drugih republikah 
Jugoslavije in v tujini. 

11. teza 
Kulturnoumetniške in posredovalne organi- 

zacije morajo vzpodbujati tako organiziranje 
občanov ali uporabljati tiste oblike njihove 
organiziranosti, ki omogočajo ugotavljanje 
potreb in interesov občanov za dejavnost teh 
organizacij, ter ustvarjati pogoje, da jim bodo 
mogli te svoje interese sporočati in jih uve- 
ljavljati. 

12. teza 
V kulturni skupnosti Slovenije se uporabni- 

ki in izvajalci dogovarjajo o temeljnih vpraša- 
njih delovanja in razvoja mreže kulturnoumet- 
niških in posredovalnih organizacij. 
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13. teza 

Delovni ljudje in civilne pravne osebe ne 
morejo ustanoviti kulturnoumetniške in po- 
sredovalne organizacije. 

Več družbenih pravnih oseb lahko skupaj 
ustanovi kulturnoumetniško ali posredovalno 
organizacijo. Medsebojne pravice in obvez- 
nosti urede ustanovitelji s samoupravnim 
sporazumom. 

14. teza 

Ustanovitelj podrobneje določi, katere kul- 
turnoumetniške ali posredovalne dejavnosti 
bo organizacija opravljala, za katera področja 
kulturnih dejavnosti in na katerem območju. 

15. teza 

Elaborat o družbeni in ekonomski upraviče- 
nosti ustanovitve kulturnoumetniške ali po- 
sredovalne organizacije mora, odvisno od de- 
javnosti, ki jo bo opravljala, vsebovati tudi 
podatke o tem: 

- ali se predvidena dejavnost po vsebini in 
obsegu sklada s planom ali s predvidevanji 
razvoja na področju oziroma območju, 

- ali te dejavnosti ni mogoče uspešneje in 
bolj gospodarno zagotoviti z obstoječimi or- 
ganizacijami, z njihovo krepitvijo, povezova- 
njem ali sodelovanjem, in 

- ali je s tekočim in načrtovanim delom 
organizacij združenega dela v usmerjenem 
izobraževanju zagotovljeno ali omogočeno 
šolanje potrebnih kadrov za dejavnost organi- 
zac|je- 16. teza 

Preden ustanovitelj sprejme elaborat iz 
prejšnjega člena, si mora preskrbeti soglasje 
(varianta: mnenje) o upravičenosti njene usta- 
novitve od kulturne skupnosti tiste družbeno- 
politične skupnosti, za območje katere bo or- 
ganizacija opravljala svojo dejavnost. 

Hkrati s predlogom elaborata mora ustano- 
vitelj predložiti kulturni skupnosti, odvisno od 
dejavnosti, ki jih bo nova organizacija oprav- 
ljala, tudi izkaze o tem, kako so zagotovljeni 
pogoji za ustanovitev in za začetek dela orga- 
nizacije, zlasti: 

- finančna sredstva, 
- ustrezni prostori za pripravljanje in izvaja- 

nje prireditev in za delovanje služb, 
- tehnična oprema, ki omogoča sodobno in 

uspešno tehnologijo pripravljanja in izvajanja 
prireditev, 

- prostori (dvorane in stranski prostori), ki 
omogočajo udobno in varno namestitev obi- 
skovalcev, 

- potrebni kadri za opravljanje tehničnih, 
strokovnih in poslovnih nalog. 

17. teza 

Določba 15. in 16. teze se primerno uporab- 
ljajo tudi za odločitev radiodifuzne organiza- 
cije, da bo kot registrirano stransko dejavnost 
opravljala kulturnoumetniško ali posredoval- 
no dejavnost. 

18. teza 

Ustanovitelj daje soglasje k statutu kultur- 
noumetniške ali posredovalne organizacije. 

Variantni dodatek: ..., potrdi pa ga izvršni 
svet skupščine občine, na območju katere 
ima organizacija svoj sedež. » 

19. teza 

Delavci kulturnoumetniške ali posredoval- 
ne organizacije pridobivajo dohodek iz celot- 
nega prihodka, ki ga, odvisno od dejavnosti, 
ki jo opravljajo, ustvarijo: 

- s svobodno menjavo dela, 
- s prispevki neposrednih uporabnikov 

(gledalcev, poslušalcev, obiskovalcev), 
- z radijsko in televizijsko naročnino, 
- z odplačanimi posredniškimi posli, 
- z udeležbo pri skupaj ustvarjenem dohod- 

ku od skupnega projekta z drugimi kulturnou- 
metniškimi in posredovalnimi organizacijami. 

- s povračili drugih kulturnoumetniških in 
posredovalnih organizacij, s katerimi sode- 
luje, 

- z nagradami, dotacijami ali na kakšni 
drugi podlagi, določeni z zakonom ali s sa- 
moupravnim sporazumom oziroma pogodbo 
v skladu z zakonom. 

20. teza 
Kulturnoumetniške in posredovalne organi- 

zacije sodelujejo med seboj in usklajujejo 
svoje delo v Kulturni skupnosti Slovenije, v 
drugih kulturnih skupnostih, v raznih oblikah 
medsebojnega sodelovanja in v neposrednih 
posamičnih stikih, da bi zagotavljale celovi- 
tost kulturnoumetniške ponudbe in njeno do- 
stopnost vsem občanom, razvoj vseh področij 
umetniškega ustvarjanja in kulturnega dela 
ter gospodarsko izrabo dela in sredstev. 

21. teza 
Kulturnoumetniške ali posredovalne orga- 

nizacije upravljajo delavci te organizacije, v 
zadevah posebnega družbenega pomena, do- 
ločenih s temi tezami, pa enakopravno z njimi 
odločajo tudi delegati: 

- ustanovitelja, 
- samoupravno organiziranih uporabni- 

kov, 
- kulturnih organizacij in kulturnih delav- 

cev, katerih delo je trajno povezano z dejav- 
nostjo te organizacije, 

- organov družbenopolitičnih skupnosti in 
družbenopolitičnih organizacij 
(v nadaljnjem besedilu: delegati družbene 
skupnosti) 

22. teza 

Organ upravljanja kulturnoumetniške ozi- 
roma posredovalne organizacije je svet, ki ga 
sestavljajo delegati delavcev kulturnoumetni- 
ške oziroma posredovalne organizacije in de- 
legati družbene skupnosti. 

Svet organizacije za proizvodnjo filmov, po- 
sredovalne organizacije, ki se ukvarja s po- 
sredniškimi posli, in posredovalne organiza- 
cije, ki se ukvarja z razstavljanjem, izposoja- 
njem in prodajo likovnih del, sestavljajo dele- 
gati delavcev organizacije, delegati kulturnih 
organizacij in kulturnih delavcev, katerih delo 
je trajno povezano z dejavnostjo te organiza- 
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OPOMBE: cije, in drugi delegati družbene skupnosti. 
Število delegatskih mest v svetu, pravne 

osebe oziroma druge oblike samoupravne or- 
ganiziranosti uporabnikov, ki delegirajo v 
svet, in število delegatov, ki jih delegirajo, 
določa statut organizacije. 

23. teza 
Delegati družbene skupnosti v svetu kultur- 

noumetniške ali posredovalne organizacije 
soodločajo zlasti: 

- o predlogu statuta, 
- o sprejemanju drugih samoupravnih 

splošnih aktov, razen tistih, ki urejajo delitev 
dela dohodka, namenjenega za osebno in 
skupno porabo in delovna razmerja, 

- o kulturnoumetniški usmeritvi in o letnih 
repertoarnih načrtih, 

- o razvojnih programih in o razširitvi pro- 
storskih in tehničnih zmogljivosti, 

- o smernicah za plan, 
- o predlogih elementov za sklepanje sa- 

moupravnih sporazumov o temeljih plana or- 
ganizacije in temeljev družbenopolitičnih 
skupnosti, 

- o letnem delovnem načrtu in zaključnem 
poročilu, \ 

- o temeljnih pogojih za pridobivanje do- 
hodka, 

- o finančnem načrtu in zaključnem ra- 
čunu, 

- o določanju cen storitev, 
- o določanju elementov in okvirov povra- 

čila za kulturnoumetniške storitve in za umet- 
niška dela, ki jih organizacija posreduje, 

- o določanju prispevkov neposrednih 
uporabnikov, 

- o načelih in merilih kadrovske politike ter 
o njenem izvajanju. 

V zadevah iz prejšnjega odstavka je odloči- 
tev sprejeta, če so jo z ločenim glasovanjem 
sprejeli v enakem besedilu delegati obeh sku- 
pin iz prvega odstavka 22. teze. 

V svetu organizacije za proizvodnjo filmov, 
posredovalne organizacije, ki se ukvarjaš po- 
sredniškimi posli, in posredovalne organiza- 
cije, ki se ukvarja z razstavljanjem, izposoja- 
njeiTj in prodajo likovnih del, je odločitev 
sprejeta, če so jo z ločenim glasovanjem spre- 
jeli v enakem besedilu delegati delavcev orga- 
nizacije, delegati kulturnih organizacij in kul- 
turnih delavcev, katerih delo je trajno poveza- 
no z dejavnostjo te organizacije, in drugi de- 
legati družbene skupnosti. 

(Varianta: 3. odstavek 23. teze naj se glasi: 
»V svetu organizacije za proizvodnjo fil- 

mov, posredovalne organizacije, ki se ukvarja 
s posredniškimi posli, in posredovalne orga- 
nizacije, ki se ukvarja z razstavljanjem, izpo- 
sojanjem in prodajo likovnih del, odločitev v 
skupini delegatov družbene skupnosti ni 
sprejeta, če zanjo ni glasovala večina delega- 
tov kulturnih organizacij in kulturnih delav- 
cev, katerih delo je trajno povezano z dejav- 
nostjo te organizacije«). 

če soglasje ni doseženo, se začne usklaje- 
valni postopek, ki ga določa statut organiza- 
cije. 

Če usklajevalni postopek ne uspe, pa bi 

zaradi tega lahko bilo ogroženo pravočasno 
planiranje dejavnosti ali izpolnjevanje plana 
oziroma programa dela organizacije, predloži 
poslovodni organ te organizacije sporno za- 
devo ustrezni kulturni skupnosti, njena odlo- 
čitev je za organizacijo obvezna. 

24. teza 
Določbe 21. do 23. teze ne veljajo za organi- 

zacije združenega dela iz 6. teze. V organih 
upravljanja teh organizacij mora sestav dele- 
gatov družbene skupnosti ustrezati tudi kul- 
turnoumetniški ali posredovalni dejavnosti, ki 
jo opravljajo kot registrirano stransko dejav- 
nost. 

25. teza 
Svet kulturnoumetniške ali posredovalne 

organizacije ima za načrtovanje kulturnou- 
metniškega programa strokovno svetovalno 
telo (v nadaljnjem besedilu: programski svet). 

Člane programskega sveta imenuje svet 
izmed delavcev organizacije in izmed drugih 
kulturnih delavcev. 

Varianti k 2. odstavku: 
a) člane programskega sveta imenuje SZDL 
b) člane programskega sveta imenuje svet 

izmed kulturnih delavcev. 
Individualni poslovodni organ ali člani ko- 

lektivnega poslovodnega organa in delavci, 
zadolžehi za načrtovanje kulturnoumetniške- 
ga programa organizacije, ne morejo biti čla- 
ni programskega sveta. 

26. teza 
Programski svet v skladu s sprejeto kultur- 

noumetniško usmeritvijo organizacije in na 
temelju predlogov njene programske službe 
svetuje svetu organizacije neposredne pro- 
gramske odločitve za posamezno leto, sezo- 
no ali drugo zaokroženo obdobje dela organi- 
zacije. 

Svet organizacije mora pridobiti in obrav- 
navati predloge programa sveta, preden odlo- 
či o repertoarnem načrtu organizacije. 

(Variantni dodatek: Programski svet mora 
biti obveščen o odločitvah sveta glede vpra- 
šanj, o katerih je dal svoje predloge). 

V statutu organizacije so v skladu z njeno 
dejavnostjo natančneje določene naloge pro- 
gramskega sveta in način opravljanja teh na- 
log. 

S statutom so lahko določene še svetovalne 
naloge programskega sveta, ki niso zajete v 
prvem odstavku te teze. 

Stališča in predlogi programskega sveta so 
svetovalne narave in svet nanje ni vezan. 

27. teza 
Kulturnoumetniška ali posredovalna orga- 

nizacija, ki opravlja dejavnost iz 2. in 3. teze 
na več umetniških področjih (gledališče, glas- 
ba, plesna, likovna umetnost) imenuje pro- 
gramski svet za vsako od teh področij. 

28. teza 
Kinematografi v SR Sloveniji skupaj obliku- 

jejo filmski programski svet SR Slovenije. Ta 
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svet ocenjuje filme, namenjene javnem pred- 
vajanju, z ocenami: zelo priporočamo, pripo- 
ročamo, ne priporočamo, odsvetujemo. Posa- 
meznim filmom lahko da tudi označbo v po- 
sebnem primeru za filmsko vzgojo ali »za 
mladino do 15 let ni primeren«. 

Nalogo iz prejšnjega odstavka opravlja film- 
ski programski svet SRS na temelju ogleda 
filmov ali na temelju verodostojnih podatkov 
in ocen. 

Člane filmskega programskega sveta SRS 
imenujejo kinematografi sporazumno izmed 
uglednih filmskih in filmskovzgojnih delavcev 
ter drugih poznavalcev filmske umetnosti. 

Kinematografi se dogovore, kateri od njih 
bo opravljal organizacijska, administrativna 
in tehnična dela za filmski programski svet 
SRS 

Svet kinematografa mora biti seznanjen z 
oceno filmskega programskega sveta SRS o 
filmih, predlaganih za program kinemato- 
grafa. 

Kinematograf mora pri najavljanju filmskih 
predstav navajati oceno, ki jo je filmu dal 
filmski programski svet SRS. 

Določba prejšnjega odstavka velja tudi za 
druge pravne osebe, ki predvajajo filme za 
javnost. 

29. teza 

Preden odločajo o svojem delovnem pro- 
gramu, morajo kulturnoumetniške in posre- 
dovalne organizacije uskladiti osnutke teh 
programov. 

V Kulturni skupnosti Slovenije se uporabni- 
ki in izvajalci sporazumejo o tem, katere kul- 
turnoumetniške in posredovalne organizacije 
morajo med seboj uskladiti osnutke delovnih 
programov, preden o njih odločajo, in za ka- 
tere dele programov velja ta obveznost. 

Kulturnoumetniške in posredovalne organi- 
zacije ne morejo predložiti svojih delovnih 
programov kulturni skupnosti, dokler ne iz- 
polnijo obveznosti iz prejšnjega odstavka. 

Dogovorjeno sodelovanje z drugimi organi- 
zacijami v smislu prvega odstavka te teze mo- 
ra biti sestavni del delovnega programa orga- 
nizacije. 

30. teza 

Delo kulturnoumetniške ali posredovalne 
organizacije je javno. 

Organizacija mora 
— razgrniti za javnost osnutek ovrednotene- 

ga delovnega programa za naslednje leto, us- 
klajen po 29. tezi tega zakona, in ga obrazlo- 
žiti, 
- obveščati javnost o temeljnih elementih 
svojega ustvarjalnega ali posredovalnega de- 
la o interesu občanov za to delo, 
- obveščati javnost o svojih mednarodnih sti- 
kih in o svojem delovanju v drugih republikah 
Jugoslavije. 

S samoupravnim splošnim aktom organiza- 
cije se podrobneje določi način obveščanja 
javnosti. 

31.teza 

Zakonitost dela kulturnoumetniške ali po- 

sredovalne organizacije nadzoruje občinski OPOMBE: 
upravni organ, pristojen za kulturo. 

32. teza 

Delavci kulturnoumetniških organizacij se s 
samostojnimi kulturnimi delavci in z drugimi 
samoupravno organiziranimi kulturnimi de- 
lavci v okviru Kulturne skupnosti Slovenije 
samoupravno sporazumevajo o temeljnih 
vprašanjih glede načina in obsega njihovega 
sodelovanja v upravljanju organizacije in raz- 
polaganju z rezultati dela v skladu z zakonom. 

33. teza 

S samoupravnim splošnim aktom lahko 
kulturnoumetniška organizacija poleg del in 
nalog delavcev, ki imajo posebna pooblastila 
in odgovornosti, določi tudi posebno po- 
membna in zahtevna dela oziroma naloge v 
programiranju in v izvedbi kulturnoumetni- 
ških prireditev, odloči, da bodo delavci za ta 
dela oziroma naloge izbrani na podlagi javne- 
ga razpisa, in določi čas, za katerega bodo 
izbrani. 

34. teza 

Organizacija za proizvodnjo filma, ki uprav- 
lja s tehničnimi sredstvi za proizvodnjo filma, 
mora ta sredstva prednostno uporabljati za 
proizvodnjo filmov, dogovorjeno v kulturnih 
skupnostih ali po njih. 

35. teza 

Posredovalna organizacija, ki se ukvarja s 
posredniškimi posli v zvezi s kulturnoumetni- 
škimi prireditvami, ne sme odreči svojih stori- 
tev kulturni organizaciji, društvu, skupini ali 
posameznemu izvajalcu kulturnoumetniške 
prireditve, razen če ta prireditev nasprotuje 
programski usmeritvi in kakovostnim kriteri- 
jem, ki jih sprejme svet te organizacije^ 

Posredovalna organizacija iz prejšnjega 
odstavka ne sme svojih storitev pogojevati s 
tem, da bi samo ona posredovala vse priredi- 
tve tega izvajalca. \ 

36. teza 
Posredovalna organizacija se mora pri obli- 

kovanju cene izvajalčeve storitve ali pri dolo- 
čanju nadomestila zanjo ravnati po merilih, 
normativih in standardih, sprejetih v kulturni 
skupnosti. 

