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VPRAŠANJA DELEGACIJ IN DELEGATOV 

ZBOR ZDRUŽENEGA DELA 

- Zakaj povečana prispevna stopnja? 

bil določen v času preizkusa, 
in sicer na podlagi poprejšnje 
lastne ocene, da je za njih tak 
delovni čas optimalen. Na ta 

način bodo lahko urejevale 
trajanje delovnega časa dokler 
se ne uveljavijo ustrezne za- 
konske podlage. 

Skupina delegatov za dele- 
giranje delegata v Zbor zdru- 
ženega dela - gospodarsko 
področje iz občine Kamnik 
postavlja Skupščini SR Slove- 
nije naslednji delegatski 
vprašanji: 

1. Zakaj je povečana pri- 
spevna stopnja za Kulturno 
skupnost Slovenije ob sploš- 
nem prizadevanju zmanjševa- 
nja splošne in skupne po- 
rabe? 

2. Nekaterim delovnim or- 
ganizacijam poteče soglasje 
za krajši delovni čas. Sedaj 
nas pa zanima, ali bodo po- 
novno dobile soglasje ali pa 
bodo morale preiti na daljši 
delovni čas? 

Istočasno vas prosimo za 
pojasnilo, ali je možno dobiti 
soglasje za krajši delovni čas 
tudi za druge delovne organi- 
zacije. 

Kulturna skupnost Slovenije 
je posredovala naslednje po- 
jasnilo: 

Članek »Višja prispevna 
stopnja za slovenski kulturni 
program«, objavljen v sredo 
21. 9. 1988 v »Delu« je povzro- 
čil nekaj hude krvi in odprl 
predvsem vprašanje kako da 
Kulturna skupnost Slovenije 
sedaj stopnjo povečuje, ko pa 
vseskozi govorimo o tem, da 
bodo SIS družbenih dejavnosti 
znižala svoje stopnje in s tem 
razbremenile gospodarstvo. 
Zato menim, da je potrebno 
k navedenemu članku podati 
ustrezno pojasnilo. 

Poznavalcem razmer v druž- 
benih dejavnostih je znano, da 
so bila sredstva za programe 
samoupravnih interesnih 
skupnosti družbenih dejavno- 
sti usklajena na Skupščini SRS 
22. julija letos. Za vse dejavno- 
sti je bila dogovorjena vsota 
2.505 milijard din. Za progra- 
me Kulturne skupnosti Slove- 
nije pa je bilo znotraj te vsote 
odmerjeno 73 milijard din. No- 
vo zmanjševanje sredstev je 
nato sledilo na osnovi dopolni- 
la Zveznega interventnega za- 
kona sprejetega nekaj dni kas- 
neje na zvezni skupščini. Kul- 
turna skupnost Slovenije je bi- 
la tako seznanjena, da mora 
sredstva za dogovorjene pro- 
grame v letošnjem letu še 
zmanjšati in sicer na 71,3 mili- 
jarde din. Med drugim je o tem 
razpravljal tudi Odbor za skla- 
den razvoj kulturnih dejavnosti 
skupščine Kulturne skupnosti 
Slovenije v začetku tega tedna 

in uskladil program na tako 
znižan global. Zakaj potem zvi- 
šanje stopnje? Kulturna skup- 
nost Slovenije je v začetku le- 
tošnjega leta stopnjo toliko 
znižala, da je le-ta zagotavljala 
dotok sredstev v višini cea 59 
milijard din, kar je manj kot 
znaša prej navedena dogovor- 
jena vsota 71,3 milijarde din. 
Zato je potrebno stopnjo zviša- 
ti, da bi do konca leta zbrali 
potrebna sredstva. 

Člani odbora so razpravljali 
tudi o možnosti, da bi stopnje 
ne povečevali, ampak v dogo- 
voru z drugimi republiškimi 
skupnostmi pokrili primanjk- 
ljaj iz njihovih presežkov. Ven- 
dar so se člani odbora na kon- 
cu odločili za višjo prispevno 
stopnjo iz treh razlogov: 

- ker uskladitev prispevnih 
stopenj interesnih skupnosti 
z dogovorjenimi globali pome- 
ni, da presežkov do konca leta 
ne bo več, 

- ker je izvirna prispevna 
stopnja najbolj pravi način zbi- 
ranja sredstev, 

- ker so po veljavni zako- 
nodaji zbrana sredstva s pri- 
spevno stopnjo edina osnova 
za planiranje v naslednjih letih. 

Republiški komite za delo je 
posredoval naslednji odgovor: 

Skupino delegatov za go- 
spodarsko področje 7. okoliša 
Kamnik zanima, ali je še mož- 
no pridobiti soglasje za vklju- 
čitev v preizkus skrajševanja 
delovnega časa in kako bodo 
urejale delovni čas tiste orga- 
nizacije združenega dela, ki so 
vključene v preizkus skrajševa- 
nja delovnega časa, glede na 
to, da trajanje preizkusa pote- 
če 31. 12. 1988. 

V zvezi z navedenima vpra- 
šanjema je potrebno povedati, 
da vključevanje novih organi- 
zacij združenega dela v preiz- 
kus skrajševanja delovnega in 
podaljševanja obratovalnega 
časa v letošnjem letu ni več 
možen; za tako stališče se je 
opredelil tudi Odbor za druž- 
benopolitični sistem Zbora 
združenega dela na seji dne 9. 
6. 1988. Glede na okoliščino, 
da skladno s Programom za 
ugotovitev pogojev in meril za 
skrajševanje delovnega in po- 
daljševanje obratovalnega ča- 
sa koncem leta preneha izvaja- 
nje preizkusa, bodo organiza- 
cije združenega dela, vključe- 
ne v preizkus, imele možnost, 
da še vnaprej uredijo trajanje 
delovnega časa v obsegu, ki je 

- O načinu gospodarjenja s sredstvi 
samoupravnih interesnih skupnosti 

Skupina delegatov za go- 
spodarsko področje za 2. oko- 
liš, Ljubljana Center je posta- 
vila naslednje delegatsko 
VDrašanje: 

Ker so zaradi interventne 
zakonodaje precejšnja sred- 
stva samoupravnih interesnih 
skupnosti blokirana, nas zani- 
ma, kdo in na kakšen način 
z njimi gospodari; kako se 
obračajo in v primeru, da se 
uporabljajo v tekočem poslo- 
vanju, kdo iz tega ustvarja do- 
hodek? 

Na vprašanje skupine dele- 
gatov za gospodarsko področ- 
je 2, okoliš Ljubljana Center 
o tem, kdo in na kakšen način 
gospodari s sredstvi samou- 
pravnih interesnih skupnosti, 
kako se obračajo, če se upo- 
rabljajo v tekočem poslovanju, 
kdo iz tega ustvarja dohodek, 
daje izvrši svet Skupščine SR 
Slovenije naslednji odgovor. 

Prva alinea točke 5.2. tretje- 
ga odstavka poglavja resoluci- 
je o politiki uresničevanja 
družbenega plana za obdobje 
1986-1990 v letu 1988 določa 
da bodo samoupravne interes- 
ne skupnosti in banke z med- 
sebojnim dogovorom razreše- 
vale časovno neskladje med 
prilivi in odlivi sredstev v okvi- 
ru vseh prilivov in odlivov sred- 
stev, ki se zbirajo s prispevki. 

V skladu s tako opredelje- 
nim ciljem je bil pripravljen 
predlog ureditve finančnega 
poslovanja samoupravnih inte- 
resnih skupnosti oziroma vseh 
družbeno pravnih oseb, ki pri- 
dobivajo sredstva s prispevki 
iz osebnih dohodkov, dohodka 
TOZD in z združevanjem sred- 
stev OZD. 

Predlagana rešitev je bila, da 
bi samoupravne interesne 
skupnosti prenesle svoje raču- 
ne za izvajanje programov in 
za investicije v depozit ene 
banke, ki bi v njihovem imenu 
in za njihov račun občasno 
razpoložljiva sredstva na osno- 
vi tako sklenjenega komisij- 
skega posla angažirala za po- 
kritje občasnih izpadov likvid- 
nih sredstev posameznih sa- 
moupravnih interesnih skup- 
nosti. 

V ta namen bi morale samo- 
upravne interesne skupnosti 
skleniti z banko depozitno po- 
godbo, s katero bi se določili 
pogoji plasmaja teh sredstev. 

Banke bi celotna razpoložlji- 
va sredstva uporabile za brez- 
obrestno kreditiranje vseh dru- 
gih deponentov, ki se financi- 
rajo s prispevki in z združeva- 
njem sredstev, in sicer samo 
za ohranjanje tekoče likvidno- 
sti teh subjektov, pesežek lik- 
vidnostnih sredstev pa bi lah- 
ko uporabile za namene v skla- 
du s svojo kreditno politiko. 

Od predlaganega je v prvem 
polletju 1988 bilo uresničeno 
naslednje: 

1. do 1. 7. 1988 je podpisalo 
z Ljubljansko banko Združeno 
banko pogodbe o deponiranju 
dinarskih sredstev na vpogled 
prib. 90% SIS družbenih dejav- 
nosti (SIS materialne proizvod- 
nje predstavljajo po višini 
sredstev le majhen delež, prib. 
5%); 

2. sestavljen je delovni osnu- 
tek samoupravnega sporazu- 
ma o združevanju sredstev za 
ohranitev tekoče likvidnosti. 
Osnutek je že predložen vsem 
samoupravnim interesnim 
skupnostim družbenih dejav- 
nosti, ki naj bi sporazum skle- 
nile; 

3. pripravlja se osnutek po- 
godbe, ki naj bi jo sklenile SIS 
družbenih dejavnosti z Ljub- 
ljansko banko-Združeno 
banko. 

Do podpisa samoupravnega 
sporazuma o združevanju 
sredstev za ohranitev tekoče 
likvidnosti poteka poslovanje 
s sredstvi samoupravnih inte- 
resnih skupnosti po veljavnih 
načelih. 

Samoupravne interesne 
skupnosti imajo svoja sredstva 
na žiro računu pri Ljubljanski 
banki-Združeni banki in te- 
meljnih bankah in z njimi pro- 
sto razpolagajo. Banka vodi ta 
sredstva kot a vista sredstva. 
V ta namen je z vsako posa- 
mezno samoupravno interes- 
no skupnostjo sklenila pogod- 
bo o vodenju denarnih sred- 
stev ha vpogled. 

Za banko so sredstva samo- 
upravnih interesnih skupnosti 
kot vsa druga sredstva na vpo- 
gled manj kvaliteten kratko- 
ročni vir, ki ga obrestuje po 
obrestni meri, enaki eni petini 
revalorizacijske obrestne me- 
re, to je R/5. Obresti se obraču- 
navajo enkrat letno, običajno 
konec novembra. 

S sredstvi torej razpolaga 

2 poročevalec 



vsaka samoupravna interesna 
skupnost zase in jih uporablja- 
za financiranje svojih progra- 
mov. Presežke teh sredstev 
plasira banka, s tem da imajo 
pri plasmajih prednost samou- 
pravne interesne skupnosti, ki 
ta sredstva dobijo kot norma- 

ZBOR OBČIN 

len bančni kredit. V kolikor pri- 
haja do dodatnih viškov nad 
potrebami samoupravnih inte- 
resnih skupnosti, se sredstva 
v skladu s sporazumom, skle- 
njenim med bankam, ponudijo 
na trgu denarja po veljavnih 
bančnih pogojih. 

- Problematika v zdravstvu 
Skupina delegatov za zbor 

združenega dela iz občine 
Ljubljana Vič-Rudnik je posta- 
vila naslednje delegatsko 
vprašanje: 

Na področju izvajanja pro- 
grama zdravstvenega varstva 
se kritično veča (ob vseh sta- 
bilizacijskih naporih) razkorak 
med prihodki zdravstvenih 
skupnosti, ki jih omejuje zvez- 
na interventna zakonodaja, in 
stroški, ki jih imajo iste skup- 
nosti za izvajanje tega pro- 
grama. Ti so objektivno pogo- 
jeni tudi s cenami, ki nastaja- 
jo izven zdravstva, so pa bi- 
stveni za normalno poslova- 
nje zdravstvenih organizacij 
v okvirih sporazumov o svo- 
bodni menjavi dela (hrana, 
zdravila, energija, komunalne 
storitve i. p.). 

Sprašujemo IS Skupščine 
SRS, kako namerava ukrepa- 
ti, da se taka neskladja odpra- 
vijo in s tem omogoči ustrez- 
no normalno poslovanje 
zdravstva in zdravstvenih 
skupnosti v SRS? 

Ob obravnavi ocene tekočih 
gospodarskih gibanj v SR Slo- 
veniji je skupina delegatov za 
socialno-zdravstveno področ- 
je 3. okoliš, Ljubljana Vič-Rud- 
nik postavila vprašanje, kako 
namerava Izvršni svet Skupšči- 
ne SR Slovenije ukrepati, da se 
odpravijo neskladja, oziroma 
razkorak med prihodki zdrav- 
stvenih skupnosti, ki jih ome- 
juje zvezna interventna zako- 
nodaja in stroški, ki jih imajo te 
skupnosti za izvajanje progra- 
mov zdravstvenega varstva in 
ki so objektivno pogojeni tudi 
s cenami, ki nastajajo izven 
zdravstva, so pa bistveni za 
normalno poslovanje zdrav- 
stvenih organizacij v okvirih 
sporazumov o svobodni me- 
njavi dela. 

Izvršni svet Skupščine SR 

Slovenije je glede na nastale 
kritične razmere v zdravstvu 
v SR Sloveniji in pričakovane 
motnje pri izvajanju progra- 
mov zdravstvenega varstva 
v zdravstvenih organizacijah 
posredoval 14. oktobra 1988 
Skupščini SR Slovenije Infor- 
macijo o položaju zdravstva 
v SR Sloveniji: neposreden po- 
vod za izdelavo le-te je bila In- 
formacija UKC o problemih 
plačevanja stroškov zdravlje- 
nja bolnikov v UKC in sprejetih 
ukrepih za sanacijo razmer. 

V Informaciji Izvršnega sveta 
so v okviru prikaza položaja 
zdravstva v SR Sloveniji vsebo- 
vani podatki o poslovanju 
zdravstvenih organizacij in 
vplivu rasti cen na finančne 
pogoje poslovanja. Prav tako 
so zajeti podatki o prilivih 
sredstev zdravstvenih skupno- 
sti v okviru dovoljenega indek- 
sa rasti sredstev skupne pora- 
be do konca leta. Iz navedene- 
ga izhaja, da je neobhodno po- 
trebno predvideti druge nači- 
ne za premoščanje razkoraka 
med prihodki zdravstvenih 
skupnosti in stroški izvajanja 
zdravstvenega varstva. V tem 
smislu se predlagani ukrepi in 
aktivnosti v izvršnih svetih ob- 
čin, zdravstvenih skupnostih 
in družbenopolitičnih skupno- 
stih. 

Z namenom takojšnjega pre- 
moščanja težav tekočega po- 
slovanja zdravstvenih organi- 
zacij in odpravljanja razkoraka 
v zdravstvu do konca leta so 
bili izvedeni delovni razgovori 
s predsedniki medobčinskih 
zdravstvenih skupnosti, izvrš- 
nih svetov, nekaterih zdrav- 
stvenih organizacij, kjer je bilo 
dogovorjeno operativno razre- 
ševanje problemov poslovanja 
zdravstvenih organizacij in 
zdravstvenih skupnosti v posa- 
meznih regijah. 

- O izgubah TOZD Delavska enotnost 

Na zasedanju Zbora občin 
Skupščine SR Slovenije 28. 
septembra je delegat Rado- 
van VVeingerl iz občine Mari- 
bor Rotovž postavil naslednje 
delegatsko vprašanje: 

V sredstvih javnega obveš- 
čanja smo prebrali, da ima 
TOZD Delavska enotnost ČGP 

izvršni svet zagotoviti, da se 
iz tega naslova ne bodo pre- 
takala sredstva tudi za pokri- 
vanje izgube Delavske enot- 
nosti, ki je približno tako veli- 
ka kakor cena novega rotacij- 
skega stroja, ki ga nekatera 
časopisno-grafična podjetja 
v Sloveniji nujno potrebujejo. 

Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije je posredoval na- 
slednji odgovor: 

Osnove za zagotavljanje 
sredstev za pokrivanje razlike 
med proizvodno in prodajno 
ceno treh slovenskih politično- 
informativnih dnevnikov ureja 
Družbeni dogovor o medse- 
bojnih odnosih pri urejanju 
cen med družbenopolitičnimi 
skupnostmi, ustanovitelji 
dnevnikov in temeljnimi orga- 
nizacijami združenega dela, ki 
sodelujejo v proizvodnji dnev- 
nikov (Uradni list SRS, 3/79). 
V skladu z 9. členom tega do- 
govora pokrivajo razlike v ceni 
politično-informativnih dnev- 
nikov tiste družbenopolitične 
skupnosti, ki so odgovorne in 
zainteresirane za posamezne 
dnevnike. Tako lahko zagotav- 
lja SR Slovenija v celoti sred- 
stva za razliko v ceni dnevnika 
Delo, medtem ko za dnevnika 
Večer in Dnevnik zagotavlja 
50% sredstev, ostalih 50% raz- 
like v ceni pa je dolžna porav- 
nati občina Maribor oz. Ljub- 
ljana skupaj z zainteresiranimi 
občinami. 

Večji del sredstev SRS se za- 
gotavlja z neposrednimi izpla- 
čili iz republiškega proračuna. 

Tako je bilo v republiškem 
proračunu za leto 1988 za po- 
krivanje razlike med proizvod- 
no in prodajno ceno treh slo- 
venskih dnevnikov zaenkrat 
zagotovljenih in tudi nakaza- 
nih tozdom skupaj 3.023 mio 
din, od tega je bilo za poraču- 
ne obveznosti za leto 1987 na- 
kazanih 822 mio din in za teko- 
ča izplačila v letošnjem letu 
2.201 mio din oziroma 1675,8 
mio din za Delo, 250 mio din za 
Večer, 276,2 mio din za Dnev- 

nik. Delež družbenih sredstev 
v predvidenem celotnem pri- 
hodku dnevnikov bo v letu 
1988 znašal od 7,9% (pri Veče- 
ru) do 9,0% (pri Delu). 

Z družbenim dogovorom je 
bil ustanovljen tudi odbor pod- 
pisnikov družbenega dogovo- 
ra. Del njegove stalne aktivno- 
sti je tudi preverjanje porabe 
namenskih v vsakem letu toč- 
no določenih sredstev za po- 
krivanje razlike med proizvod- 
njo in prodajno ceno vseh treh 
politično-infomativnih dnevni- 
kov. Odbor podpisnikov druž- 
benega dogovora, v njem so 
tudi predstavniki Izvršnega 
sveta Skupščine SR Slovenije 
in Izvršnega sveta Skupščine 
mesta Ljubljana in Izvršnega 
sveta Skupščine mesta Mari- 
bor, ni doslej ugotovil, da bi ta 
sredstva tozdi, ki izdajajo 
dnevnike, uporabljali nena- 
mensko. 

Republiški komite za infor- 
miranje pa poleg tega nadzira 
porabo teh namenskih sred- 
stev tudi ob stalnem spremlja- 
nju gospodarjenja časopisnih 
OZD na podlagi analiz peri- 
odičnih in zaključnih računov 
časopisnih OZD, ki jih za Re- 
publiški komite za informira- 
nje pripravlja Služba družbe- 
nega knjigovodstva. 

Republiški komite za infor- 
miranje ugotavlja na podlagi 
vseh doslej njemu dostopnih 
informacij da subvencijska 
sredstva za dnevnik Delo, ki ga 
izdaje TOZD Delo, niso bila 
uporabljena za odpravljanje iz- 
gube v TOZD-u Delavska enot- 
nost, sicer pa je TOZD Delo 
v polletju ustvaril le 72 mio din 
rezervnega sklada (2,1% do- 
hodka) kar je najmanj med toz- 
di, ki izdajajo slovenske dnev- 
nike. 

Reševanje zapletenega go- 
spodarskega položaja v TOŽD- 
u Delavska enotnost poteka 
v skladu z določili zakona o sa- 
naciji in prenehanju organiza- 
cij združenega dela in ob so- 
delovanju TOZD-ov znotraj de- 
lovne organizacije ČGP Delo. 

- Kaj je z odlagališči nizko in srednje 
radioaktivnih odpadkov v SR Sloveniji? 

Delo velikansko izgubo. Izgu- 
bo naj bi pokrili v okviru de- 
lovne organizacije Delo, ve- 
mo pa da Delo tako kot vsi 
informativnopolitični dnevniki 
v Sloveniji prejema iz republi- 
škega proračuna razliko med 
proizvodno in prodajno ceno 
časnika. Kako misli republiški 

Skupina delegatov za zbor 
občin skupščine SR Slovenije 
skupščine občine Celje je po- 
stavila naslednje delegatsko 
vprašanje: 

Republiški komite za ener- 
getiko je avgusta 1988 Svetu 
za varstvo okolja pri Predsed- 
stvu Republiške konference 
SZDL Slovenije posredoval 
informacijo Geološkega zavo- 
da Ljubljana o geoloških razi- 
skavah za trajno skladiščenje 
radioaktivnih odpadkov nizke 
in srednje aktivnosti v Slove- 
niji. Informacija pravi, da je 
Geološki zavod izvršil geolo- 

ško obdelavo, po izbiri Nukle- 
arne elektrarne Krško, petih 
najbolj perspektivnih lokacij. 
Vse s strani NEK za geološke 
raziskave izbrane lokacije so 
na območju celjske regije 
(Smrekovec, Stranice - za- 
hodni del, Dobrna — vzhodni 
del, Dobrna — severozahodni 
del in južno od Velenja - ob- 
močje Velenja). Čeprav ne 
gre za terenske raziskave ozi- 
roma raziskave, ki bi zahteva- 
le dovoljenja lokalnih oblasti 
je celjska javnost zaradi do- 
gajanj v »kabinetih« Geolo- 
škega zavoda vznemirjena. 
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Razumemo potrebo po uredi- Geološki zavod v Ljubljani na 
tvi odlagališča in zadrege no- pobudo NEK 
8!!ce!L rMi#ka*' vendar Ogorčeni smo, da o raziska- skupščino opozariamo: v| 0 najprimernejši lokaciji nl- 

; "a'. ,.® konec sedemdese- so bili seznanjeni pristojni ob- 
tih let oblikovano ekološko za- činski organi in smo o tako 
vest prebivalcev Celja, ki je občutljivi zadevi kot je ta lah- 
v institucijah sistema vzposta- ko izvedeli šele iz časopisja, 
vila izredno pozoren odnos Sprašujemo se tudi, kako je 
občanov Celja do ekoloških moglo priti med Izbor lokacij 
razsežnosti razvoja gospodar- tudi območje Krašnje, saj je 
skih subjektov. Mnenja smo, po naši oceni za to popoino- 
da ob upoštevanju ekološke ma neprimerno. Navedimo le, 
vrednostne orientacije prebi- da je dolina, kjer naj bi bila 
valcev Celja lahko kategorično primerna lokacija za gradnjo 
trdimo, da bo na legitimen na- široka le en kilometer, vsa do- 
cin nemogoče pridobiti vsa ||na in tudi okoliško hribovje 
^jfrebna soglasja za lociranje pa je gosto naseljeno. V vasi odlagališča na območju ob- žirovše je zajetje pitne vode 
č,"e ... J za vse kraje do Domžal, po 2. velika pozornost do nara- potrebi pa tudi za Domžale 
vovarstvemh vprašanj bivanja same. Voda je napeljana 
v Celju ima rezultat tudi v stro- v Moravsko dolino in ostale 
kovnem pristopu pri reševanju vasi, ki so nekoliko oddaljene 
ekoloških problemov v občini od magistralne ceste. Po doli- 
"L. re9'j|- Večfazna raziskava ni potekata PTT omrežje za »Ekološka bilanca Celja« (na mednarodni promet in tudi pli- 
voljo so tudi že rezultati razi- novod, predvidena pa je tudi 
skave o ekoloških razmerah hitra cesta. Občani krajevne 
v regiji), nam omogoča stro- skupnosti Krašnja so ogorče- 
kovne osnove za zavrnitev pri- „i nad predvideno lokacijo tu- 
hoda kakršnihkoli za okolje di zaradi poseganja v kmetij- 
Celja in regije ekološko dodat- ski prostor in ne nazadnje za- 
no obremenjujočih projektov. radi onesnaževanja okolja. 
Ekološka bilanca Celja je vgra- zat0 zahtevamo, da nam 
jena v vse planske akte razvoja pristojni organi podajo dodat- 
Celja, ki jih mora kot voljo Ce- no informacijo o izboru lokacij 
Ijanov spoštovati naročnik raz- trajnih odlagališč radioaktiv- 
iskav NEK. „jh odpadkov z obrazložitvijo, 

3. če upoštevamo, da ni ali je NEK pri Geološkem za- 
možnosti za lociranje trajnega vodu v Ljubljani naročila za 
odlagališča jedrskih odpadkov odlagališče v Krašnji dodatne 
v celjski občini oziroma regiji raziskave oziroma ali je ta lo- 
predlagamo, da IS Skupščine kacija res v ožjem izboru za 
SRS ustanovi nadaljnje razi- gradnjo. 
skave pri iskanju odlagališča V kolikor izbor lokacije še ni 
na teh petih perspektivnih lo- strokovno obdelan in uteme- 
kacijah. Na ta način bodo tako 'jen, pa se sprašujemo, kako 
posredno in neposredno pri- se lahko taki podatki objavlja- 
varčevana znatna sredstva in jo v časopisju, ter ker vzne- 
preprečeno nadaljnje nepo- mirjajo občane In tudi širše 
trebno vznemirjanje občanov gledano otežujejo iskanje 
Celja in regije. končnega mesta za odlaganje 

4. zahtevamo, da bo v pri- radioaktivnih odpadkov. 
hodnje o vsakih nadaljnjih ak- 
tivnostih sproti obveščana ta- Skupina delegatov za dele- 
ko slovenska kot vsaka od lo- 3'fanje delegatov v ZO Skupš- 
kalnih javnosti. Občutek, da se "ne Slovenije iz občine 
tako usodne stvari, kot je loci- Velenje je postavila nasled- 
ranje odlagališča odvija za nJe delegatsko vprašanje: 
hrbeti prebivalcev katerekoli Zagotovilo IS Skupščine SR 
skupnosti dodatno zmanjšuje Slovenije na delegatsko vpra- 
možnosti za uspešen rezultat Sanje skupin delegatov iz Slo- 
pri trajni rešitvi odlaganja ra- *®n' Oradca in Velenja glede 
dioaktivnih odpadkov. lokacije za odlagališče radio- 

aktivnih odpadkov na meji teh 
Skupina delegatov za dele- dveh občin je bilo, da bodo 

giranje delegatov v Zbor ob- pristojni organi občin, ki jih to 
čin skupščine SR Slovenije zadeva, pravočasno in vse- 
skupščine občine Domžale je stransko obveščeni, ko bo 
postavila naslednje delegat- opravljen izbor približno 20 do 
s ko vprašanje: 30 možnih lokacij, kajti stališ- 

V sobotni številki časopisa če sodelujočih je, da mora biti 
Dnevnik z dne 17. 9.1988 je bil o stanju del na projektu redno 
objavljen širši izbor lokacij obveščena tudi javnost. V no- 
trajnih odlagališč radioaktiv- vembru istega leta (1987) je 
nih odpadkov. Med njimi je tu- bilo od istega organa dano še 
di KRASNJA ob cesti Ljublja- dodatno zagotovilo, da odla- 
na — Celje. Raziskave o naj- gališče ne bo locirano v nobe- 
primernejši lokaciji je opravil ni DPS, ki se v usklajevalnem 

postopku ne bo strinjala s po- zagotoviti pa je potrebno nji- 
goji odlaganja. hovo trajno odlaganje. Namen 

Stališče naše DPS do takš- odlagališča nizko- in srednje- 
nega odlagališča je bilo že radioaktivnih odpadkov je nji- 
nekajkrat jasno izraženo, tako hovo varno odlaganje in ga 
od občanov kot od najvišjih moramo zato imeti za objekt 
organov DPS. Glede na zago- zaščite okolja, 
tovila IS Skupščine SRS po- Zgraditev odlagališča nizko- 
stavijamo delegatsko vpra- in srednjeradioaktivnih odpad- 
anje: kov za jedrsko elektrarno v Kr- 

— Kako naj si razlagamo škem in druge uporabnike 
članke, objavljene v Delu, Ve- v SR Sloveniji pomeni nujnost 
čeru in Ljubljanskem dnevni- že odkar deluje elektrarna, še 
ku v septembru 1988 glede iz- posebej pa se je problem zao- 
bora lokacij za odlaganje ra- stril, ko se je izkazalo, da Druž- 
dioaktivnih odpadkov? beni dogovor o pogojih in na- 

Ali se je stališče glede ob- činu reševanja vprašanj skla- 
veščanja javnosti in pristojnih diščenja obsevanega jedrske- 
organov DPS kot tudi glede ga goriva in trajnega odlaga- 
nevsiljevanja objekta kateri- nja radioaktivnih odpadkov 
koli DPS spremenilo spričo (Ur. list SFRJ, št. 68/84), ki so 
vse težje odločitve o lokaciji ga podpisali izvršni sveti in 
za odlagališče? elektrogospodarske organiza- 

Na kakšni osnovi lahko cije vseh republik in pokrajin, 
NEK izbere po njenem mne- ne bo nikoli zaživel. Zato je bil 
nju najbolj perspektivne loka- januarja 1987. leta sklenjen 
cije in jih Geološki zavod Sporazum o financiranju in iz- 
Ljubljana okarakterizira kot vajanju predhodnih del za od- 
primerne ali neprimerne, če lagališče radioaktivnih odpad- 
še niso niti izdelani niti potrje- kov nizke in srednje aktivnosti, 
ni kriteriji za izbor in vredno- ki so ga podpisali SOZD Eiek- 
tenje lokacij za odlagališče trogospodarstvo Slovenije, 
radioaktivnih odpadkov. Skupnost elektrogospodar- 

Opravičeno vprašujemo na skih organizacij Hrvatske in 
kakšen način bo v Sloveniji NE Krško. Projektni svet, ki je 
sploh možno izbrati lokacijo, zadolžen za spremljanje Spo- 
ker se na vseh območjih zo- razuma, je sprejel časovni plan 
perstavljajo, republiški izvršni aktivnosti, po katerem poteka- 
svet pa zagotavlja, da odlaga- jo vsa dela v zvezi z odlaga- 
lišče ne bo locirano tam, kjer liščem. 
se prebivalstvo in organi DPS Nuklearna elektrarna Krško, 
ne bodo strinjali? kot investitor, mora zagotoviti 

Izvršni svet Skupščine SR trai"°. odlaganje nizko- in 
Slovenije je posredoval na- srednjeradioaktivnih odpad- 
slednji odgovor- kov- Zat0 ie Potrebno pred- 

Skupine delegatov iz občin bodno °Pravlt| izbiro lokacije, 
Celje, Domžale in Velenje so m ®lcpr v P™' 'az* na osnovi 
postavile Skupščini SR Slove- Podatkov' s katerimi v SR Slo- 
nije delegatska vprašanja ozi- ven.'J[ *e razpolagamo. Te vrste 
roma zahteve glede odlagališ- raz|skav - kabinetne, ne pre- 
ča nizko- in srednjeradioaktiv- P°veduje noben predpis, niti 
nih odpadkov. te9a ne more preprečiti interes 

ožjega območja, ker s tem ni 
I. prizadeta njegova integriteta. 
NA VPRAŠANJA DAJEMO NA- u 

Doslei 'e bil° z namenom iz- 
SLEDNJE ODGOVORE- bora Pnmerr>e lokacije za od- 

lagališče pregledano celotno 
1. Zakaj se opravljajo razi- področje SR Slovenije. Pred- 

skave tudi na območjih DPS, hodni izbor lokacij je bil oprav- 
kjer so se občani in najvišji or- Ijen samo z uporabo najosnov- 
gani DPS že opredelili proti lo- nejših geoloških kriterijev in 
kaciji odlagališča na svojem sicer: sestava tal, hidrogeolo- 
območju in tudi na območju gija in tektonika. Na osnovi teh 
cele Slovenije? Zakaj niso bili kriterijev je bilo izbranih 39 lo- 
pristojni občinski organi ob- kacij, ki bodo pregledane na 
veščeni o raziskavi najprimer- osnovi dodatnih meril in krite- 
nejše lokacije? rijev, ki jih bo do konca leta 

Z razvojem in uporabo ra- izdelala Skupina SEPO iz Inšti- 
dioaktivnih snovi in še poseb- tuta »Jožef Štefan«. Ti kriteriji 
no jedrskih materialov v ener- in metoda bodo omogočili iz- 
getiki, znanstveno-raziskoval- ločitev vseh neprimernih loka- 
nem delu, industriji in medicini cij, na preostalih pa se bodo 
nastaja določena količina ra- v letu 1989 opravile podrobnej- 
dioaktivnih odpadkov. Pri še raziskave. Geološki kriteriji 
obratovanju jedrske elektrarne so namreč le eden od meril 
v Krškem nastajajo v procesu v sklopu varnostnih kriterijev, 
nizko- in srednjeradioaktivni Vse kriterije razdelimo na: 
odpadki, ki se v predelani sta- A. varnostne (geologija, hi- 
bilni obliki skladiščijo v elek- drologija, klima) 
trarni, v začasnem skladišču, B. prostorske (velikost in 
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oblika področja, naseljenost, 
dostopnost, izraba naravnih vi- 
rov, viri pitne vode, delež in 
kategorija zemljišč, varstvo na- 
ravne in kulturne dediščine, 
področja turizma, rekreacije 
ali lova) 

C. kriterije izvedljivosti (eko- 
nomska, tehnična in družbena 
izvedljivost, možnost modeli- 
ranja lokacije) 

D. družbeno-politične (po- 
sledice na razvoj področja, zu- 
nanje - in notranjepolitični vi- 
diki) 

2. Na kakšni osnovi lahko 
NEK izbere po svojem mnenju 
najbolj perspektivne lokacije 
in jih Geološki zavod Ljubljana 
opredeli kot primerne ali ne- 
primerne, če še niso bili izdela- 
ni niti potrjeni kriteriji za izbor 
in vrednotenje lokacij za odla- 
gališče radioaktivnih od- 
padkov? 

Z namenom priprave in pre- 
veritve metode za podrobnejše 
geološke in bioekološke prei- 
skave lokacij se je NEK odloči- 
la, da vzporedno z deli po pla- 
nu aktivnosti Projektnega sve- 
ta, poskusno podrobneje ob- 
dela pet lokacij, ki so bile po že 
omenjenih geoloških kriterijih 
najbolj ugodne. Študije teh lo- 
kacij, za katere so bile poleg 
kabinetnih uporabljene tudi in- 
formacije, dobljene z ogledi 
teh področij, so se izkazale za 
zelo koristne za nadaljnje delo. 
Dokazale so, da je že z upora- 
bo podrobnejših geoloških in 
bioekoloških metod možno iz- 
ločiti večji del neprimernih lo- 
kacij. Seveda pa izbor teh 5 lo- 
kacij za predhodne preiskave 
ne bo prejudiciral nadaljnji iz- 
bor lokacij. 

3. Ali se je stališče do obveš- 
čanja javnosti in pristojnih or- 
ganov DPS kot tudi do nevsi- 
Ijevanja objekta katerikoli DPS 
spremenilo zaradi vse težje od- 
ločitve o lokaciji za odlaga- 
lišče? 

Pri tem vprašanju IS S SRS 
opozarja na 45. člen zveznega 
zakona o varstvu pred ionizira- 
jočimi sevanji in o posebnih 
varnostnih ukrepih pri uporabi 
jedrske energije (Ur. list SFRJ, 
št. 62/84), ki določa, da upo- 
rabniki jedrskih objektov in 
drugih virov ionizirajočih se- 
vanj ter pristojni organi druž- 
benopolitičnih skupnosti za- 
gotavljajo pogoje za odložitev 
radioaktivnih odpadnih snovi 
in da morajo v sodelovanju 
z drugimi zainteresiranimi or- 
ganizacijami in skupnostmi 
opraviti postopek za samou- 
pravno sporazumevanje oziro- 
ma družbeno dogovarjanje 
o določitvi skupnih osnov za 
dokončno odložitev radioak- 
tivnih snovi, ki nastanejo pri 
uporabi jedrske energije. Torej 
že zvezni zakon nalaga obvez- 
nost vsem prizadetim, da po- 

skrbijo za odlaganje radioak- 
tivnih odpadkov, seveda pa je 
v tem procesu zelo pomembno 
tudi obveščanje javnosti, pa ne 
le to, temveč tudi njeno aktiv- 
no sodelovanje. Delegati 
v Skupščini SR so že dozdaj 
aktivno sodelovali in spremljali 
izdelavo in sprejem sprememb 
in dopolnitev dolgoročnega 
plana in družbenega plana SR 
Slovenije za obdobje 
1980-1990, ki je postavil zah- 
teve, ki jih mora s stališča var- 
nosti izpolnjevati lokacija za 
odlagališče in določil končni 
rok, v katerem mora odlagališ- 
če začeti s svojim delom, to je 
leta 1991. 

Prav tako bosta zagotovljeni 
obveščanje javnosti in njeno 
aktivno sodelovanje tudi pri 
nadaljnjem postopku: 

- pri izdelavi prostorsko iz- 
vedbenih aktov v skladu z 29. 
členom Zakona o urejanju na- 
selij in drugih posegov v pro- 
stor (Ur. list SRS, št. 18/84), 

- pri izdaji lokacijskega do- 
voljenja, ki bo izdano v skladu 
z 52. členom istega zakona ter 
na njegovi podlagi izdanega 
Odloka o odločitvi objektov in 
naprav ter drugih posegov 
v prostor, za katere daje loka- 
cijsko dovoljenje za urejanje 
prostora pristojni republiški 
upravni organ (Ur. list SRS, št. 
28/85), izdaja pa ga za urejanje 
prostora pristojni republiški 
upravni organ. 

Kot je bilo pojasnjeno pod 
1), so bile doslej opravljene le 
kabinetne raziskave lokacij), 
zato o tem niso bili obveščeni 
pristojni občinski organi. 

4. Kako naj si razlagamo 
članke, objavljene v Delu, Ve- 
čeru in Ljubljanskem dnevniku 
v septembru 1988, glede izbo- 
ra lokacij za odlaganje radio- 
aktivnih odpadnih? 

Omenjeni čianki, objavljeni 
v dnevnem časopisju, prinaša- 
jo informacije o opravljenih 
kabinetnih raziskavah Geolo- 
škega zavoda iz Ljubljane in 
širši izbor lokacij odlagališč 
ter o posameznih nasprotova- 
njih občin za gradnjo odlaga- 
lišča nizko- in srednjeradioak- 
tivnih odpadkov. Kot je bilo že 
pojasnjeno, še ni bil opravljen 
ožji izbor lokacij oziroma loka- 
cije, da bi bilo mogoče izraziti 
nestrinjanje z gradnjo le tega. 

5. Zakaj se načrtuje tako ve- 
liko jedrsko odlagališče za od- 
padke 10 ali celo 230 jedrskih 
elektrarn? 

Prostornina odlagališča niz- 
ko- in srednjeradioaktivnih od- 
padkov je bila določena na 
podlagi mednarodnih izkušenj 
in potreb po odlaganju v živ- 
ljenjski dobi elektrarne, ki je 
ocenjena na 40 let. Vsako leto 
proizvede jedrska elektrarna 
v Krškem približno 1.000 dve- 
stolitrskih sodov takih odpad- 

kov, kar je v življenjski dobi 
približno 40.000 sodov oziro- 
ma 8.000 m3 čiste prostornine, 
za kar je potrebnih 24.000 m3 

prostora za odložitev. Po pri- 
poročilih Mednarodne agenci- 
je za atomsko energijo je treba 
za odlagališče predvideti pri- 
bližno 35.000 m3 prostora za 
dokončno odložitev delov je- 
drske elektrarne, ko bo prene- 
hala z obratovanjem - deko- 
misija. Za druge uporabnike 
v SR Sloveniji pa je predvide- 
nih 1.000 m3 prostornine odla- 
gališča. Skupaj je torej potreb- 
nih 60.000 m3 prostora v odla- 
gališču, kar bo zadostovalo za 
potrebe jedrske elektrarne 
v Krškem in za možne manjše 
uporabnike v SR Sloveniji. 

6. Kdo bo izdelal kriterije za 
zaščito prebivalstva pred ioni- 
zirajočim sevanjem, saj v Slo- 
veniji še nimamo priznanega 
strokovnjaka za to področje? 

Zaščita prebivalstva oziroma 
okolja pred radioaktivnim se- 
vanjem je glavni kriterij pri 
projektiranju odlagališča. Os- 
nove zanj so priporočila Med- 
narodne komisije za radiolo- 
ško zaščito (ICRP) in Medna- 
rodne agencije za atomsko 
energijo (IAEA). Pri izdelavi teh 
priporočil so sodelovali najvid- 
nejši strokovnjaki iz vsega sve- 
ta, ki delajo na tem področju. 

V Jugoslaviji imamo vrsto 
organizacij, ki strokovno delu- 
jejo na področju zaščite pred 
ionizirajočimi sevanji in varno- 
sti obratovanja jedrskih objek- 
tov. Najbolj priznani sta Inšti- 
tut »Jožef Štefan« iz Ljubljane 
in Inštitut »Boris Kidrič« iz Vin- 
če. V okviru teh organizacij de- 
luje več svetovno priznanih 
strokovnjakov s tega področja, 
ki tudi delujejo v zgoraj ome- 
njenih mednarodnih organiza- 
cijah. 

Pri izdelavi kriterijev za izbor 
lokacije in projektiranje odla- 
gališča pri nas bodo upošteva- 
ne mednarodne in domače iz- 
kušnje in priporočila. 

7. Zakaj bo varnost odlaga- 
lišča zagotovljena samo za 300 
let? Zakaj zanamce namerno 
izpostavljamo jedrski kata- 
strofi? 

V letošnjem letu je bil sprejet 
zvezni pravilnik o pogojih za 
lokacijo, graditev, poskusno 
obratovanje, zagon in uporabo 
jedrskih objektov (Ur. list 
SFRJ, št. 52/86), ki v 15. členu 
določa, da morajo biti poleg 
drugih pogojev za lokacijo pli- 
tvega odlagalilšča radioaktiv- 
nih odpadnih snovi izpolnjeni 
še določeni posebni pogoji (za 
vodo neprepustna sestava tal, 
odmik odlagalnega sloja od ni- 
voja podtalnic, varnost pred 
poplavami, na osnovnem hi- 
drogeološkem območu, na ka- 
terem je odlagališče, ne sme 
biti površinskih virov, idr.). Za 

te posebne pogoje je v 2. odst. 
določeno, da morajo biti izpol- 
njeni 300 let od začetka upora- 
be teh odlagališč. Analize na- 
mreč kažejo, da se po 180 letih 
zaradi radioaktivnega razpada 
zniža radioaktivnost nizko- in 
srednjeradioaktivnih odpad- 
kov na nivo okolja in zato zanj 
niso več nevarni. 

II. 
DELEGATI SO DALI TUDI DVE 
POBUDI, DO KATERIH JE IS 
S SRS ZAVZEL NASLEDNJA 
STALIŠČA: 

1. Možnost za odlaganje zu- 
naj naših meja, predvsem v ne- 
uvrščenih državah. 

Izvoz nizko- in srednjeradio- 
aktivnih odpadkov v tujino, 
v glavnem v države v razvoju je 
že obsodil ves svet, zato tudi ni 
mogoče pričakovati, da bi 
kdorkli sprejemal v svojo drža- 
vo odpadke, ki jih je proizvedla 
neka druga država. Izvoz od- 
padkov tudi ne bi mogli imeti 
za trajno rešitev in ne bi izklju- 
čeval zahteve za zgraditev od- 
lagališča. 

2. Vzpostavi naj se meritev 
onesnaženosti tal in rastlin, 
razen na območju celjske ob- 
čine tudi v drugih območjih 
naše republike in da se postavi 
nadzorovalni (monitoring) si- 
stem za ta opazovanja. 

Na podlagi 17. člena Zakona 
o kmetijskih zemljiščih pri- 
pravlja Republiški komite za 
kmetijstvo, gozdarstvo in pre- 
hrano uredbo za ugotavljanje 
onesnaženosti kmetijskih zem- 
ljišč in vegetacije. V ta namen 
je v letu 1988 pridobil od Bi- 
otehniške fakultete, VTOZD za 
agronomijo, ustrezno študijo. 
Glede na vsebino navedene 
določbe zakona o kmetijskih 
zemljiščih $e lahko v predlaga- 
ni uredbi dajo le osnovni krite- 
riji za ugotavljanje onesnaže- 
nosti tal in vegetacije, zlasti ob 
nesrečah in različni napačni 
uporabi nevarnih snovi. Poleg 
tega pa so dani še kriteriji za 
določanje odškodnine. 

Pri tem bodo opredeljene 
mejne vrednosti za nekatere 
težke kovine in organske sno- 
vi. Uredbo bo Republiški komi- 
te za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano sprejel do konca leta 
1988. 

Biotehniška fakulteta, 
VTOZD za agronomijo priprav- 
lja v sodelovanju s Komitejem 
za urejanje prostora občine 
Celje posebno raziskovalno 
nalogo, s katero bi za območje 
Celja preizkusili na sistemu 
kontrolnih točk ugotavljanje 
onesnaženja zemlje, podtalni- 
ce in rastlin s težkimi kovina- 
mi, sulfati, organskimi snovmi, 
fluoridi, nitrati itd. S to razisko- 
valno nalogo naj bi praktično 
preizkusili nadzorovalni si- 
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stem stalnega spremljanja 
onesnaženja kmetijskih zem- 
ljišč, podtalnice in vegetacije, 
določili mejne vrednosti za 
škodljive snovi in določili 
ustrezne analitske postopke. 

Republiška služba za var- 
stvo zraka pri Hidrometeorolo- 

škem zavodu SR Slovenije ima 
v Celju postavljeno postajo 
ANAS, poleg tega je Cinkarna 
Celje pri Inštitutu Jožef Štefan 
naročila, naj pripravi načrt 
ekološkega sistema v Celju za 
merjenje imisije in meteorolo- 
ških parametrov. 

družbenopolitični zbor 

— Problematika participacije 
Marina Bohinec, delegatka 
v Družbenopolitičnem zboru 
Skupščine SR Slovenije je da- 
la naslednjo delegatsko vpra- 
šanje: 

»Glede na vse širšo upora- 
bo participacij oziroma pri- 
spevkov uporabnikov iz svo- 
jih sredstev za plačilo določe- 
nih storitev, dajem pobudo, 
da se pripravi informacija 
o pregledu vseh teh obvezno- 
sti, ki padejo na posameznika 
oziroma na družino, v trenut- 
nih zneskih vključno z relativ- 
nim prikazom njihovega pove- 
čanja in njihovo utemelje- 
nostjo glede na sprejete za- 
kone na posameznih področ- 
jih družbenih dejavnosti.« 

Izvršni svet Skupščina SR 
Slovenije je posredoval na- 
slednje stališče, do sklepa 
Družbenopolitičnega zbora 
skupščine SR Slovenije v zvezi 
s participacijo: 

Participacija je kot poseben 
način zbiranja sredstev in vpli- 
va uporabnikov na odnos do 
zadovoljevanja njihovih potreb 
sistemsko uvedena v zdrav- 
stvenih skupnostih. V drugih 
skupnostih je govor tudi o raz- 
ličnih načinih zbiranja sred- 
stev, kjer neposredni uporab- 
niki krijejo del stroškov, ki na- 
stajajo z delovanjem izvajal- 
skih organizacij, ki nudijo sto- 
ritve, vendar pri teh ne gre za 
participacijo v formalnem 
smislu. 

1. Zdravstvena skupnost 
Slovenije je participacija imela 
že pred uvedbo ukrepov za pri- 
lagoditev programa zdravstve- 
nega varstva SR Slovenije 
z materialnimi možnostmi v le- 
tu 1988, ki jih je sprejela v juliju 
1988. 

V tem programu so navede- 
ne vse spremembe, tudi v par- 
ticipaciji. 

2. Zakon o zdravstvenem 
varstvu (Uradni list SRS, št. 1/ 
80, 45/82 in 42/85) ureja vpra- 
šanje prispevka posameznih 
uporabnikov z uveljavljanjem 
pravic do zdravstvenega var- 
stva, t. i. participacijo. Zakon 
o spremembah in dopolnitvah 
zakona o zdravstvenem var- 
stvu (Uradni list SRS, št. 45/82) 
določa, da prispevka ni mogo- 
če določiti taksativno naštetim 
uporabnikom in v zvezi z uve- 
ljavljanjem pravic do zdrav- 

stvenega varstva pri zdravlje- 
nju nalezljivih bolezni, pri ka- 
terih je predpisano obvezno 
zdravljenje, malignih rakastih 
obolenj, sladkorne bolezni, 
dušenih bolezni in živčno-mi- 
šičnih bolezni, multiplesklero- 
ze, hemofilije, pri preventivnih 
in zdravstvenovzgojnih ukre- 
pih v okviru zakonsko zagotov- 
ljenih pravic, ter pri zdravljenju 
in negi bolnika na domu, če 
gre za storitve iz zagotovljene- 
ga programa. 

Samoupravni sporazum 
o uresničevanju zdravstvene- 
ga varstva (Uradni list SRS, št. 
47/87) je povzel zakonsko do- 
ločbo in razširil krog upravi- 
čencev plačila participacije 
v 50. členu. Na podlagi nave- 
denega samoupravnega spo- 
razuma so oproščeni plačila 
participacije tudi uporabniki: 

1. stari 70 let in več, ter ose- 
be z najmanj 70-odstotno te- 
lesno okvaro za: 

- prve kurativne preglede 
v osnovni dejavnosti, 

- zdravila ob prevzemu 
v lekarni na recept; 

2. ki trajno potrebujejo dia- 
lizo za reševalne prevoze; 

3. ki se zdravijo zaradi na- 
lezljivih bolezni, pri katerih je 
obvezna prijava (Uradni list 
SRS, št. 51/84 in 18/87), in za 
bolezni zvišanega krvnega pri- 
tiska, za: 

- prve kurativne preglede 
v osnovni zdravstveni dejav- 
nosti; 

4. ženske do 19. leta staro- 
sti, ki niso v delovnem razmer- 
ju, za: 

- kontracepcijska sredstva 
in 

- umetno prekinitev noseč- 
nosti. 

Samoupravni sporazum do- 
loča tudi višino zneskov, ki jih 
uporabniki prispevajo k ceni 
zdravstvenih storitev, storitev 
pri pripravi, izdelavi in izdaji 
pripomočkov ter zdravil na re- 
cept, ki se valorizirajo trikrat 
na leto. 

Z ukrepi za prilagoditev pro- 
grama zdravstvenega varstva 
SR Slovenije z materialnimi 
možnostmi v letu 1988 (Uradni 
list SRS, št. 24/88) je bil skrčen 
krog upravičencev, ki so 
oproščeni plačila participacije, 
toda še vedno v skladu z do- 
ločbo zakona o zdravstvenem 

varstvu. Sprejeti ukrepi so za- 
časna rešitev težkega finanč- 
nega položaja v zdravstvenem 
varstvu. Vprašanje participaci- 
je bomo ponovno proučili in 
uredili v novem zakonu o spre- 
membah in dopolnitvah zako- 
na o zdravstvenem varstvu, ka- 
terega postopek sprejemanja 
bo potekal v treh fazah. 

3. V socialnem skrbstvu, 
otroškem varstvu in socialnem 
varstvu v naši republiki nima- 
mo uvedenega sistema partici- 
pacij k oskrbnim stroškom 
v vzgojnovarstvenih ustano- 
vah, kar je razlika od participa- 
cij v zdravstvu, vzgojnih zavo- 
dih, zavodih za usposabljanje 
otrok in mladine, splošnih in 
posebnih socialnih zavodih za 
odrasle in starejše občane. Po 
naši zakonodaji so koristniki 
storitev v navedenih ustano- 
vah oziroma njihovi starši ozi- 
roma sorodniki dolžni plačeva- 
ti stroške bivanja in oskrbe 
v teh ustanovah. Če pa zaradi 
socialnih razmer ne zmorejo 
kriti vseh stroškov, razliko kri- 
jejo pristojne samoupravne in- 
teresne skupnosti. Merila in 
kriterije za subvencioniranje 
navedenih stroškov imamo 
urejene v samoupravnem spo- 
razumu o uresničevanju soci- 
alno-varstvenih pravic. Nave- 
dena merila se v letošnjem letu 

niso spremenila in veljajo od 1. 
1. 1986, torej od začetka tega 
srednjeročnega obdobja. 

4. V samoupravnih interes- 
nih skupnostih drugih družbe- 
nih dejavnosti so med ukrepi 
za prilagoditev obsega progra- 
mov z dovoljenimi sredstvi 
prav tako predlagali povečanje 
prispevkov neposrednih upo- 
rabnikov, vendar tega niso iz- 
delali kot sistem participacij. 

5. Ocena učinkov sprejete- 
ga programa v Zdravstveni 
skupnosti Slovenije bo nareje- 
na po devetmesečnih periodič- 
nih računih oziroma po treh 
mesecih izvajanja sprejetih 
ukrepov. 

MARINA BOHINEC, dele- 
gatka v Družbenopolitičnem 
zboru Skupščine SR Slovenije 
je postavila dopolnilno dele- 
gatsko vprašanje 

»Ustrezen organ naj odgo- 
vori, kakšna je višina partici- 
pacij v ostalih republikah 
v SFR Jugoslaviji. 

(V SR Hrvatski je participa- 
cija za recept pri zdravniku 50 
din). 

Hkrati opozarjam, naj organ 
pripravi odgovor do seje zbo- 
ra, na kateri bo obravnavana 
problematika družbenih de- 
javnosti in problem participa- 
cije v današnjih gospodarskih 
razmerah.« 

ODGOVOR Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije NA DOPOL- 
NILNO DELEGATSKO VPRAŠANJE MARINE BOHINEC, DELEGATKE 
DRUŽBENOPOLITIČNEGA ZBORA SKUPŠČINE SR SLOVENIJE 
V ZVEZI S PARTICIPACIJO 

Podatki o participaciji uporabnikov k zdravstvenim storitvam v dru- 
gih Socialističnih republikah in pokrajinah v letu 1988 
SR HRVAŠKA 

V SR Hrvaški je participacija različna od SlS-a do SlS-a. Za zdravila 
bolniki participirajo od 0—50 dinarjev. Tako so prispevki odvisni od 
samoupravnih sporazumov v občinskih skupnostih zdravstveneaa var- 
stva. 

Zakon o zdravstveni zaščiti in zdravstvenem zavarovanju je v drugi 
fazi postopka. Po splošnem mnenju naj bi uporabniki plačali 

a) za zdravilo do 10% cene, 
b) za zobno protetiko 60% cene. 
Hkrati pa bodo določili enotne kriterije za SR Hrvaško 

SR BOSNA IN HERCEGOVINA 
Po Samoupravnem sporazumu o neposredni udeležbi zavarovanih 

oseb pri stroških koriščenja zdravstvene zaščite v SR Bosni in Herce- 
govini sodelujejo uporabniki pri stroških koriščenja zdravstvene zaš- 
čite v absolutnih zneskih ali pa v procentu: 

1. obisk zdravnika splošne medicine na do- 
mu v medicinsko neupravičenih primerih je 

2. zdravniški pregled v konzultativno speci- 
alistični zaščiti na zahtevo koristnika je 

3. konziliarni zdravniški pregled na zahtevo 
uporabnika je 

4. neobvezna vakcinacija 
5. umetna prekinitev nosečnosti, ki se ne 

opravi iz medicinskih razlogov 
6. zdravila, pomožni ali sanitetni material, iz- 

dano na receptu 
7. zdravljenje v zdravstvenih organizacijah 

velja za akutno hospitalizacijo za 1 bolniški 
dan, do 10 dni zdravljenja pri enkratni, a največ 
do 20 dni zdravljenja v letu pri večkratni hospi- 
talizaciji, razen stroškov intenzivne in polinten- 
zivne nege, kot tudi operativnega posega in 
vgrajenega materiala 

8. zdravljenje in rehabilitacija v inštitutih, za- 
vodih in bolnicah za izvajanje kompleksne fizi- 
oterapije rehabilitacije za 1 bol. dan do 30 dni 
v letu pri enostavni hospitalizaciji 

9. Zdravljenje in rehabilitacija ob uporabi na- 
ravnega faktorja za kronična obolenja in stanja 
glede na listo indikacij in kontraindikacij 70% cene 

70% 

50% 

50% 
60% 

60% 

300 din (po recept) 

5% bol. dni 

5% bol. dni 
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10. kirurške estetske operacije, razen izjemnih 
operativnih posegov, s katerimi se izboljšuje 
funkcija posameznih organov 90% cene 
Člen 3 

Neposredno sodelovanje uporabnikov za nabavo ortopedskih in 
drugih pripomočkov in sanitarnih pomagal predstavlja: 
a) aparat za sluh 15% 
b) aparat za glasnejši govor 15% 
cjinvalidski voziček 10% 
- na mehanični pogon 10% 
- na električni pogon 80% 
d) ortopedski čevlji 40% 
e) proteze in aparati 15% 
f) korzet 20% 
g) očesni pripomočki 15% 
h) razpršilo in inhalator 30% 
i) vsi ostali ortopedski pripomočki 40% 
SAP KOSOVO 

Na Kosovu predstavlja participacija za: 
1. zdravila 
- za otroke 200 din 
- za odrasle 300 din 
2. 20% od cene ortopedskega pomagala 
3. 25% od očesnih pripomočkov 
4. 20% od slušnih pripomočkov 
5. 20% specialistični pregled 
6. 300 din za subspecialistični konzultativni pregled na podlagi 
osebne zahteve koristnika 
7. 100% za rehabilitacijo, glede na naravni faktor zdravljenja 
8. 30-60% od ugotovljene cene stacionarnega pregleda 

Finančni efekt za leto 1988 se pričakuje okoli 900 milijonov. 
SAP VOJVODINA 
1. zdravila 
2. parcialne totalne proteze, zobnoprotetična 

dela 
3. ortopedska obutev 
4. navadna obutev za protezo 
5. gumijaste nogavice 
6. usluge in zdravljenja zastrupitve z alkoho- 

lom 100% od cene 

40% 
50% 
20% 

200 din na recept 

20% od cene 
40% od cene 
50% od cene 
20% od cene 

7. prekinitev nosečnosti brez medicinskih indi- 
kacij 

8. estetske korekcije s kirurškim posegom 
SR ČRNA GORA 
1. zdravila 
2. parcialne totalne proteze, zobnoprotetična 

dela 

50% od cene 
50% od cene 

200 din za recept 

20% od cene 

3. ortopedska obutev 
4. navadna obutev za protezo 
5. gumijaste nogavice 
6. usluge in zdravljenja zastrupitve z alkoho- 

lom 
7. prekinitev nosečnosti brez medicinskih indi- 

kacij 50% 
8. estetske korekcije s kirurškim posegom 50% 

SR Črna gora je za prvih 6 mesecev dobila s participacijo za 
320 milijonov din; s klimatskim zdravljenjem 210 in drugih 
milijonov din. 

od cene 
od cene 
od cene 

100% od cene 

od cene 
od cene 
zdravila 
virov 50 

300 din 
300 din 

500 din na bol. dan 

500 din 

50% zdravljenja 
50% cene 

50% od cene 

40% od cene 

SR SRBIJA 
1. zdravila 
2. specialistični zdravniški pregled 
3. bolnišnično zdravljenje 
4. bolnišnična rehabilitacija v zavodih oziro- 

ma inštitutih 
30% od ugotovljene cene bol. dne 

5. estetske korekcije pri koristnikih, starejših 
od 20 let 

6. umetna prekinitev nosečnosti 
7. zdravstvene usluge, ki jih koristniki uresni- 

čujejo v pogojih v oblasti zdrav, zaščite 
8. za ortopedsko obutev po 25. členu pravilni- 

ka za protetska in ortorična sredstva 
9. za pomožna pomagala iz člena 35, tč. 1 —8 

in ostala pomagala 39. člena 20% 
10. za gumijaste nogavice člena 33 pravilnika 50% ugotovljene cene 
11. za očala - 51. člen, točka 1 pravilnika, 

z bifokalnimi stekli in očala s temnimi ste- kli 50% cene 
12. kontaktne leče 20% ugotovljene cene 
13. za služni aparat - 68. člen pravilnika 20% ugotovljene cene 
14. stomatološka doplačila 20% cene 

V SR Makedoniji se pripravlja sporazum za enotno ureditev partici- 
pacije na ravni republike. 

Vsi navedeni podatki se nanašajo na delež participacije od cene 
zdravstvenih storitev. Zaradi različnih pristopov pri urejanju zdravstve- 
nih storitev po republikah in pokrajinah, ne moremo zagotoviti tako 
primerljivih podatkov, ki bi podali realen prikaz zneska participacije po 
republikah in pokrajinah. Pripominjamo še, da republike in pokrajini 
pripravljajo nove predpise glede participacije uporabnikov k zdravstve- 
nim storitvam. 

VIR: Službeni glasnik SR Srbije, št. 23/88 od 18. 7. 1988 
Službeni list SR BiH, št. 19/88 od 21. 6. 1988 
in Zvezni komite za delo, zdravstvo in socialno politiko 

DELEGATSKE POBUDE - DELEGATSKE POBUDE 

ZBOR ZDRUŽENEGA DELA 

Zbor združenega dela Skupščine občine Domžale je bil 
seznanjen s problematiko, ki se pojavlja v zvezi s priznava- 
njem bolniškega staleža delavcev, ki prinesejo bolniški list iz 
drugih republik. V občini Domžale je problem posebno pereč 
v Predilnici Količevo, kjer je zaposleno veliko število delavcev 
iz drugih republik, še posebno pa se je zaostril potem, ko je 
Sodišče združenega dela v Ljubljani z odločbo, ki jo je potr- 
dilo tudi Sodišče združenega dela SR Slovenije, razveljavilo 
sklep disciplinske komisije o prenehanju delovnega razmerja 
delavcu, ki je v domačem kraju zbolel, prinesel bolniški list 
svojega zdravnika, bolniškega staleža pa mu ni priznal niti 
obratni zdravnik, niti konzilij zdravnikov pri Zdravstvenem 
domu Domžale, niti Odbor udeležencev pri Občinski zdrav- 
stveni skupnosti in končno tudi ne posebno sodišče združe- 
nega dela. 

Sodišče združenega dela, ki je obravnavalo disciplinsko 
kršitev, je stalo na stališču, da se je delavec zanesel na 
verodostojnost zdravniškega potrdila, ki ga je dobil pri zdrav- 
niku v svojem domačem kraju, bi mu morala Papirnica doka- 
zati, da je vedel, da podatki v potrdilu zdravnika niso skladni 
z njegovim dejanskim zdravstvenim stanjem. Takšna odloči- 
tev sodišča in vrnitev delavca na delo po več kot enem letu, ter 
plačilo vsega kar bi delavec v tem času prejel, če bi delal, je 
v Papirnici Količevo povzročila na eni strani množico posne- 
malcev, po drugi strani pa ogorčenje ostalih delavcev. Tako 
se sedaj dogaja, da delavci svoje bivanje v domačem kraju 

podaljšujejo, prinašajo bolniške liste in obvezno sporočajo 
v delovno organizacijo, da so zboleli. Na ta način, po odločbi 
sodišča ne storijo niti lažje kršitve delovne obveznosti. 
Delovna organizacija nima skoraj nikakršne možnosti izpod- 
bijati takšno zdravniško potrdilo oz. dokazati, da je lažno. 
Edina možnost je preizkus tega potrdila pri obratnem zdrav- 
niku oz. konziliju zdravnikov, pri Odboru udeležencev pri 
Občinski zdravstveni skupnosti in na koncu pri posebnem 
sodišču združenega dela. Vendar takšen poizkus po praksi 
Sodišča združenega dela pomeni samo ugotavljanje ali 
delavcu ne pripada nadomestilo za čas bolniške, ne pa preiz- 
kus same upravičenosti do bolniškega staleža. 

Zato dajemo zahtevo, da Sodišče združenega dela v Ljub- 
ljani kot tudi ostale pristojne institucije striktno upoštevajo 
veljavne določbe samoupravnega sporazuma o postopkih 
in načinih uresničevanja pravic do zdravstvenega varstva 
(Uradni list SRS, št. 6/81), ki v 126. in 127. členu točno 
določata, kdo ugotavlja začasno zadržanost z dela in kako 
se postopa, če delavec zboli zunaj kraja svojega bivališča 
oz. zaposlitve, ali pa naj se te določbe črtajo. 

Po določbi 127. člena cit. sporazuma namreč ugotavlja 
zdravstveno stanje takega delavca zdravnik v najbližji zdrav- 
stveni organizaciji. O odsotnosti je delavec dolžan v roku treh 
dni obvestiti pristojnega zdravnika za odobravanje začasne 
zadržanosti z dela, določenega v 126. členu sporazuma. 
Določba dobesedno pravi, da le-ta na podlagi dokumentacije 
ali kasnejšega pregleda ugotovi upravičenost do delavčeve 
odsotnosti z dela zavoljo bolezni. 
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SODIŠČE ZDRUŽENEGA DELA SOCIALISTIČNE 
REPUBLIKE SLOVENIJE 

V skladu z Vašim pismom o zahtevi Zbora združenega dela 
Skupščine občine Domžale v zvezi z upoštevanjem določil 
Samoupravnega sporazuma o postopkih in načelih uresniče- 
vanja pravic do zdravstvenega varstva vas seznanjamo z na- 
slednjim: 

V zvezi z navedbo v zahtevi zbora združenega dela, kjer je 
v prvem odstavku navedeno, da delavcu ni priznalo bolni- 
škega staleža tudi posebno sodišče združenega dela, ugotav- 
ljam, da ta navedba ni v celoti točna. Sodišče združenega dela 
invalidsko-pokojninskega zavarovanja je pravnomočno 
s svojo odločbo ugotovilo, da je bil v spornem obdobju 
delavec za 5 dni upravičen do bolniškega staleža in to na 
podlagi strokovnega mnenja izvedenca medicinske stroke, za 
4 dni pa je ugotovilo, da ni bil upravičen do bolniškeoa 
staleža. 

Glede ostalih navedb v zahtevi je potrebno poudariti, da je 
sodišče vezano na zakonske in samoupravne predpise in ne 
more mimo njih. 

Čl. 148 Zakona o združenem delu določa, da delavec odgo- 
varja za nespoštovanje odločitev, sprejetih v organizaciji, 
v kateri dela, za kršitve delovnih obveznosti in za druge kršitve 
delovne discipline, če jih stori po svoji krivdi, torej je po 
načelu krivde odgovornosti delavec odgovoren za svoje deja- 
nje le tedaj, če ga je zakrivil (namen, huda malomarnost, 
malomarnost) in to je obvezno ugotoviti in dokazati delavcu 
že v disciplinskem postopku v organizaciji. V tem primeru je 
delavec javil odsotnost organizaciji in tudi izvedenec je ugo- 
tovil upravičenost do staleža za določene dni - torej ni bila 
ugotovljena krivdna odgovornost delavca. 

Upravičenost do prejemanja nadomestila osebnega 
dohodka pa po določbah Sporazuma o postopkih in načinih 
uresničevanja pravic do zdravstvenega varstva ni odvisna 
samo od dejstva, da je delavec zaradi bolezni odsoten z dela 
ampak neglede na zdravstveno nesposobnost za delo tudi od 
obveze delavca, da v roku treh dni obvesti pristojnega zdrav- 
nika; vendar te določbe veljajo le za izplačilo nadomestila za 
stalež in ne za disciplinsko odgovornost, ki je po zakonu le 
krivda. 

Ker v organizaciji, bodisi zaradi neznanja ali iz drugih vzro- 
kov niso upoštevali predpisov, je to povzročilo nemajhno 
materialno škodo organizaciji, kajti delavcu so morali za čas 
nezakonitega prenehanja delovnega razmerja izplačati izpadli 
osebni dohodek s prispevki. 

Izkoriščam priliko tov. predsednik, da izrazim željo, da bi ob 
priliki Vaš zbor obravnaval tovrstno in drugo problematiko, 
o kateri skupaj z našimi predlogi in mnenji redno obveščamo 
Skupščino SR Slovenije tudi zato, ker se o razreševanju 
tovrstnih problemov pojavljajo v javnosti diametralno 
nasprotna mnenja — od tega da sodišča združenega dela 
ščitijo lenuhe do tega, da so del represivnega aparata in 
sprejemajo »politične« odločitve v škodo delavcev. 

DRUŽBENI PRAVOBRANILEC SAMOUPRAVLJANJA 
SR SLOVENIJE 

Na podlagi vašega dopisa z dne 5! 10. 1988 in predložene 
zahteve zbora združenega dela Skupščine občine Domžale 
v zvezi z upoštevanjem določil samoupravnega sporazuma 
o postopkih in načinih uresničevanja pravic do zdravstvenega 
varstva vam posredujemo naslednje stališče: 

Zgoraj citirani samoupravni sporazum v 127. členu določa 
postopek za ugotavljanje upravičenosti do odsotnosti z dela 
če dalavec zboli zunaj kraja svojega bivališča oz. zaposlitve iri 
ne more do pristojnega zdravnika, ki je v skladu s 126. členom 
pristojen za ugotavljanje začasne zadržanosti z dela zaradi 
bolezni. Presoja pooblaščenega zdravnika o upravičenosti do 
začasne zadržanosti z dela je temelj za izplačilo nadomestila 
osebnega dohodka, ne pa tudi avtomatično podlaga za disci- 
plinsko odgovornost delavca. V skladu z veljavno zakonodajo 
(ZZD, ZDR) delavec odgovarja za kršitev delovne obveznosti, 
v primeru, da je bila kršitev storjena po njegovi krivdi. Krivda 
mora biti delavcu dokazana v izvedenem disciplinskem po- 
stopku. 

Problem delovne discipline ni mogoče razreševati zgolj 
s spoštovanjem določb samoupravnega sporazuma o postop- 
kih in načinih uresničevanja pravic iz zdravstvenega varstva. 
V praksi se namreč dogaja, da zdravniki v drugih republikah 
delavcem izdajajo potrdila o bolniškem staležu, saj v drugih 
republikah ne poznajo takšne ureditve kot jo imamo v naši 
republiki. V primeru, da delavec, ki zboli zunaj kraja zaposli- 
tve, ne obvesti v roku 3 dni pristojnega zdravnika, predloži pa 
potrdilo o bolniškem staležu, ki mu ga je izdal zdravnik, je 
seveda delavcu težko dokazati krivdo za kršitev delovne 
obveznosti z neupravičenim izostankom z dela. Do konfliktnih 
situacij, ki se pogosto končajo pred disciplinskimi komisijami, 
prihaja predvsem zaradi nasprotujočih strokovnih mnenj 
glede upravičenosti do odsotnosti z dela, ki pa imajo lahko 
podlago tudi v različnih doktrinarnih izhodiščih. 

V obravnavanem primeru, ki je dobil svoj epilog na sodišču 
združenega dela, delovna organizacija ni uspela dokazati 
delavcu krivde za kršitev delovne obveznosti neupravičene 
odsotnosti z dela, saj je Sodišče združenega dela SR Slove- 
nije potrdilo odločitev Sodišča združenega dela v Ljubljani, 
s katero je sodišče oprostilo delavca za očitano kršitev 
delovne obveznosti. 

Za razreševanje tovrstnih konfliktov bi bilo treba poleg 
zagotovitve obveščenosti delavcev o postopku uresničevanja 
pravic iz zdravstvenega varstva, poenotiti doktrinama izho- 
dišča ter postopek ugotavljanja zadržanosti z dela v vseh 
republikah in pokrajinah, kajti problem neenotnosti medicin- 
ske vede ni mogoče razreševati na plečih (dobrih ali slabih) 
delavcev. 

ODGOVOR IZVRŠNEGA SVETA SKUPŠČINE SR 
SLOVENIJE NA ZAHTEVO SKUPINE 
DELEGATOV ZA GOSPODARSKO PODROČJE 
4. OKOLIŠ, LJUBLJANA ŠIŠKA, DA SE 
SKUPŠČINI SR SLOVENIJE PODA CELOVITA 
OBRAZLOŽITEV KONCEPTA »RAZVOJNEGA 
DINARJA« 

Skupina delegatov za gospodarsko področje 4. okoliš 
- Ljubljana Šiška je dala naslednjo delegatsko pobudo: 

Skupina delegatov postavlja zahtevo, da se Skupščini SR 
Slovenije poda celovita obrazložitev koncepta »razvojnega 
dinarja«, namembnost, kriterijev, virov in količine sredstev ter 
o upravičencih do tega denarja. 

Z ozirom na številna ugibanja o tem denarju v javnosti 
skupina predlaga, da se oceni potrebo po imenovanju skupš- 
činske komisije, ki naj pregleda dosedanjo porabo in spremlja 
nadaljnjo uporabo razvojnega dinarja. 

Da bi v SR Sloveniji poiskali vse razpoložljive vire za uresni- 
čitev prednostnih namenov, opredeljenih z Resolucijo o poli- 
tiki uresničevanja družbenega plana SR Slovenije za leto 
1988, predvsem za prestrukturiranje gospodarstva in uveljav- 
ljanje tehnoloških izboljšav, so bili v okviru Izvršnega sveta in 
bank opravljeni številni razgovori, na katerih je bilo ugotov- 
ljeno, da je treba večjo pozornost posvetiti začasni uporabi 
sredstev družbenopolitičnih skupnosti in uporabi prihodka iz 
naslova obresti od teh sredstev. 

Skupno je bilo ocenjeno, da se morajo sredstva družbeno- 
političnih skupnosti čimprej začeti usmerjati končnim upo- 
rabnikom na način, ki bi omogočil zbiranje prihodka od obre- 
sti na enem mestu, in zagotoviti uporabo le-tega za prej 
navedene namene. Sprejeta je bila pobuda, da bi se sredstva 
družbenopolitičnih skupnosti usmerjala kratkoročno 
s pogodbo o pooblastilu preko združene in temeljnih bank 
končnim uporabnikom. Prihodek od obresti pa naj bi se 
evidentiral pri Ljubljanski banki — Združeni banki na poseb- 
nem računu. Sredstva iz ustvarjenega prihodka, evidentirana 
na posebnem računu pri Združeni banki (po pokritju bančnih 
stroškov), pa naj bi republiški Izvršni svet razporejal po dogo- 
vorjenih kriterijih za spodbujanje razvoja in prestrukturiranje 
gospodarstva. 

V skladu z navedenim je bila v juniju 1988 v Skupščini SR 
Slovenije sprejeta dopolnitev odloka o prenosu denarnih 
sredstev družbenopolitičnih skupnosti v depozit pri Narodni 
banki Slovenije (Ur. list. SRS, št. 21/86 - prečiščeno besedilo 
in 24/88) v tem smislu, da se za kredite iz depozitov iz sredstev 
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družbenopolitičnih skupnosti zaračunavajo obresti, ki so naj- 
več za 2 odstotni točki višje od eskontne mere Narodne banke 
Jugoslavije. Sprejete spremembe citiranega odloka so torej 
podlaga za oblikovanje sredstev za razvoj iz naslova plačanih 
obresti plasiranih sredstev družbenopolitičnih skupnosti. 

Ugotovljeno je tudi bilo, da bi na osnovi gibanja višine 
eskontne stopnje Narodne banke Jugoslavije in glede na 
obseg plasiranih sredstev iz naslova depozitov družbenopoli- 
tičnih skupnosti v enem letu zbrali cca 100-120 mlrd dinarjev 
iz naslova obresti za te plasmaje. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je v skladu s sprejeto 
obveznostjo v Skupščini SR Slovenije konec julija letos spre- 
jel Sklep o kriterijih za usmerjanje sredstev za razvoj iz 
naslova plačanih obresti plasiranih sredstev družbenopolitič- 
nih skupnosti (Uradni list SRS, št. 29/88). Osnova kriterijev je 
na ravni SFRJ sprejeta skupna metodologija za ocenjevanje 
družbenoekonomske upravičenosti investicij ter učinkovitosti 
investiranja v SFRJ (Ur. I. SFRJ, št. 50/87). Poleg tega so 
omenjeni metodologiji dodani kriteriji, ki prve dopolnjujejo 
tako, da bi v največji možni meri zagotovili usmerjanje razpo- 
ložljivih sredstev v tiste programe, ki izpolnjujejo merila druž- 
benoekonomske upravičenosti. To pa so predvsem izvozni 
programi, inovacijski programi, programi v turizmu, projekti 
ustanavljanja novih enot drobnega gospodarstva, projekti 
skupnih vlaganj s tujimi partnerji ipd. 

Kriteriji, ki jih je sprejel Izvršni svet, bodo ustrezno dopol- 
njevani. V tem smislu bo Izvršni svet upošteval tudi vse tiste 
predloge, ki bodo omogočali kakovostnejšo uresničitev 
zastavljenih ciljev, ki naj bi jih dosegli s sredstvi za razvoj. 

Hkrati s kriteriji (ki so bili sprejeti na podlagi medresor- 
skega sodelovanja upravnih organov, Gospodarske zbornice, 
Ljubljanske banke - Združene banke in strokovnih institu- 
tov), je bil določen tudi postopek obravnave predloženih 
programov. 

Programe, ki kandidirajo za dodelitev sredstev za razvoj, 
investitorji predložijo svoji temeljni banki, od katere bo Izvršni 
svet Skupščine SR Slovenije zahteval tudi jamstvo za vračilo 
dodeljenih sredstev. Strokovno oceno programa opravljajo 
službe Ljubljanske banke - Združene banke v sodelovanju 
s temeljnimi bankami v SR Sloveniji. Na tej podlagi bo Ljub- 
ljanska banka - Združena banka izdelala tudi predloge za 
dodelitev sredstev, ki bodo predloženi v obravnavo in odloča- 
nje Izvršnemu svetu Skupščine SR Slovenije. 

Na osnovi sklepa Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije 
bo Ljubljanska banka - Združena banka Ljubljana opravljala 
tudi vsa nadaljnja dela v zvezi z uporabo sredstev in spremlja- 
njem učinkovitosti programov, o čemer bo tudi poročala 
Izvršnemu svetu Skupščine SR Slovenije. 

Od prve objave dalje je zbiranje programov rokovno nedo- 
ločeno, sredstva pa bodo usmerjena v okviru razpoložljivih 
sredstev. 

Da ne bi bilo razlik v delovnih postopkih v Ljubljanski banki 
- Združeni banki in v temeljnih bankah, je Ljubljanska banka 
- Združena banka že pripravila predlog Poslovnika 
o postopku za pridobitev sredstev za razvoj, ki bo poenotil 
delo v bankah. 

Prva sredstva za razvoj bodo na razpolago konec oktobra, 
ko bodo prvič obračunane obresti za plasmaje. Sklep o dode- 
litvi teh sredstev upravičencem pa bo Izvršni svet Skupščine 
SR Slovenije predvidoma sprejel v novembru. Ocenjujemo, da 
bo na voljo okoli 45 mlrd din. To bo prva dodelitev sredstev za 
razvoj, saj se do zdaj tovrstna sredstva niso mogla oblikovati 
in jih zato tudi ni bilo mogoče dodeljevati posameznim sub- 
jektom. 

STALIŠČE IZVRŠNEGA SVETA SKUPŠČINE SR 
SLOVENIJE DO POBUDE SKUPINE DELEGATOV 
ZA ZBOR ZDRUŽENEGA DELA IZ OBČINE 
LJUBLJANA MOSTE-POLJE ZA SPREMEMBO 
OZIROMA DOPOLNITEV 27. B ČLENA ZAKONA 
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA 
O ZAVAROVANJU ZA PRIMER 
BREZPOSELNOSTI 

Skupina delegatov za delegiranje delegatov v Zbor združe- 
nega dela Skupščine SR Slovenije - gospodarsko področje 3. 
okoliš in skupina delegatov za delegiranje delegatov v Zbor 

občin Skupščine SR Slovenije iz občine Ljubljana Moste- 
Polje sta na svoji skupni seji dne 27. septembra 1988 obravna- 
vali: 

POBUDO za spremembo oziroma dopolnitev 27. b člena 
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zaposlovanju 
in zavarovanju za primer brezposelnosti 

ki je bila predložena v obravnavo na navedeni skupni seji 
obeh skupin delegatov. 

Sprejeto je bilo stališče, da se pobuda sprejme in posreduje 
v skupščinsko obravnavo. 

Istočasno je treba pregledati možnost uskladitve navedene 
pobude s predlogom Zakona o spremembah in dopolnitvah 
obrtnega zakona. 
POBUDA za spremembo, oz. dopolnitev 27. b člena Zakona 
o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaposlovanju in zava- 
rovanju za primer brezposelnosti 

Zakonodajalec je navedel v 27. b členu kdaj ima nezapo- 
slena oseba, pravico do kapitalizacije in to samo v primeru, če 
OZD zagotovi sklenitev delovnega razmerja, ali če sama 
oseba odpira obrtno dejavnost ali gre v POZD. V navedenem 
27. b členu, manjka pa možnost, da bi brezposelna oseba 
k obrtniku, oz. obrtni delavnici v ustanavljanju prišla s kapita- 
liziranimi sredstvi kot namenskimi sredstvi za razširitev mate- 
rialne osnove dela, enako kot je že dopuščeno oz. omogo- 
čeno v navedenem 27. b členu, ki dopušča možnost, da 
»Skupnost za zaposlovanje lahko nameni denarno nadome- 
stilo v enkratnem znesku za razširitev materialne osnove 
organizacije združenega dela ali za ustanovitev organizacije 
združenega dela v primeru, če organizacija združenega dela 
na tej podlagi, zagotovi sklenitev delovnega razmerja, 
v skladu z zakonom z osebo, ki je uveljavila pravico do 
denarnega nadomestila«. 

Tu sta organizacija združenega dela in obrtnik (lastnik 
obratovalnice) v neenakopravnem položaju in to kljub temu, 
da sta organizacija združenega dela in obrtnik, popolnoma 
izenačena po vseh družbenih obveznostih iz dohodka, se 
pravi, da v navedenem primeru sta izenačena samo po obvez- 
nostih, ne pa tudi po pravicah. Predmet naše pobude je 
sprememba navedenega 27. b člena že citiranega zakona in 
sicer, da se v navedenem primeru organizacija združenega 
dela in obrtnik izenačita po obveznostih, pa tudi po pravicah. 

V širšem smislu gre v navedenem primeru za izenačitev za 
ustavo zajamčenih pravic in obveznosti obeh zgoraj citiranih 
subjektov. 

Konkretno pa nosi nedorečenost Zakona o spremembah in 
dopolnitvah Zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer 
brezposelnosti (Ur. list SRS, št. 48-3042/87), sledečo posle- 
dico v praksi: 

Lastnik obratovalnice je želel na podlagi kapitalizacije 
doseči dva cilja in sicer: razširitev materialne osnove dela in 
zagotovitev zaposlitve za nedoločen čas trem delavcem TOZD 
v likvidaciji. Zaradi nedorečenosti Zakona iz zgoraj že navede- 
nih razlogov, kakor tudi zaradi suficitarnosti, navedenih profi- 
lov delavcev, bodo navedeni delavci uvrščeni na seznam 
delavcev, ki jim ni moč zagotoviti zaposlitve ter bodo imeli 
status brezposelne osebe, ki je prenehalo delovno razmerje 
zaradi redne likvidacije. Za zaključek v navedenem primeru, je 
družba le pokazala določeno razumevanje. 

V zvezi z navedeno pobudo Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije sprejme naslednje stališče: 

Pobuda za spremembo 27. b člena zakona o zaposlovanju 
in zavarovanju za primer brezposelnosti je z vidika zagotavlja- 
nja večjih možnosti za zaposlovanje in hitrejšega vključevanja 
brezposelnih oseb v zaposlitev načelno sprejemljiva; pri kon- 
kretni ureditvi predlagane pobude v zakonu pa bo potrebno 
upoštevati tudi naravo sredstev kapitaliziranega denarnega 
nadomestila in možne posledice vključitve na tej podlagi 
oblikovanih sredstev v zasebno sfero. 

Hkrati meni, da pobuda ne zahteva takojšnjega postopka za 
spremembo in dopolnitev zakona glede na to, da se v prvem 
polletju prihodnjega leta predvidevajo celovitejše spremembe 
zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelno- 
sti, vsebina predlagane pobude pa bi pomenila le posamično 
spremembo zakona, za kar pa ni smotrno posebej voditi 
zakonodajnih postopkov. 
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STALIŠČE IZVRŠNEGA SVETA SKUPŠČINE SR 
SLOVENIJE 
DO POBUDE SKUPIN DELEGATOV ZA ZBOR 
OBČIN IN OBČINE ŠKOFJA LOKA GLEDE 
PRESEŽKOV V SAMOUPRAVNIH INTERESNIH 
SKUPNOSTIH DRUŽBENIH DEJAVNOSTI 

Skupini delegatov Skupščine občine Skofja Loka za zbor 
občin in zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije sta na 
svojem sestanku dne 23. 9. 1988 med drugim obravnavali tudi 
problem presežkov v interesnih skupnostih družbenih dejav- 
nosti, ki znašajo v občini Škofja Loka 2,9 milijarde din in so 
posledica sprememb in dopolnitev zakona o začasni omejitvi 
razpolaganja družbenih sredstev DPS in SIS družbenih dejav- 
nosti za porabo v letu 1988 (Uradni list SFRJ št. 25/28 z dne 15. 
11. 1987), njegove spremembe in dopolnitve (Uradni list SFRJ, 
št. 87/87 z dne 31/12 1987 in 24/88 z dne 22. 4. 1988), istoimen- 
skega zakona (Uradni list SFRJ, št. 31/88 z dne 15. 5. 1988) in 
spremembe in dopolnitve zakona (Uradni list SFRJ, št. 46/87 
z dne 3. 8. 1988). 

Zadnja sprememba iz avgusta 1988 je praktično onemogo- 
čila ustrezno ukrepanje, ki bi preprečilo nastanek presežkov. 
Upoštevaje dejstvo, da je v primeru nastajanja presežkov 
prizadeto predvsem gospodarstvo in da ni mogoče mesečno 
enkrat močno zniževati, drugič močno dvigniti prispevne 
stopnje, predlagamo, da skupščina zadolži Izvršni svet Skupš- 
čine SR Slovenije, da v sodelovanju s sekretariatom za 
finance in drugimi pristojnimi organi zagotovi: 

1. Uskladitve zakona o obračunavanju in plačevanju pri- 
spevka za zadovoljevanje skupnih potreb na področju družbe- 
nih dejavnosti (Uradni list SRS, št. 40/87, popravek 28/88 in 1/ 
88), ki bo omogočil zbiranje sredstev za potrebe zadovoljeva- 
nja skupnih potreb na odpoklic, to je, da bodo sredstva, ki jih 
SIS trenutno ne potrebuje ali ne sme zbrati lahko ostala 
v gospodarstvu. S tem bi se tudi izognili nastajanju presežkov, 
saj je v pogojih visoke inflacije in velikih sprememb na 
področju presežkov pa tudi pri izplačevanju OD praktično 
nemogoče na drug način zagotoviti učinkovito preprečevanje 
nastajanja presežkov. 

2. Prouči možnost skupaj z republiško službo družbenega 
knjigovodstva, da se v skladu z 28. členom zakona o sanaciji 
in prenehanju O D (Uradni list SFRJ. št. 72/86, 42/87 in 75/87) 
v povezavi z določbami 112. in 109. člena zakona o združe- 
nem delu (Uradni list SFRJ, št. 85/87) zagotovi operativna 
možnost, da SIS lahko začasno odloži oziroma oprosti OZD 
plačevanja prispevkov iz OD za čas, ko ima gospodarske 
težave, s čimer bi OZD omogočili oziroma pomagali sanirati 
poslovanje že pred nastankom izgube oziroma že pred bloka- 
dami žiro računov, kar bo za družbo bistveno ceneje, kakor pa 
da čakamo na nastanek izgube in popotno nelikvidnost. Pred- 
lagamo, da se za ugotavljanje motenj v OZD, ki zahtevajo 
zmanjšanje dajatev, pooblasti pristojni organ družbenopoli- 
tične skupnosti. 
Ad)i 

Izvršni svet Skupuščine SR Slovenije je že v marcu letos 
obravnaval pobudo skupine delegatov iz občine Škofja Loka 
za odpoklic prispevkov iz osebnega dohodka delavcev. Izvršni 
svet Skupščine SR Slovenije je v svojih stališčih, ki so bila 
objavljena v Poročevalcu št. 9 z dne 5. 4. 1988, navedel 
razloge, na podlagi katerih ni sprejel pubude, da se uvede 
možnost za odpoklic prispevkov iz osebnega dohodka de- 
lavcev. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije meni, da ne obstoje 
novi razlogi, ki bi s sistemskim ali finančno-pravnega vidika 
terjali spremembo sprejetega stališča. 

Letos se zaradi zakona o začasni prepovedi razpolaganja 
z delom družbenih sredstev družbenopolitičnih skupnosti in 
samoupravnih interesnih skupnosti družbenih dejavnosti za 
porabo v letu 1988 oblikujejo visoki presežki, ki jih ni moč 
takoj odpraviti z ustrezno politiko nižanja stopenj. Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije se je tega zavedal, zato je republiški 
sekretar za finance izdal pojasnilo, po katerem bi lahko posa- 
mezne samoupravne interesne skupnosti začasno zadržale 
vplačila obračunanih prispevkov iz osebnega dohodka, 
s čimer bi se zagotovilo oblikovanje prilivov v skladu z zvez- 
nim intervencijskim zakonom. Izvršni svet Skupščine SR Slo- 
venije meni, da je lahko tak ukrep le začasen, saj se morajo 

prilivi prihodkov uskladitj z dovoljenimi z znižanjem stopenj 
prispevkov. Le znižanje stopenj namreč zagotavlja tudi dejan- 
sko nižji obračunani obseg prispevkov, izkazan v bilancah 
gospodarstva. 

Pri tem pa je treba opozoriti, da odpoklic prispevka iz 
osebnega dohodka ne omogoča povečanja čistih osebnih 
dohodkov, ki je sicer rezultat znižanj prispevnih stopenj 
Ad) 2 

V 109. in 112. členu zakona o združenem delu ter v 28. členu 
zakona o sanaciji in prenehanju OZD je določeno, da morajo 
pristojni organi družbenopolitične in samoupravne interesne 
skupnosti nastopiti z ukrepi, s katerimi se ustvarjajo pogoji za 
odpravo vzrokov, zaradi katerih TOZD ne more izpolnjevati 
svojih obveznosti. Ti ukrepi se nanašajo predvsem na zniža- 
nje, odlog ali oprostitev določene obveznosti. 

Republiški predpisi ne določajo postopkov in načinov rav- 
nanja pristojnih organov samoupravnih interesnih skupnosti 
v zvezi z oprostitvijo, znižanjem ali odložitvijo obveznosti iz 
naslova plačila prispevkov iz dohodka in osebnega dohodka 
ter združevanj sredstev, ko temeljna organizacija posluje 
z motnjami oziroma izkaže izgubo v periodičnem ali zaključ- 
nem računu. Ukrepanje organov teh skupnosti v navedenem 
primeru bi moralo biti predvideno v njihovih ustanovnih in 
drugih aktih, zato se morajo temeljne organizacije združe- 
nega dela s svojo zahtevo za ekonomsko in drugo pomoč 
obrniti neposredno na tiste skupnosti, v katerih zadovoljujejo 
določene skupne potrebe oziroma združujejo sredstva za 
financiranje investicij. 

Iz zakonskih določb izhaja, da pristojnosti takšnega ukrepa- 
nja ni mogoče prenesti na pristojni organ družbenopolitične 
skupnosti niti le na eno samoupravno interesno skupnost, 
temveč da o tem odločajo posamezne samoupravne interesne 
skupnosti - vsaka za svoje področje. 

Organi družbenopolitičnih skupnosti in samoupravnih inte- 
resnih skupnosti so v skladu s svojimi pristojnostmi dolžni 
v skladu s sprejeto ekonomsko in socialno politiko spremljati 
oblikovanje prihodkov družbenopolitičnih skupnosti in samo- 
upravnih interesnih skupnosti iz naslova davkov in parispev- 
kov iz dohodka in osebnih dohodkov in ukrepati za njihovo 
znižanje. Iz navedenega izhaja, da je v veljavnih intervencij- 
skih predpisih za skupno in splošno porabo posredno že 
dano pooblastilo omenjenim organom, da ustrezno ukrepajo. 

ZBOR OBČIN 

STALIŠČE IZVRŠNEGA SVETA SKUPŠČINE SR 
SLOVENIJE DO DOPOLNJENE DELEGATSKE 
POBUDE SKUPINE DELEGATOV ZA ZBOR 
OBČIN SKUPŠČINE SR SLOVENIJE IZ OBČINE 
CERKNICA ZA OPROSTITEV PLAČILA 
PLAČEVANJA PRISPEVKOV IN DAVKOV 
V PRIMERU, KO DELAVCI PRiSPEVAJO 
ENODNEVNI ZASLUŽEK ZA POTREBE 
REŠEVANJA SKUPNIH ZADEV KRAJEVNE 
SKUPNOSTI 

Skupina delegatov Skupščine občine Cerknice za delegira- 
nje delegatov v Zbor občin Skupščine SR Slovenije je prejela 
stališče Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije do naše 
pobude za oprostitev plačevanja prispevkov in davkov v pri- 
meru, ko delavci prispevajo enodnevni zaslužek za potrebe 
reševanja skupnih potreb v krajevni skupnosti. Skupina je na 
predlog delegatov v zboru krajevnih skupnosti Skupščine 
občine Cerknica sprejela sklep, da zaradi večje jasnosti svojo 
pobudo še dodatno pojasni. 

Delavci v organizacijah združenega dela so se na zborih 
delavcev odločili, da bodo za reševanje skupnih zadev v kra- 
jevni skupnosti delali izven 42-urnega delavnika, torej izven 
svojih delovnih obveznosti, to je na proste sobote. Povsem 
sprejemljivo je, da morajo tudi za tako delo plačati samo tiste 
prispevke, ki so neposredno povezani z delom (zdravstveno 
varstvo), ne pa tudi druge. S takim sklepom so se delavci 
odpovedali v korist svoje krajevne skupnosti tudi delu 
dohodka svoje organizacije združenega dela, ki izvira iz upo- 
rabe osnovnih in drugih sredstev, s katerimi delavci uprav- 
ljajo. 
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Po našem mnenju gre za svojevrstno obliko »uradniškega 
dela«, s katero delavci svoj in del družbenega dohodka odsto- 
pajo krajevni skupnosti. Pri tem še pripominjamo, da so se 
SIS družbenih dejavnosti občine Cerknica odpovedale, s skle- 
pom svojih skupščin, prispevkom od takih akcij. 

Če stališče Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije do naše 
pobude velja tudi ob tem dodatnem pojasnilu, nas prosimo, 
obvestite. 

Skupina delegatov za Zbor občin in skupina delegatov za 
Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije iz občine Cer- 
knica sta dali pobudo za proučitev vprašanja v zvezi z oprosti- 
tvijo vseh prispevkov in davkov iz osebnega dohodka in 
dohodka v primeru, da delavci v samoupravnih organizacijah 
in skupnostih sprejmejo sklep, da prispevajo enodnevni 
zaslužek za potrebe reševanja skupnih zadev v krajevni skup- 
nosti, kjer je sedež samoupravne organizacije in skupnosti 
oziroma stalno prebivališče delavca. Izvršni svet Skupščine 
SR Slovenije je do pobude zavzel stališče, ki ga je dne 25/7- 
1988 posredoval Skupščini SR Slovenije. Skupina delegatov 
za Zbor občin Skupščine SR Slovenije je po sprejemu stališča 
Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije svojo pobudo še 
dodatno pojasnila. Navaja, da gre pri pobudi za oprostitev 
plačevanja prispevkov in davkov za primere, ko so se delavci 
v OZD na zborih delavcev odločili, da bodo za reševanje 
skupnih zadev v krajevni skupnosti delali izven 42-urnega 
delavnika, torej izven svojih delovnih obveznosti, to je na 
proste sobote. S takim sklepom so se delavci odpovedali 
v korist svoje krajevne skupnosti tudi delu dohodka svoje 
organizacije združenega dela, ki izvira iz uporabe osnovnih in 
drugih sredstev, s katerimi delavci upravljajo; samoupravne 
interesne skupnosti držubenih dejavnosti občine Cerknica pa 
so se s sklepom svojih skupščin prispevkom od takih akcij 
odpovedale. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je do tako dopolnjene 
pobude zavzel naslednje stališče: 

Generalna oprostitev plačila vseh prispevkov in davkov iz 
osebnega dohodka in dohodka v primerih, ki jih navaja 
pobuda, ni možna. S prvim odstavkom 8. člena zakona o obli- 
kovanju sredstev solidarnosti za odpravljanje posledic narav- 
nih nesreč (Uradni list SRS, št. 3/75, 3/78, 33/80 in 16/84) je 
določeno, da delavci ne plačujejo prispevkov in davkov iz 
osebnega dohodka, doseženega z dodatno organiziranim 
delom prek 42-umega delovnega tedna v primeru, če tako 
doseženi osebni dohodek v celoti plačajo kot prispevek soli- 
darnosti za izpolnitev obveznosti, določene s tem zakonom. 
Z zakonom pa ni določena taka možnost za obračun oseb- 
nega dohodka iz dela, organiziranega prek 42-urnega tedna, 
ki ga delavci namenijo za druge solidarnostne namene. Prav 
tako z zakonom ni predvidena oprostitev plačila prispevkov in 
davkov iz dohodka, doseženega s tako organiziranim delom. 

Za dodatno organizirano delo nad 42-urnim delovnim ted- 
nom je mogoče doseči oprostitev plačila prispevkov samou- 
pravnim interesnim skupnostim, če se le-te s posebnim skle- 
pom svojih organov odpovedo prispevkom, obračunanim od 
osebnega dohodka, doseženega z dodatno organiziranim 
delom. Kot je razvidno iz dodatnega pojasnila k pobudi, so se 
samoupravne interesne skupnosti družbenih dejavnosti 
občine Cerknica s sklepi svojih skupščin temu delu prispev- 
kov odpovedale. 

Oprostitev davkov in drugih dajatev, določenih z zakonom, 
ki se plačujejo iz osebnega dohodka in dohodka, doseženega 
z dodatnim delom, pa po veljavni zakonodaji ni mogoča. 

STALIŠČE IZVRŠNEGA SVETA SKUPŠČINE SR 
SLOVENIJE DO POBUDE SKUPINE 
DELEGATOV ZA ZBOR OBČIN IZ OBČINE 
LJUTOMER GLEDE USKLAJEVANJA OSEBNIH 
DOHODKO V DELA VCEV DRUŽBENIH 
DEJAVNOSTI ZA LETO 1987 

Do delegatske pobude je oblikoval Izvršni svet Skupščine 
SR Slovenije naslednje stališče: 

Družbeni dogovor o skupnih osnovah in merilih za samou- 
pravno urejanje odnosov pri pridobivanju in delitvi dohodka 
v SR Sloveniji oziroma usmeritve za njegovo izvajanje v 1988. 
letu določajo, da se pri izračunavanju družbeno primernih 

sredstev za osebne dohodke v družbenih dejavnostih izhaja iz 
družbeno primernih sredstev za bruto osebne dohodke za 
1987. leto, ki se lahko povečajo za rast v gospodarstvu 
ustrezne družbenopolitične skupnosti, kot jo oceni pristojni 
odbor za spremljanje izvajanja družbenega dogovora. Druž- 
beni dogovor torej usmerja k oblikovanju sredstev za bruto 
osebne dohodke enako, kot je podano v delegatski pobudi. 

Zakon o začasni omejitvi razpolaganja z delom družbenih 
sredstev za bruto osebne dohodke, sprejet v maju 1988. leta, 
ter na njegovi osnovi oblikovani pravilnik, sta zavezala upo- 
rabnike družbenih sredstev s področja družbenih dejavnosti, 
da lahko za 1988. leto izplačajo sredstva za bruto osebne 
dohodke po samoupravnih splošnih aktih, vendar največ do 
rasti, ki so določene v zakonu (132% za devetmesečje oziroma 
119% za vse leto). Pravilnik izrecno določa, da se kot osnova 
za 1987. leto upoštevajo povprečno obračunani osebni 
dohodki v 1987. letu. 

