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SKUPŠČINA SR SLOVENIJE BO OBRAVNAVALA 

POROČILO 

o izvajanju ustavnega zakona z izvedbo 

amandmajev IX do LXXXIX k ustavi SR Slovenije 

(ESA-883) 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na seji dne 3. novem- 
bra 1989 obravnaval: 

- POROČILO O IZVAJANJU USTAVNEGA ZAKONA ZA 
IZVEDBO AMANDMAJEV IX DO LXXXIX K USTAVI SR SLOVE- 
NIJE, 
ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi 222. člena poslov- 
nika Skupščine SR Slovenije. 

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

- Janez ZAJC, član Izvršnega sveta in republiški sekretar za 
pravosodje in upravo, 

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

- Milan JELENC, član Izvršnega sveta in predsednik Repu- 
bliškega komiteja za kulturo, 

- Vladimir KAVČIČ, član Izvršnega sveta in predsednik 
Rrepubliškega komiteja za kulturo, 

- Alojz KLEMENČIČ, član Izvršnega sveta in predsednik 
Republiškega komiteja za tržišče in splošne gospodarske za- 
deve, 

UVOD 

1. Ob sprejemanju ustavnega zakona za izvedbo amandmajev 
k Ustavi SR Slovenije je Skupščina SR Slovenije s posebnim 
sklepom naložila Izvršnemu svetu, naj ji poroča o izvajanju tega 
zakona. Pri tem naj posebej oceni, kako poteka izvedba nalog, ki 
izhaja jo iz 12. člena tega zakona, zlasti pa potek priprav na: 

- začasni prenos opravljanja posameznih nalog samoupravnih 
interesnih skupnosti in kmetijsko-zemljiških skupnosti na izvršne 
svete družbenopolitičnih skupnosti; 

- prehod delovnih skupnosti samoupravnih interesnih skupno- 
sti in kmetijsko—zemljiških skupnosti v sestavo ustreznih uprav 
nih organov; 

- ustanavljanje organov za spremljanje uresničevanja politike 
in za dajanje mnenj in predlogov v teh skupnostih ter določa nje 
stalnih delegatov v teh organih; 

- priprave in potek reorganizacije organizacij združenega dela 
na posameznih področjih dejavnosti ali zadev posebnega družbe- 
nega pomena v družbena podjetja, javna podjetja in oblike njiho- 
vega organiziranja na ravni republike. 

Poročilo naj vsebuje tudi oceno sodelovanja pristojnih organov 
samoupravnih interesnih skupnosti, kmetijsko-zemljiških 
skupno sti in organov občin ter posebnih družbenopolitičnih 
skupnosti pri izvajanju skupno dogovorjenih nalog na navedenih 
področjih aktivnosti. 

V tem poročilu Izvršni svet Skupščine SR Slovenije predstavlja 
Skupščini SR Slovenije dosedanje priprave za izvedbo te naloge, 
opozarja pa tudi na odprta vprašanja in probleme, ki se pri tem 
pojavljajo. 

2. Ko je Skupščina SR Slovenije 27. septembra 1989 sprejela 
ustavne amandmaje k Ustavi SR Slovenije in ustavni zakon za 
njihovo izvedbo, je s tem sprejela oziroma potrdila jasne in 
odločne zahteve delovnih ljudi in občanov SR Slovenije po sodob- 
nem tržno zasnovanem gospodarskem sistemu, ki ga sestavljajo: 

- podjetja in drugi subjekti tržnega poslovanja kot samostojni 
in odgovorni subjekti; 

- sodobne banke in druge finančne organizacije kot samo- 
stojne finančne organizacije, ki jih upravljajo ustanovitelji glede 
na vložena sredstva; 

- Milan KNEŽEVIĆ, član Izvršnega sveta in predsednik 
Republiškega komiteja za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 

- Miran KALČIČ, član Izvršnega sveta in predsednik Repu- 
bliškega komiteja za delo, 

- Gvidon KAĆL, član Izvršnega sveta in predsednik Republi- 
škega komiteja za energetiko, 

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

- dr. Dinko LESKOVŠEK, član Izvršnega sveta in predsed- 
nik Republiškega komiteja za zdravstveno in socialno varstvo, 

- dr: M'ha RIBARIČ, član Izvršnega sveta in predsednik Republiškega komiteja za zakonodajo, 
- Miiivoj SAMAR, član Izvršnega sveta in predsednik Repu- 

bliškega komiteja za družbeno planiranje, 
- Uroš SLAVI NEC, član Izvršnega sveta in predsednik Repu- 

bliškega komiteja za industrijo in gradbeništvo, 
- Rudi ŠEPIC, član Izvršnega sveta in republiški sekretar za 

finance, 
- Erik VRENKO, član Izvršnega sveta in predsednik Repu- 

bliškega komiteja za raziskovalno dejavnost in tehnologijo, 
- Tomaž VUGA, član Izvršnega sveta in predsednik Republi- 
škega komiteja za varstvo okolja in urejanje prostora, 

- Franc JAMŠEK, direktor Zavoda SR Slovenije za druž- 
beno planiranje. 

- pregledno, učinkovito, racionalno organiziran sistem družbe 
nih dejavnosti, ki se razvija v smeri učinkovitih neprofitnih visoko 
strokovnih institucij — zavodov namesto množice nepreglednih 
samoupravnih interesnih skupnosti ter TOZD in 0ZD družbenih 
dejavnosti; 

— sistem sodobne državne uprave, kjer družbenopolitične 
skupno sti ob odmiranju oblastne represivne funkcije razvijajo 
sistem sodobne javne uprave s sistemom javnih financ, ter se 
pojavljajo kot usmerjevalke in spodbujevalke v skupščinah druž- 
benopolitičnih skupnosti dogovorjenega družbenega razvoja; 

Zahteva po korenitih spremembah v odnosu do dela in načinov 
odločanja, upravljanja ter organizacije na vseh področjih in rav- 
neh družbenega, političnega in gospodarskega življenja je ena od 
temeljnih usmeritev že v dolgoročnem planu SR Slovenije za 
obdobje od 1986 do 2000. Te spremembe bodo temeljile na 
širjenju prostora za uveljavljanje ekonomskih zakonitosti, na 
znanstveno zasnovanih oblikah in metodah usklajevanja in 
usmerjanja družbe nega razvoja, na moralnih in materialnih spod- 
budah delavcev in delovnih ljudi za povečanje produktivnosti in 
učinkovitosti gospodarjenja, na družbeni klimi, ki bo spodbujala 
inovativnost, sproščeno izjavljanje in učinkovito usklajevanje inte- 
resov in doslednejše uveljavljanje skupnih interesov na vseh 
področjih družbenega življenja, ter na povečani odgovornosti 
nosilcev družbenih in upravljalskih funkcij. 

Organizacije združenega dela gospodarskih dejavnosti se sedaj 
intenzivno preoblikujejo v podjetja v skladu z izhodišči in temelj- 
nimi usmeritvami, ki jih je določil zakon o podjetjih. Čeprav še 
niso sprejeti nekateri sistemski zvezni zakoni (o lastninah, 
o zadrugah, o stečaju, ipd.) to ne pomeni ključne ovire za pospe- 
šeno reorganizacijo celotnega dosedanjega združe nega dela. 

Skladno s temi usmeritvami je tudi ustavni zakon za izvedbo 
ustavnih amandmajev k Ustavi SR Slovenije: 

. - odprl nujno potrebni prostor za prehod na nove rešitve, 
okvirno začrtane v ustavnih amandmajih, 

- določil načine in poti za temeljit zasuk oziroma za bistvene 
spremembe na področju družbenih dejavnosti in gospodarske 
infrastrukture, ki pomenijo reorganizacijo in rekonceptuali zacijo 
sistema na tem področju, 
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- predpisal nosilce in roke za izvedbo vseh nujnih dejanj in 
postopkov. 

Osnovni cilji, ki jih pri tem zasledujemo, so naslednji: 
- zagotoviti je treba osnovne nujne vitalne funkcije republike 

pri uresničevanju pravic delovnih ljudi in občanov na področ jih 
družbenih dejavnosti, in sicer za vse delovne ljudi in občane v SR 
Sloveniji, ne glede na finančne in druge možnosti posamezne 
občine; gre za skupne družbene potrebe v obsegu, ki je nujen za 
uresničevanje z ustavo oziroma zakonom določenih pravic delov- 
nih ljudi in občanov ter za doseganje temeljnih ciljev družbenega 
razvoja, določenih v družbenem planu SR Slovenije; 

- vse ključne strateške odločitve glede delovanja in razvoja 
gospodarskega in družbenega razvoja in njune medsebojne 
usklajenosti v SR Sloveniji so stvar Skupščine SR Slovenije; na ta 
način se bodo lahko subjektom tržnega poslovanja zagotavljali 
enaki pogoji gospodarjenja; 

- delavcem v družbenih dejavnostih je treba zagotoviti stabil 
ne, trajne, neprekinjene in kvalitetne vire za nemoteno opravljanje 
teh dejavnosti; na ta način se vzpostavljajo pogoji, da bodo ti 
delavci pri pridobivanju dohodka dosegli enak družbenoekonom- 
ski položaj kot delavci v podjetjih gospodarskih dejavnosti; 

- tržno zasnovan gospodarski sistem nujno terja tudi začetek 
procesa preoblikovanja občine v smeri temeljne lokalne komu- 
nalne skupnosti; 

- učinkovitejši, racionalnejši in preglednejši sistem delovanja 
in organiziranja družbenih dejavnosti in gospodarske infra struk- 
ture nujno terja tudi učinkovitejše, razvidnejše in sodobnejše 
načine organiziranja, vpliva in nadzora uporabni kov oziroma 
izvajalcev pri določanju in izvajanju skupnih družbenih potreb; pri 
tem pa je nujno treba ohraniti in razvijati tudi dosedanje načine in 
oblike, ki so se v praksi izkazale in jih bogatiti z novimi, sodobnej- 
šimi in učinkovi tejšimi. 

Prehodne rešitve, ki jih je bilo treba vgraditi v ustavni zakon, 
zato ne pomenijo zamenjave enega sistema oziroma modela 
z drugim, niti ne prejudicirajo novih rešitev. So samo nujne 
aktivnosti v okviru jasnih izhodišč za postopno graditev sistema 
tržno zasnovanega gospodarstva, sistema javne uprave, temelje 
čega na konceptu sodobnih javnih financ in sodobne moderne 
državne uprave. 

Pri tem prehodne rešitve nikakor ne pomenijo mehaničnega 
prevze manja dosedanjih konceptov oziroma modelov delovanja 
in organiziranja družbenih dejavnosti in gospodarske infrastruk- 
ture in s tem ohranjanja dosedanjega sistema, temveč vsebujejo 
že prve zametke za graditev novega sistema, v skladu z izhodišči 
in usmeritvami ustavnih amandmajev k Ustavi SR Slovenije. 

Ob tem je treba poudariti, da v tej fazi zaenkrat še ni predvidena 
reorganizacija organizacij združenega dela v družbenih dejavno- 
stih, saj še niso znani odgovori na temeljno vprašanje glede 
pravnega položaja in organizacijskih oblik zavodov in drugih 
neprofitnih organizacij, katerih namen bo trajno, nepretrgano 
opravljati določene dejavnosti za zadovoljevanje potreb in intere- 
sov občanov v skladu s splošnimi interesi. 

Po ustavnem zakonu za izvedbo republiških ustavnih amand- 
majev je Izvršni svet Skupščine SR Slovenije pooblaščen, da lahko 
na področjih, ki so z zakonom določena kot dejavnosti ozirma 
zadeve posebnega družbenega pomena, ustanovi javna podjetja; 
podobno pooblastilo imajo izvršni sveti občinskih skupščin na 
področjih stanovanjskega in komunalnega gospodarstva. 

Dosedanja razmišljanja in proučevanja navedene problematike 
so pokazala, da bi kazalo ustanoviti javna podjetja na področju 
energetike (za določen del energetskih dejavnosti), železniškega 
prometa, PTT prometa (najprej 9, nato pa eno javno podjetje) in 
cestnega gospodarstva (eno javno podjetje za izgradnjo, upravlja- 
nje in vzdrževanje avtocest); za raven občine poročilo omenja 
javna podjetja na področju komunalnih dejavnosti. 

Amandmaji k Ustavi SR Slovenije ne omenjajo področij, na 
katerih je možno ustanoviti javna podjetja. Zakon o podjetjih pa 
primeroma našteva področja elektrogospodarstva, PTT prometa, 
komunalne dejavnosti, dobrine splošnega pomena in drugo. 

Pri tem zakon o podjetjih posebej določa, da je treba z aktom 
o ustanovitvi opredeliti: 

- dejavnost, ki jo javno podjetja opravlja, 
- pogoje, pod katerimi se opravlja proizvodnja proizvodov 

oziroma izvajajo storitve, 
- način oblikovanja cen in drugo. 
Po amandmaju XIV k Ustavi SR Slovenije se posebni družbeni 

interes pri opravljanju zadev posebnega družbenega pomena 
zagotavlja s tem, da se lahko določijo posebni pogoji in način 
opravljanja takih dejavnosti oziroma zadev, soodločanje uporab- 
nikov, ustanoviteljev in organov družbenopolitične skupnosti ter 
uveljavljanje nadzora. 

Zakon pa lahko predpiše posebne pogoje in način imenovanja 
in razrešitve ter posebne pravice poslovodnega organa v organi- 

zaci jah, katerih dejavnost je nenadomestljiv pogoj za življenje in 
delo občanov ali za delo drugih organizacij na določenem 
območju; zakon lahko določi, da organ družbenopolitične skup- 
nosti imenuje in razrešuje poslovodni organ v takih organizacijah 
oziroma daje soglasje ali predlog za njegovo imenovanje in razre- 
šitev. 

V dosedanjih razpravah še ni bilo mogoče doseči soglasja 
z izvajalskimi organizacijami, katere dejavnosti sodijo v sklop 
dejavnosti, ki jih opravlja javno podjetje, niti koliko javnih podjetij 
je treba ustanoviti na posameznem področju. Poleg tega je vsa 
problematika še bolj kompleksna zaradi še ne dovolj znanih 
rešitev na zvezni ravni glede organiziranosti in delovanja elektro- 
gospodarstva, PTT prometa in železniškega gospodarstva kot 
enotnih tehnoloških sistemov na ravni Jugoslavije. 