Merila za določanje cene posredovanja ali 
organiziranja kulturnoumetniških prireditev 
določijo uporabniki in izvajalci v kulturnih 
skupnostih. 

37. teza 

Uporabniki in izvajalci se v kulturni skupno- 
sti sporazumevajo tudi o vsebini, kvaliteti in 
obsegu kulturnoumetniških in posredovalnih 
dejavnosti radiodifuznih organizacij. 
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DOPOLNITEV K INFORMACIJI 

o uresničevanju zdravstvenega varstva 

v SR Sloveniji (ESSA-830) 

republike Slovenije sta o njej razpravljala dne 12. novembra 1981. 
Družbena naravnanost, da zdravstvene skupnosti dejansko postanejo mesto za sporazumevanje med 

izvajalci o vseh potrebah po zdravstvenem varstvu na ravni občine, kot tudi na širših ravneh 

Z vvHnn n c: H rePubllske9a sodelovanja, odpira vrsto aktualnih problemov. Možnosti, ki jih dajejo zakoni 
snr^ŽIi nn č r J lzkorls^enej prepočasi pa se uresničujejo tudi nekateri samoupravni sporazumi, ki so bili s p ejeti po širokih in demokratičnih razpravah v vseh občinskih zdravstvenih skupnostih. Sedanja gospodar- 

tnrntnTnrfu*nTreC ne zahteva ,e doslednega Ovajanja stabilizacijsko naravnanih sporazumov, ampak tudi 
t"? Preverlanle m prilagajanje zastavljenih nalog prednostnim potrebam in ekonomskim možnostim 

,=,51 T P°Ž"d° SkuPscme SR Slovenije izdelani Dopolnitev k informaciji o uresničevanju 
~ga varstva v SR Sloveniji, ki zaradi boljšega pregleda zajema tudi povzetek informacije, o kateri je 

varstva opravljala, ter Program aktivnosti za uresničevanje aktualnih nalog na področju zdravstvenega 
Namen celotnega gradiva je prikazati realno stanje na področju zdravstvenega varstva v SR Sloveniji ter 

ZZZ°Z etl a
H
ktr°S^ !"' SO P°trebne za VZdrŽan'e dosežene ravni " sedanjern obdobju gospodarskih zaostritev m za nadaljnje dolgoročno programiranje razvoja zdravstvenega varstva Hkrati pa naj bi to» 

tknnnntrh gradlvo za širšo javno razpravo v družbenopolitičnih organizacijah, družbenopolitičnih skupnostih, samoupravnih interesnih skupnostih in zdravstvenih delovnih organizacijah 

1. 
Zbor združenega dela in Zbor občin Skupščine SR Slo- 

venije sta na svojih sejah dne 12. novembra 1981 obravna- 
valainformacijo o uresničevanju zdravstvenega varstva v 
SR Sloveniji in na podlagi 244. člena poslovnika Skup- 
ščine SR Slovenije sprejela naslednji sklep 

»1. Razprava o informaciji o uresničevanju zdravstve- 
nega varstva se ne zaključi, ker odprti problemi na po- 
dročju zdravstva narekujejo širšo in poglobljeno razpravo 
ter pripravo celoviteva programa aktivnosti - s konkretno 
opredeljenimi nalogami, roki in nosilci vse od republike do 

™ nJn fdravstve"'h or9anizacij - ki naj bo trdna podlaga 
področju^ UČ,nkov'te'še uresničevanje nalog na tem 

2. Glede na to, ker so bili številni aktualni problemi s 
tega področja v enem delu podrobneje opredeljeni šele v 
teku razprave o informaciji, in sicer v sklepnih ugotovitvah 
in programu aktivnosto Izvršnega sveta Skupščine SR 
Slovenije ter v dodatnem gradivu Republiškega komiteja 
za zdravstveno in socialno varstvo, v drugem delu pa bodo 
opredeljeni v gradivu Zdravstvene skupnosti Slovenije, v 
katerem bodo konkretizirane tudi naloge zdravstvenih 
skupnosti, naj poteka zlasti o dopolnjenem gradivu in o 
akcijskem programu, do januarja 1982 usklajena širša 
razprava, ki bo zajela družbenopolitične organizacije zla- 
sti Socialistično zvezo delovnega ljudstva Slovenije in 
sindikate, občinske skupščine, zdravstvene skupnosti, 

zdravstvene delovne organizacije in druge zainteresirane 
organe in organizacije. 

Zbora se bQsta z aktualizirano informacijo in z dopolnje- 
nim programom aktivnosti ponovno seznanila po končani 
sirsi razpravi.« 
„l

Skla.^no s sklepi in v zvezi z razpravo v pristojnih zborih 
Skupščine SR Slovenije je bila organizirana širša razprava 
o aktualnih nalogah na področju zdravstvenega varstva. V 
razpravi so sodelovali številni organi, organizacije in skup- 
nosti, ki so z oblikovanjem svojih stališč prispevali k izobli- 
kovanju podrobnejšega programa aktivnosti. 

Informacija o aktualnih problemih na področju zdrav- 
stvenega varstva v SR Sloveniji je torej nadaljevanje Infor- 
macije o uresničevanju zdravstvenega varstva v SR Slove- 
niji. Dopolnjena je po poglavjih, ki so bila v prvi obravnavi 
ugotovljena kot najbolj pomanjkljiva - informacijami o 
aktualnih problemih na področju zdravstvenega varstva o 
zdravstvenem varstvu delavcev in službi medicine dela, 
prometa in športa ter o pripravah družbenega dogovora o 
natančnejših merilih za uporabo v zakonu določenih po- 
gojev za organiziranje zdravstvenih delavcev. Poseben 
poudarek pa je bil dan usklajevanju in oblikovanju pro- 
grama aktivnosti za uresničevanje aktualnih nalog na po- 
dročju zdravstvenega varstva, ki predstavlja izbor najpo- 
membnejših nalog, ki jih morajo opraviti posamezni no- 
silci poleg tekočih nalog iz svojega rednega programa 
dejavnosti. Zaradi povezave med obema informacijama 
dodajamo kot uvod povzetek informacije, o kateri je Skup- 
ščina SR Slovenije že razpravljala. 
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II. 
Povzetek informacije o uresničevanju 
zdravstvenega varstva v SR Sloveniji 

(1) 

SR Slovenija šteje po letošnjih podatkih 1,884.047 prebival- 
cev. Prebivalstvo kaže naslednje demografske značilnosti. 

- rodnost je blizu 16 promil, splošna umrljivost pa 9 promil, 
kar pomeni, da dosega naravni prirastek 6 do 7 promM; 

- v starostni strukturi prebivalstva se povečuje delež prebi- 
valstva nad 60 let. 

Najpogostejši vzrok smrti so obolenja srca in ožilja, sledijo 
pa jim rakasta obolenja in poškodbe. Izredno veliko pa smo 
dosegli pri zniževanju umrljivosti dojenčkov, ki že več let 
znaša okoli 16 promil. 

Izmed 300.000 hospitaliziranih v SR Sloveniji jih največ 
potrebuje bolnišnično zdravljenje zaradi bolezni prebavil in 
dihal ter poškodb. Poprečna ležalna doba v bolnišnicah se 
postopno zmanjšuje in znaša sedaj manj kot 14 dni. 

Osnovno in ambulantno-specialistično dejavnost obišče 
vsak prebivalec SR Slovenije poprečno 6 do 7-krat na leto, in 
sicer najpogsteje zaradi bolezni dihal, poškodb, in bolezni 
živčevja ter čutil. 

Odsotnost z dela zaradi bolezni, poškodbe ali nege obole- 
lega družinskega člana se je v zadnjih leti postopno poveče- 
vala ter je dosegla v letu 1979 že 4,94 odstotka, (2) Najpogo- 
stejši vzroki odsotnosti z dela so bolezenska stanja (61 od- 
stotkov), poškodbe zavzemajo 13 odstotkov, nega obolelega 
družinskega člana pa 16 odstotkov, vendar stalno narašča. 

V vsem povojnem obdobju, zlasti še v zadnjem desetletju, je 
bilo zelo veliko vloženega v izgradnjo in posodobitev zdrav- 
stvenih zmogljivosti, tako v razširitev mreže osnovnega zdrav- 
stvenega varstva, kot tudi v izgradnjo in posodobitev bolniš- 
nic. S tem so bili ustvarjeni pogoji za približanje zdravstve- 
nega varstva prebivalstvu in za večjo učinkovitost zdravstvene 
dejavnosti. Hkrati je pomembna tudi kvantitativna in kvalita- 
tivna rast vseh profilov zdravstvenega kadra. Na področju 
zdravstvenega varstva, združuje delo nad 30.000 delavcev, pri 
čemer jih ima več kot dve tretjini medicinsko izobrazbo, na 
vsakih 560 prebivalcev pa imamo enega zdravnika. 

Na splošno smo lahko s številom kadrov zadovoljni. Glavna 
skrb v prihodnje pa bo ohranjanje dosežene ravni ob smotr- 
nejši področni in območni razporeditvi zdravstvenih kadrov. 

Higienske razmere prebivalstva se zlasti glede varstva oko- 
lja in preskrbe s pitno vodo ter ekoloških pogojev vnašanja in 
širjenja množičnih nalezljivih bolezni slabšajo. Slabša se pre- 
skrba prebivalstva, z zdravo pitno vodo in rezervami pitne 
vode, povečuje se kontaminacija ozračja; še vedno pa je tudi 
nevarnost pojava množičnih zastrupitev alimentarnega ali hi- 
dričnega porekla. 

Higiensko-epidemiološka dejavnost zdravstvenih organiza- 
cij v naši republiki kadrovsko, strokovno-tehnolo,ško, te- 
hnično in materialno stagnira in bistveno zaostaja za razvojno 
dinamiko proizvodnih in neproizvodnih dejavnosti ter za ra- 
zvojno dinamiko drugih področij zdravstvenega varstva. 

Da bi lahko zagotovili nujno potreben obseg higiensko- 
epidemiološke dejavnosti, ki bi bila sposobna reševati, obvla- 
dovati čedalje obsežnejšo in zahtevnejšo problematiko var- 
stva človekovega okolja z zdravstvenih vidikov, ji je treba 
zagotoviti materialne, tehnične in kadrovske pogoje za hitrejši 
razvoj. To je uresničljivo pod pogojem, če se bodo za takšno 
razvojno politiko jasno in nedvoumno opredelili vsi dejavniki, 
ki so vključeni v postopek planiranja razvoja zdravstvenih 
dejavnosti in določanje zdravstvene politike ter dejavniki, ki 
so v samoupravnih odnosih odgovorni za oblikovanje in ure- 
sničevanje vzgojno-izobraževalnih programov na področju 
zdravstvenega varstva. , 

Glede na slabšanje ekoloških pogojev življenja prebivalstva 
v naši republiki postaja dejavnost organov sanitarne inšpek- 

(1) - Povzetek Informacl/e, kot tudi sama Informacija o uresničevanju zdrav- 
stvenega varstva v SR Sloveniji, sta objavljena v Skupščinskem poročevalcu it. 
19/VII z dne 13.10.1981. 

(2) - Sedanja dopolnitev podatka: Odstotek delane zmožnosti se /e v zadnjih 
dveh letih nekoliko popravil. V letu 1980je znaial 4.55 odstotka, v letu 1981 pa se 
je zopet nekoliko povzpel - na 4.71 odstotka. 
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cije še pomembnejše. Tem organom je treba zagotoviti boljše 
kadrovske in materialne pogoje za delo. Pomemben dejavnik 
za boljšo učinkovitost dela organov sanitarne inšpekcije so v 
strokovnem pogledu zlasti zdravstvene organizacije, ki so 
specializirane za dejavnosti na področju .higiene in epidemio- 
logije oziroma, ki opravljajo na tem strokovnem področju tudi 
univerzitetne zdravstvene storitve. Zato je treba sodelovanje 
organov sanitarne inšpekcije in teh zdravstvenih organizacij 
nenehno širiti in poglabljati. 

V SR Sloveniji so delavci na področju zdravstvene dejavno- 
sti organizirani v 19 enovitih zdravstvenih delovnih organiza- 
cijah ter 184 zdravstvenih temeljnih organizacijah združenega 
dela in delovnih skupnosti skupnih služb, ki se združujejo v 26 
zdravstvenih delovnih organizacij. V dveh primerih imamo 
sestavljene organizacije združenega dela, ki zajemajo po tri 
delovne organizacije. 

Enovite delovne organizacije imamo predvsem v lekarniški 
mreži. Temeljne organizacije združenega dela pa se glede 
števila delavcev in materialne osnove medsebojno močno 
razlikujejo, saj štejejo najmanjše komaj blizu deset delavcev, 
največje pa tudi nad tisoč. Glede števila delavcev v temeljnih 
organizacijah je značilna razlika med lekarniško, osnovno in 
bolnišnično zdravstveno dejavnostjo. Temeljne organizacije 
združenega dela z majhnim številom delavcev so predvsem v 
lekarniški in delno v osnovni zdravstveni dejavnosti, temeljne 
organizacije bolnišnične dejavnosti pa zaposlujejo bistveno 
več delavcev. 

V SR Sloveniji smo začeli s pripravami za oblikovanje druž- 
benega dogovora, v katerem bi opredelili merila za organizi- 
ranje zdravstvenih organizacij, upoštevaje pogoje, ki so dolo- 
čeni v zakonu o zdravstvenem varstvu. Doslej smo se namreč 
srečevali z različnimi pogledi na oblikovanje temeljnih organi- 
zacij združenega dela, kar se je odrazilo tudi v raznolikosti 
organizacijskih oblik, tako po vsebini kot velikosti. Eno izmed 
osnovnih je vprašanje delovne celovitosti pri izvajanju dogo- 
vorjenega programa zdravstvenega varstva. Zato je po- 
membna opredelitev, kjer je pri izvajanju programov zdrav- 
stvenega vastva možno zagotavljati uporabnikom celovit pro- 
gram zdravstvenega varstva; temeljno organizacijo v zdrav- 
stvu pa je možno organizirati tudi za posamezne kategorije 
prebivalstva, kot npr. za predšolsko in šolsko mladino, za 
borce NOV itd. v takem primeru je treba zagotoviti vse vidike 
zdravstvenega varstva: preventivno zdravstveno varstvo - 
preprečevanje obolenj, zdravljenje, rehabilitacijo in zdrav- 
stveno vzgojo. 

Med ostalimi kriteriji, pomembnimi za oblikovanje temeljnih 
in drugih organizacij v zdravstvu, je tudi vprašanje dohod- 
kovne sposobnosti ob upoštevanju načel svobodne menjave 
dela ter dejstvo, da je temeljna organizacija izvajalka celovi- 
tega programa zdravstvenega varstva. Zelo pomembno pa je 
tudi vprašanje, ali temeljna organizacija izvaja program zdrav- 
stvenega varstva za uporabnike ene ali več občinskih skupno- 
sti in kako se le-te med seboj dogovarjajo o združevanju 
potrebnih sredstev za uresničevanje zdravstvenega varstva. 
Vsekakor pa je pri izdelavi kriterijev in meril za organiziranje 
zdravstvenih temeljnih organizacij združenega dela nujno po- 
trebno upoštevati strokovne in družbenoekonomske ter sa- 
moupravne pravice uporabnikov in izvajalcev.3 

Kot sestavni, del družbene reprodukcije in kot dejavnost 
posebnega družbenega pomena je zdravstveno varstvo vpeto 
v življenje in delo slehernega občana v SR Sloveniji. Razreše- 
vanje vseh problemov in vprašanj na področju zdravstvenega 
varstva je z vzpostavitvijo dialoga med zainteresiranimi, z 
usklajevanjem potreb in možnosti ter z opredeljevanjem pra- 
vic, obveznosti in odgovornosti zagotovljeno v procesu celo- 
vitega srečujočega in kontinuiranega planiranja ter svobodne 
menjave dela v neposrednih odnosih oziroma v ali po zdrav- 
stveni skupnosti. 

Skladno s sistemom zdravstvenega varstva in dogovorjeno 
politiko na tem področju so bili poleg samoupravnih sporazu- 
mov o svobodni menjavi dela na vseh ravneh sprejeti tudi vsi 
temeljni planski dokumenti in samoupravni sporazumi, ki 
kadrovsko, materialno, prostorsko in časovno opredeljujejo 
in usmerjajo posamezne funkcije zdravstvenega varstva, zla- 
sti z vidika celovitosti, racionalnosti in uspešnosti. 

' - Dopolnitev podatka je podana pod tč. V te Informacije. 
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V preteklih letih so bila sredstva za zdravstveno varstvo 
uravnotežena z gibanjem družbenega proizvoda in je njihov 
delež znašal od 5,5 do 5,6% družbenega proizvoda, razen v 
letu 1980, ko ocenjujemo, da je bil le-ta komaj 5,17%.4 

Nekateri neugodni trendi na področju cen, zunanjetrgovin- 
ske menjave, osebnih dohodkov, zaposlovanja in produktiv- 
nosti bodo najbrž pogojevali revizijo že sprejetih planskih 
usmeritev in druge posledice na področju zdravstvenega var- 
stva. 

V letošnji aktivnosti za reorganizacijo in vsebinsko preobra- 
zbo zdravstvenih skupnosti zasledujemo nekatere pomembne 
vsebinske cilje. Samoupravne interesne skupnosti v občini 
dejansko postajajo mesto za sporazumevanje med uporabniki 
in izvajalci ter mesto odločanja delavcev in delovnih ljudi o 
zadovoljevanju celovitih potreb po zdravstvenem varstvu ter 
zagotavljanju za to potebnih sredstev. Pri tem se v zboru 
izvajalcev pojavljajo vsi, ki opravljajo zdravstvene storitve za 
uporabnike, čeravno je njihov sedež v drugi občini. S tem pa 
se spreminja vloga medobčinskih zdravstvenih skupnosti. V 
teh skupnostih se morajo občinske zdravstvene skupnosti 
sporazumevati o medobčinski solidarnosti ter o odnosih svo- 
bodne menjave dela s tistimi zdravstvenimi organizacijami, ki 
opravljajo storitve za uporabnike več občin. 