Te zakonske določbe so onemogočile izvajanje določil 
družbenega dogovora. K zaostajanju ravni osebnih dohodkov 
v družbenih dejavnostih so pripomogli tudi intervencijski 
predpisi o omejevanju sredstev za skupno in splošno porabo. 

Skupščina SR Slovenije je Zvezni skupščini poslala zahtevo 
za spremembe in dopolnitve tega zakona, kjer je med drugim 
zahtevala, da se pravilnik uskladi z določili zakona, tako da se 
v osebne dohodke za 1987. leto štejejo vsa izplačila v skladu 
z družbenim dogovorom. 

Zvezni izvršni svet je na predlog Zveznega komiteja za delo, 
zdravstvo in socialno politiko oblikoval besedilo predloga 
zakona o spremembah in dopolnitvah zveznega intervencij- 
skega zakona. Ob uveljavitvi tega predloga bi bilo možno 
izplačana sredstva za bruto osebne dohodke v 1988. letu 
povečati za 127% glede na preteklo leto. V negospodarskih 
dejavnostih bi se kot osnova osebnih dohodkov za 1987. leto 
upoštevali povprečni bruto osebni dohodki za 1987. leto, kot 
jih je opredeljeval družbeni dogovor. 

Ta predlog torej rešuje problematiko osebnih dohodkov 
v družbenih dejavnostih tako, kot je predlagala Skupščina SR 
Slovenije in kot se glasi tudi delegatska pobuda. Možnosti za 
uskladitev ravni osebnih dohodkov v družbenih dejavnostih 
so torej odvisne od ustreznosti sprememb in dopolnitev zvez- 
nega intervencijskega zakona o osebnih dohodkih kakor tudi 
od drugih predpisov o omejevanju skupne in splošne druž- 
bene porabe. 

Skupščina občine Ljutomer je na 27. redni seji dne 15. 9. 
1988 obravnavala poročilo o izvajanju programov družbenih 
dejavnosti v I. polletju letošnjega leta ter glede na problema- 
tiko sklenila Skupščini SR Slovenije posredovati 
DELEGATSKO POBUDO, 

da se pri spremljanju rasti osebnih dohodkov OZD družbe- 
nih dejavnosti, ki so uskladile osebne dohodke za leto 1987 
z rastjo v gospodarstvu občine s sredstvi letošnjega leta, 
upoštevajo ta sredstva v lanskoletno maso za osebne 
dohodke in izvzamejo iz mase za letošnje leto. 
Obrazložitev: 

Način usklajevanja osebnih dohodkov negospodarstva 
z gospodarstvom v lanskem letu po družbenem dogovoru je 
imel za posledico, da je bilo možno opraviti dokončno uskla- 
ditev za leto 1987 šele po zaključnem računu, torej v mesecu 
marcu letos, ko je bila znana dejanska rast osebnih dohodkov 
v gospodarstvu. 

Zaradi pomanjkanja sredstev v SIS družbenih dejavnosti 
skozi celo lansko leto je morala biti obveznost za uskladitev 
osebnih dohodkov delavcev v družbenih dejavnostih z gospo- 
darstvom prenešena v letošnje leto. 

Tudi s to uskladitvijo pa še vedno ni bila dosežena enaka 
rast osebnih dohodkov delavcev v družbenih dejavnostih 
z gospodarstvom občine. 

V letošnjem letu se zaostajanje nadaljuje in povečuje. 
V prvem polletju je bila rast osebnih dohodkov delavcev 
v družbenih dejavnostih za 15 indeksnih točk nižja od rasti 
v gospodarstvu občine, kljub temu, da so bili doseženi limiti 
interventnega zakona za dovoljeno rast osebnih dohodkov 
v OZD družbenih dejavnosti. 

Še bolj pa se povečuje zaostajanje osebnih dohodkov 
delavcev družbenih dejavnosti naše občine za republiškim 
povprečjem v dejavnostih. Že doslej pa so osebni dohodki 
v naši občini med najnižjimi v SR Sloveniji. V povprečju so 
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nižji za 20-25%, v posameznih družbenih dejavnostih pa zao- 
stajajo še več. Najbolj kritično je v izobraževanju (avgustovski 
netto OD učitelja z 15 leti delovne dobe znaša 540.000 din) in 
v otroškem varstvu (avgustovski netto OD vzgojiteljice je 
410.000 din). Ob sedanji rasti življenjskih stroškov in padanju 
realnih osebnih dohodkov je takšno zaostajanje dejansko 
nevzdržno. 

V kolikor bi bila marčevska uskladitev osebnih dohodkov za 
leto 1987 izvzeta iz mase osebnih dohodkov za letošnje leto, 
bi vsaj delno ublažili problematiko osebnih dohodkov v druž- 
benih dejavnostih v občini. Verjetno pa v podobni situaciji ni 
samo naša občina. 

Pobuda je bila dana že s strani Izvršnega sveta v mesecu 
maju na sestanku s predsedniki občinskih izvršnih svetov. 
Zagotovljeno je bilo, da se zadeva rešuje, vendar do danes 
nismo dobili nobenega odgovora. 

DRUŽBENOPOLITIČNI ZBOR 
STALIŠČE IZVRŠNEGA SVETA SKUPŠČINE SR 
SLOVENIJE DO PUBUDE SKUPIN DELEGATOV 
MESTA LJUBLJANE, OBČINE TRBOVLJE IN 
JOLANDE KOS, DELEGATKE 
DRUŽBENOPOLITIČNEGA ZBORA SKUPŠČINE 
SR SLOVENIJE GLEDE UKINITVE 
OBDAVČEVANJA PROMETA Z IZOLACIJSKIMI 
MATERIALI 
Jolanda Kos, delegatka v Družbenopolitičnem zboru Skupš- 
čine SR Slovenije je dala naslednjo delegatsko pobudo: 

»Do sprejetja planskih aktov za naslednje leto, naj se 
odpravi letos uveden prometni davek na izolacijske materiale. 
Ker govorimo o varčevanju mislim, da je sedaj priložnost, da 
naložimo delegatom in Izvršnemu svetu, da to nalogo iz- 
pelje. « ' 

Skupina delegatov Mesta Ljubljane za Zbor občin Skupš- 
čine SR Slovenije in delegatka Družbenopolitičnega zbora 
Skupščine SR Slovenije Jolanda Kos so predložili predlog za 
ukinitev obdavčevanja prometa z izolacijskimi materiali. 

Izvršni svet skupščine SR Slovenije sprejema dano pobudo. 
SR Slovenije je že ob spremembah in dopolnitvah zakona 

o obdavčevanju proizvodov in storitev v prometu (Uradni list 
SFRJ, št. 27/88) med drugim uveljavljala tudi pripombo, da se 
zadrži oprostitev plačila prometnega davka (temeljnega in 
posebnega) od gradbenega termoizolacijskega materiala. 
Vendar v usklajevalnem postopku predlog ni bil uveljavljen. 
Od 15. 6 1988 se od gradbenega termoizolacijskega materiala 
pri prodaji končnemu potrošniku obračunava in plačuje 
temeljni in posebni republiški prometni davek, in sicer po 
stopnji 8%, in posebni republiški po stopnji 13,5%. 

Odbor za finance Zbora republik in pokrajin Skupščine 
SFRJ je naložil Zveznemu sekretariatu za finance, da v sode- 
lovanju z republiškimi in pokrajinskimi organi prouči vse 
dodatne predloge, med njimi tudi predlog SR Slovenije za 
oprostitev prometnega davka (temeljnega in posebnega repu- 
bliškega) od gradbenega termoizolacijskega materiala, na 
podlagi česar naj bi Zvezni izvršni svet predložil ustrezne 
spremembe in dopolnitve zveznega zakona. 

Ce Zvezni izvršni svet v predlogu rešitev predloga Skupš- 
čine SR Slovenije za oprostitev plačila prometnega davka od 
gradbenega termoizolacijskega materiala ne bo upošteval, bo 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije ob prvi spremembi 
zakona o obdavčevanju proizvodov in storitev ponovno uve- 
ljavljal predlog. 

Če ponovni predlog ne bo uveljavljen, bo Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije predlagal dopolnitev repbuliškega 
zakona, na podlagi katere se od gradbenega termoizolacij- 
skega materiala, izdelanega z mineralnih materialov, steklene 
volne, plute in sintetičnih materialov, ne bi plačeval posebni 
republiški prometni davek. 

Družbenopolitični zbor Skupščine SR 
Slovenije je ob obravnavi delegatske 
pobude delegatke Jolande Kos in stališ- 
ča Izvršnega sveta skupščine SR Slove- 
nije do te pubude v zvezi z ukinitvijo 
obdavčevanja prometa z izolacijskimi 
materiali na seji dne 25. 10. 1988 na 
podlagi 260. člena poslovnika Skupšči- 

ne SR Slovenije sprejel naslednji 

SKLEP 
Delegacija Skupščine SR Slovenije 

v Zboru republik in pokrajin Skupščine 
SFR Jugoslavije naj stališča Izvršnega 
sveta Skupščine SR Slovenije do pobude 
glede ukinitve obdavčevanja prometa 

z izolacijskimi materiali upošteva ob pri- 
pravi sprememb zveznega zakona o ob- 
davčevanju proizvodov in storitev v pro- 
metu. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije naj 
ob pripravi sprememb zakona o poseb- 
nem prometu davka upošteva svoja sta- 
lišča. 
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Ljubljana, 8.11.1988 

SKUPŠČINA SFRJ 
KOMISIJA ZA USTAVNA VPRAŠANJA 

OBRAZLOŽITEV 

sprememb in dopolnitev v besedilu predloga 

amandmajev k ustavi SFRJ 

V Poročevalcu št. 32 z dne 28.10.1988 so objav- 
ljeni amandmaji k ustavi Socialistične federativne 
republike Jugoslavije. Danes objavljamo obrazlo- 
žitev sprememb in dopolnitev besedila predloga 
amandmajev, ki je pripravljeno na podlagi poročil 
Komisije za ustavna vprašanja Skupščine SFRJ. 
Obrazložitev k ostalim amandmajem pa je raz- 
vidna iz besedila predloga amandmajev, ki je bilo 
objavljeno v Poročevalcu št. 25 z dne 12. 9. 1988. 

OBRAZLOŽITEV 
SPREMEMB IN DOPOLNITEV 
BESEDILA PREDLOGA AMANDMAJEV 
K USTAVI SFRJ, DOLOČENEGA 
3. DO 6. AVGUSTA 1988. LETA 

AMANDMA IX 

Ta amandma določa, da je himna SFRJ ,Hej Slovani'. Dolo- 
čen je torej samo naziv himne SFRJ, z zveznim zakonom pa 
bodo urejena vsa druga vprašanja himne (notni zapis, prepes- 
nitev v jezike narodov in narodnosti, način uporabe in zaščite 
himne itd.). 

AMANDMAX 

2. točka 
Sprememba v tej točki je redakcijske narave. Z njo se 

terminološko usklajuje drugi odstavek 3. točke istega amand- 
maja - v kateri je uporabljena beseda: .nenehno'. 

5. točka 
Ta točka je spremenjena zaradi uskladitve z določbo dru- 

gega odstavka 7. točke, v kateri je predpisano, da delavci 
v organizacijah združenega dela pridobivajo dohodek tudi 
s prodajo svojih proizvodov in storitev na trgu. 

6. točka 
Z dopolnitvijo v prvem odstavku te točke je natančno dolo- 

čeno, da se vsi proizvodni dejavniki realno vrednotijo in da se 
vrednotijo vsi dejavniki, ki prispevajo k pridobivanju dohodka, 
torej tudi dejavniki poslovanja. 

8. točka 
Dopolnitev te točke zagotavlja, da se del dohodka, ki je 

rezultat dela v izjemno ugodnih naravnih pogojih ali v izjemno 
ugodnih pogojih, ustvarjenih s položajem kraja dela in poslo- 
vanja, uporablja tudi za varstvo človekovega okolja v občini, 
skupnosti občin, mestni skupnosti in republiki. To nikakor ne 
izključuje obveznosti organizacij združenega dela, da tudi te 
izločajo sredstva za te namene, temveč se tudi na ta način 
zagotavljajo sredstva za vlaganje v varstvo in izboljševanje 
človekovega okolja, kar je eden temeljnih pogojev nadaljnjega 
civilizacijskega razvoja. 

11. točka 4 
Sprememba tretjega odstavka te točke zagotavlja ustavno 

nedvoumnost, da se lahko z zveznim zakonom izdajajo tudi 
vrednostni papirji, ki imajo obeležja, podobna delnicam. 

Z določitvijo, da na novo predlagani odstavek postane tretji 
odstavek te točke, je tudi zagotovljeno, da se vsebina tega 
odstavka ne nanaša samo na zbiranje sredstev občanov, tem- 
več tudi na vlaganje sredstev občanov, kar je urejeno v prvem 
in drugem odstavku te točke. 

12. točka 
Sprememba v prvem odstavku te točke določa, da se pogoji 

za oblikovanje delovnih skupnosti predpisujejo z zakonom le 
takrat, kadar gre za delovne skupnosti družbenopolitičnih 
skupnosti, druge delovne skupnosti pa se oblikujejo na samo- 
upravnih podlagah. 

Sprememba v drugem odstavku te točke je redakcijske 
narave, da bi bilo besedilo racionalnejše, vendar zaradi le-te 
vsebina tega odstavka ni vprašljiva. 

AMANDMA XI 

4. in 5. točka 
Spremembe v teh točkah zagotavljajo ustavno jasnost, da 

imajo lahko tudi deli delovne organizacije oziroma sestav- 
ljene organizacije združenega dela ali druge oblike organiza- 
cije združenega dela sredstva, s katerimi razpolagajo in jih 
uporabljajo in glede katerih uresničujejo določene pravice in 
obveznosti v pravnem prometu. 

Aneks obrazložitve besedila predloga 
amandmajev k ustavi SFRJ 
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6. točka 
Spremembe v četrtem odstavku te točke zagotavljajo 

ustavno nedvoumnost, da se z zveznim zakonom urejajo tudi 
temelji delovanja teh skupnosti, ne pa temelji delovanja orga- 
nizacij združenega dela, ki se združujejo v skupnost. 

Medsebojni odnosi v teh skupnostih se urejajo v skladu 
z enotnim sistemom socialističnih samoupravnih družbeno- 
ekonomskih odnosov. To pomeni, da se sprejemajo skupni 
plani, torej je samo po sebi umevno, da se le-ti ne morejo 
sprejemati drugače kot sporazumno. Z zveznim zakonom ni 
mogoče določiti obveznosti združevanja sredstev za delova- 
nje sistema, ker federacija ne more sprejemati zakonov, ki 
skladno s 23. členom ustave SFRJ določajo obveznost zdru- 
ževanja sredstev. 

AMANDMA XIX 

AMANDMA XV 

1. točka 
Tretji ostavek te točke se črta, ker je ocenjeno, da ni dovoli 

jasen. 
Novo predlagani tretji odstavek določa, da se z zveznim 

zakonom lahko le izjemoma in kadar to zahteva družbeni 
interes, določi, za katere dejavnosti ali posle v okviru posa- 
meznih dejavnosti oziroma na katerih področjih na območju 
SFRJ tuje osebe ne morejo ustanoviti lastnega podjetja. 
S takšnim pooblastilom zakonodajalcu je zagotovljena mož- 
nost, da se glede določitve dejavnosti ali poslov oziroma 
področij opredelijo nujne omejitve za ustanovitev lastnih 
podjetij, kadar to zahteva družbeni interes. 

2. točka 
Novi drugi odstavek v tej točki zagotavlja ustavno nedvoum- 

nost, da je tuji osebi zagotovljeno, da lahko obdrži lastninsko 
pravico na vloženih sredstvih, kadar je ustanovila lastno 
podjetje, da je edini nosilec lastninske pravice tako na sred- 
stvih, ki jih je vložila v lastno podjetje, kot tudi na sredstvih, ki 
jih je to podjetje ustvarilo s svojim poslovanjem. Ocenjeno je, 
da je treba te pravice zagotoviti z ustavo SFRJ, ne pa prepu- 
stiti zveznemu zakonu. 

Nova 4. točka 
S predlagano novo 4. točko je nedvomno dana ustavna 

podlaga glede urejanja odnosov, ki so urejeni s tem amand- 
majem, ker je ocenjeno, da ne zadostuje ustavna podlaga 
v prvem odstavku 5. točke 281. člena ustve SFRJ, in da bi se 
jasno določile meje, v katerih se lahko ti odnosi urejajo 
z zveznim zakonom. 

AMANDMA XVI 

6. točka 
Besedilo drugega odstavka te točke je spremenjeno, ker je 

ocenjeno, da je treba določiti, kdo določi rok, po preteku 
katerega se - če rii ustanovljena samoupravna interesna 
skupnost ali druga oblika samoupravnega organiziranja, za 
katero je z ustavo določena obvezna ustanovitev na samou- 
pravnih temeljih - z zakonom oziroma odlokom skupščine 
družbenopolitične skupnosti, ki temelji na zakonu, začasno 
uredi njena organizacija in medsebojni odnosi v njej. 

AMANDMA XVIII 

1. točka 
Z dopolnitvijo te točke oziroma z določitvijo, da evidentira- 

nje, zbiranje, obdelava, izkazovanje in izmenjava navedenih 
podatkov, dejstev in informacij potekajo usklajeno, je prev- 
zeta sedanja ustavna rešitev (75. člen ustave SFRJ), s čimer je 
zagotovljeno, da se družbeni sistem informiranja konstituira 
in deluje na temeljih, ki zagotavljajo njegovo usklajeno delo- 
vanje. 

2. točka 
Sprememba v tej točki zagotavlja jasnost, da gre za dve 

različni vrsti zadev oziroma za analitične zadeve in informa- 
tivne zadeve. 

1. točka 
Spremembe tega odstavka zagotavljajo poleg redakcijske 

izboljšave tudi ustavno jasnost, da v navedenih oblikah zdru- 
ževanja dela in sredstev, na katerih obstaja lastninska pravica, 
lahko poteka ali med delovnimi ljudmi in občani, ki združujejo 
delo in svoja sredstva, ali skupaj z delavci v združenem delu in 
s sredstvi v družbeni lastnini. 

AMANDMA XXI 

1. točka 
Spremembe v tej točki prispevajo k racionalizaciji besedila, 

kar je doseženo z združitvijo prvega in drugega odstavka v eri 
odstavek. 

1., 2. In 7. točka 
Spremembe v tretjem odstavku 1. točke, tretjem odstavku 2. 

točke in v 7. točki tega amandmaja so redakcijske narave in 
ne spreminjajo bistva predlagane rešitve, temveč prispevajo 
le k racionalizaciji besedila. 

AMANDMA XXIV 

Ad 1. točka 
V 8. in 9. odstavku te točke je določeno, da delovni ljudje, ki 

samostojno opravljajo dejavnost z osebnim delom, in delavci, 
ki so pri njih zaposleni, in delovni ljudje, ki z osebnim delom 
samostojno kot poklic opravljajo umetniško ali drugo kul- 
turno, odvetniško ali drugo poklicno dejavnost, oblikujejo 
delegacijo za zbor združenega dela ne samo za območje 
občine, kot je bilo v besedilu predloga amandmajev, temveč 
imajo ti delovni ljudje pravico, da oblikujejo delegacijo tudi za 
območje krajevne skupnosti. Pri tej rešitvi je upoštevano, da 
je v razvitih in večjih krajevnih skupnostih, z večjim številom 
prebivalstva, smotrno zagotoviti oblikovanje delegacij za zbor 
združenega dela skupščine. 

Ad 2. točka 
V prvem in drugem odstavku je natančneje določeno, da 

gre za delegate za ustrezne zbore skupščin družbenopolitič- 
nih skupnosti. 

Ad. 5. točka 
V prvem odstavku te točke je namesto rešitve, ki je vsebo- 

vana v besedilu predloga amandmajev, da se delegati za 
družbenopolitične zbore skupščin družbenopolitičnih skup- 
nosti volijo iz vrst članov delegacij družbenopolitičnih organi- 
zacij, določeno, da se delegate za te zbore voli izmed vseh 
članov teh organizacij. Ta sprememba je načelne narave. Ker 
je to načelo uporabljeno v besedilu predloga amandmajev pri 
zborih združenega dela in zborih krajevnih skupnosti, ga je 
treba razširiti tudi na družbenopolitične zbore. 

Ad nova 6. točka 
Rešitev iz te točke je bila delno vsebovana v besedilu 

predloga amandmajev kot rešitev tretjega odstavka 4. točke 
amandmaja XIV. Vendar se ustavna določitev, da ima delegat, 
ki je izvoljen neposredno in s tajnim glasovanjem, pravico in 
dolžnost člana delegacije, razširja tudi na delegate za družbe- 
nopolitične zbore. V zvezi s tem je treba pripomniti, da ima 
delegat, ki je izvoljen po predlaganem načinu, le pravico in 
dolžnost člana delegacije, kar v konkretnem primeru pomeni 
člana delegacije za družbenopolitični zbor, ne postane pa 
z izvolitvijo za delegata član izvoljenega telesa družbenopoli- 
tične organizacije, ki opravlja funkcijo delegacije za družbe- 
nopolitični zbor. 

Ad nova 7. točka 
Rešitev, vsebovana v tej točki, temelji na prevladujočih 

zahtevah iz javne razprave, da naj načelo večjega števila 
kandidatov od števila, ki se voli, postane splošno načelo 
kadrovske politike. Zato je upravičeno, da se to načelo, razen 
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za delegate, kar je že določeno v besedilu predloga amand- 
majev, doda kot načelo tudi za volitve oziroma imenovanja 
nosilcev funkcij v državnih organih in s tem dopolni 94. člen 
ustave SFRJ. To bo omogočilo konkurenco znanja, sposob- 
nosti, principialnosti in drugih delovnih ter moralnih kvalitet, 
vse to pa bo prispevalo tudi k nadaljnji demokratizaciji 
kadrovske politike. 

AMANDMA XXVII 

4. točka 
Črtanje četrtega odstavka 4. točke tega amandmaja in raz- 

veljavitev tretjega odstavka 207. člena ustave SFRJ ohranja le 
ustavno načelo, da republiški oziroma pokrajinski zakon ne 
more biti v nasprotju z zveznim zakonom. 

8. točka 
V tej točki je poleg spremembe, ki je redakcijsko-tehnične 

narave, v skladu s predlagano spremembo oziroma črtanjem 
četrtega odstavka 4. točke tega amandmaja natančneje dolo- 
čeno, da se s 4. točko tega amandmaja nadomestita prvi in 
drugi odstavek 207. člena in razveljavi tretji odstavek 207. 
člena. 

AMANDMA XXIX 

Spremembe in dopolnitve v drugem odstavku 1. točke 
V javni razpravi, še posebej pa v delovnih telesih Skupščine 

SFRJ je zahtevano, da se celoviteje opredeli vloga organov 
federacije pri uresničevanju skupnih interesov. Glede na 
takšno opredelitev in koncepcijo amandmaja XXIX, ki se 
nanaša samo na sodelovanje in dogovarjanje SR in SAP pri 
uresničevanju skupnih interesov, je v drugem odstavku 1. 
točke tega amandmaja določeno, da organi federacije ne 
samo spodbujajo sodelovanje SR in SAP, temveč tudi sprem- 
ljajo to sodelovanje. Tako določena vloga organov federacije 
predpostavlja zagotovitev vpogleda na področjih, na katerih 
se uresničuje sodelovanje SR in SAP. To je pogoj, da se 
v celoti uresničujeta tudi drugi dve funkciji organov federa- 
cije. Namreč, organi federacije lahko spodbujajo to sodelova- 
nje in dajejo pobudo za sklepanje ustreznih dogovorov le, če 
aktivno spremljajo uresničevanje sodelovanja SR in SAP na 
določenih področjih. 

AMANDMA XXXVI 

Besedilo tega amandmaja je na podlagi konsultacije 
v skupščinah SR in SAP in sklepa Komisije za ustavna vpraša- 
nja, s katerim je ugotovljeno, da so odpravljeni določeni 
zadržki SAP in SR Srbije, spremenjeno glede na besedilo 
predloga amandmaja k ustavi SFRJ z dne 6/8-1988. 

Dopolnitev tega amandmaja določa, da se v 1. točki tega 
amandmaja besedi: .drugih držav' nadomestita z besedama: 
,tujih držav', v tej točki pa se doda nov odstavek, ki se glasi: 
^Republike in avtonomni pokrajini medsebojno sodelujejo pri 
uresničevanju mednarodnega sodelovanja, z zveznimi organi 
pa usklajujejo svoje mednarodno sodelovanje. 

.Avtonomni pokrajini usklajujeta svoje mednarodno sodelo- 
vanje tudi z organi SR Srbije,' in da se v 2. točki za besedama: 
,27vt člena' dodajo besede: ,in dopolni 271. člen1. 

1. točka tega amandmaja je spremenjena zaradi večje jas- 
nosti, da se mednarodno sodelovanje uresničuje s tujimi 
državami, ne pa z drugimi državami, ker bi se lahko razumelo, 
da tudi avtonomni pokrajini pri tem sodelovanju nastopajo 
kot države. 

Dopolnitev tega amandmaja je nujna zato, da se zagotovi 
mednarodno sodelovanje republik in pokrajin kot tudi uskla- 
ditev njihovega mednarodnega sodelovanja z zveznimi organi 
ter da se zagotovi uskladitev mednarodnega sodelovanja 
avtonomnih pokrajin tudi z organi SR Srbije. Tudi sicer je bila 
ta dopolnitev vsebovana v osnutku amandmajev k ustavi SFRJ 
- kot tretji odstavek amandmaja XXIX v redakciji, ki je vsebo- 
vala tudi načrtovanje mednarodnega sodelovanja. Vendar je 
bilo ocenjeno, da pojem .uresničevanje mednarodnega sode- 
lovanja' vsebuje tudi načrtovanje tega sodelovanja, tako da je 
v amandmaju izpuščena beseda: .načrtovanje'. 

AMANDMA XXXVII 

Tretji odstavek 3. točke 
Sprememba tretjega odstavka 3. točke tega amandmaja 

natančneje določa merila, kdaj Zvezni izvršni svet nepo- 
sredno zagotovi izvrševanje zveznih zakonov, za katerih izvr- 
ševanje so odgovorni republiški oziroma pokrajinski organi. 
Amandma določa, da Zvezni izvršni svet neposredno zagotovi 
izvrševanje navedenih zveznih predpisov, če utegne neizvrše- 
vanje teh predpisov povzročiti večje materialne posledice, 
ogroziti življenje in zdravje ljudi ter varnost države ali povzro- 
čiti druge hujše posledice. Rešitev je v skladu z intencijami 
predloga, da se začne postopek za spremembo ustave SFRJ 
o doslednem uresničevanju ustavnosti in zakonitosti in zago- 
tavljanju enotne uporabe zveznih zakonov, drugih predpisov 
in splošnih aktov. 

AMANDMA XXXVIII 

Besedilo predloga amandmajev k ustavi SFRJ o financira- 
nju JLA je delno spremenjeno in dopolnjeno glede na bese- 
dilo predloga z dne 6/8-1988. leta (amandma XXXIV in 
amandma XXXVI, 3. točka, 3. podtočka in 6. točka), in sicer: 

1. V 1. točki je na koncu dodano besedilo: ,V odstotku od 
uresničenega narodnega dohodka'. S tem je natančneje dolo- 
čeno, da se sredstva za financiranje JLA - ki se sicer določajo 
na istih podlagah kot celoten obseg za finaciranje JLA 
v obdobju, za katero se sprejema srednjeročni družbeni plan 
Jugoslavije — zagotavljajo vsako leto v istem odstotku kot za 
zadevno obdobje, vendar od uresničenega narodnega do- 
hodka. 

2. V 2. točki je dana nova formulacija, po kateri se lahko 
z zveznim zakonom v okviru proračunskih prihodkov federa- 
cije določijo za financiranje JLA tudi posebni davek od pro- 
meta proizvodov in storitev in drugi namenski viri, če je to 
zaradi zagotovitve potrebnih sredstev nujno, pa tudi drugi 
davki v okviru temeljev davčnega sistema. 

3. 3. točka je dopolnjena tako, da se z 2. točko tega amand- 
maja dopolnita drugi odstavek 279. člena ustave SFRJ in 
drugi odstavek 264. člena ustave SFRJ. 

AMANDMA XXXIX 

Nova 1. podtočka 
Glede na to, da je v ustavi SFRJ (4. točka 281. člena) že 

določeno, da federacija po zveznih organih ureja .temelje 
lastninsko-pravnih razmerij', kar pomeni tudi .temelje 
zadružne lastnine' je črtana nova 1. podtočka, ki nadomešča 
podtočko (10) tega amandmaja. V skladu s tem predlogom se 
črta tudi podtočka (10) predloga amandmajev k ustavi SFRJ. 

1. točka,, podtočka (S) 
Glede podtočke (5), ki se nanaša na obseg pristojnosti 

federacije na področju davčnega sistema, je dogovorjeno, da 
se v obrazložitvi izrecno navede, da bo na podlagi pooblastila 
iz te točke federacija urejala samo enotne temelje davčnega 
sistema - vire, vrste, zavezance in davčne osnove, ki so 
pomembni za delovanje enotnega jugoslovanskega trga na 
področju davkov, ki se nanašajo na subjekte, ki opravljajo 
aospodarsko dejavnost oziroma na subjekte tržnega poslo- 
vanja. 

1. točka, podtočka (12) 
S to podtočko je določena ustavna podlaga, da se z zveznim 

zakonom urejajo vsa vprašanja v zvezi s himno SFRJ. Glede 
na to, da je z amandmajem IX določeno, da je himna SFRJ 
,Hej Slovani', podtočka (12) v tem amandmaju omogoča, da 
se z zveznim zakonom podrobneje uredijo vprašanja, ki se 
nanašajo na vsebino, notni zapis, način uporabe in druga 
vprašanja himne SFRJ. 

1. točka, podtočka (13) 
Dopolnitev amandmaja v podtočki (13) določa, da federa- 

cija po svojih organih ureja poleg prometa in prevoza razstre- 
liv in ionizirajočih ter drugih nevarnih snovi tudi njihovo 
odlaganje ter prevoz vnetljivih tekočin in plinov in opravlja 
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nadzor na izvrševanjem zveznih predpisov s teh področij. 
Ocenjeno je, da je zaradi teh vprašanj nujno razširiti poo- 

blastilo federacije iz 10. točke 281. člena ustave SFRJ tako, da 
federacija ureja ne samo promet in prevoz ionizirajočih in 
nevarnih snovi, temveč tudi odlaganje nevarnih snovi. 

Pooblastila federacije na področju izvrševanja zveznih 
predpisov z navedenih področij so razširjena tudi na opravlja- 
nje nadzora. Ocenjeno je, da naj bi federacija imela le poobla- 
stila za opravljanje določenega inšpekcijskega in strokovnega 
nadzora za izvrševanje zveznih predpisov na teh področjih, ne 
pa, da tudi sprejema in zagotavlja vse ukrepe ter poqoie za 
njihovo izvrševanje. 

Podtočka (14) 
Predlog, da naj se v besedilu predloga amandmajev ustrez- 

neje izrazi pojem, režim voda', ki bi dal ustavno podlago, po 
kateri bi federacija urejala ne samo .hidrološki režim voda', 
temveč tudi .temelje za uporabo teh voda in upravljanje 
z njimi, ni sprejet. Da bi se odpravili nesporazumi, kaj se 
razume s pojmom .režim voda', je Komisija sklenila, da naj se 
v obrazložitvi tega amandmaja nedvoumno pove, da federa- 
cija na podlagi pooblastila iz 14. podtočke ureja .hidrološki in 
pravni režim voda', ki je pomemben za vso državo, in meddr- 
žavnih voda, glede na to, da so vode dobrine splošnega 
pomena in da se le-te uporabljajo pod pogoji in na način 
določenimi z zakonom. 

Predlog, da se podtočka (14) preoblikuje tako, da se glasi: 
.ureja režim voda, vodno bilanco, varstvo pred poplavami in 
varstvo pred onesnaževanjem voda, ki so pomembne za vso 
državo, in mednarodnih voda, ter zagotavlja izvrševanje zvez- 
nih predpisov s tega področja', ni sprejet, ker ni ovir, da teh 
vprašanj ne bi mogli urejati z zveznim zakonom. 

★ ★ ★ 

Ta amandma ne vsebuje prejšnje podtočke (12) predloga 
amandmajev (z dne 6/8—1988. leta), po kateri federacija ureja 
sistem varstva s to ustavo določene ureditve (državna varnost) 
in zagotavlja izvrševanje zveznih predpisov s tega področja, 
kadar je to v interesu vse države določeno z zveznim zako- 
nom. S tem se ohranja sedanji obseg pristojnosti na tem 
področju. 

V skladu s tem je v besedilu predloga amandmajev k ustavi 
Si RJ črtana 6. točka amandmaja XXXIII, ki sg nanaša na 
možnost ustanavljanja organizacijskih enot na področiu 
državne varnosti. 

AMANDMAXL 

Točka 1-3 
V drugem odstavku 1. točke tega amandmaja je povečano 

število delegatov iz združenega dela za Zvezni zbor. 
Namesto najmanj polovice, kot je bilo predvideno v varianti 

besedila predloga amandmaja iz avgusta meseca, amandma 
XL določa, da mora biti absolutna večina delegatov v Zvez- 
nem zboru iz združenega dela. S tem je zagotovljen večji vpliv 
združenega dela pri delu in odločanju v Zveznem zboru. Ta 
rešitev je v skladu s predlogom, da se začne postopek za 
spremembo ustave SFRJ in s številnimi zahtevami iz javne 
razprave, da se zagotovi odločujoča vloga združeneaa dela 
pri odločanju v Skupščini SFRJ. 

V 2. točki tega amandmaja je določeno, da delegacijo SR in 
SAP v Zboru republik in pokrajin sestavlja več kot polovica 
delegatov iz združenega dela. S tem je tako kot v Zveznem 
zboru zagotovljena odločujoča vloga delegatov iz združenega 
dela v Skupščini SFRJ. V kolikšni meri bo izkazan vpliv zdru- 
ženega dela v Skupščini SFRJ, bo odvisno med drugim tudi 
od vloge združenega dela v republiških in pokrajinskih skupš- 
činah, ki bo okrepljena z ustreznimi ustavnimi amandmaji 
v SR in SAP. ' 

V 3. točki tega amandmaja je določeno, da Zbor republik in 
pokrajin - tako kot v veljavni ustavi SFRJ - odloča s soglas- 
jem tudi kadar določa ustrezno politiko na področjih za 
katere sprejema zvezne zakone s soglasjem skupščin SR in 
SAP. Tako ni sprejet predlog, da se poenostavi in zagotovi 
učinkovitejši sistem odločanja v Zboru republik in pokrajin 
oziroma zoži krog vprašanj, o katerih ta zbor odloča s soglas- 
jem. V skladu s tem so iz besedila predloga amandmajev 

k ustavi SFRJ z dne 6. avgusta 1988. leta črtane 2 in 5 
podtočka 3. točke in 7. točka. 

Pristojnost Zbora republik in pokrajin Skupščine SFRJ 
glede vprašanj, o katerih odloča na podlagi soglasja skupščin 
republik in avtonomnih pokrajin, ki je predpisana v 3. pod- 
točki 3. točke amandmaja XL, je dopolnjena v tem smislu, da 
Zbor republik in pokrajin sprejema tudi zvezne zakone, s kate- 
rimi se določajo posebni davek od prometa proizvodov in 
storitev, drugi namenski viri ter drugi davki v okviru temeljev 
davčnega sistema, ki so predvideni kot dopolnilni viri prihod- 
kov za financiranje JLA. 

6. točka 
Ta točka je spremenjena tako, da kolikor se do dneva, ko bi 

moral biti sprejet proračun federacije, ne doseže soglasje 
skupščin republik in pokrajin glede skupnega obsega sred- 
stev za financiranje federacije, se v Zboru republik in pokrajin 
na predlog Predsedstva SFRJ Jugoslavije določijo sredstva za 
financiranje JLA v znesku do ustreznega dela skupnega 
obsega sredstev iz srednjeročnega planskega obdobja za 
zadevno leto. 

AMANDMA XLI 
V primerjavi z besedilom predloga amandmajev k ustavi 

SFRJ iz avgusta 1988. leta je s tem amandmajem v 1. točki 
redakcijsko bolj natančno določen način volitev članov Pred- 
sedstva SFRJ. 

V drugem odstavku 2. točke tega amandmaja je določena 
tudi pravica Skupščine SFRJ, da lahko predlaga, da se razreši 
člana Predsedstva SFRJ pred iztekom časa, za katerega je bil 
izvoljen. 

S tem je okrepljena vloga Skupščine SFRJ glede odgovor- 
nosti članov Predsedstva SFRJ, kar je v skladu z mnogimi 
zahtevami iz javne razprave o osnutku amandmajev k ustavi 
SFRJ. 

AMANDMA XLII 
S tem amandmajem se ukinja Svet federacije. Ta amandma 

naj bi poleg drugih predlogov prispeval k racionalizaciji insti- 
tucij federacije in celotne družbene nadstavbe nasploh. 

Ustrezna določba ustavnega zakona predvideva, da ta 
amandma začne veljati s 1/1-1991, ker se bo v tem obdobju 
iztekel mandat večini sedanjih članov Sveta federacije. 

S tem amandmajem se razveljavljajo vse določbe (288., 315. 
in 332. čl.) ustave SFRJ, ki se nanašajo na Svet federacije. 

AMANDMA XLIII 
Osnovni namen predlaganih rešitev v tem amandmaju je 

zagotovitev ustavne podlage za smotrnejši sestav Zveznega 
izvršnega sveta in njegovega kakovostnejšega ter učinkovitej- 
šega dela. V zvezi s tem je določeno, da se pri izvolitvi vseh 
članov Zveznega izvršnega sveta izhaja iz istih ustavnih meril, 
ki bodo zagotovila enakopravno zastopanost republik in 
ustrezno zastopanost avtonomnih pokrajin, hkrati pa takšno 
strokovno-politično sestavo Zveznega izvršnega sveta, ki bo 

/ zagotavljala opravljanje njegovih pomembnih ustavnih funkcij 
in nalog. S tem so glede izvolitve članov Zveznega izvršnega 
sveta ukinjena različna ustavna merila (pariteta pri tako ime- 
novani ožji sestavi Zveznega izvršnega sveta hkrati pa upošte- 
vanje narodnostne zastopanosti pri izvolitvi širše nestave 
Zveznega izvršnega sveta - zveznih sekretarjev in drugih 
funkcionarjev, ki vodijo zvezne upravne organe). Ta ustavna 
rešitev omogoča, da se bo zmanjšalo število članov Zveznega 
izvršnega sveta, s tem pa zagotavljeno, da bo njegovo delo 
smotrnejše, učinkovitejše in odgovornejše. 

S tem amandmajem se nadomestita prvi in četrti odstavek 
348. člena ustave SFRJ. 

AMANDMAXLV 
Ta amandma določa pristojnost Zveznega sodišča nekoliko 

drugače, kot je bilo predvideno v besedilu predloga amand- 
majev k ustavi SFRJ z dne 6. avgusta 1988. leta. Zaradi 
nesoglasja sta iz predlagane pristojnosti Zveznega sodišča 
izpuščeni prejšnji 5. in 6. podtočka, ki se nanašata na odloča- 
nje na zadnji stopnji ali po izrednem pravnem sredstvu o sod- 
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bah sodišč, izdanih v gospodarskih sporih, kadar so Stranke iz 
različnih republik ali iz avtonomne pokrajine in druge repu- 
blike, če tako določa zvezni zakon, ter na odločanje o kršitvi 
svobod in pravic človeka in občana, določenih z ustavo SFRJ, 
kadar je to določeno z zveznim zakonom. 

Skladno s temi spremembami je dopolnjena podtočka 
2 tega amandmaja, po kateri Zvezno sodišče odloča tudi 
o premoženjskih sporih med republikami oziroma med avto- 
nomno pokrajino in drugo republiko. S tem je realizirana 22. 
točka predloga, da se začne postopek za spremembo ustave, 
ki se nanaša na zagotovitev enotnosti in skupnosti v SR Srbiji. 
AMANDMA XLVI 

Ker ni bilo doseženo soglasje o razširitvi pristojnosti Zvez- 
nega sodišča Jugoslavije, ta amandma določa, da postopek 

I. USTAVNA PODLAGA ZA IZDAJO ZAKONA 
Ustavna podlaga za izdajo zakona je podana v 7. točki 321. 

člena Ustave SR Slovenije, po kateri se z zakonom urejajo 
vprašanja v zvezi s sistemom financiranja in finančnega 
poslovanja družbenopolitičnih skupnosti, v šesti alinei 335. 
člena Ustave SR Slovenije, po kateri Skupščina SR Slovenije 
sprejema republiški proračun ter v določbah 319. člena 
Ustave SR Slovenije, po kateri SR Slovenija zagotavlja sred- 
stva za zadovoljevanje splošnih družbenih potreb v prora- 
čunu. 

pred Ustavnim sodiščem Jugoslavije lahko začne organ Zveze 
sindikatov Jugoslavije, ki je določen z njenim statutom. Dolo- 
čena sta tudi štiriletni mandat za predsednika Ustavnega 
sodišča (namesto enoletnega) in prepoved ponovne izvolitve 
predsednika Ustavnega sodišča Jugoslavije. 

Iz tega amandmaja so izpuščeni predlogi, navedeni 
v amandmaju XXXIX besedila predloga amandmajev z dne 6. 
avgusta 1988, in sicer 1. točka, ki se nanaša na pristojnost 
Ustavnega sodišča Jugoslavije (s čimer se ohranja veljavna 
ustavna rešitev o pristojnosti Ustavnega sodišča) in 2. ter 4. 
tč., ki sta bili nujni zaradi uskladitve s 4. podtočko 1. točke. 

II. OBSTOJEČE STANJE IN RAZLOGI ZA IZDAJO 
ZAKONA 

V skladu z določili 319. člena Ustave SR Slovenije in zako- 
nom o financiranju splošnih družbenih potreb v družbenopo- 
litičnih skupnostih Socialistična republika Slovenija zagotav- 
lja sredstva za zadovoljevanje splošnih družbenih potreb 
v proračunu. Sredstva republiškega proračuna se uporabijo 
za financiranje republiških organov in temeljnih pravosodnih 
organov, za pomoč manj razvitim območjem v SR Sloveniji 

PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA 

o proračunu SR Slovenije za leto 1989 z osnutkom 

zakona (ESA-607)     

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 137. seji dne 3. 
novembra 1988 določil besedilo: 

- PREDLOGA ZA IZDAJO ZAKONA O PRORAČUNU SR 
SLOVENIJE ZA LETO 1989 Z OSNUTKOM ZAKONA, 

ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi prve alinee 215. 
člena, drugega odstavka 265. člena, 266., 267. in 311., člena 
poslovnika Skupščine SR Slovenije. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije predlaga skupščini SR 
Slovenije, da hkrati obravnava in sprejme predlog za izdajo 
zakona z osnutkom zakona, ker bo le z združitvijo faz mogoče 
sprejeti predlog navedenega zakona do konca leta 1989. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije navedenega zakona ni 
mogel predložiti pravočasno, ker so bila odprta še vsa 

temeljna vpršanja, ki vplivajo na določanje globala splošne 
porabe. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na podlagi 69. člena 
poslovnika Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije in na 
podlagi 220. in 221. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije 
določil, da bodo kot njegovi predstavniki pri delu skupščin- 
skih delovnih teles sodelovali: 

- Miroslav ZEMLJIČ, namestnik republiškega sekretarja za 
finance, 

- Alenka MARKIČ, namestnica republiškega sekretarja za 
finance in 

- Mihailo MADZAREVIC, pomočnik republiškega sekre- 
tarja za finance. 

REPUBLIŠKI SEKRETARIAT ZA FINANCE 

POVZETEK 

Ustavna podlaga za izdajo zakona je podana v 7. točki 
321. člena Ustave SR Slovenije, po kateri se z zakonom 
urejajo vprašanja v zvezi s sistemom financiranja in 
finančnega poslovanja družbenopolitičnih skupnosti, v 6. 
alinei 335. člena Ustave SR Slovenije, po kateri Skupščina 
SR Slovenije sprejema republiški proračun ter v določbah 
319. člena Ustave SR Slovenije, po kateri SR Slovenija 
zagotavlja sredstva za zadovoljevanje splošnih družbenih 
potreb v proračunu. 

Ta zakon ureja zagotavljanje obsega sredstev za zado- 
voljevanje splošnih družbenih potreb v letu 1989. 

Obveznosti iz naslova intervencij v gospodarstvu in pri- 
spevka proračunu federacije za leto 1989 niso vključene 
v zakon, ker še niso znane. Prav tako zakon ne vsebuje 
ocene virov sredstev za posamezne vrste davkov. 

Ne glede na to, da v tem trenutku še niso znane obvez- 
nosti SR Slovenije iz naslova intervencij v gospodarstvu in 
prispevki proračunu federacije in da trenutno še ni možna 
ocena virov sredstev za posamezne vrste davkov, Izvršni 
svet ocenjuje, da se globalna davčna obremenitev v letu 
1989 ne bo povečala v primerjavi z letom 1988. 

PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA 

o proračunu SR Slovenije za leto 1989 
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pod pogoji in po merilih, ki so določeni z zakonom, za zaščito 
borcev ter vojaških vojnih invalidov, za intervencije v gospo- 
darstvu, določene z zakonom in za druge obveznosti v okviru 
pravic in dolžnosti republiških organov in temeljnih pravosod- 
nih organov. 

Na podlagi 320. člena Ustave SR Slovenije, SR Slovenija 
zagotavlja za uresničevanje nalog federacije svoj prispevek 
v skladu z načelom enakopravnosti in s skupno odqovor- 
no®JJ° republik in AP za financiranje federacije. 

Obveznosti SR Slovenije iz naslova intervencij v gospodar- 
stvu in prispevka proračunu federacije za leto 1989 še niso 
znane, zato niso vključene v ta predlog za izdajo zakona 

Ubseg republiškega proračuna za leto 1989 brez obveznosti 
iz naslova intervencij v gospodarstvu in prispevka proračunu 
federacije znaša 1.068.542 mio din. V okviru tako začrtaneaa 
obsega republiškega proračuna se bodo v letu 1989 pokrivale 
naslednje obveznosti. 

1. sredstva za delo upravnih in pravosodnih organov in 
sredstva za posebne in druge namene za delo upravnih in 
pravosodnih organov, 

2. sredstva za ljudsko obrambo, 
3. sredstva za spodbujanje razvoja, intervencije v gospodar- 

ju sp°d.buianie hirejšega razvoja gospodarsko manj raz- vitih območij, 

stim sredstva' Prenešena drugim družbenopolitičnim skupno- 
5. sredstva za družbene dejavnosti, 
6. sredstva za druge splošne družbene potrebe, 
7. izločanje sredstev rezerv, 
8. drugi odhodki. 

III. NAČELA, NA KATERIH TEMELJI ZAKON 
Predlog za izdajo zakona temelji na naslednjih načelih' 
7 x 'tlu 1989 treba za9o*oviti sredstva za financiranje splošnih družbenih potreb, 

^?,za fi"ancjranie splošnih družbenih potreb pripadajo republiki prihodki, ki jih določa zakon o financiranju splošnih 
družbenih potreb v družbenopolitičnih skupnostih. 

IV. FINANČNA SREDSTVA POTREBNA ZA 
IZVAJANJE ZAKONA 

cD^?'ede na t0, da v tem trenutl<u še niso znane obveznosti Slovenije iz naslova intervencij v gospodarstvu in pri- 
spevka proračunu federacije in ne glede na to, da trenutno še 
ni možna ocena virov sredstev za posamezne vrste davkov 
..Jo«' ocenjuje, da se globalna davčna obremenitev v letu 1989 ne bo povečala v primerjavi z letom 1988. 

OSNUTEK ZAKONA 

o proračunu SR Slovenije za leto 1989 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 

inar^rorajU!^om Socialistične republike Slovenije za leto 1989 (v nadaljnjem besedilu republiški proračun) se zagotav- 
ljajo sredstva za financiranje splošnih družbenih potreb 
v Socialistični republiki Sloveniji. 

2. člen 

®£.UP"'. Prihodki republiškega proračuna za leto 1989 v višini din se razporedijo za: 
- obveznosti v SR Sloveniji 
- odstopljena sredstva uporabnikom zunaj SR Slovenije 
- prispevek federaciji v letu 1989 
Pregled prihodkov republiškega proračuna in njihova raz- 

poreditev sta zajeta v bilanci prihodkov in odhodkov ki je 
sestavni del republiškega proračuna. 

3. člen ' 
Od prihodkov po prvi alinei prvega odstavka prejšnjeaa 

Slovenije V sredstva rezerve Socialistične republike 

4. člen 
Sredstva republiškega proračuna se delijo med letom ena- 

rno™ed vse nosilce oziroma uporabnike v okviru dose- 
° kov,,.^ni z zakonom ali s posebnim aktom 

cvlto CL. Socialistične republike Slovenije ali Izvršnega 
"f S<?c!al,stične republike Slovenije (v nadalj- d'',u, 'zvršni svet) oziroma s pogodbo med Sociali- 

s^edstevdrujače ^očeno" °Zir°ma uP°rabnik°m 

5. člen 

h«oHiiabn'kl Sr?ds,'e1
v republiškega proračuna (v nadaljnjem uporabniki) so dolžni uporabljat sredstva republi- 

škega proračuna le za namene, ki so opredeljeni v posebnem 
delu, ki je sestavni del tega zakona. ' H 

6. člen 
Kot sredstva za delo se republiškim upravnim organom in 

n ST"1 ter republiškim pravosodnim organom, temelj- nim sodiščem, splošnim sodiščem združenega dela in temelj- 

v skladu na * L nadalJnlem besedilu: organi) v skladu s 104. členom zakona o sistemu državne uprave in 
o Izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije ter o republišk h 
upravnih organih v letu 1989 zagotavljajo: Pu°"SKin 
~ a s/"edstva. ki jih delavci v skladu z navedenim zakonom pridobivajo kot dohodek delovne skupnosti, 
,~f"3ds,va za osebne dohodke funkcionarja, ki vodi upravni organ in za njegovega namestnika 

- sredstva za materialne stroške, 
- sredstva opreme in amortizacije, 
- sredstva za posebne namene. 

7. člen 

inma^Dnolf za del0,se or9anom med letom dodeljujejo pravi- 
i« od «naHi«rt° K1 mesećne akontacije, vendar v odvisno- „' ° Zfpadlostl obveznosti ter ob upoštevanju likvidnost- nega položaja republiškega proračuna. 

8. člen 

7_^®d®tva za osebne dohodke delavcev se bodo organom 
™ J 9 na število in strukturo delavcev v posamez- 

Ta^rt«t!fUc zman,ša"a za usklajevanje osebnih dohodkov. Ta sredstva se na podlagi sklepa Izvršnega sveta med letom 
povečajo za odstotek usklajevanja osebnih dohodkov. 

9. člen 

„^■r®ds,va za materialne stroške, posebne namene in amorti- 
nmrlrfma °QH l ° potreb in mozne rasti republiškega Sredstva za posebne namene bodo organom 
dodeljena na podlagi pismenih zahtevkov. 

10. člen 

amortadl .u*nk°vi,e'še in racionalnejše uporabe sredstev a"l°7'Zfcl)e bodo VSI uporabniki združevali sredstva, ki se jim 
sfedstol'd'oločt Izvršni svet'° PfemiČnin' Naći" združevan<a 

11. člen 
Ce se med letom znatno spremeni delovno področje ali 

pristojnost, obseg ali narava nalog organa ter pogoji za nji- 
hovo izvrševanje, se mu lahko sorazmerno poveča ali zmanjša 
tudi obseg sredstev za delo na podlagi programa, ki ga potrdi 
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12. čien 
Če se med letom ustanovi nov organ, se sredstva za nje- 

govo delo zagotavljajo iz tekoče proračunske rezerve na pod- 
lagi predlaganega programa dela, ki ga potrdi Izvršni svet. 

Ce se med letom ukine organ ali drugi uporabnik, se morajo 
neporabljena sredstva za delo organa oziroma uporabnika 
prenesti v tekočo proračunsko rezervo. 

13. člen 
Organi in drugi uporabniki morajo izvrševati svoje naloge 

v mejah sredstev, ki so jim odobrena z republiškim prora- 
čunom. 

Uporabniki ne smejo prevzemati na račun republiškega 
proračuna obveznosti, ki bi presegle z republiškim proraču- 
nom določena sredstva. 

Organi in delovne skupnosti teh organov smejo prevzemati 
obveznosti po pogodbah in samoupravnih sporazumih le 
v mejah sredstev, ki so jim odobrena z republiškim prora- 
čunom. 

14. člen 
Izvršni svet lahko začasno zmanjša zneske sredstev, ki so 

v posebnem delu republiškega proračuna razporejeni za 
posamezne namene, ali začasno zadrži uporabo teh sredstev, 
če prihodki republiškega proračuna med letom niso doseženi 
v predvideni višini. 

O ukrepu iz prejšnjega odstavka mora Izvršni svet obvestiti 
Skupščino Socialistične republike Slovenije in predlagati 
ukrep oziroma ustrezno spremembo republiškega proračuna. 

15. člen 

Vsi prihodki, ki jih uporabniki ustvarjajo s svojo dejav- 
nostjo, so prihodek republiškega proračuna, če ni s tem 
zakonom drugače določeno. 

16. člen 
Prihodke, ki jih ustvarijo iz plačil za storitve po prejšnjem 

členu, lahko uporabljajo za pokritje materialnih stroškov in 
amortizacije naslednji uporabniki: 

- Skupščina SR Slovenije, 
- Republiški sekretariat za pravosodje in upravo, 
- Republiški sekretariat za ljudsko obrambo, 
- Republiški komite za informiranje, 
- Republiški komite za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 
- Zavod SRS za mednarodno, znanstveno, tehnično, pro- 

svetno in kulturno sodelovanje, 
- Zavod SRS za varstvo naravne in kulturne dediščine, 
- Seizmološki zavod SR Slovenije, 
- Arhiv SR Slovenije, 
- Republiška geodetska uprava, 
- Družbeni pravobranilec samoupravljanja SR Slovenije, 
- kazensko poboljševalni zavodi ter Prevzgojni dom Ra- 

deče. 

17. člen 
Prihodki, ki jih ustvarijo iz plačil za storitve po 15. členu 

tega zakona, lahko uporabljajo za namene iz 104. člena 
zakona o sistemu državne uprave in o Izvršnem svetu Skupš- 
čine SR Slovenije ter o republiških upravnih organih, nasled- 
nji organi: 
- Protokol v Izvršnem svetu, 
- Servis za protokolarne storitve, 
- Sekretariat Izvršnega sveta, 
- Hidrometeorološki zavod SR Slovenije, 
- Zavod SRS za statistiko, 
- Republiški sekretariat za notranje zadeve, 
- Luška kapitanija Koper, 
- Zavod SRS za šolstvo, 
- Zavod SRS za družbeno planiranje 

18. člen 
Prihodke, ki jih ustvarijo iz plačil za storitve po 15. členu 

tega zakona, uporabljajo tudi naslednji organi, in sicer. 
- Zavod SR Slovenije za rezerve - za financiranje dejavno- 

sti zavoda, .. 
- Republiški sekretariat za pravosodje in upravo - za kritje 

izdatkov upravljanja in investicijskega vzdrževanja upravnih 
in poslovnih stavb ter za plačilo najemnin. 

19. člen 
Za zakonito in smotrno uporabo sredstev, ki so uporabniku 

odobrena v republiškem proračunu, je odgovoren predstojnik 
kot odredbodajalec. Poleg predstojnika je za zakonito upo- 
rabo sredstev republiškega proračuna odgovoren tudi vodja 
računovodstva. 

20. člen 
Uporabniki so dolžni Republiškemu sekretariatu za finance 

predložiti predračune in finančne načrte za leto 1989 ter 
zaključne račune za leto 1988 najpozneje do 15. marca 1989. 
Organi iz 16., 17. in 18. člena so dolžni v skladu z 220. členom 
zakona o sistemu državne uprave in o Izvršnem svetu Skupš- 
čine SR Slovenije ter o republiških upravnih organih predlo- 
žiti Izvršnemu svetu v mesecu septembru 1989 v soglasje 
okvirni program storitev, ki jih bodo opravljali za druge upo- 
rabnike v naslednjem letu. 

Organi so dolžni dodatno predložiti Republiškemu sekreta- 
riatu za finance do 15. marca 1989 podatke za analizo zaključ- 
nih računov, skladno z navodilom tega sekretariata. 

21. člen 
Neporabljena sredstva za posebne namene so dolžni organi 

najpozneje do 31. decembra vrniti v republiški proračun, 
razen: 

- Republiški sekretariat za notranje zadeve na podlagi 135. 
člena zakona o notranjih zadevah, 

- Republiški sekretariat za ljudsko obrambo na podlagi 
292. člena zakona o splošni ljudski obrambi in družbeni 
samozaščiti. 

22. člen 
Izvršni svet je pooblaščen, da odloča: 
1. o prenosu sredstev med posameznimi nameni republi- 

škega proračuna, določenimi v bilanci odhodkov; 
2. o uporabi sredstev rezerve Socialistične republike Slove- 

nije do višine 400.000.000 dinarjev v posameznem primeru, 
vendar samo za namene iz 1. točke 39. člena zakona o financi- 
ranju splošnih družbenih potreb v družbenopolitičnih skup- 
nostih (Uradni list SRS, št. 39/74 in 4/78); 

3. o uporabi sredstev tekoče proračunske rezerve republi- 
škega proračuna za zneske, ki presegajo 2.000.000 dinarjev; 
za zneske do višine 2.000.000 dinarjev pa je pooblaščena 

. koordinacijska komisija Izvršnega sveta. 
Sredstva tekoče proračunske rezerve se bodo dodeljevala: 
- za naloge, za katere v proračunu niso zagotovljena sred- 

stva in ki po svoji vsebini sodijo v splošno porabo na ravni 
republike, 

- za naloge, za katere v proračunu niso zagotovljena sred- 
stva v zadostnem obsegu. 

23. člen 
Republiški srekretariat za finance opravlja nadzor: 
- nad finančnim, materialnim in računovodskim poslova- 

njem uporabnikov po namenu, obsegu in dinamiki porabe, 
- nad financiranjem investicij, za katere se sredstva delno 

ali v celoti zagotavljajo iz republiškega proračuna. 
Če se pri opravljanju proračunskega nadzora pri uporabni- 

kih ugotovi, da sredstva niso porabljena za tiste namene, za 
katere so bila dodeljena, ima Republiški sekretariat za finance 
pravico zahtevati, da se ta sredstva vrnejo v republiški prora- 
čun, in o tem obvesti Izvršni svet. 

Če Republiški sekretariat za finance pri opravljanju nadzora 
iz prvega odstavka tega člena ugotovi, da finančno ali materi- 
alno knjigovodstvo pri uporabnikih ni ustrezno urejeno, je 
dolžan o tem obvestiti Izvršni svet in mu predlagati ustrezne 
ukrepe. 

24. člen 
Republiški srekretariat za finance je pristojen, da 
- opravlja med letom poračunavanja, ki so potrebna zaradi 

sprememb v programih dela organov, 
- odloča na podlagi pismenega predloga posameznih 

priloga poročevalca 
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nosilcev sredstev o prenosih med sredstvi za namene iz 104 
C'ena zakona o sistemu državne uprave in o Izvršnem svetu 
skupščine Socialistične republike Slovenije ter o republiških 
upravnih organih in med različnimi postavkami istega na- 
mena, 

- odloča o dodelitvi sredstev uporabnikom iz postavke 
sredstva za spremembe med letom, 

- odloča o uporabi sredstev rezerve za premoščanie likvid- 
nostnih problemov proračuna, 

- na podlagi sklepa Izvršnega sveta dodeljuje organom 
sredstva za usklajevanje osebnih dohodkov delavcev. 

25. člen 
Nosilci sredstev po organih so: 

1. Sekretariat Izvršnega sveta: 
V okviru »sredstev za družbenopolitične in družbene orqa- 

nizacije« za postavko: 
- »ustavne obveznosti« 

2. Sekretariat Izvršnega sveta za kadrovska vprašanja: 
V okviru »sredstev za izobraževanje« za postavki' 
- »štipendije za potrebe organov v federaciji«, 
- »štipendije za potrebe republiških upravnih organov«, 

3. Urad IS za narodnosti: 
V okviru »sredstev za družbenopolitične in družbene orqa- 

nizacije« za postavki: 
- »financiranje narodnosti«, 
- »sofinanciranje s SR Hrvatsko«. 

4. Republiški sekretariat za finance: 

V okviru »sredstev za investicije v osnovna sredstva« za 
postavko: 

- »odplačilo anuitet«, 
V okviru »sredstev za ljudsko obrambo« za postavko: 
- »medrepubliški program namembne proizvodnje«. 
V okviru »sredstev za kompenzacije, premije, regrese in 

povračila« za postavki: 
- »sredstva za regres za umetna gnojila, varstvo rastlin in 

kakovostno sortno seme«, 
- »sredstva za regresiranje dela stroškov iz naslova obresti 

stvu« Za namene v okviru selektivnega programa v kmetij- 
V okviru »sredstev za znanost« za postavko- 
- »ekspertize v tekočem letu« 
V okviru »sredstev za socialno varstvo« za postavko' 
- »odškodnine po sodnih sklepih«, 
V okviru »sredstev za druge splošne družbene potrebe« za 

postavke: 
»sanacija, povečanje zmogljivosti, vzdrževanje in qrad- 
v'®°^090rskih planinskih postojank v obdobju iyob—iyyO«, 

vije >>0dplačil° inozemskih dolgov Narodni banki Jugosla- 
- »spodbujanje tehnološkega razvoja Jugoslavije«, 
- »plačilo provizije Narodni banki Jugoslavije za sredstva 

odstopljena SR Sloveniji v trajno last«, 
- »sredstva za kritje tečajnih razlik«. 
V okviru »plačil za bančne storitve in stroške plačilneaa 

prometa« za postavko: 
- »bančni stroški in obresti«. 

5. Republiški sekretariat za notranje zadeve: 
V okviru »sredstev za investicije v osnovna sredstva« za 

postavke: 
- »sofinanciranje programa graditve stanovanj za delavce 

organov za notranje zadeve«, 

zadevenV6StiCijSk0 vzdrževanje obiekt°v organov za notranje 
- »oprema organov za notranje zadeve«, 
- »mejni prehod Karavanke«. 

6. Republiški sekretariat za pravosodje in upravo: 
V okviru »sredstev za investicije v osnovna sredstva« za 

postavke: » 

»sofinanciranje programa graditve stanovanj za nosilce 
družbenih funkcij v SRS«, 

- »sofinanciranje programa gradnje družbenih najemnih 
stanovanj za delavce republiških organov«, 

»investicijsko in tekoče vzdrževanje zgradb republiških 
upravnih in pravosodnih organov«, 

»uvajanje računalniške tehnologije v delo državnih or- 
ganov«, 

- »sanacija objektov počitniške skuposti«, 
e 7 ."investicijsko vzdrževanje zgradb temeljnih sodišč 
štev« združenega dela in temeljnih javnih tožil- 

- »investicijsko vzdrževanje protokolarnih objektov« 
- »financiranje izgradnje Zaporov Nova Gorica« 
Sredstva za investicijsko vzdrževanje zgradb organov se 

=wo»°hU|1 1 na P°dla9' Programa, ki ga sprejme Izvršni svet do konca januarja 1989. 

7. Republiški komite za borce in vojaške invalide: 
V okviru »sredstev za uveljavljanje pravic borcev vojaških 

invalidov in družin padlih borcev« za postavke: 
- »dodatek zaposlenim udeležencem NOV«, 
- »zdravstveno varstvo borcev NOV«, 
- »dopolnilno varstvo vojaških invalidov«,* 
- »varstvo civilnih invalidov vojne«, 
- »varstvo borcev za severno mejo in slovenskih voinih 

dobrovoljcev«, 
- »stroški dela posebne komisije za izjemno priznanje 

pravice do pokojnine po 51. členu zakona o temeljnih pravi- 
cah iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja«, 

- »republiške priznavalnine«. 

8. Republiški komite za informiranje: 
V okviru »sredstev za druge potrebe in intervencije v Gospo- 

darstvu« za postavko: 
- »sofinanciranje razlik v ceni politično-informativnih 

dnevnikov«. 

9. Republiški komite za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano: 
V okviru »sredstev za kompenzacije, premije, regresi in 

povračila« za postavko: 
- »izvajanje preventivnih ukrepov na podlaai zdravstve- 

nega varstva živali proti steklini«. 
V okviru »sredstev za druge potrebe in intervencije v Gospo- 

darstvu« za postavke: a p 

- »Kobilarna Lipica«, 
- »Zavod za ribištvo«, 
- »Gojitvena lovišča«, 
V okviru »sredstev za odpravo naravnih nesreč« za po- 

stavki: H 

"Odplačil0 anuitet kredita za nabavo avionov za gašenje 
gozdnih in drugih požarov«, 

• j '>v?drževanje in koriščenje avionov za gašenje gozdnih in drugih požarov«. 

10. Republiški komite za kulturo: 
V okviru »sredstev za kulturo« za postavki: 
- »sofinanciranje druge izdaje Enciklopedije Jugoslavije« 
- »sofinanciranje projekta Leksikografije« 
V okviru »sredstev za druge potrebe in intervencije v gospo- 

darstvo« za postavke: 9 H 

- »Triglavski narodni park Bled«, 
- »Spominski park Trebče«, 
- »Arboretum Volčji potok«. 
V okviru »sredstev za druge splošne družbene potrebe« za 

postavki: r 

- »sredstva za obdelavo emigrantskega tiska«, 

gibanjarh'VSka de'avnost lnštituta za zgodovino delavskega 

11. Republiški komite za mednarodno sodelovanje: 
V okviru »sredstev za hitrejši razvoj gospodarsko manj 

razvitih območij izven območja DPS« za postavko: 
- »sklad solidarnosti z neuvrščenimi državami in državami 

v razvoju« 
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12. Republiški komite za varstvo okolja in urejanje prostora: 
V okviru »sredstev za socialno varstvo« za postavko: 
- »vzdrževanje pokopališč in grobov pripadnikov zavezni- 

ških in drugih tujih armad v SR Sloveniji«. 

13. Republiški komite za vzgojo in izobraževanje ter telesno 
kulturo: 

V okviru »sredstev za druge splošne družbene potrebe« za 
postavko:   

- »dvojezično šolstvo in šolstvo z italijanskim učnim je- 
zikom«. 

14. Republiški komite za tržišče in splošne gospodarske 
zadeve: 

V okviru »sredstev za kompenzacije, premije, regrese in 
povračila« za postavko: 

- »sredstva za odkupne premije za pšenico«. 

15. Republiški štab za teritorialno obrambo: 
V okviru »sredstev za ljudsko obrambo« za postavko: 
- »odplačilo anuitet iz posojila za gradnjo skladišč«. 
V okviru »sredstev za druge potrebe in intervencije v gospo- 

darstvu« za postavko: 
- »pospeševanje konjereje«. 

16. Hidrometeorološki zavod SR Slovenije: 
V okviru »sredstev za varstvo in izboljšanje človekovega 

okolja« za postavko: 
- »varstvo zraka«. 
V okviru »sredstev za varstvo pred škodljivci in naravnimi 

nesrečami« za postavko: 
- »izgradnja radarskega centra Slavnik«. 

17. Republiška geodetska uprava; 
V okviru sredstev »za splošne družbene potrebe« za po- 

stavko i 
- »geodetska dela na območju SR Slovenije«. 

18. Komisija za pospeševanje skladnejšega regionalnega 
razvoja pri Izvršnem svetu: 

V okviru »sredstev za hitrejši razvoj gospodarsko manj 
razvitih območij v okviru DPS« za postavko: 

- »pospeševanje skladnejšega regionalnega razvoja manj 
razvitih območij v SR Sloveniji«. 

19. Republiška konferenca Socialistične zveze delovnega 
ljudstva Slovenije: 

V okviru »sredstev za druge potrebe in intervencije v gospo- 
darstvu« za postavko: 

- »Naša žena«. 

20. Republiška volilna komisija: 
V okviru »sredstev za družbenopolitične in družbene orga- 

nizacije« za postavko: 
- »sredstva za republiške volitve«. 

21. Koordinacijski odbor za proslave pri Republiški 
konferenci socialistične zveze delovnega ljudstva 
Slovenije: 

V okviru »sredstev za družbenopolitične in družbene orga- 
nizacije« za postavko: 

- »proslave republiškega pomena«. 

22. Republiška konferenca Zveze socialistične mladine 
Slovenije: 

V okviru »sredstev za družbenopolitične in družbene orga- 
nizacije« za postavko: 
- »mladinsko prostovoljno delp po družbenem dogo- 

voru«. 
23. Republiški odbor zveze združenj borcev NOV Slovenije: 

V okviru »sredstev za druge potrebe in intervencije v gospo- 
darstvu« za postavko: 

- »TV - 15« Naš tovariš. 

26. člen 
Iz postavke »Ekspertize v tekočem letu« se bodo sredstva 

dodeljevala organom za financiranje študij oz. ekspertiz na 
osnovi kriterijev in metodologije, določene s sklepom Izvrš- 
nega sveta in sicer pod naslednjimi pogoji: 

- da Izvršni svet potrdi predlog programa ekspertiz za 
financiranje, ki ga pripravi skupina za vodenje financiranja 
ekspertiz pri Republiškem komiteju za raziskovalno dejavnost 
in tehnologijo, in sicer^na osnovi predlogov organov; 

- da organ sklene ustrezno pogodbo, pošlje en izvod ter 
fazno ali končno poročilo, mnenje oziroma pozitivno oceno 
skupini za vodenje financiranja ekspertiz pri Republiškem 
komiteju za raziskovalno dejavnost in tehnologijo. 

II. ZAGOTAVLJANJE DOPOLNILNIH SREDSTEV 
OBČINAM 

27. člen 
Občinam, ki s svojimi prihodki in odstopljenim delom 

posebnega republiškega davka od prometa proizvodov ne 
morejo zagotoviti izvajanja nalog na področju splošnih druž- 
benih potreb v obsegu, določenem na podlagi resolucije 
o politiki izvajanja družbenega plana SR Slovenije za obdobje 
1986-1990 v letu 1989, se zagotavljajo dopolnilna sredstva iz 
republiškega proračuna. 

28. člen 
Da bi občine lahko prejemale dopolnilna sredstva, morajo 

biti njihovi prihodki predvideni v skladu z dogovorom o uskla- 
jevanju davčne politike za obdobje 1986-1990 in v skladu 
z možnostmi organizacij združenega dela, delavcev delovnih 
ljudi in drugih občanov na območju posamezne občine 
s pogojem, da so uvedle občinski davek iz osebnega dohodka 
delavcev po stopnji, ki bo opredeljena v dogovoru o izvajanju 
politike na področju splošne porabe na ravni občin v SR 
Sloveniji v letu 1989. 

Obseg prihodkov posamezne občine, ki je po prejšnjem 
odstavku pogoj za zagotovitev dopolnilnih sredstev, ugotav- 
ljata Republiška uprava za družbene prihodke in Republiški 
sekretariat za finance v sodelovanju s posamezno občino. 

29. člen 
Občinam pripadajo dopolnilna sredstva v višini razlike med 

predvidenimi prihodki po prejšnjem členu in obsegom sred- 
stev za splošno porabo, opredeljeno na podlagi resolucije 
o politiki izvajanja družbenega plana SR Slovenije za obdobje 
1986-1990 v letu 1989 in dogovora iz prvega odstavka prejš- 
njega člena. 

30. člen 
Dopolnilna sredstva se zagotavljajo občinam po dvanajsti- 

nah. Do ugotovitve potrebne višine dopolnilnih sredstev za 
posamezno občino se občinam zagotavljajo dopolnilna sred- 
stva v višini akontacij iz leta 1988, povečanih za«. 

Akontacije iz prejšnjega odstavka se računajo z dopolnil- 
nimi sredstvi, ki jih za posamezno občino ugotavlja Republi- 
ški sekretariat za finance v smislu prejšnjega člena. 

31. člen 
Občine, ki bodo po prejšnjem členu prejemale akontacije 

na račun dopolnilih sredstev, pa jim dopolnilna sredstva po 
tem zakonu ne pripadajo, morajo prejete akontacije vrniti 
republiškemu proračunu do 30. novembra 1989. 

32. člen 
Občinam, ki so v letu 1988 prejemale dopolnilna sredstva, 

pa bi z lastnimi prihodki in odstopljenim delom posebnega 
republiškega davka od prometa proizvodov lahko financirale 
dogovorjeni obseg splošne porabe razen negospodarskih 
investicij, se v letu 1989 ne zagotavljajo dopolnilna sredstva. 

Ne glede na določbe prejšnjega odstavka se občinam zago- 
tavljajo dopolnilna sredstva za odplačilo anuitet za negospo- 
darske investicije, ki jih je odobril Republiški sekretariat za 
pravosodje in upravo v letih, ko so prejemale dopolnilna 
sredstva. 
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33. člen 
Po preteku leta 1989 se na osnovi podatkov službe družbe- 

nega knjigovodstva o dejanski realizaciji izvirnih prihodkov 
proračuna, ki pritekajo po avtomatizmu, in kalkulativno ugo- 
tovljenih prihodkov od davka občanov v primerjavi z ocenje- 
nimi možnostmi dokončno ugotovijo dopolnilna sredstva za 
leto 1989. 

Rezultati ugotovitev iz prejšnjega odstavka se upoštevajo 
pri zagotavljanju dopolnilnih sredstev v letu 1990. 

III. KAZENSKE DOLOČBE 

34. člen 
Z denarno kaznijo od 50.000 do 500.000 dinarjev se kaznuje 

za gospodarski prestopek odgovorna oseba uporabnika: 

1. Če ne porabi sredstev repuliškega proračuna za tiste 
namene, za katere so bila dodeljena (5. člen), 

2. Če neporabljenih sredstev za posebne namene ne vrne 
v določenem roku v republiški proračun (21. člen), 

3. Ce neupravičeno prejete akontacije na račun dopolnilnih 
sredstev ne vrne v določenem roku v republiški proračun (31 
člen). 

35. člen 
Z denarno kaznijo od-10.000 do 100.000 dinarjev se kaznuje 

za prekršek odgovorna oseba uporabnika, če Republiškemu 
sekretariatu za finance ne predloži v določenem roku predra- 
čuna in finančnega načrta za četo 1989, zaključnega računa 

za leto 1988 ter podatkov za analizo zaključnih računov (prvi 
m drugi odstavek 20. člena). 

IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

36. člen 
Za pravočasno izvrševanje obveznosti republiškega prora- 

čuna, razen sredstev za delo organa, predvsem pa za pokritje 
neporavnanih obveznosti do zveznega proračuna ter obvez- 
?oQr,'' 23 katere sredstva v republiškem proračunu za leto 1989 niso zagotovljena v zadostni višini, bo Socialistična 
republika Slovenija najela posojila pri bankah, vendar naiveč 
do zneska 8,000.000.000 dinarjev. 

Pogodbo o najetju posojila v skladu s prejšnjim odstavkom 
sklene Izvrsni svet. 

37. člen 
Če bodo prihodki v letu 1989 doseženi v manjšem obsequ 

kot so predvideni z bilanco, bodo za kritje primanjkljaja do 
visine 4.000.000.000 dinarjev uporabljena sredstva rezerve SR 
Slovenije v skladu s 3. točko 39. člena zakona o financiranju 
splosnih družbenih potreb v družbenopolitičnih skupnostih. 

Sredstva, ki bodo uporabljena za kritje primanjkljaja, bo SR 
Slovenija v letu 1990 vračala v sredstva rezerve z dodatnim 1% 
izločanjem skupnih prihodkov, dokler ne bo nadomeščen 
znesek, ki je bil uporabljen za kritje primankljaja. 

38. člen 
Ta zakon začne veljati 1. januarja 1989. 

/. 
V skladu z določili Ustave SR Slovenije in zakonom o finan- 

ciranju splošnih družbenih potreb v družbenopolitičnih skup- 
nostih SR Slovenija zagotavlja sredstva za zadovoljevanje 
splošnih družbenih potreb v proračunu. Upoštevaje ustavno 
podlago ter določila zakonov, dogovorov in odlokov, ki jih je 
sprejela Skupščina SR Slovenije, je Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije pripravil osnutek zakona o proračunu SR Sloveniie 
za leto 1989. 

S predloženim osnutkom zakona o proračunu SR Slovenije 
za leto 1989 se obseg pravic za financiranje katerih se sred- 
stva zagotavljajo v republiškem proračunu, ne povečujejo 
V okviru proračuna Izvršni svet predlaga za financiranje posa- 
meznih namenov sredstva, s katerimi bo v letu 1989 omogo- 
čeno funkcioniranje republiških upravnih in pravosodnih 
organov ter organizacij s tem, da bo zagotovljen enakovreden 
položaj uporabnikom republiškega proračuna. To bo možno 
uresničiti ob istočanem doslednem izvajanju programa raci- 
onalizacije, ki ga je Izvršni svet sprejel v letu 1985. 

Ob sestavi zakona o proračunu SR Slovenije za leto 1989 se 
je Izvršni svet soočil z odprtimi problemi, ki so vezani na 
večletno omejevanje porabe republiškega proračuna in 
visoko ravnijo stroškov za izvajanje nalog na področju 
splošne porabe in pravosodja v zadnjih mesecih leta 1988. 
Zaenkrat še niso podana skupna nominalna izhodišča za 
politiko -javne porabe«, katerim bomo prilagodili tudi prora- 
čunsko porabo. Predlagani obseg neto republiškega prora- 
čuna zato izhaja iz višine sredstev potrebnih za financiranje 
nalog splošne porabe konec leta 1988 (prenos cen) in predvi- 
deva bistveno nižje'povečanje cen v letu 1989 v primeriavi 
z letom 1988. 

V tem trenutku so poseben problem tudi nedefinirane 
obveznosti do financiranja zveznega proračuna vključno 
z izvenproračunsko porabo na zvezni ravni še za letošnje leto, 
prav tako je odprto tudi vprašanje višine sredstev za splošno 
porabo v letošnjem letu glede na morebitne spremembe zvez- 
nega zakona o omejevanju skupne in splošne porabe in 
dogovora z Mednarodnim denarnim skladom. Navedeni 
odprti problemi predstavljajo za Izvršni svet še dodatne težave 
pri planiranju splošne porabe na ravni republike v prihodnjem 
letu. Izvršni svet pričakuje, da bodo vsa odprta vprašanja 
razčiščena do priprave predloga zakona o proračunu SR 
Slovenije za leto 1989. 

Ne glede na navedeno Izvršni svet ocenjuje, da se v letu 
1989 globalna davčna obremenitev ne bo povečala v primer- 
javi z letom 1988 in da se bo delež splošne porabe v dohodku 
oziroma družbenem proizvodu znižal. 

Kot osnova za oblikovanje obsega republiškega proračuna 
je upoštevana dovoljena poraba v letu 1988 vključno s tistim 
delom sredstev po zaključnem računu za leto 1987, ki se 
nanašajo na limitirani del republiškega proračuna. 

Predloženi osnutek zakona o proračunu SR Slovenije za 
leto 1989 vključuje le tiste obveznosti SR Slovenije ki na 
podlagi interventnega zakona za leto 1988 sodijo v limitirani 
del republiškega proračuna, saj obveznosti SR Slovenije iz 
naslova intervencij v gospodarstvu (tečajne razlike, regres za 
umetna gnojjla, regresiranje dela obresti za kmetijske kredite, 
tehnološki razvoj Jugoslavije) in kotizacija zveznemu prora- 
čunu še niso znane. Zato bo navedene obveznosti možno 
vključiti v zakon o proračunu SR Slovenije za leto 1989 šele 
v fazi njegovega predloga. Pravtako bo šele takrat možna 
ocena virov sredstev za financiranje republiškega proračuna 
zlasti po posameznih virih davkov. 

Kot je razvidno iz priloženih tabel, je bil pristop pri oblikova- 
nju višine sredstev za kritje posameznih obveznosti selekti- 
ven, zato se sredstva na posameznih postavkah republiškega 
proračuna ne dvigujejo linearno. 

II. 
V letu 1989 bodo prihodki republiškega proračuna razpore- 

/eni za pokrivanje naslednjih obveznosti: 

SREDSTVA ZA DELO ORGANOV IN SREDSTVA 
ZA POSEBNE IN DRUGE NAMENE ZA DELO 
UPRA VNIH ORGANOV 

V skladu z določili 104. člena zakona o sistemu državne 
uprave m o Izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije obsegaio 
sredstva za delo organov: 
- sredstva za dohodek delovne skupnosti, 
- sredstva za materialne stroške, 
- sredstva za amortizacijo, 
- sredstva za osebni dohodek funkcionarja, ki vodi upravni 

organ in njegovega namestnika, 
- sredstva za posebne namene. 
Ob upoštevanju izhodišč za sestavo republiškega prora- 
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čuna, bo potrebno organom in organizacijam, ki se financi- 
rajo iz republiškega proračuna, za leto 1989 zagotoviti sred- 
stva za delo v višini 821.430,5 mio din ali 145,6% več, kot bo 
znašala ocenjena realizacija v letu 1988. 

Za dohodek delovnih skupnosti, ki vključuje sredstva za 
bruto osebne dohodke, sklad skupne porabe in delo v poseb- 
nih delovnih pogojih, predlagamo zagotovitev sredstev 
v višini 603.668,2 mio din. 

Oblikovanje obsega sredstev za osebne dohodke organov 
temelji na številu izvajalcev v avgustu 1988 in na ocenjeni 
ravni osebnih dohodkov ob koncu leta. Ker v letu 1988 zaradi 
omejenih proračunskih možnosti ne bo mogoče uskladiti 
obsega sredstev za osebne dohodke z možno rastjo po inter- 
vencijskem zakonu o omejitvi osebnih dohodkov, prenos oce- 
njene ravni osebnih dohodkov ob koncu leta vpliva na dokaj 
visoko rast sredstev za osebne dohodke v letu 1989 v primer- 
javi z letom 1988. 

V skladu s spremembami intervencijskega zakona o omeji- 
tvi osebnih dohodkov se v letu 1988 sredstva za osebne 
dohodke v organih; ki se financirajo iz republiškega prora- 
čuna, lahko povečajo za 140% glede na višino osebnih dohod- 
kov, ki bi jo v letu 1987 lahko dosegli po določilih družbenega 
dogovora o skupnih osnovah in merilih za samoupravno ure- 
janie odnosov pri pridobivanju in razporejanju dohodka 
v SRS. Ker osebni dohodki v republiških organih že v letu 
1987 niso bili usklajeni z rastjo v gospodarstvu in ker so 
v republiškem proračunu za leto 1988 zagotovljena le sred- 
stva za 119% rast osebnih dohodkov glede na dejansko reali- 
zacijo neto osebnih dohodkov v letu 1987, se bo zaostajanje 
osebnih dohodkov zaposlenih v organih, ki se financirajo iz 
republiškega proračuna, v letu 1988 močno povečalo, kar se 
bo odražalo v negativni kadrovski selekciji strokovnih delav- 
cev. Da bi preprečili nadaljnje zaostajanje osebnih dohodkov 
z vsemi negativnimi posledicami, bo potrebno v prihodnjem 
letu v okviru materialnih možnosti zagotoviti sredstva za 
uskladitev dovoljenega obsega porabe sredstev za osebne 
dohodke v letu 1988, v skladu z določili zakona o omejitvi 
osebnih dohodkov v letu 1988. 

Glede na možnosti republiškega proračuna so v osnutku 
proračuna za leto 1989 predvidena sredstva za 62,5% uskladi- 
tev osebnih dohodkov delavcev delovnih skupnosti z rastjo 
v gospodarstvu v višini 229.115,4 mio din. 

Za delo v posebnih delovnih pogojih so v osnutku zakona 
predvidena sredstva v višini 14.652,5 mio din. Sredstva se 
bodo usklajevala s predvideno nominalno rastjo osebnih 
dohodkov, fizični obseg opravljenega dela pa naj bi ostal na 
ravni leta 1988. 

Sklad skupne porabe obsega sredstva za regresiranje let- 
nega dopusta, odpravnine, jubilejne nagrade in sredstva za 
pridobitev šolske izobrazbe. Ker se navedeni prejemki obliku- 
jejo v odvisnosti od višine čistih osebnih dohodkov, so 
v osnutku zakona za prejemke iz sklada skupne porabe pred- 
videna 140% višja sredstva kot v letu 1988. 

Sredstva za osebne dohodke predstojnikov organov in nji- 
hovih namestnikov ter pravosodnih funkcionarjev so načrto- 
vana po enakih kriterijih kot sredstva za osebne dohodke 
delavcev delovnih skupnosti. Sredstva za osebne dohodke 
voljenih funkcionarjev so oblikovana v skladu s sprejetimi 
skiepi o vrednosti posameznih funkcij na podlagi Družbenega 
dogovora o skupnih osnovah in merilih za oblikovanje in 
delitev sredstev za osebne dohodke funkcionarjev v SR Slove- 
niji. S predlogom zakona o proračunu se za leto 1989 zagotav- 
ljajo za osebne dohodke predstojnikov organov, njihovih 
namestnikov in pravosodnih funkcionarjev sredstva v višini 
42.683,0 mio din, za 62,5% uskladitev osebnih dohodkov 
z rastjo v gospodarstvu pa so predvidena sredstva v višini 
26.676,9 mio din. 

Upoštevajoč dogovorjene usmeritve predlagamo v osnutku 
zakona zagotovitev sredstev za materialne stroške v višini 
84.364,3 mio din, kar predstavlja 135% rast v primerjavi 
z letom 1988. Sredstva za materialne stroške bodo razpore- 
jene organom selektivno, upoštevaje diferencirano povečanje 
posameznih postavk, pri čemer bo dana prioriteta predvsem 
organom, ki imajo v svojem sestavu inšpekcijske in skupne 
službe in organom za notranje zadeve. 

Za amortizacijo so v osnutku zakona planirana sredstva 
v višini 15.488,8 mio din, kar predstavlja 135% rast v primerjavi 
z letom 1988. Tudi v prihodnjem letu ni predvideno zagotavlja- 
nje sredstev za obračun amortizacije nepremičnin. 

Na podlagi 10. člena zakona o proračunu bodo proračunski 
uporabniki zaradi učinkovitejše in racionalnejše uporabe 
sredstev v letu 1989 združevali sredstva amortizacije. Način 
združevanja bo določil Izvršni svet. 

Za posebne namene predlagamo zagotovitev sredstev 
v višini 45.749,3 mio din. Sredstva za posebne namene so 
namenjena za izvrševanje nalog iz dejavnosti upravnih in 
pravosodnih organov zlasti za stroške strokovnih komisij, 
konferenc in posvetov v domovini, meddržavnega sodelova- 
nja, dopolnilnega strokovnega izobraževanja, izpitnih komisij, 
kazenskega postopka, ljudske obrambe in družbene samo- 
zaščite, prehrane v zavodih za izvrševanje kazenskih sankcij 
ter za naloge, za ketere se sredstva ne zagotavljajo v okviru 
drugih sredstev upravnega organa. 

Zagotovljena sredstva za delo bodo organi med letom pre- 
jemali po dinamiki, ki bo usklajena v odvisnosti od stopnje 
inflacije. ^ 

V okviru sredstev za investicije v osnovna sredstva se bodo 
v letu 1989 zagotavljala sredstva za financiranje: 

- izgradnje stanovanj za delavce organov notranjih zadev, 
nosilce družbenih funkcij v SR Sloveniji in delavce republi- 
ških organov. V/ letu 1989 so v osnutku zakona o proračunu 
SR Slovenije za financiranje nakupa in izgradnje stanovanj 
predvidena sredstva v skupni višini 9.365,2 mio din od tega za 
delavce organov za notranje zadeve v višini 4.307,8 mio din, 
za delavce republiških organov v višini 2.623,8 mio din in za 
nosilce družbenih funkcij v SR Sloveniji v višini 2.433,7 mio 

Ža realizacijo srednjeročnega programa za leto 1989 bi 
organi potrebovali znatno višja sredstva kot so predvidena 
v osnutku zakona in sicer v višini 28.552,6 mio din. Pri tem ni 
upoštevano, da so dodeljena sredstva republiškega prora- 
čuna že nekaj let nižja, kot je predvideno v progamu. 
- opreme organov za notranje zadeve. 
Republiški sekretariat za notranje zadeve bi za nakup 

opreme v letu 1989 potreboval sredstva v višini 103.011,8 mio 
din. S temi sredstvi bi po sprejetem programu nabavili nujno 
opremo, ki jo potrebujejo za nemoteno delovanje organov za 
notranje zadeve. Ocenjujemo, da bo za pokritje te obveznosti 
v republiškem proračunu mogoče zagotoviti 31.268,4 mio din. 

- investicijsko in tekoče vzdrževanje zgradb republiških 
pravnih in pravosodnih organov. 

Za investicijsko vzdrževanje zgradb republiških upravnih in 
pravsodnih organov v letu 1989 so v osnutku zakona o prora- 
čunu SR Slovenije zagotovljena sredstva v višini 1.054, 7 mio 
din S temi sredstvi naj bi omogočili izvršitev najnujnejših 
vzdrževalnih del in adaptacij na zgradbah, kjer delujejo repu- 
bliški upravni in pravosodni organi, ki so na različnih lokaci- 
jah, v pretežno starih prostorih, ki so v večini tehnično in 
funkcionalno zastareli in ne ustrezajo sodobnim predpisom 
potresne in požarne varnosti. 

- investicijsko vzdrževanje zgradb temeljnih sodisc, sploš- 
nih sodišč združenega dela in temeljnih javnih tožilstev. Za 
investicijsko vzdrževanje zgradb temeljnih sodišč, splošnih 
sodišč združenega dela in temeljnih javnih tožilstev so v letu 
1989 v osnutku zakona o proračuna SR Slovenije predvidena 
sredstva v višini 1.350,0 mio din za najnujnejša vzdrževalna 
dela na stavbah, ki jih zasedajo ti organi. 

- investicijsko vzdrževanje zgradb zavodov za izvrševanje 
kazenskih sankcij. 

Za investicijsko vzdrževanje zgradb zavodov za izvrševanje 
kazenskih sankcij v letu 1989 so predvidena sredstva v višini 
1 810 0 mio din za nujna vzdrževalna dela, saj od leta 1981 za 
ta namen niso bila v republiškem proračunu zagotovljena 
nikakršna sredstva. 

- investicijsko vzdrževanje protokolarnih objektov 
Za investicijsko vzdrževanje protokolarnih objektov so v letu 
1989 v osnutku zakona o proračunu SR Slovenije predvidena 
sredstva v višini 920,0 mio din za nujna vzdrževalna dela. 

- investicijsko vzdrževanje-objektov ONZ 
Za investicijsko vzdrževanje objektov ONZ so v letu 1989 
v osnutku zakona o proračunu SR Slovenije predvidena sred- 
stva v višini 11.500.0 mio din. 

Republiški sekretariat za notranje zadeve bi za investicijsko 
vzdrževanje objektov ONZ in najnujnejše gospodarske inve- 
sticije potreboval 103.011,8 mio din. Organi za notranje 
zadeve že vrsto let vzdržujejo objekte le z minimalnimi sred- 
stvi, zaradi česar se stanje objektov iz leta v leto slabša in 
nekaterih večjih popravil in adaptacij ni več možno prelagati 
v naslednja leta. 
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Kel,Zf, !nvesticiisko vzdrževanje objektov, ki jih zasedajo republiški organi in organizacije v Sloveniji že vrsto let zago- 
tavljamo v republiškem proračunu le minimalna sredstva, za 
nekatere kot so zavodi za izvrševanje kazenskih sankcij pa 
sploh nobenih sredstev, menimo, da je nujno pričeti izvajati 
nekatera res nujna vzdrževalna dela na teh objektih, ki se 
nanašajo na ureditev centralnega ogrevanja, adaptacije pod- 
strešij, vodovodnih instalacij, streh in druga vzdrževalna dela 

- projekt Karavanke 
V osnutku zakona o proračunu SR Slovenije za leto 1989 so 
predvidena sredstva v višini 3.000.0 mio din. Navedena sred- 
stva predstavljajo le del potrebnih sredstev za nakup 40 stano- 
vanj v vrednosti 8.400.0 mio din. 

V skladu z meddržavnim sporazumom o izgradnji predora 
Karavanke z mejnim prehodom je potrebno zgraditi tudi 
spremljajoče objekte. V osnutku zakona predlagamo, da se 
v letu 1989 zagotovi del potrebnih sredstev za nakup stano- 
vanj, saj bo do otvoritve potrebno rešiti problem stanovani 
v celoti. ' 

- odplačilo anuitet za najete kredite v preteklih letih 
V okviru sredstev za odplačilo anuitet se zagotavljajo sred- 

stva za odplačilo anuitet za devizni kredit, ki je bil na podlagi 
odloka leta 1978 najet za nakup računalnika za Zavod SRS za 
statistiko. Razen tega se v okviru te postavke zagotavljajo tudi 
sredstva za odplačilo anuitet najetega kredita za izgradnjo 
zdravstveno-rekreacijskega centra za vojaške invalide in ude- 
ležence NOV v Strunjanu. 

- uvajanje računalniške tehnologije w delo državnih or- 
ganov 

Za uvajanje računalniške tehnologije v delo državnih orga- 
nov so v letu 1989 v osnutku zakona o proračunu SR Slovenije 
predvidena sredstva v višini 17.051,8 mio din za nabavo cen- 
tralnega računalnika in telekomunikacijske opreme. 

SREDSTVA ZA LJUDSKO OBRAMBO 
V okviru sredstev za ljudsko obrambo je v letu 1989 treba 

zagotoviti sredstva za izvajanje programa namembne proiz- 
vodnje, sredstva za odplačilo anuitet posojila za adaptacijo 
skiadisč m nabave sredstev zvez. 

SR Slovenija v okviru namembne proizvodnje zagotavlja 
sredstva za delno plačilo obresti v skladu z medrepubliškim 
dogovorom in odlokom Skupščine SR Slovenije. 

SREDSTVA ZA SPODBUJANJE RAZVOJA 
INTERVENCIJE V GOSPODARSTVU IN 
SPODBUJANJE HITREJŠEGA RAZVOJA 
GOSPODARSKO MANJ RAZVITIH OBMOČIJ 

V okviru sredstev za spodbujanje razvoja in intervencij 
v gospodarstvu se bodo v letu 1989 zagotavljala sredstva za: 

- premije pri odkupu pšenice, 
- izvajanje preventivnih ukrepov na področju zdravstve- 

nega varstva živali proti steklini, 
- sofinanciranje razlik v ceni politično-informativnih dnev- 

nikov, 
- pospeševanje skladnejšega regionalnega razvoja, 
- prispevek Skladu solidarnosti z neuvrščenimi državami in 

državami v razvoju. 
V letu 1989 je potrebno nadaljevati z organiziranim odku- 

pom žitaric, ki ga izvajajo po posebnem dogovoru mlinsko 
predelovalne organizacije združenega dela in Zavod SR Slo- 
venije za rezerve. Po posebnem programu je potrebno zago- 
toviti odkup žitaric, da bi izpolnili primanjkljaj v materialnih 
bilancah za količine, ki jih ni mogoče zagotoviti v okviru 
sklenjenih pogodb oziroma samoupravnih sporazumov. Za te 
namene je potrebno zagotoviti poprečno 20 din/kg žitaric, 
zato so v osnutku zakona o proračunu predvidena sredstva 
v višini 3.000,0 mio din. 

Za izvajanje preventivnih ukrepov na področju zdravstve- 
nega varstva živali v zvezi s steklino v Sloveniji bo v letu 1989 
organizirana vakcinacija lisic, ki bo preprečila nadaljnje širje- 
nje stekline v Sloveniji in s tem bo zmanjšana nevarnost za 
zdravje prebivalstva in živali. Za ta namen so predvidena 
sredstva v višini 323,1 mio din. 

Za financiranje razlik med proizvodno in prodajno ceno 
politično-informativnih dnevnikov na podlagi družbenega 
dogovora so bila v republiškem proračunu za leto 1988 zago- 
tovljena sredstva v višini 3.023,2 mio din. V letu 1989 so 
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v osnutku zakona za pokritje te obveznosti predvidena sred- 
stva v višini 6.802,1 mio din. 

Za spodbujanje razvoja in varstvo naravne in kulturne 
dediščine se bodo na podlagi zakona v letu 1989 zagotavljala 
sredstva za Spominski park Trebče, Triglavski narodni park in 
Arboretum Volčji potok. 

Za hitrejši razvoj manj razvitih območij v SR Sloveniji so 
v letu 1989 predvidena sredstva v višini 2.148,9 mio din. S term 
sredstvi bo SR Slovenija sofinancirala pripravo strokovnih 
podlag za konkretne investicijske odločitve ali pa že kon- 
kretno projektno dokumentacijo za objekte na mani razvitih 
območjih SR Slovenije. 

Na podlagi Zakona o skladu solidarnosti z neuvrščenimi 
državami in državami v razvoju zagotavlja SR Slovenija v svo- 
jem proračunu sredstva za prispevek skladu solidarnosti 
z neuvrščenimi državami in državami v razvoju. V letu 1989 bo 
za ta namen zagotovljenih 6.000.0 mio din. 

SREDSTVA, PRENEŠENA DRUGIM 
DRUŽBENOPOLITIČNIM SKUPNOSTIM 

V letu 1989 bodo občine prejemale dopolnilna sredstva za 
pokritje ugotovljenega primanjkljaja prihodkov do dogovor- 
jene porabe, izračunane po dogovoru o izvajanju politike na 
področju splošne porabe na ravni občin v SR Sloveniji v letu 
1989. Dopolnilna sredstva bodo predvidoma usmerjali za 
pokritje primanjkljaja prilivov prihodkov, ki se bodo usmerjali 
za izplačila priznavalnin borcem NOV po odobrenih merilih 
Republiškega komiteja za borce in vojaške invalide po dogo- 
voru o izvajanju politike na področju splošne porabe na ravni 
občin v SR Sloveniji v letu 1989. 

SREDSTVA ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI 
V okviru sredstev za družbene dejavnosti bodo v Jetu 1989 

zagotovljena sredstva za pokrivanje obveznosti iz naslova 
izobraževanja, znanosti, kulture, socialnega varstva in uve- 
ljavljanja pravic borcev, vojaških invalidov in družin padlih 
borcev. 

Za obveznosti iz naslova izobraževanja se bodo zagotavljala 
sredstva za: 

- štipendiranje kadrov za potrebe organov v federaciji, za 
potrebe republiških upravnih organov, za potrebe pravosod- 
nih organov, štipendije mladih iz zamejstva in otrok sloven- 
skih izseljencev ter štipendiranje kadrov iz manj razvitih držav 
in držav v razvoja po meddržavnih sporazumih. 

- obveznosti do slovenskega šolstva v zamejstvu in do 
osnovnega šolanja pripadnikov drugih narodov Jugoslavije 
ter do šolstva narodnosti v SR Sloveniji, 
- stroški za srednjo penološko šolo, 
- izdelava učnih načrtov in priprava učne tehnologije ter 
- strokovno in kadrovsko pomoč SAP Kosovo, ki v letu 

1989 nastopa kot nova obveznost za financiranje strokovnega 
izpopolnjevanja pripravnikov iz SAP Kosovo v naših temeljnih 
sodiščih in delavcev v upravnih in pravosodnih organih. 

Za obveznosti iz naslova znanosti se bodo zagotavljala 
sredstva za: 

- sofinaciranje ekspertiz enoletnega in večletnega značaji 
za potrebe republiških organov in organizacij. To so pred- 
vsem ekspertize, ki tečejo že več let ter ekspertize, ki jih je 
verificirala Komisija za vodenje financiranja ekspertiz. 

Za obveznosti iz naslova kulture se bodo zagotavljala sred- 
stva za: . 

- sofinanciranje druge izdaje Enciklopedije Jugoslavije in 
leksikografije na podlagi družbenega dogovora. 

Višina teh obveznosti je odvisna od rasti družbenega proiz- 
voda v SFRJ in deleža SR Slovenije v družbenem proizvodu 
SFRJ, 

- sofinanciranje nekdanjih zveznih zavodov (Kinoteka 
Jugoslavije, Jugoslovanski bibliografski zavod). 