Dosedanje proučevanje celotne problematike javnih podjetij 
tudi še ni dalo dovolj jasnih in natančnih odgovorov glede tega, 
kako na posameznem področju uveljaviti splošni interes: kako in 
na kakšen način določiti pogoje, pod katerimi se opravlja taka 
dejavnost in vse druge relevantne okoliščine: način soodločanja 
ustanoviteljev glede splošnih pogojev poslovanja, razvojnih vpra- 
šanj, spremembe dejavnosti, statusnih sprememb, načina obliko- 
vanja cen, soodločanje pri imenovanju in razrešitvi direktorja itd. 

Če k temu prištejemo še nerazrešena vprašanja lastninskih 
.upravičenj na dobrinah v splošni rabi in lastninska vprašanja 
glede morebitne transformacije dosedanjih delov organizacije 
združenega dela v javno podjetje, pa tudi zahteve po hkratnem in 
usklajenem reorganiziranju organizacij združenega dela v javna 
podjetja, preostali del pa v družbena podjetja, je očitno, da zaradi 
vrste objektivnih vzrokov do 31. decembra 1989 ni mogoče 
z odloki Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije ustanoviti javnih 
podjetij na vseh področjih, kjer bi bilo to upravičeno. Izvršni svet 
meni, da bi morali v področnih sistemskih zakonih opredeliti 
dejavnosti, ki so lahko predmet posameznega javnega podjetja; 
zlasti pa bo treba opredeliti oblike in načine uveljavljanja sploš- 
nega interesa v takih javnih podjetjih; zdaj ni jasna niti osnovna 
tipologija javnih ustanov-zavodov niti javnih podjetij. Dosedanje 
spremljanje zakonodaje drugih republik kaže, da ne bodo izkori- 
stile pooblastila iz zakona o podjetjih, temveč pripravljajo in 
oblikujejo ter sprejemajo področne sistemske zakone, v katerih 
bodo uredile ključna vprašanja. 

Glede na vse to Izvršni svet predlaga, da se nadaljujejo in 
zaključijo aktivnosti na tistih področjih, kjer je že doseženo 
soglasje, kakšno javno podjetje je treba ustanoviti. 
Na drugih področjih, kjer gre za dejavnosti oziroma zadeve 
posebnega družbenega pomena in kjer zadeve še niso dovolj 
proučene, ne kaže hiteti in sprejemati začasne reorganizacije 
v družbena podjetja. Po področnih zakonodajah je predvideno 
soglasje Izvršnega sveta k statutom določenih organizacij združe- 
nega dela. Brez takega soglasja se te organizacije ne morejo 
spreminjati v podjetja. Za obstoječa vodnogospodarska podjetja, 
ki delujejo za območje več občin, pa je z zakonom o vodah 
predvideno soglasje občinskih skupščin. Izvršni svet meni, da bi 
bilo smotrno predvideti njegovo soglasje, če bi se ta podjetja 
hotela reorganizirati v družbena podjetja. 

Glede različnih poskusov, da bi se zadružne organizacije 
- kmetijske zadruge, temeljne zadružne organizacije in temeljne 
organizacije kooperantov ukinile in »utopile« v kombinatih ozi- 
roma gozdnogospodarskih delovnih organizacijah, Izvršni svet 
ugotavlja, da so takšni poskusi nezakoniti; po izrecni določbi 
drugega odstavka 192. člena zakona o podjetjih namreč rok 31. 
december 1989 ne velja za zadružne organizacije in organizacije 
kooperantov, katerih način organiziranja ureja poseben zakon. 
Šele ko bo sprejet zvezni zakon o temeljih pravnega položaja in 
poslovanja zadrug kot subjektov tržnega poslovanja, bo možno 
v ustreznem roku uskladiti s tem zakonom in z zakonom o podjet- 
jih že omenjene organizacijske oblike. 

ORGANIZIRANOST IN DELOVANJE NA 
POSAMEZNIH PODROČJIH V LETU 1990 

1. Z namenom, da se ohrani oziroma zagotovi nemoteno oprav- 
ljanje družbenih dejavnosti in gospodarske infrastrukture v letu 
1990 in da se ne otežujejo, zavirajo ali celo blokirajo naloge in 
aktivnosti, ki so jih opravljale skupščine SIS, njihovi odbori, komi- 
sije ter druga strokovna in delovna telesa in delovne skupnosti, je 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije pripravil predloge rešitev za 
izvedbo ustavnega zakona. Pri tem je izhajal iz naslednjih izho- 
dišč, ki naj zagotovijo, da bo že v prehodnem obdobju odpravljena 
večtirnost in institucionalna preorganizira nost pri oblikovanju in 
izvrševanju politike na vseh področjih družbenega življenja in 
dela. 

a) V prehodnem obdobju prevzamejo izvrševanje nalog, ki 
pomenijo uresničevanje pravic, določenih z ustavo in zakoni, in 
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zadovoljevanje skupnih družbenih potreb, organi družbenopoli- 
tičnih skupnosti, vsak na svoji ravni. 

V skladu s svojo ustavno vlogo prevzemajo skupščine vsaka 
v mejah pristojnosti ustrezne družbenopolitične skupnosti odloča 
nje o razvojnih ciljih ter o delitvi družbenega proizvoda med 
posamezna področja. V Skupščini SR Slovenije kot mestu usklaje 
vanja interesov in potreb na nacionalni ravni se bo poslej namesto 
v skupščinah 26 samoupravnih interesnih skupnosti odvijala raz- 
prava in soočali temeljni interesi družbe: interes osebne potrošnje 
in interes za razvojne naložbe. Hkrati pa se bodo z realnimi 
možnostmi družbe v delitvi družbenega proizvoda usklajevali inte- 
resi in potrebe posameznih področij. Skupščina SR Slovenije bo 
torej organ, ki bo s sprejemom strategije - dokumentov, ki vsebu- 
jejo celovite in nujne ukrepe za doseganje temeljnih ciljev družbe- 
nega razvoja (socialnih, ekoloških, varnostnih, kulturnih, gospo- 
darskih itd.) odločal o globalnih vprašanjih celotne družbene 
reprodukcije v SR Sloveniji. Hkrati pa bo Skupščina SR Slovenije 
spremljala izvajanje svojih odloči tev in nadzorovala, kako se 
uresničujejo strateški cilji. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije dobiva v izvrševanje celovi 
to politiko na ravni splošnega usmerjanja in koordinacije, 
vključno s predlaganjem ustreznih podlag za strateške odločitve. 
V tem smislu bo na podlagi možnih strateških alternativ po kon- 
zultaciji s stalnimi odbori, ki jih bodo oblikovale skupščine samo- 
upravnih interesnih skupnosti v skladu z zahtevo ustavnega 
zakona in po usklajevanju pričakovanj z možnostmi, oblikovan 
strateški koncept, ki ga bo Izvršni svet ponudil Skupščini SR 
Slovenije. 

Enaka bo vloga organov v občinah glede vprašanj, ki sodijo 
v njihovo pristojnost. 

b) Družbeni plani in s tem tudi določanje razvojnih ciljev in 
nalog ter politike so sprejeti tako na ravni republike kot tudi 
občin; samoupravni sporazumi o temeljih planov ter na njih teme- 
lječi plani SIS so sprejeti in predstavljajo vodilo za določanje 
politike v letu 1990. 

c) Zagotavljanje sredstev ne bo v letu 1990 potekalo izločeno in 
samostojno na 650 mestih v SIS, temveč se do 1. januarja 1990 
sprejme zakon, ki bo določil način zagotavljanja sredstev za 
skupne družbene potrebe v obsegu, nujnem za uresničevanje 
z ustavo in zakonom določenih pravic; na ravni občin pa ustrezni 
odloki — da se zagotovi doseganje temeljnih ciljev družbenega 
razvoja, določenih z njihovimi družbenimi plani. 

Sredstva za izvajanje skupnih družbenih potreb v obsegu, ki je 
nujen za uresničevanje z ustavo oziroma z zakonom določenih 
pravic delovnih ljudi in občanov ter za doseganje temeljnih ciljev 
družbenega razvoja določenih v družbenem planu, se bodo 
v bodoče torej pretežno zagotavljala prek proračunov. Samostojni 
skladi se bodo lahko oblikovali le za tista področja, kjer bi bile 
poleg z zakonom predpisanih obveznosti možne še druge oblike 
pridobivanja sredstev (preko participacij ali drugačnih prispevkov 
posameznikov) ali za področja, kjer bi bilo potrebno izvajati dolo- 
čene pospeševalne funkcije tudi s kreditiranjem oziroma drugimi 
finančnimi oblikami (tako imenovani razvojni dinar oziroma 
sklad). Ob taki funkciji proračunov, ki bodo postajali inštrument 
javnih financ, se bo torej že v razpravi o proračunu za naslednje 
leto, kjer bodo prikazani tako viri sredstev kot planske naloge, 
potrebe in sredstva zanje, določala celovita politika družbenega 
razvoja ob upoštevanju realnih možnosti. , 

č) Delovna in druga strokovna telesa, sestavljena iz strokovnja- 
kov na posameznih področjih v okviru SIS, ki so prek različnih 
oblik organiziranosti (odbori, komisije in druga telesa) pripravljala 
določene predloge za skupščine SIS ali pa sama odločala o posa- 
meznih pravicah in obveznostih delovnih ljudi In občanov v okviru 
SIS, bodo nadaljevala z delom v sodelovanju z upravnimi organi. 

Ti organi, katerih temeljna naloga je spremljanje uresničevanja 
politike in dajanje mnenj in predlogov skupščinam družbenopoli- 
tič nih skupnosti in njihovim izvršnim svetom, bodo v vseh fazah 
nastajanja in realizacije odločitev lahko po demokratični poti 
prispevali k pravilnosti in smotrnosti ukrepov. Kot predstavniki 
izvajalcev, še zlasti pa uporabnikov, bodo kot poznavalci proble- 
matike vključeni tudi v pripravo strokovnih podlag in drugih 
rešitev, ki se bodo oblikovale v službah resornih uprav nih orga- 
nov. Zato naj bi bili ti organi manj številčni in operativni, hkrati pa 
strokovno močni, da bodo kos svojim nalogam. 

V posameznih primerih, zlasti na področju družbenih dejavno- 
sti, bo z zakonom v skladu s šestim odstavkom 12. člena ustav- 
nega zakona določeno, da organi, ki jih bodo ustanovile skupš- 
čine samoupravnih interesnih skupnosti, opravljajo tudi določene 
naloge samoupravnih interesnih skupnosti. Gre za izjemo od 
ureditve v ustavnem zakonu, po kateri se opravljanje nalog samo- 
upravnih interesnih skupnosti začasno prenese na izvršne svete in 
ki je smotrna, če gre za naloge, ki pomenijo le podrob nejšo 
razčlenitev sprejetih globalnih odločitev. 
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V zvezi s tem pa se odpira vprašanje odgovornosti teh odborov 
za sprejete odločitve in zlasti na izvedbeni ravni tudi odgovorno 
sti resornih upravnih organov, prek katerih se bo izvajalo financi- 
ranje. 

Da bi lahko Izvršni svet Skupščine SR Slovenije izpolnjeval 
svojo funkcijo - odgovornost za stanje na vseh področjih družbe 
nega življenja, za izvajanje politike in izvrševanje zakonov in 
drugih splošnih aktov Skupščine, je treba vzpostaviti razmerje 
med Izvršnim svetom in temi organi, ki bodo opravljali določene 
naloge samoupravnih interesnih skupnosti. Če bi ti organi sprejeli 
odločitev v nasprotju s sprejeto politiko v Skupščini SR Slovenije, 
naj bi Izvršni svet takšno odločitev zadržal, sam sprejel začasno 
odločitev in o tem takoj obvestil Skupščino SR Slovenije. Takšna 
rešitev naj bi veljala tudi za občinsko raven glede odnosov izvrš- 
nih svetov občinskih skupščin in organov po šestem odstavku 12. 
člena ustavnega zakona. 

d) Združevanje delovnih skupnosti SIS z ustreznimi upravnimi 
organi je potrebno zaradi racionalnega opravljanja vseh strokov- 
nih in drugih nalog, ki jih upravni organi ne morejo pripravljati 
neodvisno od podlag, dokumentacije in poznavanja stanja na 
vseh področjih življenja in dela; potrebno pa je zato, da se odpravi 
večtirnost, neusklajenost in popolna nepovezanost pri tem delu. 

e) Celoten proces preoblikovanja delovanja in organiziranosti 
družbenih dejavnosti in gospodarske infrastrukture je treba opra- 
viti v dveh fazah: 

- v prvi fazi, ki se začne s 1. januarjem 1990, je treba v skladu 
z izhodišči v ustavnem zakonu organizirati zadovolje vanje javnih 
potreb na teh področjih, v vseh njegovih ključ nih segmentih; 

- v drugi fazi pa je treba skozi vse leto 1990 koncipirati po 
posameznih področjih učinkovitejše in racionalnejše modele 
delovanja in organiziranosti, postopno organizirati različne 
oblike, ki bodo skupaj z novo organizirano državno upravo pred- 
stavljale potrebne organizirane subjekte za učinkovito delovanje 
sistema javne uprave. 

Predvidene bodo tudi možnosti, da na podlagi koncesije oprav- 
ljajo določene dejavnosti na področju zagotavljanja javnih dobrin 
oziroma storitev tudi organizacije in posamez niki; začeta bo 
reorganizacija dosedanjih OZD s TOZD-i v družbenih dejavnostih 
v neprofitne zavode in v profitne (kjer je možno in smotrno). Iz 
gradiva je razvidno, da zaenkrat še ni začet postopek reorganizira- 
nja družbenih dejavnosti v izvajalskih organizacijah združenega 
dela. Ni namreč še sprejet zvezni zakon, ki bo v okviru ustavnih 
pooblastil federacije določil temelje pravnega položaja, organiza- 
cije, upravljanja in financiranja delovnih organizacij - zavodov. 
Ta postopek bo možno izpeljati takoj po sprejemu zvezneaa 
zakona v 1990. letu. 