Vzporedno s tem poteka tudi reorganizacija strokovnih 
služb skupnosti. Te bodo odsej opravljale le strokovna in 
administrativno-tehnična opravila za potrebe skupnosti in 
njihovih samoupravnih organov, medtem, ko se opravljanje 
drugih del prenaša na organizacije združenega dela uporab- 
nikov oziroma izvajalcev, ki so za to strokovno usposobljeni. Z 
omenjeno reorganizacijo naj bi odpravili nepotebno admini- 
striranje in pocenili delo, kar naj bi dosegli tudi z združeva- 
njem strokovnih služb več ali vseh samoupravnih interesnih 
skupnosti družbenih dejavnosti v občini. 

Aktivnosti za uvedbo usmerjenega izobraževanja so se pri- 
čele na področju zdravstvenega varstva že leta 1979. Tako je 
bila ustanovljena posebna izobraževalna skupnost za zdrav- 
stveno varstvo ter sprejeta programska zasnova za pridobitev 
srednje izobrazbe, medtem ko so dopolnitve programskih 
zasnov za pridobitev višje in visoke izobrazbe ter programi za 
usposabljanje in izpopolnjevanje na vseh stopnjah medicin- 
ske izobrazbe še v razpravi. 

Pri uresničevanju posameznih določb zakona o usmerje- 
nem izobraževanju je največ nedorečenosti v uporabniških 
organizacijah ter v prešibki povezanosti zdravstvenih organi- 
zacij z vzgojno-izobraževalnimi organizacijami na področju 
zdravstvenega varstva. Zato je treba zdravstvene šole in 
zdravstvene organizacije čim tesneje povezati ter se dogovo- 
riti o vseh odprtih vprašanjih delovne prakse in mentorjev za 
izvajanje tega izobraževanja. 

Zdravstveno-informacijski sistem je pri nas relativno obse- 
žen, vendar v svoji racionalnosti in uspešnosti še vedno zao- 
staja za potrebami, ki jih narekuje dosedanji razvoj zdravstve- 
nega varstva in zdravstvene dejavnosti. 

Informacijski sistem urejajo zakoni in predpisi, od katerih je 
najpomembnejši zvezni zakon o evidencah v zdravstvu. Toda 
ta zakon zahteva tudi evidence, ki niso nujno potrebne za 
izvajanje ustavne funkcije države. Zato naj bi s spremembo 
zvezne in republiške zakonodaje na tem področju prešla v 
pristojnost republik organizacija in tehnologija zbiranja, ob- 
delovanja, shranjevanja in distribucija podatkov. 

Poleg priprav za zakonsko urejanje sistema informiranja na 
področju zdravstvenega varstva pa so v pripravi tudi projekti, 
ki naj omogočijo določeno racionalizacijo. V ta namen so v 
Zavodu SRS za zdravstveno varstvo, na posameznih medob- • 
činskih območjih in v nekaterih zdravstvenih organizacijah 
ustanovljeni programski sveti, v Zavodu SRS za zdravstveno 
varstvo pa še posebna delovna enota. V pripravi so naslednji 
republiški projekti: zdravstvena izkaznica, avtomatska obde- 
lava receptov in računalniško podprt zdravstveno-informacij- 
ski sistem v sodelovanju z UNDP. 

Vse odločitve glede znanstveno-informacijskega sistema 
ter obveznega povezovanja z drugimHnformacijskimi sistemi 
bodo sprejete na samoupravni podlagi ob upoštevanju načel 
celovitega sistema družbenega informiranja. 

4 - Sedanja dopolnitev podatka: Čvrsti podatek za leto 1980 Je nespremenjen, 
torej 5,17%. Za leto 1981 pa ocenjujemo, da se je delež zdravstva znižal celo na 
4,7%. 

Zdravstvo preskrbujejo z zdravili, repromaterialom in 
opremo domači in tuji proizvajalci prek veledrogerij in lekarn. 
Nekatere organizacijske slabosti in finančne težave so v letu 
1980 povzročile večje motnje v preskrbi zdravstva, zato so bili 
za normalno preskrbo sprejeti tako kratkoročni kot dolgo- 
ročni ukrepi. Letos je preskrba, zlasti z vitalnimi zdravili in 
repromaterialom, zadovoljiva, nabava nujne medicinske 
opreme pa že nekaj let stagnira in povzroča motnje v funkciji 
zdravstva. Zaradi celovite preskrbe zdravstva bi bilo potrebno 
na samoupravnih osnovah povezati vse zainteresirane, da bi s 
skupnim prevzemanjem pravic, obveznosti in odgovornosti 
trajno zadovoljevali potrebe po zdravilih in drugih pomemb- 
nih materialih, ki so zdravstvu potrebni. 

Zdravstvo naše republike se vključuje v mednarodno sode- 
lovanje na osnovi mednarodnih sporazumov in na podlagi 
pobud naših organizacij združenega dela. Od leta 1960, ko se 
je pričelo znanstveno-tehnično sodelovanje naših zdravstve- 
nih delavcev (nad 300) v enajstih deželah v razvoju, tesnejše 
sodelovanje z nekaterimi deželami, zlasti Kuvvaitom, Angolo 
in Libijo, ki pošiljajo svoje paciente na zdravljenje k nam, 
sodelovanje naših zdravnikov ter angažiranje naše gradbene 
operative (inženiringov) v teh državah, dalje šolanje tujih 
študentov v naših medicinskih šolah, zdravljenje naših in tujih 
državljanov po mednarodnih konvencijah o zdravstvu in so- 
cialni varnosti, ki jih imamo sklenjene z osemnajstimi drža- 
vami (predvsem iz Evrope) obmejno sodelovanje za zagotav- 
ljanje individualnih zdravstvenih potreb ter razgibano sodelo- 
vanje na področju zdravstvenega turizma. 

Perspektiva nadaljnjih odnosov s tujino je v oblikovanju 
načrtnejšega in celovitejšega sodelovanja, ki naj bi se odra- 
žalo v ponudbi inženiringa na področju zdravstva, v pomoči 
pri znanstveno-raziskovalnih projektih, predvsem pri postav- 
ljanju in programiranju sistema zdravstvenega varstva, v šola- 
nju vseh vrst zdravstvenih delavcev in v sprejemanju bolnikov 
na zdravljenje k nam iz držav, ki posameznih oblik zdravljenja 
ne morejo zagotoviti same. 

III 
Aktualni problemi na področju 
zdravstvenega varstva v SR Sloveniji 

V SR Sloveniji imamo sistem zdravstvenega varstva, ki 
zagotavlja celotnemu prebivalstvu visok nivo zdravstvenih 
storitev in zdravstvene ter z njo povezane socialne varnosti. 
Malo je dežel na svetu, ki se lahko ponašajo z vpeljanim 
sistemom »nacionalnega« zdravstvenega varstva in s tako 
široko opredeljenimi pravicami, kot jih imajo delavci, drugi 
delovni ljudje ter občani naše republike. Vsakemu našemu 
občanu je omogočeno koriščenje vseh potrebnih zdravstve- 
nih storitev oziroma dejavnosti, ki jih znajo opraviti zdrav- 
stveni delavci in to uveljavljanje pravic ni neposredno odvisno 
od dohodkovne sposobnosti posameznika. To kaže na razve- 
jan in dobro zasnovan sistem solidarnosti delavcev oziroma 
občanov na področju zdravstva. Obenem moramo ugotoviti, 
da so zdravstvene organizacije na območju naše republike po 
svojem znanju in strokovni usposobljenosti sposobne 
uspešno razrešiti vrsto najbolj zapletenih in zahtevnih zdrav- 
stvenih problemov tako, da so redki primeri, ko morajo naši 
občani uveljavljati pravice iz zdravstvenega varstva pri zdrav- 
stvenih organizacijah v tujini. 

Skupna družbena prizadevanja po čim višji ravni zdravstve- 
nega varstva prebivalstva pa so spremljale tudi nekatere ra- 
zvojne slabosti in pomanjkljivosti. Ves povojni čas smo v 
glavnem poudarjali potrebo po humanem odnosu in družbeni 
ter zdravstveni skrbi do bolnega občana. To je pogojevalo 
izrazito naravnanost zdravstvenih dejavnosti v kurativo in 
usposabljanje zmogljivosti, ki se ukvarjajo s takšnimi stori- 
tvami. Ob tem se je z razvojem medicine kot znanosti vse bolj 
povečevala težnja po specializacijah zdravstvenih delavcev, 
njihova koncentracija v mestih in tehnično dobro opremljenih 
organizacijah, zlasti v bolnišnicah. Vzporedno s tem je začela 
izgubljati svojo vlogo osnovna zdravstvena dejavnost ter 
zdravnik splošne prakse znotraj nje. Postopno se je s takimi 
razvojnimi procesi zdravstvena dejavnost čedalje bolj odtuje- 
vala od dejanskih družbenih potreb in razreševala v pretežni 
meri individualne potrebe oziroma zahteve posameznih upo- 
rabnikov. Istočasno je takšna zdravstvena dejavnost imela 
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premalo posluha za izvajanje programov na podlagi katerih bi 
lahko bistveno vplivala na izboljševanje zdravstvenih razmer 
celotnega prebivalstva naše republike. Takšno zdravstveno 
varstvo predstavlja po drugi strani tudi ekonomski problem, 
saj je razvejana in visoko razvita specialistična ter bolnišnična 
dejavnost v bistvu namenjena manjšemu številu uporabnikov 
(med 15-19% tistih, ki sploh iščejo zdravstveno pomoč), a 
zahteva zelo velika finančna sredstva (okrog 50% vseh sred- 
stev za zdravstveno varstvo). 

Za takšno stanje je več vzrokov. V veliki meri smo organiza- 
cijo zdravstvenih dejavnosti in njihovih razvojnih hotenj pov- 
zeli od drugih držav, pri čemer smo premalo upoštevali speci- 
fičnosti našega sistema družbene ureditve in celotnih družbe- 
nih potreb po zdravstvenem varstvu. Po drugi strani smo tudi 
kot uporabniki vse preveč strmeli k širitvi pravic in dvigu 
standarda, ki bi ga naj imeli na tem področju, zanemarjali ali 
premalo upoštevali pa potrebo po samozaščiti ter odgovorno- 
sti in skrbi za lastno zdravje. Trdimo lahko, da se je tudi v 
Sloveniji že vzpostavilo stanje »zasvojenosti« in »odvisnosti« 
prebivalstva od zdravstvenih dejavnosti in s tem najtesneje 
povezana miselnost in način obnašanja, po katerem naj bi vse 
stiske, tegobe, bolečine ter povsem naravne pojave kot so 
slabo počutje, nerazpoloženje, staranje in umiranje zaupali in 
prenesli v skrb in pristojnost delavcev v zdravstvu. Vse to vodi 
v stalno povečevanje pritiskov na zdravstvene organizacije in 
stalno povečevanje obsega opravljenih storitev ter hkrati tudi 
povečevanje razkoraka med zahtevami prebivalstva in mož- 
nostmi njihovega zadovoljevanja. To tembolj, ker še nismo v 
celoti razvili odnosov svobodne menjave dela tako, da bi v 
njih delavci dejansko soočali svoje interese z možnostmi, ki 
jih pogojuje ustvarjeni dohodek v združenem delu. Poskusi 
obvladovanja gibanj na področju zdravstvenega varstva so 
kljub sprejetim sistemskim samoupravnim sporazumom še 
vedno preveč temeljili na ukrepih restrikcije, zlasti finančnih 
sredstev. Prizadevanja in dogovorjene samoupravne oprede- 
litve o drugačnem strukturiranem konceptu razvoja zdrav- 
stvenih dejavnosti, zajetih v samoupravnem sporazumu o 
delitvi dela, še vedno niso dala zaželenih rezultatov. To velja 
tudi za uresničevanje planskih prioritet in nalog v zvezi s 
prestrukturiranjem zdravstvenih dejavnosti. Na tem področju 
je z resnim prizadevanjem nekaterih zdravstvenih skupnosti 
prišlo do nekaterih opaznejših premikov le pri usklajevanju 
bolnišničnih posteljnih zmogljivosti in do njihovega zmanjša- , 
nja skladno z opredelitvami iz sklenjenega samoupravnega 
sporazuma. Tako so odpravljeni nekateri oddelki (infekcijski 
oddelek v Ptuju, rehabilitacijski oddelki v Novem mestu, Novi 
Gorici in na Jesenicah, specialna bolnišnica Jezersko, pljučni 
oddelek v Brežicah) in zmanjšane posteljne zmogljivosti v > 
skoraj vseh bolnišnicah v Sloveniji za okrog 300 postelj. 
Ponekod so tudi opazni prvi resnejši premiki pri uvajanju in 
organiziranju zdravljenja in nege bolnika na domu, ki pred- 
stavlja nadaljno humanizacijo na tem področju ter obenem 
pomeni smotrnejši način izvajanja zdravstvenega varstva. Prvi 
koraki so že tudi storjeni pri uresničevanju nalog, ki jih imajo 
delavci univerzitetnih klinik in inštitutov pri oblikovanju 
enotne medicinske doktrine in izvajanju strokovno-inštrukcij- 
skega nadzora. Še premalo pa se uresničujejo druge po- 
membne naloge iz sporazuma o delitvi dela in planskih doku- 
mentov zdravstvenih skupnosti. Kljub povečevanju števila de- 
lavcev v osnovni zdravstveni dejavnosti, ta še vedno ni prev- 
zela vloge osrednjega nosilca celovite skrbi za zdravstveno 
stanje prebivalstva. Takšna usmeritev v mnogih primerih tudi 
ni vsebinsko in s potrebnimi ukrepi zaobjeta v planskih doku- 
mentih zdravstvenih skupnosti in zdravstvenih organizacij. Še 
vedno je močno prisotna razdrobljenost zdravstvenih organi- 
zacij združenega dela, njihova prešibka strokovna in dohod- 
kovna povezanost, zaradi česar med njimi ni zadostnega 
sodelovanja in usklajevanja glede razvoja dejavnosti in njiho- 
vega načrtovanja/Takšno stanje je velikokrat pogojeno tudi s 
sistemom financiranja zdravstvenih organizacij, ki mnogokrat 
bolj postavlja v ospredje ukrepe pri zapiranju v občinske ali 
TOZD-ovske okvire ali doseganje določenega števila storitev, 
ki so ga sposobne zagotoviti obstoječe zmogljivosti kot pa 
izvajanje konkretnih zdravstvenih ukrepov za izboljševanje 
zdravstvenih razmer. Prav zaradi tega se dogovorjena delitev 
dela ter prestrukturiranje zdravstvenih dejavnosti in s tem 
povezane planske prednostne naloge uresničujejo mnogo 
počasneje kot bi to bilo potrebno. 

Razlogi za to so tudi v odporih posameznih skupin ali 
struktur, ki vztrajajo na dosedanjih rešitvah in še niso v 
zadostni meri spoznali potrebo po drugačnem in boljšem 
zdravstvenem varstvu, ki bo bolj v skladu s potrebami in 
možnostmi delavcev pri nas. Pri tem gre za pomembna vse- 
binska vprašanja, ki lahko doprinesejo k odpravljanju po- 
manjkljivosti zdravstvenega varstva pri nas in tudi k razrešitvi 
nekaterih perečih ekonomskih problemov, ki se v zadnjem 
času pojavljajo v zdravstvu v naši republiki. Vse premalo je še 
prisotno spoznanje, da je tudi na področju zdravstva možno 
imeti le toliko in takšne pravice in nivo zdravstvenega varstva 
kot ga omogoča ustvarjeni in v ta namen razporejeni doho- 
dek. Izhajajoč iz takšne ustavne in zakonske opredelitve je 
zato potrebno v poglabljanju odnosov svobodne menjave 
dela vztrajati na takšnih družbenoekonomskih odnosih, v 
katerih bodo delavci odočali o celoviti problematiki zdrav- 
stvenega varstva in pri tem sočasno odločali o vseh pravicah 
in obveznostih s tega področja. 

Opisane slabosti in pomanjkljivosti so se v zadnjem času 
odrazile tudi na področju zagotavljanja materialnih podlag 
zdravstvenega varstva. Vrsto let namreč v zdravstvenih skup- 
nostih in organizacijah združenega dela, razen posamičnih 
izjem, ni bilo resnejših primanjkljajev oziroma izgub. Lahko bi 
celo ugotovili, da je bilo v letih preteklega srednjeročnega 
obdobja materialno stanje na področju zdravstva takšno, da 
je bilo možno zmanjšati razkorak v osebnih dohodkih delav- 
cev v zdravstvu in drugih delavcev v združenem delu. Ra- 
zmere so se začele slabšati leta 1980 in so postale zaskrblju- 
joče leta 1981. Po opredelitvah iz resolucije o politiki izvajanja 
družbenega plana pa bodo razmere še resnejše v letošnjem 
letu. Poleg že opisanih razlogov moramo omeniti še enega in 
sicer oblikovanje sredstev za zdravstveno varstvo v okviru 
naše republike. Znano je namreč dejstvo, da v gospodarsko 
razvitih državah delež sredstev za zdravstveno varstvo v naro- 
dnem dohodku vsako leto poraste za 0,1 %. Pri nas glede tega 
beležimo od leta 1979 dalje drugačno gibanje. Tako so zna- 
šala dogovorjena in porabljena sredstva za zdravstveno var- 
stvo v družbenem proizvodu naše republike v letu 1979 
5,61%, v letu 1980 5,17%, v letu 1981 4,70% (na podlagi 
ocenjenega družbenega proizvoda), v letu 1982 pa bodo zna- 
šala le še 4,45% (planski podatek). Ta gibanja so odraz zao- 
strenih gospodarskih razmer in ukrepov gospodarske stabili- 

.zacije in s tem povezanega omejevanja sredstev skupne po- 
rabe. To relativno zmanjševanje sredstev so zdravstvene 
skupnosti kompenzirale z notranjim rezervami in postopnim 
zmanjševanjem osebnih dohodkov delavcev v zdravstvu, tako 
da do večjih in resnejših primanjkljajev ni prišlo do lanskega 
leta. Te so v letu 1981 dosegle 460.856.316 din in jih izkazuje 
kar 46 občinskih zdravstvenih skupnosti. K primanjkljajem je 
doprinesel tudi zakon o izločanju dela družbenih sredstev za 
stimulacijo izvozno naravnanih organizacij združenega dela, 
na podlagi katerega so zdravstvene skupnosti morale v letu 
1981 izločiti 392.756.557 din. Brez te dodatne obremenitve bi 
zdravstvene skupnosti v letu 1981 zaključile poslovno leto 
brez občutnejših primanjkljajev. Regionalna območja Ljub- 
ljana, Maribor, Nova Gorica in Novo mesto bi brez teh obvez- 
nosti izkazala celo aktivno bilanco, kar je razvidno iz nasled- 
njega pregleda po občinah: 

Zap. 
št. 