Za obveznosti iz naslova socialnega varstva se bodo zago- 
tavljala sredstva za: 

~ vzdrževanje pokopališč in grobov pripadnikov zavezni- 
ških in drugih tujih armad v SR Sloveniji, 

- odškodnine po sodnih sklepih. 
Za obveznosti iz naslova uveljavljanja pravic borcev, voja- 

ških invalidov in družin padlih borcev se zagotavljajo za 
135,0% višja sredstva kot v letošnjem letu. Višina teh obvezno- 
sti je odvisna od osnov, ki jih predpisujejo veljavni zakoni in 
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od ocenjene višine rasti najniže pokojnine za polno pokojnin- 
sko dobo v letu 1989, rasti zveznih invalidnin ter rasti osebnih 
dohodkov v letu 1989. 

SREDSTVA ZA DRUGE SPLOŠNE DRUŽBENE 
POTREBE 

V okviru sredstev za druge splošne družbene potrebe se 
zagotavljajo sredstva za družbenopolitične in družbene orga- 
nizacije, za varstvo pred škodljivci in naravnimi nesrečami, za 
odpravo posledic naravnih nesreč, za varstvo in izboljšanje 
človekovega okolja ter za druge splošne družbene potrebe na 
območju SR Slovenije. . 

Ustavne obveznosti republike se plačujejo v devizah. Obseg 
deviznih sredstev za ta namen se v letu 1989 ne povečuje 
v primerjavi z letom 1988. V osnutku zakona se za ta namen 
zagotavljajo sredstva v višini 38.527,3 mio din. 

Za uresničevanje posebnih, z ustavo določenih pravic itali- 
janske in madžarske narodnosti in njunih pripadnikov na 
dvojezičnem območju SR Slovenije ter za sofinanciranje 
dejavnosti institucij, ki delujejo za potrebe italijanske narod- 
nosti na območju SR Slovenije in SR Hrvatske na podlagi 
dogovorjenih meril sofinanciranja in spremljanja programov 
teh institucij med obema republikama, se v letu 1989 zagotav- 
ljajo za 152% višja sredstva kot v letu 1988. 

S sredstvi za financiranje narodnosti se pokrivajo stroski 
dvojezičnega poslovanja občinskih upravnih in drugih orga- 
nov v občinah, kjer narodnosti živita ter za republiške organe, 
ki delujejo na dvojezičnem območju. Nadalje so ta sredstva 
namenjena politično informativni dejavnosti pripadnikov 

narodnosti ter normalnemu funkcioniranju samoupravnih 
interesnih skupnosti za kulturo in prosveto pripadnikov itali- 
janske in madžarske narodnosti. Skupaj s SR Hrvatsko pa SR 
Slovenija sofinancira dejavnost NtP »Edit«, Italijanske drame, 
italijanske Unije in Centra za zgodovinska raziskovanja Ro- 
vinj. 

Pri določitvi višine sredstev za delo republiških družbeno- 
političnih in nekaterih družbenih organizacij so bila upošte- 
vana enaka merila kot pri republiških upravnih in pravosodnih 
organih. 

V okviru sredstev za varstvo pred škodljivci in naravnimi 
nesrečami se zagotavljajo sredstva samo za nakup radarja. 

Za varstvo pred gozdnimi in drugimi požari je treba na 
podlagi dveh medrepubliških dogovorov zagotoviti sredstva 
za plačilo obveznosti SR Slovenije do kredita, ki je bil najet za 
nabavo avionov za gašenje gozdnih in drugih požarov. 

Za druge splošne družbene potrebe na območju SR Slove- 
nije bodo sredstva zagotovljena na podlagi zakonov, družbe- 
nih dogovorov in drugih aktov za realizacijo naslednjih pro- 
gramov: 

- dvojezično šolstvo in šolstvo z italijanskim učnim je- 
zikom, 

- realizacija programa visokogorskih planinskih postojank, 
- realizacija programa geodetskih del na območju SR Slo- 

venije. 
V okviru sredstev za druge splošne družbene potrebe zunaj 

območja SR Slovenije, ki sodijo v limitirani del republiškega 
proračuna, se bodo v letu 1989 zagotavljala sredstva za odpla- 
čilo inozemskih dolgov preko NBJ. 

PREGLED ODHODKOV PRORAČUNA SR SLOVENIJE PO GLAVNIH NAMENIH 

NAMEN ODHODKA 
Predvidnea rea- 
lizacija 1988 

Nove obveznosti 
v letu 1989 

Predlog za za- 
gotovitev sred- 
stva v letu 1989 

Indeks 
(4:2) 

SREDSTVA ZA DELO UPRAVNIH 
ORGANOV   

400 Sredstva za dohodek delovne 
skupnosti 
- usklajevanje z rastjo v 

gospodarstvu 

286.869.000.000 

244.378.300.000 

706.321.300.000 

377.352.800.000 

229.115.400.000 

154,4 

401 Sredstva za materialne 
stroške 

402 Sredstva za amortizacijo 
41 SREDSTVA ZA POSEBNE IN 

DRUGE NAMENE ZA DELO 
UPRAVNIK ORGANOV  

410 Sredstva za osebne dohodke 
in druge osebne prejemke 
funkcionarjev in delegatov 
- usklajevanje z rastjo v 

gospodarstvu 

35.899.700.000 

6.591.000.000 

69.904.625.353 

28.069.800.000 

79.388.204.000 

84.364.300.000 

15.488.800.000 

195.825.499.000 

42.683.000.000 

26.676.900.000 

235,0 

235 ,0 

415 Sredstva za investicije 
osnovna sredstva 22.367.025.353 79.388.204.000 80.716.299.000 

418 Sredstva za druge potrebe 
 za delo upravnih organov 

42 420 SREDSTVA ZA LJUDSKO OBRAMBO 

19.467.800.000 

173.983.000 

43 SREDSTVA ZA SPODBUJANJE RAZVOJA, 
INTERVENCIJE V GOSPODARSTVU IN 
SPODBUJANJE HITREJŠEGA RAZVOJA 
GOSPODARSKO MANJ RAZVITIH OBMOČIJ 8.679.923.000 

431 Kompenzacije, premije, regresi 
in povračila 1.404.480.000 

100.000.000 

323.124.000 

45.749.300.000 

241.563.000 

20.467.169.000 

3.323.124.000 

235,0 

138,8 

235 ,6 

236,6 
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Druge potrebe in intervencije 
v gospodarstvu 4.007.572.000 

Sredstva za hitrejši razvoj 
gospodarsko manj razvitih obmo- 
čij v okviru DPS 955.071.000 

Sredstva za hitrejši razvoj 
gospodarsko manj razvitih obmo- 
čij izven območja DPS 2.312.800.000 

323.124.000 8.995.135.000 

2.148.910.000 225,0 

44 445 DOPOLNILNA SREDSTVA PRORAČUNU 
  OBČINE 550.000.000 
11 SREDSTVA ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI 24.146.926.100 

450 Sredstva za izobraževanje 703.252.000 
451 Sredstva za znanost 348.900.000 
452 Sredstva za kulturo 173.529.100 
454 Sredstva za socialno varstvo 75.239.000 
458 Sredstva za uveljavljanje 

pravic borcev, vojaških in- 
validov in družin padlih 

 borcev   22.846.006.000 
46 SREDTVA ZA DRUGE SPLOŠNE 
 DRUŽBENE POTREBE 

3.380.000.000 
365.000.000 

1.700.000.000 
1.315.000.000 

29.495.201.900 
461 Sredstva za družbenopolitič- 

ne in družbene organizacije 

463 Sredstva za varstvo pred 
škodljivci in naravnimi 
nesrečami 

464 Sredstva za odpravo posledic 
naravnih nesreč 

465 Sredstva za varstvo in izboljša- 
nje človekovega okolja 

468 Sredstva .za druge splošne družbe- 
  ne potrebe  

2.573.228.400 

25.070.721.100 

1.000.000.000 

88.342.000 

292.830.000 

3.043.308.800 

575.000.000 

1.200.000.000 

47 470 IZLOČANJE V STALNO PRORAČUNSKO 
   REZERVO 

798.228.400 

4.025.725.000 
DRUGI ODHODKI 179.000.000 

481 Plačilo za bančne storitve in 
stroške plačilnega prometa 

488 Drugi odhodki DPS (tekoča pro- 
 raču.-.ska rezerva) 

3.000.000 

176.000.000 
424 *024-384-353 

1.237.500.000 
57.124.026.000 
2.015.355.000 

819.915.000 
406.080.000 
194.562.000 

53.688.114.000 

76.422.228.000 

65.760.675.000 

1.200.000.000 

444.281.000 

658.868.000 

8.358.404.000 

10.500.000.000 
402.715.000 

6.715.000 

396.000.000 
85.764.556.400 

225,0 
236,6 
286,6 
235,0 
234,0 
258,6 

235,0 

259,3 

262,3 

120,0 

502,9 

225,0 

277,0 

225,0 

225,0 

225,0 
„±-068.542.000.000 252,0 

TABELA 2 
SREDSTVA ZA DELO ORGANOV 

400 DOHODEK DELOVNE SKUPNOSTI 

Brutto OD delovnih skupnosti 
Delo v posebnih pogojih 
Usklajevanje z rastjo v gospodarstvu 
Sklad skupne porabe 

401 MATERIALNI STROŠKI 

Predvidena re- 
alizacija v letu 

244.378.300.000 

231.336.900.000 
9.640.000.000 

3.401.400.000 

35.899.700.000 

Predlog za leto 
1989 

603.668.200.000 

351.736.900.000 
14.652.500.000 

229.115.400.000 
8.163.400.000 

84.364.300.000 

Indeks 
(3:2) 

247,0 

152,0 
152,0 

240,0 

235,0 
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402 AMORTIZACIJA 

410 OSEBNI DOHODKI FUNKCIONARJEV 

Usklajevanje z rastjo v gospodarstva 

418 POSEBNI NAMENI 

SPREMEMBE MED LETOM 

6.591.000.000 15.488.800.000 235,0 

28.069.800.000 42.683.000.000 152,0 

26.676.900.000 

19.467.800.000 45.749.300.000 235,0 

2.800.000.000 

SKUPAJ 334.406.600.000 821.430.500.000 245,6 

415 - SREDSTVA ZA INVESTICIJE V OSNOVNA SREDSTVA 

Predvidena rea- 
lizacija 1988 

Nove obveznosti 
v letu 1989 

Predlog za za- 
gotovitev sred- 
stev v letu 1989 

4 

Indeks 
(4:2) 

415 - SREDSTVA ZA INVESTICIJE V 
 OSNOVNA SREDSTVA     
- sredstva za odplačilo anuitet 
- uvajanje računalniške tehnologije v delo 

državnih organov 
- sofinanciranje programa graditve sta- 

novanj za delavce organov za notranje 
zadeve 

- sofinanciranje programa graditve stano- 
vanj za nosilce družbenih funkcij 

- sofinanciranje programa graditve stano- 
vanj za delavce republiških organov 

- investicijsko vzdrževanje zgradb repub- 
liških upravnih in pravosodnih organov in 
tekoče vzdrževanje 

- investicijsko vzdrževanje zgradb temeljnih 
sodišč, splošnih sodišč združenega dela in 
javnih tožilstev 

- oprema organov za notranje za- 
deve 

- sanacija obj'ektov počitniške skupnosti 
- financiranje izgradnje Zaporov Nova 

Gorica 
- investicijsko vzdrževanje objektov ONZ 
- investicjsko vzdrževanje zgradb zavodov 

za izvrševanje kazenskih sankcij 
- investicijsko vzdrževanje protokolarnih 

objektov 
- mejni prehod "Karavanke" 

79.388.204.000 80.716.299.000 36Q ,9 

1.409.548.353 

2.168.935.000 

1.833.100.000 

1.035.600.000 

1.116.500.000 

468.777.000 

600.000.000 

13.305.713.000 
28.852.000 

400.000.000 
73.658.000.000 

1.810.000.000 

920.204.000 
3.000.000.000 

3.331.234.000 

16.651.754.000 

4.307.785.000 

2.433.660.000 

2.623.775.000 

1.054.748.000 

1.350.000.000 

31.268.426.000 
64.917.000 

400.000.000 
11.500.000.000 

1.810.000.000 

920.000.000 
3.000.000.000 

236,3 

767,7 

235 

235 

235 

225,0 

235,0 
225,0 

100,0 
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TABELA 4 
42 - SREDSTVA ZA LJUDSKO OBRAMBO 

NAMEN Predvidena rea- Nove obveznosti Predlog za za- llTa/-i-ia1QQO . _ _ v u i • • .   i,a £.či— lizaci^a 1988 v letu 1989 *. Indr»ic<; LU gotovitev sred- "ae'cs 

1 ~ " X     ———  stev v letu 1939 (4:2) 2 , T   3  
ži2===|5521|Y5_ZA ljudsko obrambo 173 9B3 nnn •      IZLl^OOO...... lOO-Ogg.-OOO 241.563.000 _ ;3g, 8 

RS za finance   120.qoo.ooq 
  ——  120.000.000 100 O - medrepubliški program namembne    ' 

proizvodnje 

Republiški štab za teritorialno 
obrambo 
:nrr: : ■ 53-983-°°° 100.000.000 121.553.000 23,., odplačilo anuitet iz posojila za ~ " "   '— 

gradnjo skladišč 

— "* TABELA 5 43 - SREDSTVA ZA SPODBUJANJE RAZVOJA, INTERVENCIJE GOSPODARSTVU IN SPODBUJANJE HITREJŠEGA 
MANJ RAZVITIH OBMOČIJ RAZVOJA GOSPODARSKO 

NAMEN Predvidena rea- 
lizacija 1988 

Nove obveznosti 
v letu 1989 

Predlog za za- 
gotovitev sred- 
stev v letu 1989 

Indeks 
(4:2) 

431 - KOMPENZACIJE, PREMIJE, REGRESI IN 
POVRAČILA 

RS za finance 
- sredstva za regres za umetna gnoji- 

la, varstvo rastlin in kakovostno 
sortno seme 

- sredstva za regresiranje dela stroš- 
kov iz naslova obresti za kredite 
za namene v okviru selektivnega prog- 
rama v kmetijstvu 

RK za tržišče in splošne gospodarske 
zadeve 

a==i==2ž==Š£=2£2====«-«as=_e:=^23_. 124 .000  

(39.640.400.000) nelimitirane obveznosti 

- sredstva za premije, pri odkupu 
pšenice 

(22.100.400.000) nelimitirane obveznosti 

(17.540.000.000) nelimitirane obveznosti 

1.404.480.000 

3.323.124.000 

podatki še niso znar.i 

3.000.000.000 213,6 

RK za kmetijstvo, gozdarstvo in preh- 
rano 

izvajanje preventivnih ukrepov na pod- 
ročju zdravstvenega varstva živali 
proti steklini 

323.124.000 323.124.000 

433 - DRUGE POTREBE IN INTERVENCIJE V 
GOSPODARSTVU 

4330 - SREDSTVA ZA SOFINANCIRANJE RAZLIK 
V CENI POLITIČNOINFORMATIVNIH 
DNEVNIKOV 

4.007.572.000 

3.023.175.000 

8.995.135.000 

6.802.144.000 225,0 

RK za informiranje 
- Delo 
- Večer 
- Dnevnik 

4331 - SREDSTVA ZA SOFINANCIRANJE 
_______DRUGIH GLASIL  

Republiška konferenca SZDL Slovenije 

199.400.000 

1.400.000 

_448.650.000 

3.150.000 

_225,0 

225,0 

16 — 
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- "Naša žena" 

Republiški odbor zveze združenj borcev 
NOV SRS    198.000.000 445.500.000 

- "TV - 15" 

4332 - SREDSTVA ZA FINANCIRANJE GOJITVENIH 
LOVIŠČ    31.231.000 

RK za kmetijstvo, gozdarstvo in prehano 
- Triglavski narodni park Bled - gojitveno 

lovišče 
- Medved - Kočevje 
- Kozorog - Kamnik 
- Jelen - Snežnik 
- Skupnost OZD za lovstvo 

in ribištvo 

433 3- SREDSTVA ZA POSPEŠEVANJE KONJEREJE 
IN RIBIŠTVA   

62.320.000 

50.907.000 163,0 

443.745.000mmmmmmm225= 

140.220.000 225 

- Kobilarna Lipica 
- Zavod za ribištvo (vodenje katastra) 

iški štab za teritorialno obrambo Republ 
- sredstva za pospeševanje konjereje za 

obrambne namene 

4334 - SREDSTVA ZA SPODBUJANJE RAZVOJA IN 
VARSTVA NARAVNE IN KULTURNE DEDIŠČINE 

36.320.000 
26.000.000 

134.900.000 

556.546.000 

RK zči kulturo 
- Arboretum - Volčji '.potok 
- Spominski park Trebče 
- Triglavski narodni park Bled 

434 - SREDSTVA ZA HITREJŠI RAZVOJ GOSPODARSKO 
MANJ RAZVITIH O^MOČIJ_V=OKVIRU_DPS_=_o__ 

Komisija za pospeševanje skladnejšega regi- 
onalnega razvoja v IS   — 
- sredstva za pospeševanje skladnejšega 

regionalnega razvoja v SRS 
435 - SREDSTVA ZA HITREJŠI RAZVOJ GOSPO- 

DARSKO MANJ RAZVITIH OBMOČIJ IZVEN 

4.096.000 
51.950.000 

500.500.000 

955.071.000 

 OBMOČJA DPS asaai!S_BIiB3M«B«csa«B«! 

Repubuliški komite za mednarodno 
sodelovanje '  . 
— prispevek skladu solidarnosti z neuvr- 

ščenimi državami in državami v razvoju 

2.312.800.000 

81.720.000 
58.500.000 

303.525.000 

225 
225 

1.249.689.000 

6.676.000 
.116.288.000 

1.126.125.000 

225___ 

163,0 
225,0- 
225,0 

2.148.910.000 _ 225 

6.000.000.000 259,4 

P A J (431+433+434+435) 8.679.923.000 323.124.000 20.467.169.000 2J5,8 
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TABELA 6 
45 - SREDSTVA ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI 

N A M E N Predvidena reali- 
zacija 1988 

Nove obveznosti 
v letu 1989 

Predlog za za- 
gotovitev sred- 
stev v letu 1989 

Indeks 
(4:2) 

iS2~JS2^^_ZA=IZOBRAŽEVANJE 703 .252.000 

Sekretariat za kadrovska vprašanja v IS 192.000.000 
365.000.000 

- štipendiranje za potrebe organov v 
federaciji 

- štipendiranje za potrebe republiških 
upravnih organov 

=2=2i==£5ž=222======_== 

451.200.000 235,0 

50.100.000 

141.900.000 

Republiški sekretariat za ljudsko obrambo 3.321.000 
- štipendije 

Republiški sekretariat za pravosodje 
in upravo  

117.735.000 235,0 

333.465.000 235,0 

7.804.000  235,0 

93.552.000 365.000.000 
štipendije za potrebe pravosodja 91.420.000 

- sredstva za srednjo penološko šolo 2.132.000 
- strokovna in kadrovska pomoč SAP Kosovo 

Republiški Komite za vzgojo in izobraževanje 
ter telesno kulturo    385.880.000 
- obveznosti do slovenskega šolstva v za- 

mejstvu 
obveznosti do osnovnega šolanja pripad- 
nikov drugih narodov v Jugoslaviji in 
do šolstva narodnosti v SR Sloveniji 

•- štipendije mladih iz zamejstva in 
otrok slovenskih izseljencev 

- stiki s tujino • 
Zavod SRS za mednarodno znanstveno, tehnično 
prosvetno in kulturno sodelovanje  

584.634.000 624,9 

365.000.000 

214.837.000 235,0 
4.797.000 225,0 

365.000.000 

906.361.000 234,9 

156.256.000 

19.784.000 

205.265.000 
4.575.000 

16.167.000 

367.202.000 

46.492.000 

235,0 

235,0 

482.373.000 235,0 
10.294.000 225,0 

dodatno štipendiranje kadrov iz manj 
razvitih DVR po meddržavnih sporazu- 
mih 

36.376.000 225,0 

Zavod SRS za šolstvo  
- izdelava učnih načrtov 
- priprava učne tehnologije 

451_-_SREDSTVA_ZA ZNANOST 

Republiški sekretariat za finance 

12.332.000 28.980.000 

- raziskovalne naloge v tekočem letu 
- projektni svet raziskav v SRS 

4 52 - SREDSTVA ZA KULTURO  ===«== = = S === = = = = = = = EC = B33BMX«S=„ 
Republiški komite za kulturo  
- sofinanciranje druge izdaje Enciklope- 

dije Jugoslavije 
- sofinanciranje projekta leksikografije 
- sofinanciranje jugoslovanske kinoteke 
- sofinanciranje jugoslovanskega bib- 

liografskega inštituta 
- stiki s tujino 
- sofinanciranje simpozija "Modinci" 
- medrepubliško sodelovanje 

4.932.000 
7.400.000 

348.900.000 

348.900.000 

173.529.100 

129.304.000 
18.280.100 
4.900.000 

10.300.000 
1.153.000 
8.800.000 

528.000 

235,0 

1.700^000.000 

1.700.000.000 

1.315.000.000 

11.590.000 
17.390.000 

_819.915.000_ 

819.915.000 

406.080.000 

303.865.000 
42.958.000 
11.025.000 

23.175.000 
2.595.000 

20.680.000 
1.188.000 

235,0 
235,0 

235,0 

235,0 

234,0 

235,0 
235,0 
225,0 

225,0 
225,0 
235,0 
225,0 
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- izdelava osnutka oznak za naravne in 
kulturne spomenike 

- sofinanciranje nacionalnih muzejev 

454 - SRZDSTVA_ZA_S0C;ALN0=VAX5TV0===== 

Republiški sekretariat za finance   

264.000 

75. 239.000 

35.000.000 

1.315.000.000 

594.000 

194.562^000^ 

i00.000.000 

225,0 

250.6 

285.7 

- odškodnine po sodnih sklepih 

Republiški komite za varstvo okolja in 
urejanje prostora       
- vzdrževanje pokopališč in grobov pripad- 

nikov zavezniških in drugih tujih armad 
v SRS 

458 - SREDSTVA ZA UVELJAVLJANJE PI^mVIC 
BORCEV, VOJAŠKIH INVALIDOV IN DRU- 
2l£ ?^5^-=-5«=«====»===========asx 

Republiški komite za borce in vojaške 
invalide    — 
- dodatek zaposlenim udeležencem NOV 
- zdravstveno varstvo borcev NOV 
- dopolnilno varstvo vojaških invalidov 
- varstvo civilnih invalidov vojne 
- varstvo borcev za severno mejo in 

slovenskih vojnih dobrovoljcev 
- stroški dela posebne komisije za izjemno 

priznanje pravice do pokojnine po 51. 
členu zakona o temeljnih pravicah in po- 
kojninskega m invalidskega zavarovanja 

40.239.000 94.562.000 235,C 

- republiške priznavalnine 

_22^646^:0^1222==- 

4.110.655 
379.440.000 

'15.518.215.426 
5.803.093.919 

35.760.000 

630.000 
1.104.756.000 

53.688.114.OoO 

9.249.000 
891.684.000 

36.467.810.000 
13.748.217.000 

84.036.000 

1.418.000 
2.485.700.000 

225,0 
235,0 

235,0 
236,9 

235,0 

225,0 
235,0 

SKUPAJ (4 50r-+451+4 52+4 54+458) 24.146.926.100 3.380.000.000 57.124.026.000 

TA3ELA 7 

236,6 

46 - SREDSTVA ZA DRUGE SPLOŠNE DRUŽBENE POTREBE 

461 - SREDSTVA ZA DRUŽBENOPOLITIČNE 
IN DRUŽBENE ORGANIZACIJE    

Sekretariat Izvršnega sveta Skupščine 
SR Slovenije  
- ustavne obveznosti 

Urad za narodnosti     
- financiranje narodnosti 
- sofinanciranje s SR Hrvatsko 

25.070.721.100 

13.745.392.100 

575.000.000 65.760.675.000 

38.527.290.000 

1.442.148.000 3.634.213.000 252 .0 

Republiška konferenca SZDL Slovenije  
- sredstva za delo 

Koordinacijski odbor za proslave pri RK SZDL 

967.955.000 
474.193.000 

4.266.671.000 170.000.000 

2.439.247.000 
1.194.966.000 

10.623.131.000 

252,0 
252,0 

249,0 

135.000.000 225,0 
Slovenije ——      
- sredstva za proslave republiškega pomena 

45.080.000 
36.000.000 
9.080.000 

498.964.000 1.106,8 
Republiška volilna komisija 
- pri RK SZDL. Slovenije 
- pri RSPU 

priloga poročevalca 
19 



Konusija za manjšinska in izseljenska vpra- 
šanja 91^25^.000 
- izcatki za zamejstvo 

.-vepus^iš/ca ko.-.ferer.ca ZSX Slo ver. 1 - 

25.000.00 214.442.000 

1.793.867.000 
- sredstva za delo 
- sredstva "AVNOJ 69" 
- mesec mladbsti 
- --nanciranje mladinskega seminarja 

Aipe-Jaaran 
- mladinsko prostovoljno delo 
- festival dela 

dedovanje univerzitetne konference ZSMS 
mednarodna izmenjava prostovoljcev 

- oblike izobraževanja 

Republiški odbor zveze združenj borcev NOV SRS 

L.117.679.000 
3.684.000 

42.097.000 

1.096.000 
337.946.000 
259.000.000 
20.096.000 
12.269.000, 

772.946.000 

225.000.000 
120.000.000 

3.740.553.000 

30.00.000 

45.000.000 

30.000.000 

2.718.818.000 

98.928.000 

22.576.000 
794.173.000 

47.226.000 
28.832.000 
30.000.000 

- sredstva za delo 
- sredstva za Republiški odbor zveze prosto- 

voljcev za severno mejo 1918/19 
- monografija zbornikov dokumentov NOB 

Republiška konferenca zveze rezervnih vojaš- 
kih starešin SRS 

740.948.000 

2.000.000 
30.000.000 

268.740.000 

5.000.000 
5.000.000 

1.809.581.000 
1.737.581.000 

4.500.000 
67.500.000 

- sredstva za delo 
Slovenska izseljenska matica 608.443 i 000 
- sredstva za delo 
- sofinanciranje revije "Rodna gruda" 
~ sredstva za posebne namene 
- sredstva za angleško izdajo revije 

"Rodna gruda" 
- pomoč izseljencem 

1.505.407.000 

Skupnost slovenskih ob 
— sredstva za delo 

352.04&.000 
57.669.000 
90.698.000 

78.028.000 
30.000.000 

4.641.000 

902.879.000 
135.522.000 
213.140.000 

183.366.000 
70.500.000 

.iu . 4 4 2 . 000 

Društvo za združene r.arode za SRS 14.290.000 
- sredstva za delo 

Jugoslovanski center za teorijo in prakso 
samoupravljanja Edvard Kardelj  

30.000.000 

73.925.000 

208,5 
243,3 

235 

235 

235 
235 

234, I 
235,1 

225 
225 

247,9 

247,4 
256,5 
235 
235 

235 
235 

225 

209,9 

- sredstva za delo 

S.ovenska akademija znanosti in umetnosti 1.667.719.000 150.000.000 
- sredstva za delo 
- sredstva za adaptacijo zgradbe na 

podlagi SS 
- proslava ob 50-letnici SAZU 
- sanacija vile SAZU na Bledu 

Mecnaroani center za upravljanje podjetij 
v ;.ru.:oor.i -o.31.n-r.i v aežolah v razvoju 
- sroostva za cexO 

3.701.377.000 
1.357.569.000 

200.000.000 
110.150.000 

19.248.000 

3.201.377.000 

500.000.000 

150.000.000 

221,9 
235,8 

RX 16.622.000 
arhivska dejavnost Inštuta za zgodovino 
delavskega gibanja 

— sredstva za obdelavo emigrantskega tiska 
pri NUK 

274.062.000 

104.055.000 244.529.000 

29.533.000 
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f 

Inž t: tu t za pa rod r.o str, a vprašanja 79.735.000 187.377.000 

- sredstva za delo 

463 - SREDSTVA ZA VARSTVO PRED ŠKODLJIVCI 
IX NARAVNIMI NESREČA.".! 1.000.000.000 1.200.000.000 1.200.000.000 120,0 

Hidrometeorološki zavod SRS 
- sredstva za obrambo pred točo 
- izgradnja radarskega centra Slavnik 

464 - SREDSTVA ZA ODPRAVO POSLEDIC NARAVNIH 
NESREČ 

1.000.000.000 

86.342.000 

1.200.000.000 1.200.000.000 

444.281.000 502,9 

RK za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
- nabava avionov za gašenje gozdnih in 

drugih požarov 
- vzdrževanje in koriščenje avionov za 

gašenje gozdnih ir. drugih požarov 

465 - SREDSTVA ZA VARSTVO IN IZBOLJŠANJE 
 ČLOVEKOVEGA OKOLJA  

Hidrometeorološki zavod SRS  
- sredstva za varstvo zraka 

72.033.000 

16.309.000 

292.83010G0_ 

292.830.000 

407.586.000 

36.695.000 

__65e.868.oeo_ 

658.868.000 

565,8 

225,0 

_22510_ 

225,0 

46o - SREDSTVA ZA DRUGE SPLOŠNE DRUŽBENE 
POTREBE 3.043. 308.800 798.228.400 8.358.404.000 274,6 

4680 - SREDSTVA ZA DRUGE SPLGSNE DRUŽBENE 
7 TTREBE NA OBMOČJU SRS 

RS za finance 

-2.i252iH*i222» 
95.117.000 

798.228.400 

- visokogorske planinske postojanke 

RK za vzgojo in izobraževnje ter telesno 
kulturo   328.858.000 798.228.400 

_i-ž53j.§67-°92_ 

214.013.000 

772.816.000 

226^6_ 

225,0 

235,0 

dvojezično šolstvo in šolstvo z italijan- 
ski«. učnim jezikom 

Republiška geodetska uprava  1.585.350.000 ;.567.G3S.000 
geodetska dela na območju SRS 

4681 -r SREDSTVA ZA DRUGE SPLOŠNE DRUŽBENE 
POTREBE IZVEN OBHOČJA SRS 1.033.983.800 3 .804.537.000 367,9 

RS za finance 
- odplačilo inozemskih dolgov NB 

Jugoslavije 
- odplačilo obroka kredita NB 

Jugoslavije 
- plačilo provizije NB Jugoslavije za 

sredstva, odstopljena SRS v trajno last 
- plačilo obveznosti SRS na podlagi zako- 

na o prenosu sredstev, pravic in obvez- 
nosti na določene TOZD 

- spcdbujanje tehnološkega razvoja Jugos- 
lavije 

- sredstva za kritje tečajnih razlik 

532.424.000 

484.02 2.800 

4.537.000 

13.000.000 

(3.890.986.150) nelimitirana obveznost 
(15.598.712.600) nelimitirana obveznost 

2.000.000.000 

1.800.000.000 371,9 

podatki še niso zr.a ;i 
podatki še niso zna .i 

SKUPAJ limitirane obveznosti 
(461+463+464+465+468) 29.495.201.900 2.573.228.400 76.422.228.000 259,3 
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TABELA 7 a 

RAZPOREDITEV SREDSTEV ZA DELO DPO IN NEKATERIH DO PO NAMENIH 

DPO oziroma DO Valorizacija __ Materialni 
OD Amortizacija Posebni nameni Skupaj 

Republiška konferenca 
SZDL Slovenije 4.631.292 2.917.714 

Republiška konferenca 
ZSMS 988.846 622.973 

678.739 

2.718.818 

Republiški odbor ZZB 
NOV SSS 812.579 511.925 9.300 310.933 14.373 78.471 1.737.561 

Republiška konferenca 
ZRVS 98.228 

Slovenska izseljenska 
matica * 381.097 240.091 24.000 235.728 21.963 - 902.879 

SAZu 1.019.881 642.525 21.432 387.628 97.135 1.032.776 3.201.377 

SKUPAJ 8.172.299 5.14S.548 165.235 3.944.348 629.610 1.789.986 19.850.026 
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IZHODIŠČA 

ekonomske in razvojne politike za leto 1989 

(ESA- 608) 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 137. seji dne 3. 
novembra 1988 obravnaval: 

- IZHODIŠČA EKONOMSKE IN RAZVOJNE POLITIKE 
ZA LETO 1989, 

ki vam jih pošiljamo v obravnavo na podlagi prve alinee 
215. člena in 222. člena poslovnika Skupščine SR Slove- 
nije. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na podlagi 69. 
člena poslovnika Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije 
in na podlagi 220. in 221. člena poslovnika Skupščine SR 
Slovenije določil, da bodo kot njegovi predstavniki pri 
delu skupščinskih delovnih teles sodelovali: 

- Milivoj SAMAR, član Izvršnega sveta Skupčine SR 
Slovenije in predsednik Republiškega komiteja za druž- 
beno planiranje, 

- Tomaž ERTL, član Izvršnega sveta Skupščine SR 
Slovenije in republiški sekretar za notranje zadeve, 

- dr. Ludvik HORVAT, član Izvršnega sveta Skupščine 
SR Slovenije in predsednik Republiškega komiteja za 
vzgojo in izobraževanje ter telesno kulturo, 

- Milan JELENC, član Izvršnega sveta Skupščine SR 
Slovenije in predsednik Republiškega komiteja za promet 
in zveze, 

- Vladimir KAVČIČ, član Izvršnega sveta Skupščine SR 
Slovenije in predsednik Republiškega komiteja za kulturo, 

- Alojz KLEMENČIČ, član Izvršnega sveta Skupščine 
SR Slovenije in predsednik Republiškega komiteja za 
tržišče in splošne gospodarske zadeve, 

- Milan KNEŽEVIĆ, član Izvršnega sveta Skupščine SR 
Slovenije in predsednik Republiškega komiteja za kmetij- 
stvo, gozdarstvo in prehrano, 

- Stane KOTNIK, član Izvršnega sveta Skuščine SR 
Slovenije in predsednik Republiškega komiteja za borce in 
vojaške invalide, 

- Gvidon KACL, član Izvršnega sveta Skupščine SR 
Slovenije in predsednik Republiškega komiteja za energe- 
tiko, 

- Janko KUŠAR, član Izvršnega sveta Skupščine SR 
Slovenije in republiški sekretar za ljudsko obrambo, 

- dr. Dinko LESKOVŠEK, član Izvršnega sveta Skupš- 
čine SR Slovenije in predsednik Republiškega komiteja za 
zdravstveno in socialno varstvo, 

- Bogomila MITIČ, članica Izvršnega sveta Skupščine 
SR Slovenije in predsednica Republiškega komiteja za 
turizem in gostinstvo, 

- dr. Miha RIBARIČ, član Izvršnega sveta Skupščine SR 
Slovenije in predsednik Republiškega komiteja za zakono- 
dajo, 

- Judita ARKO-RAKOVEC, članica Izvršnega sveta 
Skupščine SR Slovenije in sekretarka Sekretariata za 
kadrovska vprašanja v Izvršnem svetu Skupščine SR Slo- 
venije, 

- Uroš SLAVI NEC, član Izvršnega sveta Skupščine SF. 
Slovenije in predsednik Republiškega komiteja za indu- 
strijo in gradbeništvo, 

- Cvetka SELŠEK, članica Izvršnega sveta Skupščine 
SR Slovenije in predsednica Republiškega komiteja za 
mednarodno sodelovanje, 

- Jože STRLE, član Izvršnega sveta Skupščine SR Slo- 
venije in predsednik Republiškega komiteja za drobno 
gospodarstvo, 

- Rudi ŠEPIČ, član Izvršnega sveta Skupščine SR Slo- 
venije in republiški sekretar za finance, 

- Marjan ŠIFTAR, član Izvršnega sveta Skupščine SR 
Slovenije in predsednik Republiškega komiteja za informi- 
ranje, 

- Peter TOŠ, član Izvršnega sveta Skupščine SR Slove- 
nije in predsednik Republiškega komiteja za delo, 

- Erik VRENKO, član Izvršnega sveta Skupščine SR 
Slovenije in predsednik Republiškega komiteja za razisko- 
valno dejavnost in tehnologijo, 

- Tomaž VUGA, član Izvršnega sveta Skupščine SR 
Slovenije in predsednik Republiškega komiteja za varstvo 
okolja in urejanje prostora, 

- Janez ZAJC, član Izvršnega sveta Skupščine SR Slo- 
venije in republiški sekretar za pravosodje in upravo, 
- Franc JAMŠEK, direktor Zavoda SR Slovenije za 

družbeno planiranje in 
- Anton PENGOV, direktor Republiške uprave za druž- 

bene prihodke. 
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UVODNA OBRAZLOŽITEV 

Na podlagi Zakona o sistemu družbenega planiranja in 
družbenem planu SRS mora Izvršni svet do 30. oktobra pred- 
ložiti Skupščini osnutek Resolucije o politiki uresničevanja 
družbenega plana SRS za obdobje 1986-1990 v prihodnjem 
leiu. 

V predlogu za izdajo Zakona o temeljih sistema družbenega 
planiranja in o družbenem planu Jugoslavije je alternativni 
predlog, da bi namesto.Resolucije v skladu z novim koncep- 
tom planiranja in ukinitvijo letnih planskih aktov Zvezni 
izvršni svet sprejel Kratkoročni program ukrepov ekonomske 
politike in drugih ukrepov za 1989. leto in ga predložil v potr- 
ditev Skupščini SFRJ. Po dogovoru predstavnikov Zveznega 
izvršnega sveta in predstavnikov Skupščine SFR Jugoslavije 
za naslednje leto ne bi sprejemali Resolucije o politiki uresni- 
čevanja družbenega plana Jugoslavije za obdobje 1986-1990 
v letu 1989 temveč Kratkoročni program ukrepov ekonomske 
politike in drugih ukrepov v letu 1989. 

Na seji Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije 26.10.1988 
je bila ob obravnavi jesenske analize Zavoda SR Slovenije za 
družbeno planiranje sprejeta zasnova dokumenta, ki naj opre- 
deli izhodišča ekonomske in razvojne politike za leto 1989 in 
ki ga sestavljajo trije deli ter vrsta prilog. P"rvi del vsebuje 
sintezno oceno ekonomskih razmer na prehodu v 1989. leto, 
drugi pričakovane ekonomskopolitične in gospodarskosi- 
stemske razmere v Jugoslaviji z opredelitvijo Izvršnega sveta 
Skupščine SR Slovenije do njih, tretji del pa politiko izvajanja 
usmeritev družbenega plana SR Slovenije v ob majskih ukre- 
pih ekonomske politike in začetku reforme gospodarskega 
sistema, kot jo predlaga in prevzema v izvajanje Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije. Druge nosilce potrebnih aktivnosti 
bo Skupščina SR Slovenije usmerila s svojimi sklepi na pod- 
lagi tega dokumenta, prilog in razprave v delovnih telesih in 
zborih Skupščine. 

Kot priloge in podlage za skupščinske odločitve bodo pri- 
pravljene naslednje analize, bilance in programi: 

- majska in jesenska analiza Zavoda SR Slovenije za druž- 
beno planiranje 

- splošna bilanca sredstev s proračunsko podbilanco, 
podbilanco sredstev SIS družbenih dejavnosti, podbilanco 
sredstev republiških SIS gospodarske infrastrukture 

- spremembe in dopolnitve dogovora o skupnih merilih za 
samoupravno urejanje odnosov pri pridobivanju in delitvi 
dohodka v SR Sloveniji 

- zakon o proračunu SR Slovenije 
- dogovor o splošni porabi občin - ovrednotena energet- 

ska bilanca 
- ključne aktivnosti iz programa dela Izvršnega sveta 

s programom posodabljanja dela upravnih organov. 
Bilančnih izračunov ob sedanji inflaciji in neznanih nomi- 

nalnih sidrih za leto 1989 še ni. Podatki o poslovanju gospo- 
darstva in družbenih dejavnosti v devetih mesecih 1988. leta 
bodo znani letos izjemoma šele konec novembra. Zato bo ob 
pritegnitvi Zavoda SR Slovenije za družbeno planiranje, 
ustreznih resornih organov in zlasti SIS gospodarske infra- 
strukture in družbenih dejavnosti šele do obravnave predloga 
ustreznega akta možno pripraviti bilančne preglede, ki naj 
omogočijo oceno strukture virov, »obremenjevanje« dohodka 
in drugih osnov ter prednosti v naložbah, v reorganizaciji 
mreže izvajalcev v družbenih dejavnostih ter pri izvajanju 
programov. Pregledi naj bi omogočili tudi dopolniti izhodišča 
z usmeritvami (odločitvami) potrebnimi za realizacijo določe- 
nih nalog v prostoru (infrastrukturni objekti republiškega 
pomena). 

Za oblikovanje politike uresničevanja družbenega plana SR 
Slovenije v prihodnjem letu bodo bistvene opredelitve na 
zvezni ravni glede osnovnih ciljev in nalog kot posameznih 
ukrepov ekonomske politike na posojilno-denarnem 
področju, pri ekonomskih odnosih s tujino, cenah in oskrbi 
trga kot tudi delitveni politiki ter opredelitvi glede davkov in 
prispevkov na zvezni ravni oziroma z dogovorom republik in 
pokrajin. Ti ukrepi, ne le, da skoraj ne puščajo manevrskega 
prostora za oblikovanje tekoče ekonomske politike v repu- 
bliki, ampak tudi omejujejo republiko pri oblikovanju razvojne 
politike. Z omejevanjem - predpisovanjem deleža v družbe- 
nem proizvodu - blokirajo razvojna prizadevanja v družbenih 
dejavnostih, z »obvladovanjem« cen v gospodarski infrastruk- 

turi krčijo prostor celo za enostavno reprodukcijo v posamez- 
nih delih, ekonomska politika pri ekonomskih odnosih 
s tujino in na posojilno-denarnem pa se v celoti določa na 
ravni federacije. 

Za oblikovanje ciljev in nalog v I989. letu bo poleg planskih 
izhodišč pomembna odločitev o načinu in obsegu spopada 
z inflacijo, »popustljivost« na račun oživljanja rasti proizvod- 
nje, odločnost in doslednost pri ustvarjanju materialnih in 
finančnih pogojev za uvedbo gospodarske reforme (normali- 
zacija financ, finančna konsolidacija Narodne banke Jugosla- 
vije, poslovnih bank in gospodarstva) ter inventivnost pri 
oblikovanju programov, ki bodo zadostili zahtevi po socialni 
sprejemljivosti antiinflacijske politike in gospodarske reforme 
v posamezni republiki in pokrajini. 

Temeljne in daljnosežne odločitve so potrebne tako pri 
oblikovanju skupne ekonomske politike v federaciji kot pri 
oblikovanju novih sistemskih zakonov. Zato je prednostna 
naloga ustvarjalno vključevanje strokovnjakov, resornih orga- 
nov in delegatov v Zveznem zboru ter delegacije SR Slovenije 
v Zboru republik in pokrajin v pripravo in sprejem Kratkoroč- 
nega programa ukrepov ekonomske politike na zvezni ravni 
ter v procese normalizacije financ in sprejem zakonov 
s področja gospodarskega sistema. Vse te osnove ekonom- 
ske in razvojne politike bodo morale biti vključene v ustrezni 
akt o politiki izvajanja družbenega plana SR Slovenije za 
obdobje 1986-1990 v letu 1989. 

Za oblikovanje in sprejem aktov in dokumentov o ekonom- 
ski in razvojni politiki v Skupščini SR Slovenije je pomembno, 
da bo v letu 1989 podobno kot v letu 1988 Izvršni svet tekoče 
spremljal razmere v gospodarstvu, gospodarski infrastrukturi, 
družbenih dejavnostih in upravi ter ob upoštevanju spre- 
memb v svetu in v ekonomski politiki Jugoslavije o tem 
obveščal delegate v Skupščini ter tudi tekoče predlagal 
dodatne ukrepe. Posebno pozornost bo namenil predlaganim 
spremembam ekonomske politike v četrtem četrtletju 1988 in 
do konca leta sprejetim sistemskim zakonom, katerih posle- 
dic v tem času še ni mogoče predvideti v predloženem doku- 
mentu. Opozoriti kaže tudi na to, da obstoječi dogovor z Med- 
narodnim denarnim skladom in stand by aranžma veljata le za 
prvo polovico leta 1989 in da bodo nova dogovarjanja s tem 
skladom zahtevala dopolnjevanje ekonomske politike med 
1989. letom. 

Izvršni svet sodi, da je v današnjih razmerah bolj kot raz- 
prava o splošni politiki potrebna hitra, organizirana in uskla- 
jena sprotna aktivnost Izvršnega sveta, Gospodarke zbornice 
Slovenije, upravljalcev bank ter SIS gospodarske infrastruk- 
ture in družbenih dejavnosti za doseganje večje stabilnosti 
pogojev poslovanja in večje odzivnosti organizacij združe- 
nega dela na okolje, tržne pogoje in izboljšanje lastnih zmož- 
nosti za povečanje konkurenčnosti na svetovnem in na doma- 
čem trgu. Zato bo ob upoštevanju v Skupščini SR Slovenije že 
sprejetih sklepov ob obravnavi tekočih Informacij Izvršnega 
sveta o gibanjih v gospodarstvu, ob Poročilu o uresničevanju 
planskih ciljev na področju kmetijstva, ob Poročilu o uresni- 
čevanju razvojne politike in svobodne menjave dela v družbe- 
nih dejavnostih v SR Sloveniji, ob Poročilu o izvajanju zakona 
o urejanju prostora in ob obravnavi Poročila Izvršnega sveta 
Skupščine SR Slovenije o izvajanju družbenega plana SR 
Slovenije za obdobje 1986-1990 ter ob določilih kratkoroč- 
nega programa za leto 1989 na zvezni ravni treba novelirati 
Ključne aktivnosti Izvršnega sveta za realizacijo resolucijskih 
usmeritev v 1988 letu oziroma Pregled potrebnih aktivnosti 
v SR Sloveniji v okviru majskih ukrepov ekonomske politike 
kot osnove za projektno organiziranost v okviru Izvršnega 
sveta in resornih organov za delovanje tudi v letu 1989. To naj 
zagotovi trajno aktivnost za njihovo izvajanje in tudi poveča 
učinkovitost dela republiških upravnih organov. 

1. DRUŽBENOEKONOMSKE RAZMERE 
NA PREHODU V LETO 1989 

1.1 .Globalna ocena razvojnih usmeritev 

Družbene in gospodarske razmere se v drugi polovici 1988 
in na prehodu v leto 1989 izredno zaostrujejo; proizvodnja 
zaradi zmanjševanja notranjega povpraševanja ter iskanja 
novega ravnovesja s tržno in izborom proizvodnih programov 
in prilagajanjem gospodarstva tržnim razmeram doma in 
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v tujini v upada; povečujejo se nezaposlenost ter presežki 
delavcev v OZD; cenovni val še ne izgublja začetnega zagona; 
stroškovni pritiski slabšajo poslovne rezultate gospodarstva; 
stopnjujejo se socialne in druge napetosti. 

Zaradi neustrezne finančne politike in financ nasploh se 
z emisijsko politiko in politiko kreditiranja, s saldom v menjavi 
s klirinškim področjem in njegovim vplivom na primarno 
emisijo doslej neobvladanega presežka sredstev za skupno in 
splošno porabo ter zlasti elementov neproračunske bilance 
porajajo dodatni inflacijski pritiski, ki jih v sistemu in s sred- 
stvi ekonomske politike ne obvladujemo. 

Izvozna dinamika na konvertibilno področje v septembru in 
oktobru upada, ker se slabšajo mednarodne razmere, ki so 
v prvi polovici leta zelo vplivale na ugodne izvozno-uvozne 
rezultate; konjunktura je nižja, kot so jo v svetu predvidevali 
v začetku leta, cene surovin in repromateriala na svetovnem 
trgu niso več v porastu tako kot v začetku leta; pri tem tudi ne 
smemo mimo dejstva, da je ugodna devizna likvidnost v Jugo- 
slaviji predvsem posledica tujih kratkoročnih in premostitve- 
nih posojil, ki jih bo delno treba vrniti že letos; struktura 
v letošnjem letu najetih posojil ni takšna, kot je bila predvi- 
dena v začetku leta ter kasneje ob sprejemanju ukrepov 
ekonomske politike, ko je bilo pričakovati, da bo Jugoslavija 
dobila predvsem nova srednjeročna in dolgoročna posojila, 
ne pa kratkoročnega posojila. 

Družbene dejavnosti le počasi spreminjajo načine svojega 
delovanja tudi zaradi zmanjšanih finančnih možnosti družbe 
in posameznika ter toge in uniformne organizacijske struk- 
ture, kar vse zavira iskanje drugačnih, potrebam prebivalstva 
in družbe prilagojenih načinov zadovoljevanja potreb. 

Padec življenjskega standarda, predvsem zaradi visokega 
padca realnjh osebnih dohodkov in drugih osebnih prejem- 
kov, slabi zaupanje večine prebivalstva v pravilnost in učinko- 
vitost ukrepov ekonomske politike in sistema nasploh, 
bistveno poslabšuje strukturo prehrane in porabe z dolgoroč- 
nimi posledicami za zdravje občanov ter reprodukcijo prebi- 
valstva, močno povečuje breme za preživljanje in vzgojo otrok 
ter v tem času poraja vse večje zahteve po zagotovitvi soci- 
alne varnosti določenih kategorij prebivalstva. 

1.2. Ukrepi ekonomske politike 

Stabilizacijski program, ki je bil uveden z ukrepi ekonomske 
politike v mesecu maju, je v SR Sloveniji dobil nedeljeno 
podporo, zlasti njegov osnovni namen, ki je bil v uokvirjanju 
domačega povpraševanja v razpoložljivi družbeni proizvod in 
dohodek, preusmerjanju dela sredstev končne porabe v aku- 
mulacijo z zaščito realne vrednosti prihrankov in finančnih 
naložb ter ohranjanju in povečevanju proizvodnje s sprošča- 
njem cen, uvoza in deviznega trga. 

Ob zelo hitrem zmanjševanju povpraševanja na slovenskem 
in jugoslovanskem trgu, ki se bo v naslednjih mesecih še 
nadaljevalo, ter posebej večletnem nazadovanju naložb, ki pa 
naj bi postopno pričele naraščati, še nadalje podpiramo 
usmeritev na povečanje izvoza blaga in storitev kot temelj- 
nega načina povečevanja proizvodnje kot tudi spodbujanja 
procesov preobrazbe; ugotavljamo, da ukrepi na področju 
ekonomskih odnosov s tujino niso zajeli vseh odprtih sklo- 
pov; tako se klirinškim tokovom še naprej pušča, da se kljub 
drugačnim resolucijskim opredelitvam odvijajo po starem 

Padca obsega proizvodnje ne moremo imeti za neuspeh 
izbranega stabilizacijskega programa, saj je bil pomemben 
del tega padca povzročen s preteklo ekonomsko in razvojno 
politiko in začetega procesa izbora proizvodnih programov, 
nižja raven gospodarske aktivnosti pa je znatno posledica 
približevanja notranjemu ravnovesju, ki je bilo prekinjeno 
z obratom v ekonomski politiki v letu 1985; nepričakovana je 
bila suša, ki je prizadela kmetijstvo in predelavo kmetijskih 
proizvodov, ocenjene pa tudi še niso posledice rasti vrednosti 
dolarja ter umirjanja oziroma padca cen surovin na svetov- 
nem trgu. 

Vzrok za visoko inflacijo je tudi, da so žarišča inflacije, 
z izjemo osebnih dohodkov, ostala nedotaknjena in da je vse 
polno poti in načinov, da se oblikuje večje nominalno agre- 
gatno povpraševanje od doma razpložljivega družbenega pro- 
dukta, pri čemer problem inflacije ni toliko v splošni rasti cen 
kot v spreminjajočih se relativnih cenah in prerazdeljevanju 
premoženja in dohodka na tej osnovi; zaradi tega skorajš- 

njega zloma inflacije ni pričakovati; politika zmanjševanja 
agregatnega povpraševanja pri osebnih dohodkih je pripe- 
ljala do socialnega nemira in socialnih napetosti, dodatno 
zmanjševanje realnih osebnih dohodkov pa lahko samo še 
povečuje te napetosti in se uporablja tudi kot izgovor za 
opuščanje stabilizacijskega programa; z enako doslednostjo 
kot pri osebnih dohodkih se je zato ob nadaljevanju politike 
sproščanja cen in uvajanja realnih obresti treba lotiti žarišč 
inflacije, zlasti v denarni in posojilni politiki ter pri proračun- 
ski in neproračunski porabi; z ukrepi na teh področjih mora 
biti zmanjšan stroškovni pritisk na gospodarstvo ter prepre- 
čeno prelivanje sredstev od uspešnih k neuspešnim organiza- 
cijam združenega dela. 

Izreden pritisk na stroške gospodarstva in življenjsko raven 
prebivalstva izhaja iz visoke rasti cen storitev in prispevkov 
v gospodarski infrastrukturi, vključno s komunalnimi stori- 
tvami, ter nenavadno velikega povečanja prispevkov za razne 
sklade na komunalni ravni, ki po uskladitvi v maju in juniju 
rastejo neprimerno hitreje od maloprodajnih cen. 

1.3. Ključne usmeritve na prehodu v leto 1989 

Sproščanje cen, uvoza in deviznega tržišča, realni tečaj 
dinarja in realne obresti ob omejevalnih ukrepih pri osebnih 
dohodkih, skupni in splošni porabi ter denarni in posojilni 
politiki ostajajo še nadalje temeljne usmeritve v ekonomski 
politiki, s katero se je treba približati notranjemu ravnovesju 
ter postopnemu umirjanju inflacije; ob tem bo treba največjo 
družbeno in strokovno pozornost nameniti pripravam za 
reformo gospodarskega sistema, ki bo po svojih učinkih dalj- 
nosežna, hkrati pa zahteva čas za uveljavitev vsebine reforme 
in prilagoditev gospodarskih in drugih družbenih subjektov 
ter ekonomske politike novim razmeram. 

Utrjevanje smeri sicer pravilno naravnane ekonomske poli- 
tike v tem času zahteva, da bodo instrumenti za njeno uresni- 
čevanje selektivnejša in realneje odmerjena; to zadeva zlasti 
izvoz in uvoz, cene in preskrbo, vprašanja ugotovitve, nevtrali- 
zacije, postopnega odpravljanja in preprečitve nastajanja 
novih notranjih dvomljivih terjatev na vseh ravneh, politiko 
obrestnih mer, uresničevanje ukrepov za zmanjševanje stro- 
škov in razbremenjevanje gospodarstva, zaustavljanje nadalj- 
njega padanja realnih osebnih dohodkov, ohranitev ravni 
storitev družbenih dejavnosti ter ublažitev posledic inflacije 
na socialno varnost določenih kategorij občanov. 

Vzpostavljanje skladnejših notranjih razmerij na tržnih 
temeljih je bistven pogoj za odpiranje procesa postopnega 
oživljanja gospodarstva s selektivno naravnanimi ukrepi eko- 
nomske politike; izvoz na konvertibilno področje mora zaradi 
spleta notranjh in zunanjih okoliščin še naprej ostati temelj za 
poživitev gospodarske rasti, 

Odpraviti moramo vse, kar zavira preobrazbo in posodablja- 
nje gospodarske strukture ter omogoča življenje gospodar- 
skim subjektom z visokimi izgubami ali na meji uspešnosti, 
preprečuje nastajanje množice manjših podjetij s pestrimi 
organizacijskimi oblikami ter duši razmere za razvoj inovativ- 
nosti, samoiniciativnosti in pripravljenosti za prevzemanje 
tveganja; neizogibna neobhodna je temeljita prenova nekate- 
rih velikih gospodarskih sistemov, ki postajajo nesposobni za 
hitre odzive na spodbude z notranjega in zlasti zunanjih trgov. 

2. EKONOMSKOPOLITIČNE 
IN GOSPODARSKOSISTEMSKE RAZMERE 
- EKONOMSKA IN RAZVOJNA POLITIKA 

2.1. Globalne usmeritve 

Predvidevamo, da bo sporazum z Mednarodnim denarnim 
skladom, ki bo določal nominalne meje rasti splošne in 
skupne porabe ter posojilnih in denarnih agregatov in ustre- 
zen nadzor rasti osebnih dohodkov ter stopnjo sproščanja 
cen, uvoza in deviznega tržišča, veljal tudi v prvi polovici leta 
1989 in da bodo elementi tega sporazuma globalni ekonomski 
in politični okviri politike v letu 1989. 

Ekonomska in razvojna politika v letu 1989 bo grajena na 
globalni zasnovi letošnje ekonomske politike; nadaljevati 
moramo s postopkom sproščanja cen, uvoza in deviznega 
tržišča, da bi gospodarskim subjektom zagotovili možnosti za 
kakovostnejše gospodarjenje; ukrepi ekonomske politike 
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morajo biti dosledneje usmerjeni v odpravo žarišč inflacije, 
zlasti s stroškovnim razbremenjevanjem gospodarstva na 
vseh ravneh, prilagajanjem denarne in posojila politike stabili- 
zacijskemu programu, finančno konsolidacijo gospodarstva 
in bank, učinkovitejšo in varčnejšo proračunsko politiko, 
spodbudnejšo politiko osebnih dohodkov ter aktivnejšo soci- 
alno politiko; bistven pogoj za normalnejše funkcioniranje 
trga, pa tudi novega gospodarskega sistema, bo usmeritev na 
razreševanje notranjih dvomljivih terjatev, deficitov v bilancah 
in zadolženosti gospodarstva. 

Prehod v ponovni vzpon gospodarske aktivnosti mora teči 
preko nadaljnjega sproščanja trga, predvsem z naslonitvijo na 
izvozne aktivnosti; izvoz na konvertibilna področja naj bi bil 
glavni izvor proizvodne rasti, vključno z večjim uvozom suro- 
vin in repromateriala ter opreme, ki naj omogoči boljšo izrabo 
zmogljivosti za večji izvoz; za uresničitev takšne usmeritve pa 
so poleg ukrepov na področju ekonomskih odnosov s tujino 
potrebne še dodatne sistemske in druge spodbude, ki bodo 
omogočile in pospešile procese vključevanja gospodarstva 
v mednarodno delitev dela na višji in kakovostnejši ravni 
odnosov s poslovnimi partnerji na tujih trgih; politična odloči- 
tev o načinu in intenzivnosti vključevanja v evropske integra- 
cijske procese — Evropa 1992 — je z vidika teh usmeritev za 
jugoslovansko gospodarstvo usodnega pomena; reprogrami- 
ranje zunanjih dolgov moramo izkoristiti za širjenje prostora 
za oživljanje in preusmeritev proizvodnje na takšni osnovi. 

Stabilizacijski program, zasnovan na ykrepih ekonomske 
politike v mesecu maju ter njihovem dopolnjevanju v tem 
času, mora biti tudi ena od osnov za prehod iz starega v nov 
gospodarski sistem, čigar učinki naj bi bili daljnosežni in 
uresničeni v daljšem obdobju; zagotovitev notranjega in 
zunanjega ravnovesja z ukrepi ekonomske in razvojne politike 
v tem in v naslednjem letu je tudi pogoj za uresničevanje 
najpomembnejšega dolgoročnega cilja reforme, ki je v menja- 
niu zaosta'e gospodarske strukture in v gradnji modernega in dinamičnega gospodarstva, usposobljenega za vsestransko 
vključevanje v mednarodno delitev dela. 

V času, ki bo potreben za prehod v nov gospodarski sistem 
bo z zakoni in drugimi predpisi treba zlasti normalizirati: 
tečajne razlike v Narodni banki Jugoslavije z njihovo preo- 
brazbo v javni dolg federacije, izčistiti iz aktiv poslovnih bank 
neizterljive terjatve, reprogramirati del kratkoročnih posojil 
poslovnih bank v dolgoročna ter omogočiti podjetjem, da 
izkažejo stvarno vrednost svoje aktive in terjatev; vzporedno 
s tem so potrebne tudi korenite spremembe v sistemu, ki 
bodo omogočale nastajanje novih podjetij ter ukinjanje 
podjetij, ki ne bodo imele možnosti za sanacijo. 

2.2. Vzpostavljanje ekonomskega in finančnega 
ravnotežja 

Rast denarnih agregatov, izračunana na osnovi ciljne stop- 
nje inflacije, naj bi bila omejitvena; odvisno od količinsko 
določenega obsega rasti monetarnih agregatov naj bi se 
plasmaj iz primarne emisije odobravali predvsem za likvidnost 
poslovnih bank; sredstva za beneficiranje obresti za pred- 
nostne namene naj bi se zagotavljala iz prihodkov družbeno- 
političnih skupnosti. 

Hkrati z ukinjanjem neproračunske bilance je treba tudi 
zmanjšati pravice v proračunu federacije ter v proračunih 
preostalih družbenopolitičnih skupnosti; s splošnim in selek- 
tivnim znižanjem prihodkov proračunov (carine in necarinske 
dajatve, davek na dohodek in davek na osebne dohodke ter 
prispevne stopnje za razne splošne namene) je treba zagoto- 
viti predvsem zmanjšanje obremenitev gospodarstva in zni- 
žati pritisk na stroške organizacij združenega dela. 

Izločanje gospodarstva za Sklad federacije za kreditiranje 
gospodarsko nezadostno razvitih republik in pokrajin naj se 
uskladi s sposobnostjo gospodarstva, da zagotovijo sredstva 
v te namene; bistveno naj se poveča delež sredstev za skupna 
vlaganja. 

2.3. Ekonomski odnosi s tujino 

Izvoz mora postati dohodkovno privlačnejši; konkurenč- 
nost gospodarstva v izvozu, odnose v plačilni bilanci in sklad- 
nost ponudbe in povpraševanja na deviznem trgu moramo 

zagotoviti predvsem s politiko realnega tečaja dinarja; 
s tečajno politiko in drugimi ukrepi ekonomske politike 
moramo doseči znižanje pozitivnega salda s klirinškim 
področjem ter presežke terjatev spraviti v okvire dogovorjenih 
manipulativnih posojil. 

Izvoznikom je treba zagotoviti pravočasno izplačevanje 
povračila davčnih, carinskih in drugih obremenitev; povečati 
'e t.re'3a st°Pni° svobodnega oblikovanja uvoza ter bistveno znižati carinske in druge uvozne obremenitve, zlasti še za 
nadaljnje preusmerjanje proizvodnje v izvoz na konvertibilno 
področje, ob tem pa oblikovati celovito zasnovo zaščitne 
politike našega gospodarstva v smislu večje, racionalne in 
ekonomsko učinkovite odprtosti gospodarstva v mednarodno 
delitev dela. 

Izterjavo dospelih in neplačanih terjatev do tujine moramo 
pospešiti, posebej uravnavati terjatve do klirinškega področja 
ter ustvariti sistemske razmere, da bi v bodoče preprečili 
čezmerno odlivanje kapitala v tujino; spodbuditi moramo 
vlaganja tujih oseb in deviznih prihrankov v jugoslovansko 
gospodarstvo ter ustvariti razmere za hitrejše črpanje tujih 
posojil. 

Zavzemali se bomo za opustitev prehodnih rešitev v seda- 
njem sistemu ekonomskih odnosov s tujino in za prehod na 
uresničevanje njegovih trajnih določb, ki izhajajo ne samo iz 
zahteve po čim večji učinkovitosti posameznih subjektov 
gospodarjenja v poslovanju s tujino, temveč tudi iz zahtev 
Mednarodnega denarnega sklada; pri tem bomo poizkušali 
doseči, da se posameznim subjektom zagotovita večja samo- 
stojnost in odgovornost pri njihovem gospodarjenju in vklju- 
čevanju v mednarodno delitev dela, da se ukinejo različne 
vrste uvoznih pravic, loči blagovni režim od režima plačevanja 
v tujino ter da se pri zadolževanju ohrani osnovno načelo 
— posojilojemalci morajo biti sami ali pa v sporazumu z dru- 
gimi sposobni ob dospelosti vrniti realno vrednost izposoje- 
nega denarja, vključno z vsemi stroški. 

2.4. Trg in cene 

Vztrajati moramo pri uresničevanju sprejetega programa 
liberalizacije cen, neposredni nadzor cen pa uveljaviti samo 
za tiste izdelke in storitve, kjer organizacije združenega dela 
pri oblikovanju cen izkoriščajo monopolni položaj. 

Z nadaljnjo liberalizacijo uvoznih režimov, zniževanjem 
carin in uvoznih dajatev, širjenjem deviznega tržišča, blagov- 
nimi rezervami ter drugimi ekonomskimi ukrepi je treba zago- 
toviti večjo konkurenco in kakovostnejši trg, zanesljivejšo 
oskrbo s surovinami in reprodukcijskim materialom ter sta- 
bilno in kakovostno preskrbo prebivalstva. 

V novem zakonu o cenah se je treba zavzemati za prenos 
pristojnosti pri neposrednem nadzoru cen za določene 
izdelke in storitve, zlasti za osnovna živila, na republike in 
pokrajine, kar bo tudi pogoj, da bomo vodili takšno politiko 
kompenzacij, ki bo pospeševala proizvodnjo in hkrati zago- 
tavljala nemoteno preksrbo. 

Cenam, vključno s prispevki, v gospodarski infrastrukturi in 
komunalnih dejavnostih naj se zagotovi rast največ v okviru 
rasti splošne ravni cen na drobno z usmeritvijo, da se repro- 
dukcija v teh dejavnostih zagotavlja s cenami oziroma stroški 
uporabnikov. 

Odpraviti je treba vse omejitve, ki postavljajo trgovino 
v slabši položaj v odnosu do drugih gospodarskih dejavnosti. 

2. 5. Politika osebnih dohodkov 

S spremembami in dopolnitvami družbenega dogovora 
o skupnih osnovah in merilih za samoupravno urejanje odno- 
sov pri pridobivanju in razporejanju dohodka v SFR Jugosla- 
viji je treba zagotoviti pogoje za ukinitev intervencijskega 
zakona ter večjo spodbudnost sistema delitve osebnih dohod- 
kov za produktivno delo, ustvarjalnost ter ekonomično in 
racionalno poslovanje. 

2.6. Skupna razvojna politika 

Dosedanji družbeni plan Jugoslavije ne more biti več pod- 
laga za ekonomsko in skupno razvojno politiko; smiselno je 
zato treba hitro spremeniti in dopolniti obstoječi plan z določ- 
bami, kjer je nujnost sporazuma med republikami in pokraji- 
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nama očitna, hkrati pa začet, pripravljati novega za obdobje 
1991-1995; ni sprejemljiv predlog, da že v letu 1989 pripra- 
vimo, uskladimo in sprejmemo družbeni plan za obdobje 1990 
do 1995, še posebej, ker je tak plan nujno dogovor republik in 
pokrajin o skupni razvojni politiki; oblikovanje skupne poli- 
tike zahteva ustrezne strokovnopolitične podlage (raziskave 
in analize), uveljavitev novega sistema družbenega planiranja 
in sprememb, ki izhajajo iz reforme gospodarskega sistema 
pa terja čas za prilagoditev gospodarskih in drugih družbenih 
subjektov novim razmeram. 

2. 7. Reforma gospodarskega sistema 

Osrednji cilj reforme je oblikovati gospodarski sistem, ki bo 
omogočal in spodbujal vzpostavitev drugačne proizvodne 
strukture s tržno naravnanimi proizvodno poslovnimi pro- 
grami gospodarstva, s katerimi se bo gospodarstvo uspešneje 
vključevalo v razvojne tokove gospodarsko razvite in vse bolj 
integrirane Evrope; odnosi do temeljnih smeri reforme so 
v SR Sloveniji širše opredeljeni v stališčih Republiškega druž- 
benega sveta za gospodarski razvoj in ekonomsko politiko ter 
Republiškega sveta za vprašanja družbene ureditve, Izvrš- 
nega sveta Skupščine SR Slovenije ter Konference delegacij 
samoupravnih organizacij in skupnosti, ki jo je sklicalo pred- 
sedstvo RK SZDL. 

Dosledni prehod na tržno gospodarstvo in tržni način 
gospodarjenja, vsestransko spoštovanje tržnih meril in zako- 
nitosti, stabilna in vse večja razširjena reprodukcija in večja 
celotna gospodarska učinkovitost, samostojnost gospodar- 
skih subjektov, uveljavitev delovne organizacije - podjetja 
- kot poslovnega subjekta, čim svobodnejša gospodarska 
pobuda, prevzemanje tveganja ter materialne in delovne 
odgovornosti, finančna disciplina, devizni trg z usmeritvijo 
v konvertibilnost domače valute, spodbudna delitev osebnih 
dohodkov ter relativiziranje varnosti delovnega mesta so trž- 
nemu gospodarstvu prilagojeni elementi novega gospodar- 
skega sistema in ustrezna podlaga za učinkovitejšo razvojno 
ter tekočo ekonomsko politiko; skladno s temi elementi 
novega gospodarskega sistema je treba zasnovati tudi poli- 
tiko zaposlovanja in socialno politiko, da bo reforma dobila 
najširšo podporo prebivalcev v vseh republikah in pokrajinah. 

Merila pri obravnavi zveznih zakonov, s katerimi se uvaja 
nov gospodarski sistem, naj bi bili; obseg deregulacije, spod- 
budnost za podjetniško iniciativo, enakopravnost vseh sub- 
jektov, uporabnost ureditve za vse lastnine in med lastninami, 
zagotovitev razvoja samoupravljanja in družbene lastnine ter 
združljivost ureditve s sodobnimi tokovi v svetu. 

Pri obravnavi številnih zveznih zakonov je treba dati pred- 
nost tistim zakonom, ki izhajajo iz sprejema amandmajev 
k Ustavi SFRJ in s katerimi se uvajajo nove družbenopolitične 
in družbenoekonomske osnov^ novega gospodarskega 
sistema in so pogoj za uveljavitev samostojnosti gospodar- 
skih subjektov ob prehoda na tržni način gospodarjenja ter 
tudi ustrezna podlaga za učinkovito razvojno ter tekočo eko- 
nomsko politiko; to je tudi pogoj, da bodo subjekti gospodar- 
jenja - podjetja, ustanovitelji bank, samoupravne interesne 
skupnosti - opravile tiste spremembe v svojih samoupravnih 
aktih in organiziranosti, ki jih bodo usposobile za poslovanje 
in delo v novih razmerah. 

Reforma gospodarskega sistema je strokovno izredno zah- 
teven ter politično odgovoren poseg v pogoje poslovanja in 
dela vseh gospodarskih in drugih družbenih subjektov; k pri 
pripravi reforme in njenem uvajanju morajo zato s polno 
odgovornostjo sodelovati vsi posamezniki in organi v repu- 
bliki, ki so neposredno vključeni v pripravo zakonov in drugih 
predpisov s tega področja; Izvršni svet Skupščine SR Slove- 
nije se zavezuje, da usklajuje delo in da zagotovi materialne, 
organizacijske in druge razmere, da bodo v delo pritegnjeni 
vsi razpoložljivi znanstveni in strokovni delavci v republiki; 
Izvršni svet SR Slovenije bo v sodelovanju z Gospodarsko 
zbornico Slovenije, samoupravnimi interesnimi skupnostmi in 
drugimi družbenimi subjekti tudi pospešil delo pri pripravi 
zakonov in drugih predpisov, ki so v njegovi pristojnosti, ter 
spodbujal vse nosilce gospodarskih in družbenih aktivnosti 
v republiki, da se z vso resnostjo in odgovornostjo lotijo 
nalog, ki jih bo zahtevala izvedba reforme gospodarskega 
sistema. 

Vključevanje slovenskega in jugoslovanskega gospodar- 
stva v posodobitvene in integracijske procese v Evropi zah- 
teva ustrezne priprave in usklajevanje raziskovalnih, planskih 
in upravnih aktivnosti na ravni republike in v federaciji; Izvršni 
svet Skupščine SR Slovenije prevzema pobudo, da v pro- 
gramu ključnih aktivnosti iz dela Izvršnega sveta, ki bo predlo- 
žen Skupščini SR Slovenije, konkretno opredeli naloge in 
nosilce posameznih aktivnosti na tem področju. 

3. ELEMENTI RAZVOJNE IN EKONOMSKE 
POLITIKE SR SLOVENIJE V LETU 1989 

Cilji resolucije za 1988 ter cilji, opredeljeni v Družbenem 
planu SR Slovenije za obdobje 1986-1990 se le delno uresni- 
čujejo; zaostajamo v gospodarski rasti, pospešuje pa se 
usmeritev v izvoz; procesi tehnološkega posodabljanja kot 
osnova razvojne preobrazbe so prepočasni in ne dovolj inten- 
zivni; življenjske in delovne razmere se poslabšujejo, poveču- 
jejo se socialne napetosti; izboljšani so pogoji za proizvodne 
naložbe na manj razvitih, še posebej obmejnih območjih SR 
Slovenije, zaostajajo pa vlaganja v gospodarsko infrastruk- 
turo na teh območjih; povečan je interes za učinkovitejše 
urejanje nalog pri prostorskem urejanju ter varovanju dobrin 
splošnega pomena in izboljšanja človekovega okolja; 
obrambna in samozaščitna moč družbe se povečuje. 

Sprejeti ukrepi ekonomske politike ter napovedane spre- 
membe gospodarskega sistema dajejo osnovo za izboljšanje 
razmer za uresničevanje ciljev družbenega plana v letih 1989 
in 1990. V letu 1989 bo težišče ekonomske in razvojne politike 
na zadrževanju rasti inflacije, na usposabljanju za selektivno 
rast ter ustvarjanju materialne in pravne osnove za izvedbo 
reforme gospodarskega sistema; to pomeni vztrajati pri 
usmeritvah majske ekonomske politike ob, upoštevanju 
dopolnitve v IV. četrtletje 1988. leta ob nenehnem preverjanju 
celovitosti ukrepov in doslednem izvajanju le-teh na vseh 
področjih. 

Uresničevanje opredelitev za hitrejše izvajanje treh reform, 
politične, ustavne in gospodarske daje okvir za oblikovanje 
izvedbenih politik na posameznih področjih uresničevanja 
ciljev družbenega plana, dolgoročna naravnanost SR Slove- 
nije za pospešen prehod v inovacijsko družbo pa bo trajno 
op.rijemališče teh politik. 

Ob upoštevanju teh ocen, osnov in elementov ekonomske 
in razvojne politike bo Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
v letu 1989 deloval v naslednjih smereh: 

3.1. Kadri in zaposlovanje; 

- uveljavljal bo zahteve po spremembi zakonodaje, ki zdaj 
povzroča praktično monopolizacijo delovnih mest ter spre- 
menil in dopolnil zakone in predpise v svoji pristojnosti, da bi 
ustvaril možnosti za večjo mobilnost delavcev; 

- zavzemal se bo za to, da se v vseh delovnih organizacijah 
dosledno uveljavi merjenje uspešnosti dela vseh delavcev; 
delo mora postati mobilen razvojni dejavnik, zato morajo 
imeti delovne organizacije pod določenimi, družbeno dogo- 
vorjenimi pogoji možnost za prožnejše zaposlovanje in preza- 
poslovanje delavcev; 

- s politiko in ukrepi v svoji pristojnosti bo povečeval 
motivacijo organizacij združenega dela, da v kadrovskem 
vidiku prestrukturiranja uveljavijo usmeritev na izboljševanje 
kvalifikacijske strukture zaposlenih ter na večjo uporabo zna- 
nja, ustvarjalnosti in inovativnosti kot osnove za povečanje 
dohodkovne uspešnosti; 

- spodbujal in podpiral bo funkcionalno izobraževanje 
strokovnjakov s področja organiziranja, vodenja in trženja 
doma in v svetu; 

- pripravil bo predlog ukrepov, katerih cilj bo zmanjševa- 
nje zaposlitve v infrastrukturnih sistemih in administraciji ter 
njihovo prezaposlovanje na novih programih in v novih orga- 
nizacijah. 

3.2. Razvojna in naložbena politika 

- spodbudil bo povezovanje podjetij s podjetji v tujini na 
ravni proizvodnje, tehnologije, informatike in zlasti razvojno 
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raziskovalne dejavnosti, da bi se pospešile modernizacija in 
preobrazba proizvodne in organizacijske strukture gospodar- 
stva ter njegova usposobitve za zagotovitev mesta v Evropi 
1992; 

- deloval bo tako, da bo privabljene tuje sovlagatelje, ne le 
z vidika priliva kapitala, temveč predvsem z vidika vnosa 
proizvodnih, tehnoloških in organizacijskih znanj; 

- pospeševal bo potrebno koncentracijo kapitala in znanja 
predvsem v smislu zagotavljanja materialne in kadrovske pod- 
lage za formiranje novih razvojnih potencialov; 

- pospeševal bo proces nastajanja novih enot drobnega 
gospodarstsva ter prenos proizvodnih in storitvenih progra- 
mov v enote drobnega gospodarstva; 

- uveljavil bo moderne družbene pristope pri usmerjanju 
razvoja s formiranjem razvojnih sredstev in selektivnih olajšav 
na eni oziroma selektivne obdavčitve na drugi strani; 

- z usmerjanjem sredstev razvojnega dinarja bo sofinanci- 
ral projekte, ki zagotavljajo prestrukturiranje gospodarstva, 
racionalno rabo energije, skupna vlaganja tujih podjetij in 
prenos razvojnih programov v drobno gospodarstvo; 

- uveljavljal bo politiko mobilnosti kapitala na celotnem 
ozemlju Jugoslavije na temelju ohranjanja njegovega lastni- 
štva in iz tega izhajajoče pravice soupravljanja; 

- za večjo koncentracijo v kmetijski proizvodnji, ki bi omo- 
gočala hitrejše prilagajanje tržnim razmeram na domačem in 
tujem trgu, bo z ugodnejšimi pogoji za naložbe v ključne 
razvojne projekte spodbujal interes za vlaganja v kmetijstvo; 
predložil bo sistemske rešitve, ki bodo omogočile svobodne 
oblike združevanja in povezovanja ter preseganje lastninskih 
omejitev (agrarni maksimum); za hitrejši razvoj hribovitega 
sveta bo pripravljen dogovor o razvoju hribovitih območij; 
- za stabilizacijo razmer na trgu bo zagotovil možnosti za 

oblikovanje ustreznih tržnih rezerv; v ta namen bo sprejet tudi 
dogovor o delovanju sistema tržnih rezerv in opredeljene 
zaščitne cene kmetijskih proizvodov; 

- pri prehodu na tržni način gospodarjenja v kmetijstvu 
bodo sredstva SIS za pospeševanje pridelave hrane preu- 
smerjena pretežno v koncentracijo, uvajanje sodobnih tehno- 
logij in prestrukturiranje proizvodnje 

3.3. Sistemi upravljanja: 

- s predlogi za spremembo zakonodaje na področjih druž- 
benih dejavnosti ter gospodarskih infrastrukturnih dejavnosti 
bo v teh sistemih oblikoval osnove za racionalnejše družbeno 
upravljanje in samoupravljanje, hkrati s krepitvijo odgovorno- 
sti poslovodnih organov in družbenega nadzora; 

- v sodelovanju z Gospodarsko zbornico Slovenije in 
s samoupravnimi interesnimi skupnostmi na področju gospo- 
darske infrastrukture bo pripravil program racionalizacij v pri 
njihovem poslovanju in organiziranosti ter zaostril odgovor- 
nost za učinkovito gospodarjenje z družbenimi sredstvi; 

- zagotovil bo usklajevanje pri strokovni pripravi politike 
razvoja družbenih dejavnosti in izhodišč za možne sistemske 
spremembe na teh področjih ob sodelovanju znanosti in 
stroke, samoupravnih interesnih skupnosti in pristojnih 
upravnih organov; 

- opredelil bo enotna izhodišča do vsebine in obsega 
zagotovljenih (nacionalnih) programov, usklajenih z razvoj- 
nimi potrebami in materialnimi možnostmi slovenske družbe 
ter doseženo stopnjo družbenega standarda ter izhodišča za 
programe in storitve, ki se bodo financirali z neposredno 
svobodno menjavo dela in sredstvi uporabnikov ob večji uve- 
ljavitvi tržnih zakonitosti in samostojnega osebnega dela na 
tem področju; oblikoval bo izhodišče do načina financiranja 
zagotovljenih programov in izpeljave sistema solidarnosti, 
bodoče vloge samoupravnih interesnih skupnosti in njihove 
organiziranosti na različnih ravneh skladno s posebno naravo 

dejavnosti ter izhodišča za razmejitev pristojnosti in nalog 
upravnih organov ter stroke za vse oblike nadzora in učinko- 
vito organiziranost strokovnih služb; na teh osnovah bo pred- 
lagal in uveljavljal politiko preobrazbe družbenih dejavnosti; 

- nadaljeval bo z aktivnostmi za racionalizacijo predpisov 
ter z organizacijsko, vsebinsko in kadrovsko prenovo uprave 
preprečeval nadaljnjo negativno kadrovsko selekcijo ter 
pospešil aktivnosti za informacijsko posodobitev uprave in 
pravosodnih organov. 

3.4. Kakovost življenja 

- socialno in materialno varnost prebivalstva bomo zago- 
tavljali z med seboj usklajenim delovanjem pri zaposlovanju, 
osebnih dohodkih in socialni varnosti; 

- problem nizkih osebnih dohodkov bo trajneje presežen 
z ustreznimi proizvodnimi in sanacijskimi programi, prekvali- 
fikacijami, prezaposlitvami in s sistemskimi ukrepi, ki bodo 
posredno in neposredno vodili k boljšemu gospodarjenju in 
finančni konsolidaciji gospodarstva; to bo tudi pot za zagoto- 
vitev primerne višine najnižjega osebnega dohodka; 

- za delavce, ki bodo ostali brez dela zaradi prenove in 
posodabljanja proizvodnje, bodo izdelani programi prezapo- 
slovanja; za financiranje teh bodo zagotovljena večja sredstva 
samih organizacij združenega dela, ki ukinjajo oziroma 
menjajo programe, sredstva vzajemnosti in sredstva solidar- 
nosti - sredstva skupnosti za zaposlovanje; 

- otroške dodatke in štipendije bomo usklajevali z rasto- 
čimi življenjskimi stroški; z dodatno pomočjo najbolj ogrože- 
nim skupinam prebivalstva bomo občasno ublažili posledice 
hitre rasti cen osnovnih življenjskih potrebščin. 

3.5. Ocena gospodarske rasti in delitvene politike 

- Ocene gospodarskih gibanj ne dovoljujejo predvidevanj, 
da bo prišlo v povprečju v letu 1989 do realne rasti družbe- 
nega proizvoda oziroma razpoložljivih sredstev v SR Sloveniji 
kljub rezervam v razpoložljivih zmogljivostih, kadrih itd., pred- 
videti, pa je treba možnost, da se ob ustreznem izvajanju 
majskih ukrepov ekonomske politike, vztrajanju pri intenziv- 
nejši politiki odpiranja v svet, pospešitvi investicijske dejavno- 
sti in zniževanju dinamike rasti inflacije v drugi polovici leta 
1989 začne proces postopnega in selektivnega oživljanja go- 
spodarstva; 

- pri oblikovanju delitvene politike moramo izhajati iz 
tega, da doseženi deleži sredstev za osebne dohodkov gospo- 
darstva in sredstev za skupno porabo v družbenem proizvodu 
ne dajejo več možnosti za povečanje akumulacije na njun 
račun; zato bo treba pri delitveni politiki upoštevati zlasti: 

- razmere pri motiviranju, učinkovitejšem zadovoljevanju 
proizvodnih, osebnih in socialnih potreb, ki zahtevajo druž- 
beno presojo notranjih razmerij v delitvi sredstev, in iskanje 
dopolnilnega tržnega preverjanja učinkovitosti posameznih 
načinov zadovoljevanja osebnih in družbenih potreb; 

- pri proračunski porabi je ob povečani transparentnosti 
vseh bilančnih in nebilančnih postavk treba pretehtati učinko- 
vitost davčne politike, učinkovitost sedanjih prerazdelitev 
z intervencijami v gospodarstvo in ob danem deležu sredstev 
za to porabo najti možnosti za oblikovanje sredstev za posege 
v gospodarstvo oziroma za financiranje obresti za javni dolg 
republike; 

- akumulacijo v gospodarstvu bo moč povečati predvsem 
z zmanjševanjem revalorizacijskih stroškov, uvoznih dajatev, 
znižanja še nekaterih splošnih dajatev in realnih obresti ter 
z usmeritvijo realnega prirasta dohodka v akumulacijo; za 
povečano naložbeno dejavnost bodo pomembne tudi konsoli- 
dacija bank, realnejša cena naložbenih posojil, pritegnitev 
sredstev varčevanja in hitrejša uporaba že odobrenih tujih 
posojil. 
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PREDLOG ZAKONA 

o spremembah in dopolnitvah zakona o pogojih za 

prodajo stanovanjskih hiš in stanovanj v družbeni 

lastnini (ESA-527)    

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 134. seji dne 
20. oktobra 1988 določil besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNI- 
TVAH ZAKONA O POGOJIH ZA PRODAJO STANOVANJ- 
SKIH HIŠ IN STANOVANJ V DRUŽBENI LASTNINI, 

ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi prve alinee 
215. člena, 226. in 267. člena poslovnika Skupščine SR 
Slovenije. . 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na podlagi 69. 
člena poslovnika Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije 

in na podlagi 220. in 221. člena poslovnika Skupščine SR 
Slovenije določil, da bodo kot njegovi predstavniki pri 
delu skupščinskih delovnih teles sodelovali: 

- Tomaž VUGA, član Izvršnega sveta Skupščine SR 
Slovenije in predsednik Republiškega komiteja za varstvo 
okolja in urejanje prostora, 

- Maver JERKIC, namestnik predsednika Republiškega 
komiteja za varstvo okolja in urejanje prostora in 

- Ladislav HORVAT, republiški svetovalec v Republi- 
škem komiteju za varstvo okolja in urejanje prostora. 

1. člen 
V zakonu o pogojih za prodajo stanovanjskih hiš in stano- 

vanj v družbeni lastnini (Uradni list SRS, št. 38/86) se 2. člen 
spremeni tako, da se glasi: 

»Stanovanjske hiše in stanovanja se lahko prodajajo 
v skladu z zakonom in splošnim aktom družbene pravne 
osebe pod pogojem, da kupnina ni nižja od vrednosti nezase- 
dene stanovanjske hiše ali stanovanja na dan prodaje, izraču- 
nane na podlagi enotne metodologije za izračun prometne 
vrednosti stanovanjskih hiš in stanovanj.«. 

3. člen se črta. 
2. člen 

3. člen 
4. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Stanovanjske hiše ali stanovanja se ne smejo prodati, 

kadar so te stanovanjske hiše ali stanovanja s srednjeročnim 
družbenim planom oziroma prostorskim izvedbenim aktom 
predvidene za rušenje, prenovo oziroma spremembo na- 
membnosti. 

Pogodba, sklenjena v nasprotju s prejšnjim odstavkom tega 
člena, je nična.«. 

4. člen 
Prvi odstavek 5. člena se črta. 

5. člen 
6. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Zasedena stanovanjska hiša ali stanovanje se lahko proda 

imetniku stanovanjske pravice, s soglasjem imetnika stano- 
vanjske pravice pa tudi uporabnikom na tej stanovanjski hiši 
ali stanovanju. 

Izjava o soglasju imetnika stanovanjske pravice o prodaji 
stanovanjske hiše ali stanovanja enemu od uporabnikov mora 
biti sestavljena v pisni obliki in overjena pri sodniku. 

Pogodba, sklenjena v nasprotju s prejšnjima odstavkoma 
tega člena, je nična.«. 

6. člen 
Drugi odstavek 8. člena se spremeni tako, da se glasi: 
»Pri obročnem odplačevanju kupnine se neodplačani del 

kupnine valorizira med letom v skladu z indeksom cen na 
drobno v SR Sloveniji, ki ga na koncu vsakega meseca objav- 
lja Zavod SR Slovenije za statistiko.«. 

7. člen 
V prvem odstavku 9. člena se črta besedilo: »četrte alinee 

prvega odstavka«. 
8. člen 

V prvem odstavku 11. člena se za besedo »vrednosti« črta 
vejica in besedilo: »programom reševanja stanovanjskih vpra- 
šanj« in beseda »samoupravnim«. 

9. člen 
13. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Z denarno kaznijo najmanj 10,000.000 din se kaznuje za 

gospodarski prestopek družbeno pravna oseba, ki neodpla- 
čani del kupnine ne valorizira v skladu z drugim odstavkom 8. 
člena. 

Z denarno kaznijo najmanj 500.000 din se kaznuje za 
gospodarski prestopek iz prvega odstavka tega člena tudi 
odgovorna oseba družbeno pravne osebe.«. 

10. člen 
Pogodba, ki do uveljavitve tega zakona ni bila predložena 

pristojnemu javnemu pravobranilcu, se presoja po določbah 
tega zakona. 

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

SRS. 

OBRAZLOŽITEV: 

i. 
Zbor združenega dela, Zbor občin in Družbenopolitični 

zbor Skupščine SR Slovenije so dne 29. 9. 1988 obravnavali 
predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o pogojih za prodajo stanovanjskih hiš in stanovanj 
v družbeni lastnini z osnutkom zakona. Zbor združenega dela 
in Zbor občin sta sklenila, da sprejemata predlog za izdajo 
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o pogojih za 
prodajo stanovanjskih hiš in stanovanj v družbeni lastnini 
z osnutkom zakona in da Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 

pripravi predlog zakona ob upoštevanju vseh pripomb, pred- 
logov in mnenj. Družbenopolitični zbor Skupščine SR Slove- 
nije je ob obravnavanju predloga za izdajo zakona o spre- 
membah in dopolnitvah zakona o pogojih za prodajo stano- 
vanjskih hiš in stanovanj v družbeni lastnini z osnutkom 
zakona sprejel stališča, s katerimi je podprl rešitve, ki jih 
prinaša predlog za izdajo zakona z osnutkom zakona. 

II. 
Pri oblikovanju predloga zakona o pogojih za prodajo sta- 
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novanjskih hiš in stanovanj v družbeni lastnini (v nadaljnjem 
besedilu: predlog zakona) je predlagatelj upošteval mnenja, 
pripombe, predloge in stališča, ki so jih dala delovna telesa in 
zbori Skupščine SR Slovenije, pripombe iz razprave delega- 
tov na sejah zborov ter pripombe Družbenega pravobranilca 
samoupravljanja SR Slovenije. 

1. Zakonodajno-pravna komisija, Družbenopolitični zbor, 
Komisija za pravosodje, Družbeni pravobranilec samouprav- 
ljanja SR Slovenije in Odbor za družbenopolitični sistem 
Zbora združenega dela so opozorili na možne posledice, ki jih 
prinaša 5. člen osnutka zakona, ki predvideva prodajo zase- 
dene stanovanjske hiše ali stanovanja tudi uporabnikom na 
tej stanovanjski hiši ali stanovanju ob soglasju imetnika sta- 
novanjske pravice. Pri tem so opozorili tudi na problem uredi- 
tve in možne posledice izjave o soglasju imetnika stanovanj- 
ske pravice o prodaji stanovanjske hiše oziroma stanovanja. 

Predlagatelj je proučil pripombe in predloge in je besedilo 
5. člena predloga zakona oblikoval v smislu pripomb. Tako 
naj bi bila izjava o soglasju imetnika stanovanjske pravice 
o prodaji stanovanjske hiše ali stanovanja sestavljena v pisni 
obliki in overjena na način, kot ga določa Zakon o nepravd- 
nem postopku (Uradni list SRS, št. 30/86) v šestnajstem 
poglavju pod naslovom — Postopek za sestavo in overitev 
listine. Sodišče bo imetnika stanovanjske pravice in uporab- 
nika - kupca tega stanovanja oziroma stanovanjske hiše ob 
overitvi poučilo o pomenu in o pravnih posledicah izjave. 

Glede samega statusa uporabnika sta Odbor za družbeno- 
politični sistem Zbora združenega dela ter Zakonodajno- 
pravna komisija menila, da bi bilo potrebno v zakonu jasneje 
opredeliti, kateremu uporabniku se lahko proda družbeno 
stanovanje, ker je kategorija "uporabnik stanovanja« po pred- 
pisih o stanovanjskih razmerjih dokaj široko opredeljena 
tako, da bi bilo lahko v večini primerov zainteresiranih za 
nakup stanovanja več potencialnih kandidatov. 

Glede na navedene pripombe je predlagatelj menil, da je 
status uporabnika stanovanja opredeljen že v 5. členu zakona 
o stanovnajskih razmerjih (Uradni list SRS, št. 35/82, 36/82, 14/ 
84), zato ni potrebno na novo opredeljevati uporabnikov sta- 
novanja. Imetnik stanovanjske pravice bo dal soglasje le 
enemu od uporabnikov, s katerimi biva in je tako njemu 
prepuščeno, ali bo dal oziroma komu od uporabnikov bo 
soglasje dal. 

Zakonodajno-pravna komisija je opozorila, da se z zako- 
nom ne more omejiti z ustavo zajamčena pravica do pridobi- 
tve stanovanjske pravice na družbenem stanovanju. Predlaga- 
telj je to upošteval in je v besedilu predloga zakona izpustil 
določbo, po kateri bi se moral imetnik stanovanjske pravice 
odpovedati pravici do pridobitve drugega družbenega stano- 
vanja v primerih, ko bi soglašal s prodajo uporabniku. 

2. Predlagatelj je proučil in ustrezno upošteval predloge, ki 
so jih podali skupina delegatov iz Murske Sobote, Komisija za 
pravosodje. Zveza stanovanjskih skupnosti Slovenije, Ljub- 
ljanska banka Stanovanjsko-komunalna banka ter odbori 
Skupščine SR Slovenije v zvezi z revalorizacijo neodplača- 
nega dela kupnine, da bi se na ta način ohranila realna 
vrednost sredstev kupnine. Predlagatelj je upošteval pri- 
pombe in je 8. členu veljavnega zakona dodal določbo, po 
kateri se neodplačani del kupnine valorizira med letom 
v skladu z indeksom cen na drobno, ki jih objavlja Zavod SR 
Slovenije za statistiko na koncu vsakega meseca. 

3. Več delegatov je predlagalo črtanje prve alinee prvega 
odstavka 2. člena, ker ni izdelanih meril za ugotavljanje druž- 
bene smotrnosti, ravno tako pa ni potrebno več predpisovati, 
da se lahko prodajo stanovanjske hiše in stanovanja, ki zahte- 
vajo sorazmerno velike vzdrževalne stroške, kajti s črtanjem 
omejitve prodaje stanovanjske hiše ali stanovanja, starejšega 
od desetih let, ta določba nima več pomena. Predlagatelj je to 
pripombo upošteval in črtal prvo alineo prvega odstavka 2. 
člena. 

4. K 2. členu veljavnega zakona so imeli nekateri delegati 
pomisleke tudi glede črtanja druge alinee prvega odstavka 2. 
člena, ki določa, da se stanovanjske hiše in stanovanja v druž- 
beni lastnini lahko prodajo, če je zagotovljeno, da bo prodaja- 
lec kupnino vložil za pridobitev novih ali za prenovo oziroma 
rekonstrukcijo obstoječih stanovanjskih hiš in stanovanj 
v družbeni lastnini. 

Predlagatelj te pripombe ni upošteval, ker meni, da je treba 
organizaciji združenega dela prepustiti samostojno odločanje 
o sredstvih, pridobljenih s prodajo stanovanjske hiše ali sta- 

novanja v družbeni lastnini. S tem organizacija združenega 
dela kot samostojni gospodarski subjekt sama odloča, kako 
bodo porabljena sredstva, pridobljena s tako prodajo. Sta- 
lišče predlagatelja je v skladu z usmeritvami, ki jih je sprejel 
Družbenopolitični zbor Skupščine SR Slovenije. 

5. Člani Odbora za družbenoekonomske odnose in razvoj 
Zbora občin so opozorili na razkorak med prometno in tržno 
vrednostjo in so menili, da mora predlagatelj preveriti ustrez- 
nost pravilnika o enotni metodologiji za izračun prometne 
vrednosti stanovanjskih hiš in stanovanj ter drugih nepremič- 
nin in onemogočiti razprodajo stanovanjskega sklada. 

Predlagatelj meni, da pri pravilni uporabi pravilnika 
o enotni metodologiji za izračun prometne vrednosti stano- 
vanjskih hiš in stanovanj ter drugih nepremičnin ne prihaja do 
bistvenih razlik pri ugotavljanju vrednosti stanovanjskih hiš in 
stanovanj v družbeni lastnini. Da pa bi odpravili nepravilnosti, 
na katere je bilo opozorjeno, bo predlagatelj proučil posa- 
mezne primere in ustrezno ukrepal. 

6. Predlagatelj je pri pripravi predloga zakona ponovno 
proučil kazenske določbe in črtal določbo, po kateri se kot 
gospodarski prestopek sankcionira kršenje določbe 5. člena 
predloga zakona, ker meni, da je že zadostna sankcija ničnost 
pogodbe, ki jo določa tretji odstavek 5. člena predloga za- 
kona. 

Predlagatelj se je, z namenom čimbolj zavarovati vrednost 
družbene lastnine, odločil za sankcioniranje drugega 
odstavka 6. člena predloga zakona in predvidel, da se 
z denarno kaznijo kaznuje za gospodarski prestopek druž- 
beno pravna oseba in odgovorna oseba družbeno pravne 
osebe, ki ne bi revalorizirala neodplačanega dela kupnine po 
določbah zakona. 

7. Predlagatelj je upošteval opozorilo Zakonodajno-pravne 
komisije in v predlogu zakona predpisal, da se pogodbe, ki do 
uveljavitve tega zakona niso bile predložene pristojnemu jav- 
nemu pravobranilcu, presojajo po določbah tega zakona. 

8. Zaradi spremembe 2. člena zakona je bilo potrebno 
redakcijsko spremeniti tudi besedilo prvega odstavka 9. člena 
zakona. 

III. 
Za izvedbo predlaganega zakona ne bodo potrebna 

finančna sredstva. 

DOLOČBE ZAKONA O POGOJIH ZA PRODAJO 
STANOVANJSKIH HIŠ IN STANOVANJ 
V DRUŽBENI LASTNINI (URADNI LIST SRS, ŠT 
38/86), KI SE SPREMINJAJO IN DOPOLNJUJEJO 

2. člen 
Stanovanjske hiše in stanovanja se lahko prodajajo v skladu 

z zakonom in samoupravnim splošnim aktom družbene 
pravne osebe pod naslednjimi pogoji: 
kadar je izkazano, da je prodaja družbeno smotrna in eko- 
nomsko upravičena, zlasti v primerih, kadar gre za stanovanj- 
ske hiše in stanovanja, ki zahtevajo sorazmerno velike vzdrže- 
valne stroške, kadar je v stanovanjski hiši v družbeni lastnini 
večina stanovanjskih enot v zasebni lasti in kadar gre za 
posamezne stanovanjske hiše oziroma stanovanja izven str- 
njenih območij mest in drugih naselij; 
- če je zagotovljeno, da bo prodajalec kupnino' vložil za 
pridobitev novih ali za prenovo oziroma rekonstrukcijo obsto- 
ječih stanovanjskih hiš in stanovanj v družbeni lastnini; 
- če je taka prodaja predvidena v programih družbenih prav- 
nih oseb za reševanje stanovanjskih vprašanj delavcev in 
drugih delovnih ljudi ter občanov; 
- da kupnina ni nižja od vrednosti nezasedene stanovanjske 
hiše ali stanovanja na dan prodaje, izračunane na podlagi 
enotne metodologije za izračun prometne vrednosti stano- 
vanjskih hiš in stanovanj. 

Ne glede na določbo druge alinee prvega odstavka tega 
člena lahko družbena pravna oseba proda stanovanjsko hišo 
oziroma stanovanje, če s programom reševanj stanovanjskih 
vprašanj ugotovi, da ni potrebe po novih stanovanjskih povr- 
šinah s pogojem, da vloži kupnino v poslovni sklad. 

30 priloga poročevalca 



3. člen 
Kupec plača kupnino v celoti najpozneje v 30 dnevih po 

potrditvi pogodbe, sicer je pogodba razdrta po samem za- 
konu. 

4. člen 
Stanovanjske hiše in stanovanja se ne smejo prodati, če od 

pridobitve uporabnega dovoljenja še ni preteklo 10 let. 
Ne glede na starost in stopnjo dotrajanosti se stanovanjske 

hiše oziroma stanovanja ne smejo prodati, kadar so te stano- 
vanjske hiše ali stanovanja s srednjeročnim družbenim pla- 
nom oziroma prostorskim izvedbenim aktom predvidene za 
rušenje, prenovo oziroma spremembo namembnosti. 

Pogodba, sklenjena v nasprotju s prejšnjima odstavkoma 
tega člena, je nična. 