Ob vsem tem pa bo treba hkrati z vsebinsko zakonodajo na 
področjih, kjer bodo družbenopolitične skupnosti določale način 
zagotavljanja in upravljanja sredstev za določene skupne druž- 
bene potrebe, določiti tudi načine organiziranja. Prav tako bo 
treba določiti tudi oblike in način vpliva in nadzorstva uporabni- 
kov oziroma izvajalcev pri določanju in izvajanju teh skupnih 
družbenih potreb in pri tem na podlagi dosedanjih izkušenj ohra- 
niti in še nadalje razvijati vse pozitivne elemente. 

2. Na večini področij ostaja delitev pristojnosti med občinsko in 
republiško ravnijo nespremenjena, na drugih, kjer so že doseda 
nje izkušnje pokazale nujnost, da se določene zadeve urejajo 
samo na republiški ravni, pa se že v prehodnem obdobju predvide 
vajo spremembe, ki bodo morale biti uveljavljene s spremembo 
predpisov do 31. 12. 1989. 

Na vseh področjih se v samoupravnih interesnih skupnostih 
pripravljajo predlogi za oblikovanje stalnih organov, ki jih bodo do 
konca leta imenovale skupščine SIS. Ti organi, sestavljeni iz 
stalnih delegatov skupščin samoupravnih interesnih skupnosti, 
bodo v prehodnem obdobju zagotavljali kontinuiteto delovanja 
posameznih področij. 

Delovne skupnosti samoupravnih interesnih skupnosti, ki so 
doslej opravljale naloge, ki se na izvedbeni ravni prenašajo 
v upravne organe, bodo v sklopu upravnih organov dejansko 
nadalje vale svoje delo zaenkrat v obstoječi, nato pa v novi 
organizira nosti republiške uprave ter organiziranosti strokovnih 
zavodov in drugih institucij, ki jih potrebuje sistem javne uprave. 

V zvezi s prehodom delovnih skupnosti samoupravnih interes- 
nih skupnosti v sestavo republiških upravnih organov bo Izvršni 
svet Skupščine SR Slovenije določil republiške upravne organe in 
delovne skupnosti samoupravnih interesnih skupnosti, ki se zdru- 
žijo s 1. 1. 1990; uredil bo tudi druga, s tem povezana vprašanja, 
da se zagotovi kontinuiteta delovnega razmerja teh delavcev. 

Da bi lahko opravili potrebne priprave za prevzem teh delavcev, 
so pristojni republiški upravni organi zbrali od delovnih skupnosti 
samoupravnih interesnih skupnosti podatke o številu delavcev, ki 
bodo prešli v republiške upravne organe, njihovi kvalifikacijski 
sestavi, ravni osebnih dohodkov in o drugih materialnih pogojih 

poročevalec 



za njihovo delo. Iz teh podatkov izhaja, da bo prešlo v republiško 
upravo skupno 1445 delavcev. 

Iz zbranih globalnih podatkov izhaja, da je raven osebnih 
dohodkov delavcev delovnih skupnosti samoupravnih interesnih 
skupnosti v povprečju višja od ravni osebnih dohodkov delavcev 
v republiških upravnih organih, v posameznih primerih tudi preko 
40%. Ta ocena velja predvsem za delovne skupnosti samouprav- 
nih interesnih skupnosti materialne proizvodnje. Na podlagi 
natanč nejše primerjave zahtevnosti posameznih del in nalog 
strokovnih služb samoupravnih interesnih skupnosti z deli in 
nalogami republiških upravnih organov ter osebnih dohodkov za 
ta dela in naloge, bo možno ugotoviti konkretna odstopanja 
v višini osebnih dohodkov. 

Ob združitvi strokovnih služb samoupravnih interesnih skupno- 
sti z republiškimi upravnimi organi bodo delavci teh služb obdr- 
žali prineseni osebni dohodek. V primerih, ko bi posamezni 
delavci služb samoupravnih interesnih skupnosti imeli nižje 
osebne dohodke, kot se za taka dela zagotavljajo v republiški 
upravi, bi jih izenačili z delavci v republiški upravi. 

Ko bo z zakonom določena nova organizacija republiške uprave lin bodo republiški upravni organi določili novo sistemizacijo, 
bodo vsi delavci v upravnem organu na novo razporejeni. Pri tem 
bodo imeli delavci prevzetih strokovnih služb samoupravnih inte- 
resnih skupnosti ter delavci, ki so že poprej bili v upravnih orga- 
nih, enak status in pri razporejanju za posamezna delovna mesta 
enake možnosti. V vsakem primeru pa bo presežkom delavcev 
zagotovljena socialna varnost v skladu z delovnopravno zakono- 

Prehod delovnih skupnosti samoupravnih interesnih skupnosti 
v sestavo republiških upravnih organov bo v prvi fazi povzročil 
nekaj težav zaradi prostorskih oddaljenosti posameznih delov 
služb istega upravnega organa. Republiški upravni organi se 
sedaj nahajajo na 25 lokacijah, s predvideno reorganizacijo se 
pridobi še dodatnih 14 novih lokacij. Zato je jasno, da bo v letu 
1990 nujno razmišljati o prostorski združitvi vseh služb upravnih 
organov na skupnih lokacijah, saj bo sicer delo zelo oteženo. 
(Npr.: RK za varstvo okolja in urejanje prostora bo z vključitvijo 
delovnih skupnosti samoupravnih interesnih skupno sti deloval 
kar na 6 različnih lokacijah). 

Delovne skupnosti samoupravnih interesnih skupnosti imajo 
zadovoljivo rešene prostorske pogoje in razpolagajo z najnujnej 
šo opremo. V prehodnem obdobju ne bi bilo smotrno posegati 
v obstoječe prostorske rešitve, dokler ne bodo sprejeti predpisi, ki 
bodo dokončno uredili organizacijo državne uprave in bo mogoče 
pripraviti najbolj racionalen predlog prostorskih reši tev. Nujno pa 
bo potrebno do konca prehodnega obdobja rešiti vprašanje last- 
ninskih odnosov. 

Na področju računalniške opremljenosti ugotavljamo, da so 
službe samoupravnih interesnih skupnosti družbenih dejavnosti 
v glavnem opremljene z mikroračunalniki; Raziskovalna skupnost 
Slovenije pa ima lasten informacijski sistem podprt z računalni- 
škim sistemom MICRO VAX II. Opremljenost služb samoupravnih 
interes nih skupnosti družbenih dejavnosti je boljša, kot je raču- 
nalni ška opremljenost republiške uprave. Pri službah samouprav- 
nih interesnih skupnosti materialne proizvodnje pa je računalni- 
ška opremljenost zelo različna. Nekatere nimajo nobene računal- 
niške opreme, druge pa imajo močne računalniške sisteme ter 
razvito ustrezno aplikativno programsko opremo. 

Tudi glede računalniške opremljenosti velja, da bo mogoče 
pripraviti najbolj racionalen predlog nadaljnjega uvajanja računal- 
niške tehnologije v posamezne organe, povečanja ucinkovi tosti 
in racionalnosti njihovega dela ter jih združiti v metodološko in 
tehnološko enoten informacijski sistem šele, ko bo določena nova 
organizacija uprave. . 

3. Sočasno z oblikovanjem rešitev, ki naj omogočajo nemoteno 
delovanje na vseh področjih v naslednjem letu, pa so se obliko 
vale tudi dolgoročnejše zasnove delovanja in organiziranosti 
dejavnosti v širšem sklopu javne uprave, saj bi tudi začasne 
rešitve morale omogočati postopen prehod v novo ureditev 

Z amandmaji k Ustavi SR Slovenije so ustvarjene predpostavke 
za to da se najnesto državnih in njim vzporednih - paradržavnih 
oroanov in služb konstituira sistem javne uprave, kot je uveljavljen 
v razvitih družbah, kjer se v skladu z družbenimi cilji na organizi- 
ran način zagotavljajo uporabnikom določene dobrine. Gre za 
tiste javne potrebe in dobrine, ki praviloma niso ali niso v celoti 
dostopne na trgu. Zadovoljevanje takih javnih potreb in dobrin se 
zaaotavlja prek mreže medseboj smiselno povezanih organov in 
institucij v okviru državne uprave v ožjem smislu in ob njej, 
vendar pod nadzorstvom državnih organov; strokovne institucije 
(ustanove—zavodi, agencije, in podobno) pa so glede strokov- 
neqa izvajanja, poti in načinov opravljanja svojih dejavnosti avto- 
nomne samostojne in odgovorne. Med upravnimi organi in med 
institucijami - zavodi in drugimi oblikami organiziranega zadovo- 

ljevanja skupnih družbenih potreb bo treba razviti celo vrsto 
potrebnih formalnih in neformalnih poti, vzvodov in načinov pove- 
zovanja, sodelovanja ter kontrolnih mehanizmov (prek strokovnih 
zavodov, agencij, strokovnih društev, političnih organizacij, uni- 
verze, SAZU, različnih svetov in odborov, v katerih bodo sodelo- 
vali priznani strokovnjaki za posamezna vprašanja, organiziranih 
oblik povezovanja uporabnikov itd.). Na ta način bosta dosežena 
dva bistvena cilja: vedno več strokovnosti bo v odločanju in vedno 
več ljudi bo sodelovalo pri odločanju v sistemu javne uprave. 

Uresničitev koncepcije javne uprave je pogojena z obsežnimi in 
poglobljenimi spremembami v sistemu upravljanja z družbenimi 
zadevami na vseh področjih, še posebej na tistih, kjer so bile 
doslej pristojnosti deljene med državne organe in samoupravne 
interesne skupnosti. Spremembe so zato potrebne znotraj 
državne uprave in na posameznih področjih izven nje, kakor tudi 
med različnimi nivoji upravljanja, ki jih predstavljajo republika in 
občine. 

Državna uprava mora postati tisti del širše zasnovane javne 
uprave, prek katere država kot reprezentant družbe, poleg tega, 
da z izvrševanjem predpisov uresničuje oblastno funkcijo, tudi na 
organiziran način zagotavlja oziroma omogoča splošne dobrine, 
ki si jih posameznik sam sploh ne more pridobiti, zagotavlja, 
razvija in pospešuje tiste dejavnosti, ki so nujen pogoj za razvoj 
družbe kot celote in posameznikov v njej, ter s svojimi ukrepi 
uresničuje družbene cilje razvojne politike v gospodar stvu. 

Novi subjekti javne uprave bodo nastali s preoblikovanjem 
sedanjih organizacij, ki opravljajo dejavnosti ali zadeve poseb- 
nega družbenega pomena, v javne ustanove (zavode), javna 
podjetja različnih organizacijskih oblik. Posamezne zadeve, ki po 
svoji naravi sicer sodijo v okvir zadev državne uprave, bodo lahko 
poverjene tudi organizacijam in skupnostim ali posamezni kom. 
Tako bodo na področju družbenih dejavnosti za določene, zlasti 
strokovne zadeve, oblikovani posebni zavodi in druge oblike, kot 
so svetovalne organizacije, agencije, konzorciji itd. Določen del 
dejavnosti bo treba prepustiti tržnim zakonito stim, tako da bodo 
te organizacije svoj prihodek pridobivale izključno s prodajo pro- 
izvodov ali storitev na trgu. 

V koncepciji javne uprave se pojavljajo razne oblike organizi 
ranosti, z različnim statusom in položajem delavcev, ki oprav Ijajo 
dela v teh organizacijah. Zato za celoten spekter institu cij, zlasti 
izvajalskih organizacij, v sistemu javne uprave ne more veljati 
enak režim, niti ne more veljati za delavce takih organizacij enaka 
ureditev kot v državni upravi. 

Vpliv države in njeno nadzorstvo bi se na teh področjih uresni 
čeval na različne načine in v različnih oblikah: od financiranja 
programov, sovlaganja sredstev in soupravljanja, do pogodbenih 
odnosov z izvajalci različnih storitev. Organizacijske oblike in 
način vpliva države bodo morali biti prilagojeni posebnostim 
dejavnosti oziroma opravljanju nalog na posameznih področjih. 
Vsakršna unificiranost bi pomenila ponavljanje napake, ki se je 
pokazala v poenoteni organizaciji samoupravnih interesnih skup- 
nosti. Zakoni za posamezna področja bodo torej morali določati 
najustreznejše oblike organiziranja posameznih dejav nosti 
v skladu z enotnimi ustavnimi načeli. S tem pa bodo dane podlage 
za dejansko delovanje celotnega sklopa javne uprave na novih 
osnovah. 

4. V pripravi tega poročila so republiški resorni upravni organi 
v sodelovanju s strokovnimi službami samoupravnih interesnih 
skupnosti s svojega področja ocenili stanje in oblikovali predloge 
za organiziranost in delovanje področij v naslednjem letu. Pri tem 
so se odpirala različna vprašanja in zlasti v začetnih fazah porajala 
tudi docela nasprotujoča si mnenja. 

Ob nastajanju tega poročila je Izvršni svet na več skupnih 
sestankih s predsedniki skupščin in vodji strokovnih služb samou- 
pravnih interesnih skupnosti za območje republike obravna val 
predloge možnih rešitev glede organiziranosti in financi ranja 
dejavnosti v prihodnjem letu. Delovno gradivo za poročilo je bilo 
obravnavano tudi na sestanku predsednikov izvršnih svetov 
skupščin občin in posebnih družbenopolitičnih skupnosti s pred- 
sedniki skupščin samoupravnih interesnih skupnosti. 

Predloženo poročilo zato odraža usklajene predloge Izvršnega 
sveta in samoupravnih interesnih skupnosti o organizaciji in delo- 
vanju ter financiranju posameznih dejavnosti v prihodnjem letu, ki 
pomeni prehodno obdobje do sprejema sistemske zakonoda je, 
usklajene z amandmaji k Ustavi SR Slovenije. 