Občinska zdravstvena 
skupnost 

Primanjkljaji v 
zdravstvenih 
skupnostih v 

obdobju I.—XII. 
1981 

Sredstva za 
izvozne 

stimulacije 

1. Brežice 
2. Celje 
3. Laško 
4. Sevnica 
5. Slovenske Konjice 
6. Šentjur pri Celju 
7. Šmarje 
8. Žalec 

REGIJA CELJE 
9. Ilirska Bistrica 

10. Izola 
11. Koper 
12. Piran 
13: Postojna 
14. Sežana 

REGIJA KOPER 

14.586.266 
25.702.211 

4.854.541 
7.250.535 

12.041.321 
2.461.000 

14.275.105 
5.013.00G 

86.183.979 

4.580.611 
4.437.075 
9.185.276 
5.902.409 

24.391.680 
48.497.051 

4.568.355 
26.438.000 

3.646.000 
2.904.000 

1.500.000 
3.746.000 
1.500.000 

44.302.355 
3.652.000 
2.267.500 
9.577.743 
4.744.000 
4.370.000 
7.038.000 

31.649.243 
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15. Jesenice 
16. Kranj 
17. Radovljica 
18. Škofja Loka 
19. Tržič 

REGIJA KRANJ 
20. Cerknica 
21. Domžale 
22. Grosuplje 
23. Hrastnik 
24. Idrija 
25. Kamnik 
26. Kočevje 
27. Litija 
28. Ljubljana Bežigrad 
29. Ljublana Center 
30. Ljubljana Moste-Polje 
31. Ljubljana Šiška 
32. Ljubljana Vič-Rudnik 
33. Logatec 
34. Ribnica 
35. Trbovlje 
36. Vrhnika 
37. Zagorje 

REGIJA LJUBLJANA 
38. Lenart 
39. Maribor 
40. Ormož 
41. Ptuj 
42. Slovenska Bistrica 

REGIJA MARIBOR 
43. Gornja Radgona 
44. Lendava 
45. Ljutomer 
46. Murska Sobota 

REGIJA MURSKA SOBOTA 
47. Ajdovščina 
48. Nova Gorica 
49. Tolmin 

REGIJA NOVA GORICA 
50. Črnomelj 
51. Krško 
52. Metlika 
53. Novo mesto 
54. Trebnje 

REGIJA NOVO MESTO 
55. Dravograd 
56. Mozirje 
57. Radlje 
58. Ravne 
59. Slovenj Gradec 
60. Velenje 

REGIJA RAVNE 

8.365.000 
14.400.000 
2.484.000 
6.727.000 

31.976.000 
7.639.242 

17.994.163 
4.038.594 
2.099.101 

11.411.839 
6:396.787 

14.876.470 

3.158.431 
5.432.063 

14.845.793 
87.892.483 
10.527.522 
9.503.516 

13.192.126 
4.928.077 
2.546.995 

40.698.236 
7.605.341 
8.260.673 

35.051.031 
50.917.045 

584.000 

584.000 
1.476.662 

948.253 
16.686.010 

745.073 
19 855.998 

15.080,700 
10.602.656 
17.601.822 
12.735.459 
38.230.887 
94.251.524 

5.446.000 
11.500.000 
6.484.000 
3.268.000 
2.290.000 

28.988.000 
1.396.000 

3.231.000 
1.900.000 
3.926.610 
5.390.480 
4.739.239 

22.356.000 
53.631.000 
10.717.000 
12.089.000 
5.867.000 
1.810.000 
1.519.000 
3.974.000 

2.541.000 
135.087.329 

36.324.000 
1.648.000 

10.488.000 
4.643.000 

53.103.000 
1.551.000 
1.400.000 
3.690.000 

10.517.758 
17.158.758 
5.500.000 

19.122.000 
5.613.000 

30.235.000 
3.679.000 
7.862.192 

950.000 
13.122.000 
2.767.680 

28.380.872 
1.669.000 
1.842.000 
2.729.000 
4.917.000 
3.273 000 
9.422.000 

23.852.000 
SR SLOVENIJA 460.856.316 392.756.557 

Materialno stanje je poleg omenjenih razlogov v nekaterih 
občinskih zdravstvenih skupnostih še težje zaradi neustrezno 
dogovorjene oziroma izoblikovane medobčinske solidarnosti. 
To bi namreč po določilih zakona o zdravstvenem varstvu, 
zaradi obveznega medsebojnega sodelovanja, morale vzpo- 
staviti občinske zdravstvene skupnosti na zemljepisno in go- 
spodarsko zaokroženih območjih ter s sporazumi o temeljih 
planov dogovoriti merila za njeno uresničevanje. Žal je ob 
reorganizaciji zdravstvenih skupnosti prišlo tudi do nekaterih 
slabosti pri ustanavljanju ter opredeljevanju vloge in nalog 
medobčinskih zdravstvenih skupnosti. S tem je marsikje okr- 
njen tudi obseg medobčinske solidarnosti, ki je ne more 
ustrezno nadomestiti tudi nekoliko širše zastavljena solidar- 
nost na republiški ravni. Vse to je predvsem prizadelo neka- 
tere manj razvite občine, ki so po pravilu med tistimi z najviš- 
jimi prispevnimi stopnjami in z relativno največjimi pri- 
manjkljaji. 

Manjšo izgubo so imele tudi nekatere zdravstvene organi- 
zacije, in sicer v višini 3.654.000 din. Zaradr pomanjkanja 
rani finančni načrti zdravstvenih organizacij in zato niso mo- 
gle slediti dinamiki osebnih dohodkov v združenem delu in 
tudi niso dobile ustreznega povračila za materialne stroške. 
Ob takšnih pogojih poslovanja zdravstvene organizacije tudi 
niso mogle povsod oziroma v ustrezni višini oblikovati sred- 
stev skupne porabe. Tako je 17 temeljnih organizacij združe- 
nega dela zaključilo poslovno leto brez sredstev sklada 
skupne porabe. 

Očitno je tudi zaostajanje zdravstva v pogledu tehnične 
opremljenosti. V zveznem merilu je pri tem slovensko zdrav- 

stvo na zadnjem mestu, saj izkazuje kar 66,6%-no iztrošenost 
opreme, ki pa je v sami bolnišnični dejavnosti še višja in 
dosega kar 70%. 

Sedanje zmanjšanje možnosti uvoza zahteva temeljito 
opredelitev prioritet v nabavi opreme ter vskladitev vseh po- 
treb med zdravstvenimi delovnimi organizacijami v okviru 
XVII. enote Samoupravne interesne skupnosti za ekonomske 
odnose s tujino (SISEOT). Zaradi skrčenih deviznih možnosti 
v letošnjem letu, splošne svetovne rasti cen ob hkratnem 
zniževanju tečajne vrednosti naše valute ter ob zahtevi za 
absolutno devizno prioriteto preskrbe z zdravili in zdravstve- 
nimi pripomočki se tudi perspektive glede izboljšanja te- 
hnične opremljenosti zdravstva ne popravljajo. 

Na primanjkljaje zdravstvenih skupnosti je vplivalo tudi 
uresničevanje novega zakona o zdravstvenem varstvu. Ta je 
namreč na novo opredelil zagotovljeni obseg pravic uporab- 
nikov in izrekel oprostitve za vsa storitve iz tega programa. 
Tako je oproščeno plačevanja participacij nekaj nad 60% 
uporabnikov. S tem so se Sredstva, zbrana s participacijo, 
zmanjšala od 3,1 % v odnosu do vseh sredstev za zdravstveno 
varstvo (v letu 1980) na okrog 1,4% v letu 1981. Ta izpad 
predstavlja okoli 220 mio,dinarjev. 

Pri pokrivanju nastalih primanjkljajev imajo občinske zdrav- 
stvene skupnosti precejšnje zagate. Te so toliko Večje tam, 
kjer je pripravljenost za resnično usklajevanje pravic in zdrav- 
stvenega standarda z razpoložljivim dohodkom še premalo 
prisotna in kjer mislijo, da je možno ohraniti vse pridobljene 
pravice ne g'ede na gospodarske možnosti združenega dela. 
Pri razreševanju problema primanjkljajev po občinah se ne- 
redko lotevajo tudi ukrepov, ki prav tako niso povsem v skladu 
s sistemskimi izhodišči svobodne menjave dela. Tako na 
primer ponekod namenjajo za pokrivanje primanjkljajev nate- 
čena presežna sredstva na računih zdravstvenih skupnosti ali 
tudi drugih interesnih skupnosti družbenih dejavnosti. Na 
nekaterih območjih so se odločili za drugačno razporejanje 
dohodka kot predvideva resolucija o izvajanju družbenega 
plana za leto 1982, medtem ko bo precej skupnosti pokrivalo 
primanjkljaje iz tekočih sredstev letošnjega leta in s tem 
povzročilo nadaljnje zaplete še tokom letošnjega ali nasled- 
njega leta. 

Kljub takšni finančni problematiki v letu 1981 dve tretjini 
občin v SR Sloveniji planira nižjo prispevno stopnjo kot v 
preteklem letu in se s tem znižuje tudi povprečna prispevna 
stopnja (kot instrument združevanja sredstev) za zdravstvo v 
SR Sloveniji od 10,69 v letu 1981 na 10,51 v letošnjem letu. 
Zavoljo tega je pričakovati še večje gmotne težave na po- 
dročju zdravstva v letu 1982. S tekočim dotokom sredstev 
bodo v mnogih zdravstvenih skupnostih morali pokrivati pri- 
manjkljaje iz lanskega leta, obenem pa zagotoviti sredstva za 
tekoče poslovanje, na katere bodo vplivali tudi nekateri letos 
uveljavljeni novi predpisi. Med temi najbolj izstopajo predpisi 
o novih stopnjah o amortizaciji in revalorizaciji osnovnih 
sredstev in sredstev skupne porabe, ki po ocenah zahtevajo 
nekaj nad 85% (ali okoli 450 mio dinarjev) tovrstnih sredstev 
več kot v lanskem letu. Ob tem ta sredstva v planih zdravstve- 
nih skupnosti niso zagotovljena. 

Aktualnost družbenoekonomskih odnosov na področju 
zdravstva v letu 1982 se zaostruje tudi zaradi neusklajenosti 
posameznih ukrepov vsebinske in finančne narave. Na pod- 
lagi op)sane politike do oblikovanja sredstev skupne porabe 
in znotraj tega na področju zdravstva bodo sredstva zdrav- 
stvenih skupnosti v naši republiki porasla v odnosu na porab- 
ljena v preteklem letu za 16,9%. Če bi hoteli ovrednotiti 
programe zdravstvenega varstva v občinah na podlagi usme- 
ritev in izhodišč iz resolucije o politiki izvajanja družbenega 
plana v letu 1982, bi ob ohranitvi vseh pravic in obsega 
storitev potrebovali okrog 25% sredstev več kot v minulem 
letu. Tak razkorak (ki pomeni skupaj s primanjkljaji iz lan- 
skega leta okrog 2 milijardi dinarjev) je možno obvladati le z 
ustreznimi ukrepi vsebinske narave, ki bi jih morali sprejeti 
udeleženci v svobodni menjavi dela. Med temi ukrepi bi bilo 
najprej potrebno poiskati še obstoječe rezerve v zdravstvu in 
sicer na področju dosledne izpeljave delitve dela med zdrav- 
stvenimi organizacijami in dejavnostmi in v smotrnejšem izva- 
janju zdravstvenega varstva nasploh. Ponovno bo potrebno 
preveriti tudi dinamiko investicijskih vlaganj na področju 
zdravstva, čeprav so možnosti za to že precej izčrpane. Dej- 
stvo je namreč, da se sredstva za investicije v zdravstvu v 
zadnjih letih relativno močno zmanjšujejo. Tako so ta sred- 
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stva v celokupnih odhodkih zdravstvenih skupnosti leta 1978 
znašala 7% (577,6 mio din), leta 1979 8,8% (844 mio din), leta 
1980 7% (812,3 mio din), leta 1981 5,2% (894,5 mio din). Po 
ocenah bodo ta sredstva v letu 1982 znašala okrog 720 mio 
din ali le še okrog 4% celokupnih sredstev zdravstvenih 
skupnosti, kar pomeni, da so se v primerjavi s prejšnjimi leti 
skorajda prepolovila. Pri naložbah v zdravstvu je ob teh števil- 
kah potrebno poudariti, da so zneskovno v precejšnjem delu 
zapopadena vlaganja v izgradnjo Medicinske fakultete in On- 
kološkega inštituta, ki predstavljata objekta skupnega po- 
mena za vso SR Slovenijo. Pretežni del ostalih investicij je bil 
začet že v minulem srednjeročnem obdobju in gre v glavnem 
za nadaljevanje začetih del. Večina teh naložb, vključno z 
republiškima investicijama, bo predvidoma zaključen še v tem 
srednjeročnem obdobju. Poleg tega je nujno na novo oprede- 
liti pravice in obveznosti uporabnikov v zvezi z zdravstvenim 
varstvom. Povsem razumljivo je, da je ob relativno čedalje 
manjših sredstvih nemogoče ohraniti vse dosedanje pravice 
prebivalstva ter celo iz leta v leto povečevati obseg opravlje- 
nih storitev. 

Nevzdržno in v nasprotju s sistemskimi podlagami svobo- 
dne menjave dela bi bilo, da bi tudi v naprej izkazovale 
primanjkljaje zdravstvene skupnosti, ki morajo v bistvu pred- 
stavljati le kraj in prostor za usklajevanje interesov in sporazu- 
mevanje med udeleženci v svobodni menjavi dela. Prav tako 
ne morejo celotnega bremena manjkajočih sredstev prevzeti 
nase zgolj delavci v zdravstvu, posebno ne, ker so že v 
preteklih letih z upočasnjeno rastjo in nižjimi osebnimi do- 
hodki v odnosu na gospodarstvo vložili napore za ohranitev 
dosežene ravni zdravstvenega varstva prebivalstva. Ustrezno 
upadanju deleža sredstev za zdravstvo v družbenem proi- 
zvodu se namreč od leta 1979 dalje znižujejo tudi osebni 
dohodki delavcev v zdravstvu v primerjavi z osebnimi dohodki 
drugih delavcev v združenem delu. To zaostajanje je leta 1979 
znašalo 5,2%, leta 1980 že 7,1%, medtem ko so se realni 
osebni dohodki delavcev v zdravstvu v letu 1981 zmanjšali za 
13% (v združenem delu povprečno 8%). Z razpoložljivimi 
sredstvi zdravstvenih skupnosti lahko te zagotovijo v letu 
1982 izvajalcem le nekaj nad 5% povečanje osebnih dohod- 
kov, nikakor pa ne 20% kot govori resolucija o izvajanju 
družbenega plana. S tem se na področju zdravstva postavlja 
tudi vprašanje uresničevanja ustavnih in zakonskih določb o 
enakem družbenoekonomskem položaju delavcev v združe- 
nem delu. Navedeni razkorak med razpoložljivimi sredstvi in 
tistimi, ki bi bila potrebna za ohranitev doseženega obsega 
zdravstvenih storitev, ob upoštevanju navedenih resolucljskih 
izhodišč, vpliva tudi na potek sklepanja samoupravnih spora- 
zumov o svobodni menjavi dela z zdravstvenimi organizaci- 
jami združenega dela. S temi sporazumi namreč uporabniki in 
izvajalci podrobneje uredijo vse medsebojne pravice, obvez- 
nosti in odgovornosti pri izvajanju zdravstvenih dejavnosti v 
okviru sprejetih planskih dokumentov. Pri sprejemanju teh 
pomembnih dokumentov pa je v letošnjem letu opaziti zastoje 
skoraj v celotni Sloveniji, saj izvajalci opravičeno zahtevajo 
kalkulacijo sredstev osebnih dohodkov, materialnih stroškov 
in amortizacije po opredelitvah iz resolucije in zakona o 
skupnih osnovah svobodne menjave dela, za kar pa občinske 
zdravstvene skupnosti nimajo na razpolago zadostnih sred- 
stev. V tej situaciji je postopek usklajevanja v skupnostih 
izredno težak in zapleten, zavoljo česar je bilo do konca aprila 
sklenjenih le manjše število samoupravnih sporazumov s po- 
sameznimi zdravstvenimi organizacijami. Odlašanje sklenitve 
sporazumov bo imelo prav gotovo tudi nekatere negativne 
posledice, saj to pomeni prepuščanje izvajanja zdravstvenih 
dejavnosti lastni presoji izvajalcev in na koncu leta pritiske na 
uporabnike, da poravnajo račune za opravljene storitve. 