5. člen 
Družbene pravne osebe morajo program, s katerim so pred- 

videle prodajo stanovanjskih hiš in stanovanj predložiti samo- 
upravni stanovanjski skupnosti najpozneje v 30 dneh po nje- 
govem sprejemu, vendar pred sklepanjem pogodb. 

Pogodbo o prodaji stanovanjske hiše ali stanovanja mora 
prodajalec predložiti samoupravni stanovanjski skupnosti. 

6. člen 
Zasedena stanovanjska hiša ali stanovanje se lahko proda 

samo imetniku stanovanjske pravice na tej stanovanjski hiši 
ali stanovanju s pogodbo ob pogojih, ki jih določa ta zakon. 

Pogodba, sklenjena v nasprotju s prejšnjim odstavkom tega 
, člena, je nična. 

8. člen 

Za pridobivanje sredstev za plačilo kupnine pri nakupu 
stanovanjske hiše oziroma stanovanja veljajo enaki pogoji kot 
za nova stanovanja. 

Za plačilo kupnine se lahko uporabijo namenska sredstva 
za stanovanjsko gradnjo organizacij združenega dela in 

delovnih skupnosti ter združena sredstva za stanovanjsko 
gradnjo pri samoupravni stanovanjski skupnosti samo v pri- 
meru, kadar kupec stanovanjske hiše oziroma stanovanja 
nima ustrezno rešenega stanovanjskega vprašanja v skladu 
s standardi in normativi posojilodajalca. 

9. člen 
Izklicna cena za javno dražbo se določi najmanj v višini 

vrednosti stanovanjske hiše ali stanovanja iz četrte alinee 
prvega odstavka 2. člena tega zakona. 

Pogodba o prodaji mora biti sklenjena najpozneje v 15 dneh 
po opravljeni javni dražbi. 

11. člen 
Pogodbo o prodaji stanovanjske hiše ali stanovanja mora 

prodajalec skupaj z dokumentom o določitvi vrednosti, pro- 
gramom reševanja stanovanjskih vprašanj in samoupravnim 
splošnim aktom, ki določa pogoje za prodajo stanovanjske 
hiše ali stanovanja, predložiti v 30 dneh po sklenitvi pogodbe 
javnemu pravobranilcu, pristojnem po kraju kjer je nepremič- 
nina. 

Brez potrditve pogodbe po pristojnem javnem pravobra- 
nilcu sodišče ne sme overiti podpisov na pbgodbi in ne izvesti 
pogodbe v zemljiški knjigi. 

13. člen 
Z denarno kaznijo najmanj 500.000 dinarjev se kaznuje za 

gospodarski prestopek družbene pravna oseba, ki: 
- denarna sredstva, pridobljena s prodajo stanovanjske hiše 
ali stanovanja, uporabi v nasprotju z določbami druge alinee 
prvega odstavka in drugega odstavka 2. člena tega zakona; 
- namenska sredstva za stanovanjsko gradnjo organizacij 
združenega dela in delovnih skupnosti ter združena sredstva 
za stanovanjsko gradnjo pri samoupravni stanovanjski skup- 
nosti uporabi v nasprotju z določbo 8. člena tega zakona. 

Z denarno kaznijo najmanj 50.000 dinarjev se kaznuje za 
gospodarski prestopek iz prvega odstavka tega člena tudi 
odgovorna oseba družbene pravne osebe. 

PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA 

o spremembah in dopolnitvah zakona o svobodni 

menjavi dela na področju vzgoje in izobraževanja 

z osnutkom zakona (ESA-605) 

Izvršni svet Skupščine Slovenije je na 135. seji dne 26. 
oktobra 1988 določil besedilo: 

- PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA O SPREMEMBAH IN 
DOPOLNITVAH ZAKONA O SVOBODNI MENJAVI DELA NA 
PODROČJU VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA Z OSNUTKOM ZA- 
KONA, 

ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi prve alinee 215. 
člena, drugega odstavka 265. člena, 266. in 267. člena poslov- 
nika Skupščine SR Slovenije. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije predlaga Skupščini SR 
Slovenije, da hkrati obravnava predlog za izdajo zakona 
z osnutkom zakona, glede na to, da spremembe in dopolnitve 
zakona o usmerjenem izobraževanju narekujejo nujne spre- 
membe tudi v zakonu o svobodni menjavi dela na področju 
vzgoje in izobraževanja in se z združitvijo faz tudi časovno 

uskladi sprejemanje obeh zakonov 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na podlagi 69. člena 

poslovnika Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije in na 
podlagi 220. in 221. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije 
določil, da bodo kot njegovi predstavniki pri delu skupščin- 
skih delovnih teles sodelovali: 

- dr. Ludvik HORVAT, član Izvršnega sveta Skupščine SR 
Slovenije in predsednik Republiškega komiteja za vzgojo in 
izobraževanje ter telesno kulturo, 

- Stane CEHOVIN, namestnik predsednika Republiškega 
komiteja za vzgojo in izobraževanje ter telesno kulturo, 

- Štefan LEBAR, pomočnik predsednika Republiškega 
komiteja za vzgojo in izobraževanje ter telesno kulturo in 

- Bojan DOLENC, pomočnik predsednika Republiškega 
komiteja za vzgojo in izobraževanje ter telesno kulturo. 
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REPUBLIŠKI KOMITE ZA VZGOJO 
IN IZOBRAŽEVANJE TER TELESNO 
KULTURO 

Z zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona o svo- 
bodni menjavi dela na področju vzgoje in izobraževanja se 
ureja racionalnejša organiziranost uporabnikov in izvajal- 
cev s področja usmerjenega izobraževanja. Skladno 
s predlaganimi spremembami zakona o usmerjenem izo- 
braževanju bodo uporabniki in izvajalci, zainteresirani za 
usmerjeno izobraževanje, organizirani neposredno v Izo- 
braževalni skupnosti Slovenije in ne več v devetnajstih 
posebnih izobraževalnih skupnostih. Omogoča se tudi 

racionalnejša organiziranost uporabnikov in izvajalcev 
v občinskih izobraževalnih skupnostih. Ti se bodo lahko 
organizirali v eno občinsko izobraževalno skupnost za več 
občin ali eno interesno skupnost za več družbenih dejav- 
nosti. Zaradi prenosa pristojnosti pri sprejemanju pro- 
gramske zasnove in vzgojnoizobraževalnih programov se 
spreminjajo tudi pristojnosti Strokovnega sveta SR Slove- 
nije za vzgojo in izobraževanje in Izobraževalne skupnosti 
Slovenije. 

I. USTAVNA PODLAGA 

Ustavna podlaga za izdajo tega zakona sta 55. in 70. člen 
Ustave SR Slovenije. 55. člen določa, da samoupravne inte- 
resne skupnosti za vzgojo in izobraževanje ustanavljajo 
delovni ljudje skupaj z delavci vzgojnoizobraževalnih organi- 
zacij, da bi prek njih s svobodno menjavo dela zadovoljevali 
osebne in skupne potrebe in interese na področju vzgoje in 
izobraževanja. 

70. člen ustave pa določa, da se lahko z zakonom ali 
odlokom predpiše za dejavnosti ali zadeve samoupravne inte- 
resne skupnosti, ki so posebnega družbenega pomena 
obveznost ustanovitve take skupnosti, zanjo določijo načela 
ter v njej predpiše obvezno plačevanje prispevkov tej skupno- 
sti Določi se tudi obveznost sodelovanja oziroma združeva- 
nja samoupravnih interesnih skupnosti za skupno izvajanje 
nekaterih skupnih nalog. 

II. OCENA STANJA 

Združevanje interesov po usmerjenem izobraževanju, ki ga 
ureja Zakon o svobodni menjavi dela na področju vzgoje in 
izobraževanja, omogoča organiziranje uporabnikov in izvajal- 
cev po panožnem interesu v posebnih izobraževalnih skupno- 
stih. Z dograjevanjem usmerjenega izobraževanja pa so se 
čedalje bolj kazale tudi številne slabosti. Te so se še zlasti 
poglobile v sedanjih, vse zahtevnejših gospodarskih razme- 
rah, ko je z manj sredstvi potrebno zagotavljati uresničevanje 
skupnih in celotnih družbenih izobraževalnih potreb. Panožni 
organiziranosti posebnih izobraževalnih skupnosti fe sicer 
uspelo izraziti njen interes za izobraževanje kadrov, čeprav ne 
v celoti, vendar pa se je pokazalo zlasti: 

- da je v vsaki posebni izobraževalni skupnosti potrebno 
zagotavljati tudi interese drugih panog oziroma posebnih 
izobraževalnih skupnosti; 

- da posebna izobraževalna skupnost lahko strokovne 
naloge pri pripravi izobraževalnih programov rešuje le na 
področju srednjega izobraževanja, pa še tu ne v celoti, na 
področju visokega šolstva pa sploh ne in da je odločanje 
o strokovnih vprašanjih v delegatski skupščini zgolj formalno; 

- da pri usklajevanju programov in drugih vidikov sploš- 
nega in celotnega družbenega pomena prevlada posebni in- 
teres; 

- po osmih letih še vedno niso usklajene in objavljene 
programske zasnove; 

- da se zaradi vse slabših možnosti financiranja izobraže- 
vanja lahko zagotovijo potrebna sredstva za izvedbo progra- 
mov usmerjenega izobraževanja v bistvu z intervencijskim 
predpisom. 

Naštete in še druge pomanjkljivosti sedanje panožne inte- 
resne organiziranosti uporabnikov in izvajalcev so bile Skupš- 
čini SR Slovenije predstavljene in podrobneje razčlenjene 
v več poročilih, nazadnje letos v poročilu o stanju na področju 
družbenih dejavnosti. Ob tem je bilo ugotovljeno, da je usmer- 
jeno izobraževanje, ki daje javno veljavno izobrazbo ali uspo- 
sobljenost, skupnega in celotnega družbenega pomena, zato 
kot »nacionalni program«, ki je strateškega pomena za naš 
nadaljnji razvoj ne more biti odvisen od delnih panožnih 
interesov, ampak ga je potrebno načrtovati na najvišjem 
nivoju v eni interesni skupnosti. 

III. NAČELA IN POGLAVITNE REŠITVE 

Na podlagi navedenih ugotovitev in rešitev, ki jih je Skupš- 
čina SR Slovenije sprejela junija letos ob obravnavi predloga 
za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona 
o usmerjenem izobraževanju s tezami, ta zakon temelji na 
naslednjih načelih: 

- da se za skupne in celotne družbene izobraževalne 
potrebe po usmerjenem izobraževanju, ki se v skladu z osnut- 
kom zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o usmerje- 
nem izobraževanju opredeljujejo s programsko zasnovo, upo- 
rabniki in izvajalci obvezno združujejo in organizirajo v Izo- 
braževalni skupnosti Slovenije, ki ugotavlja potrebe po tem 
izobraževanju in zagotavlja njegovo uresničevanje; 

- da v postopku ugotavljanja skupnih in celotnih potreb po 
usmerjenem izobraževanju sodeluje Izobraževalna skupnost 
Slovenije tudi z gospodarskimi zbornicami in splošnimi zdru- 
ženji; 

- da uporabniki in izvajalci lahko ustanovijo eno občinsko 
izobraževalno skupnost za več občin, lahko pa ustanovijo eno 
interesno skupnost za več družbenih dejavnosti; 

- da se v skladu z osnutkom zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o usmerjenem izobraževanju med izva- 
jalce v svobodni menjavi dela lahko vključujejo tudi delovni 
ljudje in občani, ki z osebnim delom samostojno kot poklic 
opravljajo vzgojnoizobraževalno dejavnost. 

Zakon predvideva tudi črtanje posameznih določb, ki so 
v nasprotju z določbami osnutka zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o usmerjenem izobraževanju in tistih 
določb, katerih vsebino urejajo drugi zakoni. 

IV. FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE ZAKONA 

Z združitvijo uporabnikov in izvajalcev, organiziranih v 19 
posebnih izobraževalnih skupnostih, v Izobraževalno skup- 
nost Slovenije se bodo zmanjšali izdatki za funkcioniranje teh 
skupnosti. Sredstva za pripravo in sprejemanje vzgojnoizo- 
braževalnih programov pri Zavodu SR Slovenije za šolstvo in 
Strokovnem svetu SR Slovenije za vzgojo in izobraževanje pa 
se bodo prerazporedila. 

Zakon ne bo imel finančnih posledic za proračun SR Slove- 
nije. Izvedba zakona ne bo zahtevala dodatnih administra- 
tivno-tehničnih del v upravnih organih, interesnih skupnostih 
ter izobraževalnih in drugih organizacijah združenega dela. 
Nasprotno, izvedba tega zakona, zaradi zmanjšanja števila 
interesnih skupnosti, pomeni tudi racionalnejši upravni 
nadzor. 

Najpomembnejša finančna posledica tega zakona je v raz- 
bremenitvi delegatskega sistema. Ocenjujemo, da bo zaradi 
prenosa pristojnosti za odločanje o usmerjenem izobraževa- 
nju na eno mesto, prihranjenih približno deset tisoč delovnih 
dni. 

Poleg omenjene racionalizacije na finančnem področju, 
pomeni odločanje uporabnikov in izvajalcev v Izobraževalni 
skupnosti Slovenije o strateških vprašanjih usmerjenega izo- 
braževanja (sprejemanje programske zasnove), ob hkratnem 
upoštevanju panožnih in teritorialnih interesov, tudi kvalitet- 
nejše usklajevanje potreb in interesov na področju usmerje- 
nega izobraževanja. 
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OSNUTEK ZAKONA 

o spremembah in dopolnitvah zakona o svobodni menjavi dela 

na področju vzgoje in izobraževanja     

1. člen 

V zakonu o svobodni menjavi dela na področju vzgoje in 
izobraževanja (Uradni list SRS, št. 1/80) se v drugem odstavku 
3. člena pred oklepajem in za besedami: »za njeno opravlja- 
nje«, vstavi besedilo: »ter delovni ljudje in občani, ki z oseb- 
nim delom samostojno kot poklic opravljajo izobraževalno 
dejavnost«. 

2. člen 

V prvem odstavku 7. člena se črtajo besede: »ter za spreje- 
manje vzgojnoizobraževalnih programov«. 

V drugem odstavku se črtajo besede: »posebne izobraže- 
valne skupnosti za usmerjeno izobraževanje (v nadaljnjem 
besedilu: posebne izobraževalne skupnosti)«, beseda »ter« 
pa se nadomesti z besedo »in«. 

3. člen 

V prvem odstavku 8. člena se beseda »občine« nadomesti 
z besedami: »ene ali več občin«. 

Drugi odstavek se črta. 
V tretjem odstavku se za besedo »skupnega« dodajo 

besede: »in celotnega družbenega«, besedi: »in posebnih« pa 
se črtata. 

4. člen 

V 9. členu se za besedo »dejavnost« črtajo besede: »spreje- 
majo vzgojnoizobraževalne programe«. 

5. člen 
13. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Sredstva za uresničevanje programov in dejavnosti v svo- 

bodni menjavi dela na področju vzgoje in izobraževanja so 
dolžni zagotavljati uporabniki, združeni v izobraževalni skup- 
nosti, v skladu z zakonom in samoupravnim sporazumom.« 

6. člen 

V drugem odstavku 18. člena se črta prva alinea. 

7. člen 

V prvem odstavku 19. člena se črtajo besede: »oziroma 
posebne« in: »drugih izobraževalnih skupnostih oziroma v«. 

V drugem odstavku se beseda »drugem« spremeni 
v »tretjem«. 

24. člen se črta. 
8. člen 

9. člen 

25. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»V Samoupravnem sporazumu o temeljih plana Izobraže- 

valne skupnosti Slovenije se opredelijo zlasti: 
- potrebe po usmerjenem izobraževanju, ob upoštevanju 

potreb posameznih dejavnosti in potreb posameznih ob- 
močij; 

- programe storitev za zagotavljanje načrtovanega obsega 
usmerjenega izobraževanja in nalog skupnega pomena ter 
druge naloge iz 40. člena tega zakona; 

- druge programe, s katerimi se zagotavljajo pogoji za 
usmerjeno izobraževanje v SR Sloveniji, kolikor niso zajeti 
v ceni storitev; 

- merila za ugotavljanje povračila za opravljene programe 
storitev oziroma cene vzgojnoizobraževalnih in posameznih 
drugih storitev; 

- potrebna sredstva za izvedbo nalog skupnosti; 
- način ugotavljanja potrebnih sredstev za posamezna leta 

v planskem obdobju; 

- razmestitev izobraževanja in pogoje delovanja izobraže- 
valnih organizacij; 

- osnove in merila za združevanje sredstev, zavezance in 
način združevanja sredstev in ukrepe za preprečevanje 
motenj pri izpolnjevanju obveznosti.« 

10. člen 

V prvem odstavku 26. člena se besedi: »in posebne« črtata, 
pred besedo »uskladijo« pa dodajo besede: »in Izobraževalna 
skupnost Slovenije«. 

Drugi odstavek se črta. 

11. člen 

27. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Če se zaradi uveljavljanja posebnih interesov posameznih 

uporabnikov oziroma posebnih interesov posameznih obmo- 
čij poveča obseg sredstev, potrebnih za izobraževanje, se 
uporabniki lahko dogovorijo za ustrezne dodatne obveznosti 
uporabnikov, ki uveljavljajo take zahteve.« 

12. člen 

29. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Če izobraževalna skupnost ne odloči o vprašanju, od kate- 

rega je bistveno odvisno njeno delo in je s tem bistveno 
ogrožena vzgojnoizobraževalna dejavnost, lahko pristojna 
skupščina družbenopolitične skupnosti s svojo odločitvijo 
začasno uredi tako vprašanje.« 

13. člen 

32 členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi 
»Določbe tega člena veljajo tudi, kadar uporabniki in izva- 

jalci s področja vzgoje in izobraževanja in drugih družbenih 
dejavnosti ustanovijo skupno interesno skupnost « 

14. člen 

Črtajo se 35., 36., 37., 38. in 39. člen. 

15. člen 

Prvi odstavek 40. člena se nadomesti z novima odstavkoma, 
ki se glasita: . . 

»V Izobraževalni skupnosti Slovenije uporabniki in izvajalci 
oblikujejo skupne osnove politike vzgoje in izobraževanja 
v SR Sloveniji, usklajujejo razvoj vzgoje in izobraževanja 
s potrebami družbenega razvoja, zagotavljajo uresničevanje 
skupnih in celotnih družbenih potreb in interesov po usmerje- 
nem izobraževanju in opravljajo naloge skupnega pomena. 
V ta namen oblikujejo predloge za usklajevanje planov izobra- 
ževalnih skupnosti, določajo enotne osnove standardov in 
normativov za opravljanje vzgojnoizobraževalne dejavnosti, 
se v skladu s tem zakonom sporazumevajo o pogojih in 
merilih za solidarnostno zagotavljanje obveznega osnovnega 
šolanja in o obsegu in načinu opravljanja nalog skupnega 
pomena. . _. 

Uporabniki in izvajalci v Izobraževalni skupnosti Slovenije 
na področju usmerjenega izobraževanja zlasti: 

- sprejemajo programsko zasnovo usmerjenega izobraže- 
vanja; 

- ugotavljajo potrebe po usmerjenem izobraževanju, 
- odločajo o razmestitvi izvajanja in o uvajanju novih 

vzgojnoizobraževalnih programov usmerjenega izobraževa- 
nja ter ustanavljanju izobraževalnih organizacij, 

- sprejemajo programe storitev, s katerimi se zagotavljajo 
Doaoii za usmerjeno izobraževanje; 

- sprejemajo merila za vrednotenje programov storitev 
oziroma posameznih vzgojnoizobraževalnih storitev; 

- zagotavljajo sredstva za posodabljanje in razširitev 
materialne osnove dela izvajalcev, kolikor niso ta sredstva 

priloga poročevalca 
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vsebovana v cenah storitev; 
- ugotavljajo obseg potrebnih sredstev za izvedbo progra- 

mov storitev oziroma posamičnih storitev v posameznih plan- 
skih obdobjih in sprejemajo ukrepe za zagotavljanje teh sred- 

- sprejemajo plan skupnosti.« 
V drugem odstavku, ki postane tretji, se doda nova predzad- 

nja alinea, ki se glasi: 
- »stalno strokovno izpopolnjevanje in usposabljanje 

delavcev v vzgoji in izobraževanju«; 
V sedanjem tretjem odstavku, ki postane četrti, se črtata 

besedi: »in posebnih«. 

16. člen 
Črta se 41. člen 

17. člen 
V prvem odstavku 42. člena se črtajo besede: »njihove 

enote in temeljne skupnosti«. Pika na koncu prvega stavka se 
nadomesti z vejico in se dodajo besede: »»gospodarskimi 
zbornicami in splošnimi združenji.« 

V drugem odstavku se črtajo besede: »Posebne izobraže- 
valne skupnosti in«, beseda »usklajujejo« pa se nadomesti 
z besedo »usklajuje«. 

18. člen 
V 43. členu se črtajo tretji, četrti, peti, šesti, sedmi in osmi 

odstavek. 

19. člen 
Črtajo se 44., 45., 46., 47. in 48. člen. 

20. člen 
V prvem odstavku 49. člena se črtajo besede: »pogoji za 

organiziranje enot oziroma temeljnih skupnosti«. 

21. člen 
50. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Za izvrševanje odločitev skupščine in za pripravo predlo- 

gov iz njene pristojnosti ima skupščina izobraževalne skupno- 
sti izvršilne organe, lahko pa tudi stalna ali občasna delovna 
telesa. Njihovo število, delovno področje in pristojnosti ter 
sestavo določa statut. 

Člani izvršilnih organov so lahko samo delegati, ki so člani 
delegacij uporabnikov oziroma izvajalcev za skupščino izo- 
braževalne skupnosti.« 

22. člen 
Črtajo se 51., 52. in 53. člen. 

23. člen 
črta se 55. člen. 

24. člen 
V prvem odstavku 57. člena se črta beseda »občinska« 
Drugi odstavek se črta. 
V dosedanjem tretjem odstavku se črtata besedi' »in dru- 

gega«. 

25. člen 
V 59. členu se črtajo besede: »posebnih izobraževalnih 

skupnosti in«. 

26. člen 
V prvem odstavku 61. člena se četrta alinea spremeni tako 

da se glasi: 
»- predlaga programsko zasnovo vzgojnoizobraževalnih 

programov srednjega izobraževanja; 
Šesta in sedma alinea se spremenita tako, da se glasita: 
»- sprejema programe srednjega izobraževanja, določene 

s programsko zasnovo; 
— sprejema odločitve o eksperimentalnem preverjanju 

novih in spremenjenih programov s področja predšolske 
vzgoje ter osnovnega in srednjega izobraževanja;« 

V drugem odstavku se števila »4« spremeni v »6«, za 
besedo »oziroma« pa se doda beseda »soglasje«. 

Doda se nov peti odstavek, ki se glasi: 
»Sredstva za delo Strokovnega - sveta SR Slovenije za 

vzgojo in izobraževanje in sredstva za strokovno in admini- 
strativno delo, ki ga zanj opravlja Zavod SR Slovenije za 
šolstvo, zagotavlja Izobraževalna skupnost Slovenije.« 

27. člen 
Prvi odstavek 62. člena se spremeni tako, da se glasi: 
»Strokovni svet SR Slovenije za vzgojo in izobraževanje 

sestavljajo priznani strokovni in drugi javni delavci.« 

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

28. člen 
Izobraževalne skupnosti uskladijo svoje delovanje z določ- 

bami tega zakona najkasneje v 6 mesecih od uveljavitve tega 

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

SR Slovenije. 

Poglavitna sprememba zakona o svobodni menjavi dela na 
področju vzgoje in izobraževanja je drugačna organiziranost 
uporabnikov in izvajalcev v usmerejenem izobraževanju. 
Predlagamo, da področje usmerjenega izobraževanja, ki je 
celotnega in skupnega pomena (nacionalni program) uporab- 
niki in izvajalci uresničujejo v Izobraževalni skupnosti Slove- 
nije. V Izobraževalno skupnost Slovenije se uporabniki in 
izvajalci usmerjenega izobraževanja v SR Sloveniji vključujejo 
preko občinskih izobraževalnih skupnosti. Podrobnejše 
določbe o delegiranju teh delegatov se v skladu z določili tega 
zakona uredi s samoupravnim sporazumom o ustanovitvi 
izobraževalne skupnosti in njenim statutom. Izobraževalna 
skupnost Slovenije bo opredeljevala zlasti potrebe po usmer- 
jenem izobraževanju, določala elemente za pripravo samou- 
pravnih sporazumov o temeljih planov, sprejemala programe 
storitev in merila za vrednotenje programov in seveda zago- 
tavljala potrebna sredstva za izpolnjevanje obveznosti v svo- 
bodni menjavi dela v skladu z zakonom (15. člen). Nova je 
določba, daje uporabnikom v skupnosti z zakonom naloženo 
plačevanje prispevka za izvrševanje nalog skupnosti. To 
pomeni, da uporabniki usmerjenega izobraževanja ne bodo 
več plačevali prispevka po različnih prispevnih stopnjah in 
tudi ne bo nepotrebnega prelivanja sredstev. 

Zakon ne ureja več posebnih izobraževalnih skupnosti, zato 
je treba ustrezne določbe spremeniti ali črtati. 

Panožni interes bodo uporabniki in izvajalci lahko strokov- 
neje kot doslej uresničevali v Izobraževalni skupnosti Slove- 
nije s tem, da je omogočeno ustanavljanje začasnih ali stalnih 
delovnih teles, v katera se bodo lahko vključevali predvsem 
strokovnjaki s posameznih področij. Na podlagi strokovnih 
rešitev bo Skupščina Izobraževalne skupnosti Slovenije spre- 
jete odločitve izvrševala preko stalnih izvršilnih organov (21. 
člen). Poleg tega bo lahko Izobraževalna skupnost Slovenije 
ustanavljala tudi skupne organe z gospodarskimi zbornicami, 
splošnimi združenji in drugimi interesnimi skupnostmi (17 
člen). ' 

S spremembami v 3. in 12. členu zakon odpira možnost, da 
se lahko občinska izobraževalna skupnost ustanovi za 
območje več občin. Kadar bi se ustanovila občinska interesna 
skupnost za več družbenih dejavnosti, bi se taka skupnost 
lahko ustanovila tudi za vzgojnoizobraževalno dejavnost. 
Možno bi bilo celo ustanoviti tako občinsko interesno skup- 
nost družbenih dejavnosti za več občin. Take in podobne 
možnosti so bile nakazane v Poročilu Izvršnega sveta o delu 
interesnih skupnosti družbenih dejavnosti, ki je bilo letos 
obravnavano v Skupščini SR Slovenije. 
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Zakon ne ureja več ustanavljanja temeljnih skupnosti in 
enot izobraževalnih skupnosti, saj za te skupnosti ni z zako- 
nom predvidenih posebnih pristojnosti. Pravico ustanavljanja 
teh skupnosti določa že Ustava SR Slovenije v 68. členu in je 
zakon ne povzema. 

Zaradi ureditve delegiranja delegatov, samoupravne delav- 
ske kontrole z drugimi zakoni, so bili črtani členi, ki so do 
sedaj urejali to vprašanje (23. člen). .... 

S spremembo, predlagano v 26. členu zakona, se usklajuje 
ta zakon s predvidenimi spremembami zakona o usmerjenem 
izobraževanju o pristojnosti Strokovnega sveta SR Slovenije 
za vzgojo in izobraževanje in nalogami Zavoda SR Slovenije 
za šolstvo. Nova pa je določba v istem členu, da mora sredstva 
za delo Strokovnega sveta SR Slovenije za vzgojo in izobraže- 
vanje in sredstva za admnistrativno-tehnična dela, ki ga zanj 
opravlja Zavod SR Slovenije za šolstvo, zagotavljati Izobraže- 
valna skupnost Slovenije. 

Pri spremembi 3. člena zdaj veljavnega zakona o svobodni 
menjavi dela na področju vzgoje in izobraževanja predla- 
gamo, da se med izvajalce lahko vključujejo delovni ljudje in 
občani, ki z osebnim delom samostojno kot poklic opravljajo 
izobraževalno dejavnost v skladu s predvidenimi spremem- 
bami in dopolnitvami zakona o usmerjenem izobraževanju. Ti 
bodo lahko vključeni v svobodno menjavo dela le tedaj, kadar 
bodo izvajali programe ali dele teh programov, določenih 
s programsko zasnovo. 

ČLENI ZAKONA O SVOBODNI MENJAVI DELA NA 
PODROČJU VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA, KI SE 
SPREMINJAJO 

3. člen 
Uporabniki v svobodni menjavi dela na področju vzgoje in 

izobraževanja so delavci v temeljnih organizacijah združe- 
nega dela in delovhih skupnostih in drugi samoupravno orga- 
nizirani delovni ljudje ter občani v krajevnih skupnostih (v 
nadaljnjem besedilu: uporabniki). 

Izvajalci v svobodni menjavi dela na področju vzgoje in 
izobraževanja so delavci v temeljnih organizacijah združe- 
nega dela, ki opravljajo vzgojnoizobraževalno dejavnost kot 
svojo glavno dejavnost (v nadaljnjem besedilu: izobraževalne 
organizacije) in delavci v drugih temeljnih organizacijah zdru- 
ženega dela, ki na podlagi posebnega zakona opravljajo dolo- 
čeno dejavnost na področju vzgoje in izobraževanja, oziroma 
s svojo dejavnostjo sodelujejo pri zagotavljanju pogojev za 
njeno opravljanje, lahko pa tudi delovni ljudje in občani orga- 
nizirani v družbenih organizacijah in društvih, ki opravljajo 
vzgojnoizobraževalno dejavnost oziroma s svojo dejavnostjo 
sodelujejo pri zagotavljanju pogojev za njeno opravljanje (v 
nadaljnjem besedilu: izvajalci). 

Učenci in študenti, ki so udeleženi v vzgojnoizobraževal- 
nem delu, skupaj z delavci izobraževalne organizacije sodelu- 
jejo v samoupravnem sporazumevanju o uresničevanju svo- 
bodne menjave dela tako, da si zagotavljajo pogoje za prido- 
bivanje znanja in izkušenj ter prispevajo k uresničevanju 
vzgojnoizobraževalnih smotrov. 

7. člen 
Za uresničevanje skupnih in celotnih družbenih potreb in 

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

Izobraževalne skupnosti so: občinske izobraževalne skup- 
nosti, posebne izobraževalne skupnosti za usmerjeno izobra- 
ževanje (v nadaljnjem besedilu: posebne izobraževalne skup- 
nosti) ter Izobraževalna skupnost Slovenije. 

Dejavnost izobraževalnih skupnosti je posebnega družbe- 
nega pomena. 

8. člen 
V občinsko izobraževalno skupnost se v skladu s tem zako- 
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nom združujejo uporabniki in izvajalci na območju občine. 
V posebno izobraževalno skupnost se v skladu s tem zako- 

nom združujejo uporabniki, zainteresirani za usmerjeno izo- 
braževanje določenih Usmeritev, in izvajalci, ki izvajajo 
ustrezne vzgojnoizobraževalne programe na območju SRS. 

Za oblikovanje skupnih osnov politike vzgoje in izobraževa- 
nja v Socialistični republiki Sloveniji in za uresničevanje 
nalog skupnega pomena se uporabniki in izvajalci po občin- 
skih in posebnih izobraževalnih skupnostih združijo v Izobra- 
ževalno skupnost Slovenije. 

9. člen 
Uporabniki in izvajalci skupno in enakopravno planirajo 

vzgojnoizobraževalno dejavnost, sprejemajo vzgojnoizobra- 
ževalne programe ter se sporazumevajo o svojih pravicah, 
obveznostih in odgovornostih tako, da uresničujejo enako- 
praven družbenoekonomski položaj. 

13. člen 
Potrebna sredstva za izpolnjevanje obveznosti v svobodni 

menjavi dela na področju vzgoje in izobraževanja se zagotav- 
ljajo iz naslednjih virov: 

- iz materialnih stroškov temeljne organizacije združe- 
nega dela in delovne skupnosti za sprotne potrebe strokov- 
nega izobraževanja, ki se opravlja v okviru delovnega pro- 
cesa; 

- iz dohodka temeljne organizacije združenega dela in 
delovne skupnosti ter iz dohodka in prihodkov drugih delov- 
nih ljudi: 

a) za potrebe usmerjenega izobraževanja v skladu s samou- 
pravnim sporazumom o temeljih plana posebne izobraže- 
valne skupnosti, 

b) za potrebe osnovnega šolanja in druge naloge, ki se 
uresničujejo v občinski izobraževalni skupnosti in po njej 
v skladu z zakonom in s samoupravnim sporazumom o teme- 
ljih plana občinske izobraževalne skupnosti, 

c) za naloge skupnega pomena, ki se uresničujejo v Izobra- 
ževalni skupnosti Slovenije v skladu z zakonom in s samou- 
pravnim sporazumom o temeljih plana Izobraževalne skupno- 
sti Slovenije; 

- iz osebnih dohodkov delavcev in iz sredstev sklada 
skupne porabe temeljne organizacije združenega dela in 
delovne skupnosti ter iz dohodka oziroma prihodkov drugih 
delovnih ljudi za dodatne potrebe na področju vzgoje in 
izobraževanja v skladu s samoupravnim sporazumom; 

- iz sredstev za razširitev materialne osnove dela 
v temeljni organizaciji združenega dela za povečanje zmoglji- 
vosti izobraževalnih organizacij, kadar je povečanje potrebno 
zaradi uveljavljanja novih potreb oziroma posebnih interesov 
določenih uporabnikov v skladu s samoupravnim sporazu- 
mom o temeljih plana izobraževalne skupnosti. 

19. člen 
S samoupravnim sporazumom o temeljih plana občinske 

oziroma posebne izobraževalne skupnosti se uporabniki in 
izvajalci dogovorijo, katere skupne naloge bodo uresničevali 
s svobodno menjavo dela v svoji skupnosti, katere pa po svoji 
skupnosti v drugih izobraževalnih skupnostih oziroma v Izo- 
braževalni skupnosti Slovenije. 

Za naloge skupnega pomena, ki se po drugem odstavku 40. 
člena tega zakona uresničujejo v Izobraževalni skupnosti Slo- 
venije, uporabniki zagotavljajo sredstva s samoupravnim spo- 
razumom o temeljih plana Izobraževalne skupnosti Slovenije 
po svojih občinskih izobraževalnih skupnostih. 

24. člen 
Samoupravni sporazum o temeljih plana posebne izobraže- 

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

- potrebe po usmerjenem izobraževanju na področju 
skupnosti upoštevaje pri tem tudi potrebe uporabnikov v dru- 
gih posebnih izobraževalnih skupnostih in potrebe razvoja 
posameznih območij in občin; 

- programe storitev za zagotavljanje načrtovanega obsega 
usmerjenega izobraževanja v skupnosti in sicer po posamez- 
nih vzgojnoizobraževalnih programih oziroma skupinah 
sorodnih vzgojnoizobraževalnih programov; . 
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iflnn dK2f ? 9e: S katenmi se zagotavljajo pogoji za usmer- izobraževanje v skupnosti (razširitve zmogljivosti 
r

d°'n.ov',za učence In študente, izvenšolske dejavnosti učen- cev in Studentov, strokovno in raziskovalno delo, itd.) kolikor 
niso zajete v ceni storitev; 

-merila za ugotavljanje povračila za opravljene programe storitev oziroma cene posamičnih storitev; 
- način ugotavljanja kvalitete storitev; 
- posebne pogoje delovanja izobraževalnih organizacij 

(razmestitev izobraževanja, dislocirani oddelki, posebni 
pogoji izobraževanja ob delu, izvajanje praktičnega pouka 
v temeljnih organizacijah uporabnikov, minimalna višina 
nagrad učencem in študentom na praktičnem pouku itd.); 

nače a za soudeležbo učencev in študentov oziroma 
občanov, ki se izobražujejo; 

- obseg potreb po usmerjenem izobraževanju in druqe 
naloge, ki jih uporabniki zagotavljajo po svoji skupnosti v dru- 
gih posebnih izobraževalnih skupnostih in v Izobraževalni 
skupnosti Slovenije, ter na tej podlagi nastale obveznosti- 

- osnove in merila za združevanje sredstev, zavezance in 
način združevanja sredstev in ukrepe za preprečevanje 
motenj v izpolnjevanju sprejetih obveznosti; 

- potrebna sredstva za izvedbo nalog skupnosti; 
- način ugotavljanja potrebnih sredstev za posamezna leta 

v planskem obdobju. 

25. člen 
Samoupravni sporazum o temeljih plana Izobraževalne 

skupnosti Slovenije obsega zlasti: 

n^m^r°urame f,0r'tev za zagotavljanje nalog skupnega pomena, ki se v skladu s 37. členom in drugim odstavkom 40. 

ve^iije 23 uresničujejo v Izobraževalni skupnosti Slo- 
-merila za ugotavljanje povračila za opravljene programe 

rite v 0zlroma cene vzgojnoizobraževalnih in drugih sto- 
- potrebna sredstva za izvedbo nalog skupnosti; 
- način ugotavljanja potrebnih sredstev za posamezna leta 

v planskem obdobju; 
- način zagotavljanja sredstev po občinskih izobraževalnih 

skupnostih za uresničevanje nalog, ki se po tem sporazumu in 
v skladu z zakonom uresničujejo v Izobraževalni skupnosti 
Slovenije, in ukrepe za preprečevanje motenj v izpolnjevanju 
sprejetih obveznosti. 

26. člen 
V postopku priprave samoupravnih sporazumov o temeljih 

planov občinske in posebne izobraževalne skupnosti uskla- 
dijo: vsebinske in razvojne usmeritve, s katerimi se zagotav- 
ljajo splošni družbeni interesi na področju usmerjenega izo- 
braževanja za skladen gospodarski in družbeni razvoj posa- 
meznih področij združenega dela, območij in občin, zlasti še 
potrebe, ki izhajajo iz planiranega razvoja proizvajalnih sil in 
družbenih odnosov; celotne potrebe za usmerjeno izobraže- 
vanJe P° Posameznih vzgojnoizobraževalnih programih za pridobitev strokovne izobrazbe; razmestitev izobraževalnih 
zmogljivosti ter uvajanje novih vzgojnoizobraževalnih progra- 
mov oziroma ustanavljanje novih izobraževalnih organizacij 

b samoupravnim sporazumom iz prejšnjega odstavka se 
uporabniki in izvajalci sporazumejo tudi o medsebojnih 
obveznostih iz 38. člena tega zakona. 

27. člen 
Če se v postopku priprave in usklajevanja samoupravnih 

sporazumov o temeljih planov izobraževalnih skupnosti ugo- 
tovi, da se zaradi uveljavljanja posebnih interesov posamez- 
nih uporabnikov oziroma posebnih interesov posameznih 
°b

K
m°čl| Pomembneje povečajo stroški izobraževanja, se upo- rabniki lahko dogovorijo za ustrezne dodatne obveznosti upo- 

rabnikov, ki uveljavljajo take zahteve. 

nnnrthnit3 " d°d,atne. obvezn°sti po prejšnjem odstavku, 
zakona gotavlja,° lz vlrov P° 3-in 4 alinei 13. člena tega 

32. člen 
V občinsko izobraževalno skupnost se s samoupravnim 

sporazumom o ustanovitvi združijo delavci po svojih temelj- 
nih organizacijah združenega dela in delovnih skupnostih in 

drugi delovni ljudje po svojih samoupravnih organizacijah ter 
občani po krajevnih skupnostih, kot uporabniki vzgojnoizo- 
braževalne dejavnosti skupaj z delavci temeljnih organizacij 
Združenega dela, ki opravljajo vzgojnoizobraževalno dejav- 
nost kot svojo glavno dejavnost in delavci v drugih temeljnih 
organizacijah združenega dela, ki na podlagi posebnega 
zakona opravljajo določeno dejavnost na področju vzgoje in 
izobraževanja oziroma s svojo dejavnostjo sodelujejo pri 
zagotavljanju pogojev za njeno opravljanje v občini- kot izva- 
jalci. 

V občinsko izobraževalno skupnost se lahko združijo kot 
izvajalci tudi delovni ljudje in občani, organizirani v družbenih 
organizacijah in društvih, ki opravljajo vzgojnoizobraževalno 
dejavnost oziroma s svojo dejavnostjo sodelujejo pri zagotav- 
ljanju pogojev za njeno opravljanje. 

35. člen V posebno izobraževalno skupnost se s samoupravnim 
sporazumom o ustanovitvi združijo delavci po svojih temelj- 
nih organizacijah združenega dela in delovnih skupnostih ter 
drugi delovni ljudje po svojih samoupravnih organizacijah in 
skupnostih kot uporabniki skupaj z delavci izobraževalnih 
organizacij usmerjenega izobraževanja kot izvajalci. 

Posebno izobraževalno skupnost ustanovijo uporabniki, ki 
so trajneje zainteresirani za usmerjeno izobraževanje dolo- 
čene usmeritve ali več sorodnih usmeritev, oziroma uporab- 
niki, ki so med seboj tehnološko ali dohodkovno povezani, 
skupaj z izvajalci, ki izvajajo ustrezne vzgojnoizobraževalne 
programe usmerjenega izobraževanja. 

Uporabniki iz prvega odstavka tega člena se združujejo 
v posebne izobraževalne skupnosti glede na svoje pretežne 
interese za usmerjeno izobraževanje po vzgojnoizobraževal- 
nih programih določenih usmeritev, najmanj pa v eno 
posebno izobraževalno skupnost. Izvajalci se združijo v vsako 
posebno izobraževalno skupnost, za katero izvajajo ustrezne 
vzgojnoizobraževalne programe usmerjenega izobraževanja. 

V posebno izobraževalno skupnost se lahko združijo kot 
izvajalci tudi delovni ljudje in občani, organizirani v družbenih 
organizacijah in društvih, ki s svojo dejavnostjo sodelujejo pri 
vzgojnoizobraževalni dejavnosti oziroma pri zagotavljanju 
pogojev za njeno opravljanje. 
coPe?0kna,'zobraževalna skupnost se ustanovi za območje bH Slovenije tako, da zagotavlja usmerjeno izobraževanje za 
pridobitev vseh stopenj strokovne izobrazbe v določeni usme- 
ritvi oziroma v sorodnih usmeritvah. 

36. člen 
Na podlagi celotnih potreb po usmerjenem izobraževanju, 

ki so jih ugotovili uporabniki v svojih temeljnih organizacijah 
in skupnostih, se v posebni izobraževalni skupnosti skupaj 
z izvajalci v skladu z zakonom, sporazumejo, katere potrebe 
bodo zagotavljali s svobodno menjavo dela v svoji posebni 
izobraževalni skupnosti oziroma po njej v drugih posebnih 
izobraževalnih skupnostih. 

S svobodno menjavo dela v svoji posebni izobraževalni 
skupnosti uporabniki in izvajalci zadovoljujejo potrebe upo- 
rabnikov po usmerjenem izobraževanju v tistih usmeritvah za 
katere je skupnost ustanovljena, ter potrebe, ki jih za usmer- 
jeno izobraževanje v teh usmeritvah izrazijo uporabniki v vseh 
drugih posebnih izobraževalnih skupnostih. 

37. člen 
Izjemoma se lahko za tiste vzgojnoizobraževalne programe 

usmerjenega izobraževanja, kjer zaradi majhnega obsega 
potreb pri posameznih uporabnikih, posebnosti izobraževa- 
nja ali zaradi drugih razlogov ni smotrno organizirati posebne 
izobraževalne skupnosti, uresničuje svobodna menjava dela 
v Izobraževalni skupnosti Slovenije. 

Vzgojnoizobraževalne programe iz prejšnjega odstavka 
določi skupščina Izobraževalne skupnosti Slovenije, po tem, 
ko je ugotovila celoten družbeni interes za te programe in 
obseg potreb za izobraževanje po teh programih. 

38. člen 
Uporabniki v posebni izobraževalni skupnosti zagotavljajo 

tudi tisti del potreb po usmerjenem izobraževanju, ki se ures- 
ničuje v drugih posebnih izobraževalnih skupnostih in sicer 
z medsebojnim usklajevanjem planov posebnih izobraževal- 

36 
priloga poročevalca 



nih skupnosti, s sodelovanjem pri oblikovanju vzgojnoizobra- 
ževalnih programov in s prevzemanjem ustreznih medseboj- 
nih obveznosti. 

Posebne izobraževalne skupnosti za področja družbenih 
dejavnosti uskladijo svoje plane tudi v skupščinah ustreznih 
republiških samoupravnih interesnih skupnosti za ta področja 
dejavnosti. 

39. člen 

V posebni izobraževalni skupnosti uporabniki in izvajalci: 
- usklajujejo elemente za pripravo samoupravnega spora- 

zuma o temeljih plana; 
- usklajujejo celotne potrebe po usmerjenem izobraževa- 

nju, ki se uresničujejo v tej skupnosti; 
- se sporazumevajo z drugimi posebnimi izobraževalnimi 

skupnostmi o zagotavljanju tistega dela svojih potreb po 
usmerjenem izobraževanju, ki se uresničuje v drugih poseb- 
nih izobraževalnih skupnostih ter o medsebojnih obveznostih 
v zvezi s tem; 

- usklajujejo predloge programov storitev oziroma posa- 
mičnih vzgojnoizobraževalnih in drugih storitev ter druge 
naloge, s katerimi se zagotavljajo pogoji za usmerjeno izobra- 
ževanje s področja skupnosti; 

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

- zagotavljajo sredstva za razširitev zmogljivosti izvajal- 
cev, kolikor niso ta sredstva vsebovana v cenah storitev: 

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

- sprejemajo plan posebne izobraževalne skupnosti; 
- v skladu z zakonom sprejemajo vzgojnoizobraževalne 

programe, ki se uresničujejo v tej skupnosti; 
- opredeljujejo skupne naloge, ki jih v skladu s samou- 

pravnim sporazumom uresničujejo v drugih izobraževalnih 
skupnostih in zagotavljajo sredstva za ta namen; 

- se sporazumevajo o ustanavljanju izobraževalnih organi- 
zacij in o uvajanju novih vzgojnoizobraževalnih programov; 

- se sporazumevajo o drugih zadevah, določenih z zako- 
nom in s samoupravnimi splošnimi akti posebne izobraže- 
valne skupnosti. 

40. člen 
V Izobraževalni skupnosti Slovenije uporabniki in izvajalci 

oblikujejo skupne osnove politike vzgoje in izobraževanja 
v Socialistični republiki Sloveniji, usklajujejo razvoj vzgoje in 
izobraževanja s potrebami družbenega razvoja in opravljajo 
naloge skupnega pomena. V ta namen zlasti oblikujejo pred- 
loge za usklajevanje planov izobraževalnih skupnosti, dolo- 
čajo enotne osnove standardov in normativov za opravljanje 
vzgojnoizobraževalne dejavnosti, se sporazumevajo v skladu 
s tem zakonom o pogojih in merilih za solidarnostno zagotav- 
ljanje obveznega osnovnega šolanja in o obsegu in načinu 
opravljanja nalog skupnega pomena ter soodločajo o vpraša- 
njih, za katere je na področju vzgoje in izobraževanja pri- 
stojna Skupščina Socialistične republike Slovenije. 

Naloge skupnega pomena iz prvega odstavka tega člena, ki 
se uresničujejo v Izobraževalni skupnosti Slovenije so: 

- obveznosti Socialistične republike Slovenije do šolstva 
narodnosti in dvojezičnega šolstva; 

- izobraževanje in usposabljanje otrok in mladostnikov 
z motnjami v telesnem in duševrttem razvoju v organizacijah za 
usposabljanje, ki jih določa samoupravni sporazum o temeljih 
plana Izobraževalne Skupnosti Slovenije v skladu z zakonom; 

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

- dogovorjeni program mednarodnega sodelovanja Soci- 
alistične republike Slovenije na področju vzgoje in izobraže- 
vanja; 

- podeljevanje nagrad in priznanj Staneta Žagarja; 
- strokovno, raziskovalno in razvojno delo, ki ima skupen 

pomen za celotno področje vzgoje in izobraževanja v SR 
Sloveniji; . 

- prevozi učencev in študentov v usmerjenem izobraže- 
vanju; 

- druge naloge skupnega pomena, s katerimi se zagotav- 
ljajo splošni pogoji za napredek vzgoje in izobraževanja v SR 

Sloveniji v skladu s samoupravnim sporazumom o temeljih 
plana Izobraževalne skupnosti Slovenije. • 

Uporabniki in izvajalci v občinskih in posebnih izobraževal- 
nih skupnostih se lahko v Izobraževalni skupnosti Slovenije 
sporazumejo tudi o drugih skupnih nalogah za pospeševanje 
razvoja izobraževanja, izenačevanja možnosti za izobraževa- 
nje in omogočanje vsestranskega razvoja mladine ter dolo- 
čajo obseg in način združevanja sredstev za te namene. 

41. člen 
Uporabniki storitev ene ali več vzgojnoizobraževalnih orga- 

nizacij lahko skupaj z delavci te organizacije in z drugimi 
izvajalci za uresničevanje svobodne menjave dela ustanovijo 
enoto občinske izobraževalne skupnosti, v kateri izvajajo 
določen vzgojnoizobraževalni programa oziroma posamezne 
naloge iz delovnega načrta izobraževalne organizacije. 

Za kar najbolj neposredno uresničevanje medsebojnih pra- 
vic, obveznosti in odgovornosti v svobodni menjavi dela na 
posameznem področju vzgojnoizobraževalne dejavnosti se 
uporabniki in izvajalci lahko v občinski izobraževalni skupno- 
sti organizirajo v temeljno skupnost. 

V posebni izobraževalni skupnosti se uporabniki in izvajalci 
za uresničevanje svobodne menjave dela lahko organizirajo 
v enoto, v kateri izvajajo posamezen vzgojnoizobraževalni 
program oziroma skupino sorodnih vzgojnoizobraževalnih 
programov ali posamezne naloge iz vzgojnoizobraževalnega 
programa oziroma delovnega načrta izobraževalne organiza- 
cije. 

V posebni izobraževalni skupnosti, kadar se le-ta ustanovi 
za več usmeritev usmerjenega izobraževanja, se za kar najbolj 
neposredno uresničevanje medsebojnih pravic, obveznosti in 
odgovornosti v svobodni menjavi dela za posamezne usmeri- 
tve usmerjenega izobraževanja, uporabniki in izvajalci lahko 
organizirajo v temeljno skupnost, zlasti za oblikovanje in 
izvajanje posameznih vzgojnoizobraževalnih programov. 

S samoupravnim sporazumom o ustanovitvi ali s statutom 
občinske oziroma posebne izobraževalne skupnosti se dolo- 
čijo pogoji za organiziranje enot in temeljnih skupnosti ter 
načela za njihovo samoupravno organiziranost. 

42. člen 
Za usklajevanje dela, dogovarjanje o skupnih nalogah ter za 

uresničevanje skupnih ciljev izobraževalne skupnosti, njihove 
enote in temeljne skupnosti sodelujejo med seboj in z drugimi 
samoupravnimi interesnimi skupnostmi, zlasti na področju 
raziskovalne dejavnosti, kulture, telesne kulture, zdravstva, 
socialnega skrbstva in otroškega varstva. V ta namen ustanav- 
ljajo skupne organe. 

Posebne izobraževalne skupnosti in Izobraževalna skup- 
nost Slovenije usklajujejo z raziskovalnimi skupnostmi 
pogoje svobodne menjave dela in programe storitev, ki jih 
opravljajo visokošolske organizacije, kadar ti programi vsebu- 
jejo tudi raziskovalne naloge. 

43. člen 
Izobraževalno skupnost upravlja skupščina. 
Skupščina izobraževalne skupnosti ima zbor uporabnikov 

in zbor izvajalcev. 
Delegate v zbor uporabnikov občinske oziroma posebne 

izobraževalne skupnosti delegirajo delegacije uporabnikov, ki 
so člani skupnosti. 

Delegate v zbor izvajalcev občinske oziroma posebne izo- 
braževalne skupnosti delegirajo delegacije izvajalcev, ki so 
člani skupnosti. 

Delegate v zbor uporabnikov Izobraževalne skupnosti Slo- 
venijo delegirajo zbori uporabnikov občinskih in posebnih 
izobraževalnih skupnosti, v zbor izvajalcev pa zbori izvajalcev 
teh skupnosti. 

Če se uporabniki in izvajalci prek občinskih izobraževalnih 
skupnosti združijo v izobraževalno skupnost v posebni druž- 
benopolitični skupnosti, delegira delegata v zbor uporabni- 
kov in zbor izvajalcev Izobraževalne skupnosti Slovenije tudi 
taka skupnost. 

V zbor izvajalcev Izobraževalne skupnosti Slovenije delegi- 
rajo svoje delegate tudi izobraževalne organizacije, ki izvajajo 
vzgojnoizobraževalne programe iz 37. člena in druge alinee 
drugega odstavka 40. člena tega zakona. 
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Pri delegiranju delegatov izobraževalnih organizacij v zbore 
izvajalcev izobraževalnih skupnosti je treba zagotoviti 
ustrezno zastopanost učencev oziroma študentov. Če izobra- 
ževalne organizacije volijo za delegiranje delegatov v zbore 
izvajalcev izobraževalnih skupnosti posebno, združeno ali 
splošno delegacijo, volijo v to delegacijo svoje člane tudi 
učenci oziroma študenti v skladu s statutom ali drugim sploš- 
nimi aktom izobraževalne organizacije. 

S samoupravnim sporazumom o ustanovitvi izobraževalne 
skupnosti oziroma s statutom se določi število delegatskih 
mest v zborih skupščine in način delegiranja delegatov upo- 
rabnikov in izvajalcev. 

44. člen 
Enoto oziroma temeljno skupnost izobraževalne skupnosti 

upravlja skupščina, ki ima zbor uporabnikov in zbor izva- 
jalcev. 

S samoupravnim sporazumom o ustanovitvi enote oziroma 
temeljne skupnosti se določi število delegatskih mest v zborih 
skupščine enote oziroma temeljne skupnosti ter število in 
način delegiranja delegatov, ki jih delegirajo delegacije upo- 
rabnikov in izvajalcev, v skladu z merili, ki jih določa samou- 
pravni sporazum o ustanovitvi izobraževalne skupnosti. 

45. člen 
Delegati v skupščini Izobraževalne skupnosti sprejemajo 

plan izobraževalne skupnosti; enakopravno in sporazumno 
oblikujejo politiko na področju vzgoje in izobraževanja; se 
sporazumevajo o programih storitev, pogojih za opravljanje 
vzgojnoizobraževalnih storitev, cenah oziroma povračilih 
samoupravnem nadzoru in o drugih pogojih uresničevanja 
svobodne menjave dela in drugih medsebojnih pravicah in 
obveznostih ter odgovornostih, ki jih določa samoupravni 
sporazum o ustanovitvi izobraževalne skupnosti in nien 
statut. ' 

46. člen 
Skupščina izobraževalne skuposti pripravlja predlog samo- 

upravnega sporazuma o temeljih plana, predloge drugih 
samoupravnih sporazumov in samoupravnih splošnih aktov 
ter odloča o kadrovskih ter organizacijskih zadevah skupš- 
čine. . 

47. člen 
Kadar skupščina izobraževalne skuposti odloča, sprejema 

svoje odločitve na zasedanjih svojih zborov. 
S samoupravnim sporazumom o ustanovitvi izobraževalne 

skupnosti in njenim statutom se določjo zadeve, o katerih 
odločajo delegati v skupščini po predhodnem izjavljanju 
delavcev, delovnih ljudi in občanov v temeljnih organizacijah 
združenega dela in drugih samoupravnih organizaciiah in 
skupnostih. 

Delegati v skupščini izobraževalne skupnosti odločajo na 
skupni seji obeh zborov: o sprejemu zakonov, odlokov in 
drugih splošnih aktov, o splošni politiki, razvoju ter o drugih 
pomembnih vprašanjih s področja vzgoje in izobraževanja, 
kadar ta soodloča enakopravno z zbori skupščine družbeno- 
politične skupnosti o teh vprašanjih, o volitvah članov orga- 
nov skupščine, o imenovanju in razrešitvi vodje delovne skup- 
nosti iz tretjega odstavka 57. člena tega zakona ter o drugih 
zadevah, določenih s samoupravnim sporazumom o ustanovi- 
tvi izobraževalne skupnosti. 

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

S samoupravnim sporazumom o ustanovitvi izobraževalne 
skupnosti se določijo zadeve, o katerih odloča posamezen 
zbor samostojno. 

48. člen 
V zadevah, o katerih odločata oba zbora skupščine enako- 

pravno, so odločitve sprejete, če so bile sprejete z večino 

glasov v vsakem zboru in v enakem besedilu v obeh zborih. 
Če ni doseženo soglasje med zboroma, se izvede usklaje- 

valni postopek, ki je določen s statutom izobraževalne skup- 
nosti. 

Če tudi v usklajevalnem postopku ni doseženo soglasje in 
bi bilo zaradi tega ogroženo opravljanje vzgojnoizobraže- 
valne dejavnosti, lahko skupščina družbenopolitične skupno- 
sti začasno uredi to vprašanje. 

49. člen 
S samoupravnim sporazumom o ustanovitvi izobraževalne 

skupnosti se v skladu z zakonom opredelijo: namen in cilj 
ustanovitve izobraževalne skupnosti; pravice, obveznosti in 
odgovornosti uporabnikov in izvajalcev: predmet svobodne 
menjave dela; delovno področje; samoupravna organizira- 
nost skupnosti, sestava, pooblastila in odgovornosti skupš- 
čine in drugih organov skupnosti; pogoji za organiziranje 
enot oziroma temeljnih skupnosti; vsebina, način in postopek 
sporazumevanja; način odločanja; nadzor nad delom orga- 
nov in strokovnih služb, ter .druge zadeve in vprašanja skup- 
nega pomena za člane skupnosti. 

S samoupravnim sporazumom o ustanovitvi izobraževalne 
skupnosti in njenim statutom se določi tudi način delegiranja 
delegatov uporabnikov v organe upravljanja izobraževalnih 
organizacij v skladu z zakonom. S samoupravnim sporazu- 
mom o ustanovitvi izobraževalne skupnosti in njenim statu- 
tom se določi način sodelovanja s predstavniki organov dru- 
gih organizacij in skupnosti v skupščini izobraževalne skup- 
nosti. 

Samoupravni sporazum o ustanovitvi izobraževalne skup- 
nosti in njen statut začneta veljati, J<o da k njima soglasje 
skupščina pristojne družbenopolitične skupnosti. 

Samoupravni sporazum o ustanovitvi in statut izobraže- 
valne skupnosti se objavita v uradnem glasilu ustrezne druž- 
benopolitične skupnosti. 

50. člen 
Za izvrševanje odločitev skupščine in za pripravo predlogov 

iz njene pristojnosti ima lahko skupščina izobraževalne skup- 
nosti skupne organe uporabnikov in izvajalcev. 

Stev|10 teh organov, delovno področje posameznega 
organa in njihovo sestavo določi skupščina izobraževalne 

v sk!?du s statutom tako, da jih sestavljajo samo delegat! k! so člani delegacij uporabnikov oziroma izvajalcev 
za skupščino izobraževalne skupnosti. 

Posebne izobraževalne skupnosti s statutom določijo 
sestavo organov iz prvega odstavka tega člena tako, da so 
v njih ustrezno zastopani tudi delegati učencev in študentov. 

51. člen 

■ pripravo vzgojnoizobraževalnih programov usmerjenega izobraževanja in za druge strokovne naloge v zvezi z načrto- 
vanjem obsega, organizacije in vsebine usmerjenega izobra- 
ževanja imajo uporabniki in izvajalci v posebnih izobraževal- 
nih skupnostih strokovni svet kot skupen strokovni organ. 

Skupščina posebne izobraževalne skupnosti v skladu s sta- 
tutom določa število članov strokovnega sveta ter imenuje 
njegove člane izmed uporabnikov in izvajalcev, združenih 
v skupnosti, izmed uporabnikov iz drugih zainteresiranih 
posebnih izobraževalnih skupnosti ter izmed znanstvenih in 
družbenopolitičnih delavcev; 

Posebne izobraževalne skupnosti s statutom določijo 
sestavo strokovnih svetov tako, da so v njih ustrezno zasto- 
pani tudi učenci in študenti. 

52. člen 
Strokovni svet posebne izobraževalne skupnosti: 

- pripravlja predloge vzgojnoizobraževalnih programov za 
pridobitev in za izpopolnjevanje strokovne izobrazbe ter pri 
tem sodeluje z uporabniki in izvajalci ter z ustreznimi razisko- 
valnimi organizacijami; 

- obravnava pomembnejša strokovna vprašanja v zvezi 
z načrtovanjem in uresničevanjem usmerjenega izobraževa- 
nja, ki se uresničuje v okviru skupnosti, in dajo predloge 
skupščini skupnosti in njenim organom. 
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53. člen 
S statutom posebne izobraževalne skupnosti se v skladu 

z zakonom določijo naloge strokovnega sveta pri pripravlja- 
nju vzgojnoizobraževalnih programov, opravljanje strokovnih 
nalog v zvezi z njihovo pripravo, postopek usklajevanja pred- 
logov z drugimi zainteresiranimi posebnimi izobraževalnimi 
skupnostmi ter postopek sprejemanja vzgojnoizobraževalnih 
programov. 

Zavod SRS za šolstvo sodeluje s strokovnimi sveti pri 
posebnih izobraževalnih skupnostih in opravlja zanje stro- 
kovna in administrativna opravila v skladu s posebnimi pred- 
pisi. 

55. člen 
S samoupravnim sporazumom o ustanovitvi izobraževalne 

skupnosti se oblikuje organ samoupravne delavske kontrole 
za opravljanje nadzora nad izvajanjem sprejete politike, nad 
uveljavljanjem pravic in obveznosti delavcev in drugih delov- 
nih ljudi, združenih v skupnosti, nad uresničevanjem sprejetih 
samoupravnih odločitev, nad uporabo sredstev ter nad delo- 
vanjem organov skupnosti in njene strokovne službe. 

S samoupravnim sporazumom o ustanovitvi ter njenim sta- 
tutom in drugimi samoupravnimi splošnimi akti se v skladu 
z zakonom določijo sestava, volitve in odpoklic ter število 
članov organa samoupravne delavske kontrole. 

56. člen 
Spore iz družbenoekonomskih odnosov, iz samoupravnih 

odnosov pri sprejemanju in izpolnjevanju planskih odločitev 
in iz drugih samoupravnih razmerij, ki jih delovni ljudje samo- 
stojno urejajo v izobraževalni skupnosti, rešuje posebno 
sodišče združenega dela. 

Posebno sodišče združenega dela lahko ustanovijo uporab- 
niki in izvajalci s samoupravnim sporazumom pri izobraže- 
valni skupnosti, lahko pa več izobraževalnih skupnosti 
s samoupravnim sporazumom ustanovi skupno posebno 
sodišče združenega dela. Skupno posebno sodišče združe- 
nega dela lahko izobraževalne skupnosti ustanovijo tudi sku- 
paj s samoupravnimi interesnimi skupnostmi podobnih druž- 
benih dejavnosti. 

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

57. člen 
Za opravljanje administrativno-strokovnih, pomožnih in tem 

podobnih del lahko občinska izobraževalna skupnost oblikuje 
delovno skupnost ali si zagotovi opravljanje teh del z dogovo- 

rom z drugo izobraževalno skupnostjo, samoupravno inte- 
resno skupnostjo, organizacijo ali organom. 

Posebne izobraževalne skupnosti in izobraževalna skup- 
nost Slovenije ustanovijo za opravljanje administrativno-stro- 
kovnih pomožnih in tem podobnih del skupno strokovno 
službo. 

Če izobraževalna skupnost za opravljanje del iz prvega in 
drugega odstavka tega člena oblikuje delovno skupnost, ime- 
nuje in razrešuje vodjo te delovne skupnosti skupčina izobra- 
ževalne skupnosti po tem, ko je dobila mnenje organa uprav- 
ljanja delovne skupnosti. 

Vodja delovne skupnosti je za svoje delo odgovoren skupš- 
čini izobraževalne skupnosti. 

59. člen 
Nadzorstvo nad zakonitostjo poslovanja in dela občinskih 

izobraževalnih skupnosti opravljajo za zadeve vzgoje in izo- 
braževanja pristojni občinski upravni organi, nadzorstvo nad 
zakonitostjo poslovanja in dela posebnih izobraževalnih 
skupnosti in Izobraževalne skupnosti Slovenije pa za zadeve 
vzgoje in izobraževanja pristojni republiški upravni organ. 

61. člen 
Strokovni svet SR Slovenije za vzgojo in izobraževanje: 
- obravnava pomembnejša strokovna vprašanja v zvezi 

s sistemom in vsebino vzgoje in izobraževanja in daje pred- 
loge izobraževalnim skupnostim; 

- sprejema vzgojni program za vzgojo in varstvo predšol- 
skih otrok; 

- sprejema program življenja in dela osnovne šole; 
- določa vsebino in obseg skupne vzgojnoizobrazbene 

osnove v usmerjenem izobraževanju; 
- sprejema okvirni vzgojni program za domove učencev 

v usmerjenem izobraževanju; 
- določa načela za oblikovanje vzgojnoizobraževalnih pro- 

gramov za pridobitev strokovne izobrazbe; 
- daje mnenje k posameznim vzgojnizobraževalnim pro- 

gramom za pridobitev strokovne izobrazbe; 
- opravlja druge naloge v skladu z zakonom. 
Odločitev iz 2„ 3. in 4, alinee prvega odstavka tega člena 

sprejme Strokovni svet SR Slovenije za vzgojo in izobraževa- 
nje po tem, ko je dobil mnenje Skupnosti otroškega varstva 
Slovenije oziroma Izobraževalne skupnosti Slovenije. 

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

Strokovno in administrativno delo za Strokovni svet SR 
Slovenije za vzgojo in izobraževanje opravlja Zavod SR Slove- 
nije za šolstvo. 

OSNUTEK ZAKONA 

o spremembah in dopolnitvah zakona 

o usmerjenem izobraževanju (ESA-429) 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 135. seji dne 26. 
oktobra 1988 določil besedilo: 

- OSNUTKA ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
ZAKONA O USMERJENEM IZOBRAŽEVANJU, 

ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi prve alinee 215. 
člena, 266. in 267. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na podlagi 69. člena 
poslovnika Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije in na 
podlagi 220. in 221. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije 
določil, da bodo kot njegovi predstavniki pri delu skupščin- 
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skih delovnih teles sodelovali: 
- dr. Ludvik HORVAT, član Izvršnega sveta Skupščine SR 

Slovenije in predsednik Republiškega komiteja za vzgojo in 
izobraževanje ter telesno kulturo, 

- Stane ČEHOVIN, namestnik predsednika Republiškega 
komiteja za vzgojo in izobraževanje ter telesno kulturo, 

- Štefan LEBAR, pomočnik predsednika Republiškega 
komiteja za vzgojo in izobraževanje ter telesno kulturo in 

- Bojan DOLENC, pomočnik predsednika Republiškega 
komiteja za vzgojo in izobraževanje ter telesno kulturo. 
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REPUBLIŠKI KOMITE ZA VZGOJO 
IN IZOBRAŽVANJE TER TELESNO KULTURO 

POVZETEK 

Skupščina SR Slovenije je sprejela predlog za izdajo 
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o usmerje- 
nem izobraževanju 25. 5. 1988, skupščina Izobraževalne 
skupnosti Slovenije pa 17. 5. 1988. 

Predlagatelju je naročila, naj pripravi osnutek zakona za 
obravnavo v Skupščini SR Slovenije v zadnjem trimesečju 
tega leta. 

Predlagani osnutek zakona pooblašča Izobraževalno 
skupnost Slovenije za sprejemanje programske zasnove, 
za sprejemanje programov pa strokovne organe. Namesto 
skupne vzgojnoizobrazbene osnove predlaga enotni izo- 
brazbeni standard in maturo kot splošni pogoj za vključi- 
tev v visokošolsko izobraževanje. Za visoko šolstvo pred- 

laga osnutek zakona nove pristojnosti univerze in visoko- 
šolskih delovnih organizacij pri postopkih za pripravo 
programske zasnove in pri sprejemanju programov ter 
razbremenjuje postopek izvolitve v nazive visokošolskih 
učiteljev, znanstvenih delavcev in sodelavcev. 

Zakonski osnutek zaradi številnih pobud v varianti pred- 
laga vpis v smer. Opredeljeno je opravljanje vzgojnoizo- 
braževalne dejavnosti z osebnim delom, predlagan pa je 
tudi sistem napredovanja pedagoških delavcev v srednjem 
izobraževanju, povezan s stalnim strokovnim izpopolnje- 
vanjem. Zakonski osnutek predvideva podrobnejšo uredi- 
tev nekaterih vprašanj z novimi izvršilnimi predpisi. 

1. člen 
V Zakonu o usmerjenem izobraževanju (Ur. I. SR Slovenije, 

št. 11/80 in 6/83) se drugi odstavek 7. člena spremeni tako, da 
se glasi: 

»Vrste in število vzgojnoizobraževalnih programov se dolo- 
čajo s programsko zasnovo tako, da se zagotavlja javno 
veljavna strokovna izobrazba ali usposobljenost za dela in 
naloge vseh vrst in zahtevnosti v posameznih strokah oziroma 
področjih dela.« 

2. člen 
V prvem odstavku 9. člena se na koncu doda nov stavek, ki 

se glasi: 
»Vzgojnoizobraževalne programe ali dele teh programov, 

sprejete v skladu s tem zakonom, lahko izvajajo delovni ljudje 
in občani, ki z osebnim delom samostojno kot poklic oprav- 
ljajo vzgojnoizobraževalno dejavnost.« 

8. člen 
četrta alinea drugega odstavka 32. člena se spremeni tako 

da se glasi: 
- »druge pravice in obveznosti delavcev v zvezi z izobraže- 

vanjem.« 

9. člen 
35. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Uresničevanje skupnih in celotnih družbenih potreb in 

interesov v usmerjenem izobraževanju se zagotavlja s svo- 
bodno menjavo dela v skladu z zakonom.« 

36. člen se črta. 
10. člen 

11. člen 

3. člen 
V 18. členu se doda nov četrti odstavek, ki se glasi: 
»Vzgojnoizobraževalna organizacija lahko v posameznih 

oddelkih izvaja pouk posameznih predmetov tudi v tujem 
jeziku, ki se v oddelku poučuje kot predmet, če ima ustrezne 
učitelje in če se je z udeleženci izobraževanja tako sporazu- 
mela. Visokošolska organizacija pogoje za izvajanje dela pro- 
grama v tujem jeziku in način za vključevanje v program 
določi s statutom.« 

4. člen 
Drugi odstavek 23. člena se spremeni tako, da se glasi: 
»Z zakonom se lahko ureja izobraževanje za pridobitev 

strokovne izobrazbe, izpopolnjevanje strokovne izobrazbe ter 
usposabljanje z delom tudi na področjih, ki niso zajeta v prejš- 
njem odstavku.« 

5. člen 
V 24. členu se črtajo tretji, četrti in peti odstavek. 

6. člen 
25., 26. in 27. člen se nadomestijo z novim 26. členom ki se 

glasi: 
»Uporabniki sodelujejo pri uresničevanju vzgojnoizobraže- 

valnih programov s tem, da izvajajo proizvodno delo in 
delovno prakso, lahko pa tudi praktični pouk. 

Vzgojnoizobraževalne organizacije sklenejo z uporabniki 
pogodbo, s katero uredijo medsebojne pravice in obveznosti 
ter določijo pogoje za izvajanje dela programa, ki se bo izvajal 
pri uporabniku.« 

7. člen 
V drugem odstavku 31. člena se na koncu doda nov stavek 

ki se glasi: 
»V izobraževanje ob delu se lahko vključijo tudi drugi 

občani, ki niso v delovnem razmerju.« 

38. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Izobraževalna skupnost lahko določi, da udeleženci izo- 

braževanja pred vstopom v delo in udeleženci izobraževanja 
po tretjem odstavku 102. člena prispevajo k plačilu potnih 
stroškov za ekskurzije, vstopnine in za tretje ter nadaljnje 
opravljanje izpita. 

Občanu, ki si pridobiva znanje s samoizobraževanjem, ni 
mogoče določiti prispevka k plačilu za vsakokratno prvo 
preverjanje znanja. 

Prispevka tudi ni mogoče določiti za usposabljanje 
z delom.« 

12. člen 
39. in 40. člen se nadomestita z novim 39. členom, ki se 

glasi: 
»Vzgojnoizobraževalni programi za pridobitev izobrazbe, 

za izpopolnjevanje strokovne izobrazbe ter za usposabljanje 
z delom, po katerih se pridobi javno veljavno izobrazbo ali 
usposobljenost, se oblikujejo na podlagi programske zasnove 
v skladu s tem zakonom, razen programov iz drugega 
odstavka 23. člena tega zakona.« 

13. člen 
V 41. členu se napovedni stavek v prvem odstavku nadome- 

sti z besedami: »Programska zasnova obsega:« 
Doda se nova četrta alinea, ki se glasi: 
»- smeri v okviru vzgojnoizobraževalnega programa; 
Dosedanja četrta alinea postane peta, na koncu katere se 

pika spremeni v podpičje in dodata novi šesta in sedma 
alinea, ki se glasita: 

»- trajanje izobraževanja po programu v letnikih oziroma 
semestrih; 

- okvirni obseg programa v urah.« 
Drugi in tretji odstavek se črtata. 

14. člen 
Doda se nov 41. a člen, ki se glasi: 
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»Programska zasnova za srednje in visokošolsko izobraže- 
vanje se sprejema v Izobraževalni skupnosti Slovenije. 

Programsko zasnovo za srednje izobraževanje predlaga 
Strokovni svet SR Slovenije za vzgojo in izobraževanje, za 
visokošolsko izobraževanje pa znanstveno pedagoški sveti 
unfverz. 

Programsko zasnovo za srednje izobraževanje pripravi 
Zavod SR Slovenije za šolstvo. Programsko zasnovo za viso- 
košolsko izobraževanje pripravijo znanstveno pedagoški sveti 
visokošolskih delovnih organizacij in jih uskladijo v znan- 
stveno pedagoškem svetu univerze. 

Pri pripravi programske zasnove sodelujejo interesne skup- 
nosti, Gospodarska zbornica Slovenije, splošna združenja, 
skupnosti srednjih šol in republiški upravni organi. 

Programsko zasnovo objavi Izobraževalna skupnost Slove- 
nije v Uradnem listu SR Slovenije.« 

15. člen 
42. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Vzgojnoizobraževalne programe ali izbirne dele progra- 

mov oziroma smeri izobraževanja se za izobVaževanje mla- 
dostnikov z motnjami v telesnem in duševnem razvoju in 
invalidnih oseb prilagodi ali pripravi tako, da se jim omogoči 
pridobivanje in izpopolnjevanje strokovne izobrazbe ter uspo- 
sabljanje z delom za tiste poklice, ali področja dela v poklicu 
oz. področja del in nalog, ki jih take osebe lahko opravljajo 
glede na svoje telesne in duševne sposobnosti.« 

16. člen 
43. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Vzgojnoizobraževalne programe, določene s programsko 

zasnovo, sprejema za srednje izobraževanje Strokovni svet 
SR Slovenije za vzgojo in izobraževanje, za visokošolsko 
izobraževanje pa znanstveno pedagoški sveti visokošolskih 
delovnih organizacij. 

Pred sprejemom programa je treba pridobiti soglasje Izo- 
braževalne skupnosti Slovenije o skladnosti programa s pro- 
gramsko zasnovo. Za visokošolske programe je pred tem 
treba pridobiti tudi mnenje znanstveno pedagoškega sveta 
univerze. 

O pogojih za napredovanje in pogojih za pridobitev izo- 
brazbe dajejo mnenje tudi študentje visokošolske organiza- 
cije. Kadar znanstveno pedagoški svet visokošolske delovne 
organizacije ne upošteva mnenja študentov, odloči o spre- 
jemu programa znanstveno pedagoški svet univerze.« 

17. člen 
44. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Vzgojnoizobraževalne programe za srednje izobraževanje 

pripravlja Zavod SR Slovenije za šolstvo, za visokošolsko 
izobraževanje pa visokošolske organizacije«. 

18. člen 
Prvi odstavek 45. člena se spremeni tako, da se v prvem 

stavku za besedo: »izobrazbe« dodajo besede: »v srednjem 
izobraževanju« in doda nova prva alinea, ki se glasi: 

»- splošne podatke o programu;« 
Dosedanji prvi alinei, ki postane druga, se pred besedo: 

»učni« doda beseda: »okvirni«. 
Dosedanja druga alinea postane tretja, tretja četrta, četrta 

peta, peta šesta, šesta sedma in sedma osma alinea. 
V peti alinei, ki postane šesta, se pred besedo: »-pogoje« 

dodajo besede: »-zaključni izpit in druge«. 
V osmi alinei, ki postane deveta, se besedi: »program prila- 

gaja« nadomestita z besedami: »sestavine programa prilaga- 
jajo«. 

Doda se nova deseta alinea, ki se glasi: 
»- poimenski seznam sestavljalcev programa«. 
Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi: 
»Republiški upravni organ, pristojen za vzgojo in izobraže- 

vanje, predpiše postopek ugotavljanja potreb, priprave in 
potrjevanja obveznih učbenikov za srednje izobraževanje ter 
pogoje za izdajo.« 

19. člen 
Doda se nov 45.a člen, ki se glasi: 
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»Vzgojnoizobraževalni program za pridobitev izobrazbe 
v visokem izobraževanju v skladu s tem zakonom določa 
zlasti: 

- splošne podatke o programu in lik diplomanta; 
- predmetnik, ki opredeljuje obseg izobraževalnega dela 

in obseg uvajanja študentov v raziskovalno delo, trajanje 
izobraževanja in usposobljenost visokošolskih delavcev in 
sodelavcev; 

- učni načrt, ki obsega smotre izobraževalnega in razisko- 
valnega dela, vsebino posameznih predmetov oziroma pred- 
metnih področij, seznam literature, obvezne oblike in obdobje 
za preverjanje in ocenjevanje znanja; 

- pogoje, ki jih mora izpolnjevati kandidat, ki se želi vklju- 
čiti v izobraževanje po programu oziroma njegovih izbirnih 
delih; 

- pogoje za napredovanje po programu in pogoje za pri- 
dobitev izobrazbe; 

- načela, kako izobraževalna organizacija lahko oblikuje 
individualni program za nadpovprečno uspešne študente; 

- navodila, lahko se sestavine programa prilagajajo izo- 
braževanju ob delu; 

- poimenski seznam sestavljalcev in podatke o poteku 
priprave programa.« 

20. člen 
46. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Z vzgojnoizobraževalnim programom se lahko določijo 

tudi njegovi deli, ki omogočajo usposobitev za posamezna 
ožja dela oziroma naloge.« 

21. člen 
47. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Programe, ki jih sprejema Strokovni svet SR Slovenije za 

vzgojo in izobraževanje, objavlja Zavod SR Slovenije za šol- 
stvo, programe, ki jih sprejemajo znanstveno pedagoški sveti 
visokošolskih delovnih organizacij, pa objavlja univerza na 
način, kot ga določa njen statut.« 

22. člen 
48. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Enotnost sistema usmerjenega izobraževanja in primerlji- 

vost pridobljene izobrazbe se zagotavlja z enakovrednim izo- 
brazbenim standardom med programi, določenimi na isti 
stopnji zahtevnosti. 

Enakovredni izobrazbeni standard po tem zakonu se ugo- 
tavlja zlasti s trajanjem izobraževanja, obsegom vzgojnoizo- 
braževalnega programa, v srednjem izobraževanju pa tudi 
z obsegom splošnoizobraževalnih predmetov in vsebino zak- 
ljučnega izpita.« 

23. člen 
49. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Programi za pridobitev izobrazbe v srednjem izobraževa- 

nju so skrajšani programi srednjega izobraževanja (VARI- 
ANTA: programi nižjega srednjega izobraževanja), programi 
srednjega izobraževanja ter nadaljevalni programi srednjega 
izobraževanja. 

Skrajšani programi srednjega izobraževanja (VARIANTA: 
programi nižjega srednjega izobraževanja) omogočajo prido- 
bivanje in poglabljanje splošne izobrazbe na ravni zadnjih 
dveh razredov osnovne šole ter pridobitev usposobljenosti za 
enostavna in manj zahtevna dela. 

Programi srednjega izobraževanja temeljijo na programu 
osnovne šole in obsegajo splošnoizobraževalne vsebine, ki so 
podlaga za pridobitev strokovne izobrazbe, ter strokovnote- 
oretična in praktična znanja, ki omogočajo pridobiti usposob- 
ljenost za srednje zahtevna in zahteva dela. Programi sred- 
njega izobraževanja so usmerjeni v posamezne dejavnosti ali 
stroke, lahko pa tudi v skupine strok, tako da omogočajo 
poglabljanje splošne in strokovne izobrazbe s poudarkom na 
humanistično-jezikovnem in družboslovnem ali matematično- 
naravoslovnem in tehniškem področju. 

Nadaljevalni programi srednjega izobraževanja obsegajo 
vsebino splošnoizobraževalnih, strokovnoteoretičnih in prak- 
tičnih znanj ter omogočajo poglabljanje splošne izobrazbe na 
podlagi triletnih smeri ali programov srednjega izobraževanja 
in usposobitev za specializirana ter zahtevnejša dela v pri- 
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pravi, kontroli, strokovnem in operativnem vodenju delovnih 
procesov in v organizaciji dela. 

Nadaljevalni programi srednjega izobraževanja zagotavljajo 
enak izobrazbeni standard kot štiriletne smeri ali programi 
srednjega izobraževanja.« 

24. člen 
50. člen se črta. 

25. člen 
V prvem ostavku 51 člena se besede: »programi za pridobi- 

tev doktorata znanosti« nadomestijo z besedami' »doktorat 
znanosti«. 

Peti odstavek se črta. 

26. člen 
Zadnji odstavek 52. člena se črta. 

27. člen 
53. člen se spremeni tako, da se glasi: 
Interdisciplinarne univezitetne programe pripravlja in pred- 

laga organ univerze, določen s statutom. Pri pripravi in izvaja- 
nju teh programov sodelujejo visokošolske organizacije. 
Medsebojne pravice in obveznosti pri izvajanju takih progra- 
mov se uredijo s statuti univerz.« 

28. člen 
54. člen se črta. 

29. člen 
55. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Izobraževanje po programu za pridobitev izobrazbe v sred- 

njem izobraževanju traja: 
- po skrajšanem programu srednjega izobraževanja 

(VARIANTA: programu nižjega srednjega izobraževanja) naj- 
več dve leti, 

- po programu srednjega izobraževanja 3 do 4 leta, 
- po nadaljevalnem programu srednjega izobraževanja 1 5 

do 2 leti. 
Visokošolsko izobraževanje traja: 
- po programu za pridobitev višje strokovne izobrazbe 

2 do 2,5 let, 
- po programu za pridobitev visoke strokovne izobrazbe 

4 do 4,5 let, 
- po programu za pridobitev visoke strokovne izobrazbe, 

ki je oblikovan kot nadaljevanje programa za pridobitev višje 
strokovne izobrazbe toliko, da skupno trajanje ne presega 4,5 

- po programu za pridobitev magisterija 2 leti. 
Kadar izobraževanje traja 2,5 ali 4,5 let, je en semester 

namenjen izključno pripravi in izdelavi diplomskega dela.« 

30. člen 
56. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Izjemoma se s programsko zasnovo lahko določi daljše 

trajanje izobraževanja, kot to določa prejšnji člen, in sicer 
naiveč še za eno leto. 

Studij na medicinski fakulteti lahko traja 6 let.« 

31. člen 
59. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Izobraževanje po programih, ki omogočajo specializacijo 

lahko traja: ' 
- po pridobljeni srednji strokovni izobrazbi od 6 mesecev 

do 1 leta, 
- po pridobljeni višji strokovni izobrazbi od 1 leta do 1 5 

let, . 
- po pridobljeni visoki strokovni izobrazbi od 1,5 do 2 leti 

če s posebnim zakonom ni določeno drugače « 

32. člen 
Za 64. členom se doda nov 64. a člen, ki se glasi: 

»Vzgojnoizobraževalne organizacije so dolžne v programe 
stalno vnašati nova spoznanja stroke in jih tako posodabljati, 
vendar ne smejo s tem spreminjati predmetnika in pogojev za 
vključitev, napredovanje in pridobitev izobrazbe. 

Sestavine programa iz prejšnjega odstavka je mogoče spre- 
meniti le s spremembo vzgojnoizobraževalnega programa, 
trajanje in obseg izobraževanja pa po predhodni spremembi 
programske zasnove. 

Za spremembo programske zasnove in vzgojnoizobraževal- 
nih programov velja enak postopek, kot je določen za njihovo 
sprejemanje. 

Ustreznost spremembe vzgojnoizobraževalnih programov 
oziroma uvedbe novih programov v srednjem izobraževanju 
se lahko eksperimentalno preveri v praksi. O tem odloči 
Strokovni svet SR Slovenije za vzgojo in izobraževanje.« 

33. člen 
65. člen se spremeni tako, da se glasi. 
»Pogoji, ki jih mora izpolnjevati kandidat, da se lahko 

vključi v izobraževanje po določenem vzgojnoizobraževalnem 
programu, smeri ali izbirnem delu programa, se v skladu 
s tem zakonom določijo z vzgojnoizobraževalnim pro- 
gramom.« 

34. člen 
66. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»V izobraževanje po skrajšanih programih srednjega izo- 

braževanja (VARIANTA: programih nižjega srednjega izobra- 
ževanja) se lahko vključi, kdor je izpolnil osnovnošolsko 
obveznost in je uspešno končal najmanj šesti razred osnovne 
šole oziroma je s preizkusom znanja dokazal, da obvlada 
program šestih razredov osnovne šole, ter izpolnjuje druge 
pogoje, določene z vzgojnoizobraževalnim programom 
v skladu z zakonom.« 

35. člen 
67. člen se spremeni tako, da se črta zadnji stavek prveaa 

odstavka. 
VARIANTA: 
V drugem odstavku se črta beseda »skrajšani«, za besedo 

»program« pa se doda beseda »nižjega«. 

36. člen 
69. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»V izobraževanje po programu za pridobitev višje ali visoke 

strokovne izobrazbe se lahko vključi, kdor je uspešno končal 
štiriletni program srednjega izobraževanja in je opravil ma- 
turo. 

Program za pridobitev višje ali visoke strokovne izobrazbe 
lahko izjemoma določi kot pogoj za vključitev tudi ustrezni 
predhodni program, lahko pa tudi vrsto in obseq delovnih 
izkušenj. 

Kdor ni končal programa srednjega izobraževanja v skladu 
s prvim odstavkom tega člena, opravlja preizkus znanja, 
s katerim dokaže, da obvlada znanja, ki so potrebna za zače- 
tek študija. Ta preizkus znanja se opravlja na srednji šoli, ki 
izvaja ta program, in obsega najmanj vsebino mature. 

Kdor ni končal programa srednjega izobraževanja iz dru- 
gega odstavka tega člena, lahko s preizkusom znanja na 
srednji šoli, ki izvaja tak program, dokaže, da obvlada znanja 
potrebna za uspešen začetek študija. 

Kandidati, ki imajo izobrazbo štiriletnega srednjega izobra- 
ževanja, niso pa opravili mature, izpolnjujejo pa druge pogoje 
za vključitev v izobraževanje, se lahko vključijo v izobraževa- 
nje za pridobitev višje ali visoke strokovne izobrazbe tudi, če 
imajo najmanj štiri leta delovnih izkušenj in opravijo priprav- 
ljalni program. Vsebino pripravljalnega programa določi Stro- 
kovni svet SR Slovenije za vzgojo in izobraževanje po pred- 
hodni uskladitvi z univerzama. 

S programom, ki ga izvaja umetniška akademija, se lahko 
določi, da se v izobraževanje po takem programu lahko 
vključi tudi, kdor ne izpolnjuje pogoja iz prvega odstavka tega 
člena, izkazuje pa izjemno umetniško nadarjenost.« 

37. člen 
70. člen se črta. 
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38. člen 
71. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Matura obsega preizkus temeljnih znanj, potrebnih za 

nadaljevanje izobraževanja na visokošolski ravni, in vsebin 
zaključnega izpita. 

Matura obsega največ pet predmetov. Obseg in vrsto znanj 
mature določi Strokovni svet SR Slovenije za vzgojo in izobra- 
ževanje po predhodni uskladitvi z univerzama. 

Matura se opravlja hkrati z zaključnim izpitom na srednji 
šoli pred komisijo, ki jo sestavljajo srednješolski in visokošol- 
ski učitelji. 

Podrobnejša določila o postopku in načinu opravljanja 
mature sprejme republiški upravni organ, pristojen za vzgojo 
in izobraževanje. 

Mednarodna matura je enakovredna maturi po tem za- 
konu.« 

39. člen 
73. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»V izobraževanje za pridobitev magisterija se lahko vključi, 

kdor je uspešno končal ustrezen program za pridobitev 
visoke strokovne izobrazbe. S programom se določi, kateri 
predhodni program je ustrezen. 

S programom se lahko kot pogoj za vključitev določijo tudi 
raven uspešnosti v predhodnem izobraževanju, vrsta in obseg 
delovnih izkušenj in drugi pogoji, ki so potrebni za uspešno 
obvladovanje programa. 

Kdor ni končal ustreznega predhodnega visokošolskega 
programa ali kdor ga ni končal na zahtevani ravni uspešnosti, 
kadar je ta predpisana, se lahko vključi v program za pridobi- 
tev magisterija, če s preizkusom znanja dokaže, da obvlada 
znanja, potrebna za uspešno izobraževanje po tem programu. 
Vsebino in obseg znanja določi visokošolska organizacija, ki 
izvaja program za pridobitev magisterija.« 

40. člen 
Na koncu 78. člena se dodaja besede: »ali za nadaljevanje 

izobraževanja«. 
Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi: 
»Izobraževalna organizacija lahko udeležencu izobraževa- 

nja iz prejšnjega odstavka prilagodi tudi celoten program 
oziroma smer izobraževanja.« 

41. člen 
Prvi ostavek 79. člena se črta. 
V prvem in tretjem odstavku se beseda »multidisciplinarno 

oziroma multidisciplinarnega« nadomestila z besedo »vzpo- 
redno« oziroma »vzporednega«. 

Tretji odstavek se spremeni tako, da se na koncu odstavka 
črtata besedi: »oziroma študentov« in doda nov stavek, ki se 
glasi: »Pravice in obveznosti študentov se določijo s poseb- 
nim sporazumom v okviru univerz oziroma s statutom uni- 
verze« 

42. člen 
V prvem in zadnjem odstavku 82. člena se številka »42« 

spremeni v »40«, številka »44« pa v »42«. 
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi: 
»Obseg dela in sodelovanja učencev pri pouku, potrebnem 

za uresničevanje vzgojnoizobraževalnega programa, ne sme 
preseči 30 ur na teden in ne 1140 ur na leto. V ta obseg se ne 
štejejo pouk telesne vzgoje, proizvodno delo oziroma delovna 
praksa in praktični pouk ter dejavnosti učencev, določene 
s programom. Kadar se v istem tednu izvajata teoretični in 
praktični pouk oziroma dejavnosti, obseg dela in sodelovanja 
učencev pri tem pouku in dejavnostih ne smeta preseči 36 ur 
na teden.« 

Tretjemu odstavku se doda še stavek: 
»Telesna vzgoja, uvajanje v raziskovalno ali umetniško delo 

in drugo praktično delo, opredeljeno s programom, se ne 
štejejo v navedeni obseg ur. 

43. člen 
Prvi odstavek 83. člena se spremeni tako, da se glasi: 
»Organizirano vzgojnoizobraževalno delo v srednjem izo- 

braževanju se izvaja v šolskem letu, ki se začne s 1. septem- 

brom in konča 31. avgusta naslednje leto.« 
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi: 
»Časovno razporeditev vzgojnoizobraževalnega dela in tra- 

janje šolskih počitnic v šolskem letu za srednje izobraževanje 
določi republiški upravni organ, pristojen za vzgojo in izobra- 
ževanje.« 

Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se 
glasi: 

»Študijsko leto v višjem in visokem izobraževanju traja od 1. 
oktobra do 30. septembra. Predavanja, vaje in seminarji se 
začnejo po letnem delovnem načrtu visokošolske organiza- 
cije in trajajo najmanj 30 tednov. Razporeditev vzgojnoizobra- 
ževalnega dela in počitnic v študijskem letu določi svet uni- 
verze s koledarjem « 

44. člen 
V drugem odstavku 85. člena se črta šesta alinea. 

45. člen 
V prvem odstavku 86. člena se besedi: »določijo uporabniki 

in izvajalci v posebni izobraževalni skupnosti s samoupravnim 
sporazumom v skladu« nadomestijo z besedami: »določi Izo- 
braževalna skupnost Slovenije«, vejica za besedo »normati- 
vov« pa se nadomesti s piko in nadaljnje besedilo črta. 

46. člen 
88. člen se črta. 

47. člen 
Drugi odstavek 90. člena se spremeni tako, da se glasi: 
»Temo doktorske disertacije sprejme znanstveno pedago- 

ški svet visokošolske delovne organizacije, ki organizira pri- 
dobivanje doktorata znanosti, potem ko dobi mnenje znan- 
stveno pedagoškega sveta univerze v skladu s statutom uni- 
verze.« 

48. člen 
V 92. členu se obakrat črtata besedi: »oziroma razisko- 

valne« in besedi: »in raziskovalne«. 

49. člen 
V drugem odstavku 94. člena se črtata besedi: »oziroma 

raziskovalne«. 

50. člen 
V drugem odstavku 95. člena se na koncu doda nov stavek, 

ki se glasi: 
»Udeležencem srednjega izobraževanja ob delu in iz dela 

se splošni učni uspeh ugotavlja, ko izpolnijo obveznosti za 
letnik.« 

51. člen 
V prvem odstavku 97. člena se besede: »zoper oceno, 

vpisano v indeks«, nadomestijo z besedami: »v visokošol- 
skem izobraževanju na izpitno oceno, v srednjem izobraževa- 
nju pa na oceno v letnem spričevalu « 

Črta se tretji odstavek. 
52. člen 

Drugi in tretji odstavek 98. člena se nadomestita z novim 
drugim in tretjim odstavkom, ki se glasita: 

»O doseženih rezultatih izobraževanja izdajajo izobraže- 
valne organizacije v srednjem izobraževanju letno spričevalo, 
v visokem izobraževanju pa indeks in potrdilo o opravljenih 
izpitih. 

Letno spričevalo in potrdilo o opravljenih izpitih sta javni 
listini.« 

53. člen 
Drugemu odstavku 99. člena se doda stavek: »V visokem 

izobraževanju se lahko kot enakovredna pogoja za napredo- 
vanje določita število opravljenih izpitov po programu ali 
manjše število izpitov, če so ti opravljeni na višji ravni uspeš- 
nosti.« 
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Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi: 
»Z vzgojnoizobraževalnim programom se lahko določi, 

s kakšnim uspehom mora učenec oziroma študent obvladati 
posamezne predmete oziroma predmetna področja za napre- 
dovanje v določeni smeri«. 

Peti odstavek se spremeni tako, da se med besedi »statu- 
tom« in »izobraževalne« vstavi beseda »visokošolske«. 

Dodasta se nov šesti in sedmi odstavek, ki se glasita: 
Učenci, ki so bili ob koncu pouka negativno ocenjeni iz 

štirih ali več predmetov, nimajo pravice iz četrtega odstavka 
tega člena. 

Učenci, ki do konca šolskega leta iz opravičljivih razlogov 
niso opravili popravnih izpitov, lahko opravljajo popravne 
izpite v rokih, ki jih določi izobraževalna organizacija.« 

54. člen 
V prvem odstavku 102. člena se na koncu doda nov stavek 

ki se glasi: 
»Učenci v srednjem izobraževanju lahko ponavljajo tudi 

zadnji letnik«. 
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi: 
»Ne glede na to, ali je študent že izkoristil pravice iz prejš- 

njega odstavka tega člena oziroma, ko nima več statusa 
študenta, obdrži pravico opravljati izpite, obiskovati predava- 
nja in opravljati druge študijske obveznosti zaradi priprave na 
izpite oziroma diplomsko delo v rokih in pod pogoji, ki jih 
določi izobraževalna organizacija, ali pa nadaljuje izobraževa- 
nje iz dela ali ob delu.« 

Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek ki se 
glasi: 

»Učencem, ki ne ponavljajo letnika ali ga ne morejo ponav- 
ljati, izobraževalna organizacija omogoči opravljanje razred- 
nega izpita iz vseh predmetov letnika, ki so ga obiskovali.« 

Četrti odstavek 102. člena postane peti odstavek. 

55. člen 
Prvi odstavek 106. člena se spremeni tako, da se glasi: 
»Kdor je opravil vse obveznosti po programu za pridobitev 

izobrazbe v srednjem izobraževanju, dobi spričevalo o zak- 
ljučnem izpitu, kdor je opravil maturo, maturitetno spričevalo 
v visokošolskem izobraževanju pa diplomo.« 

Zadnji stavek drugega odstavka se spremeni tako da se 
glasi: 

»Po uspešno končanem programu za izpopolnjevanje, ki 
omogoča pridobiti specializacijo, dobi udeleženec v srednjem 
izobraževanju spričevalo o specializaciji, v visokem izobraže- 
vanju pa diplomo o specializaciji.« 

Doda se nov četrti odstavek, ki se glasi: 
»Kdor je opravil obveznost po delu programa iz 46. člena 

tega zakona, prejme potrdilo o usposobljenosti. V potrdilu se 
navede za katera dela in naloge je usposobljen « 

56. člen 
V prvem odstavku 107. člena se besede: »v posebnih izo- 

braževalnih skupnostih« nadomestijo z besedami: »na pod- 
lagi programske zasnove v skladu s tem zakonom«. 

Tretji odstavek se črta. 

59. člen 
119. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Univerza: 
- sodeluje pri načrtovanju družbenega razvoja SR Slove- 

nije, zlasti pri načrtovanju znanstveno raziskovalnega in 
vzgojno izobraževalnega dela; 

- spodbuja, povezuje in usklajuje delo svojih članic pri 
uresničevanju skupnih nalog in vprašanj skupnega pomena; 

- predlaga programske zasnove za visokošolsko izobraže- 
vanje; 

- povezuje in usklajuje raziskovalno delo svojih članic ter 
skrbi za razvoj raziskovalne infrastrukture; 

- daje mnenja o ustanavljanju višjih in visokih šol in o njih 
preoblikovanju; 

- določa smernice in metodologijo za oblikovanje progra- 
mov za pridobitev višje in visoke izobrazbe in pridobitev 
magisterija; 

- daje mnenje o vzgojnoizobraževalnih programih za pri- 
dobitev višje in visoke izobrazbe ter za pridobitev magisterija 
in o temi doktorske disertacije; 

- predlaga skupne osnove za preverjanje in ocenjevanje 
znanja v visokem izobraževanju: 

- določa vsebine skupnih predmetov; 
- sprejema interdisciplinarne programe in usklajuje vzpo- 

redni študij; 
- daje soglasje v habilitacijskem postopku; 
- promovira doktorje znanosti in podeljuje častni dok- 

torat; 
- podeljuje naslov »zaslužni profesor«; 
- vzpodbuja strokovno izpopolnjevanje visokošolskih uči- 

teljev, znanstvenih delavcev in sodelavcev; 
- sodeluje pri usmerjanju študentov; 
- sodeluje pri urejanju stanovanjskih, prehrambenih, 

zdravstvenih in drugih vprašanj študentov; 
- pospešuje interesne dejavnosti študentov; 
- določa študijski koledar; 
- ustanavlja organizacije, katerih dejavnost omogoča 

uresničevanje nalog univerze in njenih članic; 
- sodeluje z drugimi univerzami v SFRJ in z univerzami 

v drugih državah ter pospešuje sodelovanje svojih članic 
s sorodnimi ustanovami doma in na tujem! 

7 opravlja druge naloge v skladu z zakonom in s statutom 
univerze.« 

60. člen 
Doda se nov 119. a člen, ki se glasi: 

»Za usklajevanje skupnih nalog in vprašanj skupnega 
pomena imajo univerze usklajevalno telo. 

Ce v statutih univerz ni drugače določeno, ga sestavljajo 
rektorji s prorektorji in predsedniki svetov univerz.« 

61. člen 
Za prvim odstavkom 122. člena se doda nov drugi odstavek 

ki se glasi: 
»Knjižnica iz prvega odstavka tega člena se organizira 

v skladu z zakonom o knjižničarstvu.« 
Drugi odstavek postane tretji. 