5. Stanje na posameznih področjih je naslednje: 

DRUŽBENE DEJAVNOSTI 

Področje kulture 
a) Izvedba ustavnega zakona na področju kulture, ki v prehod- 

nem letu 1990 nima elementov bodoče, torej trajne ureditve, bo 
izpeljana tako, da bo zagotavljala nadaljevanje doslejšnjega si- 
stema. 

poročevalec 
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Skupščina Kulturne skupnosti Slovenije bo predvidoma na 
decembr ski seji ustanovila organ, ki bo spremljal uresničevanje 
politi ke in odločitev ter dajal mnenja in predloge Skupščini SR 
Slovenije in Izvršnemu svetu Ta organ - programski odbor naj bi 
bil sestavljen iz sedanjih članov predsedstva Skupščine Kulturne 
skupnosti Slovenije in nekaterih delegatov sedanjih skupščinskih 
odborov, ki bodo zagotovili strokovno obravnavo kulturnih dejav- 
nosti in kulturnih vidikov. Jedro odbora naj bi bilo torej predsed- 
stvo Kulturne skupnosti Slovenije, ki je tudi že v sedanjem delova- 
nju Kulturne skupnosti Slovenije edino obvladovalo globalna vse- 
binska in kulturno politična vprašanja, hkrati pa reagiralo tudi na 
sprotno spreminjanje ali dopolnjeva nje sprejetih programov. 
Tako sestavljen programski odbor bo lahko v celoti uresničeval 
naloge, ki mu jih nalaga ustavni zakon. 

Obstajajo praktični razlogi, ki iz izkušenj minulih let utemelju- 
jejo potrebo, da se z zakonom po zadnjem odstavku 12: člena 
ustavnega zakona prenesejo na programski odbor določene pri- 
stojnosti Skupščine Kulturne skupnosti Slovenije. Programski 
odbor naj bi pod pogoji, določenimi v zakonu odločal o vsebin 
skih in finančnih spremembah ali dopolnitvah programa kulturnih 
dejavnosti za leto 1990, če so skladne z izhodišči in kriteriji, na 
temelju katerih je bil sprejet ta program, in če ne spreminjajo 
globalnih finančnih razmerij med področji. 

Programski odbor bo odločal o spremembah posameznih naloa 
iz programa: 

~ zar®di različnih razlogov ni bilo mogoče med letom uresničiti tako, kot so bile načrtovane in jih je zato treba med 
letom nadomestiti z novimi; 

— ki jih iz objektivnih razlogov ni bilo mogoče v naprej načrto- 
vati; izkušnje Kulturne skupnosti Slovenije namreč kažejo, da 
obstajajo posamezne naloge, ki jih v okviru letnega programa ni 
mogoče vsebinsko dokončno opredeliti, čeprav je znano, da se 
bodo pojavile. V ta namen se zagotovi jo v letnem programu 
posebna sredstva, dokončno izpeljavo teh nalog pa je treba pre- 
pustiti programskemu odboru. 

Pristojnosti programskega odbora bodo veljale le za tisti del 
programa, ki bo nastal v Kulturni skupnosti Slovenije, ne pa za 
tisti del programa, ki ga bo izvajal direktno upravni organ (zlasti 
medrepubliško, medregionalno, meddržavno in druge oblike 
mednarodnega sodelovanja). 

Poleg prenosa nalog Kulturne skupnosti Slovenije v zvezi 
z uresničevanjem programa kulturnih dejavnosti za leto 1990 bo 
treba ustrezno urediti tudi odločanje o pravicah posameznikov, 
pri čemer gre na področju kulture le za pravico samostojnih 
kulturnih delavcev do deleža družbenih sredstev za plačilo pri- 
spevkov za njihovo socialno zavarovanje. Komisija, ki jo je imeno- 
vala skupščina Kulturne skupnosti Slovenije bo še naprej s sklepi 
preverjala, ali posameznik izpolnjuje pogoje iz »Pravilnika o pogo- 
jih za pridobitev pravice do deleža družbenih sredstev za plačilo 
prispevkov za zdravstveno, invalidsko in pokojninsko zavarovanje 
ter za zavarovanje za primer začasne brezposelnosti posameznim 
samostojnim kulturnim delavcem«. Ker gre za pravico, ki se ugo- 
tavlja sedaj po samoupravnem postopku, naj bi zakon prenesel 
pristojnost preizkusa tega sklepa (ki ga je doslej opravljala Skupš- 
čina Kulturne skupnosti Slovenije) na programski odbor. Pravice 
iz obveznosti iz obstoječih razmerij ostajajo v veljavi. 

b) Izvršni svet Skupščine SR Slovenije bo začasno opravljal vse 
naloge Kulturne skupnosti Slovenije, ki zadevajo pripravo in izvr- 
ševanje odločitev o politiki razvoja in financiranju dejavnosti na 
področju kulture na republiški ravni, razen tistih, ki bodo na 
podlagi zakona iz zadnjega odstavka 12. člena ustavnega zakona 
prenešene na organe, ki jih bo oblikovala skupščina Kulturne 
skupnosti Slovenije. 

V zvezi z razmejitvijo nalog med republiko in občino obstoje 
razlogi, da se financiranje redne dejavnosti muzejev, tako naci- 
onalnih kot občinskih in medobčinskih, in financiranje splošno- 
izobraževalnih knjižnic zagotavlja na republiški ravni. Vendar pa 
rešitve še niso dokončno oblikovane, zato v prihodnjem letu do 
takih premikov še ne bo prišlo. 

c) V skladu z ustavnim zakonom bo s 1. 1. 1990 v sestav 
Republiškega komiteja za kulturo prešla delovna skupnost stro- 
kovne službe Kulturne skupnosti Slovenije, kar pomeni, da prev- 
zame Republiški komite za kulturo 22 delavcev (od tega 12 
z visoko izobrazbo) ter pripadajoča sredstva za delo in financira- 
nje te delovne skupnosti. S tem bo taka strokovna služba komiteja 
prevzela poleg nalog za programski odbor tudi strokovna in 
administrativ na dela za Prešernov sklad, ki bo še naprej deloval 
v skladu s sedanjim zakonom o Prešernovi nagradi. 

Že doslej se je pokazala potreba ali celo nujnost po obstoju 
neodvisne in strokovno kompetentne institucije, ki bi analizi rala 
kulturne dejavnosti, vidike, razmere in druga vprašanja v sferi 
kulture za potrebe kulturne politike. Takšna institucija bi bila 
sestavljena le iz ozkega strokovnega jedra kot nosilca nalog, pri 
čemer bi te naloge uresničevali s pomočjo zunanjih, znanih in 

uveljavljenih strokovnjakov. Ker je dejavnost takšne institucije 
bistvenega pomena za kulturno politične odločitve tako v Skupš- 
čini SR Slovenije kot v njenem izvršnem svetu in resornem uprav- 
nem organu, se bo takšno analitično strokovno jedro za proučeva- 
nje kulture začasno oblikovalo kot delovna enota v Republiškem 
komiteju za kulturo s tem, da bo pozneje porastlo v javno usta- 
novo - Zavod za kulturo. 
Področje raziskovalne dejavnosti 

a) Na področju raziskovalne dejavnosti bosta namesto Razisko- 
valne skupnosti Slovenije in posebnih raziskovalnih skupnosti 
v prehodnem letu 1990 delovala dva odbora za spremljanje ures- 
niče vanja politike: 

- sedanje Predsedstvo Raziskovalne skupnosti Slovenije bo 
delovalo kot Odbor, ki bo pokrival raziskave v okviru »nacio 
nalnega znanstvenega programa« (na tem področju bodo delovali 
znanstveni sveti) in uresničevanje skupnih nalog (tu bodo še 
naprej delovali posamezni odbori); 

- sedanja koordinacijska komisija skupščin posebnih razisko- 
val nih skupnosti pa bo delovala kot odbor, ki bo pokrival razvojne 
in aplikativne raziskave in projekte (»inovacijski sklad«). 

Specifičnost raziskovalnega področja je obstoj in delovanje 
Sklada Borisa Kidriča, ki ga zakon posebej opredeljuje. Ta sklad 
oziroma njegov upravni odbor bo deloval tudi v letu 1990 kot 
doslej. 

b) Izvršni svet bo začasno opravljal vse naloge Raziskovalne 
skupnosti Slovenije in posebnih raziskovalnih skupnosti, ki zade- 
vajo pripravo odločitev o politiki razvoja in financiranja razisko- 
valne dejavnosti na področjih, ki jih je doslej pokrivala Razisko- 
valna skupnost Slovenije. 

Upravljanje s sredstvi za raziskovalno dejavnost je doslej pote- 
kalo v razvejanem sistemu raziskovalnih skupnosti, ki je zagotav- 
ljal večjo kompetentnost pri odločanju na izvedbenih ravneh, 
sicer pa pretežen vpliv izvajalskih organizacij. Doseda nje raz- 
prave so pokazale, da je politično in strokovno sprejem Ijivo le, da 
se ob prenosu nalog raziskovalnih skupnosti Slove nije na Izvršni 
svet poveča raven upravne profesionalnosti in da se demokratiza- 
cija procesa upravljanja s sredstvi še poglobi z vključitvijo Skupš- 
čine SR Slovenije v odločanje o ciljih in sredstvih za raziskovalno 
dejavnost. Kaže pa izrabiti trenutek sprememb in upoštevaje 
izkušnje iz dosedanjega delovanja Raziskovalne skupnosti Slove- 
nije nekatere postopke ob prehodu na začasni sistem tudi raci- 
onalizirati. To pomeni, da se ohranijo tista delovna in strokovna 
telesa, sestavljena iz strokovnjakov na posameznih področjih, ki 
so prek različnih povezav v organizaciji procesa upravljanja pri- 
pravljala določene predloge za Skupščino Raziskovalne skupno- 
sti Slovenije, ali pa so celo sama odločala o posameznih zadevah 
na raziskovalnem področju; tam pa kjer so ta telesa sestavljena po 
delegatskem principu jih je treba zasnovati na ekspertski bazi. 
Oblikovanje takega sistema priprave odločitev terja ustrezno raz- 
širitev koncepta, metod in delovanja resornega upravnega 
organa, saj postanejo njegov bistveni sestavni del ekspertska 
telesa, katerih člani so strokovnjaki, ki niso zaposleni v upravnem 
organu. 

Na raziskovalnem področju bodo v letu 1990 delovala naslednja 
delovna telesa: 

1. Upravni odbor Sklada Borisa Kidriča (kot doslej) 
2. Odbor za spremljanje »nacionalnega programa in skupnih 

nalog« (doslej Predsedstvo in Skupščina RSS) 
3. Odbor za spremljanje razvojnih in aplikativnih projektov 

(doslej koordinacijska komisija, predsedstva in skupščine PORS) 
4. Znanstveni sveti (kot doslej) 
5. Delovna telesa — na primer komisije oziroma odbori za: 

opremo (in infrastrukturo); informiranje in komuniciranje; kadre; 
medrepubliško in mednarodno sodelovanje; ekonomske odnose 
in organizacijo raziskovalnega dela 

6. Znanstveno-strokovni svet (novo) 
7. Občasne komisije za finančni nadzor izpolnjevanja pogodbe- 

nih odnosov (novo). 
Ta sistem priprave odločitev naj bi se konstituiral po možnosti 

že pred 1.1.1990, čeprav gre za začasno uveljavitev sistema, kajti 
vsaka drugačna organizacija bi pomenila korak nazaj pri zagotav-1 

Ijanju pogojev za raziskovalno delo. 
c) V Republiški komite za raziskovalno dejavnost bo vključena 

delovna skupnost Raziskovalne skupnosti Slovenije z 38 delavci 
(od tega 17 delavcev z visoko izobrazbo). Upravni organ oziroma 
njegov predstojnik uresničuje svojo odgovornost za stanje na 
področju s tem, da organizira procese priprave odločitev in koor- 
dinira vsa navedena delovna telesa in strokovne službe upravnega 
organa ter v skladu z odločitvami Izvršnega sveta, pripravljenimi 
v upravnem organu, razpolaga s sredstvi za program Razisko- 
valne skupnosti Slovenije v letu 1990. 

Področje šolstva 
a) Skupščina Izobraževalne skupnosti Slovenije bo predvidoma 
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v mesecu decembru oblikovala odbor za spremljanje uresničeva- 
nja v Skupščini SR Sloveniji sprejete politike in odločitev ter 
dajanje mnenj in predlogov Skupščini SR Slovenije in Izvršnemu 

Odbor bo sestavljalo predsedstvo Izobraževalne skupnosti 
Slovenije. ... 

Odbore, ki bodo opravljali enake naloge v občinah, bodo obli- 
kovale skupščine občinskih izobraževalnih skupnosti. 

b) Izvršni svet Skupščine SR Slovenije bo začasno do uveljavi- 
tve z Ustavo usklajene zakonodaje, spremljal programsko zas- 
novo, ki vsebuje seznam vzgojno-izobraževalnih in študijskih 
programov; 

Začasni prevzem celotnega obsega izrazito strokovnih odloči- 
tev ni mogoče nenadoma prenesti na Izvršni svet oz. resorni 
upravni organ s polno odgovornostjo, da bo celotni šolski sistem 
tudi v resnici deloval, ker tako velikega sistema ni mogoče na hitro 
transformirati. Zaradi tega bo v skladu z zadnjim odstavkom 12. 
čfenh Ustavnega zakona z zakonom oz. v občinah z odlokom 
določe no, da določeni organi Izobraževalne skupnosti Slovenije 
oz. ustrezni organi občinskih izobraževalnih skupnosti oz. občin- 
skih samoupravnih interesnih skupnosti opravljajo naloge, ki so 
jih doslej. Na osnovi zadnjega odstavka 12. člena Ustavnega 
zakona bodo delovali do uveljavitve z Ustavo usklajene zakonske 
uredit ve naslednji odbori Izobraževalne skupnosti z naslednjimi 
pristojnostmi: 

Odbor za osnovno izobraževanje, ki ima naslednje globalne 
naloge: - 

— vsebina in obseg zagotovljenega programa v osnovnem šol- 
stvu, standardi in normativi ter oblikovanje meril za vrednotenje 
programov, v 

— naloge skupnega pomena na področju osnovnega solstva 
- program, „ 

— uresničevanje obveznosti SR Slovenije do obveznosti solstva 
narodnosti in dvojezičnega šolstva, 

— skupne zasnove glasbenega šolstva v SR Sloveniji. 
— druge naloge, ki jih bo smiselno povzel zakon na osnovi 10. 

člena Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o svobodni 
menjavi dela na področju vzgoje in izobraževanja. 