Resna ekonomska situacija na področju zdravstva v letu 
1981 in zlasti v letu 1982 zahteva odločno ukrepanje in iskanje 
rešitev v okviru doslednejšega uresničevanja svobodne me- 
njave dela. V ta okvir šteje poleg že navedenih tudi uresniče- 
vanje samoupravnih sporazumov o kadrovski politiki na po- 
dročju zdravstva ter samoupravnih sporazumov o postopku in 
načinu uveljavljanja pravic ter,o enotnem zdravstveno Infor- 
macijskem sistemu. Vsi ti so namreč dolgoročno racionallza- 
cijsko naravnani, a smo se jih doslej v praksi In uresničevanju 
večinoma lotevali premalo zavzeto. Podlago za aktivnost pri 
uresničevanju zakonov In sklenjenih samoupravnih sporazu- 
mov mora predstavljati odločna družbenopolitična akcija, ki 

naj doprinese k tvornemu dialogu in soočanju udeležencev v 
svobodni menjavi dela, ob obravnavi celovite problematike 
zagotavljanju zdravstvenega varstva. Takšna akcija mora tudi 
krepiti zavest, da je možno imeti le toliko pravic in takšen 
zdravstveni standard kot ga omogočajo materialne podlage, 
za katere se opredelijo delavci. Predvsem pa bi morala pre- 
prečiti dvojnost in različnost v opredeljevanju, ki se kaže v 
restriktivnosti pri odločanju o sredstvih in ekstenzivnosti pri 
sporazumevanju o pravicah in obsegu zdravstvenih storitev. 

O vseh navedenih problemih je skupščina Zdravstvene 
skupnosti Slovenije v preteklem letu večkrat razpravljala še 
zlasti, ko je imela na dnevnem redu razpravo o resoluciji o 
izvajanju družbenega plana v letu 1982 ter spremembe in 
dopolnitve samoupravnega sporazuma o skupnih temeljih 
planov zdravstvenih skupnosti v SR Sloveniji za obdobje 
1981-1985 ter informacijo o zdravstvenih razmerah v naši 
republiki. Zaradi resnega finančnega položaja v zdravstvu kot 
tudi zaradi vspodbuditve hitrejšega uresničevanja zakona in 
sklenjenih samoupravnih sporazumov je skupščina Zdrav- 
stvene skupnosti Slovenije tudi sprejela načrt aktivnosti za 
preobrazbo zdravstva na sprejetih samoupravnih podlagah. S 
tem dokumentom je opredelila svoje nadaljnje naloge ter 
priporočila oziroma zadolžila zdravstvene skupnosti in orga- 
nizacije, da podvzamejo ukrepe, s katerimi bi dosegli uresni- 
čenje dogovorjenih obveznosti. Na tej podlagi je stekla v 
precejšnjem številu občin aktivnost, v katero so se vključile 
poleg zdravstvenih skupnosti tudi družbenopolitične skupno- 
sti in organizacije. Zahvaljujoč temu, so bili doseženi tudi 
nekateri zaželeni rezultati in premiki v smeri opredelitev iz 
sklenjenih samoupravnih sporazumov (uskladitev posteljnega 
fonda, uvajanje zdravljenja in nege na domu, razmejevanje 
nalog med zdravstvenimi skupnostmi in skupnostmi social- 
nega skrbstva, občutnejše zmanjšanje obsega dela zdravstve- 
nih delavcev izven rednega delovnega časa, itd.). Vrsta nalog 
iz tega načrta aktivnosti je trajne narave oziroma so rezultati 
možni šele skozi daljši čas, a so že ti prvi takšni, da nakazujejo 
potrebo po nadaljnjem delu pri izvajanju načrta aktivnosti v 
vseh skupnostih. 

Za uspešno urejanje vseh vprašanj s področja zdravstve- 
nega varstva je pomembna tudi organiziranost udeležencev 
svobodne manjave dela na tem področju. Reorganizacija 
zdravstvenih skupnosti in uskladitev z zakonskimi določili je 
stekla v vseh občinah. Skorajda vse občinske zdravstvene 
skupnosti imajo že tudi sprejete svoje ustanovitvene akte in 
ustrezno temu prilagojeno organiziranost. To velja tudi za 
Zdravstveno skupnost Slovenije. Slabše je stanje pri ustanav- 
ljanju medobčinskih zdravstvenih skupnosti, pri katerih se 
zatika predvsem pri opredeljevanju njihovih nalog in vloge. 
Kljub jasni opredelitvi nalog, ki bi jih naj razreševale občinske 
zdravstvene skupnosti v okviru medobčinske skupnosti na- 
stajajo določeni zapleti In nasprotni pogledi glede najpo- 
membnejših vprašanj s področja delovanja medobčinskih 
skupnosti. To je predvsem medobčinska solidarnost, usklaje- 
vanje razvoja zdravstvenih zmogljivosti in delitev dela med 
zdravstvenimi organizacijami določenega območja ter 
ustrezno vzpostavljanje odnosov v svobodni menjavi dela s 
specialističnimi in bolnišničnimi organizacijami. Hkrati z reor- 
ganizacijo zdravstvenih skupnosti poteka tudi oblikovanje In 
organiziranje strokovnih služb. V večini občin se te ustanav- 
ljajo skladno z zakonskimi določili (kot skupna strokovna 
služba za več samoupravnih Interesnih skupnosti družbenih 
dejavnosti). Pri tem pa v nekaterih občinah ubirajo poti, ki 
niso povsem v skladu z zakonom in želijo ohraniti še naprej 
posebne strokovne službe samo za potrebe zdravstvenih 
skupnosti ali pa iščejo tudi drugačne rešitve. Ne glede na 
organizacijske oblike in pristope bi lahko ugotovili, da je ob 
organizacijskih spremembah v strokovnih službah v pov- 
prečju prišlo tudi do upadanja v njihovi strokovnosti in uspo- 
sobljenosti, kar Ima prav tako tudi posledice na delovanje 
delegatskega sistema v zdravstvenih skupnostih. 
IV. 
Zdravstveno varstvo delavcev In 
služba medicine dela, prometa In 
športa v SR Sloveniji 

Elaborat »Zdravstveno varstvo delavcev In služba medicine 
dela, prometa In športa v SR Sloveniji« je pripravil kot raz- 
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pravno gradivo Institut za medicino dela, prometa in športa v 
Ljubljani. Elaborat obravnava poleg teoretičnih izhodišč še 
okvirno oceno zdravstvenega stanja delavcev na podlagi ne- 
katerih kazalcev »negativnega zdravja«, prioritetne skupine 
delavcev glede na aktivno zdravstveno varstvo, službo medi- 
cine dela, prometa in športa v SR Sloveniji glede na organizi- 
ranost, zmogljivosti, razvoj, dohodkovne odnose, ter druga, 
za zdravstveno varstvo delavcev in medicino dela, prometa in 
športa pomembna vprašanja1. 

Zaradi obsežnosti gradiva podajamo tu skrajšano vsebino 
ter nekatere misli o nadaljnjem razvoju medicine dela. 

Visok delež aktivnih zavarovancev v celotnem prebivalstvu, 
visok delež zaposlenih žensk med vsemi zaposlenimi, raven in 
dinamika naravnega prirastka, stagnacija pričakovane živ- 
ljenjske dobe moškega prebivalstva nad 40 let, pospešeno 
invalidiziranje in umiranje zaradi nekaterih skupin kronično- 
degenerativnih obolenj, za katera v,emo, da so v zvezi z delom, 
epidemija travmatizma - predvsem izven dela - in nekateri 
drugi negativni kazalci zdravja zahtevajo ukrepe za izboljša- 
nje zdravstvenga varstva delavcev. Izboljšanje zdravstvenega 
varstva delavcev pa bomo dosegli z angažiranjem vseh zainte- 
resiranih subjektov, zlasti pa delavcev v temeljnih organizaci- 
jah združenega dela. 

Medicina dela je sestavni del zdravstvene službe, obenem 
so pa njene enote sestavni del združenega dela materialne 
proizvodnje. Glavni namen medicine dela je, da s preventivno 
dejavnostjo in s sodelovanjem ostalih delavcev v temeljnih 
orgnanizacijah združenega dela materialne proizvodnje po- 
spešuje procese humanizacije dela in dviguje produktivnost. 

Prednostne naloge medicine dela so naslednje: 
- sodelovanje pri humanizaciji dela, prilagajanje dela de- 

lavcu in delavca delu, 
- sodelovanje pri obvladovanju bolniškega staleža, po- 

škodb pri delu, poklicnih bolezni in invalidiziranja ter s tem 
vplivanje na rast produktivnosti, 

- obvladovanje kronično-degenerativnih obolenj delavcev. 
Služba medicine dela s sedanjimi zmogljivostmi v kadrih, 

prostorih in opremljenosti ter ob sedanji organiziranosti in 
premajhni skrbi okolja za lastno zdravje tem nalogam ni kos. 

Ocena zdravstvenega stanja delavcev na 
podlagi nekaterih kazalcev negativnega 
zdravja delavcev 

V preteklem obdobju so na raven in dinamiko bolniškega 
staleža v SR Sloveniji močno vplivali, poleg strukture zaposle- 
nih, še delovne razmere, območje in ekonomski ukrepi. 

Iz razpoložljivih podatkov izhaja, da je bolniški stalež zaradi 
bolezni in nesreč (predvsem zaradi nesreč izven dela) v zad- 
njem obdobju rahlo rasel, zaradi poklicnih bolezni in nesreč 
pri delu pa padal, močno pa je bolniški stalež rasel zaradi 
nege, izolacije in drugih vzrokov. Celotni bolniški stalež, ki je 
znašal v letu 1980 - 4.55, je lani porastel na 4.87%, kar 
pomeni, da smo v letu 1981 izgubili zaradi začasne delane- 
zmožnosti kar 13.073.572 delovnih dni. To pa narekuje pove- 
čanje pozornosti zlasti travmatizmu izven dela ter travmati- 
zmu pri delu v tistih panogah, kjer so pogoji zavarovanja 
delavcev pri delu najtežji. 

Poklicne bolezni bi bile najbolj veljaven in zanesljiv kazalec 
o kvarnih vplivih obremenitev in škodljivosti pri delu, če bi 
imeli urejeno prijavljanje in verificiranje le-teh. Ker pa tega 
nimamo, so predvsem kazalec razvoja, obsega in vsebine dela 
ter vestnosti pri delu službe medicine dela. 

V sedemdesetih letih je bilo prijavljenih 20-34 poklicnih 
bolezni na 10.000 delavcev. Največ prijavljenih poklicnih bo- 
lezni je bilo iz barvaste metalurgije (134), lesne (126), tekstilne 
(115) in kemične industrije (113) ter gozdarstva (81). 

Glede na zdravstvene regije je bilo v tem obdobju prijavlje- 
nih največ poklicnih bolezni iz Nove Gorice, sledijo Maribor, 
Kranj in Ravne na Koroškem. 

Glede ravni in dinamike invalidiziranja so, podobno kot pri 
bolniškem staležu, velike razlike med regijami in področji 
dejavnosti. 

j Kot vzrok invalidiziranja so najbolj pogoste naslednje sku- 
pine obolenj: bolezni srca in ožilja (18,7%), bolezni kosti in 
gibal (17,6%), duševne motnje (11,3%), poškodbe skupaj 
(10,4%) in bolezni dihal (7,2%). 

Raste delež invalidov II. in III. kategorije, manjša pa se delež 
invalidov I. kategorije. 

V procesu ugotavljanja, izvajanja in preverjanja ukrepov in 
aktivnosti v zvezi z varovanjem življenja, zdravja in delovne 
zmogljivosti delavcev, bi morale skladno delovati samou- 
pravne in poslovodne strukture združenega dela ter intere- 
snih in družbenopolitičnih skupnosti, sindikalne organizacije, 
inšpekcijske službe in seveda zdravstvena služba na vseh 
ravneh. 

Posebne naloge pri obvladovanju bolniškega staleža imajo 
obratne ambulante, dispanzerji medicine dela, prometa in 
športa ter Inštitut za medicino dela, prometa in športa. 

Zmogljivosti službe medicine dela, prometa in 
športa v SR Sloveniji 

Glede razvitosti službe medicine dela, prometa in športa so 
med zdravstvenimi regijami velike razlike. Tako je najbolj 
razvita služba v kranjski regiji, najmanj pa v Kopru. 

Dogovorjene prioritete glede zdravstvenega varstva delav- 
cev in službe medicine dela niso dovolj uresničevali v ljubljan- 
ski regiji, kjer je razvoj službe stagniral, in v mariborski regiji, 
kjer je služba v tem obdobju celo nazadovala. 

Po podatkih Inštituta za medicino dela, prometa in športa je 
bilo aprila 1981 v SR Sloveniji skupaj 176 enot medicine dela, 
od tega: 124 obratnih ambulant, 47 dispanzerjev medicine 
dela, 2 železniška zdravstvena domova, 2 enoti medicine dela, 
prometa in športa pri Zavodih za zdravstveno varstvo, 1 Inšti- 
tut za medicino dela, prometa in športa in 1 Center za medi- 
cino dela pri Zavodu SRS za varstvo pri delu. 

V preteklem letu 13 občin ni imelo svojega dispanzerja 
medicine dela, prometa in športa. Od 47 dispanzerjev medi- 
cine dela, prometa in športa je samo 27 izpolnjevalo mini- 
malne kadrovske zahteve. Od 124 obratnih ambulant pa je 
izpolnjevalo minimalne kadrovske zahteve samo 42 ambulant. 

30.4.1981 je bilo v slovenski službi medicine dela, prometa 
in športa zaposlenih 247 vseh zdravnikov (od tega: 34% 
specialistov medicine dela, 17% speoializantov medicine 
dela, prometa inšporta, 6% zdravnikov z zaključenim podi- 
plomskim tečajem iz medicine dela, prometa in športa, 5% 
specialistov splošne medicine, 2% specialistov drugih strok 
in 36% splošnih zdravnikov), 117 višjih medicinskih sester in 
255 srednjih medicinskih sester. 

Razporeditev zdravnikov po enotah je bila naslednja: 146 v 
obratnih ambulantah, 71 v dispanzerjih medicine dela, 5 v 
enotah medicine dela pri Zavodih za zdravstveno varstvo, 9 v 
železniških zdravstvenih domovih in 16 v Inštitutu za medi- 
cion dela, prometa in športa. 

Navedene podatke ilustrira tudi naslednji prikaz enot in 
kadrov v službi medicine dela, prometa in športa ter število 
delavcev leta 1981 v primerjavi z letom 1971: 

Opazovane enote Stanje 
1971 

Stanje Indeks 
1981 1981/71 

Število aktivnih zavarovancev 644.000 884.684 137 
Enote medicine dela 
Obratne ambulante 81 124 153 
Dispanzerji medicine dela, prometa 
inšporta 14 47 335 
Železniški zdravstveni domovi 2 2 100 
Enote medicine dela pri Zavodih za 
zdravstveno varstvo 2 2 100 
Inštitut za medicino dela, prometa 
inšporta 1 1 100 
Skupaj-enote 100 176 176 

Zainteresirane organizacije in skupnosti lahko nabavilo elaborat na Inštitutu 
za medicino dela, prometa in športa, Ljubljana, Korytkova 7 

Kadri 
Vsi zdravniki 143 247 172 
Število delavcev na zdravnika 4503 3582 80 
Zdravniki specialisti medicine dela 47 85 181 
Število delavcev na zdravnika 
specialista 13.702 10.408 76 
Zdravstveni delavci in sodelavci z 
višjo izobrazbo 90 117 130 
Število delavcev na zdravstvenega 
delavca in sodelavca z višjo 
izobrazbo , 7155 7561 114 
Zdravstveni delavci in sodelavci s 
srednjo izobrazbo 130 255 196 
Število delavcev na zdravstvenega 
delavca in sodelavca s srednjo 
izobrazbo 4954 3469 70 
Število delavcev na zdravstvenega 
delavca in sodelavca-skupaj 2927 2378 80 
Skupaj - kadri 323 619 192 



Med zdravniki s področja medicine dela opažamo precejš- 
njo fluktuacijo zaradi različnih vzrokov, kot npr.: neustrezen 
strokovni in družbeni položaj, neskladje med deklarirano in 
uresničeno prioriteto razvoja službe, neustrezni tehnični in 
kadrovski pogoji za strokovno izvajanje zdravstvenega var- 
stva, česte reorganizacije, neurejeno financiranje razvoja 
službe in nerazumevanje za preventivne dejavnosti, velike 
obremenitve na področju kurativne dejavnosti (50-100 pa- 
cientov dnevno), pogosti pritiski na njihovo strokovno delo in 
njihove strokovne odločitve (bolniški stalež, sprejemi na delo 
itd.), ter neurejeno strokovno izpopolnjevanje. 

Zajetje delavcev v letu 1981 v okvir zdravstvenega varstva 
lastnih obratnih ambulant je znašalo 35%. Po oceni elaborata 
bi morali v desetih letih povečati to zajetje delavcev na 60%. 
Prioritetno bi morali razvijati obratne ambulante v energetiki, 
predvsem premogovništvu, v pridobivanju in proizvodnji su- 
rovin, v proizvodnji in predelavi hrane, v izvoznih panogah 
industrije ter v prometu. 

Aktivno zdravstveno varstvo v prometu se nanaša na zdrav- 
stveno varstvo delavcev, zaposlenih v železniškem, pomor- 
skem, zračnem in cestnem prometu. Medtem ko je aktivno 
zdravstveno varstvo delavcev v železniškem prometu realizi- 
rano relativno dobro, pa zdravstveno varstvo pomorščakov in 
zlasti delavcev v letalskem prometu glede na zahtevnost dela 
ni zadovoljivo. Zdravstveno varstvo udeležencev cestnega 
prometa je urejeno dvostopenjsko: na prvi ravni dela zdravnik 
specialist splošne medicine oziroma splošni zdravnik, na 
drugi ravni pa komisija specialistov. 