57. člen 
Prvi odstavek 113. člena se spremeni tako, da se glasi: 
»Delavske univerze so izobraževalne organizacije, ki orga- 

nizirajo in izvajajo izobraževanje odraslih. Delavske univerze 
izvajajo programe za izpopolnjevanje ali njihove dele in jih 
prilagajajo izobraževanju odraslih ter sodelujejo pri izvaianiu 
programov za usposabljanje.« 

Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi: 
»Delavske univerze pod pogoji, ki jih določa ta zakon 

izvajajo tudi s programsko zasnovo določene programe 
v srednjem izobraževanju ali njihove dele, če za to da soglasje 
Izobraževalna skupnost Slovenije.« 

58. člen 
Pivi odstavek 118. člena se spremeni tako, da se glasi: 
»Visokošolske delovne organizacije se za izpolnjevanje 

s tem zakonom določenih nalog združujejo v univerzo « 

62. člen 
V prvem odstavku 125. člena se za besedami: »Izobraže- 

valno delovno organizacijo« dodajo besede: »razen visoko- 
šolske organizacije«. 

V drugem odstavku se za besedo »organizacija« dodajo 
besede: »iz prvega odstavka«, prva alinea se črta, druga 
alinea postane prva, tretja pa druga alinea. 

V tretjem odstavku se beseda »tretje« nadomesti z besedo 
»druge«, za besedo »študente« se vejica spremeni v piko in 
nadaljnje besedilo črta. 

Doda se nov četrti odstavek, ki se glasi: 
»Visokošolska organizacija se ustanovi z zakonom.« 

63. člen 
V drugem odstavku 126. člena se dvopičje in alinee nado- 

mestijo z besedami: »od Izobraževalne skupnosti Slovenije in 
pristojnega organa družbenopolitične skupnosti.« 

Tretji odstavek se črta. 
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64. člen 
V 128. členu se v drugi alinei prvega odstavka črta beseda 

»posebna« in doda nov tretji odstavek, ki se glasi: 
»Izobraževalna organizacija, ki je verificirana za izvajanje 

določenega programa za pridobitev izobrazbe, sme izvajati 
tudi programe za izpopolnjevanje izobrazbe v isti usmeritvi.« 

65. člen 
129. členu se dodajo novi drugi, tretji in četrti odstavek, ki 

se glasijo: 
»Izobraževalna organizacija v srednjem izobraževanju, ki še 

ni vpisana v razvid za izvajanje vzgojnoizobraževalnega pro- 
grama, lahko razpiše vpis v programe za pridobitev strokovne 
izobrazbe: 

- če je v skladu z zakonom sprejet program; 
- če ima potrebne učitelje za pouk v 1. letniku; 
- če ima potrebne ustrezne prostore; 
- če ima potrebno učno opremo za izvajanje pouka naj- 

manj v 1. letniku; 
- če dobi soglasje Izobraževalne skupnosti Slovenije 

o razmestitvi izvajanja vzgojnoizobraževalnega programa. 
Izobraževalna organizacija lahko pogoje iz prejšnjega 

odstavka zagotavlja v sodelovanju z drugimi organizacijami. 
Pogoje iz drugega odstavka tega člena ugotavlja republiški 

upravni organ, pristojen za vzgojo in izobraževanje, za vsak 
nadaljnji letnik pred vpisom.« 

66. člen 
V 130. členu se črta tretji odstavek, dosedanji četrti odsta- 

vek postane tretji odstavek. 

67. člen 
Za 130. členom se doda nov 130. a člen, ki se glasi: 
»Preden delovni ljudje in občani pričnejo opravljati vzgoj- 

noizobraževalno dejavnost z osebnim delom samostojno kot 
poklic, morajo pri republiškem upravnem organu, pristojnem 
za vzgojo in izobraževanje, v postopku verifikacije dokazati, 
da imajo potrebno izobrazbo oziroma delovne izkušnje ali 
vidne dosežke na področju dejavnosti, za katero bodo izobra- 
ževali, da izpolnjujejo materialne in druge predpisane pogoje. 
Vzgojnoizobraževalno dejavnost lahko pričnejo opravljati, ko 
jih republiški upravni organ, pristojen za vzgojo in izobraževa- 
nje vpiše v razvid delovnih ljudi in občanov, ki z osebnim 
delom samostojno kot poklic opravljajo vzgojnoizobraže- 
valno dejavnost; za izvajanje s programsko zasnovo določe- 
nih programov pa si morajo pridobiti tudi soglasje Izobraže- 
valne skupnosti Slovenije.« 

68. člen 
Na koncu 131. člena se črta pika in dodajo besede: »ter 

delovnih ljudi in občanov, ki z osebnim delom samostojno kot 
poklic opravljajo vzgojnoizobraževalno dejavnost.« 

69. člen 
V drugem odstavku 141. člena se za besedo »neposredno« 

vejica nadomesti s piko, nadaljnje besedilo odstavka pa nado- 
mesti z besedami: »Delegate družbene skupnosti volijo in 
odpokličejo pristojna družbenopolitična skupnost, ustanovi- 
telj, družbenopolitične organizacije in uporabniki na način, ki 
ga sami določijo.« 

Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi: 
»Kadar delavska univerza ali izobraževalni center ne izvaja 

programa za pridobitev strokovne izobrazbe, interese udele- 
žencev izobraževanja v svetu zastopajo delegati družbene 
skupnosti.« 

70. člen 
V 142. členu se črtajo prva, druga in predzadnja alinea. 

71. člen 
Drugi odstavek 144. člena se dopolni z besedilom: 
»Če tudi po opravljenem postopku usklajevanja odločitev ni 

bila sprejeta, se zadeva umakne z dnevnega reda. Kadar bi 
bilo zaradi tega ogroženo izobraževanje vpisanih učencev 

oziroma študentov ali delovanje izobraževalne organizacije 
ali doma za študente, na pobudo ene izmed skupin delegatov 
o zadevi odloči skupščina občine, v kateri je sedež izobraže- 
valne organizacije ali doma za študente, oziroma Skupščina. 
SR Slovenije za področje visokošolskega izobraževanja.« 

72. člen 
146. člen se spremeni tako, da se v drugem stavku prvega 

odstavka beseda »in« nadomesti z besedami »lahko pa tudi«. 

73. člen 
Tretji odstavek 147. člena se spremeni tako, da se besede: 

»Socialistične zveze delovnega ljudstva« nadomestijo z bese- 
dami: »znanstveno pedagoškega sveta po predhodno oprav- 
ljenem kandidacijskem postopku, določenem s statutom.« 

Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi: 
»Za individualni poslovođi organ ali predsednika kolegij- 

skega poslovodnega organa srednje šole, doma za učence, 
delavske univerze ali izobraževalnega centra je lahko imeno- 
van, kdor izpolnjuje splošne pogoje, določene z zakonom, in 
ima visoko strokovno izobrazbo, najmanj pet let delovnih 
izkušenj na področju vzgoje in izobraževanja ter izpolnjuje še 
druge pogoje za učitelja, vzgojitelja ali sodelavca, določene 
s tem zakonom in statutom izobraževalne organizacije. Pre- 
den razpisna komisija določi predlog za imenovanje individu- 
alnega poslovodnega organa ali predsednika kolegijskega 
poslovodnega organa srednje šole ali doma za učence, pri- 
dobi mnenje Zavoda SR Slovenije za šolstvo o tem, ali je na 
razpis prijavljeni kandidat pri vzgojnoizobraževalnem delu 
dosegal organizacijske in pedagoške rezultate, potrebne za 
opravljanje nalog ravnatelja. Za člana kolegijskega poslovod- 
nega organa je lahko imenovan tudi delavec, ki ne izpolnjuje 
potrebnih pogojev za učitelja, vzgojitelja ali sodelavca.« 

Za četrtim odstavkom se doda nov peti odstavek, ki se glasi: 
»Če delavska univerza ali izobraževalni center ne izvaja 

programov ali delov programov za pridobitev izobrazbe, je 
lahko za individualni poslovodni organ ali predsednika kole- 
gijskega poslovodnega organa delavske univerze ali izobraže- 
valnega centra imenovan, kdor ima višjo izobrazbo in izpol- 
njuje druge pogoje iz prejšnjega odstavka.« 

74. člen 
150. členu se doda nov četrti odstavek, ki se glasi: 
»Določbe drugega in tretjega odstavka tega člena se upo- 

rablja tudi za individualni poslovodni organ ali za predsednika 
kolegijskega poslovodnega organa delavske univerze ter izo- 
braževalnega centra.« 

75. člen 
V drugem odstavku 151. člena se za besedo »četrtega« 

dodasta besedi: »in petega«. 

76. člen 
V 153. členu se na koncu doda nov osmi odstavek, ki se 

glasi: 
»Določbe iz prvega, drugega, četrtega, petega in sedmega 

odstavka tega člena se smiselno uporabljajo tudi za delavske 
univerze in izobraževalne centre.« 

77. člen 
154. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Visokošolske delovne organizacije in univerze imajo znan- 

stveno pedagoški svet kot strokovni organ, ki ga sestavljajo 
visokošolski učitelji, znanstveni delavci in sodelavci. Pri delu 
znanstveno pedagoškega sveta lahko sodelujejo tudi pred- 
stavniki študentov. Znanstveno pedagoškemu svetu visoko- 
šolske delovne organizacije predseduje dekan. Znanstveno 
pedagoškemu svetu univerze predseduje rektor. 

Znanstveno pedagoški svet visokošolske delovne organiza- 
cije: 

- pripravlja programsko zasnovo; 
- sprejema vzgojnoizobraževalne programe; 
- pripravlja program raziskovalnega dela; 
- skrbi za posodabljanje programov; 
- sprejema teme doktorskih disertacij ter imenuje komisijo 
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za ocenitev in zagovor oziroma komisijo za odvzem doktor- 
skega naziva; 

- imenuje komisijo za izdelavo strokovnega poročila 
,o izpolnjevanju pogojev za izvolitev v nazive visokošolskih 
učiteljev, znanstvenih delavcev in sodelavcev; 

voli v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delav- 
cev in sodelavcev; 

- imenuje komisijo za nostrifikacijo ter odloča o nostrifika- 
ciji; 

- daje predloge za podelitev častnega doktorata in naziva 
zaslužni profesor; 

- predlaga dekana visokošolske delovne organizacije in 
predstojnika visokošolske temeljne organizacije; 

' ~ opravlja druge naloge, ki jih določa statut. 
Znanstveno pedagoški svet univerze: 
- predlaga programsko zasnovo visokošolskega izobraže- 

vanja; 
- predlaga skupne osnove za preverjanje in ocenjevanje 

znanja v visokem izobraževanju; 
- določa vsebine skupnih predmetov; 
- daje mnenje o vzgojnoizobraževalnem programu za pri- 

dobitev višje in visoke izobrazbe, magisterija ter o temi dok- 
torske disertacije; 

- sprejema interdisciplinarne programe, in usklajuje vzpo- 
redni študij ter druge oblike medfakultetnega študija; 

- določa smernice in metodologijo za oblikovanje progra- 
mov za pridobitev višje in visoke izobrazbe ter za pridobitev 
magisterija; 

- pripravlja elemente meril, po katerih študenti pripravljajo 
mnenje o pedagoški usposobljenosti učiteljev; 

- imenuje komisijo ter odloča o nostrifikaciji v primerih, ki 
jih določa zakon; 

- predlaga rektorja; 
- opravlja druge naloge, ki jih določa zakon ali statut 

univerze. 
Visokošolske delovne organizacije in univerze s statutom 

podrobneje določijo število, način predlaganja in imenovanja 
članov znanstveno pedagoškega sveta ter njegove naloge in 
način odločanja.« 

78. člen 
Drugi in tretji odstavek 155. člena se nadomestita z novim 

drugim odstavkom, ki se glasi: 
»K statutu izobraževalne organizacije daje soglasje izvršni 

svet skupščine občine, v kateri je sedež izobraževalne organi- 
zacije. K statutu visokošolske organizacije daje soqlasje 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije.« 

Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi: 
»K statutu univerze daje soglasje Skupščina SR Slovenije.« 

79. člen 
Drugi odstavek 156. člena se spremeni tako, da se glasi: 
»Svet univerze sestavljajo delegati delavcev, delegati štu- 

dentov in delegati družbene skupnosti, ki jih delegirajo sveti 
članic univerze v skladu s samoupravnim sporazumom 
o združitvi v univerzo in njenim statutom«. 

80. člen 
V prvem in tretjem odstavku 161. člena se za besedama 

»pravico zahtevati« doda »v 15 dneh.« 

81. člen 
V 162. členu se črta drugi odstavek. 
Tretji odstavek se dopolni s stavkom, ki se glasi' »Podrob- 

n0J, Ldu0l0Čbe 0 odgovornosti študentov in o disciplinskih sodiščih določi univerza v svojem statutu.« 
Sedmi odstavek se spremeni tako, da se glasi: 
»Podrobnejše določbe o odgovornosti učencev v srednjem 

izobraževanju, o postopku in načinu izrekanja ukrepov pred- 
piše republiški upravni organ, pristojen za vzgojo in izobraže- 
vanje.« 

82. člen 
V prvem odstavku 165. člena se za besedo »proqramu« 

dodasta besedi: »oziroma smeri«. 

V tretjem odstavku 165. člena se besede: »v samoupravnih 
sporazumih o temeljih plana posebnih izobraževalnih skup- 
nosti« nadomestijo z besedami: »v samoupravnem sorazumu 
o temeljih plana Izobraževalne skupnosti Slovenije«. 

Četrti odstavek se spremeni tako, da se za besedama: »šest 
mesecev« postavi vejica, nadaljnje besedilo pa nadomesti 
z besedilom, ki se glasi: »za izobraževanje po programih za 
pridobitev magisterija pa najmanj tri mesece pred začetkom 
izobraževanja«. 

V petem odstavku se besede »sprejetih v posebni izobraže- 
valni skupnosti« nadomestijo z besedami: »in usposabljanje, 
določenih s programsko zasnovo«. 

VARIANTA: prvi odstavek 165. člena ostane nespremenjen. 

83. člen 
V prvem odstavku 169. člena se prva alinea nadomesti 

z novo prvo in drugo alineo, ki se glasita: 
»- za učenca zaključnega letnika z iztekom šolskega leta; 
~~ študenta, ki izpolni obveznosti, določene z vzgojno- 

izobaževalnim programom oziroma najkasneje po preteku 
šestih mesecev od konca zadnjega semestra izobraževanja.« 

Druga alinea postane tretja, tretja četrta in četrta peta. 
V drugem odstavku se za besedo »druge« dodasta besedi: 

»in tretje«, beseda »multidisciplinarnega« pa spremeni 
v »vzporednega«. 

84. člen 
V prvem odstavku 170. člena se črtajo besede: »ki jih 

določajo posebne izobraževalne skupnosti«. 

85. člen 
Pika na koncu druge alinee prvega odstavka 175. člena se 

spremeni v vejico in dodajo besede: »ali srednjo strokovno 
izobrazbo in najmanj pet let ustreznih delovnih izkušenj.« 

86. člena 
Drugi odstavek 179. člen se črta. 

87. člen 
V drugem odstavku 181. člena se za besedo: »ter« vstavita 

besedi: »učitelji za«. Črta se besedilo v oklepaju. 
Drugemu odstavku se doda še besedilo: 
»Visokošolski učitelji so tudi učitelji, ki poučujejo tuje 

jezike na nejezikovnih smereh študija in imajo naziv predava- 
telj tujega jezika.« 

88. člen 
Tretja alinea prvega odstavka 182. člena se črta. 

89. člen 
V 183. členu se za četrto alineo prvega odstavka dodasta 

novi peta in šesta alinea, ki se glasita: 
»— učitelja predmeta, pri katerih so pomembnejša 

posebna strokovna znanja kot pa znanstvena ali umetniška 
usposobljenost, kdor ima najmanj visoko strokovno izo- 
brazbo in najmanj tri leta ustrezne prakse; 

predavatelja tujega jezika, kdor ima najmanj visoko stro- 
kovno izobrazbo ustrezne smeri in najmanj 3 leta delovnih 
izkušenj;« 

Sedanja peta alinea postane sedma, šesta osma sedma 
deveta in osma deseta. 

90. člen 
V prvem odstavku 184. člena se za besedo: »dejavnostih« 

vstavijo besede: »izven visokega šolstva«. 

91. člen 
Prvi odstavek 185. člena se spremeni tako, da se glasi: 
»V nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in 

sodelavcev vodi znanstveno pedagoški svet visokošolske 
delovne organizacije. Pri presoji pedagoške usposobljenosti 
kandidata za izvolitev v naziv si mora pridobiti tudi mnenje 
študentov.« 
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V tretjem odstavku se beseda »temeljne« nadomesti 
z besedo »delovne«. 

Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi: 
»Preden znanstveno pedagoški svet visokošolske delovne 

organizacije izvoli kandidata prvič v naziv ali v višji naziv, si 
mora pridobiti soglasje habilitacijske komisije sveta univerze 
o tem, ali so izpolnjena s tem zakonom določena merila za 
izvolitev v naziv. Pri tem habilitacijska komisija preverja tudi 
primerljivost dosežkov kandidatov glede na raven znanosti in 
glede na njihov pomen za družbeni razvoj.« 

Peti odstavek se spremeni tako, da se glasi: 
»Proti odločitvi znanstveno pedagoškega sveta visokošol- 

ske delovne organizacije se kandidat lahko pritoži v 15 dneh 
na znanstveno pedagoški svet univerze, ki v tem primeru 
odloči o izvolitvi v naziv. Proti odločitvi znanstveno pedago- 
škega sveta univerze o izvolitvi v naziv lahko kandidat v 15 
dneh zahteva sodno varstvo pred sodiščem združenega 
dela.« 

Za petim odstavkom se doda nov šesti odstavek, ki se glasi: 
»O izvolitvi v naziv visokošolskega učitelja, znanstvenega 

delavca in sodelavca odloča znanstveno pedagoški svet uni- 
verze tudi v primeru, ko znanstveno pedagoški svet visokošol- 
ske delovne organizacije ni upošteval mnenja študentov 
o pedagoški usposobljenosti za izvolitev v naziv.« 

92. člen 
186. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Dela in naloge visokošolskih učiteljev in znanstvenih 

delavcev se razpiše vsakih pet let, sodelavcev pa vsakih pet ali 
tri leta. 

Če dela in naloge iz prvega odstavka opravlja delavec 
z veljavnim nazivom, ki je dopolnil 60 let starosti, teh del in 
nalog ni obvezno razpisovati.« 

93. člen 
187. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Sestava in število članov in način odločanja habilitacijske 

komisije ter podrobnejše določbe o njenem delu se določijo 
s statutom univerze. 

Na odločitev habilitacijske komisije se je mogoče pritožiti 
na svet univerze v 15 dneh od vročitve sklepa.« 

94. člen 
188. členu se dodasta nov drugi in tretji odstavek, ki se 

glasita: 
»Za rednega profesorja ni potrebna ponovna izvolitev. 
Upokojeni visokošolski učitelji, znanstveni delavci in sode- 

lavci obdržijo naziv, ki so ga imeli ob upokojitvi.« 

95. člen 
195. členu se dodasta nova drugi in tretji odstavek, ki se 

glasita: 
»V neposredno vzgojnoizobraževalno delo z učenci v sred- 

njem izobraževanju se šteje zlasti: 
- teoretični in praktični pouk po predmetniku; 
- vodenje priprav na zaključni izpit in maturo; 
- vodenje dejavnosti in ekskurzij, predpisanih s pro- 

gramom; 
- preverjanje in ocenjevanje znanja; 
- konzultacije pri izdelavi seminarskih nalog, pri pripravah 

na nastope, ipd.; 
- mentorsko delo. 
V neposredno vzgojnoizobraževalno delo s študenti se šteje 

zlasti: 
- predavanja in seminarji; 
- vaje; 
- preverjanje in ocenjevanje znanja; 
- uvajanje študentov v raziskovalno delo; 
- mentorsko delo in konzultacije s študenti; 
- vodenje ekskurzij in 
- individualno delo s študenti.« 
VARIANTA: Predlog dopoinitve 195. člena se črta; 

96. člen 
Naslov poglavja pred 199. členom se dopolni z besedami: 

»ter napredovanje delavcev v srednjem izobraževanju«. 

97. člen 
201. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi: 
»Ne glede na določbo prvega odstavka si delavci iz 179. 

člena zakona o usmerjenem izobraževanju morajo pridobiti 
pedagoško-andragoško izobrazbo pred opravljanjem strokov- 
nega izpita. Strokovni izpit morajo opraviti najkasneje v treh 
letih po začetku opravljanja del in nalog, za katera se zahteva 
pedagoško-andragoška izobrazba.« 

98. člen 
206., 207. in 208. členi se nadomestijo z novim 206. členom, 

ki se glasi: 
»Programi za stalno strokovno izpopolnjevanje in usposab- 

ljanje za določena področja vzgoje in izobraževanja se obliku- 
jejo tako, da omogočajo zlasti: 

- izpopolnjevanje in usposabljanje v stroki; 
- izpopolnjevanje in usposabljanje na pedagoško-andrago- 

škem, psihološkem in metodičnem področju; 
- izpopolnjevanje in usposabljanje za posodabljanje vse- 

bine, metod in organizacij vzgojnoizobraževalnega dela; 
- za uvajanje in obvladovanje sodobne učne tehnologije. 
Programe iz prve in druge alinee prejšnjega odstavka pri- 

pravljajo, sprejemajo in izvajajo zlasti visokošolske organiza- 
cije, programe iz tretje in četrte alinee pa Zavod SR Slovenije 
za šolstvo. 

Pri organiziranju in izvajanju stalnega strokovnega izpopol- 
njevanja in usposabljanja sodelujejo izobraževalne organiza- 
cije in Zavod SR Slovenije za šolstvo, lahko pa tudi razisko- 
valne organizacije in v ta namen lahko ustanavljajo centre za 
izpopolnjevanje in usposabljanje. 

Uspešno opravljeni programi za izpopolnjevanje in uspo- 
sabljanje učiteljev in sodelavcev so skupaj z rezultati pedago- 
škega dela podlaga za napredovanje učiteljev v naslednje 
nazive: 

- učitelj, 
- učitelj mentor, 
- učitelj svetnik. 
Podrobnejše določbe o izpopolnjevanju in usposabljanju iz 

prejšnjega člena in o pogojih za napredovanje pedagoških 
delavcev določi Strokovni svet SR Slovenije za vzgojo in 
izobraževanje v sodelovanju z Zavodom SR Slovenije za šol- 
stvo.« 

99. člen 

Drugi odstavek 212. člena se spremeni tako, da se glasi: 
»Merila za pripravo analize učinkovitosti sprejme Izobraže- 

valna skupnost Slovenije v sodelovanju z Zavodom SR Slove- 
nije za šolstvo in obeh univerz.« 

100. člen 
V 213. členu se za besedo: »usposabljanje« dodajo besede: 

»določenih s programsko zasnovo«. 

101. člen 
216. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Nadzor nad izvajanjem programov, določenih s program- 

sko zasnovo, razen programov, ki jih izvajajo višje in visoke 
šole, opravlja Zavod SR Slovenije za šolstvo v skladu z za- 
konon\« 

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

102. člen 
Veljavne programske zasnove Izobraževalna skupnost Slo- 

venije dopolni s sestavinami iz 13. člena tega zakona in jih 
objavi v Uradnem listu SR Slovenije najkasneje v šestih mese- 
cih od uveljavitve tega zakona. 

103. člen 
Izobraževalne organizacije in univerzi uskladijo svoje statute 
z določili tega zakona najkasneje v enem letu od uveljavitve 
tega zakona. 
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104. člen 
Republiški upravni organ, pristojen za vzgojo in izobraževa- 

nje sprejme in izda izvršilne predpise na podlagi tega zakona 
najkasneje v enem letu po uveljavitvi tega zakona. 

Dokler ne bodo izdani izvršilni predpisi po tem zakonu, se 
uporabljajo dosedanji izvršilni predpisi, če niso v nasprotju 
s tem zakonom. 

105. člen 
Volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delav- 

cev in sodelavcev se uveljavijo hkrati z uskladitvijo statuta 
visokošolske delovne organizacije s tem zakonom, najkasneje 
pa leto dni po uveljavitvi tega zakona. 

106. člen 
Pogoji za vključitev v programe visokošolskega izobraževa- 

nja, določeni s tem zakonom, pričnejo veljati za generacijo, ki 

bo končala izobraževanje po programih srednjega izobraže- 
vanja v šolskem letu 1992/93. 

Za osebe, ki so dokončale srednje izobraževanje pred 
rokom iz prvega odstavka, veljajo za vpis v prvi letnik progra- 
mov visokošolskega izobraževanja pogoji, ki so veljali pred 
uveljavitvijo tega zakona. 

107. člen 
V tretjem odstavku 114. člena, v prvem in drugem odstavku 

134. člena, v 135. členu, v prvem odstavku 136. člena, v prvem 
in drugem odstavku 167. člena in v drugem odstavku 210. 
člena se besede: »posebna izobraževalna skupnost« nadome- 
stijo z besedami: Izobraževalna skupnost Slovenije« v ustrez- 
nem sklonu. 

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

SR Slovenije. 

OBRAZLOŽITEV 

I. UVOD 

Zbor združenega dela in Zbor občin Skupščine SR Slovenije 
sta obravnavala predlog za izdajo zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o usmerjenem izobraževanju in ga ob 
upoštevanju stališč Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR 
Slovenije sprejela na sejah 25. 5. 1988. skupščina Izobraže- 
valne skupnosti Slovenije pa 17. 5. 1988. 

Skupščina je sprejela stališče, da je treba z bistvenejšimi 
spremembami v vzgoji in izobraževanju počakati na rezultate 
raziskovalnih projektov visokega šolstva, srednjega šolstva in 
izobraževanja odraslih. 

Predlagatelju je naročila zlasti, naj ne posega v temeljno 
zasnovo zakona, temveč uredi le dogovorjene in poenotene 
rešitve in naj upošteva pripombe, predloge in mnenja, dane 
na sejah delovnih teles in zborov Skupščine SR Slovenije ter 
Izobraževalne skupnosti Slovenije, ter družbenopolitičnih 
organizacij in iz javne razprave, in predloži osnutek zakona 
o spremembah in dopolnitvah zakona o usmerjenem izobra- 
ževanju Skupščini SR Slovenije v obravnavo v zadnjem trime- 
sečju tega leta. 

II. NAČELA, CILJI IN POGLAVITNE REŠITVE 

Osnutek zakona izhaja iz naslednjih načel in ciljev, ki so bili 
opredeljeni v predlogu za izdajo zakona in so bili potrjeni 
v širši razpravi: 
- da o izobraževanju skupnega in najširšega družbenega 
pomena odloča Izobraževalna skupnost Slovenije s tem, da 
sprejema programsko zasnovo kot temeljni planski doku- 
ment; 
- da je odločanje o vzgojnoizobraževalnih programih stro- 
kovna naloga, ki jo lahko kvalitetno opravijo le strokovna 
telesa, zato vzgojnoizobraževalne programe srednjega izo- 
braževanja sprejema Strokovni svet SR Slovenije za vzgojo in 
izobraževanje, za visoko šolstvo pa znanstveno pedagoški 
sveti visokošolskih delovnih organizacij; 
- da se namesto s skupno vzgojnoizobrazbeno osnovo enot- 
nost sistema zagotavlja z dogovorjenim standardom splošne 
izobrazbe; matura pa je dogovorjen standard ta nadaljevanje 
izobraževanja na visokošolski ravni; 
- da se z ustavo zahtevani in z zakonom določeni enaki 
pogoji izobraževanja podrobneje uredijo z izvršilnimi predpisi 
za srednje izobraževanje, za visoko šolstvo pa s samouprav- 
nimi in drugimi akti v okviru univerz; 
- da se zagotovita večja družbena vloga in vpliv visokega 
šolstva pri razvojnih vprašanjih družbe in se okrepita integra- 
tivna vloga univerz in vloga znanstveno pedagoških svetov; 
- da se omogoči prožnejše izobraževanje, se uvaja izobraže- 
vanje po delih programov in opravljanje izobraževalne dejav- 
nosti z osebnim delom; 
- da se deregulira celotno izobraževanje za sprotne potrebe 
delovnega procesa, se to izobraževanje v celoti prepušča 
organizacijam združenega dela, njihovim združenjem in nji- 
hovim interesnim skupnostim; 

- da se razbremeni postopek in se uveljavijo strokovni krite- 
riji pri izvolitvi v naziv visokošolskih učiteljev, znanstvenih 
delavcev in sodelavcev, daje habilitacijska komisija soglasje 
le za prvo izvolitev v naziv in za izvolitev v višji naziv, naziv pa 
podeljuje znanstveno pedagoški svet visokošolske delovne 
organizacije; 
- da je v vzgojnoizobraževalne programe potrebno sproti 
vnašati nova spoznanja, kar je mogoče doseči le z večjo 
strokovno samostojnostjo izobraževalnih organizacij in učite- 
ljev; 
- da bi omogočili kvalitetnejše izobraževanje, se uvaja 
napredovanje pedagoških delavcev srednjih šol po nazivih, 
možnost izvajanja delov programa v tujem jeziku, možnost za 
uvajanje univerzitetnih interdisciplinarnih programov in uva- 
janje individualnih programov za nadpovprečno uspešne štu- 
dente. » 

PROGRAMSKA ZASNOVA 
V skladu s sprejetim stališčem, naj se o skupnih in celotnih 

družbenih izobraževalnih potrebah odloča na enem mestu, je 
v 12. členu predlagano, da se vzgojnoizobraževalni programi, 
s katerimi se zadovoljujejo skupne in celotne družbene 
potrebe po izobraževanju, oblikujejo na podlagi programske 
zasnove, razen programov iz drugega odstavka 23. člena 
zakona o usmerjenem izobraževanju (v nadaljevanju ZUI). Na 
tak način se vsi vzgojnoizobraževalni programi za pridobitev 
izobrazbe, programi za izpopolnjevanje, zlasti za specializa- 
cijo, in programi za usposabljanje z delom, ki dajejo javno 
veljavno izobrazbo ali usposobljenost, določajo s programsko 
zasnovo. Programska zasnova bo torej predstavljala tudi sez- 
nam in pregled vseh javno veljavnih izobrazb in usposoblje- 
nosti. Programska zasnova poleg vseh dosedanjih elementov, 
potrebnih za pripravo programa, vsebuje tudi trajanje izobra- 
ževanja v letnikih aH semestrih in okvirni obseg programa 
v urah (13. člen). S to dopolnitvijo postaja programska zas- 
nova temeljni planski dokument usmerjenega izobraževanja. 

Programsko zasnovo sprejemajo uporabniki in izvajalci 
v Izobraževalni skupnosti Slovenije. Za srednje izobraževanje 
jo predlaga Strokovni svet SR Slovenije za vzgojo in izobraže- 
vanje, za visokošolsko izobraževanje pa znanstveno pedago- 
ški svet univerz (14. člen). Programske zasnove za srednje 
izobraževanje pripravlja Zavod SR Slovenije za šolstvo, za 
visokošolsko pa znanstveno pedagoški sveti visokošolskih 
delovnih organizacij po uskladitvi v znanstveno pedagoških' 
svetih univerz (14. člen). Pri pripravi programske zasnove 
sodelujejo interesne skupnosti, Gospodarska zbornica Slove- 
nije in njena združenja, skupnosti srednjih šol, lahko pa tudi 
republiški upravni organi. Na tak način se zagotavlja interes 
vseh uporabnikov po skupnih in celotnih družbenih izobraže- 
valnih potrebah in soodgovornost strok pri oblikovanju pro- 
gramske zasnove. 

Programsko zasnovo objavi Izobraževalna skupnost Slove- 
nije v Uradnem listu SR Slovenije. 
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VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI 
Veljavni način, ki drobi pripravo in sprejemanje vzgojnoizo- 

braževainih programov na Strokovni svet SR Slovenije za 
vzgojo in izobraževanje, 19 strokovnih svetov posebnih izo- 
braževalnih skupnosti ter vse visokošolske organizacije in 19 
skupščin posebnih izobraževalnih skupnosti, je kljub vsem 
varovalnim mehanizmom vodil v prevlado pretežno ožjih inte- 
resov. Ker sta pripravljanje in sprejemanje vzgojnoizobraže- 
valnih programov strokovno odgovorni opravili, 16. člen pred- 
videva, da jih za srednje izobraževanje sprejema Strokovni 
svet SR Slovenije za vzgojo in izobraževanje, za visokošolsko 
izobraževanje pa znanstveno pedagoški sveti visokošolskih 
delovnih organizacij. Pred sprejemom programa je potrebno 
soglasje Izobraževalne skupnosti Slovenije o skladnosti pro- 
grama s programsko zasnovo. Za visokošolske programe je 
potrebno tudi mnenje znanstveno pedagoškega sveta uni- 
verze o skladnosti programa z njegovimi smernicami in meto- 
dologijo za oblikovanje programov (77. člen) ter mnenje štu- 
dentov o pogojih za napredovanje in pridobitev izobrazbe (16. 
člen), če mnenje študentov ni bilo upoštevano, odloči o spre- 
jemu programa znanstveno pedagoški svet univerze. 

Vzgojnoizobraževalne programe pripravlja za srednje izo- 
braževanje Zavod SR Slovenije za šolstvo, za visoko šolstvo 
pa visokošolske organizacije (17. člen). Programe objavi za 
srednje izobraževanje Zavod SR Slovenije za šolstvo, visoko- 
šolske programe pa univerza (21. člen). 

Smernice za oblikovanje vzgojnoizobraževalnih programov 
so bile potrebne zaradi sedanje razpršenosti pripravljanja in 
odločanja o vzgojnoizobraževalnih programih. S pripravlja- 
njem in sprejemanjem programov srednjega izobraževanja na 
enem mestu (Zavod SR Slovenije za šolstvo in Strokovni svet 
SR Slovenije za vzgojo in izobraževanje), potreba po takem 
predpisu za srednje izobraževanje odpade (12. člen). Za 
visoko šolstvo je zaradi raznovrstnosti študija nujno pipravlja- 
nje in sprejemanje programov v strokovnih organih visokošol- 
skih organizacij, zato so za te programe smernice še 
potrebne. Določi jih univerza oziroma njen znanstveno peda- 
goški svet (59. in 77. člen). Z ukinitvijo sedanjih smernic ni več 
podlage za potrjevanje učbenikov v srednjem izobraževanju, 
zato je predviden izvršilni predpis (18. člen). 

Zaradi ukinitve Smernic je potrebno dodatno določiti neka- 
tere sestavine programov, in sicer: splošne podatke o pro- 
gramu, lik diplomanta, okvirni učni načrt in poimenski sez- 
nam sestavljalcev programa (18. in 19. člen). V zvezi s predlo- 
gom, da se omogoči pridobivanje usposodobitve za posa- 
mezna ožja dela oziroma naloge je predvideno, da vzgojno- 
izobraževalni program lahko določi dele programa za pridobi- 
tev izobrazbe (20. člen). To odpira možnost, da se izobrazba, 
pridobljena po delu programa, upošteva pri priznavanju 
z delom pridobljene delovne zmožnosti, omogoča pa tudi 
različne vrste prekvalifikacije (20. člen). 

Zdaj programska zasnova onemogoča prilagoditev dela 
programa, smeri ali celo dela smeri osebam z motnjami 
v telesnem in duševnem razvoju, čeprav so take osebe spo- 
sobne opravljati le ožja dela in naloge v poklicu. Predlagamo, 
da se programe ali njegove izbirne dele prilagodi ali na novo 
pripravi, ne da bi za to bilo potrebno spreminjati programsko 
zasnovo (15. člen). 

V 40. členu predlagamo, da izobraževalna organizacij 
lahko bolnemu ali invalidnemu udeležencu izobraževanja pri- 
lagodi pouk posameznega predmeta ali ga celo oprosti pouka 
predmeta, vendar se pri tem poleg enakovredne usposobitve 
za delo upošteva tudi usposobitev za nadalnje izobraževanje. 
Takemu učencu izobraževalna organizacija lahko prilagodi 
tudi celotni vzgojnoizobraževaini program oziroma smer. 

Sedaj zagotavlja enotni standard splošne izobrazbe skupna 
vzgojnoizobrazbena osnova, ki je pokazala vrsto slabosti. 
Predlagamo, da jo zamenja izobrazbeni standard, ki se zago- 
tavlja zlasti s trajanjem izobraževanja, obsegom programa, 
v srednjem izobraževanju pa tudi z obsegom splošnoizobra- 
ževalnih predmetov in vsebino zaključnega izpita (22. člen). 
V zvezi s to spremembo je tudi črtan 50. člen ZUI. 
Zaradi opustitve skupne vzgojnoizoorazDene osnove je 

treba na novo opredeliti programe za pridobitev izobrazbe 
v srednjem izobraževanju. V varianti predlagamo tudi preime- 
novanje skrajšanega programa v program nižjega srednjega 
izobraževanja (23. člen). 

Vsi visokošolski programi ohranjajo dosedanja imena. 

S črtanjem petega odstavka 51. člena ZUI se ukinja le ime 
»program za pridobitev doktorata znanosti«, ker se bistveno 
razlikuje od drugih programov in ga programska zasnova ne 
more predvideti. . ... 

Na predlog univerze se sedanji interdisciplinarni programi, 
ki nikakor niso zaživeli, na novo opredeljujejo kot »univerzi- 
tetni interdisciplinarni programi«, za katere bo skrbela uni- 
verza v sodelovanju z visokošolskimi delovnimi organizaci- 
jami (27. člen). 

TRAJANJE IZOBRAŽEVANJA 
Povsem na novo predlagamo trajanje izobraževanja na 

medicinski fakulteti na največ 6 let in možnost, da se dodatni 
semester nameni izključno za pripravo in izdelavo diplom- 
skega dela, kar pomeni, da v tem času študentom ni mogoče 
nalagati drugih študijskih obveznosti. Pri programih, ki omo- 
gočajo specializacijo, je zaradi enakovrednega izobrazbe- 
nega standarda na novo opredeljeno trajanje izobraževanja. 

POSODABLJANJE PROGRAMOV 
Novi 64. a člen ZUI omogoča ustvarjalnejši odnos izobraže- 

valnih organizacij in učiteljev do vzgojnoizobraževalnih pro- 
gramov s tem, da jih zavezuje za posodabljanje programov. 
S posodabljanjem pa ni mogoče spreminjati predmetnika, 
pogojev za vključitev, napredovanje in dokončanje programa 
ter obsega in trajanja izobraževanja. Te sestavine je mogoče 
spreminjati le po postopku za sprejemanje programa oziroma 
programske zasnove. , . 

Predlagamo, da se omogoči eksperimentalno preverjanje 
ustreznosti sprememb programa ali novih programov, 
o čemer naj odloča Strokovni svet SR Slovenije za vzgojo in 
izobraževanje (32. člen). 

POGOJI ZA VKLJUČITEV V IZOBRAŽEVANJE 
Pri pogojih za vključevanje v izobraževanje po programih za 

pridobitev srednje izobrazbe se v glavnem ohranjajo sedanji 
izobrazbeni pogoji, razen za vključitev v skrajšane programe 
srednjega izobraževanja, za katere se zahteva izpolnjena 
osnovnšolska obveznost in najmanj 6 razredov osnovne šole 
(34. člen). ,... 

Nova je tudi sistemska sprememba pogojev za vključitev 
v programe za pridobitev višje in visoke strokovne izobrazbe. 
Splošni pogoj za vključitev v programe te stopnje je poleg 
uspešno končanega štiriletnega programa srednjega izobra- 
ževanja tudi opravljen kvalifikacijski izpit. Za ta izpit namesto 
imena nadaljevalni izpit predlagamo ime matura. Ozka verti- 
kalna povezanost se lahko ohranja izjemoma za programe, ki 
so grajeni na obvladovanju strokovnih znanj in spretnosti, ki 
jih daje predhodni program srednjega izobraževanja (glasba, 
balet ipd) vendar je tudi za vključitev v te programe treba 
opraviti maturo (36. člen). S programom, ki ga izvaja umetni- 
ška akademija, se lahko določi, da se lahko v program vključi 
tudi, kdor ne izpolnjuje splošnega pogoja, če izkazuje 
izjemno umetniško nadarjenost. 

Opravljena mednarodna matura ustreza opravljeni maturi 
po tem zakonu. 

Kot nadomestilo končanega štiriletnega programa sred- 
njega izobraževanja in mature se ohranja preizkus znanja, 
s katerim se dokazuje potrebna znanja za začetek študija. 
Predlagamo, da se preizkus opravlja na srednji šoli najmanj 
v obsegu mature. Kandidatom, ki imajo izobrazbo štiriletnega 
srednjega izobraževanja, niso pa opravili mature, je omogo- 
čena vključitev v visokošolski študij po najmanj štirih letih 
delovnih izkušenj, če opravijo pripravljalni program. Taki kan- 
didati lahko že prej opravijo maturo ali preizkus znanja (36. 
člen). Zaradi teh sprememb se črta 70. člen ZUI. 

Za vključitev v magistrski študij delovne izkušnje niso več 
obvezni pogoj; lahko pa se zahteva tudi raven uspešnosti 
v predhodnem programu in drugi pogoji (39. člen). 

V razpravi o predlogu za izdajo zakona je bilo v zvezi 
z nadaljevalnim izpitom opozorjeno, naj se ne kopičijo preob- 
sežne obveznosti srednješolcem, saj morajo opravljati še za*~ 
ljučni izpit kot obveznost po programu. Pomisleki so bili tudi 
o morebitni potrebi po nivojsko diferenciranih štiriletnih pro- 
gramih v III. in IV. letniku. Uvedba mature neposredno ni 
povezana z uvedbo nivojske diferenciacije v III. in IV. letniku, 
čeprav bi njena uvedba pomenila kakovostni napredek. Pred- 
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lagamo naj matura obsega poleg temeljnih znanj, potrebnih 
za nadaljevanje izobraževanja na visokošolski ravni, tudi vse- 
bine zaključnega izpita in se opravlja hkrati z zaključnim 
izpitom največ iz petih predmetov na srednji šoli pred komi- 
sijo, v katero so vključeni tudi visokošolski učitelji. Obseg in 

znan/, ki se ugotavljata z maturo, določi Strokovni svet 
SH Slovenije za vzgojo in izobraževanje po predhodni uskla- 
ditvi z univerzama. Postopek in način opravljanja mature se 
določita z izvršilnim predpisom (38. člen). Z maturo se zago- 
tavlja enotnejši standard znanj, potrebnih za vključitev v kate- 
rikoh program visokošolskega izobraževanja, medtem ka.se 
z zaključnim izpitom ugotavlja usposobljenost za začetek 
dela. 

ORGANIZACIJA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA 
Poglavitno za odločitev o dovoljeni obremenitvi je, kakšna 

je se sprejemljiva psihofizična obremenitev za večino učencev 
oziroma študentov. Menimo, da predvsem teoretični pouk 
psihofizično najbolj obremenjuje. Zato in zaradi omejenega 
časa, potrebnega za uresničitev vseh psihofizično kakovostno 
različnih zahtev pouka, predlagamo diferencirano normiranje 
teoretičnega pouka in telesne vzgoje, praktičnega pouka in 
dejavnosti, v visokem šolstvu pa uvajanja v raziskovalno ali 
umetniško delo ali drugo praktično delo. Telesna vzgoja ima 
med drugimi nalogami namen razbremeniti statične telesne in 
umske obremenjenosti. Tudi .praktični pouk in dejavnosti 
v srednjih šolah niso teoretičnemu pouku primerljive glede 
psihične obremenitve. Predlagamo, da se v visokem šolstvu 
v to kategorijo uvrsti poleg telesne vzgoje še uvajanje v razi- 
skovalno ali umetniško in drugo praktično delo. S tem pa 
nikakor pouk telesne vzgoje, praktični pouk in dejavnosti 
v srednjih šolah ter uvajanje v raziskovalno ali umetniško ali 
drugo praktično delo ne zgubljajo dosedanjega pomena. 
Nasprotno, namen je, da se z zvišanjem dovoljene obremeni- 
tve do 30 oziroma 36 ur tedensko pridobi za telesnovzgojne 
dejavnosti, zlasti pa še za praktični pouk, več časa in tako 
omogoči uresničitev vseh tovrstnih predlogov in zahtev za 
povečanje obsega telesne vzgoje, zlasti pa še za povečanje 
praktičnega pouka. 

Programi srednjega izobraževanja so pred prenovo določali 
različen obseg pouka. Prizadevanja za poenotenje so sicer te 
razlike zmanjšala, vendar so še odstopanja. S prenovo pro- 
gramov srednjega izobraževanja je uveden zaključni izpit, ki 
zahteva istočasen konec, pouka. Zato predlagamo ureditev 
tega vprašanja z izvršilnim predpisom o šolskem koledarju 
(43. člen). ' 

Po sedanji ureditvi raziskovalne organizacije lahko organi- 
zirajo magistrski in doktorski študij. Na pobudo visokošolskih 
organizacij predlagamo črtanje te možnosti (46. člen). Še 
naprej pa se ohranja nujno potrebno sodelovanje raziskovla- 
nih organizacij pri organizaciji in izvedbi tega študija, zaradi 
česar zakon dopušča možnost vključevanja raziskovlanih 
organizacij v univerzo (87. in 118. člen ZUI). S tem v zvezi so 
nujne redakcije 92. in 94. člena ZUI. 

Iz načela, da o strokovnih zadevah odločajo strokovni 
organi, izhaja tudi predlog, da o predlogu teme za doktorsko 
disertacijo odloča znanstveno pedagoški svet visokošolske 
delovne organizacije, z mnenjem znanstveno pedagoškega 
sveta univerze o temi pa se zagotavlja znanstvena raven 
doktorskega študija (47. člen). 

Organizacije za izobraževanje odraslih so predlagale, naj se 
za udeležence izobraževanja ob delu in iz dela ne ugotavlja 
splošnega učnega uspeha. Splošni učni uspeh je odločilen za 
vključitev v posamezne smeri nivojsko diferenciranih progra- 
mov odličen splošni učni uspeh zaključnega letnika oprošča 
udeleženca opravljanja zaključnega izpita, učni uspeh pa se 
upošteva tudi pri vpisu v visokošolsko izobraževanje. Zato 
predlagamo, da se splošni učni uspeh ugotavlja pri udeležen- 
cih izobraževanja ob delu in iz dela po opravljenih obvezno- 
stih za letnik (50. člen). 

PREVERJANJE IN OCENJEVANJE ZNANJA 
TER NAPREDOVANJE 

Sedanja ureditev ugovora na oceno omogoča študentom 
ugovor samo na pozitivno oceno, ker se negativne ocene ne 
vpisujejo v indeks. S predlagano rešitvijo je ta pomanjkljivost 
odpravljena (51. člen). Prav tako predlagamo črtanje tretjega 

odstavka 97. člena ZUI, ker je nejasen in vodi v različno 
prakso pri uveljavljanju pravice do ugovora. 

Na zahtevo srednjih šol predlagamo spremembo druaeaa in 
tretjega odstavka 98. člena ZUI. Izkazalo se je, da je indeks za 
srednje izobraževanje zapleten in zato neustrezen dokument 
Predvideno je namreč bilo, da se v ta dokument vpisuje 
dosežen uspeh ne le v izobraževanju pred vstopom v delo 
ampak tudi podatke o izpopolnjevanju in usposabljanju. Na 
tak način je za srednje izobraževanje nastal preobsežen doku- 
ment, ki je izredno drag, v pretežni večini ostaja prostor za 
vpise prazen, zelo zapletena je izdaja dvojnika, zlasti še če je 
lastnik indeksa večkrat prestopil med izobraževanjem. Predla- 
gamo, da za visoko šolstvo ohranimo indeks, ki ni več javna 
listina, v srednjem izobraževanju pa se udeležencem za dose- 
žen uspeh izda spričevalo. Javna listina v visokem izobraževa- 
nju je potrdilo o opravljenih izpitih. Zato je potrebno spreme- 
niti tudi 106. člen ZUI. 

Da bi vspodbudili študente k boljšim uspehom, predla- 
gamo, da je lahko manjše število izpitov opravljenih na višji 
ravni uspešnosti, enakovreden pogoj večjemu številu izpitov 
opravljenih na nižji ravni uspešnosti (53. člen). 

Za srednje izobraževanje predlagamo ukinitev možnosti 
neomejenega števila popravnih izpitov (53. člen). S spre- 
membo 102. člena ZUI predlagamo, da udeleženci, ki so 
zgubili status študenta, obdržijo pravico opravljati izpite obi- 
skovati predavanja in opravljati druge študijske obveznosti 
zaradi priprave na izpite in diplomsko delo. Rok in pogoje 
določi izobraževalna organizacija (54. člen). Z obema spre- 
membama se bo zmanjšalo število izpitov občanov saj so 
udeleženci po izgubi statusa učenca ali študenta naknadno 
opravljali neizpolnjene obveznosti po programu kot občani 
samoizobraževalci. Seveda pa je za srednje izobraževanje 
zato potrebno uvesti razredne izpite za tiste, ki nočejo ali ne 
morejo ponavljati letnika (54. člen). 

SAMOUPRAVNO ORGANIZIRANJE IZOBRAŽEVALNIH 
ORGANIZACIJ 

Visoko šolstvo mora biti vključeno v načrtovanje družbe- 
nega razvoja, zlasti še pri načrtovanju znanstveno raziskoval- 
nega in vzgojnoizobraževalnega dela. Zato predlagamo da se 
okrepi vloga univerze pri načrtovanju ključnih vprašanj druž- 
benega razvoja, hkrati s tem pa tudi integrativna vloga uni- 
verze pri odločanju o vprašanjih visokošolskega izobraževa- 
nja ter raziskovalne dejavnosti. Univerza predlaga program- 
ske zasnove, določa smernice za pripravo visokošolskih pro- 
gramov, daje mnenja o njih, postavlja skupne osnove za 
preverjanje in ocenjevanje znanja za visokošolsko področje 
ipd. (59. člen). Univerza dobiva nova pooblastila pri programi- 
ranju in izvajanju interdisciplinarnega študija. 

S spremembo 125. člena ZUI predlagamo, da se visokošol- 
ska organizacija ustanovi z zakonom, kar že ustreza doseda- 
nji praksi. Druge spremembe 125. in 126. člena ZUI so redak- 
cijske zaradi prenosa pristojnosti s posebnih na Izobraže- 
valno skupnost Slovenije. 

Predlagamo, da se izobraževalnim organizacijam, verificira- 
nim za programe za pridobitev izobrazbe, dovoli tudi izvajanje 
programov izpopolnjevanja v isti usmeritvi (64. člen). 
■ '«? sedanji ureditvi razpisa za vpis v nov program srednjega izobraževanja se je izpostavljalo vprašanje o izpolnjevanju 
pogojev za izvajanje programa. Izobraževalne skupnosti so 
pred izdajo soglasja za izvajanje programa zahtevale pred- 
hodno verifikacijo. Za začetek verifikacije pa je prvi pogoj 
soglasje pristojne izobraževalne skupnosti o tem, da je izvaja- 
nje programa razmeščeno v organizacijo, ki razpisuje vpis. Da 

'/°9nili ^fčaranemu krogu, predlagamo s spremenjenim 
129. členom ZUI predhodno verifikacijo. 

Z novim 130. a členom ZUI predlagamo, da se uredita tudi 
verifikacija pogojev in vpis v razvid delovnih ljudi in občanov, 
ki z osebnim delom samostojno kot poklic opravljalo vzaoino- 
izobraževalno dejavnost (67. člen). 

Dopolnitev 141. člena ZUI z novim tretjim odstavkom so 
zahtevale organizacije za izobraževanje odraslih. Predla- 
gamo, da interese udeležencev programov izpopolnjevanja in 
usposabljanja v svetu delavskih univerz in izobraževalnih cen- 
trov zastopajo delegati družbene skupnosti (69. člen). 

Spremembo 142. člena ZUI predlagamo na pobudo pravo- 
branilca samoupravljanja, da naj se delegate družbene skup- 
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nosti ne obremenjuje s soodločanjem v vseh tistih primerih, 
kjer posebni družbeni pomen ni dovolj določno opredeljen 
(70. člen). 

Predlagamo tudi dopolnitev 144. člena ZUI, s katero se 
o zadevi, o kateri se tudi po postopku usklajevanja svet 
izobraževalne organizacije ne more zediniti, je pa odločilna za 
izobraževanje udeležencev, odloči v skupščini občine ozi- 
roma za visoko šolstvo v Skupščini SR Slovenije (71. člen). 

S spremembo 146. člena ZUI predlagamo, da se odstrani 
nejasnost določbe, ki je bila pogosto razumljena tako, da 
morajo biti tudi izvršilni organi sveta sestavljeni tripartitno. 

Zaradi pristojnosti in odgovornosti dekana za vodenje 
pedagoškega in raziskovalnega dela predlagamo, naj ga ime- 
nuje svet na predlog znanstveno pedagoškega sveta visoko- 
šolske delovne organizacije po opravljenem kandidacijskem 
postopku. Znanstveno pedagoški svet visokošolske delovne 
organizacije predlaga tudi predstojnike visokošolskih temelj- 
nih organizacij. 

Pri imenovanju ravnatelja srednje šole, delavske univerze in 
izobraževalnega centra je tako kot pri osnovnem izobraževa- 
nju potrebno mnenje Zavoda SR Slovenije za šolstvo o tem, 
ali je kandidat dosegal pedagoške in organizacijske rezultate, 
potrebne za opravljanje nalog ravnatelja. Za predstojnike 
delavskih univerz in izobraževalnih centrov predlagamo 
visoko izobrazbo, če te organizacije izvajajo tudi programe ali 
dele programov za pridobitev izobrazbe, sicer zadošča višja 
izobrazba (73. člen). 

V skladu z novimi pristojnostmi visokega šolstva se s spre- 
membo 154. člena ZUI navajajo pristojnosti znanstveno peda- 
goških svetov visokošolskih delovnih organizacij in univerz. 
Visokošolska temeljna organizacija nima organa s temi pri- 
stojnostmi, lahko pa ima drug strokovno posvetovalni organ. 
Število, način predlaganja in imenovanja članov ter način 
odločanja v znanstveno pedagoškem svetu se določi s statu- 
tom visokošolske delovne organiazcije. 

Z okrepitvijo vloge univerze je primerno, da daje k njenemu 
statutu soglasje Skupščina SR Slovenije, k statutom visoko- 
šolskih organizacij Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, k sta- 
tutom drugih organizacij usmerjenega izbraževanja pa izvršni 
sveti skupščin občin (78. člen). 

PRAVICE IN ODGOVORNOSTI UDELEŽENCEV 
IZOBRAŽEVANJA TER VPIS 

Dosedanje urejanje pravic in dolžnosti, zlasti pa še vzgojnih 
ukrepov s statuti srednjih šol je tolikanj raznovrstno, da je že 
vprašljivo, če se še zagotavlja izobraževanje pod enakimi 
pogoji. Zato predlagamo, da se podrobneje uredi to vprašanje 
za srednje šolstvo z izvršilnim predpisom, za visoko šolstvo pa 
s statuti univerz (81. člen). 

S spremembo četrtega odstavka 165. člena ZUI predlagamo 
skrajšanje razpisanega roka za vpis v magistrski študij, ker je 
sedanji 6-mesečni rok za razpis tega študija prezgoden. 

S spremembo prvega odstavka 169. člena ZUI predlagamo, 
da se tudi za zaključne letnike izteče status učenca z iztekom 
šolskega leta (31. avgusta) in s tem obdrži pravice, ki so 
vezane na ta status (83. člen). 

DELAVCI V USMERJENEM IZOBRAŽEVANJU 
Zaradi pomanjkanja učiteljev praktičnega pouka, za katere 

se zahteva ustrezna višja izobrazba in tri leta ustreznih delov- 
nih izkušenj, predlagamo v spremembi 175. člena ZUI, da 
zadostuje srednja strokovna izobrazba in najmanj pet let 
ustreznih delovnih izkušenj (85. člen), 

S spremembo 181. člena ZUI predlagamo, da so visokošol- 
ski učitelji tudi učitelji tujega jezika na nejezikovnih smereh 
študija in učitelji za tiste predmete, pri katerih so pomembna 
predvsem posebna strokovna znanja. Zaradi tega se mora 
dopolniti 183. člen ZUI (89. člen). 

Na pobudo habilitacijskih komisij predlagamo razbremeni- 
tev habilitacijskega postopka. Soglasje habilitacijske komi- 
sije, ki postane organ univerzitetnega sveta, bo potrebno le za 
prvo izvolitev v naziv in za izvolitev v višji naziv. Menimo, da 
ponovna izvolitev rednega profesorja ni potrebna. Upokojeni 
visokošolski učitelji obdržijo naziv (91. in 94. člen). 

S spremembo 182. člena ZUI predlagamo, da se pri volitvah 
v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in 
sodelavcev opusti ugotavljanje njihovega prispevka k razvoju 

socialističnega samoupravljanja in v tem še posebej humanih 
odnosov. Tako ugotavljanje ni povsem v skladu s konvencijo 
mednarodne organizacije dela št. 111, ki jo je ratificirala tudi 
Jugoslavija (88. člen). 

Z dopolnitvijo prvega odstavka 184. člena ZUI se želi jasneje 
določiti, da se brez doktorata lahko izvoli v naziv visokošol- 
skega učitelja, znanstvenega delavca ali sodelavca oseba, ki 
se je uveljavila s strokovnim delom izven visokega šolstva (90. 
člen). 

Z izvolitvijo v naziv visokošolskih učiteljev, znanstvenih 
delavcev in sodelavcev se ugotavlja njihovo strokovnost. Zato 
je bolj kot svet visokošolske organizacije, ki je samoupravni 
organ, ustrezen za presojo strokovnosti znanstveno pedago- 
ški svet visokošolske organizacije (91. člen). 

Vpliv študentov pri volitvah v nazive visokošolskih učiteljev, 
znanstvenih delavcev in sodelavcev se zagotavlja s predpisa- 
nim mnenjem študentov o pedagoški usposobljenosti kandi- 
datom. Če tega mnenja znanstveno pedagoški svet visokošol- 
ske delovne organizacije ne upošteva, odloči o izvolitvi znan- 
stveno pedagoški svet univerze (91. člen). 

Na zahtevo strokovne službe Izobraževalne skupnosti Slo- 
venije z dopolnitvijo 195. člena ZUI predlagamo podrobnejšo 
opredelitev sestavin neposrednega vzgojnoizobraževalnega 
dela. Opozarjamo pa, da tega dela ni mogoče zadovoljivo 
opredeliti (95. člen), ker je izredno razčlenjeno in zato predla- 
gamo tudi varianto, da se dopolnitev črta. 

PRIPRAVNIŠTVO, STROKOVNI IZPIT 
iN IZPOPOLNJEVANJE 

Z dopolnitvijo 201. člena ZUI se na novo določa, da si je 
treba pedagoško-andragoško izobrazbo pridobiti pred oprav- 
ljanjem strokovnega izpita, vendar oboje najkasneje v treh 
letih (97. člen). 

Z novim 206. členom vključujemo v sistem stalnega stro- 
kovnega izpopolnjevanja in usposabljanja tudi napredovanje 
pedagoških delavcev v srednjem izobraževanju. Za ta namen 
predlagamo nazive pedagoških delavcev in sodelavcev sred- 
njega izobraževanja. To bi okrepilo motivacijo za strokovno 
izpopolnjevanje, kar bi neposredno vplivalo na kakovostnejše 
delo (98. člen). 

STALIŠČA, PREDLOGI, PRIPOMBE IN MNENJA, 
KI NISO BILA SPREJETA 

Pri izdelavi osnutka ni bilo mogoče upoštevati predlogov in 
pripomb, ki bi zahtevale večje poseganje v zakon o usmerje- 
nem izobraževanju in za kar Skupščina predlagatelja ni poo- 
blastila (zahteva po izdaji posebnega zakona o izobraževanju 
odraslih, uzakonitev možnosti sprejemanja posebnih progra- 
mov za izobraževanje odraslih, spremembo odnosa in raz- 
merja med programi za usposabljanje in izpopolnjevanje 
ipd.). Pav tako ni bilo mogoče upoštevati predlogov, ki pose- 
gajo na področja, ki jih urejajo drugi zakoni in predpisi ali ki 
sodijo v pristojnosti strokovnih organov na področju vzgoje in 
izobraževanja. Tako se npr. pripravništvo in strokovni izpit, 
nadurno delo, vštevanje časa študija v zavarovalno dobo ipd. 
urejajo z zakonom o delovnih razmerjih, organiziranost izo- 
braževalnih organizacij temelji na zakonu o združenem deiu. 
Nekatere zahteve, naj se da večji poudarek predmetom, ki 
vzpodbujajo večjo ustvarjalnost in logično mišljenje, odkriva- 
nje in delo z nadarjenimi učenci, pa so bile premalo argumen- 
tirane. 

Predlog za uvedbo ocenjevanja vedenja ni upoštevan, ker 
obstajajo resni strokovni pomisleki, ali je dopustno mlademu 
človeku v dokument trajne vrednosti vpisati osebnostno 
karakteristiko, ki je morebiti posledica trenutnega spleta oko- 
liščin med njegovim odraščanjem. Za izrekanje vzgojnih ukre- 
pov pa je itak predviden poseben izvršilni predpis. 

REŠITVE, KI ODSTOPAJO OD PREDLOGA 
ZA IZDAJO ZAKONA 

V primerjavi s predlogom za izdajo zakona so v osnutku 
zakona, predložene drugačne oziroma dodane nove rešitve: 

- predlagana je enotna programska zasnova za vse pro- 
grame, ki dajejo javno veljavno izobrazbo ali usposobljenost, 
vse drugo izobraževanje se deregulira (11. teza; 12., 13. in 14. 
člen); 

— sprejemanje programov na podlagi programske zasnove 
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je dosledno izpeljano v strokovnih organih (13. teza; 16 člen)- 
- osnutek ne vsebuje več določila o uskladitvi izobrazbe- 

nih stopenj (20. teza; 23. člen); 
-trajanje izobraževanja v visokošolskem izobraževanju 

upošteva zahtevo za uvedbo dodatnega semestra za izdelavo 
diplomskega dela, kar ne zahteva povečanih finančnih sred- 
stev (25. teza; 29. člen); 

- na predlog Skupščine SR Slovenije se s programi dolo- 
čajo pogoji za vključitev v visokošolsko izobraževanje (29 
teza; 33. člen); 

- osnutek zakona povzema variantni predlog 32 in 34 
te,Zr fiede nad.aljevalnega izpita kot splošnega pogoja za vključitev v visokošolsko izobraževanje, zanj uvaja ime 
matura m upošteva predloge o integraciji nadaljevalnega in 
zaključnega izpita (36. in 38. člen); 

soglasje izvršnih svetov skupščin družbenopolitičnih 
sk^Pn°st' k statutom izobraževalnih organizacij je določeno 
z 78. členom na zahtevo Skupščine SR Slovenije. 

Na podlagi predlogov in pobud iz javne razprave osnutek 
vsebuje naslednje nove rešitve: 

člen)m°Žn0St P°Uka P°sameznih predmetov v tujem jeziku (3. 
- uvedbo individualnih programov; načela za njihovo obli- 

kovanje morajo biti obvezna sestavina visokošolskih progra- 
mov (19. člen) 

- določba, da se visokošolsko delovno organizacijo lahko 
ustanovi z zakonom, je predlagana zaradi pomembnosti teh 
organizacij v izobraževanju (62. člen) 

- na zahtevo Skupščine SR Slovenije se v 67. členu dolo- 
čajo pogoji za opravljanje vzgojnoizobraževalne dejavnosti 
kot poklic 

- zaradi številnih zahtev iz javne razprave je predlagan 
vpis v smeri, vendar le v varianti k 82. členu, ker ocenjujemo 
da to pomeni bistven poseg v zakon 

~ na zahtevo strokovne službe Izobraževalne skupnosti 
Slovenije se skušajo v 95. členu podrobno opredeliti sestavine 
neposrednega vzgojnoizobraževalnega dela, kar za tako reši- 
tev ni enotnih stališč, v varianti predlagamo črtanje dopol- 
nitve 

- na pobudo iz javne razprave in ponovnih zahtev predla- 
gamo v 98. členu sistem napredovanja pedagoških delavcev 
srednjega izobraževanja v nazive povezano s sistemom per- 
manentnega izpopolnjevanja. 

FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE ZAKONA 
Predvidene spremembe in dopolnitve zakona o usmerjenem 
izobraževanju ne prinašajo bistvenih novih nalog in obvezno- 
sti, ampak jih predvsem prerazporejajo. 

Organizacije združenega dela v celoti ohranjajo dosedanjo 
pravico sprejemanja in izvajanja programov za izpopolnjeva- 
nje in usposabljanje za svoje potrebe in potrebe svojih skup- 
nosti. Z možnostjo izobraževanja po delih programov bo 
omogočeno organizacijam združenega dela izboljšanje kvali- 
fikacijske strukture njenih delavcev in daje kakovostnejšo 
možnost za priznavanja delovne zmožnosti. 

Za organizacije srednjega izobraževanja se zaradi omejitve 
števila popravnih izpitov, število izpitov zmanjšuje, ne nastaja 
pa bistveno večji obseg dela v zvezi z maturo, ker bo zaključni 
izpit sestavina mature. 

Visokošolske organizacije so pridobile nove pristojnosti 
vendar se s tem obseg njhovega dela bistveno ne povečuje, 
saj so jih za večino le-teh že prej pooblaščali statuti posebnih 
izobraževalnih skupnosti. Novo nalogo prinaša sodelovanje 
visokošolskih učiteljev pri maturi. S predlaganimi rešitvami 
v visokem šolstvu se prenašajo nekatere pristojnosti visoko- 
šolskih temeljnih na visokošolske delovne organizacije, iz teh 
pa na univerzo, kar bodo morali podrobneje urediti še njihovi 
statuti Čeprav se s tem povečuje obseg dela univerze, to ne 
bo zahtevalo bistvenega povečanje njenih strokovnih služb 
ker bo večina tega dela opravljena v okviru delovne obvezno- 
sti visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in sodelav- 
cev. Znatno se razbremenjuje tudi habilitacijski postopek in 
s tem omogoča kvalitetnejše delo v tem postopku. 

Izobraževalne organizacije bodo morale uskladiti svoie 
samoupravne akte z novimi zakonom. 

Z možnostjo podaljšanja trajanja študija za diplomski seme- 
ster bo reguliran čas za izdelavo diplomskega dela, s tem pa 
se bo zmanjšala pogostnost izjemnega podaljševanja absol- 

ventskega staža. Podaljšanje ne bo zahtevalo dodatnih sred- 
stev, ker je mentorstvo pri diplomskem delu že zajeto v seda- 
njem sistemu financiranja. Z uvedbo mature se sprošča hori- 
zontalna prehodnost iz srednjega na visokošolsko izobraže- 
vanje in ureja ugotavljanje sposobnosti za visokošolski študij 
kar bo zmanjšalo sedanji visok osip in sedanje izredno 
pogostno omejevanje vpisa v visokošolske programe. 

Predlagani zakon za upravne organe ne prinaša obveznosti, 
ki bi zahtevale zaposlovanje novih delavcev. V Zavodu SR 
Slovenije za šolstvo pa bo potrebno že sistemizirana delovna 
mesta zapolniti, kar bo zahtevalo povečana proračunska sred- 
stva. S prenosom dajanja soglasij k statutom izobraževalnih 
organizacij na izvršne svete družbenopolitičnih skupnosti sta 
izvedeni racionalizacija tega postopka in razbremenitev 
skupščin družbenopolitičnih skupnosti. 

Za občane prinaša zakon možnost opravljanja izobraže- 
valne dejavnosti z osebnim delom, kar povečuje zaposlitvene 
možnosti tudi na tem področju. 

Zakon zahteva spremembe in dopolnitve obstoječih izvršil- 
nih predpisov in izdajo povsem novih, in sicer o šolskem 
koledarju, potrjevanju učbenikov, opravljanju mature, pravi- 
cah in dolžnostih učencev in stalnim strokovnem izpopolnje- 
vanju pedagoških delavcev. 

Predlagani zakon nima finančnih posledic za proračun SR 
Slovenije. Potrebna pa bodo namenska finančna sredstva: 

- za podaljšanje študija medicine; 
- za izvedbo mature in 
- za izvedbo strokovnega izpopolnjevanja in napredovanja 

pedagoških delavcev srednjih šol. 
Za te naloge bo možno nameniti sredstva, prihranjena 

z racionalizacijo postopkov pri sprejemanju odločitev v izo- 
braževalnih skupnostih. 

ČLENI ZAKONA O USMERJENEM 
IZOBRAŽEVANJU, KI SE SPREMINJAJO 
Z OSNUTKOM ZAKONA O SPREMEMBAH IN 
DOPOLNITVAH ZAKONA O USMERJENEM 
IZOBRAŽEVANJU 

7. člen 
Vzgojnoizobraževalni programi določajo vsebino izobraže- 

vanja in način uresničevanja izobraževanja v okviru določene 
stroke oziroma področja združenega dela. 

Vrste in število vzgojnoizobraževalnih programov se določa 
tako, da se zagotavlja izobraževanje, izpopolnjevanje in uspo- 
sabljanje za delo in naloge vseh vrst in zahtevnosti v posa- 
meznih strokah oziroma področjih združenega dela. 

9. člen 
Vzgojnoizobraževalne programe usmerjenega izobraževa- 

nja izvaja organizacije združenega dela in druge samou- 
pravne organizacije in skupnosti, družbene organizacije in 
društva, ki izpolnjujejo s tem zakonom določene pogoje. 

Organizacije združnega dela ter delovne skupnosti, ki izva- 
jajo vzgojnoizobraževalno dejavnost kot svojo glavno dejav- 
nost in so vpisane v razvid vzgojnoizobraževalnih organizacij, 
so vzgojnoizobraževalne organizacije (v nadaljnjem besedilu: 
izobraževalne organizacije). 

Izobraževalne organizacije so po tem zakonu tudi domovi 
za učence. 

Določbe tega zakona o izobraževalnih organizacijah se 
primerno uporabljajo tudi za domove za študente. 

Izobraževalne organizacije imajo pečat, v katerem je grb 
Socialistične republike Slovenije, ime in sedež izobraževalne 
organizacije. 

18. člen 
Učni jezik v usmerjenem izobraževanju je slovenski. 
Na območju, kjer živijo pripadniki slovenskega naroda in 

italijanske narodnosti, in so s statutom občine opredeljena 
kot narodnostno mešana območja, se v srednjem izobraževa- 
nju za učence italijanske narodnosti, v skladu s posebnim 
zakonom izvaja vzgojnoizobraževalno delo v italijanskem 
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jeziku, po določenih vzgojnoizobraževalnih programih pa 
lahko tudi v italijanskem in slovenskem jeziku. 

Na območjih, kjer živijo pripadniki slovenskega naroda in 
madžarske narodnosti, in so s statutom občine opredeljena 
kot narodnostno mešana območja, se v izobraževalnih orga- 
nizacijah poučuje madžarski jezik. Vzgojnoizobraževalno 
delo po določenih vzgojnoizobraževalnih programih v sred- 
njem izobraževanju pa se v skladu s posebnim zakonom 
izvaja v slovenskem in madžarskem jeziku. 

23. člen 
Izobraževanje za pridobitev in izpolnjevanje strokovne izo- 

brazbe ter usposabljanje z delom za področja dela, pri katerih 
so posebnega pomena varstvo človekovega zdravja in življe- 
nja, varstvo družbenega in osebnega premoženja ali drugih 
splošnih koristi, se izvaja v skladu s tem zakonom in poseb- 
nimi predpisi. 

Z zakonom ali s predpisi, izdanimi na podlagi zakona, se 
lahko ureja izpopolnjevanje strokovne izobrazbe ter usposab- 
ljanje z delom tudi na področjih, ki niso zajeta v prejšnjem 
odstavku. 

24. člen 
Delavci v temeljnih organizacijah in delovnih skupnostih 

v skladu s svojo pravico in odgovornostjo, da stalno izpopol- 
njujejo svoje delovne in druge sposobnosti ter zagotavljajo 
pogoje za celovit osebni razvoj, ugotavljajo potrebe po delav- 
cih in njihovem izobraževanju ter planirajo in izvajajo usmer- 
jeno izobraževanje v svoji temeljni organizaciji ali delovni 
skupnosti oziroma v okviru delovnih in sestavljenih organiza- 
cij združnega dela, združenj in skupnosti, usmerjajo delavce 
v izobraževanje ter se o uresničevanju usmerjenega izobraže- 
vanja sporazumevajo in dogovarjajo z delavci drugih samou- 
pravnih organizacij in skupnosti. 

V temeljni organizaciji oziroma delovni skupnosti delavci 
sprejemajo in izvajajo programe za izpopolnjevanje in uspo- 
sabljanje za potrebe svojih organizacij in skupnosti. Pro- 
grame za izpopolnjevanje in programe za usposabljanje spre- 
jemajo in izvajajo tudi skupaj z delavci v drugih temeljnih 
organizacijah in delovnih skupnostih, kadar z njimi uresniču- 
jejo skupne izobraževalne potrebe. 

Delavci v temeljni organizaciji oziroma delovni skupnosti si 
morajo pred sprejemom in izvajanjem programov za izpopol- 
njevanje in usposabljanje pridobiti k tem programom mnenje 
strokovnega sveta ustrezne posebne izobraževalne skup- 
nosti. 

Mnenje iz prejšnjega odstavka ni potrebno k programom za 
usposabljanje oziroma za izpopolnjevanje, ki omogočajo 
izpopolnjevanje in usposabljanje delavcev za pridobitev in 
razvijanje delovnih zmožnosti za opravljanje posameznih 
delovnih nalog in opravil, ki jih terjajo tekoče potrebe delov- 
nega procesa. 

Programe za pridobitev izobrazbe, programe za izpopolnje- 
vanje in programe za usposabljanje, ki omogočajo zadovolje- 
vanje skupnih in celotnih družbenih izobraževalnih potreb in 
interesov na določenem področju združenega dela oziroma 
v določeni stroki, sprejemajo uporabniki in izvajalci v poseb- 
nih izobraževalnih skupnostih v skladu z zakonom. 

25. člen 
S samoupravnimi splošnimi akti določijo samoupravne 

organizacije in skupnosti v skladu s tem zakonom način 
priprave za postopek sprejemanja programov za izpopolnje- 
vanje in programov za usposabljanje, ki se sprejemajo v tej 
organizaciji ali skupnosti, način zagotavljanja pogojev za nji- 
hovo uresničevanje ter pogoji in način vključevanja delavcev 
v to izobraževanje. 

Delavci v temeljnih organizacijah in delovnih skupnostih se 
v okviru delovnih organizacij, sestavljenih organizacij združ- 
nega dela, združenj in skupnosti dogovarjajo in sporazume- 
vajo o sprejemanju in izvajanju programov za izpopolnjevanje 
in programov za usposabljanje ter s samoupravnimi spora- 
zumi in drugimi splošnimi akti določajo pogoje in način 
uresničevanja skupnih izobraževalnih potreb in interesov. 
V ta namen združujejo sredstva, razvijajo izobraževalno dejav- 
nost ter druge oblike strokovnega dela v zvezi s skupnim 
planiranjem, usmerjanjem, organiziranjem in izvajanjem izo- 

braževanja delavcev ter se za zadovoljevanje tistih potreb in 
interesov, ki jih ne morejo zadovoljevati v svojih organizacijah 
in skupnostih, povezujejo z izobraževalnimi organizacijami. 

26. člen 
Ob sprejemanju vzgojnoizobraževalnih programov v poseb- 

nih izobraževalnih skupnostih določajo uporabniki in izvajalci 
pogoje in načine uresničevanja teh programov ter sodelova- 
nja uporabnikov pri njihovem izvajanju. 

Uporabniki zagotavljajo sodelovanje pri uresničevanju 
vzgojnoizobraževalnih programov za pridobitev izobrazbe in 
programov za izpopolnjevanje, sprejetih v posebnih skupno- 
stih s tem, da izvajajo zlasti praktični pouk, proizvodno delo in 
delovno prakso. 

Medsebojne pravice in obveznosti pri uresničevanju vzgoj- 
noizobraževalnih programov po prejšnjem odstavku se dolo- 
čajo s samoupravnim sporazumom med izobraževalnimi 
organizacijami in organizacijami združenega dela uporabni- 
kov tako, da se zagotavlja kvalitetno izvajanje celotnega 
vzgojnoizobraževalnega programa in varstvo pravic udele- 
žencev izobraževanja. 

S samoupravnim sporazumom iz prejšnjega odstavka se 
določi: 

- del programa za pridobitev izobrazbe oziroma programa 
za izpopolnjevanje, ki se izvaja izven izobraževalne organiza- 
cije, ter pogoji za izvajanje tega dela programa v skladu 
z vzgojnoizobraževalnim programom; 

- način zagotavljanja materialnih, prostorskih, kadrovskih 
in drugih pogojev za izvajanje dela programa ter medsebojne 
obveznosti pri zagotavljanju teh pogojev v skladu s samou- 
pravnim sporazumom o temeljih plana posebne izobraže- 
valne skupnosti; 

- oblike sodelovanja in obveznosti izobraževalne organi- 
zacije in organizacije združenega dela pri izvajanju dela pro- 
grama iz prve alinee tega odstavka; 

- pravice in obveznosti udeležencev izpbraževanja v času 
opravljanja praktičnega pouka, proizvodnega dela oziroma 
delovne prakse; 

- medsebojne pravice in odgovornosti pri vključevanju 
udeležencev izobraževanja v samoupravne, družbehopoli 
tične, kulturne in druge aktivnosti v temeljnih organizacijah 
oziroma delovnih skupnostih uporabnikov; 

- druge pravice in odgovornosti pri skupnem izvajanju 
programov; 

Z vsakoletno pogodbo se za čas šolskega leta podrobneje 
določata obseg in način uresničevanja medsebojnih pravic in 
odgovornosti iz samoupravnega sporazuma iz prejšnjega 
odstavka. S pogodbo se določi tudi število in razporeditev 
udeležencev izobraževanja pri praktičnem pouku, proizvod- 
nem delu oziroma delovni praksi v temeljni organizaciji ozi- 
roma delovni skupnosti, pri čemer se upošteva tudi načelo da 
udeleženci izobraževanja opravljajo proizvodno delo oziroma 
delovno prakso praviloma v tisti temejni organizaciji oziroma 
delovni skupnosti, ki jih je napotila v izobraževanje. 

27. člen 
Udeleženci izobraževanja imajo pri praktičnem pouku ter 

pri opravljanju proizvodnega dela oziroma delovne prakse 
pravico do varstva pri delu in do zavarovanja za primer 
nesreče pri delu v skladu s posebnimi predpisi ter pravico do 
nagrade v sorazmerju s prispevkom, ki ga s svojim delom 
prispevajo k dohodku temeljne organizacije oziroma delovne 
skupnosti oziroma k prihodkom delovnih ljudi, ki samostojno 
opravljajo dejavnost s sredstvi v lastnini občanov. 

Pravice udeležencev iz prejšnjega odstavka se podrobneje 
opredelijo s samoupravnim splošnim aktom temeljne organi- 
zacije ali delovne skupnosti oziroma s kolektivno pogodbo 
v skladu z zakonom o delovnih razmerjih. 

31. člen 
Za izobraževanje iz dela se po tem zakonu šteje izobraževa- 

nje oseb, ki so jih v izobraževanje za pridobitev oziroma 
izpopolnjevanje strokovne izobrazbe napotile organizacije 
združenega dela oziroma, ki so si z delom pridobile potrebne 
delovne izkušnje. 

Za izobraževanje ob delu se po tem zakonu šteje izobraže- 
vanje oseb, ki so v času izobraževanja za pridobitev ali izpo- 
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polnjevanje strokovne izobrazbe v delovnem razmerju ozi- 
roma samostojno opravljajo dejavnost z osebnim delom ter 
v celoti ali vsaj deloma opravljajo svoje delovne obveznosti. 

32. člen 
Pogoje in način uveljavljanja pravic in obveznosti delavcev 

do izobraževanja določijo delavci v temeljnih organizacijah in 
delovnih skupnostih v samoupravnih splošnih aktih. 

Z akti iz prejšnjega odstavka se posebej določijo pravice, 
obveznosti in odgovornosti delavcev, ki se izobražujejo iz 
dela ali ob delu, zlasti pa: 

- v katerih primerih in v kakšnem obsegu imajo delavci 
pravico do odsotnosti z dela zaradi izobraževanja; 

- načela za razporejanje delovnih obveznosti delavcev ki 
se izobražujejo; 

- pravico do nadomestila osebnega dohodka v času 
odsotnosti z dela zaradi izobraževanja oziroma do štipendije 
oziroma do povračila stroškov v zvezi z izobraževanjem; 

- pravice in obveznosti delavcev po končanem izobraževa- 
nju; razporeditev na delo, ki ustreza pridobljeni strokovni 
izobrazbi in obveznosti, če tega dela po končanem izobraže- 
vanju ne sprejme; obveznosti delavca v primeru, če izobraže- 
vanja v dogovorjenem roku ni uspešno končal oziroma če 
zapusti temeljno organizacijo oziroma delovno skupnost pred 
iztekom dogovorjenega roka, ki pa ne sme biti daljši, kot traja 
izobraževanje v skladu z vzgojnoizobraževalnim programom. 

Pravice in obveznosti delavcev iz prejšnjega odstavka se 
podrobneje določijo s pogodbo, ki jo skleneta delavec in 
temeljna organizacija oziroma delovna skupnost. 

Temeljne organizacije oziroma delovne skupnosti na posa- 
meznih področjih združenega dela usklajujejo pogoje in 
način uveljavljanja pravic in obveznosti delavcev do izobraže- 
vanja s samoupravnimi sporazumi in družbenimi dogovori. 
Pobudo za sklenitev takih samoupravnih sporazumov in druž- 
benih dogovorov lahko da sindikat. 

35. člen 
Uporabniki in izvajalci zagotavljajo možnosti za uresničeva- 

nje skupnih in celotnih družbenih potreb in interesov v usmer- 
jenem izobraževanju s svobodno menjavo dela v skladu z za- 
konom. 

S svobodno menjavo dela v neposrednih odnosih z izvajalci 
zagotavljajo uporabniki zlasti izobraževanje po programih za 
izpopolnjevanje in programih za usposabljanje za potrebe 
svojih samoupravnih organizacij in skupnosti, s svobodno 
menjavo dela v izobraževalnih skupnostih in po njih pa zlasti 
izobraževanje po vzgojnoizobraževalnih programih spreietih 
v teh skupnostih. 

36. člen 
Predmet svobodne menjave na področju usmerjenega izo- 

braževanja so storitve, potrebne za izvedbo posameznega 
vzgojnoizobraževalnega programa (v nadaljnjem besedilu: 
program storitev), lahko pa tudi posamične storitve. 

Program storitev obsega zlasti: 
- vrste, obseg in zahtevnost vzgojnoizobraževalnega in 

drugega dela, potrebnega za izvajanje posameznega pro- 
grama za pridobitev izobrazbe ali programa za izpopolnjeva- 
nje oziroma programa za usposabljanje; 

.- organizacijo vzgojnoizobraževalnega dela po letnikih, 
oddelkih ter delovnih oziroma učnih skupinah; 

- storitve in materialne pogoje, s katerimi se zagotavljata 
uspešno izobraževanje in vzgoja udeležencev izobraževanja; 

- program raziskovalnega dela v zvezi z razvojem strok in 
z uresničevanjem vzgojnoizobraževalnih programov za prido- 
bitev višje in visoke strokovne izobrazbe. 

38. člen 
Uporabniki in izvajalci v posebni izobraževalni skupnosti 

v skladu z zakonom in samoupravnim sporazumom o temeljih 
plana te skupnosti lahko določijo, da udeleženci izobraževa- 
nja prispevajo k plačilu posamičnih storitev vzgojnoizobraže- 
valnega programa iz svojih sredstev. 

Prispevka iz prejšnjega odstavka ni mogoče določiti za 
udeležence, ki se vključujejo v programe za usposabljanje in 
za vsakokratno prvo preverjanje znanja, pridobljenega 
s samoizobraževanjem v skladu s 105. členom tega zakona 

39. člen 
Vzgojnoizobraževalni programi, ki jih sprejmejo uporabniki 

in izvajalci v izobraževalni skupnosti, se oblikujejo na podlagi 
programske zasnove in v skladu s smernicami za oblikovanje 
vzgojnoizobraževalnih programov. 

40. člen 
Smernice za oblikovanje vzgojnoizobraževalnih programov 

določajo; 
- navodila za pripravo programske zasnove za oblikovanje 

vzgojnoizobraževalnih programov; 
- načela za oblikovanje sestavin vzgojnoizobraževalnih 

programov, določenih v 45. členu tega zakona; 
- načela za razporeditev skupne vzgojnoizobraževalne 

osnove v programih za pridobitev izobrazbe v srednjem izo- 
braževanju; 

- načela za zagotavljanje enakovrednega izobrazbenega 
standarda za vzgojnoizobraževalne programe enake zahtev- 
nosti v vseh usmeritvah: 

- načela za stalno posodabljanje vzgojnoizobraževalnih 
programov. 

Smernice za oblikovanje vzgojnoizobraževalnih programov 
sprejme Strokovni svet Socialistične republike Slovenije za 
vzgojo in izobraževanje. 

41. člen 
Programska zasnova za oblikovanje programov za pridobi- 

tev izobrazbe in programov za izpopolnjevanje določa zlasti: 
- število dejavnosti oziroma strok na določenem področju 

združenega dela, v katerih bo zagotovljeno izobraževanje 
v izobraževalni skupnosti (v nadaljnjem besedilu: usmeritve 
izobraževanja); 

- vrste in zahtevnost vzgojnoizobraževalnih programov 
v posamezni usmeritvi izobraževanja glede na razvrstitev 
poklicev, dela oziroma nalog po vrsti in zahtevnosti, ki se 
določa v skladu s posebnimi predpisi o razvrščanju poklicev 
in strokovne izobrazbe; 

- povezanost vzgojnoizobraževalnih programov v posa- 
mezni usmeritvi, ki omogoča prestopanje oziroma preusmer- 
janje iz enega programa v drugi program enake zahtevnosti 
(horizontalna prehodnost) ali različne zahtevnosti (vertikalna 
prehodnost); 

- poklice , dela oziroma naloge, za katere omogoča posa- 
mezen vzgojnoizobraževalni program pridobitev strokovne 
izobrazbe za začetek dela oziroma strokovni naslov, ki ga 
pridobi udeleženec izobraževanja po končanem izobraževa- 
nju v skladu s posebnim zakonom. 

Določbe prejšnjega odstavka se primerno uporabljajo tudi 
za oblikovanje programov za usposabljanje. 

Programsko zasnovo za oblikovanje vzgojnoizobraževalnih 
programov sprejmejo uporabniki in izvajalci v skupščini 
posebne izobraževalne skupnosti na predlog Strokovnega 
sveta posebne izobraževalne skupnosti. 

42. člen 
S programsko zasnovo za oblikovanje vzgojnoizobraževal- 

nih programov se določijo tudi programi, ki jih je treba prila- 
goditi za izobraževanje mladostnikov z motnjami v telesnem 
in duševnem razvoju in invalidnih oseb, tako da se jim omo- 
goči pridobivanje in izpopolnjevanje strokovne izobrazbe ter 
usposabljanje z delom za tiste poklice, dela oziroma naloge, 
ki jih take osebe lahko opravljajo glede na svoje telesne in 
duševne sposobnosti. 

Prilaganjanje vzgojnoizobraževalnih programov za osebe iz 
prejšnjega odstavka se nanaša na vse sestavine vzgojnoizo- 
braževalnega programa, ki jih določa 45. člen tega zakona, 
tako da se zagotovi zlasti prilagajanje učnega načrta, pred- 
metnika, navodil v vezi z vsebino in uresničevanjem vzgojno- 
izobraževalnega dela ter vrste izobrazbe učiteljev in drugih 
delavcev. 

43. člen 
Vzgojnoizobraževalne programe, ki jih v skladu s tem zako- 

nom sprejemajo uporabniki in izvajalci v posebnih izobraže- 
valnih skupnostih, pripravljajo strokovni sveti teh skupnosti. 
Strokovni sveti vključujejo v pripravo teh vzgojnoizobraževal- 
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nih programov ustrezne strokovne službe organizacij združe- 
nega dela in samoupravnih interesnih skupnosti, raziskovalne 
in izobraževalne organizacije, marksistični center ter druge 
samoupravne organizacije in skupnosti. 

Preden uporabniki in izvajalci posebne izobraževalne skup- 
nosti sprejmejo program za pridobitev izobrazbe, morajo 
dobiti mnenje Strokovnega sveta Socialistične republike Slo- 
venije za vzgojo in izobraževanje o usklajenosti programa 
s smernicami iz 40. člena tega zakona. 

44. člen 
Postopek priprave in sprejemanje vzgojnoizobraževalnih 

programov v posebni izobraževalni skupnosti se podrobneje 
uredi s statutom te skupnosti. Statut posebne izobraževalne 
skupnosti lahko določi, da pripravljajo vzgojnoizobraževalne 
programe v visokem izobraževanju izobraževalne organiza- 
cije, ki izvajajo te programe. 

45. člen 
Program za pridobitev izobrazbe določa v skladu s tem 

zakonom zlasti: 
- učni načrt, ki obsega operativne smotre vzgojnoizobra- 

ževalnega dela, njegovo vsebino po posameznih predmetih, 
predmetnih področjih in drugih sestavinah učnega načrt ter 
po zaokroženih časovnih obdobjih, seznam učbenikov ozi- 
roma literature in drugih sredstev, navodila za diferenciacijo 
temeljnih vsebin in vsebin, namenjenih predvsem poglablja- 
nju in razširjanju znanja, oblike organiziranega vzgojnoizo- 
braževalnega dela ter obvezne oblike in obdobja za preverja- 
nje in ocenjevanje znanja; 

- predmetnik, ki opredeljuje obseg vzgojnoizobraževal- 
nega dela po posameznih predmetih, predmetnih področjih in 
drugih sestavinah učnega načrta ter trajanje izobraževanja po 
programu; 

- pogoje, ki jih mora izpolniti kandidat, da se lahko vključi 
v izobraževanje po tem programu oziroma po njegovem izbir- 
nem delu; 

- pogoje za napredovanje; 
- pogoje, ki jih mora izpolniti kandidat za pridobitev izo- 

brazbe; 
- minimalne pogoje, ki jih mora izpolnjevati izobraževalna 

organizacija za izvajanje izobraževanja po programu ter vrsto 
in stopnjo izobrazbe učiteljev in drugih delavcev za vsak 
predmet, predmetno področje oziroma drugo sestavino 
učnega načrta; 

- pogoje, ki jih mora izpolnjevati organizacija združenega 
dela, ki izvaja praktični pouk, proizvodno delo in delovno 
prakso; 

- navodila, kako se program prilagaja predhodnemu zna- 
nju, delovnim in življenjskim izkušnjam, ko se po programu 
izobražujejo udeleženci s predhodnim znanjem, delovnimi in 
življenjskimi izkušnjami. 

Za zagotovitev varstva posebnih pravic pripadnikov italijan- 
ske in madžarske narodnosti ter za razvoj dvojezičnega spo- 
razumevanja je treba predmetnike in učne načrte tistih pro- 
gramov za pridobitev izobrazbe, ki jih izvajajo izobraževalne 
organizacije na narodnostno mešanih območjih, prilagoditi 
v skladu z zakonom. 

46. člen 
Za oblikovanje programov za izpopolnjevanje in programov 

za usposabljanje se primerno uporabljajo določbe prejšnjega 
člena. 

47. člen 
Program za pridobitev izobrazbe se objavi na način, ki ga 

določi posebna izobraževalna skupnost s svojim statutom. 

48. člen 
S programi za pridobitev izobrazbe je treba na začetku 

srednjega izobraževanja zagotoviti skupno vzgojnoizobraz- 
beno osnovo. 

Skupna vzgojnoizobrazbena osnova zagotavlja; 
- široko podlago za pridobivanje strokovno-teoretičnih in 

praktičnih znanj; 
- tesnejšo vsebinsko povezanost programov za pridobitev 
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izobrazbe v srednjem izobraževanju in omogoča usmerjanje 
ter preusmerjanje učencev. 

Vsebina skupne vzgojnoizobrazbene osnove omogoča 
učencem poglobiti spoznanja in razumevanja o razvojnih 
zakonitostih narave, družbe in človeka ter razširiti znanja na 
področju družbenega razvoja, razvoja kulture, znanosti, teh- 
nike, proizvodnje in drugih področjih človekovega ustvarja- 
nja. Spoznavanje tehnike in proizvodnje se v skupni vzgojno- 
izobrazbeni osnovi uresničuje na raznovrstnih področjih dela 
v materialni proizvodnji in družbenih dejavnostih ter mora 
povezovati vsebino skupne vzgojnoizobrazbene osnove z vse- 
bino strokovnoteoretičnih in praktičnih znanj v programu. 

49. člen 
Programi za pridobitev izobrazbe v srednjem izobraževanju 

so programi srednjega izobraževanja, nadaljevalni programi 
srednjega izobraževanja in skrajšani programi srednjega izo- 
braževanja. 

Programi srednjega izobraževanja obsegajo skupno vzgoj- 
noizobrazbeno osnovo in druge vsebine splošne izobrazbe 
ter vsebine temeljnih in posebnih strokovnoteoretičnih ozi- 
roma praktičnih znanj v posamezni dejavnosti oziroma stroki, 
lahko pa tudi v okviru skupine strok tako, da se vsebine 
temeljnih strokovnoteoretičnih znanj oblikujejo s poudarkom 
na družbenojezikovnem ali naravoslovno-matematičnem po- 
dročju. 

Nadaljevalni programi srednjega izobraževanja se obliku- 
jejo za dela na področju organizacije, kontrolo priprave, ope- 
rativnega in strokovnega vodenja ter spremljanja delovnih 
procesov na podlagi ustreznega programa srednjega izobra- 
ževanja tako, da omogočajo poglabljanje in razširjanje 
splošne izobrazbe ter pridobivanje ustreznih strokovnoteore- 
tičnih in praktičnih znanj. 

Skrajšani programi srednjega izobraževanja obsegajo del 
skupne vzgojnoizobrazbene osnove ter izbrane vsebine 
temeljnih in posebnih strokovnoteoretičnih oziroma praktič- 
nih znanj, potrebnih za opravljanje določenih del in nalog; 
učencem, ki niso uspešno končali osnovne šole, morajo omo- 
gočiti, da si ob izvajanju vsebine tega programa pridobijo 
oziroma obvladajo tudi manjkajoča znanja iz programa 
osnovne šole, ki so potrebna za uspešno obvladovanje vse- 
bine skrajšanega programa srednjega izobraževanja. 

50. člen 
Vsebino in obseg skupne vzgojnoizobrazbene osnove 

v programih iz drugega in četrtega odstavka prejšnjega člena 
določi Strokovni svet Socialistične republike Slovenije za 
vzgojo in izobraževanje. 

51. člen 
Programi za pridobitev izobrazbe v visokem izobraževanju 

so: programi za pridobitev višje strokovne izobrazbe, pro- 
grami za pridobitev visoke strokovne izobrazbe, pogrami za 
pridobitev magisterija in programi za pridobitev doktorata 
znanosti. 

Programi za pridobitev višje strokovne izobrazbe obsegajo 
posamezne vsebine splošne izobrazbe ter vsebine temeljnih 
in posebnih strokovnoteoretičnih in praktičnih znanj za delo 
v stroki in za razvijanje sposobnosti za ustvarjalno uporabo 
znanstvenih spoznanj in tehnoloških dosežkov v praksi ter za 
razvijanje sposobnosti za raziskovalno delo. 

Programi za pridobitev visoke strokovne izobrazbe obse- 
gajo posamezne vsebine splošne izobrazbe ter strokovne 
vsebine, potrebne za študij posameznih znanosti, strok ali 
področij umetnosti, za delo v stroki in za razvijanje sposobno- 
sti za ustvarjalno uporabo znanstvenih spoznanj in dosežkov 
v praksi ter za razvijanje sposobnosti za raziskovalno delo. 

Programi za pridobitev magisterija in za pridobitev dokto- 
rata znanosti obsegajo vsebine za razširjanje in poglabljanje 
teoretičnega in praktičnega znanja na posameznih področjih 
znanosti, umetnosti oziroma strok ter za razvijanje sposobno- 
sti za opravljanje raziskovalnega dela. 

Programe za pridobitev doktorata znanosti sprejme na 
predlog kandidata in njegovega mentorja svet izobraževalne 
organizacije oziroma svet raziskovalne organizacije, če se 
opravlja doktorat pri njej, po predhodni pridobitvi mnenja 
ustreznega strokovnega organa izobraževalne oziroma razi- 
skovalne organizacije. 

— 



52. člen 
Posamezen program za pridobitev izobrazbe mora pravi- 

loma omogočiti izobraževanje za več sodobnih poklicev, del 
in nalog in obsega: 

- skupni del, ki določa vsebine znanj, skupnih za vse 
poklice, dela in naloge, za katere je predvideno izobraževanje 
po tem programu; 

- izbirne dele, ki določajo vsebine znanj, potrebnih za 
določeno skupino poklicev ali za posamezni poklic, dela in 
naloge, za katere je predvideno izobraževanje po tem pro- 
gramu. 

V primeru ko razlik v vsebini izobraževanja za sorodne 
poklice, dela in naloge ni mogoče zagotavljati z izbirnimi deli, 
se oblikuje enoten vzgojnoizobraževalni program za posa- 
mezne poklice, dela oziroma naloge. 

Skupni del programa z enim izbirnim delom istega pro- 
grama tvori smer izobraževanja. Za smer izobraževanja po 
tem zakonu se šteje tudi enoten vzgojnoizobraževalni pro- 
gram po prejšnjem odstavku. 

Vrsto in število smeri v okviru vzgojnoizobraževalnega pro- 
grama določijo uporabniki in izvajalci s programsko zasnovo. 

53. člen 
Zaradi racionalne organizacije izobraževanja se lahko deli 

programov za pridobitev oziroma izpopolnjevanje izobrazbe 
istih ali različnih usmeritev združujejo v interdisciplinarni 
program v srednjem izobraževanju ali interdisciplinarni pro- 
gram za pridobitev višje strokovne izobrazbe ali interdiscipli- 
narni program za pridobitev visoke strokovne izobrazbe. 

O oblikovanju interdisciplinarnih programov se sporazume- 
vajo uporabniki in izvajalci v posebnih izobraževalnih skupno- 
stih v skladu z zakonom. 

54. člen 
Programi za pridobitev izobrazbe morajo biti med seboj 

vertikalno povezani po naslednjih načelih: 
- programi za pridobitev višje oziroma visoke strokovne 

izobrazbe se oblikujejo na podlagi ustreznih programov sred- 
njega izobraževanja; 

- interdisciplinarni programi za pridobitev višje, ali visoke 
strokovne izobrazbe se oblikujejo na podlagi več ustreznih 
programov srednjega izobraževanja v isti ali različnih usmeri- 
tvah; 

- programi za pridobitev visoke strokovne izobrazbe se 
lahko oblikuje po načelu stopnjevanja kot nadaljevanje 
ustreznih programov za pridobitev višje strokovne izobrazbe; 

programi za pridobitev magisterija se oblikujejo na pod- 
lagi ustreznih programov za pridobitev visoke strokovne izo- 
brazbe v okviru iste ali različnih usmeritev. 

S programsko zasnovo za oblikovanje vzgojno-izobraževal- 
nih programov uporabniki in izvajalci določijo, kateri pro- 
grami so ustrezni predhodni programi v smislu prejšnjega 
odtavka ter kateri programi za pridobitev visoke strokovne 
izobrazbe se oblikujejo po načelu stopnjevanja kot nadaljeva- 
nje ustreznih programov za pridobitev višje strokovne izo- 
brazbe. 

55. člen 
Vsak program za pridobitev izobrazbe mora določiti traja- 

nje izobraževanja, in sicer tako, da traja izobraževanje: 
- po skrajšanem programu srednjega izobraževanja naj- 

več dve leti; 
7 P° programu srednjega izobraževanja najmanj dve leti in 

največ štiri leta; 
- po nadaljevalnem programu srednjega izobraževanja 

največ dve leti; 
- po programu za pridobitev višje strokovne izobrazbe 

največ dve leti; 
- po programu za pridobitev višje strokovne izobrazbe 

največ dve leti; 
- po programu za pridobitev visoke strokovne izobrazbe 

največ štiri leti; 
7 Programu za pridobitev visoke strokovne izobrazbe, ki je oblikovan kot nadaljevanje programa za pridobitev višje 

strokovne izobrazbe, največ dve leti; 
- po programu za pridobitev magisterija največ dve leti. 