Odbor za srednje šolstvo, ki ima naslednje temeljne naloge: 
— ugotavljanje in usklajevanje družbenih potreb po srednjem 

šolstvu, 
— usklajevanje in določanje obsega in razmestitve izvajanja 

vzgojno-izobraževalnih programov, 
— usklajevanje in določanje vpisa učencev v programe sred- 

njega šolstva, 
— sprejemanje standardov in normativov za opravljanje dejav- 

nosti v srednjem šolstvu. 
— druge naloge, smiselno povzete iz 10. člena zakona o spre- 

membah in dopolnitvah zakona o svobodni menjavi dela na 
področju vzgoje in izobraževanja. 

Odbor za visoko šolstvo, ki opravlja naslednje globalne naloge: 
— ugotavlja usklajenost družbenih potreb po visokem šolstvu 
— usklajuje in določi obseg in razmestitev izvajanja študijskih 

programov, . 
— usklajuje in določa vpis študentov v programe visokega 

šolstva, . . . 
— sprejema standarde in normative za opravljanje dejavnosti 

visokega šolstva,   
— opravlja druge naloge opredeljene iz 10. člena zakona o spre- 

membah in dopolnitvah zakona o svobodni menjavi dela na 
področju vzgoje in izobraževanja. .... A 

Odbor za investicije in investicijsko vzdrževanje, ki ima nasled- 
nje naloge: ... ■, 

— sprejema normative in standarde za investicije ter merila za 
investicijsko vzdrževanje, 

— opravlja druge naloge, določene z zakonom; 
Odbori oblikujejo stalne in občasne komisije, ki so v bistvu 

ekspertne skupine in na osnovi pooblastil odborov delujejo na 
svojih področjih in v okviru danih pristojnosti. Predvidene so 
naslednje stalne komisije: 

— komisija za izobraževanje in štipendiranje učiteljev, 
— komisija za raziskovalno delo na področju vzgoje in izobraže- 

vanja, .  
— komisija za posebne zavode in šole s prilagojenim poukom, 
— komisija za izobraževanje odraslih; 
Odbor za podeljevanje nagrad in priznanj Staneta Zagar|a, ki 

opravlja vse naloge, določene v statutu Izobraževalne skupnosti 
Slovenije. 

Resorni upravni organ je strukturiran tako, da skupaj z ekspert 
nimi skupinami strokovno pokriva naslednja področja. 

a) pravno-normativno, 
b) raziskovalno, razvojno-proučevalno in svetovalno ter stro- 

kovno izobraževanje učiteljev, 
c) plansko-finančno, kamor sta vključeni strokovni službi izo- 

braževalne in telesnokulturne skupnosti, 

č) pedagoški in finančni nadzor. 
Resorni upravni organ mora dobiti ustrezne pristojnosti v pro- 

cesu oblikovanja v Skupščini SR Slovenije sprejete politike ozi- 
roma njene realizacije, če naj bo odgovoren za stanje na področju 
vzgoje in izobraževanja. Gre za to, da se z zakonom pooblasti 
resorni upravni organ, da s sklepom uvaja vzgojno-izo braže- 
valne in študijske programe, s čimer pomembno vpliva na stro- 
kovne podlage za oblikovanje politike, sprejete v Skupščini SR 
Slovenije ter da sproži postopek za odpravo sklepov odborov, ki 
bodo v nasprotju s politiko, oblikovano v Skupščini SR Slovenije. 

Ekspertna skupina za visoko šolstvo, sestavljena iz članov znan- 
stveno-pedagoških svetov ljubljanske in mariborske univerze. Je 
posvetovalni organ predstojnika resornega upravnega organa za 
visoko šolstvo, hkrati je organ, ki usklajuje izobraževalno in razi- 
skovalno delo v visokem šolstvu; 

Glede obsega programa na področju šolstva v letu 1990 je 
potreb no upoštevati, da so bili le-ti sprejeti s temelji plana ter na 
njem temelječih planih v Izobraževalni skupnosti Slovenije ozi- 
roma občinskih izobraževalnih skupnostih. Iz tega izhaja, da je 
mogoče spremembe plana sprejemati le v Skupščini SR Slovenije 
oziroma skupščini občine. 

Srednje in visoko šolstvo se bo v letu 1990 financiralo na 
dosedanji način. 

Enotna osnovna šola se zagotavlja preko izvedbe z zakonom 
določenega programa osnovne šole, ki mora biti izveden skladno 
s standardi, normativi in merili, določenimi na nivoju republike. 

Občine, ki po enotnih merilih ne zmorejo zagotoviti dovolj 
sredstev za uresničevanje z zakonom določenega programa 
osnovne šole, sprejmejo za izvedbo le-tega dopolnilna sredstva. 
Ta sredstva se zagotavljajo s prispevkom, ki ga določi republika. 

c) V resorni upravni organ se bo vključila strokovna služba 
Izobraževalne skupnosti Slovenije, ki ima 50 delavcev, od tega 17 
z visoko izobrazbo, in strokovna služba Telesnokulturne skupno- 
sti, ki ima 6 delavcev, od tega 3 z visoko izobrazbo. 

Delavci občinskih izobraževalnih skupnosti se bodo vključili 
v sestav občinskih upravnih organov. Točnih podatkov o številu 
delavcev ni, vendar je doslej vsak strokovni delavec v skupnih 
službah samoupravnih interesnih skupnosti v občini pokrival več 
dejavnosti in bo združitev upravnih in samoupravnih strokovnih 
služb prispevala k večji racionalnosti in učinkovitosti. 

Področje športa 
a) Telesnokulturna skupnost Slovenije bo do konca leta 1989 
obliko vala odbor za spremljanje uresničevanja politike in za 
dajanje mnenj oz. predlogov s področja športa ter opravljanje 
določenih nalog, ki jih je dotlej opravljala Telesnokulturna skup- 
nost Slovenije. 

Odbor bo sestavljen iz 13 do 15 stalnih delegatov Skupščine 
Telesnokulturne skupnosti Slovenije, in sicer tako, da bo zagotov- 
ljena kontinuiteta dela in strokovnost odločitev na vseh področjih 
športa. 

b) Izvršni svet Skupščine SR Slovenije bo začasno opravljal vse 
naloge Telesnokulturne skupnosti Slovenije v zvezi s pripravo 
odločitev o politiki razvoja in financiranjem športa. 

Za druge naloge, ki jih je opravljala skupščina Telesnokulturne 
skupnosti Slovenije, bo na osnovi zadnjega odstavka 12. člena 
Ustavnega zakona pooblaščen odbor, naveden pod točko a, ki bo. 

- določil program skupnih nalog športa v Sloveniji, v skladu in 
obsegom in namenom sredstev, ki jih za to dejavnost določi 
Skupščina SR Slovenije, 

- določal osnove in merila za ugotavljanje povračil za pro- 
grame oz. cene posamičnih storitev na podlagi veljavnih meril, 

- sprejemal zaključni račun Telesnokulturne skupnosti Slove- 
nije za leto 1989, 

- odločal o sredstvih Loterije Slovenije, namenjenih za gradnjo 
športnih objektov in opremo v letu 1990, 

- spremljal uresničevanje sprejetega programa in finančnega 
načrta ter sprejema ustrezne ukrepe. 

Poleg tega bo deloval tudi odbor za podeljevanje priznanj 
Stanka Bloudka. Članom tega odbora se podaljša mandat do 
konca leta 1990. 

c) Strokovna služba Telesnokulturne skupnosti Slovenije se bo 
vključila v Republiški komite za vzgojo in izobraževanje ter 
telesno kulturo, kot je navedeno pod točko c) pri področju šolstva. 

Področje zdravstvenega varstva 
a) Skupščina zdravstvene skupnosti Slovenije bo v skladu 

z določili petega odstavka 12. člena ustavnega zakona do konca 
letošnjega leta ustanovila odbor za uresničevanje programov 
zdravstvenega varstva. 

Z republiškim zakonom bodo v skladu z določili sestega 
odstavka 12. člena ustavnega zakona določene pristojnosti ozi- 
roma poobla stila odbora za uresničevanje programa zdravstve- 
nega varstva. 

poročevalec 
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Odbor bo opravljal predvsem naslednje naloge: 
- odločanje o razdelitvi finančnih sredstev, določenih v Skupš- 

čini SR Slovenije za program zdravstvenega varstva za leto 1990 
in zbranih preko republiškega proračuna; 

- določitev natančnejših kriterijev in meril za delitev sred stev 
za izvajanje programov zdravstvenega varstva po območjih; 

- odločanje o razdelitvi sredstev za naloge skupnega pomena 
s področja zdravstvenega varstva v republiki; 

- spremljanje izvajanja programov zdravstvenega varstva ter 
dajanje mnenj in predlogov s področja zdravstvenega varstva; 

- opravljanje nadzora glede izvajanja samoupravnega spora- 
zuma o pravicah in obveznostih ter postopkih in načinih uresni- 
čeva nja pravic do zdravstvenega varstva ter glede racionalnega 
koriščenja sredstev za zdravstveno varstvo; 

- poročanje o koriščenju sredstev za zagotovljeni program 
zdravstvenega varstva. 

Skupščina Zdravstvene skupnosti Slovenije bo prav tako še 
v letošnjem letu imenovala odbore na območni ravni (pododbori 
v devetih sedaj obstoječih medobčinskih zdravstvenih skupno- 
stih). 

Z zakonom v smislu šestega odstavka 12. člena ustavnega 
zakona bodo določene naloge in pooblastila navedenih odborov 
na območni ravni. Odbori bodo opravljali predvsem naslednje 
naloge: 

- določanje specifičnih pogojev in meril za sklepanje pogodb 
z izvajalskimi organizacijami s področja zdravstvenega varstva; 

- spremljanje in nadzorovanje izvajanja programov zdravstve- 
nega varstva na določenem območju; 

- poročanje republiškemu odboru za uresničevanje programov 
zdravstvenega varstva o izvajanju programov zdravstvenega var- 
stva na določenem območju; 

- posredovanje mnenj in predlogov republiškemu odboru 
o uresni čevanju programov zdravstvenega varstva v zvezi z raci- 
onalno delitvijo in koriščenjem finančnih sredstev za zdravstveno 
varstvo. 

Skupščina Zdravstvene skupnosti Slovenije bo do konca letoš- 
njega leta imenovala odbore za varstvo pravic do zdravstvenega 
varstva na območni ravni (v sedanjih devetih medobčinskih zdrav- 
stvenih skupnostih). 

Z zakonom bodo določene naloge odborov za varstvo pravic do 
zdravstvenega varstva. Odbori bodo imeli pooblastila za varova 
nje pravic do zdravstvenega varstva v skladu s samoupravnim 
sporazumom o uresničevanju zdravstvenega varstva in samou- 
pravnim sporazumom o postopkih in načinih uresničevanja pravic 
do zdravstvenega varstva. 

Z zakonom v smislu šestega odstavka 12. člena bo določeno, da 
na območju SR Slovenije v prehodnem obdobju 1990 velja enotna 
vsebina samoupravnega sporazuma o uresničevanju zdravstve- 
nega varstva ter samoupravnega sporazuma o postopkih in nači- 
nih uresničevanja pravic do zdravstvenega varstva glede obsega 
pravic občanov. 

Z zakonom, ki bo urejal zagotavljanje sredstev za skupne 
družbe ne potrebe v obsegu, ki je nujen za uresničevanje z Ustavo 
in zakonom določenih pravic delovnih ljudi in občanov, bo za leto 
1990 določena veljavnost ukrepov na področju zdravstvenega 
varstva, sprejetih na skupščini Zdravstvene skupnosti Slovenije za 
leto 1989. 

Skupščina Zdravstvene skupnosti Slovenije bo do konca leta 
1990 podaljšala mandat članom zdravstvenega sveta kot strokov- 
n°~Posvetovalnega or9ana na področju zdravstvenega varstva in 
odbora za imenovanje nagrajencev dr. Jožeta Potrča. 

Z zakonom bo za podeljevanje priznanj in nagrad dr. Jožeta 
Potrča pristojna Skupščina SR Slovenije (varianta: v primeru, če 
bo pristojnost za podeljevanje priznanj in nagrad dr Jožeta 
Potrča določena Izvršnemu svetu Skupščine SR Slovenije, tega 
vprašanja ne bo potrebno urejati v zakonu). 

b)i V prehodnem obdobju v letu 1990 bo Izvršni svet Skupščine 
SR Slovenije začasno opravljal vse naloge zdravstvene skupnosti 
Slovenije, ki se nanašajo na izvajanje odločitev o politiki razvoja 
zdravstvenega varstva in financiranja zdravstvene dejavnosti na 
republiški ravni, razen nalog, ki bodo poverjene odboru. Pri tem 
se bo v pripravo predlogov ukrepov vključeval Odbor za uresniče- 
vanje_ programov zdravstvenega varstva, ki ga bo oblikovala 
Skupščina Zdravstvene skupnosti Slovenije. 

c) Z zakonom bo za leto 1990 določena ustanovitev oziroma 
organizi ranje Uprave za zdravstveno varstvo kot organa v sestavi 
Republiškega komiteja za zdravstveno in socialno varstvo za 
opravljanje strokovnih, organizacijskih in administrativnih nalog 
na področju zdravstvenega varstva. Uprava za zdravstveno var- 
stvo je prehodna oblika organiziranosti bodoče javne ustanove za 
področje zdravstvenega zavarovanja. 

Zakon bo prav tako določil naloge Uprave za zdravstveno var- 
stvo. Uprava bo opravljala zlasti naslednje naloge: 

- strokovno-analitične naloge za odločanje o zadevah iz pri- 

stojnosti odborov za uresničevanje programov zdravstvenega var- 
stva; 

- sklepanje pogodb z izvajalskimi zdravstvenimi organizaci- 
jami, ki opravljajo naloge skupnega pomena, in finančno-opera- 
tivna dela; 

- organiziranje in izvajanje nadzorne službe; 
- administrativno-tehnične naloge za delovanje ustanovljenih 

organov oziroma teles; 
- opravljanje določenih nalog zdravstveno informacijskega 

sistema za potrebe delovanja uprave za zdravstveno varstvo. 
Uprava za zdravstveno varstvo bo delovala z devetimi izposta- 

vami oziroma območnimi enotami. Zaradi uveljavljanja pravic 
občanov in glede na potrebe dela bodo do občinskega nivoja 
organizirane izpostave Uprave za zdravstveno varstvo predvsem 
zaradi neposrednega dela z občani. V okviru nalog uprave ozi- 
roma izpostav bo tako kot dosedaj vključena prijavno-odjavna 
služba za SPIZ, zaposlovanje in zdravstveno varstvo. Med naloge 
izpostav Uprave za zdravstveno varstvo bodo sodile tudi naloge za 
tisti del programa zdravstvenega varstva, ki ostane v pristojnosti 
občin, prav tako pa tudi naloge dopolnilnega programa. 