V skladu z zakonskimi predpisi ima na območju SR Slove- 
nije pooblastila za opravljanje preventivnih zdravstvenih pre- 
gledov kandidatov za voznike in voznikov motornih vozil na 
prvi stopnji 76 ambulant in dispanzerjev medicine dela, pro- 
meta in športa. Zdravniške komisije II. stopnje pa so v Celju, v 
Kranju, v Ljubljani, v Mariboru in v Ravnah na Koroškem. 

V preteklem petletnem obdobju smo v SR Sloveniji zasno- 
vali tudi aktivno zdravstveno varstvo športnikov in rekreativ- 
cev, ki pa ga bo treba v tekočem srednjeročnem obdobju 
razviti. 

Potrebe po dejavnosti službe medicine dela glede na obseg 
in vsebino preventivnega zdravstvenega varstva so po ob- 
močjih, po področjih dejavnosti in po panogah industrije zelo 
različne. V naslednjem petletnem obdobju naj bi pospešeno 
izvajali dispanzersko metodo dela, pri kateri integriramo ku- 
rativo, preventivo, socialno medicino in rehabilitacijo, pri če- 
mer mislimo tudi na vsklajeno delovanje službe medicine dela 
in zobozdravstvenega varstva delavcev. Za to metodo dela pa 
v večini enot medicine dela še niso izpolnjeni minimalni 
kadrovski, prostorski in tehnični pogoji. Poleg tega je danes v 
službi medicine dela, prometa in športa osrednji problem 
kvaliteta dela. Zmanjšati bo potrebno količino na račun kako- 
vosti. Najmanj eno tretjino zmogljivosti slovenske službe me- 
dicine dela, prometa in športa bo potrebno preusmeriti v 
analizo in zdravstveno oceno del, nalog in opravil ter v ugo- 
tavljanje zdravstvenega stanja skupin delavcev, kateremu 
mora slediti analiza vzrokov za tako stanje in predlaganje 
ukrepov za izboljšanje zdravstvenega stanja. Pojmovanje ne- 
katerih posameznikov, da je aktivno zdravstveno varstvo de- 
lavcev le v preventivnih zdravstvenih pregledih in le vir do- 
hodka zdravstveni službi, je danes eden od najbolj pomemb- 
nih zaviralnih faktorjev boljšega varovanja življenja, zdravja in 
delovne zmogljivosti delavcev. 

Proces samoupravne preobrazbe v službi medicine dela 
(zlasti v obratnih ambulantah), prometa in športa je zaostajal 
za predvidenim. 

Iz zakona o zdravstvenem varstvu izhaja, da si delavci v 
organizacijah združenega dela in delovnih skupnostih morajo 
zagotoviti zdravstvene storitve v zvezi s preventivnimi zdrav- 
stvenimi pregledi, z zdravstvenim varstvom pri delu, z ukrepi 
za utrjevanje zdravja in sposobnosti za delo in s posebnim 
zdravstvenim varstvom delavcev z zmanjšano delovno zmož- 
nostjo. Te storitve si morajo zagotoviti iz materialnih stroškov 
temeljne organizacije združenega dela. Vendar pa ti dohod- 
kovni odnosi niso skoraj nikjer zaživeli v celoti, še zlasti pa ne 
na področju razvoja občinskih dispanzerjev medicine dela, 
prometa in športa. 

To se kaže zlasti v tem, da delovne organizacije v svojih 
razvojnih programih ne načrtujejo službe medicine dela kot 
sestavnega dela celovitega varstva delavcev. Redkokje so v 

samoupravnih dokumentih opredeljene materialne obvezno- 
sti in odgovornosti delavcev za zagotovitev specifičnih potreb 
po njihovem zdravstvenem varstvu, medtem ko v samouprav- 
nih interesnih skupnostih dogovorjeni programi zdravstve- 
nega varstva ne zagotavljajo vseh potreb delavcev. Sporazumi 
med nekaterimi temeljnimi organizacijami in posameznimi 
proizvajalci zdravstvenega varstva pa ne predstavljajo dolgo- 
ročne in sistemske rešitve, so pa često vzrok konfliktnih 
situacij med zdravstvenimi in drugimi delovnimi organizaci- 
jami. 

Inštitut za medicino dela, prometa in športa opravlja peda- 
goško, znanstveno-raziskovalno, razvojno in strokovno-me- 
todološko delo ter strokovno delo s področja zdravstvenega 
varstva delavcev, udeležencev prometa in športnikov. Je stro- 
kovni vrh službe medicine dela, prometa in športa SR Slove- 
nije. 

Inštitut je učna baza za dodiplomski študij na Medicinski 
fakulteti v Ljubljani in na Filozofski fakulteti - Oddelek za 
psihologijo. Posebno pozornost je posvečal usmerjenemu 
podiplomskemu izpopolnjevanju in usposabljanju zdravni- 
kov, višjih in srednjih zdravstvenih delavcev. To pedagoško 
dejavnost je izvajal s pomočjo stalnih in občasnih zunanjih 
sodelavcev in s pomočjo ljubljanske, zagrebške in beograjske 
medicinske fakultete. 

Ker institut nima razvitih lastnih zmogljivosti se je znan- 
stveno-raziskovalno delo izvajalo s stalnimi ali občasnimi 
zunanjimi sodelavci. Največ časa so posvetili proučevanju 
rudarjev in bolniškemu staležu, nekaj pa tudi delavcem, zapo- 
slenim na bencinskih servisih in zobozdravstvenim delavcem. 

Institut je opravil tudi naslednje razvojne naloge: Program 
aktivnega zdravstvenega varstva delavcev Nuklearne elek- 
trarne Krško, Zdravstveno varstvo delavcev in služba medi- 
cine dela v SR Sloveniji in prezaposlovanje rudarjev rudnika 
živega srebra Idrija. Razen tega pa je med drugim strokovno 
pripravil tudi: 

- Kriterije in stopnje desetih obremenitev na delovnih me- 
stih, 

- Standarde preventivnih zdravstvenih pregledov delavcev, 

- Standarde preventivnega zdravstvenega pregleda šport- 
nika, 

- Organizacijsko shemo ter kriterije in merila za opravlja- 
nje del in nalog v službi medicine dela, prometa in športa in 
ambulantne medicine dela. 

Zaradi pomanjkanja natančnih razvojnih programov, kot 
tudi zaradi pomanjkanja materialnih sredstev za razvoj Inšti- 
tuta za medicino dela, prometa in športa za opravljanje repu- 
bliških nalog se inštitut ni razvijal v načrtovani smeri, pred-, 
vsem pa je zaostajala dinamika razvoja. Program dela insti- 
tuta mora biti pripravljen tako, da bodo iz njega jasno izhajale 
potrebe uporabnikov in obveznosti izvajalcev. 

Ob ustanovitvi Inštituta za medicino dela, prometa in športa 
se niso uresničile družbene usmeritve, naj se z ustanovitvijo 
inštituta le-temu priključijo naslednje enote Zavoda SR Slove- 
nije za varstvo pri delu: sektor medicine dela, center za 
radiološko zaščito, sektor za varnost v prometu, ekološki in 
toksikološki laboratorij ter skupna uporaba strokovne biblio- 
teke; ob tem pa bi Inštitut za medicino dela za potrebe Zavoda 
SRS za varstvo pri delu opravljal ekološke in toksikološke 
meritve (vključno ionizirajoča sevanja) ter druge zdravstvene 
storitve. Tako obstajajo razvojni programi Instituta za medi- 
cino dela, prometa in športa še nedorečeni, kajti treba jih je 
soočati z realnimi kadrovskimi in materialnimi možnostmi, kot 
tudi drugimi organizacijskimi rešitvami. 

Republiški komite za zdravstveno in socialno varstvo je ob 
razpravi o medicini dela, prometa in športa med drugim 
ugotovil, da še vedno nimamo integriranega strokovnega 
vrha, kar povzroča težave pri uresničevanju vrste nalog stega 
področja in kar ima tudi za posledicoi da se ne moreta 
uveljaviti ne doktrina, ne dejavnost. Razloge za to je iskati v 
nekaterih subjektivnih tendencah v institucijah, ki se v ožjem 
ali širšem pomenu ukvarjajo z medicino dela in varstvom 
okolja. 
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v. 
Priprava družbenega dogovora 
o natančnejših merilih za uporabo 
v zakonu določenih pogojev za 
organiziranje zdravstvenih delavcev 

Odbor za pripravo družbenega dogovora o pogojih in meri- 
lih za samoupravno organiziranje zdravstvenih organizacij 
združenega dela v SR Sloveniji je pripravil osnutek družbe- 
nega dogovora in ga bo v mesecu aprilu posredoval v široko 
javno razpravo. Postopek javne razprave v zdravstvenih in 
drugih zainteresiranih organizacijah bo organiziral sindikat 
delavcev zdravstva in socialnega varstva, tako da bodo ob tem 
prišli do izraza družbeni interesi in izkušnje samoupravne 
prakse združenega dela na področju zdravstvenega varstva. 

Osnutek družbenega dogovora je zasnovan na podlagi za- 
kona o združenem delu in zakona o zdravstvenem varstvu, ki v 
61. členu zavezuje Republiški odbor sindikata delavcev zdrav- 
stva in socialnega varstva Slovenije, Zdravstveno skupnost 
Slovenije, Skupnost zdravstvenih delovnih organizacij Slove- 
nije, Združenje lekarn Slovenije, Poslovno skupnost naravnih 
zdravilišč Slovenije ter Republiški komite za zdravstveno in 
socialno varstvo, da natančneje opredelijo merila za uporabo 
v zakonu določenih pogojev za organiziranje zdravstvenih 
organizacij. 

Osnutek družbenega dogovora zasleduje predvsem nasled- 
' nje smotre: 

- zagotavljanje celovitega, učinkovitega in uporabnikom 
dostopnega zdravstvenega varstva s smotrno izrabo zdrav- 
stvenih zmogljivosti z upoštevanjem načel združevanja in 
delitve dela; 

- organiziranje delavcev na področju zdravstva, da bodo 
sposobni zadovoljevati v planskih dokumentih opredeljene 
interese uporabnikov in vzpostavljati z njimi najtesnejšo do- 
hodkovno soodvisnost in povezanost; 

- samoupravno in dohodkovno povezovanje delavcev v 

zdravstvu na način, da bo njihov družbeno-ekonomski polo- 
žaj odvisen od skupnih rezultatov dela oziroma od njihovega 
prispevka k skupaj ustvarjenemu dohodku; 

- vzpostavljanje takšnih medsebojnih odnosov delavcev v 
zdravstvu, ki bodo pospeševali rast strokovnosti njihovega 
dela s spremljanjem in izmenjavo izkušenj medicinske znano- 
sti med posameznimi ožjimi zdravstvenimi dejavnostmi, z 
najtesnejšim strokovnim sodelovanjem med zdravstvenimi or- 
ganizacijami in enotnih doktrinarnih izhodiščih. 

Iz tako zastavljenih načel izhaja, da delavce na področju 
zdravstva povezuje v zdravstveno delovno organizacijo 
skupni interes oziroma doseganje skupnega rezultata dela na 
geografsko, gospodarsko in demografsko zaokroženem ob- 
močju. Zato mora zdravstvena delovna organizacija pravi- 
loma zagotoviti opravljanje zdravstvenih storitev na področju 
osnovne zdravstvene dejavnosti. Delavci v zdravstvu pa imajo 
pravico in dolžnost, da del delovne organizacije organizirajo 
kot zdravstveno temeljno organizacijo, če v tem delu oprav- 
ljajo storitve oziroma dejavnost, ki predstavlja ožjo zaokro- 
ženo celoto v programih zdravstvenega varstva uporabnikov 
in se uresničuje celovito v okviru delovne organizacije in kjer 
se rezultat njihovega dela lahko izraža kot celotni prihodek. 

Družbeni dogovor opredeljuje kot pomemben element or- 
ganiziranosti tudi zdravstvene delovne enote znotraj temelj- 
nih organizacij združenega dela in v določenih pogojih tudi 
znotraj delovnih skupnosti skupnih služb. Začrtane so tudi 
druge možne oblike povezovanja dela in sredstev na področju 
zdravstvenega varstva. 

Za zdravstvene temeljne organizacije združenega dela kot 
osnovno obliko organiziranosti delavcev v zdravstvu so pose- 
bej izpostavljeni pogoji glede na število uporabnikov, število 
izvajalcev, opremske in druge materialne zmogljivosti, zlasti 
pa-glede sposobnosti opravljanja storitev skladno s planskimi 
nalogami in dogovorjenimi normativi in standardi. Pri oprede- 
ljevanju teh pogojev so bili upoštevani poleg zakona tudi že 
sprejeti samoupravni sporazumi, zlasti samoupravni spora- 
zum o skupnih podlagah za delitev dela na področju zdrav- 
stva v SR Sloveniji. 

PROGRAM AKTIVNOSTI 

za uresničevanje aktualnih nalog na področju 

zdravstvenega varstva 

i. 
AKTIVNOSTI V ZVEZI S 
POGLABLJANJEM 
DRUŽBENOEKONOMSKIH ODNOSOV 

S sprejetjem Zakona o zdravstvenem varstvu in iz njega 
izhajajočih samoupravnih sporazumov in planskih dokumen- 
tov za tekoče srednjeročno obdobje so podane vse sistemske, 
ekonomske in strokovne osnove, okviri in usmeritve za na- 
daljnje poglabljanje družbenoekonomskih odnosov na po- 
dročju zdravstvenega varstva. Ob upoštevanju razvojnih mož- 
nosti združenega dela v občinah ter ob neprekinjenem uskla- 
jevanju nalog zdravstvenega varstva? zmanjšanim obsegom 
materialnih sredstev je treba pristopati k usklajevanju in revi- 
diranju samoupravnih sporazumov o temeljih planov za sred- 
njeročno obdobje. V zvezi s tem je treba preverjati investicij- 
ske naložbe, uveljavljati osnovno zdravstveno dejavnost ob 
hkratnem zmanjševanju obsega bolnišničnega zdravljenja, 
zagotavljati smotrnejšo organizacijo dela in dosledno uresni- 
čevati sporazum o postopkih in načinih uresničevanja pravic 
uporabnikov. 

Spremljanje in analiziranje uresničevanja teh dokumentov 
ter tekoče ukrepanje je sicer stalna naloga vseh organiziranih 
subjektov, zainteresiranih in odgovornih za to področje, ven- 

dar v pogojih gospodarske stabilizacije prioritetno izstopajo 
naslednje naloge: 

1. Sprememba zakona o zdravstvenem 
varstvu in sprememba samoupravnih 
sporazumov o pravicah in obveznostih 
uporabnikov do zdravstvenega varstva. 

NOSILEC NALOGE: Zdravstvena skupnost Slovenije in ob- 
činske zdravstvene skupnosti 

ROK: leto 1982 
Namen naloge: 
Skupščina Zdravstvene skupnosti Slovenije je dala pobudo 

za spremembo 20. člena zakona o zdravstvenem varstvu, v 
povezavi s 46. členom, tako, da bi bilo mogoče nekoliko širše 
zavezati uporabnike za soudeležbo pri stroških za zdrav- 
stveno storitev. Naloga v zvezi s spremembo zakona je vezana 
na odločitev Skupščine SR Slovenije o sprejemu pobude. 

V samoupravne sporazume o pravicah in obveznostih upo- 
rabnikov do zdravstvenega varstva je treba uvesti standardi- 
zacijo storitev, ki predstavljajo dogovorjene individualne pra- 
vice uporabnikov; uveljavljanje standarda nad dogovorjenim 
zahteva dodatno udeležbo uporabnika. 

Uresničevanje pravic in obveznosti delavcev do zagotavlja- 
nja njihove socialne varnosti v zvezi z zdravstvenim varstvom 
pa je treba prenesti na temeljne organizacije združenega dela. 
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2. Samoupravno sporazumevanje o 
konkretni delitvi dela in uskladitvi razvojnih 
zmogljivosti na posameznih območjih. 

NOSILEC NALOGE: Občinske in medobčinske zdravstvene 
skupnosti ter zdravstvene organizacije 

ROK: leto 1982 
Namen naloge: 
Da bi zagotovile skladen razvoj zdravstva na medobčinski 

ravni ter uskladile razvojne zmogljivosti na posameznih ob- 
močjih, s čemer bi dosegle smotrno razporeditev vseh zdrav- 
stvenih zmogljivosti, se morajo občinske in medobčinske 
zdravstvene skupnosti v sodelovanju z zdravstvenimi organi- 
zacijami, na podlagi samoupravnega sporazuma o skupnih 
podlagah za delitev dela na področju zdravstva v SR Sloveniji, 
samoupravno sporazumeti o konkretni delitvi dela in uskladi- 
tvi razvoja na posameznih območjih. 

3. Uresničevanje vloge univerzitetnih klinik, 
zavodov in inštitutov. 

NOSILEC NALOGE: Univerzitetne klinike, zavodi in instituti 
ROK: leto 1982 
Namen naloge: 
Z razmejitvijo univerzitetnih in drugih zdravstvenih storitev 

je jasneje opredeljena vloga univerzitetnih klinik, zavodov in 
inštitutov, ki je usmerjena tudi v programiranje aktivnosti in 
oblikovanje razširjenih strokovnih kolegijev in strokovnih ko- 
misij v zvezi z oblikovanjem, posredovanjem in preverjanjem 
strokovne doktrine in v zvezi s strokovno instrukcijskim nad- 
zorom. S tem bodo ustvarjeni tudi pogoji za večjo strokovno 
povezanost zdravstvenih organizacij in za odpravljanje nepo- 
trebnega podvojevanja nekaterih zmogljivosti in dejavnosti. 