56. člen 
Izjemoma lahko uporabniki in izvajalci v posebni izobraže- 

valni skupnosti določijo s programom za pridobitev izobrazbe 
tudi daljše trajanje izobraževanja, kot je določeno v prejšnjem 
členu, če je to potrebno zaradi obsega vsebine znanj, potreb- 
nih za začetek dela, in sicer največ še za eno leto. 

59. člen 
S programom za izpopolnjevanje, ki omogoča specializa- 

cijo, se lahko določi, da udeleženec po končanem izobraževa- 
nju pridobi naslov specialist. 

Programi iz prejšnjega odstavka, ki omogočajo pridobiti 
naslov specialist, se oblikujejo in sprejamajo po postopku in 
na način, ki ga ta zakon določa za oblikovanje in sprejemanje 
programov za pridobitev izobrazbe. 

Trajanje izobraževanja za pridobitev naslova specialist se 
določi s programom tako, da traja: 

- po pridobljeni srednji strokovni izobrazbi najmanj tri 
mesece, 

- po pridobljeni višji strokovni izobrazbi najmanj eno leto, 
- po pridobljeni visoki strokovni izobrazbi najmanj eno 

leto in pol, 

64. člen 
Za usposabljanje mladostnikov z motnjami v telesnem in 

duševnem razvoju ter invalidnih oseb se programi za uspo- 
sabljanje prilagajajo njihovim psihofizičnim sposobnostim. 

Program za usposabljanje mladostnikov z motnjami v teles- 
nem in duševnem razvoju po uspešno končani osnovni šoli se 
lahko dopolni tako, da obsega tudi vsebine, ki omogočajo 
razširjenje splošne izobrazbe na podlagi prilagojenega pro- 
grama osnovne šole in prispevajo k doseganju njihove telesne 
oziroma duševne zrelosti. 

Pri izvajanju programov za usposabljanje mladostnikov 
z motnjami v telesnem in duševnem razvoju ter invalidnih 
oseb lahko sodelujejo izobraževalne organizacije, ki izvajajo 
osnovno izobraževanje otrok oziroma usposabljanje mladost- 
nikov z motnjami v telesnem in duševnem razvoju ter invalid- 
nih oseb. 

65. člen 
Pogoje, ki jih mora izpolnjevati kandidat, da se lahko vključi 

v izobraževanje po določenem vzgojno-izobraževalnem pro- 
gramu in pogoje, ki jih mora izpolnjevati učenec oziroma 
študent za vključitev v izobraževanje po določenem izbirnem 
delu programa, določajo v skladu s tem zakonom uporabniki 
in izvajalci z vzgojnoizobraževalnim programom. 

Pri tem določijo zlasti, kateri vzgojnoizobraževalni pro- 
grami so ustrezni za nadaljnje izobraževanje oziroma vrsto in 
obseg splošnih, posebnih in praktičnih znanj, potrebnih za 
vključitev v izobraževanje po določenem vzgojnoizobraževal- 
nem programu: glede na naravo izobraževanja oziroma 
posebnosti dela v določeni delovnosti ali stroki pa lahko 
določijo kot pogoj za vključitev v izobraževanje po določenem 
vzgojno-izobraževalnem programu tudi vrsto in obseg delov- 
nih izkušenj. 

66. člen 
V izobraževanje po skrajšanih programih srednjega izobra- 

ževanja se lahko vključi, kdor je izpolnil osnovnošolsko ob- 
veznost. 

67. člen 
V izobraževanje po programih srednjega izobraževanja se 

lahko vključi, kdor je uspešno končal osnovno šolo ali je 
s preizkusom znanja dokazal, da obvlada program osnovne 
šole, ter izpolnjuje druge pogoje, določene z vzgojnoizobra- 
ževalnim programom v skladu s tem zakonom. S posameznim 
vzgojnoizobraževalnim programom srednjega izobraževanja 
se lahko določi, da je pogoj za vključitev v izobraževanje tudi 
pozitivna ocena iz tujega jezika po programu osnovne šole. 

V izobraževanje po programih srednjega izobraževanja se 
lahko vključi tudi kdor je uspešno končal skrajšani program 
srednjega izobraževanja. 
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69. člen 
V izobraževanje po programih za pridobitev višje oziroma 

visoke strokovne izobrazbe se lahko vključi, kdor je uspešno 
končal izobraževanje po ustreznem predhodnem programu 
ali je s preizkusom znanja dokazal, da obvlada znanja, ki so 
potrebna za vključitev v izobraževanje po določenem pro- 
gramu, in ima delovne izkušenje, kadar jih zahteva vzgojno- 
izobraževalni program. 

S posameznim programom za pridobitev višje oziroma 
visoke strokovne izobrazbe se določi, kateri vzgojnoizobraže- 
valni program v srednjem izobraževanju je ustrezen ter vrsto 
in obseg delovnih izkušenj, če se zahtevajo za vključitev 
v izobraževanje. 

Z vzgojnoizobraževalnim programom za pridobitev višje ali 
visoke strokovne izobrazbe se lahko določi, da morajo tudi- 
kandidati, ki so končali izobraževanje po ustreznem predhod- 
nem programu, s preizkusom znanja dokazati, da obvladajo 
znanja iz posameznih predmetov ali skupin predmetov. 

70. člen 
Preizkus znanja, ki ga opravljajo kandidati zaradi vključitve 

v določen vzgojnoizobraževalni program, vsebuje: 
- obseg in vrsto splošnih znanj, ki so nujno potrebna 

zaradi zahtevnosti vzgojnoizobraževalnih programov za pri- 
dobitev višje ali visoke strokovne izobrazbe, in jih določi 
strokovni svet Socialistične republike Slovenije za vzgojo in 
izobraževanje. 

- obseg in vrsto posebnih znanj in praktičnih znanj, ki so 
potrebna za začetek izobraževanja po posameznem nadalje- 
valnem programu srednjega izobraževanja in posameznem 
programu za pridobitev višje. 

71. člen 
Preizkus znanja se opravlja pri vzgojnoizobraževalni orga- 

nizaciji, ki izvaja program, v katerega se kandidat vključuje. 
Preizkus znanja se opravlja pred komisijo. Sestav komisije 
določijo uporabniki in izvajalci v posebni izobraževalni skup- 
nosti na predlog strokovnega sveta. Komisijo sestavijo učitelji 
izobraževalnih organizacij, ki izvajajo predhodni program, 
učitelji izobraževalne organizacije, ki izvaja program, v kate- 
rega se kandidati vključujejo, in uporabniki. 

73. člen 
V izobraževanje za pridobitev magisterija se lahko vključi, 

kdor je uspešno končal program za pridobitev visoke stro- 
kovne izobrazbe in ima delovne izkušnje. 

S programom za pridobitev magisterija se določi, kateri 
predhodni program je ustrezen, ter vrsta in obseg delovnih 
izkušenj. 

78. člen 
Izobraževalna organizacija lahko udeleženca izobraževanja 

zaradi zdravstvenih razlogov ali invalidnosti oprosti sodelova- 
nja pri pouku posameznih predmetov ali pa prilagodi izvaja- 
nje pouka teh predmetov njegovim psihofizičnim sposobno-, 
stim tako, da udeležencem izobraževanja zagotovi enako- 
vredno usposobitev za delo. 

79. člen 
Izobraževanje po interdisciplinarnem programu organizi- 

rajo in izvajajo skupaj tiste izobraževalne organizacije, ki 
izvajajo izobraževanje po vzgojnoizobraževalnih programih, 
katerih deli sestavljajo interdisciplinarni program. 

Izobraževalne organizacije omogočajo učencem oziroma 
študentom vključevanje v izobraževanje po več vzgojnoizo- 
braževalnih programih (v nadaljnjem besedilu: multidiscipli- 
narno izobraževanje) pod pogoji, ki so določeni s statuti 
izobraževalnih organizacij v skladu z vzgojnoizobraževalnim 
programom in v skladu s tem zakonom. 

Izobraževalne organizacije s samoupravnimi sporazumi ali 
pogodbami uredijo medsebojne obveznosti pri izvajanju 
interdisciplinarnih vzgojnoizobraževalnih programov in multi- 
disciplinarnega izobraževanja ter pravice in obveznosti učen- 
cev oziroma študentov. 

82. člen 
Obseg dela in sodelovanja učencev oziroma študentov 

v organiziranem vzgojnoizobraževalnem delu ne sme preseči 
42 ur tedensko in ne 44 tednov letno. 

Obseg dela in sodelovanja učencev v teoretičnem in prak- 
tičnem pouku ter seminarskem delu, potrebnem za uresniče- 
vanje vzgojnoizobraževalnega programa, ne sme preseči 32 
ur na teden in ne 1200 ur na leto. 

Obseg dela in sodelovanja študentov pri teoretičnem in 
praktičnem pouku ter seminarskem delu, potrebnem za ures- 
ničevanje vzgojnoizobraževalnega programa, ne sme preseči 
30 ur na teden in ne 900 ur na leto. 

Ko se izvaja organizirano vzgojnoizobraževalno delo samo 
kot proizvodno delo in delovna praksa, lahko trajata delo in 
sodelovanje učencev oziroma študentov največ 42 ur te- 
densko. 

83. člen 
Organizirano vzgojnoizobraževalno delo se izvaja v šol- 

skem letu, ki se začne s 1. septembrom in konča z 31. 
avgustom. 

Razporeditev organiziranega vzgojnoizobraževalnega dela 
in individualnih priprav v šolskem letu mora omogočiti učen- 
cem oziroma študentom najmanj 8 tednov počitnic. 

Časovno razporeditev vzgojnoizobraževalnega dela in traja- 
nje šolskih počitnic v šolskem letu določa izobraževalna orga- 
nizacija z letnim delovnim načrtom. Izobraževalne organiza- 
cije v srednjem izobraževanju morajo razporeditev in trajanje 
šolskih počitnic predhodno uskladiti s pristojno občinsko 
skupščino, v visokem izobraževanju pa v okviru univerze. 

85. člen 
Vzgojnoizobraževalno delo se izvaja po letnem delovnem 

načrtu, ki ga za vsako šolsko leto sprejme svet izobraževalne 
organizacije. 

Letni delovni načrt obsega zlasti: 
- obseg in razporeditev organiziranega vzgojnoizobraže- 

valnega in drugega dela, potrebnega za izvedbo vzgojnoizo- 
braževalnih programov ter fakultativnih predmetov, v visokem 
izobraževanju pa tudi programe raziskovalnega dela; 

- obseg dela in sodelovanja učencev oziroma študentov 
v organiziranem vzgojnoizobraževalnem in drugem delu ter 
obseg organiziranega vzgojnoizobraževalnega dela in dru- 
gega dela za delavce; za študente oziroma delavce v visokem 
izobraževanju pa tudi obseg dela oziroma sodelovanja v razi- 
skovalnem delu; 

- program in organizacijo dejavnosti izobraževalne orga- 
nizacije na samoupravnem, družbenopolitičnem, kulturnem, 
tehničnem in telesnokulturnem področju; 

- načrt usmerjanja in vpisa; 
- način zagotavljanja pogojev za uspešno izobraževanje 

udeležencev: 
- razporeditev počitnic; 
- razporeditev učencev oziroma študentov v oddelke in 

učne skupine; 
- strokovno izpopolnjevanje delavcev; , 
- sodelovanje izobraževalne organizacije z drugimi samo- 

upravnimi organizacijami in skupnostmi, strokovnimi in dru- 
gimi društvi ter sodelovanje zunanjih sodelavcev v vzgojno- 
izobraževalnem in drugem delu; 

- druge naloge, povezane z vzgojnoizobraževalnim delom, 
v visokem izobraževanju pa tudi z raziskovalnim delom ali 
umetniško dejavnostjo. 

86. člen 
Za smotrno in učinkovito organizacijo vzgojnoizobraževal- 

nega dela razporeja izobraževalna organizacija udeležence 
izobraževanja v delovne oziroma učne skupine, oddelke in 
letnike v skladu z normativi, ki jih ob upoštevanju pedagoških 
načel in posebnosti organiziranega vzgojnoizobraževalnega 
dela določijo uporabniki in izvajalci v posebni izobraževalni 
skupnosti s samoupravnim sporazumom v skladu z enotnimi 
osnovami standardov in normativov, sprejetih v Izobraževalni 
skupnosti Slovenije. 

Pri izvajanju posameznih vzgojnoizobraževalnih programov 
lahko izobraževalna organizacija, v skladu s pedagoškimi 
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načeli, doseženimi učnimi uspehi, sposobnostmi in interesi 
učencev oziroma študentov, razporeja učence oziromia štu- 
dente istih ali različnih letnikov v delovne oziroma učne sku- 
pine pri posameznih predmetih in drugih sestavinah pro- 
grama. 

88. člen 
Izobraževanje za pridobitev magisterija in za pridobitev 

doktorata znanosti lahko organizirajo tudi raziskovalne orga- 
nizacije, ki izpolnjujejo pogoje za izvajanje tega izobraževa- 
nja, določene s tem zakonom. 

Izobraževanje po prejšnjem odstavku lahko organizacijo 
raziskovalne organizacije na tistih področjih, na katerih 
opravljajo raziskovalno in vzgojnoizobraževalno delo delavci, 
ki so si pridobili naziv visokošolskega učitelja ali znanstve- 
nega delavca po tem zakonu. 

90. člen 
Doktorska disertacija mora biti samostojen in izviren pri- 

spevek k znanstveni disciplini, iz katere želi kandidat pridobiti 
doktorat znanosti. 

Temo doktorske disertacije sprejme svet izobraževalne 
organizacije oziroma raziskovalne organizacije, ki organizira 
izobraževanje za pridobitev doktorata znanosti, po tem ko 
dobi mnenje ustreznega strokovnega organa ter organizacije, 
določenega z njenim statutom. 

Za doktorsko disertacijo se lahko šteje tudi znanstveno delo 
ali več takih del, ki pomenijo zaokroženo celoto. 

Doktorska disertacija se javno zagovarja pred komisijo, ki jo 
sestavljajo visokošolski učitelji in znanstveni delavci. 

92. člen 
Znanstvene discipline oziroma področja, na katerih izobra- 

ževalne oziroma raziskovalne organizacije organizirajo izo- 
braževanje za pridobitev magisterija in doktorata znanosti ter 
postopek za pridobitev magisterija in doktorata znanosti, 
način objave doktorske disertacije in postopek za odvzem 
doktorata znanosti se določjo s statutom izobraževalne ozi- 
roma raziskovalne organizacije in statutom univerze v skladu 
s tem zakonom in samoupravnim sporazumom, ki ga sklenejo 
izobraževalne in raziskovalne organizacije, ki izvajajo to izo- 
braževanje, in univerze. 

94. čien 
Priznanemu znanstvenemu in družbenemu delavcu, ki je 

s svojim delom pomembno prispeval k razvoju znanosti ter 
kulturnemu in družbenemu razvoju, se lahko podeli častni 
doktorat. 

častni doktorat podeljuje univerza na predlog izobraže- 
valne oziroma raziskovalne organizacije, na kateri se lahko 
pridobi doktorat znanosti. 

95. člen 
S preverjanjem oziroma ocenjevanjem znanja se ugotavlja 

oziroma izraža uspešnost udeležencev izobraževanja pri 
izpolnjevanju obveznosti po vzgojnoizobraževalnem pro- 
gramu. 

Znanje se preverja on ocenjuje po posameznih predmetih, 
predmetnih področjih in drugih sestavinah učnega načrta. Ob 
koncu pouka v šolskemi letu se v srednjem izobraževanju 
v skladu s tem zakonom ocenjuje tudi dosežen splošni učni 
uspeh. 

97. člen 
Udeleženec izobraževanja lahko predloži obrazložen ugo- 

vor zoper oceno, vpisano v indeks. Ugovor mora predložiti 
najkasneje v treh dneh. 

Ravnatelj oziroma dekan najpozneje v treh dneh po pre- 
jemu ugovora imenuje komisijo, ki se prepriča o znanju udele- 
ženca izobraževanja in ga oceni. Ocena komisije je dokončna. 

S statuti izobraževalnih organizacij se v skladu s tem zako- 
nom in v skladu z vzgojnoizobraževalnimi programi podrob- 
neje določijo oblike in načini preverjanja oziroma ocenjevanja 
znanja, postopek za ugotavljanje upravičenosti ugovora ude- 
ležencev na oceno in sestav komisije iz prejšnjega odstavka. 

98. člen 
O rezultatih preverjanja in ocenjevanja znanja posameznih 

učencev oziroma študentov vodi izobraževalna organizacija 
dokumentacijo. 

Sestavni del dokumentacije je izkaz o doseženih rezultatih 
izobraževanja učenca oziroma študenta po posameznih pred- 
metih, predmetnih področjih oziroma drugih sestavinah 
učnega načrta (v nadaljnjem besedilu: indeks). 

Indeks je javna listina. 

99. člen 
Preverjanje in ocenjevanje znanja je podlaga za napredova- 

nje in usmerjanje učencev oziroma študentov. 
Z vzgojnoizobraževalnim programom se določi, katere 

obveznosti iz posameznega letnika mora opraviti učenec ozi- 
roma študent, da napreduje v naslednji letnik. 

Z vzgojnoizobraževalnim programom se lahko tudi določi, 
v katerih rokih in s kakšnim uspehom mora učenec oziroma 
študent obvladati posamezne predmete ali predmetna 
področja iz določenega letnika za napredovanje v določeni 
smeri izobraževanja. 

Učenec oziroma študent, ki ni opravil obveznosti ali ji ni 
opravil na ustrezni ravni uspešnosti, ima pravico, da 
naknadno oziroma ponovno opravi te obveznosti do konca 
šolskega leta. 

S statutom izobraževalne organizacije se v skladu s tem 
zakonom določijo roki, pogoji in način za naknadno oziroma 
ponovno izpolnitev obveznosti. 

102. člen 
Učenci oziroma študenti, ki niso izpolnili z vzgojnoizobra- 

ževalnim programom določenih obveznosti za napredovanje 
v naslednji letnik, lahko v skladu s tem zakonom ponavljajo 
letnik ali pa nadaljujejo izobraževanje v okviru druge smeri 
pod pogoji, ki jih določa ta zakon za prestopanje v drugo smer 
izobraževanja. 

106. člen 
Po uspešno končanem srednjem oziroma visokem izobra- 

ževanju dobi učenec oziroma študent diplomo. V diplomi se 
navede smer izobraževanja oziroma vrsta in stopnja stro- 
kovne izobrazbe, lahko pa tudi poklic, za katerega se je 
usposobil oziroma strokovni naslov v skladu z zakonom. 

Po uspešno končanem izpopolnjevanju strokovne izo- 
brazbe dobi udeleženec izobraževanja potrdilo, v katerem se 
navedeta naziv programa in trajanje izobraževanja, lahko pa 
tudi dela in naloge, za katere se je usposobil. Po uspešno 
končanem programu za izpopolnjevanje, ki omogoča prido- 
biti naslov specialist, dobi udeleženec izobraževanja diplomo, 
v kateri se navede vrsta specializacije. 

107. člen 
Dokumenti o uspešno končanem izobraževanju za pridobi- 

tev strokovne izobrazbe so javne listine. Javne listine so tudi 
dokumenti o uspešno končanem izpopolnjevanju strokovne 
izobrazbe oziroma usposabljanju z delom po vzgojnoizobra- 
ževalnih programih, sprejetih v posebnih izobraževalnih 
skupnostih. 

Usposobljenost, ki jo je udeleženec pridobil z izobraževa- 
njem po programu za izpopolnjevanje oziroma po programu 
za usposabljanje, ki ga je sprejela temeljna organizacija, se 
priznava v tej organizaciji in v organizacijah, ki so se za tak 
program dogovorile. 

Dokumenti o uspešno končanem izobraževanju iz prejš- 
njega odstavka postanejo javne listine, če temeljna organiza- 
cija k programu za izpoopolnjevanje oziroma programu za 
usposabljanje, ki ga je sprejela, pridobi soglasje posebne 
izobraževalne skupnosti. 

113. člen 
Delavske univereze so izobraževalne organizacije, ki orga- 

nizirajo in izvajajo izobraževanje odraslih. Delavske univerze 
izvajajo različne programe za izpopolnjevanje, zlasti za 
potrebe dela, samoupravnega in političnega delovanja delav- 
cev, drugih delovnih ljudi in občanov, za njihovo delovanje na 
področju splošne ljudske obrambe in družbene samozaščite 
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ter za uresničevanje njihovih izobraževalnih, kulturnih in dru- 
gih potreb. 

Delavske univerze razvijajo in izvajajo tudi različne oblike 
organizirane pomoči delavcem, drugim delovnim ljudem in 
občanom, ki s samoizobraževanjem pridobivajo strokovno 
izobrazbo v skladu s tem zakonom. 

Delavske univerze lahko pod pogoji, ki jih določa ta zakon, 
izvajajo programe ali dele programov za pridobitev izobrazbe 
v srednjem izobraževanju, če so se tako sporazumeli uporab- 
niki in izvajalci v posebni izobraževalni skupnosti. 

V zvezi z opravljanjem nalog iz prvega, drugega in tretjega 
odstavka tega člena, delavske univerze sodelujejo z uporab- 
niki pri ugotavljanju izobraževalnih interesov in potreb, pri 
planiranju izobraževanja odraslih, pri pripravi vzgojnoizobra- 
ževalnih programov ter pri usmerjanju. 

118. člen 
Visokošolske delovne organizacije, visokošolske temeljne 

organizacije v sestavi drugih delovnih organizacij in razisko- 
valne organizacije, ki izvajajo izobraževanje za pridobitev 
magisterija oziroma doktorata znanosti, se za izpolnjevanje 
s tem zakonom določenih nalog, ki zahtevajo enotnost 
sistema, obvezno združujejo v univerze. 

V univerze se lahko združujejo tudi organizacije združe- 
nega dela, ki s svojo dejavnostjo zagotavljajo pogoje za ures- 
ničevanje visokega izobraževanja (domovi za študente, knjiž- 
nice, inštituti). 

Univerze so skupnosti in so pravne osebe. 

119. člen 
Univerze: 
- sodelujejo pri načrtovanju razvoja usmerjenega izobraže- 

vanja v Socialistični republiki Sloveniji; 
- usklajujejo merila in postopke za volitve v nazive visoko- 

šolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in sodelavcev; 
- spodbujajo organiziranje stalnega izpopolnjevanja viso- 

košolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in sodelavcev; 
- spodbujajo organiziranje marksističnega izobraževanja 

in ustanavljanja marksističnih centrov ter pri tem sodelujejo; 
- usklajujejo časovno razporeditev organiziranega vzgoj- 

noizobraževalnega dela in trajanje šolskih počitnic; 
- usklajujejo načrtovanje in izvajanje izobraževanja za 

splošno ljudsko obrambo in družbeno samozaščito ter načrte 
obrambnih priprav pri članicah univerze; 

~ spodbujajo organiziranje interdisciplinarnega izobraže- 
vanja; 

- sodelujejo pri usmerjanju; 
- promovirajo doktorje znanosti in podeljujejo častni dok- 

torat; 
- dajejo soglasje k podelitvi naslova zaslužni profesor; 
- spodbujajo in sodelujejo pri organizaciji visokošolskega 

informacijsko-dokumentacijskega sistema; 
- ustanavljajo organizacije, katerih dejavnost omogoča 

uresničevanje nalog univerz oziroma njihovih članic; 
- spodbujajo in pospešujejo interesne dejavnosti študen- 

tov in skrbijo za urejanje stanovanjskih, zdravstvenih in dru- 
gih vprašanj njihovega življenja in dela; 

- opravljajo druge naloge, ki jih določa zakon in samou- 
pravni sporazum o združitvi. 

122. člen 
Za izpolnjevanje svojih strokovnih nalog, za razširjanje in 

poglabljanje znanja učencev oziroma študentov in za njihovo 
usposabljanje za samostojno delo, organizira izobraževalna 
organizacija knjižnico. 

S statutom izobraževalne organizacije se podrobneje dolo- 
čijo naloge knjižnice in njena vloga pri izvajanju vzgojnoizo- 
braževalnega dela. 

125. člen 
Izobraževalno delovno organizacijo lahko ustanovijo orga- 

nizacije združenega dela, samoupravne interesne skupnosti, 
krajevne skupnosti, družbenopolitične skupnosti in druge 
družbene pravne osebe, še so izpolnjeni pogoji, določeni 
s tem zakonom. 

Izobraževalna delovna organizacija se lahko ustanovi, če so 
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poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, izpolnjeni še 
naslednji pogoji: 

- če je ustanovitev take organizacije v skladu s planom 
posebne izobraževalne skupnosti oziroma s planom ustrezne 
družbenopolitične skupnosti; 

- če so ugotovljene dolgoročne potrebe po izobraževanju 
delavcev, drugih delovnih ljudi in občanov za opravljanje 
določene vrste oziroma določene zahtevnosti dela oziroma 
dolgoročne potrebe po drugi izobraževalni dejavnosti po tem 
zakonu in teh potreb ne morejo zadovoljiti obstoječe izobra- 
ževalne organizacije ob racionalni organizaciji dela; 

- če so sprejeti vzgojnoizobraževalni programi, na podlagi 
katerih bo izobraževalna organizacija izvajala vzgojnoizobra- 
ževalno delo. 

Določba tretje alinee prejšnjega odstavka ne velja za 
domove za učence oziroma za domove za študetne, določba 
prve alinee prejšnjega odstavka pa ne velja za izobraževalne 
centre, 

126. člen 
Ustanovitelj začne postopek za ustanovitev izobraževalne 

delovne organizacije s sprejetjem elaborata o družbeni in 
ekonomski upravičenosti njene ustanovitve. 

Preden sprejme elaborat iz prejšnjega odstavka mora usta- 
novitelj dobiti soglasje o upravičenosti ustanovitve: 

- od posebne izobraževalne skupnosti, kadar ustanovitelj 
ni posebna izobraževalna skupnost; 

- za ustanovitev srednje šole, doma za učence oziroma 
doma za študente, delavske univerze in izobraževalnega cen- 
tra od skupščine občine, na območju katere je sedež te 
izobraževalne delovne organizacije; 

- za ustanovitev višje ali visoke šole od Skupščine Sociali- 
stične republike Slovenije. 

Določbe prejšnjega odstavka veljajo tudi v primeru, če se 
izobraževalna organizacija organizira kot izobraževalna 
temeljna organizacija v sestavi delovne organizacije. 

128. člen 
Izobraževalna organizacija sme začeti z vzgojnoizobraže- 

valnim delom po tem, ko za vzgojo in izobraževanje pristojni 
republiški upravni organ v postopku verifikacije ugotovi: 

- da so izpolnjeni pogoji za ustanovitev izobraževalne 
organizacije, določeni v 125. členu tega zakona; 

- da je v vzgojnoizobraževalne programe, ki jih izobraže- 
valna organizacija izvaja, vključeno minimalno število udele- 
žencev izobraževanja, ki ga določi posebna izobraževalna 
skupnost; 
- da je zagotovljeno zadostno število ustrezno usposoblje- 
nih delavcev, ki bodo opravljali vzgojnoizobraževalno ozi- 
roma raziskovalno ter drugo strokovno delo; 

- da so zagotovljena materialna sredstva in izpolnjeni 
drugi pogoji za izvajanje programa, ki jih določa ustrezen 
vzgojnoizobraževalni program; 

- da so zagotovljeni pogoji za izvajanje vzgojnoizobraže- 
valnih programov najmanj za čas izobraževanja prve vpisane 
generacije udeležencev izobraževanja; 

- da so izpolnjeni drugi pogoji, določeni z zakonom, druž- 
benim dogovorom in vzgojnoizobraževalnim programom. 

Izpolnjevanje pogojev za opravljanje raziskovalnega dela na 
višjih in visokih šolah, ugotavlja za raziskovalno dejavnost 
pristojni republiški upravni organ v skladu s posebnim za- 
konom. 

129. člen 
Izobraževalna organizacija lahko uvede nove programe za 

pridobitev izobrazbe in programa za izpopolnjevanje, ali spre- 
meni svojo dejavnost, če za vzgojo in izobraževanje pristojni 
republiški upravni organ ugotovi, da so izpolnjeni pogoji iz 
prejšnjega člena. 

130. člen 
Zahtevek za verifikacijo izobraževalne organizacije oziroma 

za uvedbo posameznega vzgojnoizobraževalnega programa 
predloži izobraževalna organizacija ali njen ustanovitelj za 
vzgojo in izobraževanje pristojnemu republiškemu uprav- 
nemu organu. 

Po opravljenem verifikacijskem postopku in ko izobraže- 
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valna organizacija izpolni pogoje za ustanovitev in začetek 
dela po tem zakonu, se izobraževalna organizacija vpiše v raz- 
vid izobraževalnih organizacij, ki ga vodi za vzgojo in izobra- 
ževanje pristojni republiški upravni organ. Z vpisom v razvid 
pridobi izobraževalna organizacija pravico opravljati vzgojno- 
izobraževalno delo in izdajati diplome in javne listine. 

V razvid izobraževalnih organizacij se vpiše tudi razisko- 
valna organizacija, ki izvaja izobraževanje za pridobitev magi- 
sterija oziroma doktorata znanosti po tem, ko za vzgojo in 
izobraževanje pristojni republiški upravni ogran ugotovi, da 
izpolnjuje pogoje za izvajanje tega izobraževanja. 

Izobraževalna organizacija, ki ne izpolnjuje več pogojev za 
izvajanje vzgojnoizobraževalnih programov, se izbriše iz raz- 
vida izobraževalnih organizacij. 

131. člen 
Republiški upravni organ, pristojen za vzgojo in izobraževa- 

nje, podrobneje določi postopek verifikacije ter vsebino in 
način vodenja razvida izobraževalnih organizacij. 

141. člen 
Organ upravljanja izobraževalne organizacije je svet izobra- 

ževalne organizacije, ki ga sestavljajo delegati delavcev, dele- 
gati učencev oziroma delegati študentov in delegati družbene 
skupnosti. 

Delegate delavcev in delegate učencev oziroma delegate 
študentov volijo in odpokličejo ti neposredno, delegate druž- 
bene skupnosti pa ustanovitelj, organi pristojne družbenopo- 
litične skupnosti in družbenopolitičnih organizacij, ter zbor 
uporabnikov ustrezne posebne izobraževalne skupnosti ozi- 
roma njene enote na način, ki ga sam določi. 

142. člen 
Delegati družbene skupnosti v svetu izobraževalne organi- 

zacije soodločajo: 
pri sprejemanju sklepov, s katerimi se uresničujejo 

skupni smotri izobraževalne organizacije, uporabnikov in 
širše družbene skupnosti; 

pri določanju politike vzgojnoizobraževalnega oziroma 
raziskovalnega in umetniškega dela; 

o spremembi dejavnosti, o statusnih spremembah in 
o spremembi imena izobraževalne organizacije; 

pri določanju razvojnih programov in odločanju o razšir- 
jeni reprodukciji; 

— pri določanju cen Storitev; 
pri določanju predloga statuta in sprejemanju drugih 

samoupravnih splošnih aktov, razen tistih, s katerimi se ure- 
jajo delitev tistega dela dohodka, ki je namenjen osebni in 
skupni porabi, in medsebojna delovna razmerja; 

pri določanju smernic za plan in elementov za sklepanje 
samoupravnih sporazumov o temeljih polanov samoupravnih 
organizacij in skupnosti ter temeljev plana družbenopolitične 
skupnosti; 

pri sprejemanju planov izobraževalne organizacije- 
— pri določanju razpisa za vpis; 
— pri sprejemanju letnega delovnega načrta in analize 

učinkovitosti dela; 
Pri sprejemanj finančnega načrta, periodičnih obračunov 

in zaključnega računa; 
— pri uresničevanju načel in meril kadrovske politike in 

njihovem izvajanju; 
— pri volitvah in odpoklicu izvršilnih organov in imenova- 

njih oziroma razrešitvah poslovodnega organa ter njihovih 
članov in delavcev s posebnimi pooblastili in odgovornostmi 

— pri volitvah v nazive učiteljev, znanstvenih delavcev in 
sodelavcev ter pri preverjanju pogojev, ki jih morajo le-ti 
izpolnjevati: 

pri drugih vprašanjih, določenih s samoupravnim spora- 
zumom, statutom ali drugim splošnim samoupravnim aktom 
izobraževalne organizacije. 

144. člen 
Odločitve v svetu so sprejete, če jih je v enakem besedilu 

sprejela večina delagatov delavcev in večina delegatov učen- 

cev oziroma delegatov študentov, v zadevah iz 142. člena tega 
zakona pa tudi večina delegatov družbene skupnosti. 

Če odločitve niso bile sprejete v enakem besedilu, se izvede 
postopek usklajevanja. 

S statutom izobraževalne organizacije se podrobneje dolo- 
čijo zadeve, ki jih opravlja svet, način dela sveta, postopek pri 
sprejemanju samoupravnih splošnih aktov in drugih odločitev 
ter postopek usklajevanja. 

146. člen 
Svet izobraževalne organizacije ima lahko izvršilne organe. 

Člane izvršilnih organov izvoli svet izobraževalne organizacije 
izmed delavcev izobraževalne organizacije, učencev oziroma 
študentov in delegatov družbene skupnosti. 

Izvršilni organi dajejo svetu mnenja in predloge ter izvršu- 
jejo sklepe sveta, določene s statutom izobraževalne oraani- 
zacije. 

147. člen 
Izobraževalna organizacija ima individualni ali kolegijski 
poslovodni organ. 

Poslovodni organ izobraževalne organizacije imenuje svet 
izobraževalne organizacije po javnem razpisu na predlog raz- 
pisne komisije. 

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka imenuje individu- 
alni poslovodni organ ali predsednika kolegijskega poslovod- 
nega organa višje in visoke šole svet te šole iz vrst njenih 
učiteljev, člane kolegijskega poslovodnega organa pa lahko 
tudi iz vrst drugih delavcev in študentov na predlog Sociali- 
stične zveze delovnega ljudstva. 

Za individualni poslovodni organ ali predsednika kolegij- 
skega poslovodnega organa srednje šole oz. doma za učence 
je lahko imenovan, kdor izpopolnjuje pogoje za učitelja, vzgo- 
jitelja ali sodelavca srednje šole oziroma doma za učence, 
določene s tem zakonom in statutom izobraževalne organiza- 
cije in ima pedagoško izobrazbo ter najmanj pet let delovnih 
izkušenj v vzgojnoizobraževalnem delu. 

150. člen 
Za uresničevanje družbenih vzgojnoizobraževalnih smotrov 

ter za organizacijo vzgojnoizobraževalnega dela, izobraže- 
valna organizacija s statutom ali drugim samoupravnim sploš- 
nim aktom podrobneje uredi opravljanje nalog pedagoškega 
vodstva in naloge individualnega poslovodnega organa ali 
predsednika kolegijskega poslovodnega organa v zvezi 
s pedagoškim vodstvom. 

Ravnatelj je pedagoški vodja in je odgovoren za uresničeva- 
nje družbenih vzgojnoizobraževalnih smotrov in za organiza- 
cijo vzgojnoizobraževalnega dela, ter s tem namenom: 

— vodi delo učiteljskega oziroma vzgojiteljskega zbora; 
— načrtno prisostvuje pri vzgojnoizobraževalnem delu 

posameznih učiteljev ozoroma vzgojiteljev, analizira vsebino, 
oblike in metode njihovega dela, jim pomaga in svetuje ter 
ocenjuje njihovo delo; 

— skrbi za odpravljanje strokovnih pedagoških pomanjklji- 
vosti pri vzgojnoizobraževalnem delu in za skladnost tega 
dela z družbenimi smotri usmerjenega izobraževanja; 

— skrbi za razvijanje oblik, metod in tehnologije vzgojno- 
izobraževalnega dela; 

~ skrbi za povezovanje srednje šole oziroma doma za 
učence z okoljem, zlasti z organizacijami združenega dela, ki 
sodelujejo pri uresničevanju vzgojnoizobraževalnih pro- 
gramov; 

— skrbi za zagotavljanje mentorstva pripravnikom; 
— skrbi za družbenopolitično pedagoško in drugo izpopol- 

njevanje učiteljev, vzgojiteljev in sodelavcev; 
— opravlja druge naloge v skladu s samoupravnimi spološ- 

nimi akti. 
Ravnatelj o svojih ugotovitvah v zvezi s pedagoškim vod- 

stvom obvešča samoupravne in strokovne organizacije sred- 
nje šole oziroma doma za učence ter jim predlaga ukrepe za 
odpravo pomanjkljivosti in napredek vzgojnoizobraževalnega 
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151. člen 162. člen 
Izobraževalna enota ima vodjo enote, ki ga imenuje organ 

upravljanja temeljne ali druge organizacije združenega dela 
oziroma delovne skupnosti v katere sestavi je ta enota. 

Vodja izobraževalne enote, ki izvaja srednje izobraževanje 
oziroma dejavnost doma za učence, opravlja naloge pedago- 
škega vodje in zanj veljajo določbe četrtega odstavka 147. 
člena tega zakona in določbe prejšnjega člena. 

153. člen 
Strokovni organi srednje šole so učiteljski zbor, učiteljski 

zbori oddelkov in razredniki. 
Učiteljski zbor srednje šole sestavljajo učitelji in sodelavci, 

ki opravljajo vzgojnoizobraževalno delo; učiteljski zbor 
oddelka pa sestavljajo učitelji in sodelavci, ki opravljajo vzgoj- 
noizobraževalno delo v posameznem oddelku. 

Dom za učence ima vzgojiteljski zbor, ki ga sestavljajo 
vzgojitelji in sodelavci, ki opravljajo vzgojnoizobraževalno 
delo z učenci. 

Učiteljski oziroma vzgojiteljski zbor obravnava strokovna in 
druga vprašanja v zvezi z organizacijo vzgojnoizobraževal- 
nega dela in uresničevanja vzgojnoizobraževalnih programov 
in družbenih vzgojno izobraževalnih smotrov in opravlja 
druge naloge v skladu z zakonom in statutom srednje šole 
oziroma doma za učence. 

Učiteljski zbor oddelka obravnava vprašanja, ki zadevajo 
vzgojnoizobraževalno delo v oddelku oziroma učni skupini in 
opravlja druge naloge v skladu z zakonom in statutom srednje 
šole. 

Razrednik vodi delo učiteljskega zbora oziroma oddelka in 
je mentor zboru učencev oddelka oziroma letnika. 

Srednje šole imajo lahko tudi druge strokovne organe za 
obravnavanje vprašanj vzgojnoizobraževalnega dela. Stro- 
kovni organi dajejo mnenja in predloge svet in izvršilnim 
organom. 

154. člen 
Višja oziroma visoka šola ima pedagoško-znanstveni zbor 

ali drugi ustrezen strokovni organ, ki obravnava strokovna 
vprašanja v zvezi z vzgojnoizobraževalnim in raziskovalnim 
delom ter daje mnenja in predloge svetu, izvršilnim organom 
in poslovodnemu organu. 

S statutom višje oziroma visoke šole se podrobneje določijo 
naloge strokovnega organa iz prejšnjega odstavka. 

155. člen 
Izobraževalna organizacija ima statut. 
Skupščina občine, na katere območju je sedež izobraže- 

valne organizacije, daje soglasje k statutu izobraževalne orga- 
nizacije. 

K statutu višje in visoke šole daje soglasje Skupščina Soci- 
alistične republike Slovenije. 

156. člen 
Organ upravljanja univerze je svet. 
Svet univerze sestavljajo delegati delavcev in delegati štu- 

dentov ter delegati družbene skupnosti, ki jih delegirajo sveti 
visokošolskih delovnih organizacij in sveti visokošolskih 
temeljnih organizacij, ki so v sestavi drugih delovnih organi- 
zacij, v skladu s samoupravnim sporazumom o združitvi v uni- 
verzo in njenim statutom. 

S statutom univerze se določijo zadeve, ki jih opravlja svet, 
ter način in postopek sprejemanja odločitev. 

Univerzo predstavlja in zastopa rektor. 

161. člen 
Udeleženci izobraževanja imajo pravico zahtevati varstvo 

svojih pravic pri samoupravnih organih izobraževalne organi- 
zacije. 

S statutom izobraževalne organizacije se določi postopek 
za uveljavljanje varstva pravic udeležencev izobraževanja. 

Udeleženci izobraževanja imajo pravico zahtevati pred 
sodiščem združenega dela sodno varstvo pravic, ki se nana- 
šajo na pridobitev in izgubo statusa udeleženca izobraževanja 
oziroma na sprejem in izključitev iz vzgojnoizobraževalne 
organizacije. 
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Izobraževalna organizacija s statutom določi postopek in 
merila za podeljevanje priznanj učencem in študentom, ki so 
pokazali posebno aktivnost in dosegli pomembne uspehe pri 
izobraževanju, proizvodnem delu ali raziskovalnem delu, pri 
samoupravljanju ter v družbenopolitičnih in interesnih dejav- 
nostih. 

Za kršitev dolžnosti in za neizpolnjevanje obveznosti po 
določbah tega zakona, statuta in drugih samoupravnih aktov 
izobraževalne organizacije, so udeleženci izobraževanja 
odgovorni v skladu s statutom izobraževalne organizacije. 

Študentje so za kršitev dolžnosti in neizpolnjevanje obvez- 
nosti odgovorni pred disciplinskimi sodišči za študente, štu- 
denti, ki bivajo v domovih, pa tudi pred disciplinskimi sodišči 
v domovini. 

Ukrepi v primeru kršitve dolžnosti in neizpolnjevanja obvez- 
nosti so: opomin, ukor in izključitev iz izobraževalne organi- 
zacije. 

Ukrep izključitve iz izobraževalne organizacije se lahko 
izreče za najtežje kršitve dolžnosti oziroma za ponavljajoče se 
neizpolnjevanje obveznosti, vendar največ za dobo dveh let. 

Pri določanju in izrekanju ukrepov učencem je potrebno 
upoštevati osebnostno razvitost učenca ter vzgojno vrednost 
ukrepa za spodbujanje učenca k aktivnemu delu in izpolnje- 
vanju dolžnosti oziroma obveznosti. 

Natančnejše določbe o odgovornosti udeležencev izobra- 
ževanja, o postopku in načinu izrekanja ukrepov in o disci- 
plinskih sodiščih'se predpišejo s statutom izobraževalne or- 
ganizacije. 

165. člen 
Vpis v začetni letnik izobraževanja po posameznem pro- 

gramu za pridobitev izobrazbe se opravi na podlagi razpisa. 
Z razpisom se objavijo pogoji za vpis v skladu s tem zako- 

nom, vzgojnoizobraževalnim programom in statutom izobra- 
ževalne organizacije ter predvideno število učencev oziroma 
študentov, ki jih bo izobaževalna organizacija lahko vpisala za 
izobraževanje po posameznem vzgojnoizobraževalnem pro- 
gramu. 

Predvideno število iz prejšnjega odstavka se določa na 
podlagi ugotovljenih izobraževlanih in kadrovskih potreb ter 
v skladu z obsegom izobraževanja po posameznih vzgojno- 
izobraževalnih programih, dogovorjenih v samoupravnih spo- 
razumih o temeljih plana posebnih izobraževalnih skupnosti. 

Razpis za vpis po prvem odstavku tega člena mora biti 
objavljen najmanj šest mesecev pred začetkom šolskega leta. 

Na podlagi razpisa se opravi tudi vpis v izobraževanje po 
programih za izpopolnjevanje, sprejetih v posebni izobraže- 
valni skupnosti. 

169. člen 
Status učenca oziroma študenta preneha: 
- ko izpolni obveznosti, določene z vzgojnoizobraževal- 

nim programom oziroma za študente najkasneje po preteku 
šestih mesecev od konca zadnjega letnika izobraževanja: 

- če se med izobraževanjem ne vpiše v naslednji letnik 
v rokih, ki so določeni s statutom izobraževalne organizacije; 

- če se izpiše iz izobraževalne organizacije; 
- če mu je bil izrečen ukrep izključitve. 
Ne glede na določbo prve in druge alinee prejšnjega 

odstavka lako izobraževalna organizacija za študente multi- 
disciplinarnega izobraževanja, vrhunske športnike ter zaradi 
drugih opravičenih razlogov iz 103. člena tega zakona, ki jih 
določi s statutom, odloči, da učencu oziroma študentu, ki ni 
izpolnil obveznosti po vzgojnoizobraževalnem programu, ne 
preneha status učenca oziroma študenta, vendar največ za 
dobo dveh let. 

V času, ko učenci oziroma študenti v skladu s tem zakonom 
ponavljajo letnik, imajo status učenca oziroma študenta. 

170. člen 
Domovi za učence sprejemajo učence na podlagi pogojev 

in meril za sprejem, ki jih določajo posebne izobraževalne 
skupnosti, potem ko so jih uskladile v Izobraževalni skupnosti 
Slovenije. 

Domovi za študente sprejemajo študente na podlagi pogo- 
jev in meril za sprejem, ki jih določi Izobraževalna skupnost 
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Slovenije po predhodni uskladitvi v univerzah. 
O sprejemu učencev oziroma študentov v dom odloča 

komisija za sprejem, ki jo imenuje svet doma. 
Podrobnejše določbe o postopku za sprejem in način ime- 

novanja članov komisije za sprejem določa statut doma za 
učence oziroma doma za študente. 

175. člen 
Učitelj v srednji šoli je lahko, kdor ima ustrezno strokovno 

izobrazbo, in sicer: 
- učitelj splošnoizobraževalnih in strokovno-teoretičnih 

predmetov mora imeti visoko strokovno izobrazba ustrezne 
smeri; 

- učitelj praktičnega pouka mora imeti najmanj višjo stro- 
kovno izobrazbo ustrezne smeri in tri leta ustrezih delovnih 
izkušenj. 

Če si v določeni smeri ni mogoče pridobiti strokovne izo- 
brazbe v skladu s prvo in drugo alineo prejšnjega odstavka, se 
šteje kot ustrezna najvišja stopnja strokovne izobrazbe, ki jo 
je mogoče doseči v tej smeri. 

Z vzgojnoizobraževalnim programom se v skladu s prvim in 
drugim odstavkom tega člena določi, katero smer in stopnjo 
strokovne izobrazbe ter vrsto in obseg delovnih izkušenj mora 
imeti učitelj za poučevanje posameznega predmeta. 

179. člen 
Učitelji, sodelavci, vzgojitelji in drugi strokovni delavci 

morajo imeti tudi pedagoško-andragoško izobrazbo. 
Program za pridobitev pedagoško-andragoške izobrazbe iz 

prejšnjega odstavka določi posebna izobraževalna skupnost 
za področje vzgoje in izobraževanja. 

Vzgojnoizobraževalno delo lahko prično opravljati tudi 
osebe, ki nimajo pedagoško-andragoške izobrazbe. 

181. člen 
Nazivi visokošolskih učiteljev so: redni profesor, izredni 

profesor in docent, za izvajanje programa za pridobitev višje 
strokovne izobrazbe pa tudi višji predavatelj. 

Visokošolski učitelji so tudi učitelji, ki izvajajo praktični 
pouk, proizvodno delo in delovno prakso, veščine, obštudij- 
ske in druge interesne dejavnosti ter tiste predmete, pri kate- 
rih so pomembnejša posebna strokovna znanja kot pa znan- 
stvena ali umetniška usposobljenost. Ti učitelji si morajo 
pridobiti naziv, ki ga določi statut višje ali visoke šole (v 
nadaljnjem besedilu: učitelji praktičnega pouka in veščin). 

Nazivi znanstvenih delavcev so: znanstveni svetnik, višji 
znanstveni sodelavec in znanstveni sodelavec. 

Nazivi visokošolskih sodelavcev so: asistent, lektor in stro- 
kovni sodelavec s posebnim nazivom, ki ga določi statut višje 
oziroma visoke šole. 

182. člen 
V nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in 

sodelavcev so lahko izvoljeni oziroma ponovno izvoljeni kan- 
didati, ki polega drugih pogojev, določenih s tem zakonom, 
s svojim družbenim in strokovnim delom ter rezultati dela: 

- dosegajo strokovno, znanstveno ali umetniško ustvarjal- 
nost ter imajo praktične izkušnje v stroki; 

- dokazujejo pedagoško usposobljenost; 
- prispevajo k razvoju socialističnega samoupravljanja in 

v tem še posebej humanih odnosov. 
Podrobnejše pogoje v skladu z merili iz prejšnjega odstavka 

in v skladu s 183., 184., 188. in 189. členom tega zakona določi 
statut višje in visoke šole. Pogoje za izvolitev v nazive visoko- 
šolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in sodelavcev morajo 
višje in visoke šole uskladiti v univerzi in med univerzami. 

Pri ponovnih volitvah v nazive visokošolskih učiteljev, znan- 
stvenih delavcev in sodelavcev se upošteva zlasti uspešnost 
njihovega dela po zadnji izvolitvi. 

183. člen 
Ob upoštevanju meril in ob izpolnjevanju pogojev, ki so 

določeni v prejšnjem členu, se lahko izvoli v naziv: 
- rednega profesorja, izrednega profesorja, docenta, 

znanstvenega svetnika, višjega znanstvenega sodelavca in 
znanstvenega sodelavca, kdor ima doktorat znanosti; 

- rednega profesorja, izrednega profesorja in docenta 

umetniških disciplin na umetniški akademiji, kdor ima visoko 
strokovno izobrazbo ustrezne smeri in pomembna umetniška 
dela; 

- rednega profesorja, izrednega profesorja in docenta 
znanstvenih disciplin na umetniški akademiji, kdor ima dokto- 
rat znanosti; te znanstvene discipline morajo biti v statutu 
umetniške akademije posebej določene; 

- višjega predavatelja, kdor si je pridobil magisterij ozi- 
roma kdor je opravil specializacijo po programu izpopolnjeva- 
nja visoke strokovne izobrazbe; 

- učitelja praktičnega pouka in veščin, kdor ima visoko 
strokovno izobrazbo ustrezne smeri in najmanj pet let" 
ustrezne prakse; če si v določeni smeri ni mogoče pridobiti 
visoke strokovne izobrazbe, se šteje kot ustrezna, najvišja 
stopnja strokovne izobrazbe, ki jo je mogoče pridobiti v tej 
smeri; 

- asistenta, kdor ima visoko strokovno izobrazbo ustrezne 
smeri in najmanj eno leto ustrezne prakse; 

- lektorja, kdor ima visoko strokovno izobrazbo ustrezne 
smeri in najmanj tri leta ustrezne prakse; 

- strokovnega sodelavca, kdor ima visoko strokovno izo- 
brazbo ustrezne smeri, v višji šoli pa tudi, kdor ima višjo 
strokovno izobrazbo ustrezne smeri. 

Ne glede na določbo prve alinee prejšnjega odstavka se 
v naziv izrednega profesorja in docenta vojaških strokovnih 
disciplin lahko izvoli tudi oseba, ki ima visoko vojaško stro- 
kovno izobrazbo in končano komando štabno akademijo, 
vojaško visoko politično šolo Jugoslovanske ljudske armade 
ali šolo za ljudsko obrambo. 

Merila za priznavanje pomembnih umetniških del določijo 
umetniške akademije s posebnim samoupravnim spora- 
zumom. 

Določba druge alinee prvega odstavka tega člena se pri- 
merno uporablja tudi za učitelje drugih višjih in visokih šol za 
pouk predmetov, pri katerih je za usposobljenost učitelja 
pomembnejše merilo umetniška kot znanstvena usposoblje- 
nost. 

Z vzgojnoizobraževalnim programom se določijo predmeti 
oziroma predmetna področja, za katere so lahko učitelji izvo- 
ljeni v nazive po drugem odstavku 181. člena in predmeti iz 
prejšnjega odstavka. 

184. člen 
V naziv izrednega profesorja in docenta oziroma višjega 

predavatelja se lahko izvoli tudi oseba z visoko strokovno 
izobrazbo, ki se je posebej uveljavila s strokovnim, raziskoval- 
nim oziroma umetniškim delom v gospodarskih ali družbenih 
dejavnostih, pa nima doktorata znanosti oziroma magisterija. 

Za ponovno izvolitev mora oseba iz prejšnjega odstavka 
imeti doktorat znanosti oziroma magisterij. 

V naziv rednega profesorja se lahko v izjemnih primerih 
izvoli priznan znanstvenik, ki nima doktorata znanosti. 

185. člen 
V nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in 

sodelavcev voli svet visokošolske temeljne organizacije. 
Postopek za izvolitev se začne na predlog visokošolske 

temeljne organizacije ali na prošnjo kandidata. Visokošolska 
temeljna organizacija mora začeti postopek za ponovno izvo- 
litev delavca v ustrezen naziv najkasneje šest mesecev pred 
potekom dobe, za katero je bil delavec izvoljen v naziv. 

S statusom visokošolske temeljne organizacije se določi 
postopek za izvolitev v naziv visokošolskega učitelja, znan- 
stvenega delavca in sodelavca. 

Predno izvoli svet visokošolske temeljne organizacije kan- 
didata v naziv, si mora priskrbeti mnenje habilitacijske komi- 
sije pri univerzi. 

Proti odločitvi sveta visokošolske temeljne organizacije 
glede izvolitve v naziv je možno zahtevati sodno varstvo pred 
sodiščem združenega dela. Sodišče združenega dela presodi, 
ali je bil postopek za izvolitev v naziv izveden v skladu z zako- 
nom in samoupravnimi splošnimi akti in ali so dejstva, na 
katerih temelji ocena o izpolnjevanju pogojev iz 182. člena 
tega zakona, pravilno ugotovljena. 

186. člen 
Dela in naloge visokošolskih učiteljev, znanstvenih delav- 
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cev in sodelavcev se razpišejo odvisno od naziva, ki je potre- 
ben za opravljanje takih del in nalog vsakih pet oziroma tri 
leta. 

187. člen 
Pred izvolitvijo v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih 

delavcev in sodelavcev daje mnenje o tem, ali bo izpolnjena 
s tem zakonom določena merila za izvolitev v naziv, habilita- 
cijska komisija pri univerzi. 

S samoupravnim sporazumom o združitvi v univerzo se 
določi število članov habilitacijske komisije. 

Polovico članov habilitacijske komisije voli svet univerze iz 
vrst visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in sodelav- 
cev ter študentov, drugo polovico članov pa voli iz vrst druž- 
benopolitičnih in drugih javnih delavcev Skupščina Sociali- 
stične republike Slovenije na predlog Republiške konference 
Socialistične zveze delovnega ljudstva. 

Habilitacijska komisija sprejema mnenja iz prvega odstavka 
tega člena z enakopravnim odločanjem članov komisije, ki jih 
voli Svet univerze, in članov, ki jih voli Skupščina Sociali- 
stične republike Slovenije. 

Če v habilitacijski komisiji ni bilo doseženo soglasje, lahko 
člani komisije, ki jih je izvolila Skupščina Socialistične repu- 
blike Slovenije, predlagajo, naj Skupščina Socialistične repu- 
blike Slovenije sprejme stališče o tem, ali so izpolnjena s tem 
zakonom določena merila za izvolitev v naziv. Tako stališče 
lahko zahteva tudi habilitacijska komisija, kadar svet visoko- 
šolske temeljne organizacije pri izvolitvi v naziv ne upošteva 
njenega mnenja. 

Podrobnejše določbe o delu habilitacijske komisije se dolo- 
čijo s poslovnikom, ki ga sprejme komisija. 

188. člen 
Visokošolski učitelji in znanstveni delavci so voljeni v naziv 

za pet let in so lahko po enakem postopku znova izvoljeni. 

195. člen 
V okviru 42-urne delovne obveznosti tedenski delovni čas 

neposrednega vzgojnoizobraževalnega dela z učenci oziroma 
študenti ne sme preseči: 

a) v srednjem izobraževanju 
• 23 ur tedensko za učitelje splošnoizobraževalnih in stro- 

kovno-teoretičnih predmetov; 
- 30 ur tedensko za učitelje praktičnega pouka; 
- 35 ur tedensko za delavce, ki organizirajo proizvodno 

delo in delovno prakso; 
b) v visokem izobraževanju 
- 11 ur tedensko za učitelje in asistente splošno-izobraže- 

valnih in strokovno-teoretičnih predmetov; 
oziroma 16 ur tedensko za učitelje in asistente, ki nimajo 

obveznega raziskovalnega oziroma umetniškega dela po let- 
nem delovnem načrtu visokošolske organizacije; 

- 25 ur tedensko za delavce pri praktičnem pouku in za 
delavce, ki organizirajo proizvodno delo in delovno prakso; 

c) v domovih za učence 
- 30 ur tedensko vzgojnega dela vzgojiteljev. 

199. člen 
Učitelji, sodelavci in drugi strokovni delavci v srednjih 

šolah, delavskih univerzah in izobraževalnih centrih ter vzgo- 
jitelji v domovih za učence opravljajo strokovni izpit, s katerim 
dokažejo sposobnost za samostojno opravljanje vzgojnoizo- 
braževalnega in drugega dela. 

Strokovnega izpita ni treba opravljati delavcem, ki so opra- 
vili strokovni izpit v skladu z zakonom o vzgoji in varstvu 
predšolskih otrok in v skladu z zakonom o osnovni šoli. 

201. člen 
Delavci, ki so dolžni opravljati strokovni izpit po tem 

zakonu, in ga ne opravijo najkasneje v dveh letih po začetku 
dela v izobraževalni organizaciji, ne morejo več opravljati 
vzgojnoizobraževalnega dela. 

206. člen 
Programi za izpopolnjevanje ter programi za usposabljanje 

iz prejšnjega člena se oblikujejo tako, da omogočajo zlasti: 
- izpopolnjevanje in usposabljanje v stroki ter na pedago- 

škem, andragoškem, psihološkem, didaktičnem in metodič- 
nem področju; 

- usposabljanje z delom za sprotno spremljanje, ustvar- 
jalno razvijanje in uvajanje novih vsebin, organizacije, oblik, 
sredstev in metod vzgojnoizobraževalnega dela. 

207. člen 
S programom za pridobitev izobrazbe se lahko določi, da 

morajo delavci za izvajanje tega programa uspešno končati 
tudi določen program za izopolnjevanje oziroma program za 
usposabljanje. 

Pri izvajanju sprememb v vsebini programov za pridobitev 
izobrazbe oziroma uvajanju novih programov ter pri uvajanju 
inovacij v organizaciji, oblikah, sredstvih in metodah vzgojno- 
izobraževalnega dela mora biti sestavni del načrta uvajanja 
inovacij tudi načrt izpopolnjevanja ozorima usposabljanja 
delavcev, ki bodo inovacije uvajali v vzgojnoizobraževalno 
delo. 

V primeru iz prejšnjega odstavka sprejema programe za 
izpopolnjevanje oziroma programe za usposabljanje posebna 
izobraževalna skupnost za področje vzgoje in izobraževanja 
na predlog nosilca inovacije. 

208. člen 
Programe za izpopolnjevanje izvajajo višje in visoke šole ter 

izobraževalne organizacije, ki izobražujejo delavce v usmerje- 
nem izobraževanju. Pri tem sodelujejo z drugimi izobraževal- 
nimi organizacijami, z raziskovalnimi organizacijami, marksi- 
stičnimi centri ter s pedagoško službo. Skupaj z njimi lahko 
ustanavljajo centre za izpopolnjevanje in usposabljanje peda- 
goških delavcev. 

212. člen 
S statutom izobraževalne organizacije se v skladu z zako- 

nom podrobneje določijo vsebina, način priprave in roki vsa- 
koletne obravnave analize učinkovitosti. 

O enotnih merilih za pripravo analize učinkovitosti dela se 
uporabniki in izvajalci dogovorijo v posebni izobraževalni 
skupnosti po predhodni uskladitvi v Izobraževalni skupnosti 
Slovenije. 

213. člen 
Nadzor po tem zakonu obsega nadzor nad izvajanjem pro- 

gramov za pridobitev izobrazbe, programov za izpopolnjeva- 
nje in programov za usposabljanje ter nadzor zakonitosti dela 
izobraževalnih organizacij. 

216. člen 
Nadzor nad izvajanjem programov za pridobitev izobrazbe 

oziroma programov za izpopolnjevanje v srednjem izobraže- 
vanju ter nadzor nad izvajanjem vzgojnega programa v domo- 
vih za učence opravlja pedagoška služba v skladu s poseb- 
nimi predpisi. 
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PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA 

o pedagoški službi z osnutkom zakona (ESA-604) 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 135. seji dne 26. 
oktobra 1988 je določil besedilo: 

- PREDLOGA ZA IZDAJO ZAKONA O PEDAGOŠKI SLUŽBI 
Z OSNUTKOM ZAKONA, 

ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi prve alinee 215. 
člena, drugega odstavka 265. člena, 266. in 267. člena poslov- 
nika Skupščine SR Slovenije. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije predlaga Skupščini SR 
Slovenije, da hkrati obravnava predlog za izdajo zakona 
z osnutkom zakona, glede na to, da predlog za izdajo zakona 
o pedagoški službi odpravlja le neskladja z novimi sistem- 
skimi rešitvami na področju vzgoje in izobraževanja in se tako 
z združitvijo faz postopek za izdajo tega zakona časovno 
uskladi s postopkom za izdajo zakona o usmerjenem izobra- 
ževanju in zakona o svobodni menjavi dela na področju 

vzgoje in izobraževanja. 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na podlagi 69 člena 

poslovnika Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije in na 
podlagi 220. in 221. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije 
določi, da bodo kot njegovi predstavniki pri delu skupščinskih 
delovnih teles sodelovali: 

- dr. Ludvik HORVAT, član Izvršnega sveta Skupščine SR 
Slovenije in predsednik Republiškega komiteja za vzgojo in 
izobraževanje ter telesno kulturo, 

- Stane ČEHOVIN, namestnik predsednika Republiškega 
komiteja za vzgojo in izobraževanje ter telesno kulturo, 

- Milena MARKIČ, pomočnica predsednika Republiškega 
komiteja za vzgojo in izobraževanje ter telesno kulturo in 

- Bojan DOLENC, pomočnik predsednika Republiškega 
komiteja za vzgojo in izobraževanje ter telesno kulturo. 

REPUBLIŠKI KOMITE ZA VZGOJO 
IN IZOBRAŽEVANJE TER TELESNO 
KULTURO / 

POVZETEK 

Osnutek zagona o pedagoški službi opredeljuje pedago- 
ško službo kot dejavnost, potrebno za spremljanje in pro- 
učevanje učinkovitosti vzgojno-izobraževalnega sistema, 
razvijanje in posodabljanje vsebin in metod vzgojno-izo- 
braževalnega dela ter za zagotavljanje skladnosti vzgojno- 
izobraževalnega dela s sprejetimi predpisi o predšolski 
vzgoji, osnovnem izobraževanju in srednjem izobraževa- 
nju po programih, sprejetih na podlagi programske zas- 
nove. Z osnutkom se v bistvu usklajuje urejanje pedago- 
ške službe z drugimi predpisi v vzgoji in izobraževanju, pri 

čemer zaradi pomanjkanja potrebnih strokovnih podlag še 
vedno izhaja iz dosedanje koncepcije enotnosti razvojno- 
raziskovalnega dela, svetovanja in pedagoškega nadzora. 
Kljub temu pa so v osnutku zakona deloma že upoštevane 
potrebe prakse po preoblikovanju pedagoške službe. 
Bistveno večji poudarek je dan razvojno-raziskovalnemu, 
svetovalnemu delu in sprotnemu izpopolnjevanju in uspo- 
sabljanju delavcev v vzgoji in izobraževanju: »inšpekcijski 
nadzor- se omejuje na nujne intervencije. 

PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA 

o pedagoški službi 

I. USTAVNA PODLAGA ZA IZDAJO ZAKONA 

Ustavna podlaga za izdajo zakona o pedagoški službi je 13 
točka 321. člena Ustave SR Slovenije, ki določa, da Skupščina 
SR Slovenije z zakonom ureja sistem vzgojno-izobraževalne 
dejavnosti, in 333. člen Ustave SR Slovenije, po katerem se 
z zakonom lahko določi, da republiški upravni organi nepo- 
sredno opravljajo inšpekcijo nad uresničevanjem zakonov in 
drugih predpisov, za katerih uresničevanje so dolžni skrbeti. 

II. OCENA STANJA IN RAZLOGI 
ZA IZDAJO ZAKONA 

Veljavni zakon o pedagoški službi (Ur. I. SRS, št. 14/69 in 16/ 
74).ureja naloge in organizacijo pedagoške službe kot nad- 
zorne, svetovalne in strokovno proučevalne službe na 
področju predšolske vzgoje, osnovnih in srednjih šol. Tej 
službi nalaga tudi opravljanje drugega strokovnega dela pri 
načrtovanju organizacije izobraževanja, razvoju in uvajanju 
novih oblik in metod vzgojno-izobraževalnega dela in učne 
tehnologije, pripravljanju učbenikov in učil, organizaciji stro- 
kovnega izpopolnjevanja učiteljev ter prenosu rezultatov razi- 
skovalnega dela v vzgojno-izobraževalno prakso. Zakon 
podrobno razčlenjuje zlasti naloge pedagoškega nadzora in 
nadzora nad izvajanjem predpisov o vsebini in organizaciji 
vzgojno-izobraževalnega dela z močno poudarjenim nadzo- 
rom nad uresničevanjem družbenih vzgojno-izobraževalnih 
smotrov in skladnost le-teh z idejno usmerjenostjo sociali- 
stične samoupravne družbe. 

Veljavni zakon o pedagoški službi ni usklajen z novo 
sistemsko ureditvijo na področju vzgoje in izobraževanja 
(Zakon o vzgoji in varstvu predšolskih otrok - Ur. I. SRS, št. 5/ 
80; Zakon o osnovni šoli - Ur. I. SRS, št 5/80, 29/86; Zakon 
o usmerjenem izobraževanju - Ur. I. SRS, št. 11/80, 6/83 in 
Zakon o svobodni menjavi dela na področju vzgoje in izobra- 
ževanja - Ur. I. SRS, št. 1/80), ker le-ti drugače opredeljujejo 
pristojnosti in odgovornosti za pripravo in sprejemanje odlo- 
čitev na področju vzgoje in izobraževanja. 

Po navedenih predpisih opravlja Zavod SR Slovenije za 
šolstvo strokovno in administrativno delo za Strokovni svet 
SR Slovenije za vzgojo in izobraževanje ter za strokovne svete 
posebnih izobraževalnih skupnosti. To delo obsega zlasti 
delo v zvezi s pripravo in uresničevanjem vzgojno-izobraže- 
valnih programov in usklajevanjem teh programov v enotnem 
vzgojno-izobraževalnem sistemu. Možno pa je le, če poteka 
na podlagi sistematičnega razvojno-raziskovalnega dela. To 
pa ni povsem usklajeno z veljavnim zakonom o pedagoški 
službi, ki močno podčrtuje pedagoški nadzor, bistveno manj 
pa razvojno-raziskovalno in svetovalno delo ter stalno stro- 
kovno izpopolnjevanje in usposabljanje in tako ne ustvarja 
dovotj možnosti za uresničevanje najpomembnejšega dela 
dejavnosti pedagoške službe. 

Določbe veljavnega zakona o pedagoški službi so še bolj 
zastarele zaradi tega, ker se pripravljajo spremembe in dopol- 
nitve zakona o usmerjenem izobraževanju in spremembe in 
dopolnitve zakona o svobodni menjavi dela na področju 
vzgoje in izobraževanja. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je za ureditev tega 
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vprašanja leta 1987 predložil predlog zakona o pedagoški 
službi, ki ga je Skupščina SR Slovenije obravnavala in spre- 
jela na sejah Zbora združenega dela in Zbora občin 22. 4. 
1987. Izobraževalna skupnost Slovenije predloga zakona 
o pedagoški službi na seji 22. 4. 1987 ni sprejela, češ da je 
konceptualizacija pedagoške službe, ki je temeljila na združe- 
nosti razvojno-raziskovalnega in svetovalnega dela ter peda- 
goškega nadzora, neustrezna. Usklajevanje med Skupščino 
SR Slovenije in Izobraževalno skupnostjo Slovenije ni bilo 
uspešno, zato je Skupščina SR Slovenije predlog zakona 
o pedsgoški službi odložila, Izobraževelna skupnost Slovenije 
pa je sprejela sklep o oblikovanju alternativne rešitve pedago- 
ške službe. 

Po več kot enem letu je posebna delovna skupina Izobraže- 
valne skupnosti Slovenije izdelala »Predlog za rešitev vpra- 
šanj pedagoške službe«, ki temelji na naslednjih načelih: 

- »prehodu od države k samoupravi in ločitvi stroke od 
politike, 

- prehodu od institucionalnega k funkcionalnemu organi- 
ziranju, 

- prehodu od nadzorovanega učitelja k njegovemu perma- 
nentnemu usposabljanju.« 

Navedena načela bi bilo po mnenju »Predloga za rešitev 
vprašanj pedagoške službe« možno uresničiti z: 

- »ločitvijo nadzora od svetovanja in razvojnega dela, 
- ustanovitvijo pedagoškega centra in 
- revitalizacijo in rekonceptualizacijo funkcije svetovalnih 

delavcev v šolah.« 
Predlagatelj je »Predlog za rešitev vprašanj pedagoške 

službe« proučil in smiselno povzel ter vključil v osnutek 
zakona o pedagoški službi naslednje zamisli: 

1. Pomembnejšo vlogo in naloge dobivata razvojno-razi- 
skovalno in svetovalno delo. 

2. Vsebinsko je v celoti upoštevana v osnutku zakona sicer 
že dolgo znana ugotovitev o nujnosti stalnega strokovnega 
izpopolnjevanja in usposabljanja učiteljev in drugih strokov- 
nih delavcev v vzgoji in izobraževanju, ki more imeti bistveno 
pomembnenjše učinke kot pedagoško nadzorovanje učitelja. 

3. Pedagoški nadzor v smislu inšpekcijskega nadzora se 
zožuje le na intervencijski nadzor, kadar gre za kršitve predpi- 
sov in druge nepravilnosti pri izvajanju vzgojno-izobraževal- 
nega dela. 

Predlagatelj sodi, da v sedanjih razmerah ni mogoče 
v celoti sprejeti zamisli »Predloga za rešitev vprašanj pedago- 
ške službe«, ker omenjeno gradivo ni strokovno dovolj argu- 
mentirano in operacionalizacijsko razčlenjeno, zato predlaga 
širšo strokovno raziskavo, ki bi odgovorila na odprta vpraša- 
nja in dala strokovno podlago za ustreznejšo zakonsko uredi- 
tev pedagoške službe. 

Za obdobje, dokler ne bo izdelana strokovna raziskava, ki 
bo odgovorila na mnoga odprta vprašanja o konceptu in 
organizaciji pedagoške službe, predlagamo zaradi zakonske 
uskladitve na področju vzgoje in izobraževanja novi zakon 
o pedagoški službi, ki sicer ohranja združene dejavnosti 
pedagoške službe, vendar prinaša pomembne vsebinske 
novosti. Tako rešitev narekuje tudi naročilo Skupščine SR 
Slovenije, naj se hkrati z zakonom o spremembah in dopolni- 
tvah zakona o usmerjenem izobraževanju ter z zakonom 
o spremembah in dopolnitvah zakona o svobodni menjavi 
dela na področju vzgoje in izobraževanja pripravi ali novi 
zakon o pedagoški službi ali zakon o spremembah in dopolni- 
tvah veljavnega zakona. 

V prid taki prehodni rešitvi govore naslednja dejstva: 
- prednost pedagoškega nadzora pred razvojnim in sveto- 

valnim delom ni več ustrezna. Ni skladna z razvojem družbe 
sploh in z razvojem na področju vzgoje in izobraževanja, ni 
skladna tudi s predlaganimi spremembami in dopolnitvami 
zakona o usmerjenem izobraževanju, v katerem se postavlja 
učitelj v ustvarjalnejši in odgovornejši položaj, 

- razvoj na področju vzgoje in izobraževanja je utrdil vede- 
nje o tem, da so za kakovostno vzgojo in izobraževanje 
odločujočega pomena razvojno-raziskovalno delo in sveto- 
valno delo ter stalno strokovno izpopolnjevanje in usposab- 
ljanje. 

III. NAČELA IN POGLAVITNE REŠITVE 

Predlog za izdajo zakona o pedagoški službi temelji na 
naslednjih načelih: 

1. Pedagoška služba je opredeljena kot enotna dejavnost, ki 
vključuje: razvojno-raziskovalno in svetovalno delo, stalno 
strokovno izpopolnjevanje in usposabljanje delavcev v vzgoji 
in izobraževanju ter pedagoški nadzor. 

Dejavnost pedagoške službe se omejuje predšolsko vzgojo, 
osnovno izobraževanje in srednje izobraževanje po progra- 
mih, sprejetih v skladu s programsko zasnovo. Vendar le 
v tistem obsegu, kar ni urejeno v področnih zakonih. 

2. Zakon daje, v primerjavi z veljavnimi rešitvami, pomemb- 
nejšo vlogo razvojno-raziskovalnemu delu. To je opredeljeno 
kot zbir tistih nalog, ki ob upoštevanju znanstvenih dognanj, 
projicirajo nadaljnji razvoj in posodabljanje vzgojno-izobraže- 
valnega sistema in vzgojno-izobraževalnega dela. 

3. Svetovalna dejavnost v bistvu pomeni vmesni člen med 
razvojno-raziskovalnim delom in stalnim strokovnim izpopol- 
njevanjem in usposabljanjem. Svetovalna dejavnost je 
mišljena predvsem v funkciji prenosa novih znanstvenih in 
razvojnih dognanj v vzgojno-izobraževalno delo. 

4. Stalno strokovno izpopolnjevanje in usposabljanje je 
mišljeno predvsem kot funkcionalno ter predstavlja le del 
tistega, kar bi bilo nujno potrebno uresničevati, saj so za 
drugi del tega z zakonom o usmerjenem izobraževanju zadol- 
žene visokošolske organizacije. Samo sočasno strokovno in 
funkcionalno izpopolnjevanje in usposabljanje lahko zagoto- 
vita delavcem v vzgoji in izobraževanju več ustvarjalne samo- 
stojnosti, svobode in odgovornosti. 

5. Pedagoški nadzor je opredeljen predvsem kot spremlja- 
nje vzgojno-izobraževalnega dela in analitično proučevanje 
vzgojno-izobraževalnih rezultatov, kar pomeni preprečevanje 
pomanjkljivosti in nepravilnosti. 

Zakon pa predvideva pri pedagoškem nadzoru tudi mož- 
nost za ukrepanje, ko gre za kršitev predpisov, pri čemer 
lahko dajejo pobude za uvedbo pedagoškega nadzora skup- 
nost učencev, starši, svet staršev, učitelji, organ upravljanja, 
pristojni organ družbeno politične in samoupravne interesne 
skupnosti. Predlagatelj tako v zakon vgrajuje potrebno zaš- 
čito učencev v vzgojno-izobraževalnem delu, hkrati pa omo- 
goča zaščito učitelja. 

6. Zakon nalaga izvajanje pedagoške službe Zavodu SR 
Slovenije za šolstvo. Za pedagoške svetovalce zakon predpi- 
suje izključno visoko strokovno izobrazbo in reelekcijo. Glede 
na dejansko stanje pa zakon v prehodnih določbah omogoča 
pedagoškim svetovalcem, ki na dan uveljavitve zakona nimajo 
ustrezne izobrazbe, da si jo pridobijo v petih letih od uveljavi- 
tve zakona. 

IV. FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE 

Zakon predlaga ohranitev sedanje ureditve, po kateri dejav- 
nost pedagoške službe iz pristojnosti republike, ki jo opravlja 
Zavod SR Slovenije za šolstvo, financira proračun SR Slove- 
nije. Pripravo programskih zasnov in vzgojno-izobraževalnih 
programov za srednje izobraževanje, ki jih po določbi 26. 
člena osnutka zakona o spremembah in dopolnitvah zakona 
o svobodni menjavi dela na področju vzgoje in izobraževanja 
pripravlja Zavod SR Slovenije za šolstvo, sprejema pa Stro- 
kovni svet SR Slovenije za vzgojo in izobraževanje, financira 
kot doslej Izobraževalna skupnost Slovenije. 

Zaradi razširjenih nalog, ki izhajajo iz predlaganih določb 
zakona o pedagoški službi (razvojno-raziskovalno delo, 
stalno strokovno izpopolnjevanje in usposabljanje delavcev 
v vzgoji in izobraževanju), bo treba že sistemizirana mesta 
v Zavodu SR Slovenije za šolstvo v celoti zasesti, kar zahteva 
sredstva za 20 novih delavcev. 

Predlagani zakon ne zahteva novih izvršilnih predpisov niti 
ne zahteva spremembe obstoječih. Prav tako izvedba tega 
zakona ne zahteva dodatnih administrativnih del v upravnih 
organih, pa tudi ne v samoupravnih interesnih skupnostih in 
v vzgojno-izobraževalnih organizacijah. 

priloga poročevalca 65 



OSNUTEK ZAKONA 

o pedagoški službi 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 
Ta zakon ureja dejavnost pedagoške službe, potrebno za 

spremljanje in proučevanje učinkovitosti vzgojno-izobraže- 
valnega sistema, razvijanje in posodabljanje vsebin in metod 
vzgojno-izobraževalnega dela ter za zagotavljanje skladnosti 
vzgojno-izobraževalnega dela s sprejetimi predpisi. 

2. člen 
Dejavnost pedagoške službe obsega razvojno-raziskovalno 

in svetovalno delo, stalno strokovno izpopolnjevanje in uspo- 
sabljanje delavcev v vzgoji in izobraževanju ter pedagoški 
nadzor na področju predšolske vzgoje, osnovnega izobraže- 
vanja in srednjega izobraževanja po programih, sprejetih na 
podlagi programske zasnove. 

3. člen 
Razvojno-raziskovalno delo, potrebno za razvoj in poso- 

dabljanje vzgojno-izobraževalnega sistema in vzgojno-izobra- 
ževalnega dela, obsega predvsem: 

- spremljanje in proučevanje sodobnih znanstvenih in stro- 
kovnih spoznanj, izobraževalnih sistemov, učinkovitosti izva- 
janja vzgojno-izobraževalnih programov ter spremljanje in 
proučevanje pobud in predlogov za posodabljanje vsebin, 
metod in organizacije vzgojno-izobraževalnega dela; 

- razvijanje metodologije programiranja vsebin vzgoje in 
izobraževanja ter spremljanje razvoja znanosti in strok, 
pomembnih za pripravo in posodabljanje programov za pred- 
šolsko vzgojo, osnovno šolo, organizacije za usposabljanje in 
glasbene šole ter za programsko zasnovo in vzgojno-izobra- 
ževalne programe za srednje izobraževanje; 

- ugotavljanje potreb po učbenikih, učilih in šolski opremi 
ter oblikovanje strokovnih podlag za pripravo njihovih stan- 
dardov in normativov ter oblikovanje strokovnih podlag za 
potrjevanje učbenikov; 

- koncipiranje nove izobraževalne tehnologije in njeno 
uvajanje v pedagoško prakso; 

- pripravljanje strokovnih podlag za določanje standardov 
in normativov za opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela 
v izobraževalnih in vzgojno-varstvenih organizacijah; 

- razvijanje informacijsko dokumentacijske dejavnosti; 
- spremljanje eksperimentalnega preverjanja vzgojno-izo- 

braževalnih programov, učnih sredstev, organizacije, oblik in 
metod vzgojno-izobraževalnega dela, ki ga izvajajo vzgojno- 
varstvene in vzgojno-izobraževalne organizacije. 

4. člen 
Svetovalna dejavnost pedagoške službe obsega predvsem: 

- seznanjanje delavcev v vzgoji in izobraževanju z novimi 
spoznanji strok in prakse ter z raziskovalnimi rezultati 
o vzgojno-izobraževalnem delu in s sodobnimi oblikami in 
metodami vzgojno-izobraževalnega dela; 

- spodbujanje delavcev v vzgoji in izobraževanju h kako- 
vostnejšemu delu, posodabljanje vsebin in metod vzgojno- 
izobraževalnega dela ter spodbujanje inovativnosti; 

- svetovanje in strokovno pomoč pri uvajanju novih oblik in 
metod vzgojno-izobraževalnega dela, nove učne tehnologije 
pri organizaciji vzgojno-izobraževalnega dela, izvajanju men- 
torstva za pripravnike, pri uvajanju in uporabi sodobnih učnih 
sredstev ter svetovanje ravnatelju, šolskim svetovalnim delav- 
cem in strokovnim aktivom učiteljev; 

- usmerjanje vzgojno-izobraževalnega dela s strokovnimi 
navodili in priporočili; 

- izdajanje strokovnih publikacij. 

5. člen 
Stalno strokovno izpopolnjevanje in usposabljanje učiteljev 

in drugih strokovnih delavcev po tem zakonu obsega: 

- izpopolnjevanje in usposabljanje mentorjev in priprav- 
nikov; 

- izpopolnjevanje in usposabljanje vodstvenih delavcev; 
- izpopolnjevanje in usposabljanje učiteljev za posodablja- 

nje vsebin in metod ter organizacije vzgojno-izobraževalnega 
dela; 

- druge oblike izpopolnjevanja in usposabljanja delavcev 
v vzgoji in izobraževanju. 

6. člen 
Pedagoški nadzor obsega: 
- spremljanje vzgojno-izobraževalnega dela, vzgojno-var- 

stvenih in vzgojno-izobraževalnih organizacij kot celote in 
dela ravnatelja ter strokovnih organov šole; 

- spremljanje in analitično proučevanje rezultatov vzgojno- 
izobraževalnega dela in ugotavljanje uspešnosti ter pomanjk- 
ljivosti pri izvajanju le-tega; 

- preverjanje in ugotavljanje skladnosti vzgojno-izobraže- 
valnega dela z vzgojno-izobraževalnimi programi; 

- nadzor nad uresničevanjem predlogov o vzgoji in izobra- 
ževanju, normativov in standardov, določenih v samouprav- 
nih interesnih skupnostih, ter pravic učencev in drugih udele- 
žencev vzgoje in izobraževanja; 

- predlaganje ukrepov za izboljšanje dela in odpravljanje 
ugotovljenih nepravilnosti in pomanjkljivosti. 

II. IZVAJANJE DEJAVNOSTI PEDAGOŠKE 
SLUŽBE 

7. člen 
Dejavnost pedagoške službe po tem zakonu izvaja Zavod 

SR Slovenije za šolstvo (v nadaljnjem besedilu: zavod). 

8. člen 
Zavod ima organizacijske enote za območja, ki jih določi 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije po predhodnem mnenju 
izvršnih svetov občinskih skupščin. 

9. člen 
Dela in naloge, potrebne za izvajanje pedagoške službe, 

opravljajo pedagoški svetovalci in drugi strokovni delavci. 

10. člen 
, Pedagoški svetovalec je delavec s posebnimi pooblastili in 
odgovornostmi. 

Pedagoški svetovalec mora imeti najmanj visoko strokovno 
izobrazbo ustrezne smeri in najmanj 5 let delovnih izkušenj 
pri vzgojno-izobraževalnem delu. 

Pedagoški svetovalec je imenovan za 4 leta in je po preteku 
te dobe lahko ponovno imenovan. 

11. člen 
Z letnim delovnim načrtom zavoda se določijjo naloge, ki jih 

opravlja zavod po zakonu. Pred določitvijo letnega delovnega 
načrta zavod pridobi mnenje Strokovnega sveta SR Slovenije 
za vzgojo in izobraževanje in Republiškega komiteja za 
vzgojo in izobraževanje ter telesno kulturo. 

12. člen 
Z letnim delovnim načrtom se določijo tudi naloge, ki jih 

zavod opravlja za samoupravne interesne skupnosti (Izobra- 
ževalna skupnost Slovenije, Skupnost otroškega varstva Slo- 
venije in druge). 

Medsebojne obveznosti iz prejšnjega dostavka se določijo 
s samoupravnim sporazumom. 

V letnem delovnem načrtu zavoda se določijo tudi posebne 
naloge in odgovornosti organizacijskih enot, ki delujejo na 
območjih, kjer živijo pripadniki italijanske oziroma madžarske 
narodnosti. 
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13. člen 
Pri opravljanju nalog na območju, kjer živijo tudi pripadniki 
italijanske in madžarske narodnosti, sodeluje zavod s samou- 
pravno interesno skupnostjo za prosveto in kulturo italijanske 
oziroma madžarske narodnosti. 

14. Člen 
Zavod opravlja dejavnost pedagoške službe tudi na 

področju vzgoje in izobraževanja otrok naših državljanov na 
začasnem delu v tujini. Pri tem sodeluje s pristojnimi organi 
v republiki in v drugih socialističnih republikah in socialistič- 
nih avtonomnih pokrajinah, z diplomatskimi in konzularnimi 
predstavništvi SFRJ ter z organi in službami držav, kjer se 
opravlja izobraževanje. 

15. člen 
Pri opravljanju svojih nalog zavod sodeluje z ustreznimi 

organi in organizacijami v republiki in v drugih socialističnih 
republikah in avtonomnih pokrajinah. 

Zavod sodeluje z ustanovami, ki izobražujejo pripadnike 
slovenske narodnosti zunaj SR Slovenije, in razvija druge 
mednarodne stike. 

16. člen 
Zavod pri pripravi programov, organizacij in izvajanju 

dejavnosti pedagoške službe sodeluje z visokošolskimi izo- 
braževalnimi organizacijami, z raziskovalnimi organizacijami 
in društvi. Hkrati sprejema pobude in predloge delavcev in 
vzgojno-izobraževalnih organizacij za posodabljanje, razisko- 
valno in eksperimentalno preverjanje vzgojno-izobraževal- 
nega dela. 

1. PEDAGOŠKI NADZOR 

17. člen 
Pedagoški nadzor opravljajo pedagoški svetovalci. 
Pri opravljanju pedagoškega nadzora pedagoški svetovalec 

samostojno ugotavlja dejstva in okoliščine in je za svoje delo 
osebno odgovoren. 

18. člen 
Pedagoški nadzor kot sestavina dejavnosti pedagoške 

službe se opravlja s sprotnim spremljanjem in proučevanjem 
vzgojno-izobraževalnega dela in njegovih rezultatov ter 
s sprejemanjem in ugotavljanjem uspešnosti in pomanjkljivo- 
sti pri izvajanju vzgojno-izobraževalnega dela v vzgojno-var- 
stvenih in vzgojno-izobraževalnih organizacijah. 

Pri opravljanju nadzora po prejšnjem odstavku pedagoški 
svetovalec: 

- opozori ravnatelja oziroma posameznega delavca na 
ugotovljene pomanjkljivosti, svetuje način in določi rok za 
njihovo odpravo ter spremlja aktivnosti za odpravo ugotovlje- 
nih pomanjkljivosti; 

- predlaga obravnavo določenih vprašanj v zvezi z odprav- 
ljanjem nepravilnosti in pomanjkljivosti pri organizacijji in 
izvajanju vzgojno-izobraževalnega dela v strokovnih organih 
vzgojno-varstvene oziroma vzgojno-izobraževalne organiza- 
cije; 

- obvesti ustrezno samoupravno interesno skupnost in 
ustanovitelja, če ugotovi, da so pomanjkljivosti posledica 
neustreznih pogojev za delo. 

19. člen 
Kadar pedagoški svetovalec pri izvajanju dejavnosti peda- 

goške službe ugotovi kršitve predpisov ali druge nepravilno- 

sti, ki jih ni mogoče odpraviti na načine, predvidene v 18. 
členu, ali če izobraževalna oziroma vzgojno-varstvena organi- 
zacija ni odpravila pomanjkljivosti v roku, določenem v prvi 
alinei drugega odstavka 18. člena tega zakona, ima pravico in 
dolžnost, da; 

- uvede in vodi upravni postopek, odredi ukrepe za 
odpravo nepravilnosti in pomanjkljivosti v roku, ki ga določi, 
izdaja upravne odločbe in izreka druge ukrepe, ki so potrebni; 

- predlaga uvedbo postopka zaradi prekrška; 
- sporoči ustrezne podatke pristojnemu organu, če meni, 

da je potrebno sprejeti ukrepe, za katere sam ni pristojen; 
- predlaga občinski skupščini, da začasno zadrži izvršitev 

določb samoupravnih splošnih aktov in sklepov organov, ki 
se nanašajo na opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela ter 
na pravice in dolžnosti učencev, če meni, da so v nasprotju 
z ustavo in zakonom. 

Zoper odločbo je dovoljena pritožba na republiški upravni 
organ, pristojen za vzgojo in izobraževanje. 

20. člen 
Pri izvajanju pedagoškega nadzora iz prejšnjega člena 

lahko pedagoški svetovalec prisostvuje pouku, izpitom, proiz- 
vodnemu delu oziroma delovni praksi in drugim oblikam 
vzgojno-izobraževalnega dela. 

Organizacije in delavci, ki opravljajo vzgojno-izobraževalno 
delo, morajo pedagoškemu svetovalcu dati na voljo podatke 
o organizaciji in izvajanju le-tega in druge podatke, ki so 
potrebni za opravljanje pedagoškega nadzora. 

21. člen 

Na zahtevo skupnosti učencev, staršev, sveta staršev, učite- 
ljev, organa upravljanja vzgojno-varstvene oziroma izobraže- 
valne organizacije, pristojnega organa družbeno-politične 
skupnosti in samoupravne interesne skupnosti je zavod dol- 
žan uvesti pedagoški nadzor. 

22. člen 
Z ugotovitvami in ukrepi, odrejenimi ob opravljanju peda- 

goškega nadzora, je zavod dolžan seznaniti tistega, na čigar 
zahtevo je bil uveden pedagoški nadzor. 

23. člen 
Če pedagoški svetovalec pri opravljanju svojega dela ugo- 

tovi izjemno uspešnost vzgojno-izobraževalne organizacije, 
posameznega delavca ali pedagoškega vodje, predlaga zavod 
na osnovi teh ugotovitev posamezne delavce ali posamezne 
vzgojno-izobraževalne organizacije za priznanja in nagrade. 

III. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

24. člen 
Pedagoški svetovalec, ki na dan uveljavitve tega zakona 

nima izobrazbe, predpisane s tem zakonom, si mora pridobiti 
zahtevano izobrazbo najkasneje v petih letih od uveljavitve 
zakona. Če si v tem roku ne pridobi zahtevane izobrazbe, ne 
sme več opravljati nalog pedagoškega svetovalca. 

25. člen 
Z dnem, ko začne veljati ta zakon, preneha veljati Zakon 

o pedagoški službi (Ur. I. SRS, št. 14/69, 16/74). 

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

SR Slovenije. 

OBRAZLOŽITEV 

S predloženim osnutkom zakona o pedagoški službi se 
dosedanji zakon o pedagoški službi usklajuje s spremenjeno 
zakonodajo na področju vzgoje in izobraževanja, hkrati pa so 
v njem že deloma upoštevane nove vsebinske rešitve, kolikor 
jih je bilo mogoče povzeti iz dosedanjih razprav o bodoči 

ureditvi te dejavnosti, ne da bi imeli na razpolago strokovne 
podlage, na katere bi se bilo mogoče z gotovostjo opreti. 

Zakon o pedagoški službi je zasnovan kot zakon o enotni 
dejavnosti, ki obsega razvojno-raziskovalno in svetovalno 
delo, stalno strokovno izpopolnjevanje in usposabljanje 
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delavcev v vzgoji in izobraževanju in strokovni nadzor nad 
izvajanjem vzgojno-izobraževalne dejavnosti (1. člen). Pouda- 
rek dejavnosti je na razvojno-raziskovalnem in svetovalnem 
delu ter na stalnem strokovnem izpopolnjevanju in usposab- 
ljanju. Le-te so v predloženem osnutku zakona veliko bolj 
poudarjene sestavine pedagoške službe in naj bi obsegale 
predvsem funkcionalne oblike izpopolnjevanja in usposablja- 
nja, ki so za dvig ravni vzgojno-izobraževalnega dela nujno 
potrebne, pa so bile zaradi sistemske nedorečenosti in 
pomanjkanja finarnčnih sredstev doslej vse preveč zapostav- 
ljene. Razvojno-raziskovalno delo, svetovanje vzgojno-var- 
stvenim in vzgojno-izobraževalnih organizacijam in delavcem 
ter stalno izpopolnjevanje delavcev v vzgoji in izobraževanju 
je kot dejavnost pedagoške službe v osnutku zakona urejena 
le v tistem delu, ki je splošnega družbenega pomena za sistem 
vzgoje in izobraževanja v SR Sloveniji in ki ni določena 
v drugih zakonih v vzgoji in izobraževanju. Sistemski zakoni 
o predšolski vzgoji, osnovni šoli in usmerjenem izobraževanju 
namreč že opredeljujejo vlogo razvoja, svetovanja in nadzora 
na ravni posamezne vzgojno-izobraževalne organizacije ter 
nalagajo delavcem v vzgoji in izobraževanju stalno strokovno 
izpopolnjevanje kot eno od pomembnih pravic in dolžnosti. 
Dejavnost pedagoške službe tudi ne posega v delovno 
področje visokošolskih in raziskovalnih organizacij, katerih 
dejavnost je usmerjena k proučevanju in razvoju stroke. 
Nasprotno, njihove ugotovitve in spoznanja so podlaga za 
učinkovito opravljanje dejavnosti pedagoške službe. Po drugi 
strani pa pedagoška služba sprejema pobude in predloge 
učiteljev in vzgojno-izobraževalnih organizacij za posodablja- 
nje, raziskovanje in eksperimentalno preverjanje vzgojno-izo- 
braževalnega dela ter tako spodbuja neposredno povezova- 
nje med pedagoško teorijo in prakso (16. člen). 

Ker so dejavnosti, ki jih izvajajo vzgojno-varstvene organi- 
zacije, osnovne šole, organizacije za usposabljanje ter druge 
izobraževalne organizacije na področju osnovnega in sred- 
njega izobraževanja, na katere se nanaša dejavnost pedago- 
ške službe (2. člen), posebnega družbenega pomena, in ker 
so v ta proces vključeni predvsem mladoletni otroci, se 
družba ne more odreči nadzoru nad izvajanjem te dejavnosti. 
Ob tem je treba pripomniti, da se dejavnost pedagoške službe 
v srednjem izobraževanju nanaša le na tiste vzgojno-izobraže- 
valne programe, ki so sprejeti na podlagi programske zas- 
nove. Pri vzgojno-izobraževalnem delu se nenehno prepletata 
dolžnost za dosledno izvajanje vzgojno-izobraževalnih pro- 
gramov in drugih predpisov, in dolžnost organizacij in delav- 

cev v njih, da posodabljajo vsebine in metode vzgojno-izobra- 
ževalnega dela. Prav to dejstvo, upoštevajoč dosedanje izkuš- 
nje, narekuje neločljivost funkcije pedagoškega nadzora od 
drugih elementov pedagoške službe vse dotlej, ko bo mogoče 
s celovitimi strokovnimi raziskavami ovreči tako koncepcijo 
pedagoške službe in vzpostaviti ustreznejšo. Zato predloženi 
osnutek zakona o pedagoški službi izhaja iz stališča, da lahko 
uspešno opravlja svetovanje in pedagoški nadzor nad 
vzgojno-izobraževalnim delom le, kdor je dodobra seznanjen 
s celotnim dogajanjem v vzgoji in izobraževanju in s smermi 
razvoja, ki jih narekujejo dognanja strok in družbene potrebe 
(6. in 18. člen). 

Izhajajoč iz teh predpostavk opredeljuje predloženi osnutek 
zakona izvajanje pedagoškega nadzora predvsem kot sprotno 
spremljanje in proučevanje vzgojno-izobraževalnega dela in 
njegovih rezultatov. S tem v zvezi predvideva »ukrepanje« 
v obliki opozarjanja in predlaganja. Pedagoški nadzor v smi- 
slu inšpekcijske službe pa je v osnutku zakona predviden kot 
skrajni ukrep, ko je podana zahteva za zaščito pravic udele- 
žencev izobraževanja (21. člen) oziroma, ko gre za nepravilno- 
sti oziroma kršitve, ki jih ni mogoče preprečiti ali odpraviti na 
drug način (19. člen). Skladno s 43. členom zakona o sistemu 
državne uprave in o Izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije 
ter o republiških upravnih organih (Ur. I. SRS, št. 24/79, 12/82, 
39/85, 37/87 in 18/88) lahko ukrepe, predvidene v 19. členu, 
odreja le pedagoški svetovalec, ki je delavec s posebnimi 
pooblastili in odgovornostmi. 

Izvajanje dejavnosti pedagoške službe je po predloženem 
osnutku zakona še naprej zaupano Zavodu SR Slovenije za 
šolstvo, ki je upravni organ v sestavi Republiškega komiteja 
za vzgojo in izobraževanje ter telesno kulturo, v čigar pristoj- 
nosti sta skrb in odgovornost za celotno področje sistema 
vzgoje in izobraževanja. Po osnutku zakona izvajajo naloge 
pedagoške službe pedagoški svetovalci in drugi strokovni 
delavci (9. člen). Za pedagoške svetovalce se zahteva najmanj 
visoka strokovna izobrazba ustrezne smeri in najmanj 5 let 
delovnih izkušenj pri vzgoji in izobraževanju (10. člen), kar je 
zaostritev izobrazbenega pogoja za te delavce v primerjavi 
z veljavnim zakonom. Predvideno je, da bi bili vsi pedagoški 
svetovalci delavci s posebnimi pooblastili in odgovornostmi. 

V osnutku zakona je tudi opredeljena povezanost Zavoda 
SR Slovenije za šolstvo kot izvajalca dejavnosti pedagoške 
službe z delom ustreznih strokovnih, upravnih in samouprav- 
nih organov (11. -15. člen). 

PREDLOG ZAKONA 

o spremembah in dopolnitvah zakona o zakonski 

zvezi in družinskih razmerjih (ESA-512) 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 135. seji dne 
26. oktobra 1988 določil besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNI- 
TVAH ZAKONA 0 ZAKONSKI ZVEZI IN DRUŽINSKIH RAZ- 
MERJIH, 

ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi alinee 215. 
člena, 266. in 267. člena poslovnika Skupščine SR Slove- 
nije. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na podlagi 69. 

člena poslovnika Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije 
in na podlagi 220. in 221. člena poslovnika Skupščine SR 
Slovenije določil, da bosta kot njegova predstavnika pri 
delu skupščinskih delovnih teles sodelovala: 

- dr. Dinko LESKOVŠEK, član izvršnega sveta Skupš- 
čine SR Slovenije in predsednik Republiškega komiteja za 
zdravstveno in socialno varstvo in 

- Franc DOLENC, namestnik predsednika Republi- 
škega komiteja za zdravstveno in socialno varstvo. 

1. člen 
V zakonu o zakonski zvezi in družinskih razmerij (Uradni list 

SRS, št. 15/76) se 10. člen spremeni tako, da se glasi: 
»(1) Pogoje za varstvo in pomoč družini po tem zakonu 

zagotavljajo skupnosti socialnega skrbstva. 
(2) V upravnih stvareh po tem zakonu odločajo centri za 

socialno delo. 
(3) O pritožbah zoper odločbe centrov za socialno delo 

odloča republiški upravni organ, pristojen za zadeve social- 
nega varstva.« 

2. člen 
V 12. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi: 
»(2) Če je odločitev o pravici ali dolžnosti odvisna od vpra- 

šanja obstoja življenjske skupnosti iz prejšnjega odstavka, se 
o tem vprašanju odloči v postopku za ugotovitev pravice ali 
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dolžnosti. Odločitev o tem vprašanju ima pravni učinek samo 
v stvari, v kateri je bilo to vprašanje rešeno.« 

3. člen 
V 15. členu se spremeni prvi odstavek, tako da se glasi: 
»(1) Družbena skupnost s sistemom vzgoje in izobraževa- 

nja, zdravstva in socialnega varstva omogoča ljudem, da se 
vsestransko pripravijo na skladno družinsko življenje ter jim 
pomaga v njihovih medsebojnih razmerjih in pri izvrševanju 
roditeljske pravice.« 

Drugi odstavek se črta. 

4. člen 
26. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»(1) V prijavi izjavita osebi, ki nameravata skleniti zakonsko 

zvezo, da svobodno sklepata zakonsko zvezo in da so izpol- 
njeni pogoji za veljavnost zakonske zveze. 

(2) Prijavi priložita izpiska iz rojstne matične knjige in obve- 
stila o državljanstvu, če teh podatkov ni mogoče ugotoviti na 
podlagi uradnih evidenc. 

(3) Če je bila zakonska zveza dovoljena po 23. členu tega 
zakona priložita prijavi odločbo centra za socialno delo. 