V Upravi za zdravstveno varstvo bo zaposlenih cca 600 delav- 
cev, ki so doslej opravljali strokovno tehnična in administrativna 
opravila za občinske, mestni, medobčinske ter Zdravstveno skup- 
nost Slovenije. 

Uprava za zdravstveno varstvo bo ohranila dosedanje prostore 
in opremo, ki so jih dosedaj uporabljali delavci zdravstvenih 
skupnosti. 

V letu 1990 bo Univerzitetni zavod za zdravstveno in socialno 
varstvo opravljal sedanje naloge in obdržal sedanji status; zavod 
bo zagotavljal spremljanje zdravstvenega stanja prebival stva ter 
pripravljal strokovne podlage za odločanje odborov, upravnega 
organa ter Uprave za zdravstveno varstvo. S spremembo zakona 
o zdravstvenem varstvu ter zakona o delovnem področju upravnih 
organov pa bo predvidoma konstituiran Zavod za zdravst veno 
varstvo kot upravna organizacija za program dela, ki je skupnega 
nacionalnega pomena in neobhoden za delovanje pristoj nega 
upravnega organa za zdravstveno varstvo. 

Področje socialnega varstva 
a) Na področju socialnega varstva bo Skupščina Skupnosti 

socialnega varstva Slovenije ustanovila tri odbore: 
- Odbor za usklajevanje programov socialnega varstva, ki je 

kadrovsko kombinacija sedanjega predsedstva Skupščine in 
obstoječih komisij in bo štel 15 članov 

- Odbor za vprašanja socialne varnosti invalidov, ki bo štel do 
9 članov, in 

- Odbor za inovacije na področju usposabljanja, življenja in 
dela invalidov, ki bo štel do 9 članov (je že ustanovljen). 

Odbor za usklajevanje programov: 
- spremlja in usklajuje oblikovanje in uresničevanje programov 

in pravic, ki so pomembni za socialno varnost, 
- določa uporabo meril za dodeljevanje in valorizacije social- 

no-varstvenih pravic, 
- sodeluje pri oblikovanju strokovnih podlag za odločitve 

o sistemu zagotavljanja socialne varnosti in daje mnenje k osnut- 
kom dokumentov za področje socialne varnosti. 

Odbor za vprašanja socialne varnosti invalidov: 
- daje soglasje za ustanovitev invalidske delavnice, 
- daje mnenje k razporeditvi sredstev za izvajanje programov 

v invalidskih organizacijah (za redno dejavnost in za investi cije) 
na podlagi delovnih programov invalidskih organizacij. 

- usklajuje programe s področja socialne varnosti invalidov. 
Odbor sklada za inovacije na področju usposabljanja, življenja 

in dela invalidov: 
- razpisuje, izbira in podeljuje nagrade sklada. 
Na občinski ravni bodo še naprej delovali tudi odbori za uveljav- 

ljanje socialno—varstvenih pravic po samoupravnem sporazumu 
o uresničevanju socialno—varstvenih pravic oziroma drugi organi 
s temi pristojnostmi za področje socialnega varstva, otroškega 
varstva, socjalnega skrbstva in stanovanjske solidarnosti. 

Na področju otroškega varstva bo Skupščina Skupnosti otro- 
škega varstva Slovenije v mesecu decembru 1989 ustanovila 
Odbor za razvoj družbenega varstva otrok. 

Odbor bo štel 15 članov. Sestavljen bo iz članov predsedstva in 
obeh odborov Skupščine Skupnosti otroškega varstva (odbor za 
razvoj družbenega varstva otrok in odbor za svobodno menjavo 
dela) ter predstavnikov organov oziroma organizacij (skupnosti 
VVO SRS, sindikalne konference delavcev VVO, strokovnih inštitu 
c'j ~ Zavod SRS za šolstvo in Pedagoška fakulteta Maribor, 
asociacije staršev in komisije za pravice otrok pri Zvezi prijateljev 
mladine SRS). 

Tako sestavljen odbor bo predstavljal zametek za kasnejšo 
reorganizacijo upravljanja na področju otroškega varstva in dru- 
žinske politike (predstavniki financerjev, strokovniti združenj, 

8 
poročevalec 



interesnih združenj, lokalnih interesov). 
V skladu s šestim odstavkom 12. člena ustavnega zakona bodo 

v zakonu opredeljene naloge oziroma pooblastila odbora tako, da 
se bodo poleg z ustavnim zakonom opredeljenih nalog prenesle 
nanj še določene naloge oziroma pristojnosti skupščine Skupno- 
sti otroškega varstva Slovenije. Otroško varstvo zaradi svoje spe- 
cifike, saj je organizirano po principu zagotavljanja inte gralnega 
pristopa do otroka in družine ter zadovoljevanja celote njunih 
potreb, zahteva prilagoditev delovanja upravnih organov tej orga- 
niziranosti. 

Naloge oziroma pristojnosti odbora bodo naslednje. 
— spremljanje uresničevanja politike in odločitev ter izvajanja 

programov na področju ter dajanje predlogov in mnenj Skupšči ni 
SR Slovenije in Izvršnemu svetu, , , . 

— priprava predlogov za razdelitev finančnih sredstev, doloce 
nih v Skupščini SR Slovenije za programe otroškega varstva ter 
določanje osnov, kriterijev in meril za izvajanje posameznih repu- 
bliških programov ter enotnih meril za izvajanje vzgojnovarstve- 
nih programov v občinah, 

— določanje pogojev in meril za solidarnostno oziroma vzajem- 
nostno uresničevanje zagotovljenega programa (nacional nega) 
na področju otroškega varstva, 

— priprava pogodb z izvajalskimi organizacijami v okviru skup- 
nih nalog na področju otroškega varstva, 

— opravljanje obveznosti Skupnosti otroškega varstva Slovenije 
kot članice Koordinacijskega odbora republiških in pokrajin skih 
skupnosti otroškega varstva, 

— sprejemanje stališč, ki zadevajo interese naših delavcev, 
začasno zaposlenih v tujini, ter k mednarodnim konvencijam na 
področju otroškega dodatka, 

— poročanje o načinu porabe sredstev za republiški program 
otroškega varstva. 

Skupščina Skupnosti otroškega varstva Slovenije bo prav tako 
v letošnjem letu imenovala strokovne komisije odbora za razvoj 
družbenega varstva otrok, in sicer komisijo za varstvo material nih 
in denarnih pravic, komisijo za predšolsko vzgojo in varstvo otrok 
naših delavceav v tujini, komisijo za oceno standardnega zavitka 
ter komisijo za oceno igrač. Zakon bo prevzel njihove naloge iz 
obstoječih pravilnikov delovanja teh komisij. 

Podobna ureditev bo veljala na občinski ravni, le da se bodo tu 
sestava članov in pristojnosti odborov in komisij vezale na izvaja- 
nje programov vzgojno varstvene dejavnosti. 

Na področju socialnega skrbstva bo Skupščina Skupnosti 
social nega skrbstva Slovenije ustanovila: 

Odbor za razvoj socialnega skrbstva, ki bo štel do 11 članov. 
Sestavljali ga bodo aktivni člani dosedanjih organov skupnosti 
(Predsedstva, Odbora za razvojne in splošne zadeve, Odbora za 
svobodno menjavo dela ter predstavniki obstoječih komisij). 

Odbor: 
- oblikuje in sprejema normative in standarde s področja soci- 

alnega skrbstva, 
- sprejema merila za oblikovanje cen storitev oziroma povračil 

za opravljanje dejavnosti in spremlja njihovo uresničevanje, 
- imenuje delovna telesa za izvajanje nadzora nad programi, 
- sprejema načrt naložb v socialne zavode, 
- sprejema mrežo splošnih in posebnih socialnih zavodov, 
- odloča o pogojih za priznanje rejništva kot samostojne 

poklicne dejavnosti, 
- ugotavlja družbene potrebe za ustanovitev organizacij za 

usposabljanje, 
- soodloča o prenovi zmogljivosti organizacij za izobraževanje 

in usposabljanje otrok in mladostnikov z motnjami v telesnem in 
duševnem razvoju, 

- predlaga razporeditev sredstev za izvajanje skupnega pro- 
grama, 

- pripravlja pogodbe za izvedbo nalog področja, 
- sprejema metodologijo za usklajevanje preživnin in daje 

pooblastila službi za sprejemanje sklepov o uskladitvi preživnin, 
- daje pooblastila službi za izreke o valorizacijah ^pravic 

s področja socialnega skrbstva, 
- razpisuje in podeljuje priznanja socialnega skrbstva. 
Podobna ureditev bo veljala tudi na občinski ravni. 
b) Izvršni svet bo začasno opravljal vse naloge Skupnosti soci- 

alne ga varstva, otroškega varstva in socialnega skrbstva Slove- 
nije, ki zadevajo načrtovanje strateških ciljev, odločitev politike 
razvoja in financiranje dejavnosti in programov na področju soci- 
alnega varstva, otroškega varstva in socialnega skrbstva na nivoju 
Slovenije, razen tistih nalog samoupravnih interesnih skupnosti, 
katerih opravljanje bo poverjeno odborom. 

V pripravo predlogov uresničevanja tako strateško opredeljenih 
ciljev socialne politike bodo na posameznih področjih vključeni 
že navedeni odbori, ki jih bodo skupnosti oblikovale tako, da bodo 
s svojo sestavo zagotavljali vpliv družbenih interesov, materialnih 
možnosti in strokovnih ugotovitev na posameznem področju 

dejavnosti. Njihova naloga bo spremljanje uresničevanja politike 
in odločitev preko posredovanja mnenj in predlogov kot tudi 
nadzorne funkcije. 

Samoupravne interesne skupnosti socialnega varstva, otro- 
škega varstva in socialnega skrbstva so že v dosedanjem sistemu 
skozi dejavnosti in delovanje imele temeljne naloge in funkcije, 
kot so: 

- evidentiranje in upoštevanje skupnih družbenih in specifičnih 
interesov prebivalstvenih skupin; 

- okvire možnosti in strategijo zadovoljevanja izraženih inte- 
resov; 

- upoštevanje stroke pri realizaciji družbenih ukrepov; 
- možnosti in obveznosti izvedbenih sistemov na posameznih 

področjih. 
Zaradi specifičnosti področij ter uresničevanja ciljev integral ne 

socialne politike, ki se lahko dosegajo samo skozi programe, 
naloge, ukrepe, storitve in dajatve na posameznih avtonomnih 
področjih tako družbenih kot gospodarskih dejavnosti, bo Izvršni 
svet že v prehodnem obdobju izgrajevanja kvalitetnejšega sistema 
upravljanja v posebnem telesu zagotavljal koordinacijo na tem 
področju. Pri tem gre predvsem za: zagotavljanje integralnosti in 
usklajenosti ciljev razvojne socialne politike; zagotovitev ustrezne 
in strateško razvojne distribucije ukrepov in finančnih sredstev na 
posamezna področja, ki bodo izvajala funkcijo opredeljenih stra- 
teških ciljev socialne politike in družbenega razvoja, ki vključuje 
predvsem politiko na področju otroka in družine, invalidskega 
varstva in varstva starejših občanov ter varstvo materialno ogrože- 
nih skupin in posameznikov. 

Tako bi nadomestili v sedanjem sistemu v okviru Skupnosti 
socialnega varstva Slovenije delujoči svet za socialno politiko. 
S tako predlagano ureditvijo bo zagotovljena odgovornost Izvrš- 
nega sveta za stanje na vseh segmentih socialne politike. S tem bo 
tudi zmanjšana možnost nesistemskega vplivanja na razvojno 
politiko, neracionalno porabo proračunskih virov in zagotovljeno 
ustreznejše mesto odločanja v Skupščini SR Slovenije ter mož- 
nost za prevzemanje odgovornosti za uresničeva nje obveznosti 
na nivoju Izvršnega sveta in resornega upravnega organa. 

c) V Republiškem komiteju za zdravstveno in socialno varstvo 
bodo v prehodnem obdobju vključeni tisti delavci Skupne stro- 
kovne službe samoupravnih interesnih skupnosti zdravstva in 
socialnega varstva in resornega upravnega organa, ki delajo na 
področju socialnega varstva, otroškega varstva in socialnega 
skrbstva kot posebna delovna enota. Po opravljenih delovnih urah 
dela od 48 delavcev skupne strokovne službe za ta področja 27 
delavcev, od tega v tajništvih navedenih skupnosti 13 strokovnih 
delavcev z visoko izobrazbo. 

Ob tem ostaja odprto vprašanje statusa, organiziranja uprav- 
nega organa, javne ustanove in strokovne institucije na področju 
otroškega varstva in družinske politike. Gre za opravljanje stro- 
kovnih, organizacijskih, analitičnih, raziskovalnih, informacijskih, 
administrativnih in drugih operativnih nalog. V nadaljnjem konci- 
piranju nove organiziranosti državne uprave bo potrebno zagoto- 
viti področju otroškega varstva in družinske politike ustreznejši 
položaj, ki bo zagotavljal izvajanje celovite socialne politike. 

č) Reorganizacija OZD na področju socialnega varstva, otro- 
škega varstva in socialnega skrbstva bo potekala vzporedno 
s sprejemom pravnih podlag za ustanovitev in delovanje organiza- 
cij družbenih dejavnosti, kot bodo sprejete v zveznem zakonu 
o organizacijah družbenih dejavnosti oziroma zavodih ter v novih 
področnih zakonih. Razen tega bo zasnovan tudi zavod za soci- 
alno varstvo kot osrednja strokovna ustanova za spremljanje 
gibanj na področ ju socialnega razvoja, koordiniranja raziskoval- 
nega dela in druga vprašanja. 