4. Reorganizacija zdravstvenih skupnosti in 
njihovih strokovnih služb skladno z določili 
zakona. 

NOSILEC NALOGE: občinske zdravstvene skupnosti 
ROK: I. polletje 1982 
Namen naloge: 
V zvezi s to nalogo je treba zlasti pospešiti uspostavljanje 

funkcij medobčinskih zdravstvenih skupnosti in sprejemanje 
njihovih najpomembnejših samoupravnih dokumentov, zlasti 
samoupravnih sporazumov o temeljih planov, o izvajanju deli- 
tve dela med zdravstvenimi organizacijami, .o dohodkovnih 
odnosih med osnovno in bolnišnično zdravstveno službo, o 
svobodni menjavi dela itd. Pri tej nalogi sodelujejo z občin- 
skimi zdravstvenimi skupnostmi še družbeno politične orga- 
nizacije na občinski in medobčinski ravni in družbenopoli- 
tične skupnosti. 

5. Sklenitev samoupravnega sporazuma o 
enotnem seznamu zdravstvenih storitev kot 
meril za uresničevanje svobodne menjave 
dela. 

NOSILEC NALOGE: Zdravstvena skupnost Slovenije in ob- 
činske zdravstvene skupnosti v sodelovanju z Zavodom SRS 
za zdravstveno varstvo 

ROK: III. tromesečje 1982 sklenitev samoupravnega spora- 
zuma o občinskih zdravstvenih skupnostih 

Namen naloge: 
Za dosego čimbolj enotne metodologije v procesu samou- 

pravnega sporazumevanja o svobodni menjaVi dela ter v izo- 
gib možnemu podvajanju pri izvajanju in obračunavanju 
zdravstvenih storitev morajo zdravstvene skupnosti v SR Slo- 
veniji sprejeti enoten seznam zdravstvenih storitev, ki ga 
strokovno pripravi Zavod SRS za zdravstveno varstvo. 

6. Izdelava predloga meril za vrednotenje dela 
delavcev v zdravstvu. 

NOSILEC NALOGE: 1. Skupnost zdravstvenih delovnih or- 
ganizacij 

2. Združenje lekarn Slovenije 
3. Zavod SRS za zdravstveno varstvo 
ROK: leto 1982 
Namen naloge: 
Za vzpostavljanje družbeno-ekonomskih odnosov je treba 

oblikovati cene zdravstvenih storitev. Zato je treba pripraviti 
strokovne.podlage za vrednotenje dela kot elementa cene. 

7. Izdelava strokovnih podlag za tipizacijo 
opreme in potrošnih materialov za dejavnosti 
osnovnega zdravstvenega varstva in skupnih 
medicinskih služb. 

NOSILEC NALOGE: Skupnost zdravstvenih delovnih orga- 
nizacij 

ROK: leto 1982 
Namen naloge: 
Postopoma je treba pripraviti strokovne podlage za tipiza- 

cijo opreme in potrošnih materialov v zdravstvenih dejavno- 
stih, da bi s tem dosegli racionalnost v gospodarjenju z 
družbenimi sredstvi v vseh zdravstvenih dejavnostih. V letu 
1982 bo opravljena naloga za osnovno zdravstveno dejavnost. 

8. Priprava predloga programa razvoja 
zdravstvenega varstva do leta 2000. 

Nosilec NALOGE: Zavod SRS za zdravstveno varstvo 
ROK: leta 1982, 1983 in 1984 
Namen naloge: 
Na podlagi analize družbenih, demografskih, ekonomskih, 

zdravstvenih in drugih razvojnih trendov in v okviru globalne 
strategije Svetovne zdravstvene organizacije - zdravje vsem 
do leta 2000, je treba pripraviti strokovne osnove za planira- 
nje, spremljanje in evalvacijo zdravstvenega varstva v SR 
Sloveniji. Naloga je raziskovalnega značaja in zahteva pro- 
jektni pristop. Pri nalogi morajo sodelovati poleg zdravstvenih 
in pedagoško-raziskovalnih inštitucij tudi Republiški komite 
za zdravstveno in socialno varstvo in Zdravstvena skupnost 
Slovenije. 

9. Izdelava metodologije za ugotavljanje 
prispevka delavcev v zdravstvu k ustvarjanju 
narodnega dohodka. 

NOSILEC NALOGE: Zavod SRS za zdravstveno varstvo 
ROK: leto 1983 in 1984 
Namen naloge: 
Zdravstveno varstvo kot sestavni del družbene reprodukcije 

nima izdelanih meril za ugotavljanje deleža v celokupni no- 
voustvarjeni družbeni vrednosti. Naloga zahteva projektni pri- 
stop. 

iS. 
AKTIVNOSTI V ZVEZI Z 
NADALJEVANJEM IN 
POGLABLJANJEM SAMOUPRAVNE 
ORGANIZIRANOSTI DELAVCEV V 
ZDRAVSTVENIH ORGANIZACIJAH 

Sistemske podlage za samoupravno organiziranost zdrav- 
stvenih organizacij so jasno postavljene v zakonu o združe- 
nem delu, zakonu o zdravstvenem varstvu, kot tudi v samou- 
pravnem sporazumu o skupnih podlagah za delitev dela na 
področju zdravstva v SR Sloveniji. Aktivnosti v zvezi s spreje- 
mom družbenega dogovora o natančnejših merilih za organi- 
ziranje zdravstvenih organizacij so v teku. Na osnovi sistem- 
skih podlag pa so potrebne še številne aktivnosti znotraj 
zdravstvenih organizacij in med posameznimi zdravstvenimi 
organizacijami, da bomo prišli do enotnega sistema samou- 
pravno organiziranega zdravstvenega varstva. V tem sistemu 
mora biti jasno opredeljena organizacijska struktura zdrav- 
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stvenih organizacij tako glede samoupravnih kriterijev kot 
tehnološko-organizacijske zgradbe, v odvisnosti od nivoja in 
stopnje nuđenja zdravstvenih storitev za potrebe ožjih ali 
širših območij. Med posameznimi aktivnostmi za izgrajevanje 
samoupravne organiziranosti izstopajo zlasti naloge: 

1. Sprejem družbenega dogovora o 
natančnejših merilih za organiziranje 
zdravstvenih organizacij, kot jih nalaga 61. 
člen zakona o zdravstvenem varstvu. 

NOSILEC NALOGE: Republiški odbor sindikata delavcev 
zdravstva in socialnega varstva. 

ROK: leto 1982 
Namen naloge: 
Družbeni dogovor o natančnejših merilih za organiziranje 

zdravstvenih organizacij mora opredeliti pogoje in merila za 
posamezne oblike samoupravne organiziranosti zdravstvenih 
delavcev. Podpisniki dogovora so republiški odbor sindikata 
delavcev zdravstva in socialnega varstva Slovenije, Republiški 
komite za zdravstveno in socialno varstvo, Zdravstvena skup- 
nost Slovenije, skupnost za medsebojno poslovno-plansko 
sodelovanje in druge zainteresirane organizacije in skupno- 
sti. 

2. Sprejem samoupravnega sporazuma o 
združitvi zdravstvenih organizacij v Poslovno 
skupnost za zdravstvo Slovenije. 

NOSILEC NALOGE: Skupnost zdravstvenih delovnih orga- 
nizacij 

ROK: leto 1982 
Namen naloge: 
Samoupravno združevanje zdravstvenih organizacij v po- 

slovno skupnost opredeljujeta tako zakon o združenem delu 
kot zakon o zdravstvenem varstvu. Predlog samoupravnega 
sporazuma o združitvi zdravstvenih organizacij v poslovno 
skupnost za zdravstvo Slovenije je že v postoku sprejemanja v 
zdravstvenih organizacijah. 

3. Sprejem samoupravnega sporazuma o 
ustanovitvi skupnosti za medsebojno poslovno 
in plansko sodelovanje organizacij, ki 
opravljajo naloge v zvezi s proizvodnjo, 
prometom in preskrbo z zdravili in sanitetnim 
materialom. 

NOSILEC NALOGE: Združenje lekarn Slovenije 
ROK: leto 1982 
Namen naloge: 
Nova Skupnost za poslovno in plansko sodelovanje naj bi 

zajemala vse udeležence na področju proizvodnje in prometa 
z zdravili: farmacevtsko industrijo, veledrogerije in lekarne. 
Predlog sporazuma o združevanju v skupnost za poslovno in 
plansko sodelovanje je že pripravljen ter bo dan udeležencem 
v postopek sprejemanja. 

4. Uskladitev samoupravnih splošnih aktov 
zdravstvenih in drugih delovnih organizacij z 
zakonom o zdravstvenem varstvu. 

NOSILEC NALOGE: zdravstvene delovne organizacije 
ROK: leto 1982 
Namen naloge: 
Uskladitev je potrebno izvesti zlasti v pogledu vključevanja 

delegatov uporabnikov v samoupravne organe zdravstvenih 
organizacij, posebnih pooblastil določenim delavcem v zdrav- 
stvenih delovnih organizacijah, vsebine in organizacijske 
oblike zdravstvene dejavnosti, urejanja delovnega časa delav- 
cev ter strokovnega izpopolnjevanja in usposabljanja, zlasti 
specializacij. 

5. Strokovno, dohodkovno in samoupravno 
povezovanje med določenimi univerzitetnimi 
zdravstvenimi delovnimi organizacijami 

NOSILEC NALOGE: zainteresirane institucije 
ROK: leto 1982 
Namen naloge: 
Da bi dosegli višjo kvalitetno raven strokovnega, pedago- 

škega in raziskovalnega dela na področju zdravstva, je po- 
trebno uskladiti delovanje posameznih univerzitetnih zdrav- 
stvenih institucij. V ta namen je potrebno: 

a) strokovno, dohodkovno in samoupravno povezovanje 
Onkološkega inštituta in Zavoda SRS za transfuzijo krvi s 
Kliničnim centrom, v skladu s predlogi komisije za izredni 
strokovni pregled Onkološkega inštituta in stališči Republi- 
škega komiteja za zdravstveno in socialno varstvo; 

b) samoupravna preobrazba Zavoda SRS zla zdravstveno 
varstvo v Univerzitetni zavod za zdravstveno in socialno var- 
stvo, in njegova integracija z Zavodom za varstvo pri delu 
SRS, Inštitutom Kliničnega centra za medicino dela, prometa 
in športa, Higienskim inštitutom Medicinske fakultete in Zavo- 
dom za socialno medicino in higieno v Ljubljani; 

c) poglabljanje medsebojnega sodelovanja med Medicin- 
sko fakulteto in Kliničnim centrom v smeri razširjenega sode- 
lovanja, uskladitve dohodkovne povezanosti in uporabe pro- 
storov, zagotovitve financiranja celotnega pedagoškega dela 
ter vzpodbujanja takšne organizacije klinik,, ki bi zagotovila 
enakopravno izvajanje pouka v odnosu do vseh kliničnih 
nalog; 

č) sklepanje samoupravnih sporazumov o medsebojnem 
sodelovanju med Medicinsko fakulteto in drugimi zdravstve- 
nimi organizacijami, v skladu s potrebami za razširitev neka- 
terih oblik dodiplomskega in podiplomskega medicinskega 
izobraževanja za celotno republiko. 

6. Izdelava ekonomske in medicinsko- 
tehnološke analize kot podlage za 
organizacijske, tehnološke in druge osnove 
nadaljnjega dograjevanja delitve dela. 

NOSILEC NALOGE: Klinični center v Ljubljani 
ROK: leto 1982 
Namen naloge 
Analizo je treba pripraviti zlasti z vidika razmejitve njegovih 

nalog in dejavnosti za skupne potrebe SR Slovenije in potrebe 
širšega ljubljanskega območja in temu prilagojenega nadalj- 
njega razvoja. 

III. 
AKTIVNOSTI V ZVEZI Z 
URESNIČEVANJEM CILJEV 
USMERJENEGA IZOBRAŽEVANJA NA 
PODROČJU ZDRAVSTVENEGA 
VARSTVA 

Na področju zdravstvenega varstva so se aktivnosti za 
uvedbo usmerjenega izobraževanja pričele že,leta 1979. Pri 
tem so bili doseženi uspehi zlasti v pogledu realizacije načel 
usmerjenega izobraževanja z vzpostavitvijo delovanja po- 
sebne izobraževalne skupnosti kot tudi izhodišča za izdelavo 
programskih zasnov za vse stopnje usmerjenega izobraževa- 
nja na področju zdravstva. 

Zaradi posebnega družbenega pomena zdravstva in zaradi 
specifičnosti zdravstvenega varstva je nujno, da aktivnosti v 
zvezi z uresničevanjem ciljev usmerjenega izobraževanja na 
področju zdravstvenega varstva spremlja tudi Republiški ko- 
mite za zdravstveno in socialno varstvo. 
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1. Uskladitev in sprejem programskih zasnov 
za oblikovanje vzgojno izobraževalnih 
programov na vseh stopnjah 

NOSILEC NALOGE: Strokovni svet Posebne izobraževalne 
skupnosti za zdravstveno varstvo 

ROK: 30. 6. 1982 
Namen naloge: 
V okviru priprave predloga programskih zasnov za obliko- 

vanje vzgojno izobraževalnih programov je treba opredeliti 
dela, naloge in opravila posameznih poklicev na področju 
zdravstvenega varstva z določitvijo stopenj izobraževanja in 
usposabljanja ter pripraviti osnove za programiranje, organi- 
ziranje in izvajanje delovne prakse. 

2. izdelava programov pripravništva za 
srednjo, višjo in visoko stopnjo izobrazbe 
zdravstvene usmeritve 

NOSILEC NALOGE: a) Medicinska fakulteta za poklice 
zdravnik, zobozdravnik in zdravstvene sodelavce visoke stop- 
nje izobrazbe za delo na področju zdravstvenega varstva 

b) FNT - odsek za farmacijo za poklic dipl. ing. farmacije in 
zdravstvene sodelavce visoke stopnje izobrazbe za delo na 
področju farmacije 

c) Višja šola za zdravstvene delavce za zdravstvene poklice 
z višjo izobrazbo 

d) srednje zdravstvene šole za poklice srednje stopnje izo- 
brazbe 
ROK:leto 1982 

Namen naloge: 
Programi pripravništva vključujejo tudi katalog znanj za 

poklice na področju zdravstvenega varstva, določitev pogojev 
za mentorje ter za zdravstvene in druge organizacije, v katerih 
se lahko opravlja pripravništvo. Programe in pogoje sprejme 
Posebna izobraževalna skupnost za zdravstveno varstvo na 
predlog ustrezne izobraževalne organizacije. 

3. Izdelava programov specializacij za delavce 
z visoko izobrazbo na področju zdravstvenega 
varstva 

NOSILEC NALOGE: a) Medicinska fakulteta za poklice 
zdravnik, zobozdravnik in zdravstvene sodelavce visoke stop- 
nje izobrazbe za delo na področju zdravstvenega varstva 
b) FNT - odsek za farmacijo za poklic dipl. ing. farmacije in 
zdravstvene sodelavce visoke stopnje izobrazbe za delo na 
področju farmacije 

ROK: leto 1982 
Namen naloge: 
Ob izdelavi programov specializacij je treba predhodno 

določiti medicinske in druge specializacije za delavce z vi- 
soko izobrazbo ter pogoje za mentorje ter za zdravstvene in 
druge organizacije, v katerih se lahko opravljajo specializa- 
cije. Programe in pogoje sprejme Posebna izobraževalna 
skupnost za zdravstveno varstvo na predlog visokošolske 
organizacije ustreznega področja. 

4. Izdelava programov pripravništva in 
strokovnih izpitov za poklice v zdravstvu, ki ne 
opravljajo zdravstvenih storitev. 

Nosilec naloge: Skupnost zdravstvenih delovnih organiza- 
cij 

ROK: leto 1982 
Namen naloge: 
Samoupravni sporazum o skupnih osnovah o pripravništvu 

in o strokovnih izpitih pripravnikov v zdravstvu, ki ne oprav- 
ljajo zdravstvenih storitev, je sprejet že v skoraj vseh zdrav- 
stvenih organizacijah. Sedaj poteka delo na izdelavi progra- 
mov pripravništva in programov strokovnih izpitov. 

5. Določitev kriterijev za učne baze. 
NOSILEC NALOGE: izobraževalne organizacije v zdravstvu 

in posebni izobraževalni skupnosti za področji zdravstva in 
farmacije 

ROK: leto 1982 
Namen naloge: 
Naloga zajema določitev strokovnih, kadrovskih, tehničnih, 

organizacijskih in prostorskih kriterijev ter pogojev, ki jih 
morajo izpolnjevati oddelki oz. enote zdravstvenih organiza- 
cij, da se lahko vključijo kot učna baza za izvajanje zlasti 
praktičnega dela izobraževanja zdravstvenih delavcev na vseh 
stopnjah izobraževanja. 

6. Priprava predloga za oblikovanje skupin 
učencev in študentov pri vajah in praktičnem 
delu v zdravstvenih organizacijah. 

NOSILEC NALOGE: posebni izobraževalni skupnosti za 
področji zdravstva in farmacije, izobraževalne organizacije na 
področju zdravstva in farmacije 

ROK: I. polletje 1982 
Namen naloge: 
Namen naloge je, da se zaradi narave dela ter strokovno 

vzgojnih in medicinsko-etičnih razlogov in hkrati uspešnega 
izobraževanja delavcev za delo na področju zdravstvenega 
varstva oblikujejo v skladu z enotnimi osnovami standardov in 
normativov takšne skupine, ki bodo zagotovile nemoteno 
izvajanje zdravstvenega varstva. 

7. Uveljavitev kadrovske politike učnega 
osebja v visoko in višješolskih izobraževalnih 
organizacijah. 

NOSILEC NALOGE: Medicinska fakulteta 
ROK: leto 1982 
Namen naloge: 
Medicinska fakulteta bo za uspešnejše uveljavljanje kadrov- 

ske politike učnega osebja bolj dosledno uveljavljala kriterije 
za sprejem in napredovanje fakultetnih učiteljev in asistentov, 
opredelila kriterije in zahteve do vnaprejšnjih habilitacij in pri 
tem upoštevala strokovno, raziskovalno, pedagoško in druž- 
benopolitično aktivnost pedagoških delavcev. 