(4) Kdor je že bil poročen, mora predložiti dokaz, da je 
prejšnja zakonska zveza prenehala ali bila razveljavljena.« 

5. člen 
V prvem odstavku 27. člena se besede »pooblaščena oseba 

občinske skupščine« nadomestijo z besedo »matičar«. 
Tretji odstavek se črta. 

6. člen 
V 32. členu se za besedo »določbami« doda številka »16.,«. 

7. člen 
V prvem in drugem odstavku 36. člena se za besedo »določ- 

bami« doda številka »16.,«. 

8. člen 
V 64. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi: 
»(2) Pismen in po sodniku overjen sporazum o delitvi skup- 

nega premoženja in o tem, kateri od zakoncev bo imetnik 
stanovanjske pravice, je izvršilni naslov.«. 

Dosedanji drugi odstavek postane tretji. 

9. člen 
V 66. členu se črta besedilo v oklepaju. 

10. člen 
68. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Sodišče po prejemu predloga za sporazumno razvezo ali 

tožbe za razvezo zakonske zveze, pred njeno vročitvijo toženi 
stranki, pošlje predlog oziroma tožbo centru za socialno delo, 
da ta opravi svetovalni razgovor.«. 

11. člen 
V 69. členu se besede »pristojnemu organu občinske skup- 

nosti socialnega skrbstva« nadomestijo z besedami »centru 
za socialno delo«. 

Doda se nova četrta alineja, ki se glasi: 
»- če zakonca v deružinski skupnosti nimata mladoletnih 

otrok ali otrok, nad katerimi je podaljšana roditeljska pra- 
vica.« 

12. člen 
70. člen se spremeni tako, da se glasi: 

»(1) Svetovalnega razgovora se udeležita zakonca osebno 
brez pooblaščencev. 

(2) O opravljenem svetovalnem razgovoru poroča center za 
socialno delo sodišču. 

(3) Podrobnejše predpise o postopku in vsebini izvajanja 
svetovalnega razgovora izda republiški upravni organ, pristo- 
jen za zadeve socialnega varstva.«. 

13. člen 
V prvem odstavku 71. člena se v drugi in peti vrsti besedi 

»spravni poskus« nadomestita z besedama »svetovalni raz- 
govor«. 

14. člen « 
Četrti odstavek 78. člena se spremeni tako, da se glasi: 
»(4) Sodišče na zahtevo razvezanega zakonca ali centra za 

socialno delo izda novo odločbo o varstvu in vzgoji otrok, če 
to zahtevajo spremenjene razmere in koristi otrok. V tem 
postopku se smiselno uporabljajo določila prvega in tretjega 
odstavka 72. člena tega zakona.«. 

15. člen 
V 104. členu se med besedo »varstvo« in besedo »vzgojo« 

doda besedica »in« ter črtata besedi »in izobrazbo«. 

16. člen 
»106. člen se spremeni tako, da se glasi: 
(1) Tisti od staršev, ki ne živi skupaj z otrokom, ima pravico 

do osebnih stikov z njim, razen če center za socialno delo, 
glede na korist otroka, ne odloči drugače. 

(2) Tisti od staršev, pri katerem otrok živi, je dolžan omogo- 
čiti stike iz prejšnjega odstavka. 

17. člen 
V 120. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi: 
»(3) Center za socialno delo spremlja izvajanje ukrepa iz 

prvega odstavka tega člena.« 

18. člen 
121. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»(1) Center za socialno delo sme sam ali v sporazumu 

s starši oddati otroka v zavod zaradi njegove osebnostne ali 
vedenjske motenosti, ki bistveno ogroža njegov zdrav oseb- 
nostni razvoj. 

(2) Center za socialno delo odloči o ustavitvi izvrševanja 
ukrepa iz prejšnjega odstavka takoj, ko prenehajo razlogi, 
zaradi katerih je bil izrečen, vendar najkasneje v roku treh let 
od dneva oddaje otroka v zavod. 

(3) Na podlagi mnenja zavoda sme center za socialno delo 
izjemoma odločiti o podaljšanju ukrepa tudi prek roka iz 
prejšnjega odstavka. 

(4) Otrok, ki dopolni osemnajst let sme ostati v zavodu le 
v primeru, da v to privoli.«. 

19. člen 
V 124. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi: 
»(2) Polnoletni otrok ni dolžan preživljati tistega od staršev, 

ki iz neopravičenih razlogov ni izpolnjeval preživninskih 
obveznosti do njega.«. 

20. člen 
130. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»(1) O dolžnosti, višini in usklajevanju preživnine lahko 

prizadete stranke sklenejo pri centru za socialno delo do- 
govor. 

(2) Dogovor iz prejšnjega odstavka je izvršilni naslov.«. 

21. člen 
Prvi in drugi odstavek 132. člena se nadomestita s štirimi 

novimi ftdstavki, ki se glasijo: 
»(1) S sodno odločbo določena preživnina se usklajuje 

z gibanjem življenjskih stroškov in osebnih dohodkov v SR 
Sloveniji po sklepu Skupnosti socialnega skrbstva Slovenije, 
od prvega dne naslednjega meseca po objavi sklepa v Urad- 
nem listu SRS. 

(2) Na način iz prejšnjega odstavka se usklajujejo tudi 
preživnine določene z dogovorom iz 130. člena tega zakona, 
če ni z dogovorom določen drugačen način usklajevanja 
preživnine, ki je ugodnejši za upravičenca. 

(3) Pravnomočno odločbo o preživnini pošlje sodišče cen- 
tru za socialno delo, na območju katerega ima upravičenec 
do preživnine stalno prebivališče. 
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(4) Center za socialno delo pisno obvesti zavezanca in 
upravičenca o vsakokratni uskladitvi in novem znesku preživ- 
nine. Obvestilo centra za socialno delo je skupaj s sodno 
odločbo oziroma dogovorom, izvršilni naslov.«. 

Dosedanji tretji in četrti odstavek postaneta peti in šesti 
odstavek. 

22. člen 
V drugem odstavku 140. člena se doda besedilo: 
»Soglasje ni potrebno v primeru, če je posvojitelj zakonec 

otrokovega roditelja.«. 

23. člen 
V drugem odstavku 141. člena se doda besedilo: 
»Posvojitev je izjemoma možna tudi pred pretekom tega 

roka, če center za socialno delo ugotovi, da bi bilo to v korist 
otroka«. 

24. člen 
V prvem odstavku 147. člena se besede »potrdilo o tem« 

nadomestijo z besedo »ugotoviti«. 

25. člen 
V 169 členu se pika nadomesti z vejico in doda besedilo: 

»razen v primeru, če so staršem stiki prepovedani.«. 

26. člen 
V 170. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi: 
»(2) Rejništvo ne preneha, če je otrok dopolnil osemnajst let 

starosti in zaradi motenj v telesnem in duševnem razvoju ni 
sposoben za samostojno življenje in delo.«. 

27. člen 
V prvem odstavku 176. člena se beseda »pristojni organ 

občinske skupnosti socialnega skrbstva« nadomestijo z bese- 
dami »center za socialno delo«. 

Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi: 
»(2) Center za socialno delo, ki ugotovi primere takega 

rejništva na svojem območju, je dolžan obvestiti o tem pri- 
stojni center za socialno delo.«. 

28. člen 
V 189. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi: 
»(2) Podrobnejše predpise za popis in ocenitev premoženja 

oseb pod skrbništvom izda republiški upravni organ, pristojen 
za zadeve socialnega varstva.«. 

29. člen 
V 194. členu se doda nov četrti odstavek, ki se glasi: 
»(4) Podrobnejše predpise o sestavi in vsebini skrbniških 

poročil izda republiški upravni organ, pristojen za zadeve 
socialnega varstva.«. 

30. člen 
Prvi odstavek 196. člena se črta. 
Drugi odstavek postane prvi. Na koncu stavka se pika nado- 

mesti z vejico in doda besedilo »center za socialno delo pa 
lahko določi skrbniku za njegovo delo tudi ustrezno na- 
grado.«. 

31. člen 
200. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»(1) Zoper delo skrbnika in centra za socialno delo na 

področju skrbništva lahko ugovarjajo varovanec, ki je zmožen 
to storiti, njegovi sorodniki, pristojni organi, družbeno poli- 
tične organizacije in strokovne institucije. 

»(2) Ugovore zoper delo skrbnika rešuje pristojni center za 
socialno delo, ugovore zoper delo centra za socialno delo pa 
republiški upravni organ, pristojen za zadeve socialnega var- 
stva. 

(3) Organ, ki rešuje ugovore iz prejšnjega odstavka, preiz- 
kusi njihovo utemeljenost, določi kaj naj se ukrene ter o tem 
obvesti tistega, ki je ugovarjal.«. 

32. člen 
Črta se Sedmi del KAZENSKE DOLOČBE (224. in 225. člen). 

33. člen 
(1) V vseh določbah zakona se besede »pristojni organ 

občinske skupnosti socialnega skrbstva« nadomestijo z bese- 
dami »center za socialno delo« v ustreznem sklonu. 

(2) V 38., 64. in 92. členu zakona se besede »občinska 
skupnost socialnega skrbstva« nadomestijo z besedami »cen- 
ter za socialno delo«. 

34. člen 
(1) Republiški komite za zdravstveno in socialno varstvo 

izda izvršilne predpise iz 12., 28. in 29. člena v šestih mesecih 
po uveljavitvi tega zakona. 

(2) Do izdaje izvršilnega predpisa iz 12. člena tega zakona 
se glede postopka uporabljajo določbe samoupravnih sploš- 
nih aktov občinskih skupnosti socialnega skrbstva. 

35. člen 
Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije je 

pooblaščena, da določi prečiščeno besedilo zakona. 

36. člen 
Ta zakon začne veljati 1.1. 1989. 

OBRAZLOŽITEV 

I. UVOD 

Zbor združenega dela in Zbor občin Skupščine SR Slove- 
nije sta na sejah 29. septembra 1988 obravnavala in sprejela 
predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah 
Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih z osnutkom 
zakona. Izvršnemu svetu Skupščine SR Slovenije sta naročila, 
da pripravi predlog zakona, pri tem pa prouči in ustrezno 
upošteva pripombe delovnih teles zborov in Skupščine, pri- 
pombe skupin delegatov ter pripombe delegatov na sejah 
zborov. 

Predlagatelj zakona je pri pripravi predloga zakona proučil 
vse pripombe, predloge in stališča, ki so se izoblikovala po 
obravnavi predloga za izdajo zakona in osnutka zakona, orga- 
niziral tudi dodatne razprave o posameznih vprašanjih ter 
pripravil predlog zakona. 

Glede na to, da so bile obrazložitve predlaganih rešitev 
obširno pojasnjene ob predlogu za izdajo zakona in ob 
osnutku zakona, jih v skladu z določbami skupščinskega 
poslovnika ob predlogu zakona ne ponavljamo. V nadaljeva- 
nju je zato podrobneje pojasnjeno, kateri predlogi in pri- 
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pombe iz dosedanje skupščinske razprave so upoštevani 
v predlogu in kako so upoštevani ter katerih predlogov in 
pripomb iz skupščinske razprave predlagatelj ni sprejel in 
zakaj jih ni mogel sprejeti. 

II. PREGLED PREDLOGOV IN PRIPOMB, 
KI SO UPOŠTEVANI V PREDLOGU ZAKONA 

1. Predlagatelj je upošteval pripombe Zakonodajno-pravne 
komisije, Skupnosti socialnega skrbstva Slovenije in drugih 
ter dopolnil prvotno besedilo 1. člena osnutka tako, da zago- 
tavljajo varstvo in pomoč družini po tem zakonu skupnosti 
socialnega skrbstva. Poleg tega je pripravil in predložil 
Skupščini SR Slovenije predlog za izdajo Zakona o spremem- 
bah in dopolnitvah zakona o socialnem skrbstvu s predlogom 
zakona, s katerim se vprašanje pristojnosti za odločanje po 
javnih pooblastilih ureja tudi za ostala področja dejavnosti 
socialnega skrbstva. Istočasno je zagotovil tudi rešitve za tiste 
občine, v katerih centri za socialno delo ne bodo ustanovljeni 
do uveljavitve tega zakona. 

2. Predlagatelj je sledil pobudi Pravne fakultete v Ljubljani 
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in v predlog zakona vnesel novo določilo, po katerem ima 
pismen in po sodniku overjen sporazum o delitvi skupnega 
premoženja in o tem, kateri od zakoncev bo imetnik stano- 
vanjske pravice, značaj sodne poravnave, na podlagi katere je 
možna sodna izvršba. 

3. V skladu s pripombo Zakonodajno-pravne komisije 
Skupščine SR Slovenije je predlagatelj opustil zakonsko ure- 
janje vsebine svetovalnega razgovora pred razvezo zakonske 
zveze in to vprašanje zaupal stroki ter izvršilnemu predpisu. 

4. V zvezi s težavami, ki se pojavljajo pri urejanju predvsem 
pa realizaciji osebnih stikov med otrokom in roditeljem pri 
katerem le-ta ne živi, je predlagatelj upošteval številne zah- 
teve po normiranju tega vprašanja. Čeprav je jasno, da gre za 
občutljiva človeška vprašanja medosebnih odnosov, ki jih ni 
mogoče reševati z upravnimi odločbami, ampak s posebnimi 
oblikami dela različnih strok, je predlagatelj ocenil, da je 
potrebno tudi v tem zakonu zagotoviti vsaj osnove za učinko- 
vitejše ukrepanje. 

Praksa kaže, da neupravičene samovolje nekaterih rodite- 
ljev, ki zlorabljajo skupnega otroka za medsebojno obračuna- 
vanje z drugim roditeljem in med drugim preprečujejo otroku 
stike z drugim roditeljem, ni mogoče vedno preprečevati le 
s svetovalnim delom. Predlagatelj je zato preoblikoval dolo- 
čilo dosedanjega 106. člena, ki poudarja dolžnost obeh rodi- 
teljev, da skrbita za koristi in pravice otroka. 

5. Na področju preživninskega varstva so bile že ob pripravi 
osnutka postavljene jasne zahteve po poenostavitvah postop- 
kov sprotnega usklajevanja že določenih ali dogovorjenih 
preživnin. Ob tem pa je bilo treba poskrbeti tudi za učinkovito 
pravno varnost zavezancev in upravičencev do preživnine. 

Kasnejše razprave so pokazale, da je bila v osnutku predla- 
gana rešitev ustrezna, da pa ni dovolj natančno opredeljen 
izvršilni naslov za sodno izterjavo preživnine v primerih, ko 
zavezanec noče prostovoljno poravnati novodoločene preživ- 
ninske obveznosti. 

Predlagatelj je te pripombe ponovno proučil in ugotovil, da 
pri vsakokratnem uskaljevanju že določenih ali dogovorjenih 
preživnin ne gre za novo odločanje o pravici ampak le za 
usklajevanje zneskov, ki izhajajo iz sodb ali dogovorov o pre- 
življanju. Sprotno usklajevanje preživnin je dejansko že zajeto 
v pravnem temelju, ki tako pravico ali obveznost določa. Iz 
tega sledi, da sta osnovna izvršilna naslova za izterjavo preživ- 
nine sodna odločba oziroma dogovor o preživljanju. Ker pa 
obvestilo o vsakokratni uskladitvi preživnine vsebuje tudi 
podatek o novem znesku preživnine, je smotrno in razumljivo, 
da predstavlja skupaj s sodno odločbo ali skupaj z dogovo- 
rom o preživljanju tudi izvršilni naslov. 

6. Predlagatelj je upošteval opozorilo Zakonodajno-pravne 
komisije Skupščine SR Slovenije in odpravil pravno praznino, 
ki bi nastala od uveljavitve zakona do izdaje izvršilnega pred- 
pisa v zvezi s postopkom in vsebino izvajanja svetovalnega 
razgovora pred razvezo zakonske zveze. 

Predlog določa, da se do izdaje izvršilnega predpisa 
začasno uporabljajo določbe samoupravnih splošnih aktov 
občinskih skupnosti socialnega skrbstva. 

III. PREGLED PREDLOGOV IN PRIPOMB, 
Kl V PREDLOGU ZAKONA NISO UPOŠTEVANI 

1. Predlagatelj ni mogel upoštevati načelne pripombe, češ, 
da bi moral predlog vključiti tudi nekatere procesne določbe 
za izvajanje zakona. Analiza izvajanja dosedanjega zakona ni 
opozorila na tako potrebo. Sodna in upravna praksa sta doslej 
uspešno uredili vsa sporna vprašanja. Posamezne zagate je 
uredil tudi Zakon o nepravdnem postopku. 

Glede procesnih določb po katerih odločajo organi social- 
nega skrbstva je jasno, da se uporabljajo določila Zakona 
o splošnem upravnem postopku ali pa gre za postopke, ki so 
vezani na pravila posameznih strok (socialno delo, psiholo- 
gija, pedagogika itd.) in jih ni potrebno urejati drugače. 

2. Predlagatelj ugotavlja, da natančnejša določila o tem, 
kako bo potekalo odločanje o upravnih stvareh v centrih za 
socialno delo ali v okviru pritožbenega organa, v tem zakonu 
niso potrebna. Zakon o splošnem upravnem postopku dovolj 
natančno in učinkovito rešuje vse izražene pomisleke, vrsta 
pripomb pa se nanaša le na organizacijska in izvedbena 
vprašanja, ki ne sodijo v okvire zakonske regulative. 

3. Pri dodelavi tega člena se je predlagatelj odločil za 

rešitev, da naj se vprašanje obstoja izvenzakonske skupnosti 
rešuje v vsakem postopku, kjer stranka na njeni podlagi 
uveljavlja neko pravico. Taki rešitvi so v razpravah oporekali 
predvsem centri za socialno delo, ki smatrajo, da naj bi se 
obstoj izvenzakonske skupnosti ugotavljal v samostojnem 
postopku, pred sodiščem, to pa predvsem zaradi, po njiho- 
vem mnenju, zakonsko neizdelane vloge, ki jo ima center za 
socialno delo v teh postopkih. Organi in stranke se namreč 
obračajo pri uveljavljanju kakih pravic na centre za pridobitev 
mnenja o tem, ali v tem primeru obstoji ali ne, dalj časa 
trajajoča skupnost moškega in ženske. 

Predlagatelj meni, da so pomisleki premalo utemeljeni, da 
bi narekovali drugačno ureditev. Določba zakona niti v novi 
formulaciji ne nalaga nobenih obvez centrom za socialno 
delo, da bi taka mnenja morali dajati na zahtevo organa, pred 
katerim teče postopek za uveljavitev kake pravice. Večina 
pripomb k temu členu teži tudi k temu, da naj zakonodajalec 
predpiše osnovne kriterije za ugotavljanje obstoja izvenza- 
konske skupnosti v izogib različnim presojam iz tega raz- 
merja. 

Tudi tem pripombam predlagatelj ni mogel slediti, ker bi 
moral v tem primeru zakonsko definirati pogoje za priznanje 
izvenzakonske skupnosti, to pa je zaradi različnosti odnosov 
v takih skupnostih nemogoče in nepravično. Nadalje se je 
skozi desetletno izvajanje zakona izkristalizirala praksa 
kakšni zunanji znaki morajo biti podani, da se neka zveza 
šteje za dalj časa trajajočo skupnost moškega in ženske. 

4. Predlagatelj ne more sprejeti ocene, da pomeni dru- 
gačna ureditev družbene skrbi za nastanek in razvoj družine, 
ožitev dosedanjih prizadevanj. Nova razširitev širi krog druž- 
benih dejavnosti, ki so dolžni omogočati ljudem (ne le bodo- 
čim zakoncem), da se vsestransko pripravijo za družinsko 
življenje. Opušča pa dosedanjo obveznost obiska predzakon- 
skega svetovanja. To ne pomeni, da te dejavnosti prenehajo. 
Ravno nasprotno. Tudi za socialno skrbsto, ki je doslej storilo 
na tem področju zagotovo največ, pomeni nova rešitev izziv 
za dodatne programe, ki jih je potrebno čimbolje izkoristiti 
z vsemi dodatno usposobljenimi strokovnimi delavci. Doseda- 
nji uspehi in izkušnje so zagotovo razlog, da prav centri za 
socialno delo s svojimi strokovnimi teami postanejo koordina- 
torji teh dejavnosti. 

5. Predlagatelj meni, da predpisovanje obreda sklepanja 
zakonske zveze ter sistem financiranja stroškov, ki jih imajo 
pri tem občinske skupščine ne sodi v okvir tega zakona. 
Analiza je namreč pokazala, da obred sklepanja zakonske 
zveze skupščine občin prilagajajo krajevnim potrebam in obi- 
čajem, zato ni umestno predpisovati kakršnihkoli skupnih 
osnov. 

6. Skupnost socialnega skrbstva Slovenije je predlagala, 
da bi zakon predvidel možnost svetovalnega razgovora pred 
vložitvijo tožbe za razvezo zakonske zveze oziroma pred vloži- 
tvijo tožbe za razvezo zakonske zveze oziroma pred vložitvijo 
predloga za sporazumno razvezo. Predlagatelj meni, da je 
taka možnost dana vsem, ki se želijo vključiti v kakršnokoli 
obliko svetovanja tudi v okviru sedanje organiziranosti teh 
dejavnosti. Od centrov za socialno delo je odvisno ali se bodo 
s svojim strokovnim delom toliko približali ljudem, da bodo ti 
po potrebi sami poiskali njihovo pomoč. 

Iz istih razlogov vztraja predlagatelj pri rešitvi, da sodišče 
ne pošlje predloga oziroma tožbe za razvezo zakonske zveze 
centru za socialno delo, da ta opravi svetovalni razgovor, če 
zakonca v družinski skupnosti nimata mladoletnih otrok ali 
otrok nad katerimi je podaljšana roditeljska pravica. V tem 
primeru centrov za socialno delo lahko vključi zakonca v sve- 
tovanje, to pa zanju ne more biti obvezno. Neudeležba na 
svetovalnem razgovoru zanju ne bo imela nobenih pravnih 
posledic. 

7. Predlagatelj tudi ni mogel odstopiti od predvidene reši- 
tve, po kateri ostane otrok po dopolnjenem 18 letu v zavodu le 
v primeru, da v to privoli. Otrok s polnoletnostjo pridobi po 
zakonu opravilno sposobnost in mora vsaj soodločati o ukre- 
pih, ki naj bi mu bili v korist. Ni mogoče spejeti utemeljitev, da 
bo na ta način včasih prekinjen ali nedokončan proces izobra- 
ževanja in usposabljanja. 

V primeru, da je otrok uspešno vključen v prevzgojni pro- 
ces, bo njegova motiviranost za uspešno dokončanje uspo- 
sabljanja zagotovo velika in bo sam privolil v podaljšanje 
ukrepa. 
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8. Predlagatelj ni mogel sprejeti pobude za uveljavitev 
instituta podaljšanega rejništva za rejence, ki so postali pol- 
noletni in se redno šolajo. Ta skupina otrok naj ne bi bila 
v enakopravnem položaju z ostalimi, poleg tega pa naj sedanji 
sistem ne bi vzpodbujal rejencev, da bi se šolali v skladu 
s svojimi sposobnostmi 

Predlagatelj ugotavlja, da je rejništvo po svojem bistvu 
predvsem kratkotrajen ukrep, ki traja lahko najdlje do polno- 
letnosti otroka. Dosežena polnoletnost ima vrsto pravnih 
posledic na področju pravic in dolžnosti otroka, ki ne gredo 
v kontekst rejništva kot ukrepa. 

Problematika nadaljnjega šolanja »bivših« rejencev pa ne 
more biti vezana na družinskopravni ukrep. Otroci, ki jim 
preneha ukrep rejništva s polnoletnostjo, preidejo glede druž- 
bene in materialne skrbi v redne sisteme socialno-varstvenih 
(štipendije, družbeno-denarne pomoči, itd.). Strokovne 
službe, ki so izvajale ukrep rejništva do polnoletnosti tudi 
nimajo osnov, da nepreklicno prenehajo s spremljanjem in 
z drugimi oblikami skrbi za »bivšega« rejenca vse do njegove 
usposobitve za delo in za samostojno življenje. 

V praksi se dogaja, da bivši rejenec tudi po polnoletnosti, 
torej po prenehanju rejništva, ostane še naprej pri isti družini. 
Ta seveda v tem primeru ni upravičena do rejnine, ampak do 
kritja stroškov, ki se zagotavljajo na različne načine po vpelja- 
nih poteh. 

Težave, ki se pojavljajo za rejnike in rejnice s statusom pa je 
mogoče učinkovito urediti s spremembami in dopolnitvami 
Samoupravnega sporazuma o pogojih za priznanje rejništva 
za samostojno poklicno dejavnost ter Samoupravnega spora- 
zuma o skupnih osnovah in merilih za določanje rejnine in 
o plačevanju rejnine. 

Tf-ko je bilo tudi mnenje Zakonodajno-pravne komisije 
Skupščine SR Slovenije ob obravnavi osnutaka zakona. 

9. Na pobudo Zakonodajno-pravne komisije Skupščine SR 
Slovenije je predlagatelj proučil tudi vprašanje zagotavljanja 
realnejše višine povzročil za izdatke, ki jih je kdo imel zaradi 
preživljanja kake osebe, pa zahteve s tožbo njihovo povračilo 
od tistih, ki bi jo bili dolžni preživljati. 

Predlagatelj ugotavlja, da je to vprašanje posebej aktualno 
za občinske skupnosti socialnega skrbsta, ki so po Zakonu 
o socialnem skrbstvu dolžne zagotavljati občanom različne 
oblike pomoči za preživljanje, kasneje pa lahko zahtevajo od 
različnih preživninskih zavezancev, da vrnejo že izplačane 
zneske. V skladu z določili 128. člena o dedovanju občinske 
skupnosti socialnega skrbstva uveljavljajo vračilo izplačanih 
pomoči kot terjatev iz zapuščine prejemnika. Težave povzro* 
čajo inflacijska gibanja, ki jih ni mogoče slediti le s sodno 
določenimi obrestmi. 

Predlagatelj ugotavlja, da gre za pomembno vprašanje tro- 
šenja in ohranjanja realne vrednosti družbenih sredstev in da 
je potrebno ta problem rešiti celovito. Predlagana dopolnitev 
133 člena sedanjega Zakona o zakonski zvezi in družinskih 
razmerjih ne bi zadovoljivo rešila celotnega problema, zato 
predlagatelj ni vključil take spremembe v predlog tega 
zakona. Ugotavlja pa, da je rešitev tega problema možna 
v okviru Zakona o socialnem skrbstvu, predvsem z dopolni- 
tvami in spremembami 11., 12., 13. in 14. člena. Na ta način bi 
bilo mogoče zagotoviti, da bi sistem ohranjevanja realnejše 
vrednosti povračil veljal za vse oblike družbenodenarnih 
pomoči (tudi za rejnine, oskrbo, doplačila v zavodih, itd.). 

Predlagatelj se v tej zvezi zavezuje, da bo pobudo vključil 
v predvidene vsebinske spremembe in dopolnitve Zakona 
o socialnem skrbstvu, ki bodo pripravljene v naslednjem letu. 

10. Predlagatelj je proučil tudi vse ostale predloge in 
pobude, vendar je zanje ocenil, da pomenijo le izboljšave 
posameznih besedil ali pa bistveno ne vplivajo na razumeva- 
nje in učinkovito izvajanje zakona. Nekatere od teh pobud so 
vključene v besedilo predloga, a ne potrebujejo posebne 
utemeljitve, o drugih pa je svoje mnenje pisno sporočil tistim, 
ki so jih posredovali. 

DOLOČBE ZAKONA 
O ZAKONSKI ZVEZI IN DRUŽINSKIH RAZMERJIH, 
ki se spreminjajo (Ur. I. št. 15/76) 

10. člen 
Zadeve varstva in pomoči družini in druge s tem zakonom 

določene zadeve opravljajo občinske skupnosti socialnega 
skrbstva po tem zakonu in drugih predpisih. 

Skupnost socialnega skrbstva Slovenije odloča o pritožbah 
zoper odločbe občinskih skupnosti socialnega skrbstva ter 
o ugovorih, kadar je tako določeno v zakonu. 

12. člen 
Dalj časa trajajoča življenjska skupnost moškega in ženske, 

ki nista sklenila zakonske zveze, ima zanju enake pravne 
posledice po tem zakonu, kot če bi sklenila zakonsko zvezo, 
če ni bilo razlogov, zaradi katerih bi bila zakonska zveza med 
njima neveljavna; na drugih področjih pa ima taka skupnost 
pravne posledice, če zakon tako določa. 

15. člen 
Družbena skupnost s sistemom izobraževanja, z zdrav- 

stveno vzgojo in s pomočjo strokovnih služb ter z zakonskimi 
svetovalnicami omogoča bodočim zakoncem, da se vsestran- 
sko pripravijo na skladno skupno življenje ter pomaga zakon- 
cem v njihovih medsebojnih razmerjih in pri izvrševanju rodi- 
teljske pravice. 

Pred sklenitvijo zakonske zveze morata osebi, ki namera- 
vata skleniti zakonsko zvezo, obiskati zakonsko svetovalnico. 

26. člen 
V prijavi izjavita osebi, ki nameravata skleniti zakonsko 

zvezo, da svobodno sklepata zakonsko zvezo in da so izpol- 
njeni pogoji za veljavnost zakonske zveze ter predložita potr- 
dilo, da sta obiskala zakonsko svetovalnico. Če je pristojni 
organ občinske skupnosti socialnega skrbstva po 23. členu 
tega zakona dovolil sklenitev zakonske zveze, morata bodoča 
zakonca predložiti ustrezno odločbo pristojnega organa 
občinske skupnosti socialnega skrbstva. Kdor je bil že prej 
poročen, mora predložiti tudi dokaz, da je prejšnja zakonska 
zveza prenehala ali bila razveljavljena. Prijavi priložita izpiske 
iz rojstne matične knjige. 

Prijava je lahko pismena ali ustna; o ustni prijavi se napravi 
zapisnik. 

27. člen 
Pooblaščena oseba občinske skupščine opozori osebi, ki 

nameravata skleniti zakonsko zvezo, na pogoje za veljavnost 
zakonske zveze in se prepriča o tem, ali so ti pogoji izpolnjeni 

Če se ugotovi, da niso izpolnjeni pogoji za veljavnost 
zakonske zveze po tem zakonu, občinski upravni organ, ki 
skrbi za vodstvo matične knjige z odločbor zavrne sklenitev 
zakonske zveze. 

Pritožbe zoper tako odločbo je možno vložiti v roku eneaa 
leta. 

32. člen 
Zakonska zveza, ki je sklenjena v nasprotju z določbami 17., 

18., 19., 20. in 21. člena tega zakona, je neveljavna. 

36. člen 
Pravica tožbe za razveljavitev zakonske zveze, sklenjene 

v nasprotju z določbami 19., 20., 21., 34., in 35. člena tega 
zakona, pripada zakoncema in vsem tistim, ki imajo nepo- 
sredno pravno korist od tega, da se zakonska zveza razve»javi. 

V primerih, ko je bila zakonska zveza sklenjena v nasprotju 
z določbami 19., 20. in 21. člena tega zakona, sme vložiti 
tožbo za razveljavitev zakonske zveze tudi javni tožilec. 

Po prenehanju težje duševne prizadetosti ali nerazsodnosti 
sme tožbo za razveljavitev zakonske zveze, sklenjene ob času, 
ko je trajala težja duševna prizadetost ali nerazsodnost kate- 
rega izmed zakoncev, vložiti samo eden ali drugi zakonec. 

Tožba za razveljavitev zakonske zveze iz vzrokov, omenje- 
nih v prvem odstavku tega člena, se sme vložiti tudi po 
prenehanju zakonske zveze. 
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Pravica tožbe za razveljavitev zakonske zveze v primerih iz 
prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena ne zastara. 

64. člen 
Sodišče razveže zakonsko zvezo na podlagi sporazuma 

zakoncev, če sta se sporazumela o varstvu, vzgoji in preživlja- 
nju skupnih otrok ter o preživljanju nepreskrbljenega 
zakonca, ki nima sredstev za življenje in je nesposoben za 
delo ali je nezaposlen in se ne more zaposliti ter če predložita 
pismen in po sodniku overjen sporazum o delitvi skupnega 
premoženja in o tem, kateri od zakoncev bo imetnik stano- 
vanjske pravice. 

Preden sodišče razveže zakonsko zvezo, mora ugotoviti, ali 
je s sporazumom zakoncev primerno preskrbljeno za varstvo, 
vzgojo in preživljanje otrok ter zahtevati o tem tudi mnenje 
občinske skupnosti socialnega skrbstva. 

66. člen 
Če v tem zakonu ni posebnih določb, veljajo za postopek za 

razvezo zakonske zveze določbe zakona o pravdnem 
postopku (Uradni list FLRJ, št. 4/57 in 52/61 ter Uradni list 
SFRJ, št. 12/65, 1/71, 23/72 in 6/74). 

68. člen 
Sodišče po sprejemu predloga za sporazumno razvezo ali 

tožbe za razvezo zakonske zveze pred njeno vročitvijo 
tožencu pošlje predlog oziroma tožbo pristojnemu organu 
občinske skupnosti socialnega skrbstva, da ta opravi spravni 
poskus. 

69. člen 
Sodišče predloga oziroma tožbe iz prejšnjega člena ne 

pošlje pristojnemu organu občinske skupnosti socialnega 
skrbstva: 

- če je eden od zakoncev duševno bolan ali nesposoben za 
razsojanje; 

- če živi en zakonec ali če živita oba zakonca v tujini; 
- če se zahteva razveza zakonske zveze zato, ker je en 

zakonec pogrešan. 

70. člen 
Na spravni poskus morata priti zakonca osebno in brez 

pooblaščencev. 
Na spravnem poskusu je treba posvetiti kar največjo skrb 

prizadevanju, da se sprta zakonca poravnata. Zakonca je 
treba opozoriti na vse pravne posledice razveze zakonske 
zveze za njiju in za njune otroke. 

Podrobnejše določbe o postopku in organ občinske skup- 
nosti socialnega skrbstva, ki opravi spravni poskus, se dolo- 
čijo s samoupravnim splošnim aktom občinske skupnosti 
socialnega skrbstva. 

Po opravljenem spravnem poskusu vrne pristojni organ 
občinske skupnosti socialnega skrbstva spis sodišču s poro- 
čilom o uspehu spravnega poskusa. 

71. člen 
Med postopkom za razvezo zakonske zveze lahko izda 

sodišče s sklepom začasno odredbo, pri kom naj bodo in kdo 
naj preživlja skupne mladoletne otroke. 

Sodišče lahko izda na predlog zakonca tudi začasno 
odredbo o njegovem preživljanju. 

Pritožba zoper sklep iz prvega in drugega odstavka tega 
člena ne zadrži izvršitve. 

78. člen 
Kadar sodišče razveže zakonsko zvezo na podlagi 65. člena 

tega zakona, odloči tudi o varstvu, vzgoji in preživljanju skup- 
nih otrok. 

Če se starši niso sporazumeli o tem ali če njihov sporazum 
ni v skladu s koristmi otrok, odloči sodišče, ali naj vsi otroci 
ostanejo v varstvu in vzgoji pri enem izmed njiju, ali naj 
ostanejo eni pri enem, drugi pri drugem, ali naj se zaupajo 
kaki tretji osebi ali zavodu. Preden o tem sodišče odloči, si 
priskrbi mnenje pristojnega organa občinske skupnosti soci- 
alnega skrbstva. 

Tisti od staršev, kateremu otroci niso zaupani, obdrži pra- 
vico do osebnih stikov z njimi, razen če sodišče glede na 
koristi otrok ne odloči drugače. 

Sodišče spremeni na zahtevo razvezanega zakonca ali pri- 
stojnega organa občinske skupnosti socialnega skrbstva 
svojo odločbo o varstvu in vzgoji otorok in o razmerju razve- 
zanih zakoncev do njunih skupnih otrok, če to zahtevajo 
spremenjene razmere in korist otrok. 

104. člen 
Otrok se ne sme dati v varstvo, vzgojo in izobrazbo osebi, ki 

ne sme biti skrbnik. 

106. člen 
Starši, ki ne živijo skupaj z otrokom, imajo pravico do 

osebnih stikov z njim, razen če pristojni organ občinske 
skupnosti socialnega skrbstva glede na korist otroka ne 
odloči drugače. 

120. člen 
Pristojni organ občinske skupnosti socialnega skrbstva 

sme odvzeti otroka staršem in ga dati v vzgojo in varstvo drugi 
osebi ali zavodu, če so starši zanemarili otrokovo vzgojo in 
varstvo ali če je to iz drugih pomembnih razlogov v otrokovo 
korist. 

S tem odvzemom ne prenehajo druge dolžnosti in pravice 
staršev do otroka. 

121. člen 
Pristojni organ občinske skupnosti socialnega skrbstva 

sme sam ali v sporazumu s starši oddati otroka v zavod zaradi 
njegove osebne ali vedenjske motenosti, ki bistveno ogroža 
njegov zdrav osebnostni razvoj. 

124. člen 
Polnoletni otroci so dolžni preživljati svoje starše, če so ti 

nesposobni za delo in nimajo dovolj sredstev za življenje. 

130. člen 
O dolžnosti in višini preživnine lahko prizadete stranke 

sklenejo pri pristojnem organu občinske skupnosti social- 
nega skrbstva dogovor, na podlagi katerega je možna sodna 
izvršba. 

132. člen 
Odločbo o višini prispevka za preživljanje pošlje sodišče 

pristojnemu organu pristojne občinske skupnosti socialnega 
skrbstva. Pristojni organ občinske skupnosti socialnega skrb- 
stva vsako leto na podlagi uradno ugotovljenega podatka 
o povečanju življenjskih stroškov sprejme sklep o odstotku 
povišanja preživnin, opravi uskladitev vseh preživnin in izda 
odločbo o novo ugotovljeni višini preživnine. 

Na podlagi odločbe pristojnega organa skupnosti social- 
nega skrbstva o uskladitvi preživnine je možna sodna izvršba. 

Sodišče sme po predlogu prizadetega zvišati, znižati ali 
ustaviti z dogovorom iz 130. člena tega zakona ali s pravno- 
močno odločbo določeno preživrino, če se pozneje spreme- 
nijo okoliščine, na podlagi katerih je bila določena. 

V sporih o preživljanju po tem zakonu sme sodišče izdati 
začasno odredbo. 

140. člen 
Posvojitelj je izjemoma lahko tuj državljan, če pristojni 

organ občinske skupnosti socialnega skrbstva za otroka, ki 
naj bi bil posvojen, ni mogla najti posvojitelja med državljani 
SFR Jugoslavije. 

Za posvojitev otroka, ki ga posvoji tuj državljan, morata dati 
soglasje republiški upravni organ, pristojen za zadeve social- 
nega skrbstva in republiški upravni organ, pristojen za notra- 
nje zadeve. 

141. člen 
V posvojitev se sme dati samo otrok, čigar starši so neznani 

ali že leto dni neznanega bivališča ali če so privolili pred 
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pristojnim organom, da dajo otroka v posvojitev. Ni potrebna 
privolitev roditelja, ki mu je bila odvzeta roditeljska pravica, ali 
ki trajno ni sposoben izraziti svoje volje. 

Posvojitev je možna po preteku enega leta od izpolnitve 
pogoja iz prejšnjega odstavka. 

V posvojitev se sme dati tudi otrok, ki nima živih staršev. 

147. člen 
V postopku za posvojitev se morajo priskrbeti izpiski iz 

rojstnih matičnih knjig in druge ustrezne listine za posvojitelja 
in posvojenca ter potrdilo o tem, da bodočemu posvojitelju ni 
bila odvzeta roditeljska pravica. 

Preden pristojni organ občinske skupnosti socialnega skrb- 
stva odloči o posvojitvi, mora zaslišati polnoletne brate in 
sestre, stare starše oziroma, če ti niso živi, strice in tete 
otroka, čigar starši so neznanega bivališča ali niso več živi. 

169. člen 
Rejnik je dolžan dovoliti rejenčevim staršem obiske pri 

otroku ter omogočiti in pospeševati stike med rejencem in 
starši. 

170. člen 
Rejništvo preneha: 
- s polnoletnostjo otroka oziroma že prej, če je rejenec 

usposobljen za samostojno življenje; 
- če prenehajo razlogi, zaradi katerih je bila potrebna 

oddaja otroka v rejništvo. 

176. člen 
Starši, ki sami oddajo otroka v rejništvo in oseba, ki otroka 

sprejme, morajo najpozneje v enem mesecu obvestiti o tem 
pristojni organ občinske skupnosti socialnega skrbstva. 

Pristojni organ občinske skupnosti socialnega skrbstva, ki 
ugotovi primere takega rejništva na svojem območju, je dol- 
žan obvestiti o tem pristojni organ občinske skupnosti social- 
nega skrbstva. 

189. člen 
Če ima varovanec premoženje, odredi pristojni organ 

občinske skupnosti socialnega skrbstva, naj se premoženje 
popiše, oceni in izroči skrbniku v upravo. 

Skrbnik ne sme brez poprejšnje odobritve pristojnega 
organa občinske skupnosti socialnega skrbstva storiti niče- 
sar, kar bi presegalo okvire rednega poslovanja ali upravljanja 
varovančevega premoženja. 

194. člen 
Skrbnik mora pristojnemu organu občinske skupnosti soci- 

alnega skrbstva poročati in mu dati račun o svojem delu 
vsako leto kot tudi kadar pristojni organ občinske skupnosti 
socialnega skrbstva to zahteva. 

Iz skrbnikovega poročila mora biti razvidna njegova skrb za 
osebo varovanca, zlasti kar zadeva njegovo zdravje, vzgojo in 

izobraževanje ter njegova skrb za vse drugo, kar je za varo- 
vanca potrebno. 

Poročilo mora vsebovati tudi podatke o upravljanju varo- 
vančevega premoženja ter razpolagnaju z njim, o varovanče- 
vih dohodkih in izdatkih in končno stanje njegovega premo- 
ženja. 

196. člen 
Skrbnik opravlja svoje dolžnosti praviloma brezplačno, ven- 

dar mu pristojni organ občinske skupnosti socialnega skrb- 
stva lahko določi tudi nagrado. 

Skrbnik ima pravico do povračila upravičenih stroškov, ki 
jih je imel pri opravljanju svojih skrbniških dolžnosti. 

200. člen 
Varovanec, ki je zmožen to storiti, njegovi sorodniki, pri- 

stojni organi, družbenopolitične organizacije in strokovne 
institucije lahko ugovarjajo zoper delo skrbnika in delo pri- 
stojnega organa občinske skupnosti socialnega skrbstva 
v zadevah opravljanja skrbništva. 

Ugovore zoper delo skrbnika rešuje pristojni organ občin- 
ske skupnosti socialnega skrbstva; ugovore zoper delo pri- 
stojnega organa občinske skupnosti socialnega skrbstva pa 
Skupnost socialnega skrbstva Slovenije. 

Skupnost socialnega skrbstva preizkusi ugovor in če ugo- 
tovi, da je utemeljen, določi, kaj naj se ukrene ter o tem 
obvesti tistega, ki je ugovarjal. 

224. člen 
Izplačevalec osebnega dohodka, ki ne daje točnih podatkov 

o dohodkih tistega, ki je dolžan plačevati preživnino, se kaz- 
nuje za prekršek z denarno kaznijo do 5.000 dinarjev. 

Za dejanje iz prejšnjega odstavka se z denarno kaznijo do 
1.000 dinarjev kaznuje tudi odgovorna oseba izplačevalca 
osebnega dohodka. 

225. člen 
Starši, skrbnik oziroma rejnik, ki v nasprotju z določbami 

tega zakona ne priglasijo v predpisanem roku, da so oddali 
oziroma sprejeli otroka v rejništvo, se kaznujejo za prekršek 
z denarno kaznijo do 500 dinarjev. 

Poleg navedenih členov se v 23., 24., 40., 78., 88., 90., 91., 
105., 111., 113., 114., 117., 118., 119., 120., 122., 137., 140 
141., 146., 147., 148., 149., 150., 151., 153., 155., 157., 158 
160., 161., 163., 165., 166., 167., 168., 173., 174., 175., 177., 
179., 183., 184., 185., 186., 188., 189., 191., 193., 194., 195' 
198., 199., 201., 203., 204., 206., 208., 209., 211 212 213 
214., 215., 216., 217., 218., 219., 220. in 233. členu zakona 
spremeni besedilo, tako, da se besede »pristojni organ občin- 
ske skupnosti socialnega skrbstva« nadomestijo z besedami 
»center za socialno delo« v ustreznem sklonu. Enako se v 38., 
64., 92. in 230. členu zakona besede »občinska skupnost 
socialnega skrbstva« nadomesitjo z besedami »center za 
socialno delo«. 

PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA 

o spremembah in dopolnitvah zakona o socialnem 

skrbstvu s predlogom zakona (ESA-596) 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 135. seji dne 26. 
oktobra 1988 določil besedilo: 

- PREDLOGA ZA IZDAJO ZAKONA O SPREMEMBAH IN 
DOPOLNITVAH ZAKONA O SOCIALNEM SKRBSTVU S PRED- 
LOGOM ZAKONA, 

ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi prve alinee 215. 
člena, 266, 267. in 312. člena poslovnika Skupščine SR Slove- 
nije. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije predlaga Skupščini SR 
Slovenije, da sprejme zakon po skrajšanem postopku, ker gre 
za nujne uskladitve zakona, ki so vezane le na prenos pristoj- 
nosti od organov socialnega skrbstva na centre za socialno 

delo oziroma na republiški upravni organ, pristojen za zdrav- 
stveno in socialno varstvo. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na podlagi 69. člena 
poslovnika Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije in na 
podlagi 220. in 221. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije 
določil, da bosta kot njegova predstavnika pri delu skupščin- 
skih delovnih teles sodelovala: 

— dr. Dinko LESKOVŠEK, član Izvršnega sveta Skupščine 
SR Slovenije in predsednik Republiškega komiteja za zdrav- 
stveno in socialno varstvo in 

— Franc DOLENC, namestnik predsednika Republiškega 
komiteja za zdravstveno in socialno varstvo. 
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PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA 

o spremembah in dopolnitvah zakona o socialnem skrbstvu 

REPUBLIŠKI KOMITE ZA ZDRAVSTVENO IN 
SOCIALNO VARSTVO 

POVZETEK 

Predlagane spremembe in dopolntive zakona o social- 
nem skrbstvu so nujna posledica sprejema in uveljavitve 
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zakonski 
zvezi in družinskih razmerjih. 

V predlaganih spremembah zakona so upoštevane tiste 
novosti, ki jih prinaša osnutek zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o zakonski zvezi in družinskih razmer- 
jih, ki terjajo hkratne in nujne spremembe o zakonu o soci- 
alnem skrbstvu, da ne bi prihajalo do pravnih praznin ali 
neskladja med obema zakonoma. 

Tako je potrebno hkrati s spremembami v družinski 
zakonodaji izpeljati prenos pristojnosti v odločanju 

o upravnih stvareh od organov občinskih skupnosti social- 
nega skrbstva na centre za socialno delo, kot usposob- 
ljene institucije, ki so že do sedaj pripravljale vse stro- 
kovne podlage za odločanje organov socialnega skrbstva. 
Hkrati je potrebno ustrezno urediti tudi drugostopenjsko 
odločanje v upravnih zadevah, ki je s predlagano uredi- 
tvijo prenešeno na republiški upravni organ, pristojen za 
zadeve socialnega varstva. Vse ostale novosti zakona 
pomenijo le uskladitev s prenosom pristojnosti. 

Celovito dograjevanje skrbstvene in varstvene zakono- 
daje bo sledilo ustavnim spremembam ter bo zahtevalo 
širšo in podrobnejšo proučitev o izvajanju zakonov o soci- 
alnem skrbstvu, varstvu in otroškem varstvu. 

I. Ustavna podlaga za izdajo zakona 

Ustavna podiaga za izdajo Zakona o spremembah in dopol- 
nitvah Zakona o socialnem skrbstvu je podana v 25. točki 314. 
člena, ki določa, da Socialistična republika Slovenija po repu- 
bliških upravnih organih, v okviru z Ustavo in zakoni določe- 
nih pravic in dolžnosti določa sistem in odloča o temeljnih 
vprašanjih socialnega varstva in v 10. točki 314. člena Ustave 
SR Slovenije, ki določa, da zakon lahko določi temeljna 
načela na področju otroškega varstva in socialnega skrbstva. 

II. Ocena stanja in razlogi za izdajo zakona 

Po veljavni določitvi pristojnosti na podlagi določb Zakona 
o socialnem skrbstvu opravljajo centri za socialno delo kot 
osrednje izvajalske organizacije združenega dela na področju 
socialnega skrbstva med drugimi nalogami vsa strokovna in 
administrativna opravila v zvezi z odločanjem o različnih 
pravicah in pomočeh ter izvrševanjem skrbstvenih ukrepov 
organov skupnosti socialnega skrbstva po določbah družin- 
ske zakonodaje ter vsa administrativna in strokovna opravila 
v zvezi z izvrševanjem vzgojnih ukrepov ter razvrščanjem in 
napotitvijo otrok in mladostnikov z motnjami v telesnem in 
duševnem razvoju po določbah Zakona o izobraževanju in 
usposabljanju otrok in mladostnikov z motnjami v telesnem in 
duševnem razvoju. Odločanje v zadevah javnih pooblastil pa 
je zakon o socialnem skrbstvu na teh dveh področjih naložil 
organom skupnosti socialnega skrbstva. 

Ko je Skupščina SR Slovenije obravnavala Analizo izvajanja 
Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (Poročevalec 
Skupščine SRS, št. 3/88), ki jo je pripravil Republiški komite 
za zdravstveno in socialno varstvo, je sprejela tudi stališče, da 
je potrebno na novo opredeliti pristojnosti organov social- 
nega skrbstva in centrov za socialno delo z namenom zago- 
tavljati učinkovitost postopkov, strokovnost rešitev pa tudi 
odgovornost izvajalcev. 

Tako je predlagatelj v osnutku zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih 
pooblastil centre za socialno delo za odločanje v vseh uprav- 
nih stvareh po zakonu o zakonski zvezi in družinskih razmer- 
jih, medtem ko so organi skupnosti socialnega skrbstva razen 
odločanja v upravnih stvareh obdržali vse svoje dosedanje 
pristojonosti in pooblastila. 

V tej fazi spreminjanja zakona o socialnem skrbstvu je 
potrebno na novo zakonsko opredeliti le področje pristojnosti 
v odločanju o upravnih stvareh, ostala vprašanja pa naj bi bila 
predmet celovitega spreminjanja zakonodaje s področja soci- 
alnega skrbstva, varstva in otroškega varstva, skupaj s pred- 
logi in ugotovitvami, ki jih bodo nakazala poročila o izvajanju 
zakonov s teh področij, katera bo Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije obravnaval še v letošnjem letu. 

III. Predlog rešitev 

1. Ureditev zakona o socialnem skrbstvu je potrebno spre- 
meniti in dopolniti v določbi, ki opredeljuje centre za socialno 
delo kot osrednje izvajalske organizacije na področju social- 
nega skrbstva in sicer s pooblastilom za odločanje v upravnih 
stvareh po zakonu o zakonski zvezi in družinskih razmerjih in 
zakonu o izobraževanju in usposabljanju otrok in mladostni- 
kov z motnjami v telesnem in duševnem razvoju. 

2. Enako je potrebno določiti pristojnost za odločanje 
v upravnih stvareh na drugi stopnji in sicer tako, da se kot 
instančni organ določi republiški upravni organ, pristojen za 
zadeve socialnega varstva. Le s takšno ureditvijo je možno 
zagotavljati vlogo, ki naj jo republiški upravni organ ima po 
zakonu o sistemu državne uprave in o Izvršnem svetu Skupš- 
čine SR Slovenije ter o republiških upravnih organih. Skozi 
pritožbeni postopek, voden pri republiškem upravnem 
organu, bo možen nadzor nad izvajanjem zakona ter pregled 
nad stanjem na področju socialnega skrbstva. 

3. Posledica prenosa pristojnosti v upravnih stvareh od 
organov skupnosti socialnega skrbstva na centre za socialno 
delo je tudi prenos pristojnosti od organa Skupnosti social- 
nega skrbstva Slovenije na republiški upravni organ pristojen 
za zadeve socialnega varstva v sporih o pristojnosti. 

4. Glede na to, da so centri za socialno delo ustanovljeni 
v večini občin, vendar ne v vseh, je potrebno zakonsko opre- 
deliti možnost, da občinske skupnosti socialnega skrbstva na 
območjih, kjer centrov ni, za odločanje o upravnih stvareh 
pooblastijo drug center za socialno delo. Na ta način bo 
zagotovljeno izvrševanje javnih pooblastil po centrih za soci- 
alno delo tudi v tistih občinah, kjer do ustanovitve centra za 
socialno delo iz objektivnih razlogov ne bo prišlo. 

IV. Ocena materialnih in drugih posledic, nastalih 
z uveljavitvijo zakona 

Nekatere posledice bodo nastopile le zaradi prenosa pri- 
stojnosti na drugi stopnji. Obseg dela komiteja in stroški 
zvezani s tem se bodo povečali. Republiški komite za zdrav- 
stveno in socialno varstvo bo potrebe zadovoljil predvidoma 
z enim dodatnim delavcem z visoko izobrazbo, za kar bo 
potrebno zagotoviti sredstva v okviru proračuna republiških 
upravnih organov. 

Prenos pristojnosti v odločanju na prvi stopnji pa pomeni 
prihranek pri stroških dela svetov, saj bodo odločali centri za 
socialno delo, ki so že do sedaj pripravljali vse strokovne 
podlage. 

Opozoriti velja, da bo potrebno uskladiti samoupravne 
splošne akte centrov za socialno delo in skupnosti socialnega 
skrbstva. Smatramo, da bo to povzročilo le majhne materialne 
izdatke. 
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PREDLOG ZAKONA 

o spremembah in dopolnitvah zakona o socialnem skrbstvu 

1. člen 
V zakonu o socialnem skrbstvu (Uradni list SRS, št. 35/79) 

se v drugem odstavku 45. člena črta besedilo »in za odločanje 
o zadevah, ki so organom skupnosti socialnega skrbstva 
zaupane z drugimi zakoni«. 

2. člen 
53. člen se črta. 

7. člen 
V prvem odstavku 90. člena se med besedo »pristojni« in 

besedo »organ« dodajo besede »center za socialno delo 
oziroma pristojni«. 

8. člen 
V 91. členu se med besedo »mora« in besedo »organ« 

dodajo besede »center za socialno delo oziroma«. 

3. člen 
V 60. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi: 
»Centri za socialno delo odločajo v upravnih stvareh, kadar 

je tako določeno z zakonom«. 
Dosedanji drugi, tretji, četrti in peti odstavek postanejo 

tretji, četrti, peti in šesti odstavek. 

4. člen 
V 87. členu se besede »organi socialnega skrbstva« nado- 

mestijo z besedami »centri za socialno delo«. 

5. člen 
88. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»O pritožbah zoper odločbe centrov za socialno delo 

v zadevah iz prejšnjega člena, odloča republiški upravni 
organ, pristojen za zadeve socialnega varstva«. 

6. člen 
V prvem odstavku 89. člena se med besedo »pristojni« in 

besedo »organi« dodajo besede »centri za socialn delo ozi- 
roma«. 

9. člen 
92. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»V sporih o krajevni pristojnosti med centri za socialno delo 

ali med organi občinskih skupnosti socialnega skrbstva, 
odloča republiški upravni organ, pristojen za zadeve social- 
nega varstva«. 

10. člen 
V občinah, kjer centri za socialno delo niso ustanovljeni do 

dneva uveljavitve tega zakona, pooblastijo občinske skupno- 
sti socialnega skrbstva za odločanje o upravnih stvareh drug 
center za socialno delo. 

11. člen 
Od uveljavitve tega zakona odločajo o razvrščanju in napo- 

titvi v organizacije za usposabljanje po Zakonu o izobraževa- 
nju in usposabljanju otrok in mladostnikov z motnjami v teles- 
nem in duševnem razvoju (Uradni list SRS, št. 13/76) centri za 
socialno delo. O pritožbah zoper odločbe centrov za socialno 
delo odloča republiški upravni organ, pristojen za zadeve 
socialnega varstva. 

12. člen 
Ta zakon začne veljati 1.1:1989. 

OBRAZLOŽITEV 

Osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona 
o zakonski zvezi in družinskih razmerjih je prinesel nekaj 
sprememb in dopolnitev sedaj veljavnih določb, predvsem pa 
je predvidel prenos pristojnosti v odločanju o upravnih stva- 
reh po tem zakonu na centre za socialno delo. 

V izogib neskladja med zakonom o zakonski zvezi in družin- 
skih razmerjih in zakonom o socialnem skrbstvu je potrebno 
pristopiti h hkratni uskladitvi zakona o socialnem skrbstvu. 

Zaradi tega se s predlaganimi rešitvami ureja le področje 
pristojnosti, ki je pogojeno z novostmi, ki jih prinaša osnutek 
zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, medtem ko 
bo celovito dograjevanje zakonodaje s področja socialnega 
skrbstva sledilo ustavnim spremembam. Osnovo za predla- 
gane rešitve predstavljajo sklopi zbora združenega dela in 
zbora občin Skupščine SR Slovenije ter analiza organizirano- 
sti in strokovne usposobljenosti centrov za socialno delo v SR 
Sloveniji, ki zagotavlja, da so centri za socialno delo sposobni 
prevzeti naloge, ki jih predvidevajo predlagene spremembe. 

Ker so vsa gradiva oziroma strokovne podlage za odločanje 
pristojnih organov pripravljali strokovni teami centrov ter 
izdelovali odločbe je smotrno, da centri zaključijo postopke 
v celoti. Tako se zakon spreminja v tistih določbah, kjer je 
urejeno odločanje o izvrševanju javnih pooblastil, tako na prvi 
kot na drugi stopnji (1., 2., 3., 5. in 6. člen). 

Nadalje se zakon dopolnjuje tudi v določbi, ki centrom, kot 
izvajalskim organizacijam določa obseg dejavnosti. S predla- 
gano dopolnitvijo je centrom za socialno delo dano poobla- 
stilo za odločanje v izvrševanju javnih pooblastil (4. člen). 

Ker v vseh občinah centri za socialno delo niso ustanov- 
ljeni, je bilo potrebno v prehodnih določbah določiti, kdo bo 
opravljal javna pooblastila v teh občinah (9. člen). 

DOLOČBE ZAKONA O SOCIALNEM SKRBSTVU, 
KI SE SPREMINJAJO (URADNI LIST, št. 35/79) 

45. člen 
Uporabniki in izvajalci lahko v okviru občinske skupnosti 

socialnega skrbstva ustanovijo tudi skupne organe za izvrše- 
vanje stalnih ali občasnih nalog. 

Za odločanje o pravici posameznika in njegovih družinskih 
članov do materialnih pomoči socialnega skrbstva in za odlo- 
čanje v zadevah, ki so organom skupnosti socialnega skrb- 
stva zaupane z drugimi zakoni, oblikuje skupščina skupnosti 
enega ali več skupnih organov socialnega skrbstva. 

Pristojnosti organov iz prvega in drugega odstavka tega 
člena urejata statut in drug samoupravni splošni akt skup- 
nosti. 

53. člen 
Za odločanje o pritožbi zoper odločitev organa občinske 

skupnosti socialnega skrbstva glede pravic, ki so skupnostim 
socialnega skrbstva zaupane z drugimi zakoni, oblikuje 
skupščina Skupnosti socialnega skrbstva Slovenije skupen 
organ. 

60. člen 
Centri za socialno delo so organizacije združenega dela, ki 

opravljajo svojo dejavnost na območju, za katero so ustanov- 
ljeni. 

Centri za socialno delo opravljajo vsa strokovna in admini- 
strativna dela v zvezi z odločanjem o različnih pravicah in 
pomočeh ter z izvrševanjem skrbstvenih in drugih ukrepov 
organov skupnosti socialnega skrbstva po določbah družin- 
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ske zakonodaje, v zvezi z razvrščanjem in napotitvijo otrok in 
mladostnikov z motnjami v telesnem in duševnem razvoju na 
šolanje ali usposabljanje ter v zvezi z izvrševanjem vzgojnih 
ukrepov zoper mladostnike ter strokovno in administrativno 
delo v zvezi z odločanjem o pravicah in ukrepih, ki jih social- 
nemu skrbstvu nalagajo drugi zakoni. 

Centri za socialno delo opravljajo svetovalno delo, nudijo 
pomoč pri reševanju stanovanjskih problemov, pri zaposlova- 
nju, pri zagotavljanju pomoči in nege na domu, oskrbe v drugi 
družini ali v socialnem zavodu. 

Centri za socialno delo vodijo potrebne evidence, analizi- 
rajo socialnoskrbstvene probleme, razvijajo, organizirajo in 
spodbujajo prostovoljne aktivnosti delovnih ljudi in občanov 
na področju socialnega skrbstva, sodelujejo pri izvajanju pre- 
ventivnih ukrepov na teh področjih, spodbujajo in pomagajo 
razvijati preventivno socialno delo v krajevnih skupnostih, 
organizacijah združenega deta in društvih ter opravljajo 
druge strokovne naloge s tega področja. 

Z ustanovitvenim aktom centra za socialno delo se natanč- 
neje določijo naloge, ki jih bo center opravljal. 

87. člen 
Kadar organi socialnega skrbstva v izvrševanju javnih poo- 

blastil, ki so jim zaupana po zakonu, odločajo o pravicah, 
obveznostih ali pravnih koristih posameznikov, postopajo po 
zakonu o splošnem upravnem postopku, če niso posamezna 
vprašanja postopka v posebnem zakonu drugače urejena. 

88. člen 
O pritožbah zoper odločbe organov socialnega skrbstva 

občinskih skupnosti v zadevah iz prejšnjega člena, odloča 
organ socialnega skrbstva Skupnosti socialnega skrbstva 
Slovenije. 

89. člen 
Krajevna pristojnost v vseh zadevah, za katere so pristojni 

organi socialnega skrbstva, se določa po stalnem prebiva- 
lišču osebe, ki potrebuje varstvo. Če oseba nima stalnega 
prebivališča v Jugoslaviji, se določi krajevna pristojnost po 
njenem začasnem prebivališču, če niti tega nima, pa po nje- 
nem zadnjem stalnem prebivališču oziroma zadnjem začas- 
nem prebivališču v Jugoslaviji. 

Če se krajevna pristojnost ne da določiti po prejšnjem 
odstavku, se določi po kraju, kjer je nastal povod za postopek. 

Krajevna pristojnost za mladoletno osebo se določa po 
stalnem prebivališču oziroma začasnem prebivališču obeh 
roditeljev. Za mladoletno osebo, katere starši ne živijo skupaj, 
se določi krajevna pristojnost po stalnem oziroma začasnem 
prebivališču tistega od roditeljev, pri katerem mladoletna 
oseba živi, oziroma kateremu je bila dodeljena, če niti eden 
od roditeljev mladoletne osebe ni znan, se krajevna pristoj- 
nost določi po prejšnjem zakonu. 

90. člen 
Če se spremenijo okoliščine, na podlagi katerih je bila po 

tem zakonu določena krajevna pristojnost, nadaljuje posto- 
pek glede na spremenjene okoliščine pristojni organ. 

Krajevna pristojnost po tem zakonu se ne spremeni, dokler 
je odrasla oseba ali mladoletna oseba brez staršev v zavod- 
skem varstvu ali rejništvu. 

91. člen 
Če nastane spor o pristojnosti, mora organ socialnega 

skrbstva, ki je postopek začel, svoje delo opravljati vse dotlej, 
dokler se ne odloči o sporu; ima pa pravico zahtevati od 
krajevno pristojne občinske skupnosti povračilo stroškov. 

92. člen 
V sporih o krajevni pristojnosti med organi socialnega skrb- 

stva občinskih skupnosti, odloča organ socialnega skrbstva 
Skupnosti socialnega skrbstva Slovenije. 

PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA 

o spremembah in dopolnitvah zakona 

o zdravstvenem varstvu (ESA-606) 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 137. seji dne 3. 
novembra 1988 določil besedilo: 

- PREDLOGA ZA IZDAJO ZAKONA O SPREMEMBAH IN 
DOPOLNITVAH ZAKONA O ZDRAVSTVENEM VARSTVU S TE- 
ZAMI, 

ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi prve alinee 215. 
člena, 266., 267. in drugega odstavka 274. člena poslovnika 
Skupščine SR Slovenije. 

Izvršni svef Skupščine SR Slovenije je na podlagi 69. člena 

poslovnika Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije in na 
podlagi 220. in 221. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije 
določil, da bosta kot njegova predstavnika pri delu skupščin- 
skih delovnih teles sodelovala: 
- dr. Dinko LESKOVŠEK, član Izvršnega sveta Skupščine SR 
Slovenije in predsednik Republiškega komiteja za zdrav- 
stveno in socialno varstvo in 

- dr. Jože VIDMAR, namestnik predsednika Republiškega 
komiteja za zdravstveno in socialno varstvo. 

REPUBLIŠKI KOMITE 
ZA ZDRAVSTVENO 
IN SOCIALNO VARSTVO 

I. Ustavna podlaga za izdajo zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o zdravstvenem varstvu je v 15. točki 
321. člena, prvem odstavku 51. člena, 58. členu in 70. 
členu ustave SR Slovenije. 

II. Skupščina SR Slovenije je decembra 1979 sprejela 
Zakon o zdravstvenem varstvu (Ur. I. SRS, št. 1/80). Zakon 
o zdravstvenem varstvu določa enotna načela za sistem in 
vsebino zdravstvenega varstva, še zlasti pa ureja družbe- 
noekonomske odnose med udeleženci svobodne menjave 
dela, določa urejanje oziroma zagotavljanje pravic do 
zdravstvenega varstva, določa načela za samoupravno 
organiziranje delavcev s področja zdravstvenega varstva 
in ureja številna druga vprašanja. 

V letu 1982 je bila sprejeta novela zakona o zdravstve- 
nem varstvu (Ur. I. SRS, št. 45/82), v kateri je bilo urejeno 
vprašanje participacije. 

Zakon o zdravstvenem varstvu je bil spremenjen in 
dopolnjen še v letu 1985 (Ur. I. SRS, št. 42/85), ko je na 
novo opredelil zakonsko zagotovljeni obseg pravic upo- 
rabnikov do zdravstvenih storitev: delovni čas v zdravstve- 
nih organizacijah - delo preko polnega delovnega časa, 
dežurstvo in stalna pripravljenost: Ustanovitev in naloge 
zdravstvenega sveta pri Zdravstveni skupnosti Slovenije: 
možnost podeljevanja naziva primarij zdravnikom in 
zobozdravnikom in povrnitev povzročene škode. 

Spremembe Zakona o zdravstvenem varstvu bi morale 
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temeljiti na usmeritvah, v katerih bo uzakonjena in tudi 
uresničena večja skrb in odgovornost občanov za lastno 
zdravje, določen odmik od popolne solidarnosti pri uve- 
ljavljanju zahtev občanov po zdravstvenih storitvah ozi- 
roma prenašanje določenih obveznosti s tega področja 
tudi na osebno porabo (v sistemu dodatnega prostovolj- 
nega zavarovanja za določeni del programa) oziroma 
z neposredno svobodno menjavo dela in vzpostavitev 
družbenoekonomskih odnosov, v katerih bo sistem zdrav- 
stvenega varstva obvladljiv skladno z razpoložljivimi mate- 
rialnimi možnostmi in v katerem se bodo uveljavili tudi 
nekateri tržni odnosi. Ob teh spremembah pa je potrebno 
zagotoviti tudi v bodoče krepitev in uveljavljanje samou- 
pravnih odnosov in s tem v zvezi pravice in dolžnosti 
delavcev, delovnih ljudi in občanov da o vprašanjih zdrav- 
stvenega varstva odločajo skladno z družbenimi in oseb- 
nimi interesi. Ob prizadevanjih po večji učinkovitosti in 
uspešnosti sistema je potrebno spremeniti organizacijo in 
način delovanja samoupravnih interesnih skupnosti tako, 
da bodo te bolj sposobne kot doslej opredeljevati in izra- 
žati najširše družbene interese na področju zdravstvenega 
varstva in se na ta način tudi ustrezno vključevati v druž- 
beno upravljanje. 

III. Novela zakona v ključnih točkah rešuje: 
1. Novo organiziranost samoupravnih interesnih zdrav- 

stvenih skupnosti (od 13. do vključno 20. teze); 
2. Zagotovljeni program in druge pravice do zdravstve- 

nega varstva delavcev, drugih delovnih ljudi in občanov 
ter participacija (od 23. do vključno 31. teze); 

3. Ustanovitev strokovnega sveta za področje zdravstve- 
nega varstva pri Republiškem komiteju za zdravstveno in 
socialno varstvo (47. teza); 

4. Ureja upravljanje zdravstvenih storitev s samostojnim 
osebnim delom (43. teza). 

1. Predlagane teze zakona določajo, da se morajo v SR 
Sloveniji obvezno ustanoviti območne zdravstvene skup- 
nosti in Zdravstvena skupnost Slovenije, občinske zdrav- 
stvene skupnosti pa le fakultativno. V območnih zdrav- 
stvenih skupnostih, predlaganih je 16, bodo uporabniki in 
izvajalci na temelju enotne prispevne stopnje zagotavljali 
potrebe po zakonu določenih zdravstvenih dejavnostih. 

Zdravstvena skupnost Slovenije pa bo ob obstoječih 
nalogah zagotavljala še zadovoljevanje potreb na 
področju specialistične, bolnišnične in zdraviliške zdrav- 
stvene dejavnosti. 

2. Eno najpomembnejših vprašanj, ki ga rešujemo 
v noveli zakona in ki naj bi tudi prinesel finančne učinke, je 
določitev pravic uporabnikov do zdravstvenega varstva. 
V 23. tezi je določen obseg pravic do zdravstvenega var- 
stva, ki bi bil zagotovljen vsem delavcem, drugim delovnim 
ljudem in občanom na območju SR Slovenije. V tej tezi je 
opredeljena tudi participacija, za katero bi zakon določil, 
v katerih primerih je ni mogoče predpisati uporabnikom 
ob uveljavljanju zdravstvenih storitev. 

V 30. tezi zakon določa pravice, ki si jih bodo občani 
naše republike lahko zagotovili s prostovoljnim zavarova- 
njem v zdravstvenih skupnostih, v 31. tezi pa opredeljuje 
zdravstvene storitve, ki si jih bodo morali občani plačevati 
sami. 

3. Zakon bi nadalje uredil ustanovitev strokovnega sveta 
za področje zdravstvenega varstva, ki bi se ustanovil pri 
Republiškem komiteju za zdravstveno in socialno varstvo 
in čigar naloge bi bile opredeljene z zakonom . 

4. Zaradi uvedbe <>privatne prakse« na področju zdrav- 
stvenega varstva, se v zakon vnaša novo poglavje z naslo- 
vom Opravljanje zdravstvenih storitev s samostojnim 
osebnim delom. Predlog je, da bi to delo pod pogoji, ki bi 
jih določal zakon, lahko opravljali zdravniki, zdravniki spe- 
cialisti, zobozdravniki, diplomirani inženirji farmacije, 
zobotehniki, fizioterapevti in medicinske sestre. 

Poleg navedenih rešitev zakon rešuje tudi druga vpra- 
šanja. 

IV. Uveljavitev zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o zdravstvenem varstvu ne bi povzročila večjih 
materialnih obveznosti za družbenopolitične skupnosti, 
saj se sredstva za zdravstveno varstvo združujejo v okviru 
samoupravnih interesnih zdravstvenih skupnosti in 
deloma iz sredstev organizacij združenega dela in ob- 
čanov. 

Če bi želeli ohraniti dosedanjo raven, kvaliteto in obseg 
zdravstvenih storitev in preprečiti težave, ki so prisotne na 
področju zdravstvenega varstva, bi bilo potrebno zagoto- 
viti dodatne vire. Spremembe zakona nakazujejo možnost 
iskanja teh virov v sredstvih občanov, ki pa bi o tem lahko 
odločali prostovoljno, skladno s svojimi osebnimi interesi. 

V zvezi z izvedbo zakona bi območne zdravstvene skup- 
nosti morale sprejeti svoje ustanovitvene in druge splošne 
akte, Zdravstvena skupnost Slovenije pa bi morala uskla- 
diti oziroma po potrebi sprejeti nove samoupravne 
splošne akte. Republiški komite za zdravstveno in soci- 
alno varstvo pa bi bil zadolžen, da izda nove pravilnike. 

I. USTAVNA PODLAGA 

Ustavna podlaga za izdajo zakona o spremembah in dopol- 
nitvah zakona o zdravstvenem varstvu je: 

- 15. točka 321. člena Ustave SR Slovenije, po kateri 
Skupščina SR Slovenije v okviru pravic in dolžnosti republike 
z zakonom ureja sistem zdravstvenega varstva ter zdravstve- 
nega zavarovanja kot podrčje, ki je skupnega pomena za 
delovne ljudi in občane; 

- prvi odstavek 51. člena Ustave SRS, po katerem se 
z zakonom lahko določi, da so posebnega družbenega 
pomena določene dejavnosti ali zadeve organizacij združe- 
nega dela, ki opravljajo družbene dejavnosti, in uredi način 
uresničevanja posebnega družbenega interesa in v skladu 
z njim način uresničevanja samoupravnih pravic delavcev; 

- 58. člen Ustave SRS, po katerem zakon lahko določi 
načela za enotnost sistema in najmanjši obseg pravic iz zdrav- 
stvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja ter način nji- 
hovega financiranja in 
- 70. člen Ustave SRS, po katerem se v primeru, ko so 

določene dejavnosti oziroma zadeve samoupravne interesne 
skupnosti posebnega družbenega pomena, z zakonom določi 
obvezna ustanovitev take skupnosti oziroma ustanovi ta skup- 
nost, določi načela za njeno organizacijo in medsebojna 
razmerja v njej ter predpišejo obveznosti plačevanja prispev- 
kov tej skupnosti in določi obveznost sodelovanja oziroma 
združevanja samoupravnih interesnih skupnosti za skupno 
izvajanje nekaterih skupnih nalog. 

II. OCENA STANJA, RAZLOGI ZA IZDAJO 
ZAKONA IN CILJI, KI SE ŽELIJO DOSEČI 
S SPREMEMBO ZAKONA 

Od leta 1973 smo v SR Sloveniji razvijali sistem takoimeno- 
vanega nacionalnega zdravstvenega varstva, ki naj bi omogo- 
čil vsem občanom pravice in dostopnost do vseh zdravstvenih 
storitev na podlagi najširše solidarnosti z združevanjem sred- 
stev v samoupravnih interesnih zdravstvenih skupnostih. 
Hkrati smo z uveljavitvijo Ustave iz leta 1974 začeli vzpostav- 
ljati družbenoekonomske odnose svobodne menjave dela, ki 
naj bi se pretežno odvijali v oziroma po zdravstvenih skupno- 
stih na občinski, medobčinski in republiški ravni. 

Skupščina SR Slovenije je decembra 1979 sprejela zakon 
o zdravstvenem varstvu (Uradni list SRS, št. 1/80). Veljavni 
zakona o zdravstvenem varstvu je sledil prilagajanju naše 
sistemske zakonodaje novim družbenopolitičnim in družbe- 
noekonomskim odnosom. Ustave SR Slovenije in Ustava SFR 
Jugoslavije sta postavili temelje za sedanjo ureditev. V letu 
1976 je bil sprejet zakon o združenem delu, leta 1979 zakon 
o skupnih osnovah svobodne menjave dela ter zakona 
o sistemu družbenega planiranja, ki jih je bilo potrebno upo- 
števati pri ureditvi področja zdravstvenega varstva. Tako 
zakon o zdravstvenem varstvu določa enotna načela za, sistem 
in vsebino zdravstvenega varstva, še zlasti pa ureja družbeno- 
ekonomske odnose med udeleženci svobodne menjave dela, 
določa urejanje oziroma zagotavljanje pravic do zdravstve- 
nega varstva, določa načela za samoupravno organiziranje 
delavcev s področja zdravstvenega varstva in ureja številna 
druga vprašanja. 
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V letu 1982 je bila sprejeta novela zakona o zdravstvenem 
varstvu (Uradni list SRS, št. 45/82), v kateri je bilo urejeno 
vprašanje participacije. 

Zakon o zdravstvenem varstvu je bil spremenjen in dopol- 
njen še v letu 1985 (Uradni list SRS, št. 42/85), ko je na novo 
opredelil zakonsko zagotovljeni obseg pravic uporabnikov do 
zdravstvenih storitev; delovni čas v zdravstvenih organizaci- 
jah - delo preko polnega delovnega časa, dežurstvo in stalno 
pripravljenost; ustanovitev in naloge zdravstvenega sveta pri 
Zdravstveni skupnosti Slovenije; možnost podeljevanja 
naziva primarij zdravnikom in zobozdravnikom in povrnitev 
povzročene škode. 

Izkušnje in rezultati zadnjih let kažejo, da je zakon dal 
določene pozitivne rezultate. Občutno se je zboljšala zdrav- 
stvena varnost občanov, dvignil se je nivo in standard zdrav- 
stvenih storitev, okrepila se je mreža zdravstvenih organizacij 
in njihove zmogljivosti, prav tako se je povečalo zanimanje in 
informiranost ter možnost demokratičnega odločanja delav- 
cev, delovnih ljudi in občanov o vprašanjih zdravstvenega 
varstva. Kljub tem pozitivnim rezultatom pa so se po letu 1980 
začele kazati resne težave v izvajanju programa zdravstve- 
nega varstva in pomanjkljivosti v njegovem sistemu. Čedalje 
bolj je prihajalo do izraza spoznanje, da ureditev, v kateri 
imajo vsi občani praktično neomejene pravice do zdravstve- 
nih storitev, ki jim jih lahko zagotovijo zdravstvene organiza- 
cije, vodijo v postopno povečevanje odvisnosti prebivalstva 
od zdravstvenih storitev in dela zdravstvenih delavcev. To že 
samo po sebi tudi pogojujejo čedalje večje zahteve po zdrav- 
stvenih storitvah, po širitvi programov in zmogljivosti, s tem 
pa tudi do čedalje večje potrebe po sredstvih za njihovo 
delovanje. Takšen sistem ne vzpodbuja občanov in ne zdrav- 
stvenih delavcev k varčnosti in preudarnemu ravnanju in tudi 
ne daje ustreznih podlag za uveljavitev tistih spoznanj 
sodobne organizacije zdravstvenega varstva v svetu, ki teme- 
ljijo na določeni skrbi in odgovornosti vsakega posameznika 
za lastno zdravje. Zato se je dosedanja ureditev pokazala kot 
neprimerna za uresničevanje takšne strategije, ki postavlja 
v ospredje predvsem najširši družbeni interes po čim boljšem 
zdravju vsega prebivalstva. Po drugi strani pa je takšen sistem 
težko vključevati v celotni gospodarski in družbeni razvoj in 
materialne okvire, ki jih družba lahko zagotovi v te namene. 

Kot neustrezna se je pokazala tudi organiziranost samou- 
pravnih interesnih skupnosti na področju zdravstvenega var- 
stva. Petinšestdeset občinskih, devet medobčinskih, dve 
mestni in ena republiška zdravstvena skupnost, kolikor jih 
imamo v SR le »nacionalni« zagotovljeni program, ki bi ga 
uokvirili z ustreznimi normativi in standardi in za katerega bi 
glede na najširši družbeni interes po potrebi intervenirala tudi 
družbenopolitična skupnost. Za ostali del programa bi bilo 
potrebno najti druge vire in bi se v njihovo financiranje zdrav- 
stvena skupnost vključevala le z določenim deležem sredstev. 

» To pogojuje uvedbo dodatnega prostovoljnega zavarovanja 
ljudi za pravice, ki niso vitalnega značaja za zdravje posamez- 
nika ali prebivalstva in so pretežno v interesu posameznika. 
Ustrezno takšni naravnanosti je ob prizadevanjih po večji 
učinkovitosti in uspešnosti sistema potrebno spremeniti orga- 
nizacijo in način delovanja samoupravnih interesnih skupno- 
sti tako, da bodo te bolj sposobne kot doslej opredeljevati in 
izražati najširše družbenega interese na področju zdravstve- 
nega varstva in se na ta način tudi ustrezno vključevati v druž- 
beno upravljanje. 

III. POGLAVITNE REŠITVE 

1. Ena bistvenih novosti zakona o spremembah in dopolni- 
tvah zakona o zdravstvenem varstvu bi bila racionalnejša 
organiziranost zdravstvenih skupnosti. Zdravstvene skupno- 
sti bi se obvezno ustanovile na dveh nivojih; kot območne 
zdravstvene skupnosti in Zdravstvena skupnost Slovenije. (13. 
teza) 

V območjih zdravstvenih skupnosti bi uporabniki in izva- 
jalci zagotavljali zadovoljevanje potreb in interesov ter uskla- 
jevali delo na področjih osnovne zdravstvene dejavnosti, to je 
dejavnosti, ki obsega preprečevanje bolezni in poškodb, 
odkrivanje, diagnostiko, zdravljenje in rehabilitacijo na ambu- 
lantni in dispanzerski način v zdravstveni organizaciji, na 

terenu, na domu bolnika ali v socialnem zavodu in osnovno 
higiensko epidemiološko dejavnost; na področju preskrbe 
z zdravili, sanitetnim materialom in ortopedskimi pripomočki; 
na področju reševalnih prevozov in zagotavljanja pravic do 
socialne varnosti v zvezi z zdravstvenim varstvom. 

Območne zdravstvene skupnosti bi se oblikovale za 
območje občin in bi bile določene z zakonom. Predlagamo, 
da bi bilo teh skupnosti 16 (14. teza) in da bi se oblikovale 
tako, da bi v njih kot v temeljnih rizičnih skupnostih uporab- 
niki in izvajalci lahko zagotovili zadovoljevanje vseh naštetih 
potreb. Če bi se ob obravnavi predloga za izdajo zakona 
izkazalo, da je oblikovanje 16 območnih zdravstvenih skupno- 
sti preveč oziroma, da občine v območja niso ustrezno razvrš- 
čene, bo predlagatelj ob pripravi osnutka zakona upošteval 
tiste rešitve, ki bi se v razpravi pokazale za primernejše. 
Predlog v tezah zakona je nastal ob upoštevanju razpoložlji- 
vih podatkov in zlasti sledečih kriterijev: število uporabnikov 
na območju samoupravne interesne skupnosti, njihova 
gospodarska moč in s tem povezana rizična sposobnost 
bodoče skupnosti in razvitost zmogljivosti osnovne zdrav- 
stvene dejavnosti glede na pričakovano zdravstveno proble- 
matiko na območju. Tako naj bi območna skupnost imela 
najmanj 50.000 uporabnikov, od tega vsaj 30% zavezancev 
prispevkov za zdravstveno varstvo in vse tiste zdravstvene 
zmogljivosti, ki jih zakon v 69. členu določa za zdravstvene 
domove in lekarne. 

Območne zdravstvene skupnosti bi se združile v Zdrav- 
stveno skupnost Slovenije (18. teza), kjer bi uporabniki in 
izvajalci sprejemali program zdravstvenega varstva v repu- 
bliki, zagotavljali zadovoljevanje potreb in interesov na 
področju ambulantno specialistične, bolnišnice in zdraviliške 
dejavnosti, zdravstvene dejavnosti univerzitetnih zdravstvenih 
organizacij in zavodov za socialno medicino in higieno. 
V Zdravstveni skupnosti Slovenije bi se zagotavljalo tudi 
opravljanje tistih skupnih nalog in zadovoljevanje tistih 
potreb, za katere bi se uporabniki in izvajalci posebej dogovo- 
rili, ter izvajanje mednarodnih pogodb s področja zdravstva. 

Občinske skupnosti zdravstvenega varstva bi se lahko usta- 
novile le fakultativno, če bi se za to odločili uporabniki in 
izvajalci. Ker so skupščine občinske samoupravne interesne 
skupnosti del občinskega skupščinskega sistema, bi bilo 
s samoupravnimi splošnimi akti območnih skupnosti treba 
določiti način soodločanja z zbori skupščin na območju 
območne skupnosti. V okviru veljavne volilne zakonodaje bi 
bilo zato treba zagotoviti, da bi pri odločanju v skupščinah 
občin sodelovali delegati iz delegacij na območju posamezne 
občine. 

2. Z zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona 
o zdravstvenem varstvu bi se na novo določil zagotovljeni 
program zdravstvenega varstva (23. teza). Le-ta bi obsegal 
preventivno in vzgojno dejavnost na področju zdravstva ter 
storitve v zvezi s preprečevanjem, odkrivanjem in zdravlje- 
njem bolezni ter poškodb, razen poklicnih bolezni in poškodb 
pri delu ter medicinske rehabilitacije le-teh, preventivnih 
zdravstvenih pregledov, zdravstvenega varstva pri delu, ukre- 
pov za utrjevanje zdravja in sposobnosti za delo ter poseb- 
nega zdravstvenega varstva delavcev z zmanjšano delovno 
zmožnostjo, ki si ga delavci zagotavljajo v temeljnih in drugih 
organizacijah združenega dela in razen tistih storitev, katerih 
opravljanje si lahko občani zagotovijo s posebnim zdravstve- 
nim zavarovanjem. Na tej podlagi bi bilo iz zagotovljenega 
programa izključeno zdraviliško zdravljenje, kadar ni nadalje- 
vanje bolnišničnega zdravljenja, reševalni prevozi, ki niso 
nujno potrebni, zdravila, ki niso nujno potrebna in bodo kot 
taka določena s posebno listo, ki jo bo sprejela Zdravstvena 
skupnost Slovenije, storitve zobne protetike, neobvezna cep- 
ljenja, zdravstvene storitve nad dogovorjenimi in sprejetimi 
standardi, estetske operacije, ki niso posledica poškodb ali 
bolezni ter poškodbe izven dela. 

Standarde in normative za opravljanje zagotovljenega pro- 
grama bi predpisal Republiški komite za zdravstveno in soci- 
alno varstvo, po variantnem predlogu pa Zdravstvena skup- 
nost Slovenije. 

Vse, kar je že kot osnovna storitev ali kot storitev opravljena 
na nivoju, ki presega predpisane standarde in normative, 
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izključeno iz zagotavljenega programa, pa bi si delavci, 
delovni ljudje in občani zagotavljali na dva načina, ali v okviru 
temeljnih in drugih organizacij združenega dela (varstvo pri 
delu in v zvezi z delom) ali s posebnim prostovoljnim zavaro- 
vanjem v zdravstvenih skupnostih. Delavci v organizacijah 
združenega dela bi se lahko odločili da si bodo zagotovili 
storitve medicine dela, prometa in športa ter splošne medi- 
cine in drugih ožjih področij iz osnovne zdravstvene dejavno- 
sti z neposredno svobodno menjavo dela. V tem primeru bi 
jim zdravstvena skupnost morala znižati prispevno stopnjo za 
ustrezen delež. (27. teza) 

3. Prostovoljno zavarovanje v zdravstvenih skupnostih (30. 
teza) je gotovo ena od pomembnih novosti, ki bi jih prinesla 
novela zakona. Občani bi se v SR Sloveniji pri zdravstvenih 
skupnostih lahko zavarovali za naslednje rizike: 

- zdravljenje v zdravilišču, kadar to ne bi bilo nadaljevanje 
bolnišničnega zdravljenja; 

- uporabo reševalnih prevozov, ki niso nujno potrebni; 
- pravico do zdravil, ki jih ne bo mogoče predpisati na 

račun zdravstvene skupnosti; 
- storitve zobne protetike; 
- neobvezna cepljenja; 
- kozmetične operacije; 
- poškodbe izven dela. 
Glede poškodb izven dela je predlagana varianta, da bi se 

vključile v zagotovljen program. V tem primeru prostovoljno 
zavarovanje za ta rizik ne bi bilo potrebno. Ob tem bi kazalo, 
razmisliti o možnosti uvedbe različnih višin participacij, ki bi 
bile odvisne od tega, kje je poškodba nastala (na primer: 
v prometu, pri športu ...). 

V predlogu pa je predvidena tudi možnost, da bi se tisti 
občani, ki so po zakonu dolžni plačevati participacijo, lahko 
zavarovali s prostovoljnim zavarovanjem tudi za zagotovitev 
pravic do zdravstvenih storitev brez participacije (31. teza, 53. 
a člen). 

4. Participacija, ki ima tako ekonomske kot vzgojne učinke, 
je institut,ki ga zakon o spremembah in dopolnitvah zakona 
o zdravstvenem varstvu ne bi opustil. Določil pa bi, da je ni 
mogoče zahtevati od uporabnikov v zvezi z: 

- zdravstvenim varstvom novorojenčkov, dojenčkov in 
predšolskih otrok; 
- zdravstvenim varstvom učencev osnovnih šol ter sred- 

njega usmerjenega izobraževanja in rednih študentov; 
- zdravstvenim varstvom žensk v zvezi z nosečnostjo, poro- 

dom in materinstvom; 
- odkrivanjem, preprečevanjem in zdravljenjem nalezljivih 

bolezni, za katere je obvezno bolnišnično zdravljenje; 
- zdravljenje duševnih bolezni in bolezni zasvojenosti; 
- zdravstvenim varstvom imetnikov Partizanske spomenice 

1941, odlikovancev z redom narodnega heroja in drugih bor- 
cev narodnoosvobodilne vojne, ki imajo čas udeležbe v vojni 
in čas aktivnega in organiziranega dela v narodnoosvobodil- 
nem boju priznan v dvojnem trajanju do 15. maja 1945; voja- 
ških invalidov in civilnih invalidov vojne ter uživalcev stalne 
republiške ali občinske priznavalnine; borcev španske 
narodne osvobodilne in revolucionarne vojne 1936-1939; 
udeležencev narodnoosvobodilnega gibanja Grčije; borcev 
za severno mejo v letih 1918-1919 in slovenskim vojnim 
dobrovoljcem iz vojn 1912-1918; odlikovancev z redom Kara- 
djordjeve zvezde z meči, z redom Belega orla z meči in Zlato 
medaljo Obiliča; 
- zdravstvenimi storitvami uporabnikom, ki zaradi svojega 

gmotnega položaja ne morejo prispevati k stroškom za zdrav- 
stvene storitve, in sicer v obsegu iz tega zakona in samou- 
pravnih splošnih aktov skupnosti; 

- zdravljenjem in nego na domu. 
Višina participacije oziroma obseg sredstev, ki jih bo 

potrebno zbrati na ta način, pa bo seveda odvisna od zahtev- 
nosti in racionalnega obnašanja uporabnikov in izvajalcev 
v zdravstvu ter od celotnega gospodarstva in politike razpore- 
janja sredstev skupne in splošne porabe. 

5. V zvezi z zaostresnimi pogoji, pod katerim uporabniki 
uveljavljajo pravice do posameznih storitev zdravstvenega 
varstva je tudi določba, da se s samoupravnim splošnim 
aktom Zdravstvene skupnosti Slovenije lahko določi pogoj 
predhodnega zavarovanja (28. teza). To pomeni, da bi bilo 

posamezne storitve možno uveljavljati šele po preteku dolo- 
čene zavarovalne dobe (največ 1 leto), pogoj predhodnega 
zavarovanja pa se ne bi mogel določiti za nujno potrebne 
zdravstvene storitve, preventivne ukrepe in nekatere druge 
storitve. 

K racionalnemu obnašanju na tem področju pa naj bi pri- 
spevalo tudi določilo, da občani sami plačujejo stroške zdrav- 
stvenih storitev za pridobitev vozniškega dovoljenja, za uve- 
ljavljanje odškodninskih zahtevkov in podobno, stroške za 
nabavo novih protetičnih in ortopedskih pripomočkov, očal in 
drugih aparatov, ki so jih z malomarnim ravnanjem poškodo- 
vali ali izgubili, ter stroške zdravstvenih storitev v zvezi 
z iztreznitvijo ob akutnem alkoholnem opoju. (31. teza 53 
b člen). 

6. Zaradi uvedbe »privatne prakse« na področju zdravstve- 
nega varstva, se v zakon vnaša novo poglavje z naslovom 
Opravljanje zdravstvenih storitev s samostojnim osebnim 
delom 43. teza). 

Predlog je, da bi to delo, pod pogoji, ki bi jih določal zakon, 
lahko opravljali zdravniki, zdravniki specialisti, zobozdravniki, 
diplomirani inženirji farmacije, zobotehniki, fizioterapevti in 
medicinske sestre (v nadaljnjem besedilu: samostojni zdrav- 
stveni delavci). Samostojni zdravstveni delavci bi lahko zapo- 
slovali tudi druge delavce, variantni predlog pa je, da bi se 
število teh delavcev omejilo na pet. Zakon bi odprl možnost, 
da se »privatna praksa« lahko opravlja tudi kot popoldansko 
delo, če jo opravlja zdravstveni delavec, ki je v delovnem 
razmerju in če traja največ do ene tretjine polnega delovnega 
časa ter če s tem soglaša njegova delovna organizacija (43. 
teza, 86. b čien). Varianta pa je, da se ta teza črta, in da 
opravljanje zdravstvenih storitev s samostojnim osebnim 
delom kot »popoldansko delo« ne bi bilo mogoče. 

Zakon bi nadalje določil, katerih del s področja zdravstva ni 
mogoče opravljati s samostojnim osebnim delom (43. teza, 
86. e člen) ter pooblastil Republiški komite za zdravstveno in 
socialno varstvo, da predpiše natančnejše pogoje za opravlja- 
nje tega dela ter izdaja dovoljenja zanj. 

Zakon bi predvidel tudi možnost, da samostojni zdravstveni 
delavci za opravljanje zdravstveih storitev najemajo prostore 
in opremo pri zdravstveni ali drugi delovni organizaciji, če 
prostori in oprema niso dovolj izkoriščeni, in če s tem soglaša 
pristojna zdravstvena skupnost (43. teza, 86. d člen). 

7. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o zdravstve- 
nem varstvu bi prinesel tudi nekaj novosti v zvezi z zavodi za 
socialno medicino in higieno ter Univerzitetnim zavodom za 
zdravstveno in socialno varstvo (5., 38. in 42. teza). Predlaga- 
telj predlaga, da bi zavodi za socialno medicino in higieno 
prevzeli dodatne naloge spremljanja zdravstvenega stanja 
prebivalstva in njegovih potreb po zdravstvenem varstvu ter 
da bi razvijali informacijski sistem na tem področju. Variantni 
predlog pa je, da ostanejo dosedanje naloge zavodov za 
socialno medicino in higieno nespremenjene, za opravljanje 
evidenčno-statističnih in analitičnih nalog ter za vzpostavlja- 
nje informacijskega sistema pa bi iskali rešitve v okviru 
posebne republiške upravne organizacije (po vzorcu Zavoda 
SR Slovenije za šolstvo), za kar bi bilo potrebno spremeniti 
zakon o organizaciji in delovnem področju republiških uprav- 
nih organov in republiških organizacij ter samostojnih stro- 
kovnih služb Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije. 

8. Za oblikovanje strategije razvoja zdravstvenega varstva in 
za ocenjevanje učinkovitosti porabe sredstev v zdravstvenih 
skupnostih se bi pri Republiškem komiteju za zdravstveno in 
socialno varstvo ustanovil strokovni svet za področje zdrav- 
stvenega varstva (47. teza), čigar naloge bi bile opredeljene 
z zakonom. Strokovni svet bi imel predsednika in 12 članov, ki 
bi jih imenoval Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. V varianti 
je predlagano, da se teza črta in da Zdravstveni svet ostane pri 
Zdravstveni skupnosti Slovenije. 

9. Poleg navedenih rešitev bi z novelo še: 
- na novo opredelili pojem zdravstvenega varstva (1. teza), 

tako da bi bilo že iz definicije jasno, da zdravstveno varstvo ni 
le opravljanje zdravstvenih storitev in dejavnosti, temveč vrsta 
celovitih ukrepov posameznika in družbe v zvezi s krepitvijo, 
ohranitvijo in povrnitvijo zdravja; 
- uvedli poseben nadzor nad izvajanjem programa zdrav- 

stvenega varstva in opravljanja zdravstvenih storitev. V ta 
namen bi Zdravstvena skpnost Slovenije imenovala skupino 
strokovnjakov, ki bi opravljala predvsem nadzor nad delom 
zdravstvenih organizacij in nad pravilnostjo obračunavanja 
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zdravstvenih storitev; (46. teza); 
- v skladu z zahtevo Ustavnega sodišča SR Slovenije opre- 

delili družinske člane delavcev in drugih delovnih ljudi; (2. 2. 
teza); 
- pooblastili Republiški komite za zdravstveno in socialno 

varstvo za izdajo novih izvršilnih predpisov; 
- razveljavili zakone, ki urejajo zdraviliško dejavnost, 

zdravstveno varstvo tujcev, zdravstveno varstvo mornarjev ter 
dejavnost zavoda za zdravstveno varstvo SR Slovenije. Vsi 
omenjeni zakoni niso več potrebni, ker njihove določbe pre- 
našamo bodisi v ta zakon, ali pa so bili že absolvirani z dose- 
danjimi predpisi. 

IV. FINANČNA SREDSTVA TER NOVE 
MATERIALNE OBVEZNOSTI IN NALOGE, KI 
BODO NASTALE Z IZVEDBO ZAKONA 

Uveljavitev zakona o spremembah in dopolnitvah zakona ne 
bi povzročila večjih materialnih obveznosti za družbenopoli- 
tične skupnosti, saj se sredstva za zdravstveno varstvo zdru- 
žujejo iz osebnega dohodka in dohodka v okviru samouprav- 
nih interesnih zdravstvenih skupnosti in deloma iz sredstev 
organizacij združenega dela in občanov. S spremembo 
zakona bi nastala le nova obveznost za republiški proračun, iz 
katerega bi se morala zagotoviti sredstva za del dejavnosti 
Zavoda za zdravstveno varstvo SR Slovenije ter za delovanje 
strokovnega sveta, če bi se le-ta ustanovil pri republiškemu 
upravnemu organu. S predlagano spremembo zakona bi bil 
opravljen prenos pravic in obveznosti pri urejanju medseboj- 
nih odnosov med uporabniki in izvajalci občinskih oziroma 
medobčinskih zdravstvenih skupnosti na Zdravstveno skup- 
nost Slovenije. Tako bi v SR Sloveniji imeli posebno pri- 
spevno stopnjo za osnovno in lekarniško zdravstveno dejav- 
nost (v območni skupnosti) ter za ambulantno specialistično, 
bolnišnično, zdraviliško in univerzitetno zdravstveno dejav- 
nost ter zavodov za socialno medicino in higieno (v republiški 
skupnosti). Pri tem bi imela Zdravstvena skupnost Slovenije 
možnost določati prispevno stopnjo za svoje naloge tako, da 
bi te lahko bile na posameznih območjih odvisne od razvoja 
osnovne zdravstvene dejavnosti na območju, od stopnje 
hospitalizacije ter od racionalnosti v obnašanju uporabnikov 
in izvajalcev pri uveljavljanju pravic iz ambulantno speciali- 
stične in zdraviliške zdravstvene dejavnosti. 