V primeru, da ne bo ustanovljena posebna strokovna institucija 
- zavod za to področje, bo potrebno ob strokovni službi zagoto- 
viti delovanje ekspertnih projektnih skupin, ker bodo le tako lahko 
razvojne odločitve v Skupščini SR Slovenije in Izvršnem svetu 
kvalitetne in strokovne. 

Področje dela 
a) Skupščina Zveze skupnosti za zaposlovanje bo do 31.12.1989 

imenovala Odbor za spremljanje uresničevanja politike zaposlova 
nja, kamor je vključeno tudi štipendiranje. Za občinske skupno sti 
za zaposlovanje pa je smiselno, da oblikujejo istovrstne organe le 
na ravni regij, kjer ob sedanji organiziranosti delujejo skupne 
strokovne službe (migracijska področja). 

b) V začasnem obdobju bodo upravljalske naloge, ki zadevajo 
pripravo in izvrševanje odločitev o politiki na področju zaposlova- 
nja in štipendiranja ter financiranja teh dejavnosti, prenešene na 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. Izvrševale se bodo v republi- 
škem upravnem organu, odgovornem za to področje. 

S tem prenosom se na republiško raven prenesejo tudi upravljal 
ske naloge občinskih samoupravnih interesnih skpnosti za zapo- 
slovanje. 



V zvezi z uveljavljanjem pravic na področju zaposlovanja bo 
v okviru predlagane organiziranosti Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije odločal o valorizaciji denarnih dajatev (denarno nado- 
mestilo, denarna pomoč, štipendije), odločal o sredstvih za preu- 
smerjanje presežka delavcev, določal osnovo za zavarovanje za 
primer brezposelnih jugoslovanskih državljanov, ki so zaposleni 
v tuji državi, s katero Jugoslavija ni sklenila pogodbe o socialni 
varnosti za primer brezposelnosti. 

Strokovna služba bo odločala o posamičnih pravicah do denar- 
nega nadomestila, denarne pomoči, priprave za zaposlitev brez- 
poselnih oseb, usposabljanja in zaposlovanja invalidnih oseb in 
o dodelitvi štipendij iz združenih sredstev. Gre za odločanie 
v upravnem postopku. 

Opravljanje operativnih nalog, ki so vezane na občane in 
delovne organizacije, se zagotavlja vse do ravni občine. 

c) Delovne skupnosti strokovnih služb sedanjih skupnosti za 
zaposlovanje in Zveze skupnosti za zaposlovanje se bodo v začas- 
nem obdobju vključile v republiški upravni organ. Strokovne 
službe občinskih skupnosti in Zveze skupnosti za zaposlovanje 
imajo 435 delavcev, ki preidejo v republiško upravo. 

Organizacijska oblika in status službe za izvajanje izvajalskih 
nalog na področju zaposlovanja bo določena z zakonom do 31 
12. 1989. 

MATERIALNA PROIZVODNJA 

Področje vodnega gospodarstva 
a) Zveza vodnih skupnosti Slovenije in območne vodne skupno- 
,S'.?Vemje k°do ustanovile odbore za spremljanje uresničevanja politike in odločitev ter za dajanje mnenj in predlogov, ki bodo 

sestavljeni iz strokovnjakov in dobrih poznavalcev problematike 
gospodarjenja z vodami. Stalen odbor Zveze vodnih skupnosti 
Slovenije bo oblikovan izmed članov stalnih odborov območnih 
vodnih skupnosti tako, da bo v tem odboru zagotovljena ustrezna 
zastopanost vseh vodnih območij v SR Sloveniji. 

b) Izvršni svet Skupščine SR Slovenije bo v prehodnem obdobju 
opravljal vse naloge na področju vodnega gospdarstva. Na Izvršni 
svet Skupščine SR Slovenije se tako prenašajo naloge Zveze 
vodnih skupnosti Slovenije in vseh osem območnih vodnih 
skupno sti, ki so organizirane po vodnih območjih. Glede na 
specifično samoupravno organiziranost na področju vodneaa 
gospodarstva, nalog na tem področju ni mogoče prenašati na 
občinski nivo. V prehodnem obdobju bodo sredstva vodneaa 
gospodarstva vodena na posebnih podpartijah po območnih vod- 
nih skupnostih. 

Na področju vodnega gospodarstva bo po uveljavitvi nove 
sistem ske ureditve ustanovljen republiški vodni sklad, katereaa 
funkcije bodo združevanje sredstev ter financiranje enostavne in 
razširjene reprodukcije v vodnem gospodarstvu. Republiška 
vodna uprava pa naj bi opravljala vse strokovne in specifične 
upravne naloge na področju vodnega gospodarstva ter strokovne 
in druge naloge za republiški vodni sklad. 

V pripravo predlogov, odločitev in ukrepov se bo vključeval 
stalen odbor, ki ga bo ustanovila Zveza vodnih skupnosti Slove- 
nije za spremljanje uresničevanja politike in odločitev ter za daja- 
nje mnenj in predlogov. 

c) V Republiški komite za varstvo okolja in urejanje prostora bo 
vključena delovna skupnost skupne strokovne službe Zveze vod- 
nih skupnosti Slovenije in območnih vodnih skupnosti, ki je orga- 
nizirana pri Zvezi vodnih skupnosti Slovenije. 

Skupna strokovna služba šteje 90 delavcev (36 z visoko stro- 
kovno^ izobrazbo), od katerih jih 27 dela v izpostavah na sedežih 
območnih vodnih skupnosti. 

Iz delovne skupnosti Zveze vodnih skupnosti Slovenije bo izloče 
na strokovna služba za melioracije, ki opravlja strokovne in druge 
naloge za odbor za urejanje kmetijskih zemljišč (ki sta ga kot 
skupen organ ustanovili Zveza vodnih skupnosti Slovenije in 
Zveza kmetijskih zemljiških skupnosti Slovenije). Ta strokovna 
služba, ki šteje 9 delavcev (7 z visoko strokovno izobrazbo) se 
vključi v organizacijsko strukturo Republiškega komiteja za kme- 
tijstvo, gozdarstvo in prehrano. 

S prehodom delovne skupnosti strokovnih služb Zveze vodnih 
skupnosti Slovenije in območnih vodnih skupnosti v Republiški 
komite za varstvo okolja in urejanje prostora bo v tem komiteju 
organizirana »strokovna služba vodnega gospdarstva Slovenije« 
kot posebna organizacijska enota. Na strokovno službo vodnega 
gospodarstva Slovenije bo prenešenatudi pristojnost izdaje 
mnenj pred izdajo vodnogospodarskega soglasja po 48 členu 
zakona o vodah. 

d) Republiški komite za varstvo okolja in urejanje prostora 
predla ga, da se obstoječa vodnogospodarska podjetja, ki na 
področju vodnega gospodarstva opravljajo dejavnosti posebnega 
družbenega pomena, reorganizirajo v družbena podjetja na pod- 
lagi soglasja Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije 

Področje stanovanjskega gospodarstva 
a) Zveza stanovanjskih skupnosti Slovenije bo ustanovila odbor 

za spremljanje uresničevanja politike in odločitev ter za dajanje 
mnenj in predlogov. V odbor bodo imenovani stalni delegati. 

b) Izvršni svet Skupščine SR Slovenije bo v prehodnem obdobju 
opravljal vse naloge Zveze stanovanjskih skupnosti Slovenije. Pri 
tem bo v pripravo predlogov ukrepov vključeval odbor, ki ga bo 
oblikovala Zveza stanovanjskih skupnosti Slovenije. 

Na ravni občin oziroma posebnih družbenopolitičnih skupnosti 
bodo stanovanjske skupnosti ustanovile odbore za spremljanje 
uresničevanja politike in odločitev ter za dajanje mnenj in predlo- 
gov in za odločanje o pravicah in obveznostih občanov iz doseda- 
njih pristojnosti organov stanovanjskih skupnosti. 

V občinah z večjim obsegom stanovanjskega sklada in nanj 
vezanih zadev se lahko za reševanje stanovanjskih vprašanj pri 
odborih oblikujejo komisije. Te komisije odločajo tudi o zadevah 
na prvi stopnji. 

c) V Republiški komite za varstvo okolja in urejanje prostora bo 
vključena delovna skupnost strokovnih služb Zveze stanovanjskih 
skupnosti Slovenije, ki šteje 8 delavcev (od tega 2 z visoko in 
1 z višjo izobrazbo). 

Delovna skupnost bo v prehodnem obdobju vključena v organi- 
zacij sko strukturo komiteja kot posebna notranja oraanizaciiska 
enota. ' 

d) Na področju stanovanjskega gospodarstva tako kot doslej na 
nivoju republike za opravljanje zadev posebnega družbenega 
pomena ni predvidena ustanovitev javnega oziroma družbenega 
podjetja. Vse naloge posebnega družbenega pomena se na tem 
področju opravljajo na nivoju občin oziroma posebnih družbe- 
nopo litičnih skupnosti. 

e) S prehodom delovnih skupnosti stanovanjskih skupnosti in 
preno som opravljanja nalog teh delovnih skupnosti za skupnosti 
stanovalcev se pri občini oziroma posebni družbenopolitični 
skupnosti odpre račun, na katerega se stekajo stanarine, pri 
spevki etažnih lastnikov in najemnine od poslovnih prostorov ter 
sredstva za obratovanje stanovanjskih hiš. 

Pri občini oziroma posebni družbenopolitični skupnosti se 
odpre tudi poseben račun, na katerega se izločajo zdruižena 
sredstva amoritizacije in vzajemnega vzdrževanja stanovanjskega 
sklada. 

S prenosom nalog stanovanjskih skupnosti na družbenopoli- 
tične skupnosti bodo te prevzele vsa sredstva, pravice in obvezno- 
sti po sklenjenih pogodbah za gradnjo in prenovo stanovanj, kjer 
nastopa stanovanjska skupnost kot investitor. V ta namen se pri 
družbenopolitični skupnosti s 1.1.1990 odpre poseben račun. 

Po 1. 1. 1990 bo občina oziroma posebna družbenopolitična 
skupnost vzpostavljala nova investitorska razmerja le za svoja 
sredstva, investitor za združena srdstva pa je lahko pooblaščena 
organiza cija združenega dela. 

Področje komunalnih dejavnosti 
a) Zveza komunalnih skupnosti bo oblikovala odbor za sprem- 

ljanje uresničevanja politike in odločitev ter za dajanje mneni in 
predlogov. ' 

b) Izvršni svet Skupščine SR Slovenije bo v prehodnem obdobju 
opravljal vse naloge Zveze komunalnih skupnosti Slovenije Pri 
tem bo v pripravo predlogov ukrepov vključeval tudi odbor, ki ga 
bo oblikovala Zveza komunalnih skupnosti Slovenije. 

Enaka ureditev naj bi veljala tudi za občinski nivo. 
p) Y Republiški komite za varstvo okolja in urejanje prostora bo vključena delovna skupnost strokovnih služb Zveze komunalnih 

skupnosti Slovenije, ki šteje 6 delavcev (nihče nima visoke izo- 
brazbe). Delovna skupnost bo v prehodnem obdobju vključena 
v organizacijsko strukturo komiteja kot posebna notranja orqa- 
niza cijska enota. 

^ m?|P
oc'ročju komunalnih dejavnosti tako kot doslej na nivoju republike za opravljanje zadev posebnega družbenega pomena ni 

predvidena ustanovitev javnega oziroma družbenega podjetja 
vse naloge posebnega družbenega pomena na tem področju se 
opravljajo na nivoju občin oziroma posebnih družbenopolitičnih 
skupnosti. 

V občinah oziroma posebnih družbenopolitičnih skupnosti 
bodo organizirana javna podjetja za opravljanje naslednjih 
dejavno sti: ' 

- oskrba uporabnikov v naseljih s pitno vodo, 
- odvajanje in čiščenje odpadnih voda iz naselij, 
- odlaganje komunalnih odpadkov, 
- oskrba naselij s toplotno energijo (proizvodnja in distribu cija 

ogrevne toplote, distribucija plina). 

Področje energetike 
a) Posebna samoupravna interesna skupnost za elektrogospo- 

darstvo in premogovništva SR Slovenije ter Posebna samou- 
pravna interesna skupnost za nafto in plin SR Slovenije bosta 
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oblikovali dva odbora ter imenovali stalne delegate izmed uporab- 
nikov najkas neje v mesecu decembru. Odbora bosta ustanovljena 
za področje naftno-plinskega gospodarstva in za področje elek- 
trogospodarstva in premogovništva. 

b) Izvršni svet Skupščine SR Slovenije bo začasno opravljal vse 
naloge samoupravnih interesnih skupnosti energetike, ki zade- 
vajo pripravo in izvrševanje odločitev o politiki razvoja in financi 
ranja dejavnosti na področju energetike. Pri tem bo v pripravo 
predlogov ukrepov vključeval odbora, ki ga bosta oblikovali 
Posebna samoupravna interesna skupnost za elektrogospodar- 
stvo in premogovništvo SR Slovenije ter Posebna samoupravna 
interesna skupnost za nafto in plin SR Slovenije, za spremljanje 
uresničevanja politike in odločitev ter za dajanje mnenj in pred o- 
gov na področju energetike. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije bo na področju energetike 
prevzel vse naloge, ki jih sedaj opravljajo samoupravne interes ne 
skupnosti. Odnosi z uporabniki energije, ki se sedaj urejajo po 
sprejetih aktih energetskih skupnosti, se bodo do sprejetja pred- 
pisov Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, v prehodnem 
obdobju še naprej urejale po teh aktih. Ce bi nastala potreba, da 
se katerikoli od teh aktov spremeni ali dopolni, bo moral Izvrsni 
svet na osnovi četrtega odstavka 12. člena ustavnega zakona 
s svojim predpisom opraviti eventualne spremembe oziroma 
dopolnitve. To velja zlasti za: 

— splošne pogoje za dobavo in odjem električne energije, 
— tarifni sistem za prodajo električne energije iz elektrogospo- 

darskega sistema Slovenje,     
- pogoje za izdajo elektroenergetskih soglasij za priključitev na 

elektroenergetski sistem,     
— merila in kriterije o povračilu za nove priključke in za poveča- 

nje obstoječih priključnih moči uporabnikov na nizki napetosti 0,4 
kV in napetosti 1 do 35 kV,   

- kriterije za omejevanje obtežb in porabe električne energije 
v elektroenergetskem sistemu Slovenije in ukrepe za njihovo 
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- kriterije o združevanju sredstev uporabnikov električne ener- qije na 110-kV za povečanje priključne moči. 
c) V Republiški komite za energetiko bo vključena delovna 

skupnost vseh treh samoupravnih interesnih skupnosti s področja 
energeti ke (Republiška energetska skupnost, Posebna samou- 
pravna interes na skupnost za elektrogospodarstvo in premogov- 
ništvo ter Posebna samoupravna interesna skupnost za nafto in plin) s 27 delavci (od tega 10 z visoko izobrazbo) 

d) Izvršni svet Skupščine SR Slovenije bo z odlokom ustanovil 
javno podjetje elektrogospodarstva Slovenije. Javno podjetje bo 
vodilo tekoče obratovanje elektrogospodarskega sistema z dispe- 
čersko službo republiškega centra vodenja v sodelovanju 
z območnimi centri vodenja, termoelektrarnami, Nuk earno elek- 
trarno Krško in distribucijskimi centri vodenja; nabavljalo, proda- 
jalo in prenašalo bo električno energijo od elektrarn, ki so vezane 
na prenosno omrežje oziroma prenos električne energije, proizve- 
dene v drugih sistemih, do posameznih odjemnih območij. Med- 
sebojne ekonomske odnose z družbenimi podjetji bo javno 
podjetje urejalo s pogodbami tako, da bo od proizvajalcev kupo- 
valo proizvedeno električno energijo in jo prodajalo distribuciji 
električne energije. . .  