8. Aktivnosti v zvezi z uresničevanjem 
usmerjenega izobraževanja na Medicinski 
fakulteti 

NOSILEC NALOGE: Medicinska fakulteta 
ROK: do konca leta 1982 in 1983 
Namen naloge: 
Zaradi priprav na sprejem prvih študentov iz usmerjenega 

izobraževanja ter uresničitve cijev usmerjenega izobraževanja 
bo Medicinska fakulteta pripravila opis poklicev, ki jih fakul- 
teta izobražuje, v svojih programih upoštevala tiste vzgojno- 
izobraževalne programe, ki omogočajo visokošolsko izobra- 
zbo, sodelovala pri realizaciji programov tistih izobraževalnih 
smeri, iz katerih lahko pričakuje kandidate za fakultetni študij, 
sodelovala pri programiranju, določitvi pedagoškega profila 
in izobraževanju za predmet zdravstvena vzgoja v srednjih 
šolah usmerjenega izobraževanja ter skrbela za uravnoteže- 
nost študija predkliničnih in kliničnih predmetov. 

IV. 
PRIORITETNE NALOGE V OKVIRU 
AKTIVNOSTI ZA NADALJNJI RAZVOJ 
ZDRAVSTVENEGA VARSTVA 

Poleg aktivnosti v zvezi z razvijanjem družbeno-ekonom- 
skih odnosov in samoupravne organiziranosti so pomembne 
tudi aktivnosti za nadaljnji razvoj zdravstvenega varstva. Gre 
za ostvarjanje takih organizacijskih, strukturalnih in funkcij- 
skih sprememb, ki imajo za cilj bolj humano, bolj dostopno, 
bolj uspešno in bolj racionalno zdravstveno varstvo. Pri tem 
se nalaga prioriteta naslednjim aktivnostim: 
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1. Krepitev in usposobitev osnovne 
zdravstvene dejavnosti v procesu 
prestrukturiranja celovite zdravstvene 
dejavnosti. 

NOSILEC NALOGE: občinske in medobčinske zdravstvene 
skupnosti, zdravstvene organizacije, univerzitetne klinike, za- 
vodi in inštituti 

ROK: trajna naloga, v tem, da bi s konkretnimi ukrepi morali 
pričeti že v letu 1982 

Namen naloge: 
Za okrepitev osnovne zdravstvene dejavnosti in njeno uspo- 

sobitev v okviru celovitega zdravstvenega varstva je treba 
prvenstveno izdelati konkreten program usposabljanja zdrav- 
nikov osnovne zdravstvene dejavnosti ter urediti medsebojne 
pravice, obveznosti in odgovornosti med osnovno in speciali- 
stično zdravstveno dejavnostjo. 

2. Organiziranje in izvajanje zdravljenja in 
zdravstvene nege bolnikov na domu. 

NOSILEC NALOGE: zdravstvene organizacije 
ROK: Leto 1982 
Namen naloge: 
Organizacija zdravljenja in zdravstvene nege bolnikov na 

domu mora sloneti na samoupravnem sporazumu o skupnih 
podlagah za delitev dela na področju zdravstva v SR Sloveniji 
in posodobljenih strokovnih izhodišč, ki jih je pripravil Zavod 
SRS za zdravstveno varstvo v sodelovanju z univerzitetnimi 
klinikami in inštituti. Pri realiziranju nalog sodelujejo organi- 
zacije osnovne zdravstvene dejavnosti z bolnišničnimi organi- 
zacijami ter občinske zdravstvene skupnosti. 

I 

3. Akcije in naloge v zvezi z zdravstvenim 
varstvom delavcev in razvojem službe 
medicine dela. 

NOSILEC NALOGE: zdravstvene in druge delovne organi- 
zacije 

ROK: leto 1982 
Namen naloge: 
Akcije in naloge ter posamezni nosilci in roki izhajajo že iz 

akcijskega programa Republiškega sveta Zveze sindikatov 
Slovenije za uresničevanje stališč in usmeritev III. Konference 
Zveze sindikatov Slovenije o vlogi in nalogah sindikatov pri 
uveljavljanju delavcev kot nosilcev socialne politike in zago- 
tavljanja socialne varnosti delavcev (Sindikalni poročevalec 
št. 3/82). Pri realizaciji tega akcijskega programa sodelujejo 
poleg organizacij osnovnega zdravstvenega varstva še Repu- 
bliški komite za zdravstveno in socialno varstvo, zdravstvene 
skupnosti, Inštitut za medicino dela, prometa in športa, kot 
tudi druge zainteresirane nezdravstvene organizacije. 

4. Izdelava podrobnega programa razvoja 
učinkovite in'sodobne higiensko- 
epidemiološke dejavnosti. 

NOSILEC NALOGE: Zavod SRS za zdravstveno varstvo 
ROK: leto 1982 
Namen naloge: 
Higiensko-epidemiološko dejavnost je treba razvijati v 

smeri bolj celovitega in učinkovitega nadzora škodljivih vpli- 

vov na človekovo okolje in odklanjanja le-teh V izvedbi na- 
loge morajo sodelovati tudi univerzitetne klinike in instituti, 
organizacije osnovne dejavnosti in bolnišnične organizacije, 
Rdeči križ Slovenije, Institut Jožef Štefan, Zavod za varstvo pri 
delu SRS in občinske zdravstvene skupnosti. Pri tem je po- 
trebno zlasti zagotoviti materialne, kadrovske in tehnične 
možnosti, uveljavljanje enotnih doktrinarnih stališč, stopnje- 
vanje enotne akcije za uveljavljanje osebne in javne higiene, 
aktivno sodelovanje pri oblikovanju standardov in normativov 
za higiensko-epidemiološko in sanitarno dejavnost ter večjo 
povezanost s inšpekcijskimi službami in organizacijami zdru- 
ženega dela. 

5. Spremljanje, dopolnjevanje in usklajevanje 
plana kadrov 

NOSILEC NALOGE: zdravstvene organizacije 
ROK: v prvi fazi časovno uskladiti s pripravo planskih doku- 

mentov, sicer stalna naloga 
Namen naloge: 
Plan oziroma spremembe plana kadrov pripravijo zdrav- 

stvene organizacije ter ga medsebojno usklajujejo na nivoju, 
na katerem zagotavljajo celovito zdravstveno varstvo uporab- 
nikov določenega območja, upoštevajoč pri tem potrebe in 
materialne možnosti uporabnikov ter sprejete sporazume v 
okviru Zdravstvene skupnosti Slovenije. Uresničevanje planov 
je treba dogovoriti v posebni izobraževalni skupnosti. 

6. Razvoj, vzpostavitev in učvrstitev enotnega, 
racionalnega in učinkovitega zdravstveno- 
informacijskega sistema. 

NOSILEC NALOGE: Zavod SRS za zdravstveno varstvo 
ROK: leto 1982 in 1983 
Namen naloge: 
Realizacija samoupravnega sporazuma o skupnih osnovah 

zdravstvenega informacijskega sistema v SR Sloveniji v ok- 
viru družbenega sistema informiranja zahteva projektni pri- 
stop, na osnovi katerega bo opredeljena makrostruktura in 
strategija razvoja zdravstveno-informacijskega sistema v na- 
slednjih desetih letih s postopnim vključevanjem sodobne 
tehnologije. Usmerjanje, organizacijo in nadzor opravljajo 
med seboj povezani programski sveti na republiškem, med- 
občinskih in lokalnih nivojih. Strokovne osnove za delovanje 
zdravstveno-informacijskega sistema zagotavlja v povezavi z 
drugimi organizacijami Zavod SRS za zdravstveno varstvo. 

7. Koordiniranje dela pri oblikovanju ponudb 
zdravstvenih in drugih z zdravstvom povezanih 
storitev v tujini. 

NOSILEC NALOGE: Republiški komite za zdravstveno in 
socialno varstvo 

ROK: tekoče srednjeročno plansko obdobje 
Namen naloge: 
Višje oblike ekonomskega sodelovanja s tujino, zlasti z 

deželami v razvoju, zahtevajo oblikovanje celovitejših po- 
nudb, ki dajejo tudi ugodnejše in boljše politične in gospodar- 
ske rezultate. Zato je nujno povezovanje zdravstvenih ponudb 
(zdravstvene šole in zdravstvene institucije) z gospodarskimi 
(projektiva, gradbeništvo, farmacevtska industrija). 

■■■ 
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I 

POBUDA 

Skupščine Zdravstvene skupnosti Slovenije za spremembo zakona o 

zdravstvenem varstvu   

Skupščina Zdravstvene skupnosti Slovenije je na svoji 16. 
seji dne 23. 12. 1981 leta sklenila, da da zborom Skupščine 
SR Slovenije 

Pobudo 
za spremembo zakona o zdravstvenem varstvu in sicer tako, 
da se razveljavi 2. odstavek 20. člena omenjenega zakona. 

To pobudo so tekom leta že večkrat podale občinske zdrav- 
stvene skupnosti v SR Sloveniji. Pri tem delegati v skupščini 
Zdravstvene skupnosti Slovenije menimo, da je predlog za 
spremembo zakona o zdravstvenem varstvu utemeljen iz na- 
slednjih razlogov: 

1. Zakon o združenem delu v 390. členu določa, da delavci 
na področju družbenih dejavnosti in uporabniki njihovih sto- 
ritev urejajo družbenoekonomske odnose svobodne menjave 
dela in odločajo v skladu s skupnimi interesi o opravljanju teh 
dejavnosti. Ta razmerja urejajo v samoupravnih interesnih 
skupnostih tako, da se delavcem in drugim delovnim ljudem 
zagotavlja pravica odločati o sredstvih, ki jih združujejo. Pri 
tem uporabniki in izvajalci storitev sporazumno odločajo po- 
leg vrste, kakovosti in obsega storitev tudi o merilih za zago- 
tavljanje sredstev, ki so potrebna za njihovo opravljanje. Na 
tej podlagi določa tudi 30. člen zakona o skupnih osnovah 
svobodne menjave dela, da se lahko s samoupravnim spora- 
zumom na področju družbene dejavnosti določa možnost, da 
prispevajo uporabniki za zadovoljevanje skupnih potreb ali k 
plačilu za določene storitve iz svojih sredstev. To isto načelo 
je zapisano v 1. odstavku 20. člena zakona o zdravstvenem 
varstvu, nakar pa 2. odstavek istega člena izrecno prepove- 
duje uvajanje te možnosti pri zakonsko zagotovljenih pravi- 
cah iz 46. člena. 

Na teh zakonskih podlagah predlaga skupščina Zdrav- 
stvene skupnosti Slovenije takšno zakonsko ureditev, da bo 
možnost uvajanja doplačil uporabnikov k ceni posameznih 
storitev predmet najširšega samoupravnega sporazumevanja 
v občinskih zdravstvenih skupnostih. V ta namen pa je po- 
trebno razveljaviti 2. odstavek 20. člena citiranega zakona. 

2. Sedanje stanje v zvezi s participacijami v zdravstvu de- 
luje v nasprotni smeri dogovorjene socialne politike v naši 
republiki, saj so po določilih 20. člena zakona oproščeni 
doplačil tudi delavci ter delovni ljudje in občani, ki lahko 
imajo dokaj visoke dohodke (nekateri upokojenci, invalidi, 
borci, kmetje, starostniki itd.). Po drugi strani pa so ta dopla- 
čila dolžni prispevati delavci ali tudi občani z relativno'nizkimi 
dohodki. Sprememba takšnega stanja je možna le, če ne bo 
zakon uvajal posplošenih oprostitev posameznih kategorij, 
ampak se bodo tudi o tem sporazumeli udeleženci v svobodni 
menjavi dela na področju zdravstva. 

3. Izkušnje zadnjih treh let kažejo, da je doplačilo uporab- 
nikov k ceni posameznih zdravstvenih storitev lahko pomem- 
ben in učinkovit vzgojno usmerjevalni element pri uveljavlja- 
nju pravic uporabnikov. Ustrezno izoblikovana politika parti- 
cipacij lahko v veliki meri vpliva na smotrnejšo koriščenje 
zdravstvenih storitev ter na medsebojne odnose med uporab- 
niki in izvajalci. V pogojih pridobivanja dohodka v zdravstve- 
nih skupnostih, ki so opredeljeni z resolucijo za leto 1982 pa 
je potrebno te učinke participacije izkoristiti. Poleg tega lahko 
doplačilo uporabnikov, izoblikovano v ustrezni višini pove- 
čuje skrb in odgovornost občanov za lastno zdravje, v manjši 
meri pa tudi doprinaša k premagovanjem, razkoraka med 
potrebnimi in razpoložljivimi sredstvi zdravstvenih skupnosti. 

POBUDA' 

za spremembo zakona o zdravstvenem varstvu 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 102, seji dne 4. 
2. 1982 na podlagi 80. člena poslovnika Izvršnega sveta 
Skupščine SR Slovenije obravnaval; 

Pobudo za spremembo zakona 
o zdravstvenem varstvu, 

ki jo je Skupščini SR Slovenije predložila Zdravstvena skup- 
nost Slovenije. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije podpira pobudo Zdrav- 
stvene skupnosti Slovenije, da se spremeni 20. člen zakona o 
zdravstvenem varstvu in v zvezi s tem uzakonjena oprostitev 
doplačila vseh v 46, členu zakona o zdravstvenem varstvu 
navedenih oblik zdravljenja in populacijskih skupin. Ob tem 
pa ugotavlja, da pobuda Zdravstvene skupnosti Slovenije za 
razveljavitev 2. odstavka 20. člena cit. zakona ni najustrez- 
nejša rešitev, ker urejanje vprašanja doplačil uporabnikov k 
ceni zdravstvenih storitev ni mogoče v celoti prepustiti edi- 
nole samoupravnemu sporazumevanju v občinskih zdravstve- 
nih skupnostih. Rešitev nakazane pobude bi bilo treba iskati v 
spremembi 20, člena zakona oziroma v dopolnitvi njegovega 
2. odstavka, tako da se v povezavi s 46. členom zakona o 
zdravstvenem varstvu v zakonu bolj konkretno opredelijo 
določene bolezni in skupine uporabnikov zdravstvenega var- 
stva, ki bi še naprej brez vsakršnega doplačila uveljavljali 
pravico do zdravstvenega varstva, ki jih zagotavlja zakon, 
Storitve iz zagotovljenega programa pa morajo biti standardi- 
zirane in uporabnikom dana možnost, da ob zagotovitvi večjih 

sredstev oziroma doplačilu zahtevajo tudi višji standard stori- 
tve, kot je zagotovljen z zakonom, 

Ob takšni zakonski opredelitvi pa bi določene druge popu- 
lacijske skupine in tudi določene bolezni iz sedaj veljavnega 
46, člena zakona o zdravstvenem varstvu zakon lahko prepu- 
stil v pristojnost zdravstvenih skupnosti kot predmet samou- 
pravnega sporazumevanja. Vendar naj bi pri tem občinske 
zdravstvene skupnosti v okviru Zdravstvene skupnosti Slove- 
nije dosegle sporazum, da bo vprašanje doplačil posameznih 
uporabnikov za dogovorjene pravice urejeno enotno za vso 
SR Slovenijo in tako, da to ne bo vplivalo na povečanje 
administracije. 

Pobudo Zdravstvene skupnosti Slovenije sprejema in pod- 
pira Izvršni svet Skupščine SR Slovenije tudi iz razloga, ker 
izhajaja iz zadolžitev resolucije o politiki izvajanja, družbe- 
nega plana SR Slovenije v 1982. letu (Ur. I. SRS, št. 39/81). Ta 
namreč določa (v tč. 4. 2.), da naj samoupravne interesne 
skupnosti -v letu 1982 ponovno preverijo realnost svojih 
sprejetih planov, standardov in normativov ter obseg pridob- 
ljenih zagotovljenih pravic... in da v zaostrenih razmerah za 
zagotovitev dosežene ravni družbenega standarda še nadalje 
zagotavljajo sredstva ...k večji meri z zagotavljanjem nepo- 
sredne svobodne menjave dela vključno s povečanjem parti- 
cipacije občanov pri zdravstvenih storitvah«. Izvršni svet 
meni, da so nakazana stališča za spremembo zakonskih do- 
ločb o plačilu participacije usklajena z vsebino in namenom 
resolucije. 

Če bo Skupščina SR Slovenije sprejela pobudo Zdravstvene 
skupnosti Slovenije, bo Izvršni svet pripravil predlog za spre- 
membo zakona o zdravstvenem varstvu z osnutkom zakona. 
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RAZPRAVA 

o pobudi zakona o zdravstvenem varstvu 

Svet za socialno in zdravstveno politiko pri Predsedstvu 
Republiške konference SZDL Slovenije je na seji, 26. 2. 1982, 
razpravljal o pobudi Zdravstvene skupnosti Slovenije za spre- 
membo Zakona o zdravstvenem vastvu. Svet je bil seznanjen 
tudi z razpravo oziroma mnenjem Izvršnega sveta. 

Svet za socialno in zdravstveno politiko pobudo za spre- 
membo Zakona o zdravstvenem varstvu glede participacije v 
zvezi s spremembo 20. člena zakona podpira, v razpravi pa je 

bilo poudarjeno, da naj zakon vendar določa v primeru kate- 
rih bolezni oziroma kateri uporabniki naj bi bili še vnaprej 
opravičeni doplačila pri koriščenju zdravstvenih storitev, ker 
to ni možno v celoti prepustiti samoupravnim sporazumom. 

Svet je bil tudi mnenja, da je treba kar najhitreje pripraviti 
konkretne predloge za spremembo zakona v zvezi s participa- 
cijo ter to v obrazložitvah tudi utemeljiti in predložiti v raz- 
pravo. 

s 

✓ 
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