Z uveljavitvijo zakona se tudi ne bi povečale obveznosti 
organizacij združenega dela glede združevanja sredstev za 
zdravstveno varstvo. Celo nasprotno, zakon podaja možnost, 
da si organizacije združenega dela zagotovijo uresničevanje 
nekaterih programov (s področja splošne medicine, medicine 
dela, prometa in športa in nekaterih drugih) same in da za ta 
del znižajo prispevne stopnje, po kateri združujejo sredstva 
v zdravstveni skupnosti. Prav tako bi bila za organizacije 
združenega dela boljša ureditev glede izvajanja zdravstve- 
nega varstva delavcev v zvezi z varstvom pri delu, katerega 
materialne obveznosti bi bile krite iz materialnih stroškov. 
Spremembe v opredelitvi pravic, ki bi se naj uveljavile s spre- 
membo zakona, bi omogočile izvajanje zagotovljenega pro- 
grama v okviru razpoložljivih in dogovorjenih sredstev, zdru- 
ženih v zdravstveni skupnosti. Realno je pričakovati, da bo ta 
program manjši od dosedanjega, ki vključuje celotne pro- 
grame zdravstvenega varstva na območju SR Slovenije. Če bi 
želeli ohraniti dosedanjo raven, kvaliteto in obseg zdravstve- 
nih storitev in preprečiti že opisane težave v njihovem izvaja- 
nju, bi bilo potrebno zagotoviti dodatne vire. Spremembe 
zakona nakazujejo možnost iskanja teh virov v sredstvih 
občanov, ki pa bi o tem lahko odločali prostovoljno, skladno 
s svojimi osebnimi interesi. Imeli bi možnost, da si določene 
storitve zagotovijo s participacijo ob uveljavljanju storitev ali 
pa da se za storitve, ki niso v celoti v zagotovljenem pro- 
gramu, dodatno prostovoljno zavarujejo pri zdravstveni skup- 
nosti. V tem primeru ne bi plačevali participacije ob uveljavlja- 
nju pravic, ki niso v zagotovljenem programu. Po podatkih iz 
leta 1987 bi s takšnim dodatnim prostovoljnim zavarovanjem 
ali s participacijo občanov morali za ohranitev sedanje ravni 
zdravstvenih storitev zagotoviti okrog 8-10% sredstev vredno- 
sti programa. Občani, ki bi se prostovoljno zavarovali, bi te 
obveznosti lahko razporedili skozi celo leto in za njih ne bi 
predstavljale posebno velikega finančnega problema, še zla- 
sti, če predvidevamo, da bi se zanj odločili tudi »zdravi« 

občani. Ob takšni predpostavki, ki temelji na verjetnosti raz- 
poreditve tovrstnih obveznosti na veliko število občanov, 
lahko ocenjujemo, da bi ti zneski bili nižji od tistih, ki jih 
posamezniki morajo participirati v sedanji ureditvi zdravstve- 
nega varstva. V tem trenutku ni mogoče napovedati, kakšni bi 
bili zneski participacije oziroma dodatnega zavarovanja, ker 
naj bi bilo to v pristojnosti Zdravstvene skupnosti Slovenije. 
Vendar so navedene predhodne trditve blizu realnosti, saj bi 
prav to dodatno zavarovanje predstavljalo dodatno obliko 
solidarnosti, ki bi se uresničevala z njihovimi lastnimi 
dohodki. Večje obveznosti od sedanjih bi morda imeli tisti, ki 
se ne bi odločili za dodatno zavarovanje, a bi kljub temu 
uveljavljali zahteve po storitvah, ki niso v zagotovljenem pro- 
gramu. Prav s temi nakazanimi rešitvami bi postalo področje 
zdravstvenega varstva obvladljivo, hkrati bi uresničevanje 
nakazanih sprememb zakona vodilo k večji odgovornosti in 
skrbi ljudi za zdravje in k enakomernejši razporeditvi bremen, 
ki na tem področju nastajajo. Zavoljo tega so tudi predlagane 
rešitve glede oprostitev participacij zastavljene tako, da bi 
tovrstnih obveznosti bili oproščeni poleg manjšega števila 
kategorij občanov le tisti, ki iz gmotnih razlogov niso spo- 
sobni participirati niti se dodatno zavarovati. S tem bi bila še 
vnaprej preprečena možnost, da posamezni občan ne bi 
mogel uveljavljati nujno potrebnih zdravstvenih storitev. 

Reorganizacija zdravstvenih skupnosti, kot je predlagana 
v zakonu, bi pomenila krepak prispevek k racionalizaciji v nji- 
hovem delovanju in poslovanju. Zmanjševali bi se dosedanji 
izdatki za delovanje samoupravnih organov v občinskih 
zdravstvenih skupnostih, vendar teh stroškov ni mogoče 
natančno izračunati. 

Uvajanje zasebnega samostojnega dela pomeni vnašanje 
nekaterih tržnih odnosov na področje zdravstvenega varstva. 
Vendar tudi ti ne bodo občutneje posegali v sredstva, ki se 
združujejo v zdravstvenih skupnostih, oziroma so v zakonu 
predvidene rešitve tudi za obvladovanje teh odnosov. Ostali 
odnosi, ki bi temeljili na odnosih med nosilcem Zasebne 
dejavnosti in organizacijo združenega dela ali občanom, bi 
upoštevali načela trga, oziroma možnosti pogodbenega ure- 
janja medsebojnih odnosov. Zato iz finančno-materialnih vidi- 
kov pomenijo nakazane rešitve v spremembah zakona 
o zdravstvenem varstvu možnost izboljšanja materialnega 
položaja zdravstvenega varstva, njegovo obvladovanje in 
usmerjanje skladno z družbenimi oziroma osebnimi interesi 
delavcev, delovnih ljudi in občanov. 

V zvezi z izvedbo zakona bi območne zdravstvene skupno- 
sti morale sprejeti svoje ustanovitvene in druge samoupravne 
splošne akte, Zdravstvena skupnost Slovenije pa bi morala 
uskladiti oziroma po potrebi sprejeti nove samoupravne 
splošne akte. 

Republiški komite za zdravstveno in socialno varstvo bi bil 
zadolžen, da izda nove pravilnike: 

- o standardih in normativih za zagotovljeni program, če bi 
bila sprejeta 4. teza; 
- o zdravstvenih pregledih delavcev in drugih aktivnosti 

v zvezi s tem (26. teza); 
- o načinu in postopku za ugotavljanje izpolnjevanja pred- 

pisanih pogojev za delo zdravstvenih organizacij (34. teza); 
- o vrstah naravnih zdravilišč in postopek ter način za 

določitev naravnega zdravilnega sredstva (41. teza); 
- o natančnejših pogojih za opravljanje zdravstvenih stori- 

tev s samostojnim osebnim delom (43. teza); 
- o pripravništvu, strokovnem izpopolnjevanju in speciali- 

zaciji (48., 49., 50. teza). 
Z uveljavitvijo zakona bi Republiški komite za zdravstveno 

in socialno varstvo dobil tudi nove naloge, ki bi zahtevale 
dodatna administrativno-strokovna opravila. Ocenjujemo, da 
bi bilo v zvezi s tem treba zaposliti dva do tri nove delavce. 

Z novo ureditvijo in organiziranostjo samoupravnih interes- 
nih skupnosti bi se zmanjšala administrativno-strokovna 
opravila v občinskih zdravstvenih skupnostih, ker bi se te 
ustanovile le fakultativno. Nove'naloge pa bi dobile območne 
zdravstvene skupnosti, ki bi prevzele naloge občinskih zdrav- 
stvenih skupnosti. Zdravstvena skupnost Slovenije bi dobila 
največ novih nalog. Glede na prenos urejanja odnosov s spe- 
cialističnimi in bolnišničnimi organizacijami v republiški 
zdravstveni skupnosti in organiziranje nadzora nad uresniče- 
vanjem prevzetih obveznosti zdravstvenih organizacij do 
zdravstvenih skupnosti bi se moralo povečati število delavcev 
v strokovni službi Zdravstvene skupnosti Slovenije. 
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TEZE ZA OSNUTEK ZAKONA 

o spremembah in dopolnitvah zakona o zdravstvenem varstvu 

1. teza 
V zakonu o zdravstvenem varstvu (Uradni list SRS, št. 1/80, 

45/82 in 42/85) se 2. čien spremeni tako da se glasi: »Zdrav- 
tveno varstvo po tem zakonu obsega ukrepe in aktivnosti za 
krepitev in ohranitev zdravja, preprečevanje, odkrivanje in 
zdravljenje ter rehabilitacijo bolezni in poškodb. Cilj zdrav- 
stvenega varstva je doseganje čim višje ravni zdravja delav- 
cev, delovnih ljudi in občanov ter povečanje njihove delovne, 
ustvarjalne ih obrambne sposobnosti. 

Zdravstveno varstvo je sestavni del družbene reprodukcije 
in eden od pogojev za rast produktivnosti dela in bistveni 
element socialne politike ter življenjske ravni delavcev v zdru- 
ženem delu, drugih delovnih ljudi in občanov.« 

2. teza 
Drugi odstavek 3. člena se spremeni tako, da se glasi: 
»Zdravstvene storitve lahko opravljajo pod pogoji, ki jih 

določa zakon, tudi strokovno usposobljeni delavci s samo- 
stojnim osebnim delom.« 

3. teza 
V drugem odstavku 11. člena se pika nadometi z vejico in 

doda besedilo: 
»in delavci, ki opravljajo zdravstvene storitve s samostojnim 

osebnim delom.« 

4. teza 
14. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Udeleženci v svobodni menjavi dela se sporazumevajo 

o programu zdravstvenega varstva, ki obsega vrste in število 
zdravstvenih storitev, na podlagi standardov in normativov ter 
drugih pogojev izvrševanja zdravstvenih storitev, o zagotav- 
ljanju pogojev za znanstveni, strokovni, kadrovski in materi- 
alni razvoj izvajalcev, o ceni oziroma povračilu, o medseboj- 
nih jamstvih za prevzete obveznosti in odgovornosti ter o dru- 
gih vprašanjih uresničevanja medsebojnih pravic, obveznosti 
in odgovornosti. Standarde in normative za zagotovljeni pro- 
gram iz 46. člena tega zakona določi za zdravstveno varstvo 
pristojni republiški upravni organ. 

VARIANTA: 2. odstavek se glasi: 
»Standarde in normative za zagotovljeni program iz 46. 

člena tega zakona določi Zdravstvena skupnost Slovenije.« 

5. teza 
15. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Zdravstveni programi in storitve se opravljajo na nasled- 

njih področjih: 
- osnovna zdravstvena dejavnost; 
- ambulantna specialistična zdravstvena dejavnost; 
- bolnišnična zdravstvena dejavnost; 
- zdraviliška zdravstvena dejavnost; 
- zdravstvena dejavnost univerzitetnih zdravstvenih orga- 

nizacij; 
- preskrba z zdravili, sanitetnim materialom, ortopedskimi 

pripomočki in konzervirano krvjo, krvnimi derivati in krvnimi 
proizvodi; 

- zdravstena dejavnost zavodov za socialno medicino in 
higieno.« 

6. teza 
16. člen se črta. 

7. teza 
Prvi odstavek 17. člena se črta. 

8. teza 
19. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Delavci in delovni ljudje, ki z osebnim delom s sredstvi 

v lasti občanov opravljajo gospodarsko ali drugo dejavnost 
ter njihovi družinski člani uresničujejo svoje pravice in obvez- 
nosti v tisti zdravstveni skupnosti na območju, katere ima 
sedež organizacija združenega dela oziroma, kjer je izdano 
dovoljenje za opravljanje samostojne dejavnosti; drugi 
občani, pa v tisti zdravstveni skupnosti, kjer imajo stalno 
prebivališče.« 

9. teza 
20. in 20. a člen se črtata. 

10. teza 
V prvem odstavku 21. člena se črta beseda »občinski.« 

11. teza 
22. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»S svobodno menjavo dela v zdravstveni skupnosti si 

delavci, delovni ljudje in občani po načelih vzajemnosti in 
solidarnosti zagotavljajo pravice do zdravstvenih storitev 
v obsegu, določenem v tem zakonu in samoupravnih splošnih 
aktih skupnosti.« i 

12. teza 
25., 26. in 27. člen se črtajo. 

13. teza 
31. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Zdravstvene skupnosti so območne zdravstvene skupnosti 

ter Zdravstvena skupnost Slovenije. 
Udeleženci v svobodni menjavi dela lahko ustanovijo občin- 

sko zdravstveno skupnost.« 

14. teza 
Območne zdravstvene skupnosti se ustanovijo za območja 

občin: 
1. Gornja Radgona, Lendava, Ljutomer, Murska Sobota; 
2. Mesto Maribor, Lenart, Slovenska Bistrica; 
3. Ptuj, Ormož; 
4. Celje, Slovenske Konjice, Šmarje pri Jelšah, Šentjur pri 

Celju, Laško, Žalec; 
5. Brežice, Krško, Sevnica; 
6. Titovo Velenje, Mozirje; 
7. Radlje ob Dravi, Dravograd, Ravne na Koroškem, Slovenj 

Gradec; 
8. Trbovlje, Zagorje ob Savi, Hrastnik; 
9. Domžale, Kamnik, Litija; 

10. Mesto Ljubljana, Grosuplje, Ribnica, Kočevje; 
11. Novo mesto, Trebnje, Metlika, Črnomelj; 
12. Logatec, Vrhnika, Cerknica, Idrija; 
13. Jesenice, Škofa Loka, Kranj, Tržič, Radovljica; 
14. Sežana, Postojna, Ilirska Bistrica; 
15. Koper, Piran, Izola; 
16. Nova Gorica, Ajdovščina, Tolmin. 

S samoupravnim sporazumom o ustanovitvi območne 
zdravstvene skupnosti se določi način soodločanja s skupšči- 
nami občin. 

15. teza 
32., 33. in 34. člen se črtajo. 

16. teza 
35. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»V območni zdravstveni skupnosti uporabniki in izvajalci 

zagotavljajo zadovoljevanje potreb in interesov ter usklajujejo 
delo na področju osnovne zdravstvene dejavnosti, preskrbo 
z zdravili, sanitetnim materialom in ortopedskimi pripomočki, 
reševalnih prevozov ter zagotavljajo pravice do socialne var- 
nosti v zvezi z zdravstvenim varstvom.« 
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17. teza 
36. člen se črta. 

18. teza 
37. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Območne zdravstvene skupnosti se združijo v Zdravstveno 

skupnost Slovenije. 
V Zdravstveni skupnosti Slovenije uporabniki in izvajalci: 
- sprejemajo program zdravstvenega varstva v republiki; 
- zagotavljajo zadovoljevanje potreb in interesov ter uskla- 

jujejo delo ambulantno specialistične, bolnišnične in zdravili- 
ške zdravstvene dejavnosti, zdravstvene dejavnosti univerzi- 
tetnih zdravstvenih organizacij in zavodov za socialno medi- 
cino in higieno; 
- zagotavljajo opravljanje dogovorjenih skupnih nalog in 
zadovoljevanje dogovorjenih skupnih potreb in interesov na 
področju zdravstvenega varstva; 

- izvajajo mednarodne pogodbe s področja zdravstvenega 
varstva in zdravstvenega zavarovanja.« 

19. teza 
38. člen se črta. 

20. teza 
42. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Za opravljanje strokovnih, administrativnih in pomožnih 

opravil območne zdravstvene skupnosti in Zdravstvena skup- 
nost Slovenije ustanovijo eno ali več posebnih delovnih skup- 
nosti. Te lahko ustanovijo tudi skupaj z drugimi samouprav- 
nimi interesnimi skupnostmi na področju družbenih dejavno- 
sti. Območne zdravstvene skupnosti oblikujejo enote za izva- 
janje nalog enotnega zdravstveno-informacijskega sistema, 
če ta služba ni organizirana v zavodih za socialno medicino in 
higieno. 

Delovna skupnost, ki opravlja dela za Zdravstveno skupnost 
Slovenije, daje strokovno pomoč delovnim skupnostim, ki 
opravljajo dela za območne zdravstvene skupnosti, če je tako 
določeno v samoupravnem sporazumu o svobodni menjavi 
dela« 

21.teza 
V prvem odstavku 44. člena se med besedami »socialne 

varnosti« in »ustanovijo« vstavi beseda »lahko«. 

22. teza 
Na koncu prvega odstavka 45. člena se doda besedilo: »Za 

družinske člane delavcev in delovnih ljudi se štejejo zakonec, 
otroci, posvojenci in pastorki, partner v izvenzakonski skup- 
nosti in starši, ki jih preživljajo in živijo z njimi v skupnem 
gospodinjstvu. Za družinske člane kmetov se štejejo člani 
kmečkega gospodarstva, ki nimajo pravic do zdravstvenega 
varstva na drugi podlagi.« 

23. teza 

46. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Zagotovljeni program zdravstvenega varstva obsega: 
1. preventivne ukrepe in zdravstveno vzgojno dejavnost; 
2. storitve v zvezi s preprečevanjem, odkrivanjem, zdravlje- 

njem bolezni in poškodb, razen tistih, ki si jih delavci, delovni 
ljudje in občani zagotavljajo z neposredno svobodno menjavo 
dela v skladu z 48. in 49. členom, oziroma s posebnim zdrav- 
stvenim zavarovanjem v skladu s 53. členom tega zakona. 

Zdravstvena skupnost lahko določi, da prispevajo posa- 
mezni uporabniki k plačilu za določene zdravstvene storitve 
(participacija). 

Participacije ni mogoče določiti ob uveljavljanju zdravstve- 
nih storitev v zvezi z: 
- zdravstvenim varstvom novorojenčkov, dojenčkov in 

predšolskih otrok; 
- zdravstvenim varstvom učencev osnovnih šol ter učencev 

in študentov usmerjenega izobraževanja; 
- zdravstvenim varstvom žensk v zvezi z nosečnostjo, poro- 

dom in materinstvom; 
- odkrivanjem, preprečevanjem in zdravljenjem nalezljivih 

bolezni, za katere je obvezno bolnišnično zdravljenje; 
- zdravljenjem duševnih bolezni in bolezni zasvojenosti; 
- zdravstvenim varstvom imetnikov Partizanske spomenice 

1941, odlikovancev z redom narodnega heroja in drugih bor- 
cev narodnoosvobodilne vojne, ki imajo čas udeležbe v vojni 
in čas aktivnega in organiziranega dela v narodnoosvobodil- 
nem boju priznan v dvojnem trajanju do 15. maja 1945; voja- 
ških invalidov in civilnih invalidov vojne ter uživalcev stalne 
republiške ali občinske priznavalnine; borcev španske 
narodne osvobodilne in revolucionarne vojne 1936-1939; 
udeležencev narodnoosvobodilnega gibanja Grčije; borcev 
za severno mejo v letih 1918-1919 in slovenskim vojnim 
dobrovoljcem iz vojn 1912-1918; odlikovancev z redom Kara- 
djordjeve zvezde z meči, z redom Belega orla z meči in Zlato 
medaljo Obiliča; 

- zdravstvenimi storitvami uporabnikov, ki zaradi svojega 
gmotnega položaja ne morejo prispevati k stroškom za zdrav- 
stvene storitve, in sicer v obsegu iz tega zakona in samou- 
pravnih splošnih aktov zdravstvenih skupnosti; 

- zdravljenjem in nego na domu. 
Uporabnikom iz šeste alinee prejšnjega odstavka se 

v okviru zagotovljenega programa zdravstvenega varstva 
zagotavljajo tudi pravice do zdraviliškega zdravljenja, ki ni 
nadaljevanje bolnišničnega zdravljenja in storitve zobne pro- 
tetike. 

24. teza 
46. a člen se črta. 

25. teza 
V prvem odstavku 48. člena se dodata nova peta in šesta 

alinea, ki se glasita: 
» - z organizacijo odmorov, programiranjem rekreacije in 

medicinsko programirano aktivno rekreacijo; 
- z drugimi ukrepi aktivnega zdravstvenega varstva de- 

lavcev.« 

26. teza 
48. b člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Za zdravstveno varstvo pristojni republiški upravni organ 

predpiše v soglasju s pristojnim republiškim organom za delo 
vsebino, obseg, način in postopek opravljanja zdravstvenih 
storitev iz prvega odstavka 48. člena. 

Za zdravstveno varstvo pristojni republiški upravni organ 
določi zdravstvene organizacije in posebne zdravniške komi- 
sije za opravljanje teh zdravstvenih storitev. 

Če posebna zdravniška komisija potrdi ugotovitve zdrav- 
stvene organizacije, krije stroške za opravljene zdravstvene 
storitve tisti, ki jih je zahteval. 

Če posebna zdravniška komisija spremeni ugotovitve 
zdravstvene organizacije, krije stroške zdravstvene organiza- 
cije.« 

27. teza 
Doda se nov 49. a člen, ki se glasi: 
»Delavci v organizacijah združenega dela se lahko odločijo, 

da si bodo zagotovili storitve medicine dela, prometa in 
športa ter splošne medicine in drugih ožjih področij iz 
osnovne zdravstvene dejavnosti z neposredno svobodno 
menjavo dela. V tem primeru jim zdravstvena skupnost za 
ustrezen delež zniža prispevno stopnjo. 

28. teza 
Prvi stavek 51. člena se spremeni tako, da se glasi: 
»Pravice do zdravstvenih storitev ter do socialne varnosti, ki 

se uresničujejo v zdravstvenih skupnostih in postopek ter 
način uresničevanja pravic do zdravstvenega varstva in s tem 
povezanih obveznosti, se podrobneje uredijo v samoupravnih 
splošnih aktih Zdravstvene skupnosti Slovenije.« 

Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se glasi: 
»Za uveljavljanje posameznih pravic do zdravstvenega var- 

stva se s samoupravnim splošnim aktom iz prejšnjega 
odstavka lahko določi pogoj predhodnega zavarovanja, ki ne 
more biti daljši od 12 mesecev. Tega pogoja ni mogoče 
določiti za uveljavljanje pravic iz drugega odstavka 46. člena, 
za storitve nujne medicinske pomoči in preventivne zdrav- 
stvene preglede.« 

priloga poročevalca 83 



29. teza 
52. člen se črta. 

30. teza 
53. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Občani v SR Sloveniji si lahko s prostovoljnim zavarova- 

njem v zdravstvenih skupnostih zagotovijo pravice do: 
- zdraviliškega zdravljenja, ki ni nadaljevaje bolniščnič- 

oega zdravljenja; 
- uporabe reševalnega prevoza, ki ni nujno potreben; 
- zdravil, ki jih ni mogoče predpisati na račun zdravstvene 

skupnosti; 
- storitev zobne protetike; 
- neobveznega cepljenja; 
- zdravstvenih storitev in pripomočkov nad dogovorjenim 

standardom; 
- storitev estetskih operacij, ki niso posledica poškodb ali 

bolezni; 
- poškodb izven dela.« (Varianta: Ta alinea se črta) 

31. teza \ 
Dodata se nova 53. a in 53. b člen, ki se glasita: 

»53. a člen 
Občani v SR Sloveniji si lahko s prostovoljnim zavarova- 

njem v zdravstveni skupnosti zagotovijo tudi pravico do 
zdravstvenih storitev brez participacije. 

53. b člen 
Občani sami plačujejo: 
- stroške zdravstvenih storitev za pridobitev vozniškega 

dovoljenja, za uveljavljanje odškodninskih zahtevkov in po- 
dobno; 

- stroške za nabavo novih protetičnih in ortopedskih pripo- 
močkov, za očala in druge očesne pripomočke ter za slušne in 
ortodontske aparate, ker so z dosedanjimi malomarno ravnali 
in jih poškodovali ali izgubili; 

- stroške zdravstvenih storitev v zvezi z iztreznitvijo ob 
akutnem alkoholnem opoju.« 

32. teza 
61. člen se črta. 

33. teza 
Četrti odstavek 62. člena se spremeni tako, da se glasi: 
»Za ustanovitev zdravstvene delovne organizacije oziroma 

za organiziranje njene enote ali nove dejavnosti je potrebno 
mnenje ustrezne zdravstvene skupnosti in soglasje za zdrav- 
stveno varstvo pristojnega republiškega upravnega organa.« 

34. teza 
V 63. členu se doda nov četri odstavek, ki se glasi: 
»Za zdravstveno varstvo pristojni republiški upravni organ 

predpiše način in postopek za ugotavljanje izpolnjevanja 
pogojev iz drugega odstavka tega člena.« 

35. teza 
V prvem odstavku 69. člena se 7. točka spremeni tako, da se 

glasi: 
»dejavnost zavodov za socialno medicino in higieno 

obsega specialistične zdravstvene storitve na področju higi- 
ene, epidemiologije in socialne medicine; proučevanje in 
spremljanje zdravstvenega stanja prebivalstva, njegovih 
potreb po zdravstvenem varstvu ter učinkovitosti zdravstve- 
nega varstva in zdravstvene vzgoje; evidenčno-statistične in 
analitične naloge ter informatike za potrebe uporabnikov in 
izvajalcev zdravstvenega varstva.« 

Zadnji odstavek se črta. 

36. teza 
Prvi stavek drugega odstavka 70. člena se črta. 
V drugem stavku drugega odstavka se beseda »medobčin- 

ske« nadomesti z besedo »območne.« 

37. teza 
V petem odstavku 72. člena se besedilo »osnovne higiene in 

epidemiologije, če te za območje zdravstvenega doma ne 
organizira zavod za socialno medicino in higieno« nadomesti 
z besedami »zdravstvene nege na domu bolnika.« 

Deveti odstavek se črta. 

38. teza 
V 75. členu se dodata novi drugi in tretji odstavek, ki se 

glasita: 
»Zavod iz prejšnjega odstavka opravlja zdravstvene storitve 

v zvezi s spremljanjem zdravstvenega stanja prebivalstva, 
njegovih potreb po zdravstvenem varstvu, ter učinkovitostjo 
zdravstvenega varstva in zdravstvene vzgoje. 

Zavod mora zagotoviti opravljanje evidenčno - statističnih 
in analitičnih nalog ter informacijskega sistema za potrebe 
uporabnikov in izvajalcev zdravstvenega varstva.« 

VARIANTA: 38. teza se črta. 

39. teza 
81. člen se črta. 

40. teza 
V tretjem odstavku 82. člena se črtajo besede »v skladu 

z zakonom.« 

41. teza 
Za 82. členom se doda nov 82. a člen, ki se glasi: 

»82. a člen 
Za naravno zdravilno sredstvo se lahko določi voda, blato, 

pesek, plini in klima, za katere se znanstveno ugotovi njihov 
zdravilni učinek. 

Naravno sredstvo v posameznem kraju določi za naravno 
zdravilno sredstvo za zdravstveno varstvo pristojni republiški 
upravni organ. 

Za zdravstveno varstvo pristojni republiški upravni organ 
določi vrste naravnih zdravilišč glede na uporabo naravnega 
zdravilnega sredstva ter postopek in način za določitev narav- 
nega zdravilnega sredstva.« 

42. teza 
V 86. členu se dodata novi drugi in tretji odstavek, ki se 

glasita: 
»Organizacija iz prejšnjega odstavka spremlja in proučuje 

zdravstvene in higienske razmere prebivalstva in izvaja higi- 
ensko-epidemiološke ukrepe, ki imajo splošen in skupen 
pomen za SR Slovenijo ter predlaga pristojnim organom in 
organizacijam ustrezne ukrepe. 

Pri opravljanju nalog iz prejšnjih odstavkov tega člena orga- 
nizacija predvsem: 
- oblikuje strokovne podlage za programiranje zdravstve- 

nega varstva in sestavlja program zdravstvenega varstva; 
- skrbi za razvijanje preventivnega zdravstvenega varstva; 
- spremlja in proučuje zdravstveno stanje prebivalstva, zla- 

sti zdravstveno bolj ogroženih skupin ter skrbi za izboljševa- 
nje zdravstvenih razmer; 
- spremlja in proučuje epidemiologijo nalezljivih bolezni in 

epidemiologijo kroničnih nenalezljivih bolezni; 
- opravlja socialno medicinske ter zdravstveno prosvetne 

in vzgojne dejavnosti, če imajo splošen in skupen pomen za 
SR Slovenijo; 

- izbira in obdeluje zdravstveno-statistične informacije in 
podatke, ki se zbirajo po republiških in zveznih predpisih; 

- organizira za svoje področje ali v sodelovanju z drugimi 
pooblaščenimi organizacijami strokovno izpopolnjevanje 
zdravstvenih delavcev in vodi evidenco strokovnega izpopol- 
njevanja zdravstvenih delavcev; 

- skrbi za zboljšanje higiensko-epidemioloških razmer 
v SR Sloveniji in za varstvo okolja; 

- skrbi za usklajevanje strokovnega dela med zavodi za 
socialno medicino in higieno na območju SR Slovenije.« 

VARIANTA: 
86. člen se spremeni tako, da se glasi: 
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»Zavod SR Slovenije za zdravstveno varstvo spremlja in 
proučuje zdravstvene in higienske razmere prebivalstva in 
izvaja higiensko-epidemiološke ukrepe, ki imajo splošen in 
skupen pomen za SR Slovenijo ter predlaga pristojnim orga- 
nom in organizacijam ustrezne ukrepe.« 

43. teza 
Za VII. poglavjem se doda novo VIII. poglavje, ki se glasi: 

»OPRAVLJANJE ZDRAVSTVENIH STORITEV S SAMOSTOJ- 
NIM OSEBNIM DELOM 

86. a člen 
Zdravnik, zdravnik specialist, zobozdravnik, diplomirani 

inženir farmacije, zobotehnik, fizioterapevt in medicinska 
sestra (v nadaljnjem besedilu: samostojni zdravstveni dela- 
vec) lahko opravlja zdravstvene storitve s samostojnim oseb- 
nim delom pod naslednjimi pogoji: 
- da ima ustrezno strokovno izobrazbo, in najmanj 5 let 

dela v stroki; 
- da je državljan SFRJ (varianta: ta pogoj se črta); 
- da je opravilno in zdravstveno sposoben; 
- da ni v delovnem razmerju; 
- da mu ni s pravnomočno sodbo sodišča prepovedano 

samostojno opravljanje zdravstvene dejavnosti oziroma po- 
klica; 
- da je poravnal vse zapadle davčne in druge družbene 

obveznosti; 
- da ima zagotovljene ustrezne prostore in opremo ter, če 

to zahteva narava dela, pa tudi dopolnilno delo najmanj enega 
delavca z ustrezno strokovno izobrazbo. 

VARIANTA: Doda se drugi odstavek, ki se glasi: Samostojni 
zdravstveni delavec ima lahko v delovnem razmerju največ 
pet drugih delavcev. 

86. b člen 
Samostojni zdravstveni delavec, ki je v delovnem razmerju, 

lahko opravlja zdravstvene storitve s samostojnim osebnim 
delom, pod pogoji iz prejšnjega člena, ne glede na določilo 4. 
točke, največ tretjino polnega delovnega časa, po pridoblje- 
nem predhodnem soglasju. 

Soglasje iz prejšnjega odstavka izda organ upravljanja 
zdravstvene organizacije, v kateri je zaposlen in velja največ 
eno leto od dneva izdaje. 
VARIANTA: 

86. b člen se črta. 

86. c člen 
Za zdravstveno varstvo pristojni republiški upravni organ 

predpiše natančnejše pogoje za opravljanje zdravstvenih sto- 
ritev s samostojnim osebnim delom. 

86. č člen 
Dovoljenje za opravljanje zdravstvenih storitev s samostoj- 

nim osebnim delom izda za zdravstveno varstvo pristojni 
republiški upravni organ. 

Zahtevi za opravljanje zdravstvenih storitev s samostojnim 
osebnim delom mora predlagatelj priložiti dokazila o izpolnje- 
vanju pogojev iz 86. a člena. 

86. d člen 
Samostojni zdravstveni delavec lahko za opravljanje zdrav- 

stvenih storitev iz 86. a in 86. b členov vzame v najem prostore 
in opremo pri zdravstveni ali drugi organizaciji, če njen organ 
upravljanja ugotovi, da prostori in oprema niso popolnoma 
izkoriščeni in če da za to soglasje pristojna zdravstvena skup- 
nost. 

86. e člen 
Zdravstvenih storitev s samostojnim osebni.n delom ni 

mogoče opravljati na naslednjih področjih: 
- bolnišnična zdravstvena dejavnost; 
- zdraviliška zdravstvena dejavnost (varianta: ta alinea se 

črta); 
- zdravstvena dejavnost univerzitetnih zdravstvenih orga- 

nizacij; 

- preskrba s konzervirano krvjo, krvnimi derivati in krvnimi 
proizvodi; 
- zdravstvena dejavnost zavodov za socialno medicino in 

higieno; 
- storitev iz preventivnega programa Zdravstvene skupno- 

sti Slovenije. 

86. f člen 
Samostojni zdravstveni delavec pridobiva dohodek na trgu, 

z neposredno svobodno menjavo dela ali na podlagi pogodbe 
z zdravstveno skupnostjo.« 

44. teza 
Poglavja VIII., IX., X., XI., XII., XIII., XIV. in XV. postanejo 

poglavja IX., X., XI., XII., XIII., XIV., XV. in XVI. 

45. teza 
93. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Nadzorstvo nad delom zdravstvenih organizacij in delav- 

cev, ki opravljajo zdravstvene storitve, se opravlja v obliki 
strokovnega nadzorstva, upravnega nadzorstva ter samou- 
pravnega nadzora nad uresničevanjem prevzetih nalog do 
uporabnikov in zdravstvenih skupnosti.« 

46. teza 
Za 99. členom se doda nov 99. a člen, ki se glasi: 

99. a člen 
Nadzor nad uresničevanjem prevzetih obveznosti zdrav- 

stvenih organizacij do zdravstvenih skupnosti oziroma posa- 
meznih uporabnikov, zlasti glede doslednosti uresničevanja 
dogovorjenih programov zdravstvenega varstva, opredelitev 
iz samoupravnih sporazumov oziroma pogodb o svobodni 
menjavi dela, upoštevanja opredelitev iz samoupravnega spo- 
razuma o postopkih in načinih uresničevanja pravic iz zdrav- 
stvenega varstva ter zlasti glede pravilnosti obračunanih 
zdravstvenih storitev uporabnikom, organizira in izvaja na 
celotnem območju republike Zdravstvena skupnost Slove- 
nije.« 
VARIANTA: 

99. a člen se glasi: 
»Zdravstvene skupnosti zagotavljajo nadzor nad izvajanjem 

programa zdravstvenega varstva. V ta namen imenujejo sku- 
pine strokovnjakov in zagotavljajo sredstva za izvajanje tega 
nadzora. 

Nadzor iz prejšnjega odstavka zagotavlja pravilno in učin- 
kovito uporabo pravic iz zdravstvenega varstva ter pravilnost 
zaračunavanja izvedenih programov zdravstvenega varstva in 
opravljenih storitev.« 

47. teza 
100. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Pri za zdravstveno varstvo pristojnem republiškem uprav- 

nem organu se ustanovi strokovni svet za področje zdravstve- 
nega varstva (v nadaljnjem besedilu: strokovni svet). 

Naloge strokovnega sveta so: 
- analizira in ocenjuje gibanje kazalcev zdravstvenega 

stanja; 
- spremlja razvoj sistema zdravstvenega varstva doma in 

po svetu, predlaga strategijo razvoja področja, ugotavlja 
potrebne kapacitete in dejavnosti za uresničevanje strategije; 

- predlaga ukrepe na drugih področjih, ki lahko vplivajo na 
izboljšanje zdravstvenega stanja; 
- ugotavlja obseg sredstev za uveljavljanje strategije zdrav- 

stvenega varstva; 
- ugotavlja skladnost politike -zdravstvenih skupnosti in 

drugih področij s sprejeto družbeno - razvojno strategijo; 
- presoja učinkovitost sprejete strategije in po potrebi 

predlaga spremembo. 
Strokovni svet ima predsednika in 12 članov, ki jih imenuje 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije izmed strokovnjakov in 
znanstvenikov za dobo 4 let. 

Strokovni svet dela po poslovniku, ki ga sprejme v soglasju 
z za zdravstveno varstvo pristojnim republiškim upravnim 
organom.« 
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VARIANTA: 47. teza se črta. 58. teza 

48. teza 
123. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Opredelitev del in nalog delavcev na področju zdravstve- 

nega varstva z določitvijo načina in stopnje izobraževanja in 
usposabljanja ter opis dela posameznih poklicev ter panoge 
specializacij na srednji in višji stopnji strokovne izobrazbe 
določi ustrezna izobraževalna skupnost v soglasju z za zdrav- 
stveno varstvo pristojnim republiškim upravim organom.« 

49. teza 
V 124. členu se doda nov peti odstavek, ki se glasi: 
»Za zdravstveno varstvo pristojni republiški upravni organ 

predpiše način in postopek izvajanja pripravništva in opravlja- 
nja strokovnih izpitov delavcev na področju zdravstvenega 
varstva.« 

50. teza 
V 125. členu se doda nov peti odstavek, ki se glasi: 
»Za zdravstveno varstvo pristojni republiški upravni organ 

predpiše način, postopek in roke izvajanja strokovnega izpo- 
polnjevanja ter opravljanja preizkusa strokovne usposoblje- 
nosti zdravstvenih delavcev z visoko izobrazbo ter primere, ko 
je opravljen preizkus strokovne usposobljenosti pogoj za 
opravljanje določene zdravstvene dejavnosti.« 

51. teza 
V tretjem odstavku 126. člena se pika nadomesti z »in« ter 

doda besedilo, ki se glasi: 
»starejši kot 35 let. Izjemoma lahko specializirajo starejši 

delavci, ki imajo že opravljeno eno specializacijo in je druga 
specializacija utemeljena glede na opravljanje del in nalog« 

Doda se nov enajsti odstavek, ki se glasi: 
»Za zdravstveno varstvo pristojni republiški upravni organ 

predpiše način in postopek izvajanja specializacije delavcev 
na področju zdravstvenega varstva.« 

52. teza 
V prvem odstavku 135. člena se številka »50.000« nadome- 

sti s številko »250.000«. 
V drugem odstavku se številka »10.000« nadomesti s šte- 

vilko »50.000«. 
V tretjem odstavku se številka »50.000« nadomesti s šte- 

vilko »250.000«. 

53. teza 
V prvem odstavku 136. člena se številka »50.000« nadome- 

sti s številko »250.000«. 
V drugem odstavku se številka »10.000« nadomesti s šte- 

vilko »50.000«. 

54. teza * 
V prvem odstavku 136. a člena se številka »50.000« nado- 

mesti s številko »250.000«. 
V drugem odstavku se številka »10.000« nadomesti s šte- 

vilko »50.000«. 

55. teza 
V 137. členu se številka »20.000« nadomesti s številko 

»100.000«. 

56. teza 
V prvem odstavku 141. člena se številka »50.000« nadome- 

sti s številko »250.000«. 
V drugem odstavku se številka »10.000« nadomesti s šte- 

vilko »50.000«. 

57. teza 
V 142. členu se številka »10.000« nadomesti s številko 

»50.000«. 

Zdravstvene skupnosti uskladijo svoje samoupravne 
splošne akte v šestih mesecih po uveljavljavitvi tega zakona. 

59.teza 
Izvršilni predpisi iz 4., 26., 34., 41., 43., 48., 49. in 50. teze 

morajo biti izdani v roku enega leta po uveljavitvi tega zakona. 

60. teza 
Z dnem, ko začne veljati ta zakon, prenehajo veljati: 
1. zakon o naravnih zdravilnih sredstvih in o naravnih zdra- 

viliščih (Uradni list SRS, št. 36/64); 
2. zakon o zdravstvenem nadzorstvu nad člani posadke 

trgovske mornarice (Uradni list SRS, št. 45/73); 
3. zakon o zdravstvenem varstvu tujcev v SR Sloveniji 

(Uradni list SRS, št. 28/71); 
4. zakon o Zavodu SR Slovenije za zdravstveno varstvo 

(Uradni list SRS, št. 8/73). 

61.teza 
Prečiščeno besedilo zakona določi Zakonodajno-pravna 

komisija Skupščine SR Slovenije. 

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

SRS. 

BESEDILO ČLENOV ZAKONA 
O ZDRAVSTVENEM VARSTVU, ZA KATERE SE 
PREDLAGAJO SPREMEMBE IN DOPOLNITVE 

2. člen 
Zdravstveno varstvo po tem zakonu obsega zdravstvene 

storitve, programe zdravstvenih storitev ali določene zdrav- 
stvene dejavnosti, ki jih opravljajo delavci v združenem delu, 
samoupravno organizirani v organizacijah združenega dela 
na področju zdravstvenega varstva (v nadaljnjem besedilu: 
zdravstvena organizacija) in v drugih organizacijah in skup- 
nostih, ter določene pravice do socialne varnosti. 

Zdravstveno varstvo je sestavni del družbene reprodukcije 
in eden od pogojev za rast produktivnosti dela ter obrambne 
sposobnosti in bistveni element socialne politike ter življenj- 
ske ravni delavcev v združenem delu, drugih delovnih ljudi in 
občanov. 

3. člen 
Zdravstvene storitve opravljajo strokovno usposobljeni 

delavci, samoupravno organizirani v zdravstvenih organizaci- 
jah ter v drugih organizacijah združenega dela in delovnih 
skupnostih, za katere zakon določa, da poleg drugih dejavno- 
sti lahko opravljajo tudi zdravstvene storitve. 

Zdravstvenih storitev ni mogoče opravljati z osebnim delom 
samostojno kot poklic. 

11. člen 
Uporabniki zdravstvenih storitev so: 
- delavci v temeljnih organizacijah združenega dela in 

delovnih skupnostih, 
- delavci in družinski člani, katerih dopolnilno delo uporab- 

ljajo kmetje in rugi delovni ljudje, ki samostojno opravljajo 
dejavnost z delovnimi sredstvi, ki so lastnina občanov, ozi- 
roma delavci, katerih dopolnilno delo uporabljajo druge 
osebe, 

- drugi delovni ljudje in občani, 
- delovni ljudje iz Socialistične republike Slovenije, ki 

delajo ali se strokovno izpolnjujejo v tujini, pa niso zavarovani 
po tujih nosilcih zdravstvenega zavarovanja. 

Izvajalci zdravstvenih storitev so delavci v zdravstvenih 
organizacijah ter delavci v drugih organizacijah združenega 
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dela in delovnih skupnostih, za katere določa zakon, da poleg 
drugih dejavnosti lahko opravljajo tudi zdravstvene storitve. 

Izvajalci zdravstvenih storitev so tudi delovni ludje in 
občani, organizirani v družbenih organizacijah in društvih, 
kadar opravljajo določene programe na področju zdravstve- 
nega varstva in pridobivajo sredstva za opravljanje teh pro- 
gramov s svobodno menjavo dela. 

14. člen 
Udeleženci v svobodni menjavi dela se sporazumevajo zla- 

sti o programu zdravstvenega varstva, ki obsega vrste in 
število zdravstvenih storitev, o standardih zdravstvenih stori- 
tev, o normativih ter drugih pogojih izvrševanja zdravstvenih 
storitev, o zagotavljanju pogojev za znanstveni, strokovni, 
kadrovski in materialni razvoj izvajalcev, o ceni oziroma 
povračilu, o mesebojnih jamstvih za prevzete obveznosti in 
odgovornosti ter o drugih vprašanjih uresničevanja medse- 
bojnih pravic, obveznosti in odgovornosti. 

15. člen 
Udeleženci v svobodni menjavi dela določijo kot predmet 

svobodne menjave dela zdravstvene storitve na naslednjih 
področjih: 

- osnovna zdravstvena dejavnost; 
- ambulantna specialistična zdravstvena dejavnost; 
- bolnišnična zdravstvena dejavnost; 
- zdravstvena dejavnost univerzitetnih zdravstvenih organi- 

zacij; 
- preskrba z zdravili, sanitetnim materialom ortopedskimi 

pripomočki in konzervirano krvjo, krvnimi derivati in krvnimi 
proizvodi; 
- nujna medicinska pomoč in reševalni prevoz. 

16. člen 
Standarde zdravstvenih storitev ter kadrovske, strokovne, 

delovne, materialne tehnične, varnostne, higienske in druge 
pogoje oziroma normative, ob katerih je še mogoče opravljati 
zdravstvene storitve, določi zakon. 

17. člen 
Udeleženci v svobodni menjavi dela se dogovorijo o cenah 

oziroma povračilih (v nadaljnjem besedilu: cena) za oprav- 
ljene zdravstvene storitve s samoupravnim sporazumom ozi- 
roma pogodbo. V ceni upoštevajo poleg elementov in meril, ki 
so določeni z zakonom, tudi dogovorjeni del sredstev za 
razširitev materialne osnove za delo izvajalcev ter za zagotovi- 
tev raziskovalnega dela in izobraževanja delavcev zdravstve- 
nih organizacij. 

V zdravstveni skupnosti dogovorjene cene zdravstvenih 
storitev veljajo za uporabnike na območju te zdravstvene 
skupnosti kakor tudi za uporabnike iz drugih zdravstvenih 
skupnosti, če z njimi niso posebej dogovorjene cene zdrav- 
stvenih storitev. 

Za tujce iz držav s katerimi je sklenjena konvencija, veljajo 
v samoupravnih sporazumih o temeljih plana zdravstvenih 
skupnosti in drugih v zdravstvenih skupnostih sprejetih samo- 
upravnih sporazumih dogovorjene cene, če konvencije ozi- 
roma mednarodni sporazumi ne določijo drugače. 

Za tujce iz, držav, s katerimi ni sklenjena konvencija ali 
mednarodni sporazum, določijo zdravstvene organizacije 
cene na podlagi načel reciprocitete ob upoštevanju cen, ki so 
mednarodno običajne za ustrezno vrsto, število in kakovost 
zdravstvenih storitev. 

19. člen 
Udeleženci v svobodni menjavi dela urejajo medsebojne 

obveznosti v tisti občinski zdravstveni skupnosti oziroma po 
njej, v katerih so sklenili samoupravni sporazum o temeljih 
plana. 

Pri sklepanju samoupravnega sporazuma o temeljih plana 
občinske zdravstvene skupnosti upoštevajo udeleženci v svo- 
bodni menjavi dela tudi potrebe in interese tistih delavcev in 
njihovih družinskih članov, ki imajo stalno prebivališče na 
območju druge občinske zdravstvene skupnosti. O obsegu in 
pogojih zadovoljevanja teh potreb in interesov ter o količini 
sredstev se sporazumeta zainteresirani občinski zdravstveni 
skupnosti neposredno ali v širši zdravstveni skupnosti. 

Če se občinska zdravstvena skupnost, v kateri se sklepa 
samoupravni sporazum o temeljih plana in občinska zdrav- 
stvena skupnost, na območju katere imajo delavci oziroma 
njihovi družinski člani stalno prebivališče, ne sporazumeta 
o obsegu in pogojih zadovoljevanja potreb in interesov po 
zdravstvenih storitvah ter s tem povezanih medsebojnih 
obveznostih, poravna občinska zdravstvena skupnost, v kateri 
je sklenjen samoupravni sporazum o temeljih plana, obvezno- 
sti za opravljene zdravstvene storitve zdravstveni organizaciji, 
ki je opravila storitev, na podlagi izstavljenega računa. 

20. člen 
S samoupravnim sporazumom ali pogodbo se lahko določi, 

da prispevajo posamezni uporabniki za zadovoljevanje skup- 
nih potreb ali k plačilu za določene zdravstvene storitve iz 
svojega osebnega dohodka oziroma iz drugih svojih sredstev. 

»Prispevka posameznih uporabnikov ni mogoče določiti 
v zvezi z uveljavljanjem pravic do zdravstvenega varstva, ki ga 
ta zakon zagotavlja: 

- novorojencem, dojenčkom ter predšolskim in šplskim 
otrokom; 

- učencem in študentom usmerjenega izobraževanja, ki 
niso v delovnem razmerju; 
- ženskam, ko gre za storitve v zvezi z nosečnostjo, poro- 

dom in materinstvom; 
- imetnikom Partizanske spomenice 1941, odlikovancem 

z redom narodnega heroja in drugim borcem narodnoosvo- 
bodilne vojne, ki imajo čas udeležbe v vojni in čas aktivnega 
in organiziranega dela v narodnoosvobodilnem boju priznan 
v dvojnem trajanju do 15. maja 1945; vojaškim invalidom in 
civilnim invalidom vojne ter uživalcem stalne republiške ali 
občinske priznavalnine; borcem španske narodnoosvobo- 
dilne in revolucionarne vojne 1936-1939: udeležencem 
narodnoosvobodilnega gibanja Grčije; borcem za severno 
mejo v letih 1918-1919 in slovenskim vojnim dobrovoljcem 
z vojn 1912-1918; odlikovancem z redom Karadjordjeve 
zvezde z meči, z redom Belega orla z meči in Zlato medaljo 
Obiliča; 

- brezposelnim osebam, ki prejemajo denarno nadomestilo 
ali denarno pomoč po predpisih o zavarovanju za primer 
brezposelnosti ter njihovim ožjim družinskim članom , ki jih 
preživljajo in živijo z njimi v skupnem gospodinjstvu; 
- varovancem v socialnih zavodih in prejemnikom družbe- 

nih denarnih pomoči; 
- upokojencem, ki prejemajo varstveni dodatek ter njihovim 

ožjim družinskim članom, ki jih preživljajo in živijo z njimi 
v skupnem gospodinjstvu: 

- uporabnikom, ki zaradi svojega gmotnega položaja ne 
morejo prispevati k stroškom za zdravstvene storitve, kar 
ugotovijo občinske zdravstvene skupnosti na podlagi enotno 
dogovorjenih meril v Skupnosti socialnega varstva Slove- 
nije.« 

Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi: 
»Prispevka posameznih uporabnikov ni mogoče določiti 

v zvezi z uveljavljanjem pravic do zdravstvenega varstva pri 
zdravljenju nalezljivih bolezni, pri katerih je predpisano 
obvezno zdravljenje, malignih rakastih obolenj; sladkorne 
bolezni, duševnih bolezni in živčno-mišičnih bolezni, multi- 
ple-skleroze, hemofilije, pri preventivnih in zdravstveno- 
vzgojnih ukrepih v okviru zakonsko zagotovljenih pravic, ter 
pri zdravljenju in negi bolnika na domu, če gre za storitve iz 
zagotovljenega programa « 

20. a člen 
Ne glede na določbe drugega in tretjega odstavka prejš- 

njega člena se -udeleženci v svobodni menjavi dela v samou- 
pravnih splošnih aktih občinskih zdravstvenih skupnosti, po 
poprejšnji uskladitvi v Zdravstveni skupnosti Slovenije, dogo- 
vorijo o obveznosti uporabnikov, da prispevajo k plačilu stro- 
škov za tiste zdravstvene storitve, za katere pooblaščeni dela- 
vec v zdravstveni organizaciji ni ugotovil potrebe in jih upo- 
rabniki na lastno željo uporabljajo: 
- po drugačnem postopku, kot je dogovorjen v zdravstveni 

skupnosti; 
- v drugačni kakovosti, kot je dogovorjena za zagotavljanje 

pravice iz tega zakona; 
- na podlagi višjih normativov in standardov kot so dogo- 

vorjeni za storitve iz zagotovljenega programa zdravstvene 
skupnosti.« 
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21. člen 
V temeljnih organizacijah združenega dela ter v drugih 

samoupravnih organizacijah in skupnostih ter v krajevnih 
skupnostih samoupravno organizirani uporabniki s svobodno 
menjavo dela, ki jo uresničujejo v neposrednih odnosih z izva- 
jalci, zagotavljajo zadovoljevanje posebnih interesov in 
potreb po zdravstvenih storitvah oziroma posebne pogoje 
opravljanja zdravstvenih storitev v primerih, ko to omogočajo 
strokovne, tehnološke in organizacijske značilnosti teh stori- 
tev ter zmogljivosti izvajalcev, in se s tem ne zožuje ali ne 
onemogoča zadovoljevanje potreb in interesov po zdravstve- 
nih storitvah v obsegu, o katerem so se uporabniki in izvajalci 
sporazumeli v občinski zdravstveni skupnosti. 

Samoupravno organizirani uporabniki se sporazumevajo 
z izvajalci o neposrednem uresničevanju svobodne menjave 
dela po organih upravljanja organizacije združenega dela in 
delovne skupnosti uporabnikov in izvajalcev, samoupravno 
organizirani uporabniki v krajevni skupnosti pa po organih 
krajevne skupnosti. 

22. člen 
S svobodno menjavo dela v občinski zdravstveni skupnosti 

delavci in delovni ljudje po načelih vzajemnosti in solidarnosti 
zadovoljujejo svoje osebne, skupne in splošne potrebe in 
intrese na področju zdravstvenega varstva v obsegu , določe- 
nem v tem zakonu in v samoupravnem sporazumu o temeljih 
plana zdravstvene skupnosti (1. in 2. odstavek 8. člena). 

Zadovoljevanje potreb in interesov po zdravstvenih stori- 
tvah, ki jih zaradi strokovno-tehnoloških organizacijskih in 
dohodkovnih pogojev, celovitosti zdravstvenega varstva ter 
nujnega širšega solidarnostnega združevanja in razporejanja 
sredstev med občinskimi zdravstvenimi skupnostmi ni 
mogoče zagotoviti s svobodno menjavo dela v občinski zdrav- 
stveni skupnosti, zagotovijo udeleženci v svobodni menjavi 
dela po občinski zdravstveni skupnosti z usklajevanjem pred- 
logov samoupravnih sporazumov o temeljih plana občinskih 
zdravstvenih skupnosti in s sklepanjem samoupravnega spo- 
razuma o temeljih plana medobčinske zdravstvene skupnosti 
in Zdravstvene skupnosti Slovenije. 

25. člen 
Samoupravni sporazum o temeljih plana občinske zdrav- 

stvene skupnosti temelji na usklajenih elementih iz prejšnjega 
člena in obsega zlasti: 

- program zdravstvenega varstva, v katerem je določen 
obseg zdravstvenega varstva, ki se zagotavlja s svobodno 
menjavo dela v občinski zdravstveni skupnosti ter po njej 
v medobčinski zdravstveni skupnosti ter po njej v medob- 
čisnki zdravstveni skupnosti in v Zdravstveni skupnosti Slove- 
nije; 

- osnove in merila za določanje cen zdravstvenih storitev; 
- osnove in merila za oblikovanje sredstev ter količino 

sredstev, potrebnih za izpolnjevanje obveznosti v svobodni 
menjavi dela ter za zagotavljanje pravic do socialne varnosti; 

- obseg in način solidarnostnega združevanjai in razporeja- 
nja sredstev; 
- način in roke izpolnjevanja medsebojnih obveznosti. 

26. člen 
Samoupravni sporazum o temeljih plana medobčinske 

zdravstvene skupnosti, kadar je ta ustanovljena, obsega 
zlasti: 

- skupne razvojne usmeritve zdravstvenega varstva na 
območju medobčinske zdravstvene skupnosti; 

- del programa zdravstvenega varstva občinskih zdravstve- 
nih skupnosti, ki ga uresničujejo s svobodno menjavo dela 
v medobčinski zdravstveni skupnosti; 
- osnove in merila za določanje cen zdravstvenih storitev in 

količino sredstev, ki so potrebna za izvajanje programa po 
prejšnji alinei. 
- obseg in način zadovoljevanja potreb in interesov po 

zdravstenih storitvah in območjih občine, v kateri ima delavec 
oziroma njegov družinski član stalno prebivališče, in za to 
potrebna sredstva; 
- obseg in način solidarnostnega združenja in razporeja- 

nja sredstev med občinskimi zdravstvenimi skupnostmi. 

27. člen 
Samoupravni sporazum o temeljih plana Zdravstvene skup- 

nosti Slovenije obsega zlasti: 
— skupne cilje na področju zdravstvenega varstva v Sociali- 

stični republiki Sloveniji ter program zdravstvenega varstva za 
uresničevanje teh ciljev; 

— skupne razvojne usmeritve na področju zdravstvenega 
varstva z določitvijo prednostnih nalog, ki so skupnega 
pomena za vse delovne ljudi in občane v Socialistični repu- 
bliki Sloveniji; 

— uresničevanje z zakonom zagotovljenega obsega zdrav- 
stvenega varstva in s tem povezanega solidarnostnega zdru- 
ževanja in razporejanja sredstev med občinskimi zdravstve- 
nimi skupnostmi; 

— uresničevanje svobodne menjave dela v zvezi z opravlja- 
njem zdravstvenih storitev na področju zdravstvene dejavno- 
sti univerzitetnih zdravstvenih organizacij in drugih zdravstve- 
nih storite skupnega pomena za vse uporabnike v Sociali- 
stični republiki Sloveniji 

— usklajevanje načel za delitev dela zdravstvenih organiza- 
cij v Socialistični republiki Sloveniji; 

— zadovoljevanje drugih skupnih potreb in interesov po 
zdravstvenih storitvah ter opravljanje drugih skupnih nalog; 

— izvajanje konvencij in mednarodnih sporazumov 
s področja zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavaro- 
vanja; 
— strokovno-raziskovalno in razvojno delo, ki ima skupen 
pomen za celotno področje zdravstvenega varstva v Sociali- 
stični republiki Sloveniji. 

31. člen 
Zdravstvene skupnosti so: občinska zdravstvena skupnost 

in Zdravstvene skupnosti Slovenije. 
Občinske zdravstvene skupnosti se lahko združijo v medob- 

činsko zdravstveno skupnost. 

32. člen 
Uporabniki in izvjalci zdravstvenih storitev se zaradi zagoto- 

vitve zdravstvenega varstva združujejo v občinsko zdrav- 
stveno skupnost s samoupravnim sporazumom o njeni usta- 
novitvi. 

V občinski zdravstveni skupnosti uporabniki in izvajalci 
obravnavajo in ugotavljajo celovite potrebe in interese po 
zdravstvenem varstvu in zagotavljajo njihovo zadovoljevanje 
s svobodno menjavo dela v tej skupnosti in po njej. 

V občinski zdravstveni skupnosti se lahko ustanovijo enote 
oziroma temeljne zdravstvene skupnosti samoupravnim spo- 
razumom, pod pogoji, ki jih določa samoupravni sporazum 
o ustanovitvi občinske zdravstvene skupnosti. 

33 člen 
Občinsko zdravstveno skupnost upravlja skupščina. 

Sestavljajo jo delegati uporabnikov, delegirani v zbor uporab- 
nikov, in delegati izvajalcev, delegirani v zbor izvajalcev. 

Delegati v zbor uporabnikov delegirajo delegacije delavcev 
v temeljnih organizacijah združenega dela in delovnih skup- 
nostih ter drugih delovnih ljudi in občanov v krajevnih skup- 
nostih. 

Delegate v zbor izvajalcev delegirajo delegacije delavcev 
v zdravstvenih organizacijah, ki opravljajo zdravstvene stori- 
tve na vseh področjih zdravstvene dejavnosti po programu 
zdravstvenega varstva občinske zdravstvene skupnosti kot 
tudi delegacije delavcev v drugih organizacijah in skupnostih, 
za katere določi zakon, da lahko opravljajo zdravstvene stori- 
tve, organizacije Rdečega križa in druge družbene organiza- 
cije in društva, ki izvajajo programe na področju zdravstve- 
nega varstva. 

34. člen 
V enoto oziroma temeljno zdravstveno skupnost se lahko 

organizirajo uporabniki na območju ene ali več krajevnih 
skupnosti oziroma delavci ene ali več organizacij združenega 
dela in delovnih skupnosti skupno z delavci zdravstvenih in 
drugih organizacij, ki zadovoljujejo del potreb in interesov teh 
uporabnikov po zdravstvenem varstvu. 

V enoti oziroma temeljni zdravstveni skupnosti uresničujejo 
uporabniki in izvajalci zlasti naslednje skupne interese: 
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— usklajujejo predloge elementov za samoupravni spora- 
zum o temeljih plana občinske zdravstvene skupnosti in pred- 
log programa zdravstvenega varstva uporabnikov na območju 
krajevne skupnosti oziroma v organizacijah združenega dela, 
ki ga bodo uresničevali v občinski zdravstveni skupnosti, 
v mejah z zakonom in samoupravnim sporazumom o temeljih 
plana občinske zdravstvene skupnosti zagotovljenega obsega 
zdravstvenega varstva po merilih, določenih v občinski zdrav- 
stveni skupnosti, 

— določajo pogoje in način uresničevanja medsebojnih 
pravic, obveznosti in odgovornosti v zvezi z zadovoljevanjem 
potreb in interesov, ki so zajeti v obsegu zdravstvenega var- 
stva, o katerem so se sporazumeli v občinski zdravstveni 
skupnosti, urejajo pa neposrednejšo dostopnost do zdrav- 
stvenih storitev in drugih pravic do zdravstvenega varstva ter 
ne pomenijo dodatnih materialnih obveznosti uporabnikov; 

— določajo dodatni program zdravstvenega varstva in pro- 
gram zdravstvenih storitev na določenem področju zdrav- 
stvene dejavnosti zaradi zadovoljevanja posebnih potreb in 
interesov uporabnikov na območju krajevne skupnosti ozi- 
roma v organizacijah združenega dela, ki ga uresničujejo 
s svobodno menjavo dela v enoti oziroma v temeljni zdrav- 
stveni skupnosti in ki presega obseg in^tandard zdravstvenih 
storitev, dogovorjen v občinski zdravstveni skupnosti. 

Uporabniki in izvajalci uredijo v enoti oziroma v temeljni 
zdravstveni skupnosti medsebojne pravice, obveznosti in 
odgovornosti s samoupravnimi sporazumu. 

Enoto oziroma temeljno zdravstveno skupnost občinske 
zdravstvene skupnosti upravlja skupščina, ki jo sestavljajo 
delegati tistih uporabnikov in izvajalcev, ki v enoti oziroma 
temeljni zdravstveni skupnosti uresničujejo svobodno 
menjavo dela. 

3. Medsebojno sodelovanje občinskih zdravstvenih 
skupnosti 

35. člen 
Zaradi uresničevanja solidarnosti pri zagotavljanju pravic 

do zdravstvenega varstva, zagotovitve zdravstvenih storitev, 
katerih opravljanje ni organizirano na območju posamezne 
občinske zdravstvene skupnosti, zaradi usklajevanja in delitve 
dela zdravstvenih organizacij, usklajevanja razvoja zdravstve- 
nih zmogljivosti ter uresničevanja drugih skupnih interesov in 
potreb, občinske zdravstvene skupnosti med seboj sodelu- 
jejo. 

V ta namen lahko občinske zdravstvene skupnosti na geo- 
grafsko strnjenem in gospodarsko povezanem območju ter 
glede na razvitost in organiziranost zdravstvene dejavnosti 
ustanovijo medobčinsko zdravstveno skupnost. 

Če se ustanovi medobčinska zdravstvena skupnost, uskla- 
jujejo v njej svoje potrebe in interese na področju zdravstve- 
nega varstva uporabniki in izvajalci po občinskih zdravstvenih 
skupnostih tako, da v njej v postopku planiranja usklajujejo 
predloge samoupravnih sporazumov o temeljih plana občin- 
skih zdravstvenih skupnosti. 

V medobčinski zdravstveni skupnosti se delegati občinskih 
zdravstvenih skupnosti sporazumevajo o zadevah, o katerih 
so se v občinskih zdravstvenih skupnostih dogovorili, da jih 
bodo uresničevali na medobčinski ravni. Pri tem upoštevajo 
zlasti tiste zdravstvene dejavnosti, ki jih iz strokovno-tehnolo- 
ških in organizacijskih ter dohodkovnih razlogov ni smotrno 
organizirati na območju vsake občinske zdravstvene skup- 
nosti. 

36. člen 
Medobčinsko zdravstveno skupnost upravlja skupščina. 

Sestavljajo jo delegati, ki jih v zbor uporabnikov delegirajo 
zbori uporabnikov občinskih zdravstvenih skupnosti, v zbor 
izvajalcev pa zbori izvajalcev občinskih zdravstvenih skup- 
nosti. 

4. Zdravstvena skupnost Slovenije 

37. člen 
Zaradi uresničevanja z zakonom zagotovljenega obsega 

zdravstvenega varstva in s tem povezanega solidarnostnega 
združevanja sredstev, zadovoljevanja skupnih potreb in inte- 

resov po zdravstvenih storitvah in opravljanja drugih skupnih 
nalog ter uresničevanja svobodne menjave dela v zvezi 
z opravljanjem zdravstvenih storitev na področju zdravstvene 
dejavnosti univerzitetnih zdravstvenih organizacij in drugih 
zdravstvenih storitev, ki so skupnega pomena za vse uporab- 
nike v Socialistični republiki Sloveniji, zaradi sprejemanja 
programa zdravstvenega varstva v republiki ter izvajanja med- 
narodnih pogodb s področja zdravstvenega varstva in zdrav- 
stvenega zavarovanja se občinske zdravstvene skupnosti 
v Socialistični republiki Sloveniji združijo v Zdravstveno skup- 
nost Slovenije s samoupravnim sporazumom o ustanovitvi te 
skupnosti. 

Občinske zdravstvene skupnosti v Zdravstveni skupnosti 
Slovenije zagotavljajo tudi enotnost sistema zdravstvenega 
varstva in usklajujejo elemente svobodne menjave dela in 
zdravstvene storitve in razvoj zdravstvenih zmogljivosti zlasti 
z vidika smotrne delitve dela.« 

38. člen 
Zdravstveno skupnost Slovenije upravlja skupščina. Sestav- 

ljajo jo delegati, ki jih v zbor uporabnikov legirajo zbori 
uporabnikov občinskih, zdravstvenih skupnosti, v zbor izva- 
jalcev pa zbori izvajalcev občinskih zdravstvenih skupnosti. 

42. člen 
Občinske zdravstvene skupnosti si zagotovijo opravljanje 

administrativnih in drugih strokovnih pomožnih in tem 
podobnih del tako, da sklenejo samoupravne sporazume 
z delovno skupnostjo, ki jo oblikujejo v ta namen. Etelovno 
skupnost oblikujejo skupno z občinsko skupnostj<J?social- 
nega skrbstva, občinsko skupnostjo otroškega varstva in 
z občinsko skupnostjo socialnega varstva, lahko pa tudi 
skupno z drugimi občinskimi samoupravnimi interesnimi 
skupnostmi na področju družbenih dejavnosti. 

Delovna skupnost mora zagotoviti zdravstveni skupnosti 
administrativno-tehnične pogoje za delo njenih organov, 
opravila v zvezi s posebnim postopkom za uveljavljanje pravic 
ter določena strokovna in druga opravila in naloge, brez 
katerih delovanje zdravstvene skupnosti ni možno. 

Izvrševanje določenih strokovnih in administrativnih del 
lahko zagotovijo občinski zdravstveni skupnosti tudi organi- 
zacije združenega dela in delovne skupnosti uporabnikov in 
izvajalcev na podlagi samoupravnega sporazuma, ki ga skle- 
nejo med seboj. 

Določbe prejšnjih odstavkov veljajo tudi za zagotavljanje 
administrativno-strokovnih, pomožnih in drugih del skupnega 
pomena za potrebe Zdravstvene skupnosti Slovenije. 

Medobčinska zdravstvena skupnost si opravljanje admini- 
strativno-tehničnih in drugih opravil skupnega pomena pravi- 
loma' zagotovi tako, da sklene samoupravni sporazum ali 
pogodbo z eno ali več delovnih skupnosti, ki za občinske 
zdravstvene skupnosti izvršujejo tovrstna dela in opravila. 

Delovna skupnost, ki opravlja dela za Zdravstveno skupnost 
Slovenije, daje strokovno pomoč delovnim skupnostim, ki 
opravljajo dela za občinske in medobčinske zdravstvene 
skupnosti, če je tako določeno v samoupravnem sporazumu 
o svobodni menjavi dela. 

K določbam statuta, ki se nanašajo na uresničevanje nalog, 
zaradi katerih se delovna skupnost oblikuje, programu nje- 
nega dela ter k razvidu del in nalog, je potrebno soglasje 
skupščine zdravstvene skupnosti, ki je tako delovno skupnost 
oblikovala. 

Na delovne skupnosti ali organizacije iz tega člena ni 
mogoče prenesti pravic, pooblastil in odgovornosti zdravstve- 
nih skupnosti oziroma njenih članov. 

44. člen 
Za odločanje o samoupravnih pravicah in obveznostih 

v sporih, ki nastanejo v družbenoekonomskih in drugih samo- 
upravnih odnosih med uprabniki in izvajalci v zdravstveni 
skupnosti, za odločanje v sporih med zdravstvenimi skup- 
nostmi ter zaradi sodnega varstva pravic iz zdravstvenega 
varstva in pravic do socialne varnosti ustanovijo uporabniki in 
izvajalci zdravstvenega varstva s samoupravnim sporazumom 
posebno sodišče združenega dela (v nadaljnjem besedilu: 
posebno sodišče). 

Uporabniki in izvajalci lahko ustanovijo skupno posebno 
sodišče za več zdravstvenih skupnosti oziroma skupaj 
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s samoupravnimi interesnimi skupnostmi podobnih družbe- 
nih dejavnosti. 

Pristojnosti posebnih sodišč, postopek za njihovo delo in za 
uveljavljanje pravic iz njihove pristojnosti, sestavo ter druga 
vprašanja, pomembna za delo teh sodišč, določijo spora- 
zumno ustanovitelji z aktom o ustanovitvi posebnega sodišča 
oziroma z drugim samoupravnim splošnim aktom. 

45. člen 
Delavci in drugi delovni ljudje ter občani s stalnim prebiva- 

liščem na območju Socialistične republike Slovenije imajo 
zagotovljeno zase in za svoje družinske člane pravico do 
zdravstvenih storitev in socialne varnosti v skladu s tem zako- 
nom ter samoupravnim sporazumom o temeljih plana zdrav- 
stvene skupnosti. 

Svojim družinskim članom morajo zagotoviti zdravstveno 
zavarovanje tudi delavci iz Socialistične republike Slovenije, 
ki delajo in so zdravstveno zavarovani v tujini, če z njihovim 
zavarovanjem ni zagotovljeno zdravstveno varstvo družinskih 
članov v Jugoslaviji. 

Zdravstvena skupnost zagotavlja zdravstveno varstvo tudi 
družinskim članom delavcev organizacij združenega dela 
v Socialistični republiki Sloveniji, ki stalno prebivajo v drugih 
republikah in nimajo pravic do zdravstvenega varstva po 
drugih predpisih, in drugim osebam, ki imajo te pravice po 
ratificiranih mednarodnih sporazumih. 

Tujci, ki prebivajo v Socialistični republiki Sloveniji so upra- 
vičenci do zdravstvenega varstva ob pogojih kot drugi delovni 
ljudje, te ni z mednarodnim sporazumom drugače določeno. 
Zdravstvena skupnost mora zagotavljati zdravstveno varstvo 
tudi drugim tujcem, za katere to določa zakon ali mednarodni 
sporazum. 

46. člen 
Na področju zdravstvenega varstva so vsem občanom zago- 

tovljene pravice, ki obsegajo: 
- zdravstvene storitve v zvezi s preprečevanjem, zgodnjim 

odkrivanjem, zatiranjem, zdravljenjem in medicinsko rehabili-' 
tacijo bolezni in poškodb izven dela; 

- zdravila, ortopedske in druge pripomočke; 
- nujne reševalne prevoze; 
- zdravstveno-vzgojno dejavnost. 
Natančnejšo opredelitev pravic in obseg storitev, ki so 

zagotovljene uporabnikom vseh občinskih zdravstvenih skup- 
nosti v SR Sloveniji ter način in pogoje njihovega uresničeva- 
nja opredelijo udeleženci svobodne menjave dela s samou- 
pravnim sporazumom o usklajevanju planov zdravstvenih 
skupnosti v SR Sloveniji, s samoupravnimi sporazumi o teme- 
ljih plana občinskih zdravstvenih skupnosti in v drugih samo- 
upravnih sporazumih, ki jih sklenejo v zdravstvenih skupno- 
stih. S samoupravnim sporazumom o usklajevanju planov 
zdravstvenih skupnosti v SR Sloveniji določijo tudi medse- 
bojne pravice in obveznosti pri zagotavljanju sredstev za 
uresničevanje teh storitev in solidarnost med občinskimi 
zdravstvenimi skupnostmi. 

»46. a člen 
Imetnikom Partizanske spomenice 1941, odlikovancem 

z redom narodnega heroja in drugim borcem narodnoosvo- 
bodilne vojne, ki imajo čas udeležbe v vojni ali čas aktivnega 
in organiziranega dela v narodnoosvobodilnem boju priznan 
v dvojnem trajanju do 15. maja 1945; borcem španske narod- 
noosvobodilne vojne 1936-1939; udeležencem narodnoosvo- 
bodilnega gibanja Grčije; borcem za severno mejo v letih 
1918 do 1919 in slovenskim vojnim dobrovoljcem iz vojn 1912 
do 1918; odlikovancem z redom Karadjordjeve zvezde z meči, 
z redom Belega orla z meči in Zlato medaljo Obilica; vojaškim 
invalidom; civilnim invalidom vojne; uživalcem stalne republi- 
ške ali občinske priznavalnine, so zagotovljene pravice do 
zdravstvenega varstva po tem zakonu v obsegu, ki presega 
pravice, zagotovljene z drugimi zakoni.« 

48. člen 
Delavci v temeljnih in drugih organizacijah združenega dela 

in delovnih skupnostih morajo zagotoviti sebi, udeležencem 
usmerjenega izobraževanja v svojih organizacijah združe- 
nega dela in delovnih skupnostih in osebam na usposablja- 

nju, kazenski poboljševalni zavodi, prevzgojni domovi in 
vzgojni zavodi pa obsojenim osebam oziroma svojim varovan- 
cem pravico do zdravstvenih storitev v zvezi: 

- s preventivnimi zdravstvenimi pregledi; 
- z zdravstvenim varstvom pri delu; 
- z ukrepi za utrjevanje zdravja in sposobnosti za delo; 
- s posebnim zdravstvenim varstvom delavcev z zmanjšano 

delovno zmožnostjo. 
Uresničitev teh pravic zagotavlja organizacija združenega 

dela s samoupravnimi splošnimi akti in s samoupravnimi 
sporazumi ali pogodbami v neposrednih odnosih z zdravstve- 
nimi organizacijami. Pravice iz tega člena morajo svojim 
delavcem, udeležencem usmerjenega izobraževanja in ose- 
bam na usposabljanju zagotoviti tudi nosilci samostojnega 
osebnega dela s sredstvi, ki so lastnina občana, ter organiza- 
torji prostovoljnih javnih del za udeležence teh del. 

46. b člen 
Za zdravstveno varstvo pristojni republiški upravni organ 

predpiše v soglasju s pristojnim republiškim organom za delo 
način in postopek opravljanja zdravstvenih storitev iz prvega 
odstavka 48. a člena. 

51. člen 
Pravice do zdravstvenih storitev ter pravice do socialne 

varnosti, ki presegajo s tem zakonom določeni obseg, zagoto- 
vijo delavci v temeljnih organizacijah združenega dela in 
delovnih skupnostih ter drugi delovni ljudje in občani v samo- 
upravnih sporazumih o temeljih plana zdravstvene skupnosti. 
Pri tem določijo zlasti pravice do zdravstvenih storitev, zdravil 
in ortopedskih pripomočkov v zvezi s preprečevanjem, odkri- 
vanjem in zdravljenjem bolezni in poškodb in z medicinsko 
rehabilitacijo obolelih in poškodovanih. Pravice do teh in 
drugih zdravstvenih storitev ter do socialne varnosti zagoto- 
vijo zase, za svoje družinske člane in za druge upravičence ter 
določijo merila za status upravičenca do teh pravic in pogoje 
za pridobitev in prenehanje pravic. 

52. člen 
Postopek in način uresničevanja pravic do zdravstvenega 

varstva in s tem povezanih obveznosti natančneje določijo 
uporabniki in izvajalci zdravstvenega varstva v samouprav- 
nem splošnem aktu občinske zdravstvene skupnosti po 
poprejšnji uskladitvi v Zdravstveni skupnosti Slovenije. V tem 
samoupravnem splošnem aktu se določijo tudi organi, ki 
odločajo o pravicah in ugovorih posameznih uporabnikov 
v zvezi z uresničevanjem pravic do zdravstvenega varstva. 

53. člen 
Če si delavci v združenem delu in rugi delovni ljudje ne 

zagotovijo pravice do zdravstvenega varstva iz 45. do 50. 
člena tega zakona ter do tistega dela pravic iz 51. člena tega 
zakona, ki je določen v dogovoru o temeljih plana družbeno- 
politične skupnosti, skupščina družbenopolitične skupnosti 
določi obveznost zagotavljanja teh pravic v zdravstveni skup- 
nosti in določi obveznost plačevanja prispevka tej skupnosti 
ter osnove in merila za plačevanje prispevkov. 

61. člen 
Merila za uporabo v zakonu določenih pogojev za organizi- 

ranje zdravstvenih organizacij bodo natančneje razčlenjena 
z družbenim dogovorom. 

Družbeni dogovor iz prvega odstavka tega člena sklenejo 
Republiški komite za zdravstveno in socialno varsto, Zdrav- 
stvena skupnost Slovenije, Skupnost za medsebojno 
poslovno in plansko sodelovanje iz 84. člena tega zakona, 
Republiški odbor sindikata delavcev zdravstva in socialnega 
varstva Slovenije ter druge zainteresirane samoupravne orga- 
nizacije in skupnosti. 

62. člen 
Zdravstveno delovno organizacijo lahko ustanovijo organi- 

zacije združenega dela, samoupravne interesne skupnosti, 
krajevne skupnosti, družbenopolitične skupnosti in druge 
družbene pravne osebe. 
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Delovni ljudje, občani in civilne pravne osebe ne morejo 
ustanoviti zdravstvene organizacije. 

Če je zdravstveno delovno organizacijo ustanovilo več usta- 
noviteljev, uredijo svoje pravice in obveznosti do zdravstvene 
organizacije in medsebojne odnose s samoupravnim spora- 
zumom. 

Ustanovitelj zdravstvene delovne organizacije si mora za 
njeno ustanovitev priskrbeti mnenje zdravstvene skupnosti in 
soglasje pristojne družbenopolitične skupnosti. 

63. člen 
Za ustanovitev zdravstvene delovne organizacije je 

potrebna ugotovitev za zdravstveno varstvo pristojnega 
organa družbenopolitične skupnosti, da je vsebinska in pro- 
gramska zasnova bodoče zdravstvene delovne organizacije 
usklajena z dogovorom o temeljih plana družbenopolitične 
skupnosti, s programom zdravstvenega varstva in z družbe- 
nim interesom na tem področju. 

Zdravstvena delovna organizacija sme začeti delati, šele ko 
za zdravstveno varstvo pristojni republiški upravni organ ugo- 
tovi, da izpolnjuje strokovno-organizacijske in kadrovske ter 
higiensko-tehnične pogoje glede prostorov in opreme, ki 
zagotavljajo varnost izvajalcev in uporabnikov. 

Določbi prejšnjih dveh odstavkov veljata tudi, če se spre- 
meni obseg oziroma namembnost opravljanja zdravstvenih 
storitev v zdravstveni organizaciji. 

69. člen 
Zdravstveno varstvo obsega storitve na naslednjih po- 

dročjih: 
1. osnovna zdravstvena dejavnost obsega preprečevanje 

bolezni in poškodb, odkrivanje, diagnostiko, zdravljenje in 
rehabilitacijo na ambulantni in dispanzerski način v zdrav- 
stveni organizaciji, na terenu, na domu bolnika in v socialnem 
zavodu, ter osnovno higiensko-epidemiološko dejavnost; 

2. ambulantna specialistična zdravstvena dejavnost obsega 
specialistično obravrlavo poškodovanega in obolelega na 
ambulantni ali dispanzerski način ter specialistične zdrav- 
stvene storitve na področju higiene, epidemiologije in soci- 
alne medicine; 

3. bolnišnična zdravstvena dejavnost obsega diagnostiko, 
zdravljenje in medicinsko rehabilitacijo, medicinsko nego, 
nastanitev in prehrano v bolnišnicah in v drugih stacionarnih 
zdravstvenih organizacijah; 

4. zdraviliška zdravstvena dejavnost obsega zdravljenje in 
medicinsko rehabilitacijo obolelih in poškodovanih z uporabo 
naravnih zdravilnih sredstev ter drugih medicinskih terapevt- 
skih in rehabilitacijskih postopkov; 

5. dejavnost univerzitetnih klinik in inštitutov obsega zdrav- 
stvene storitve, ki jih zaradi najzahtevnejših strokovno-tehno- 
loških in organizacijskih pogojev dela in racionalnosti ne 
opravljajo druge zdravstvene organizacije, zdravstvene stori- 
tve, ki jih opravljajo zaradi visokošolskega izobraževanja po 
izobraževalnih programih, dogovorjenih v ustrezni izobraže- 
valni skupnosti in zdravstvene storitve, ki jih opravljajo po 
posebej dogovorjenih raziskovalnih programih; 

6. preskrba z zdravili obsega izdelavo in promet galenskih 
preparatov ter promet gotovih zdravil in drugih farmakoloških 
sredstev za zdravljenje in varovanje zdravja, preskrbo s kon- 
zervirano krvjo, krvnimi derivati in krvnimi proizvodi ter pre- 
skrbo s sanitetnim materialom in ortopedskimi pripomočki; 

7. nujna medicinska pomoč in reševalni prevoz obsega 
neodložljive zdravstvene storitve oživljanja, ohranitve življe- 
nja in preprečitve poslabšanja zdravstvenega stanja 
ponesrečenega ali obolelega na mestu, kjer je prišlo do 
poškodbe, zastrupitve ali nenadne obolelosti, reševalni pre- 
voz ponesrečnenega ali obolelega do zdravstvene organiza- 
cije ter zdravstvene storitve med prevozom, kakor tudi neod- 
ložljive zdravstvene storitve v zdravstveni organizaciji. 

Opravljanje zdravstvenih storitev iz prejšnjega odstavka 
obsega tudi preučevanje in spremljanje zdravstvenega stanja 
prebivalstva, njegovih potreb po zdravstvenem varstvu ter 
učinkovitosti zdravstvenega varstva in zdravstveno vzgojo. 

70. člen 
Delavci, ki so strokovno usposobljeni za opravljanje zdrav- 

stvenih storitev določene medicinske specialnosti, ki zahteva 

posebno poglobljeno znanje, izkušenost, določene pogoje 
tehnične opremljenosti ter ustrezne kadrovske, delovne in 
druge normative, so v strokovnem pogledu povezani v ožjo 
medicinsko stroko (npr.; splošna medicina, kirurgija, interna 
ipd.) 

Uporabniki in izvajalci v očinski zdravstveni skupnosti 
s samoupravnim sporazumom o temeljih plana določijo 
kadrovske, strokovne in tehnične zmogljivosti posameznih 
medicinskih strok ter obeh zdravstvenih storitev na področju 
teh strok. Občinske zdravstvene skupnosti na območju 
medobčinske zdravstvene skupnosti in na območju Sociali- 
stične republike Slovenije z usklajevanjem samoupravnih 
sporazumov o temeljih plana uskladijo tudi delo zdravstvenih 
organizacij po strokah in dejavnostih. Pri tem izhajajo iz 
strokovnih podlag za usklajevanje in delitev dela zdravstvenih 
organizacij, o katerih so se samoupravno sporazumele občin- 
ske zdravstvene skupnosti v Zdravstveni skupnosti Slovenije. 

72. člen 
Ambulanta opravlja zdravstvene storitve na področju 

splošne medicine in splošnega zobozdravstva. 
Dispanzer opravlja zdravstvene storitve po dispanzerski 

metodi dela za posamezne skupine prebivalstva glede na 
določene biološke, socialne in bolezenske zančilnosti. 

Zdravstvena postaja v organizaciji združenega dela oziroma 
delovni skupnosti opravlja najmanj zdravstvene in zobozdrav- 
stvene storitve osnovne zdravstvene dejavnosti, zlasti na 
ožjem strokovnem področju zdravstvenega varstva pri delu za 
potrebe uporabnikov v organizaciji združenega dela oziroma 
delovni skupnosti. 

Zdravstvena postaja v krajevni skupnosti opravlja najmanj 
zdravstvene storitve na področju splošne medicine, zobo- 
zdravstva in patronaže v osnovni zdravstveni dejavnosti za 
potrebe uporabnikov na območju ene ali več sosednjih kra- 
jevnih skupnosti. 

Zdravstveni dom opravlja na območju občine najmanj 
zdravstvene storitve osnovne zdravstvene dejavnosti na 
področju splošne medicine, zdravstvenega varstva žensk, 
otrok in mladine, zdravstvenega varstva borcev narodnoosvo- 
bodilne vojne, medicine dela, prometa in športa, pnevmoftizi- 
ologije, mladinskega in splošnega zobozdravstva, psihiatrije, 
patronaže ter osnovne higiene in epidemiologije, če te za 
območje zdravstvenega doma ne organizira zavod za soci- 
alno medicino in higieno. 

V zdravstvenem domu je organizirano tudi opravljanje 
zdravstvenih storitev v zvezi z laboratorijsko in rentgensko 
diagnostiko in na področju fizikalne medicine na strokovni 
ravni osnovne, zdravstvene dejavnosti, če teh potreb ni 
mogoče zadovoljevati v okviru zmogljivosti specialistične in 
bolnišnične zdravstvene dejavnosti. 

Delavci zdravstvenega doma lahko organizirajo v okviru 
dejavnosti zdravstvenega doma tudi opravljanje konziliarnih 
specialističnih storitev, če so za to izpolnjeni potrebni kadrov- 
ski in tehnični pogoji in je opravljanje teh storitev sestavni del 
programa zdravstvenega varstva. 

Zdravstveni dom mora zagotoviti tudi zdravstvene storitve 
nujne medicinske pomoči in reševalnega prevoza, če izvrše- 
vanje teh storitev ni organizirano drugače. 

Delavci zdravstvenih organizacij iz tega člena zagotavljajo 
v primeru potrebe tudi zdravstvene storitve na domu bolnika. 

V socialnih zavodih opravljajo zdravstveno dejavnost ambu- 
lante, ki jih organizirjao socialni zavodi ali zdravstvene orga- 
nizacije. 

75. člen 
Zavod za socialno medicino in higieno opravlja speciali- 

stične zdravstvene storitve na področju socialne medicine in 
epidemiologije ter ekologije in higiene, lahko pa tudi storitve 
dezinfekcije, dezinsekcije, deratizacije in dekontaminacije, če 
so za to izpolnjeni kadrovski, strokovni, tehnični, materialni in 
varnostni pogoji. 

81. člen 
V univerzitetni zdravstveni center se povezujejo zlasti uni- 

verzitetne klinike in inštituti, ki opravljajo raziskovalno in 
vzgojno-izobraževalno dejavnost v povezavi z ustrezno viso- 
košolsko organizacijo. 

82. člen 
Naravno zdravilišče opravlja zdravstvene storitve medicin- 
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ske rehabilitacije bolnikov, poškodovanih in rekonvalescen- 
tov z uporabo naravnih zdravilnih sredstev ter ob uporabi 
diagnostičnih, fizioterapevtskih in drugih terapevtskih metod 
in sredstev. 

Naravno zdravilišče zagotavlja tudi druge zdravstvene stori- 
tve, ki so uporabnikom potrebne glede narave bolezni ali 
poškodbe, ter storitve namestitve, prehrane in osebne hi- 
giene. 

Naravno zdravilišče se v skladu z zakonom lahko ukvarja 
z zdraviliškim turizmom. 

86. člen 
Zdravstvene skupnosti, zdravstvene in druge organizacije 

združenega dela ter druge zainteresirane samoupravne orga- 
nizacije in skupnosti skupno določijo ali ustanovijo zdrav- 
stveno ali drugo organizacijo, ki opravlja analitične, planske, 
strokovno-administrativne, evidenčno-statistične, informacij- 
ske, razvojne, znanstveno-raziskovalne in instruktažne naloge 
na področju organizacije dela, ekonomike, družbenoekonom- 
skih odnosov, planiranja in informatike za potrebe uporabni- 
kov in izvajalcev zdravstvenega varstva, organov družbenopo- 
litičnih skupnosti in drugih zainteresiranih. 

93. člen 
Nadzorstvo nad delom zdravstvenih organizacij in delavcev, 

ki opravljajo zdravstvene storitve, se opravlja strokovno nad- 
zorstvo ali kot upravno nadzorstvo. 

100.člen 
Pri Zdravstveni skupnosti Slovenije se ustanovi zdravstveni 

svet kot najvišji strokovni organ na področju zdravstvenega 
varstva. Imenuje ga skupščina Zdravstvene skupnosti Slove- 
nije. Izmed strokovnjakov in znanstvenih delavcev na 
področju zdravstvenega varstva. 

Naloge zdravstvenega sveta so: 
- dajanje ugotovitev, mnenj in ocen s področja zdravstve- 

nega varstva; 
- dajanje soglasij k imenovanju članov razširjenih strokov- 

nih kolegijev univerzitetnih klinik in inštitutov; 
- spremljanje, povezovanje, usklajevanje in nadzorovanje 

dela razširjenih strokovnih kolegijev in dajanje dokončnih 
mnenj o opornih strokovno-medicinskih vprašanjih. 

Zdravstveni svet daje mnenje'in ocene na zahtevo zdrav- 
stvenih skupnosti in zdravstvenih organizacij oziroma samo- 
stojno ugotavlja stanje na področju zdravstvenega varstva. 

Ugotovitve, mnenja in ocene s strokovno medicinskega 
področja so obvezujoče strokovne podlage za odločanje 
v zdravstvenih skupnostih in zdravstvenih organizacijah.« 

123. člen " 
»Opredelitev del in nalog delavcev na področju zdravstve- 

nega varstva z določitvijo načina in stopnje izobraževanja in 
usposabljanja ter opis dela posameznih poklicev določi 
ustrezna izobraževalna skupnost v soglasju z republiškim 
upravnim organom, pristojnim za zdravstveno varstvo « 

124. člen 
Delavci, ki opravljajo strokovna dela in naloge zdravstve- 

nega varstva, smejo samostojno opravljati še naloge in dela 
po tem, ko so določeno dobo delali v zdravstvenih organizaci- 
jah ali drugih organizacijah združenega dela, katerih delo 
sega na področje zdravstvenega varstva - kot pripravniki in 
opravili strokovni izpit. Pripravnik dela pod vodstvom men- 
torja. 

Pripravništvo traja za delavca s srednjo strokovno izo- 
brazbo šest mesecev, z višjo strokovno izobrazbo devet mese- 
cev in z visoko strokovno izobrazbo dvanajst mesecev. 

Pripravništvo zagotavlja zdravstvena organizacija, s katero, 
je pripravnik v delovnem razmerju. Pripravništvo se opravlja 
po programu in v skladu s katalogom znanja, ki ga na predlog 
ustrezne visokošolske oz. druge izobraževalne organizacije 
sprejme ustrezna izobraževalna skupnost. Ta skupnost na 
predlog teh izobraževalnih organizacij določi pogoje, ki jih 
mora izpoljnjevati zdrastvena organizacija, v kateri se priprav- 
ništvo lahko opravlja, in pogoje, ki jih morajo izpolnjevati 
mentorji. 

Med pripravniško dobo se sproti preizkuša praktično zna- 

nje pripravnika. Po preteku pripravniške dobe opravljajo 
delavci iz prvega odstavka tega člena strokovni izpit pred 
izpitno komisijo. Strokovni izpit obsega teoretični, strokovni 
in splošni del. Vsebino strokovnega izpita določi ter izpitno 
komisijo imenuje za zdravstveno varstvo pristojni republiški 
upravni organ. 

125. člen 
Delavci, ki opravljajo strokovna dela in naloge zdravstve- 

nega varstva, imajo pravico in dolžnost, da se strokovno 
izpopolnjujejo. 

Strokovno izpopolnjevanje mora biti v skladu s programom 
zdravstvenega varstva in z razvojem medicinskih in drugih 
znanosti ter s potrebami uporabnikov zdravstvenega varstva 
na določenem območju. 

Delavci iz prvega odstavka tega člena so dolžni dopolnje- 
vati svoje znanje tudi za delo v izjemnih razmerah. 

Zdravstvene organizacije zagotovijo strokovno izpopolnje- 
vanje svojih delavcev v skladu s svojimi razmerami in potre- 
bami ter določijo s samoupravnim splošnim aktom obseg, 
način in trajanje strokovnega izpopolnjevanja za posamezne 
vrste delavcev. 

126. člen 
Delavci, ki opravljajo naloge zdravstvenega varstva, imajo 

visoko strokovno izobrazbo, se lahko po vzgojnoizobraževal- 
nem programu za pridobitev podiplomske strokovne izo- 
brazbe specializirajo za posamezno področje medicine ali 
drugih strok na področju zdravstvenega varstva in tako prido- 
bijo potrebno teoretično in praktično znanje za opravljanje 
najzahtevnejših in specializiranih del in nalog. 

»Specializacija se izvaja v skladu s kadrovskimi potrebami 
zdravstvenih organizacij, usklajenimi v pristojnih zdravstve- 
nih skupnostih s sprejeto dolgoročno kadrovsko politiko in se 
odobri za potrebe določene zdravstvene organizacije.« 

»Delavci z visoko strokovno izobrazbo, ki opravljajo naloge 
vzgojnoizobraževalnega, raziskovalnega in s tem povezanega 
strokovnega dela v predkliničnih inštitutih Medicinske fakul- 
tete ter opravljajo naloge zdravstvenega varstva, lahko speci- 
alizirajo za potrebe Medicinske fakultete, v skladu s sprejeto 
dolgoročno kadrovsko politiko, usklajeno v ustrezni izobraže- 
valni skupnosti.« 

Tretji odstavek postane četrti s tem, da se za besedo »delu« 
postavi pika in se nadaljnje besedilo črta. 

Sedanji četrti, peti, šesti, sedmi, osmi in deveti odstavek 
postanejo peti, šesti, sedmi, osmi, deveti in deseti odstavek. 

Pravico do specializacije ima delavec iz prvega odstavka 
tega člena, ki ima strokovni izpit in lastnost delavca v združe- 
nem delu. 

Specializacijo odobri organ upravljanja zdravstvene organi- 
zacije po tem, ko za zdravstveno varstvo pristojni republiški 
upravni organ ugotovi, da so za to izpolnjeni pogoji iz tega 
zakona in da je specializacija v skladu z zakonom oziroma 
samoupravnim sporazumom o temeljih plana ter z določenimi 
kadrovskimi in drugimi normativi ob upoštevanju skupnega 
števila tovrstvnih strokovnjakov na območju skupnega števila 
tovrstnih strokovnjakov na območju Socialistične republike 
Slovenije in možnosti za njihovo razporeditev. 

Ustrezna izobraževalna skupnost določi ožje medicinske in 
druge stroke, v katerih je mogoča specializacija, v soglasju 
z republiškim upravnim organom, pristojnim za zdravstveno 
varstvo, na predlog visokošolske organizacije ustreznega po- 
dročja. 

Program specializacije določi ustrezna izobraževalna skup- 
nost na predlog visokošolske organizacije ustreznega po- 
dročja. 

Specializacije so temeljne in usmerjene. Temeljna speciali- 
zacija lahko traja praviloma tri, izjemoma pa največ štiri leta, 
usmerjena pa po končani temeljni specializaciji najmanj eno 
leto in največ dve leti. 

Program specializacije ter katalog znanja in storitev za 
posamezno specialnost sprejme ustrezna izobraževalna 
skupnost na predlog ustrezne visokošolske izobraževalne 
organizacije. Ta skupnost določi na predlog ustrezne visoko- 
šolske izobraževalne organizacije pogoje, ki jih morajo izpol- 
njevati mentorji ter zdravstvene ali druge organizacije, v kate- 
rih se specializacija lahko opravlja. 

Izpitno komisijo za specialistični izpit določi ustrezna viso- 
košolska organizacija v soglasju z republiškim upravnim 
organom, pristojnim za zdravstveno varstvo. 
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135. člen 
Z denarno kaznijo najmanj 50.000 dinarjev se kaznuje za 

prekršek organizacija združenega dela: 
1. če v svojem samoupravnem splošnem aktu ne uredi 

zadev, ki jih mora urediti po tem zakonu oziroma po samou- 
pravnem sporazumu o temeljih plana, drugih samoupravnih 
sporazumih in pogodbah zdravstvene skupnosti; 

2. če odreče ali omeji pravice, ki gredo osebi na podlagi 
tega zakona oziroma po samoupravnem sporazumu o teme- 
ljih plana, drugih samoupravnih sporazumih in pogodbah 
zdravstvene skupnosti; 

3. če omogoči uživanje pravice komu, ki mu po tem zakonu 
oziroma po samoupravnem sporazumu o temeljih plana, dru- 
gem samoupravnem sporazumu ali pogodbi pravica sploh ne 
gre ali mu ne gre tolikšna; 

4. če ne da organom zdravstvene skupnosti predpisanih 
podatkov, če da nepravilne podatke in obvestila ali če pre- 
preči ogled na samem kraju ali pregled poslovnih knjig in 
evidenc, ki se nanašajo na delo v zvezi z zagotavljanjem 
pravic do zdravstvenega varstva; 

5. če organom zdravstvene skupnosti oziroma delovni 
skupnosti skupnih služb zdravstvene skupnosti ne dostavi 
v predpisanem roku podatkov o posameznih upravičencih do 
zdravstvenega varstva in drugih podatkov, pomembnih za 
delovanje zdravstvene skupnosti in za zagotavljanje medse- 
bojnih pravic, obveznosti in odgovornosti uporabnikov in 
izvajalcev, ali pa če dostavi napačne podatke. 

Z denarno kaznijo najmanj 10.000 din se kaznuje za prekr- 
šek iz prejšnjega odstavka tudi odgovorna oseba organizacije 
združenega dela, organa družbenopolitične skupnosti ozi- 
roma drugega državnega organa, ki stori prekršek iz prejš- 
njega odstavka. 

Oseba, ki opravlja samostojno delo s sredstvi, ki so lastnina 
občanov, oziroma oseba, ki uporablja dopolnilno delo delav- 
cev, in ki stori prekršek iz 2. do 5. točke prvega odstavka tega 
člena, se kaznuje z denarno kaznijo najmanj 50.000 dinarjev. 

136. člen 
»Z denarno kaznijo najmanj 50.000 dinarjev se kaznuje za 

prekršek zdravstvena organizacija: 
1. če prepreči občanu uveljavitev pravic ali mu pomaga 

v nezakonitem uživanju zdravstvenega varstva in drugih pra- 
vic do socialne varnosti (45. do 51. člen); 

2. če omogoči uživanje zdravstvenega varstva in drugih 
pravic do socialne varnosti komu, ki nima pravice do tega; 

3. ki ne da nujne zdravstvene pomoči ali za tako pomoč 
zahteva vnaprejšnje plačilo (108. člen); 

4. ki v nasprotju z določbami tega zakona neupravičeno ne 
da zdravstvenega varstva oziroma ne da zdravstvene pomoči 
osebi, ki to zdravstveno varstvo oziroma pomoč upravičeno 
zahteva; 

5. ki krši določbe o pravici do proste izbire zdravnika in 
zdravstvene organizacije (tretji odstavek 101. člena) in 
določbe 105. člena; 

6. ki v nasprotju z določbami 110. člena opravi preizkušanje 
in uveljavljanje novih metod zdravljenja: 

7. ki odkloni ali otežuje strokovno nadzorstvo oziroma stro- 
kovni pregled (94. in 96. člen); 

8. ki ne prijavi primera, ki terja strokovni pregled (96. člen); 
9. ki ne izvrši odrejenih ukrepov strokovnega pregleda 

(98.člen); 
10. ki odredi pripravniku samostojno delo (124. člen); 
11. ki onemogoča strokovno izpopolnjevanje delavcem, ki 

opravljajo zdravstvene storitve (125. člen); 
12. ki odredi specializantu samostojno delo specialista 

(126. člen). 
Z denarno kaznijo najmanj 10.000 dinarjev se kaznuje tudi 

odgovorna oseba zdravstvene organizacije, ki stori prekršek 
iz prejšnjega odstavka.« 

136. a člen 
Z denarno kaznijo najmanj 50.000 dinarjev se kaznuje za 

prekršek organizacija združenega dela, delovna skupnost in 
nosilec samostojnega osebnega dela s sredstvi, ki so lastnina 
občana, če ne pošlje delavca na preventivne zdravstvene 
preglede (48. a. člen). 

Z denarno kaznijo najmanj 10.000 dinarjev se kaznuje odgo- 
vorna oseba organizacije združenega dela ali delovne skup- 
nosti, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka. 

137. člen 
Z denarno kaznijo najmanj 20.000 din se kaznuje za prekr- 

šek oseba, ki zaradi pridobitve pravic do zdravstvenega var- 
stva oziroma do določenih pravic socialne varnosti: 

1. namenoma povzroči nezmožnost za delo; 
2. namenoma preprečuje zdravljenje ali usposobitev za 

delo; 
3. med bolezenskim dopustom prejema zaslužek ali se 

ukvarja s pridobitno dejavnostjo. 

141. člen 
Z denarno kaznijo najmanj 50.000 din se kaznuje za prekr- 

šek zdravstvena organizacija; 
1. če začne delati, preden pristojni organ ugotovi, da so za 

začetek dela izpolnjeni pogoji (63. člen), 
2. če preneha delati v nasprotju s 65,. 66. in 67. členom tega 

zakona. 
Z denarno kaznijo najmanj 10.000 din se kaznuje za prekr- 

šek iz prejšnjega odstavka tudi odgovorna oseba zdravstvene 
organizacije. 

142. člen * 
Zdravstveni delavec, ki v nasprotju z drugim odstavkom 

3.člena tega zakona opravlja zdravstveno prakso z osebnim 
delom samostojno kot poklic, se kaznuje za prekršek 
z denarno kaznijo najmanj 10.000 dinarjev. 

V primerih iz prejšnjega odstavka se sme izreči poleg 
denarne kazni tudi varstveni ukrep odvzema predmetov, ki so 
bili uporabljeni ali namenjeni za prekršek. Poleg tega se kot 
varstveni ukrep lahko izreče tudi odvzem premoženjske kori- 
sti, ki je bila dosežena s prekrškom. 
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