Na področju naftno-plinskega gospodarstva potekajo aktivno- 
sti za reorganizacijo izključno pri izvajalcih. Po zadnjem predlogu, 
ki še ni dokončen, je za to področje predvideno sestavljeno podjet 
ie ki ne bo vključevalo dejavnosti komunalnega značaja. 

Tudi na področju naftno-plinskega gospodarstva se država 
v celoti ne bo mogla izogniti odgovornosti in aktivni vlogi, vloga 
države pa bo morala biti manjša, kot je to predvideno na podroc ju 
elektrogospodarstva in premogovništva. Na področju nattno- 
-plinskega gospodarstva zaenkrat ni potrebno ustanavljatijav- 
nega podjetja, potrebno pa je v prehodnem obdobju, do ureditve 
lastninsko-pravnih razmerij, organizirati družbena podjetja. 

Področje zagotavljanja osnovne preskrbe in blagovnih rezerv 
a) Skupščina samoupravne interesne skupnosti za pospeševa- 

nje proizvodnje hrane in zagotavljanje osnovne preskrbe Slove- 
nije bo imenovala odbor stalnih delegatov le za področje pospeše- 
vanja proizvodnje hrane, ne pa tudi za področji zagotavljanja osnovne preskrbe in blagovnih rezerv. 

b) Izvršni svet Skupščine SR Slovenije bo v letu 1990 opravljal 
vse naloge Samoupravne interesne skupnosti za pospeševanje 
proizvod nje hrane in zagotavljanje osnovne preskrbe Slovenije ki 
se nanašajo na področji zagotavljanja nemotene preskrbe in bla- 
aov nih rezerv. S prenosom izvajanja nalog republiške samou- 
pravne skupnosti na Izvršni svet bo le-ta odločal o vseh zadevah, 
ki so bile doslej v pristojnosti skupščine republiške skupnosti in 

1 Predlagana reSitev naj velja do ureditve lastninsko-pravnih razmerij 

njenih organov. Občinske samoupravne interesne skupnosti za 
pospeševanje proizvodnje hrane in zagotavljanje osnovne pre- 
skrbe in občinski programi za zagotavljanje nemotene preskrbe m 
blagovnih rezerv se skupaj s financiranjem v celoti prenesejo na 
raven republike. Za področje blagovnih rezerv obstoji tudi mož- 
nost, ki jo dopušča zvezni zakon, da se sedanja oblika financiranja 
in oblikovanja blagovnih rezerv ohrani na nivoju večjih mest, kar 
bo izvršni svet še proučil. . . 

c) Samoupravna interesna skupnost za pospeševanje proizvod- 
nje hrane in zagotavljanje osnovne preskrbe Slovenije ni imela 
svoje delovne skupnosti, zanjo že sedaj opravljajo vsa dela in 
naloge republiški upravni organi oziroma republiške organizacije. 
Področje kmetijstva 

1. Varstvo in urejanje kmetijskih zemliišč  
a) Za področje varstva kmetijskih zemljišč bo skupščina Zveze 

kmetijskih zemljiških skupnosti Slovenije izvolila odbor stalnih 
delegatov v smislu 12. člena ustavnega zakona, za katerega bo 
strokovna, tehnična in administrativna dela opravljal Republiški 
komite za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. 

Odbori bodo ustanovljeni tudi pri kmetijskih zemljiških skupno 
stih v občinah. Ti odbori bodo do nove sistemske ureditve tega 
področja sodelovali pri pripravi kmetijskega dela prostorskih vidi- 
kov planskih aktov občine z namenom varovanja kmetijskih zem- 
ljišč pred spreminjanjem namembnosti dajali soglasja k osnutkom 
prostorsko izvedbenih aktov in k lokacijski dokumenta ciji. 

Skupščina Zveze vodnih skupnosti Slovenije in Skupščina 
Zveze kmetijskih zemljiških skupnosti Slovenije bosta za področje 
urejanja kmetijskih zemljišč imenovali odbor stalnih delegatov. 
Odbor bo deloval samo na ravni republike. 

b) Skupščina SR Slovenije bo sprejela republiški program var- 
stva in urejanja kmetijskih zemljišč za leto 1990, v katerega bo 
vključen pretežni del nalog občinskih kmetijsko zemljiških skup- 
nosti (priprava strokovnih podlag za planske akte republike in 
občin, to so: kategorizacija kmetijskih zemljišč, določitev območij 
kmetijskih zemljišč, določanje agrokarte; izdelava kart za kmetij- 
ski vidik prostorskega dela družbenega plana SR Slovenije za 
obdobje 1991 do 1995). Te naloge in naloge Zveze kmetijskih 
zemljiških skupnosti Slovenije bo v celoti opravljal Izvrsni svet 
Skupščine SR Slovenije. Druge naloge občinskih kmetijskih zem- 
ljiških skupnosti, razen tistih, ki se prenašajo na nivo republike in 
tistih, ki jih bodo opravljali stalni odbori občinskih kmetijskih 
zemljiških skupnosti, bodo opravljali izvršni sveti skupščin občin. 

V republiški program varstva in urejanja kmetijskih zemljišč 
bodo za področje urejanja kmetijskih zemljišč za leto 1990 vklju- 
čeni nujni posegi glede obsega osuševanja in namakanja kme'N~ 
skih zemljišč, agromelioracij, komasacij in odkupa kmetij skih 
zemljišč, ekološke sanacije prašičjih farm ter potrebne studije 
raziskave, analize in izobraževanje kadrov za vse te namene, del 
izgradnje vodovoda Ptuj-Maribor ter sovlaganje v urejanje kme- 
tijskih zemljišč v drugih republikah zaradi zagoto vitve manjkajo- 
čih količin hrane v SR Sloveniji. Dokončen program urejanja 
kmetijskih zemljišč bo v okviru površin, zajetih v republiški pro- 
gram, ob upoštevanju kriterijev za odločanje o izvajanju projektov 
alede na njihovo ekonomsko upravičenost, in v okviru pripravlje- 
nih projektov do konca novembra 1989 sprejel odbor za urejanje 
kmetijskih zemljišč pri Zvezi vodnih skupnosti Slovenije v soglasju 
z Republiškim komitejem za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in 
Republiškim komitejem za varstvo okolja in urejanje prostora, ker 
je ta program urejanja zemljišč vezan na program vodnogospo- 
d cTv Republiški komite za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano bo 
vključena delovna skupnost strokovnih služb Zveze kmetijskih 
zemljiških skupnosti Slovenije s 4 delavci (od tega 2 z visoko 
izobrazbo). Iz sredstev za urejanje kmetijskih zemljišč se bodo 
financirali tudi delavci delovne skupnosti sedanje Zveze kmetij 
skih-zemljiških skupnosti Slovenije, ker sredstva, ki jih za njeno 
financiranje združujejo občinske kmetijsko-zemljiske skupnosti, 
že več let ne zadoščajo niti za osebne dohodke delavcev delovne 
skupnosti Zveze kmetijskih zemljiških skupnosti Slovenije. 
V Republiški komite za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano bo 
vključena tudi delovna skupnost strokovnih služb Odbora za ure- 
janje kmetijskih zemljišč (odbora za melioracije) pri Zvezi vodnih 
skupnosti Slovenije z 9 delavci (od tega 7 z visoko izobrazbo). 
Finančno računovodska dela in naloge bo po pogodbi se naprej 
opravljalo računovodstvo sedanje Zveze vodnih skupnosti Slove- 
n'Republiški komite za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano bo 
v celoti prevzel pripravo strokovnih podlag za planske akte repu- 
blike, ki se sedaj izvaja na ravni občin in republike. 

2. Pospeševanje proizvodnje hrane 
a) Skupščina Samoupravne interesne skupnosti za pospeševa- 

nje proizvodnje hrane in zagotavljanje osnovne preskrbe Slove- 
nije bo za področje pospeševanja proizvodnje hrane imenovala 
odbor devetih stalnih delegatov kot posvetovalno telo. 
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b) Program pospeševanja proizvodnje hrane za leto 1990 bo kot 
enoten republiški program sprejela Skupščina SR Slovenije in bo 
zajemal vse ukrepe za pospeševanje strukturnih sprememb v pro- 
izvodnji hrane ter za konkurenčno usposobitev proizvajalcev ob 
smotrnem izkoriščanju naravnih proizvodnih možnosti, ukrepe 
v podporo cenovni politiki in ukrepe v proizvodnji deficitarnih 

a"1 Za celovit razvoj podeželja s posebnim upošteva njem območij z omejenimi pridelovalnimi možnostmi. Glede na to 
se v občinah ne bi več sprejemali in izvajali programi pospeševa- 
nja proizvodnje hrane. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije bo v letu 1990 opravljal vse 
naloge samoupravne interesne skupnosti za pospeševanje proiz- 
vod nje hrane in zagotavljanje osnovne preskrbe Slovenije ki se 
nanašajo na področje pospeševanja proizvodnje hrane. S preno- 
vit hZ^f)an

t'
a "i?,10? republiške samoupravne skupnosti na Izvršni svet bo le-ta odločal o vseh zadevah, ki so bile doslej v pristoino 

sti skupscine republiške skupnosti in njenih organov Občinske 
samoupravne interesne skupnosti za pospeševanje proizvodnje 
hrane jn zagotavljanje osnovne preskrbe in občinski programi 
pospeševanja proizvodnje hrane se bodo skupaj s financiranjem 
v celoti prenesli na raven republike. 

c) Samoupravna interesna skupnost za pospeševanje proizvod- 
nje hrane in zagotavljanje osnovne preskrbe Slovenije ni imela 
svoje delovne skupnosti, zanjo že sedaj opravljajo vsa dela in 
naloge republiški upravni organi oziroma republiške organizacije- 
na podlagi njihovih pooblastil pa opravlja posamezna dela za 
program pospeševanja proizvodnje hrane Poslovna skupnost za 
razvoj kmetijstva in živilske industrije Slovenije. Poslovna skup- 
nost za razvoj kmetijstva in živilske industrije Slovenije bo poleq 
nalog, ki jih ze sedaj opravlja za SIS za pospeševanje proizvodnje 
hrane Slovenije, opravljala tudi računovodske naloge za proqram 
pospeševanje proizvodnje hrane. 

Planske in finančne akte za področje pospeševanja proizvodnje 
hrane bo tudi v bodoče pripravljal Republiški komite za kmetij- 
stvo, gozdarstvo in prehrano. Za opravljanje teh del in nalog bi 
potreboval novega delavca z visoko izobrazbo. 

Področje gozdarstva 
a) Skupščina skupnosti samoupravne interesne skupnosti za 

gozdar stvo Slovenije bo ustanovila stalni odbor, za katerega bo 
strokovne in administrativne naloge opravljal republiški upravni 
organ. Prav tako bodo stalni odbor ustanovile tudi skupščine 
območnih SIS za gozdarstvo, strokovna ter druga dela pa bo zani 
opravljala gozdnogospodarska organizacija. 

Stalni odbori, ki jih bodo za gozdno gospodarska območja 
ustano vile območne SIS za gozdarstvo bodo imeli v skladu 
S^eSI'm od®,avkom 12- člena ustavnega zakona v prehodnem obdobju nasled nje naloge: 

- dajejo mnenja h gozdno gospodarskim načrtom 
- dajejo mnenja k lovsko gospodarskim načrtom 
- dajejo soglasje k izbiri trase za gradnjo gozdnih cest 
r dajejo soglasje k osnutkom prostorskih izvedbenih aktov in 

k lokacijski dokumentaciji. 
b) Izvršni svet Skupščine SR Slovenije bo v prehodnem obdobju 

opravljal vse naloge samoupravne interesne skupnosti za aozdar 
stvo Slovenije. 

c) SI. 1. 1990 bodo prešli delavci delovne skupnosti Samou- 
pravne interesne skupnosti za gozdarstvo Slovenije (4 delavci) 
v Republiški komite za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Sred 
stva biološke amortizacije v višini 3% od vrednosti gozdnih lesnih 
sortimentov pridobljenih iz gozdov v SR Sloveniji in sredstva 
nadomestila za uporabljeno pogonsko gorivo na gozdnih cestah 

, J990 dalie nakazujejo na poseben račun pri Republi- škem komiteju za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Sredstva se 
oblikujejo v višini, določeni v samoupravnem spora zumu o teme- 
ljih plana SIS za gozdarstvo Slovenije, in se lahko uporabljajo le 
v skladu s srednjeročnim planom republiške SIS ter za leto 1990 
v skladu z republiškim programom, ki ga določi Republiški komite 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Takšna ureditev bo trajala 
do sistemske ureditve gozdarstva z zakonom o gozdovih. 

Območne skupnosti SIS za gozdarstvo nimajo svojih strokovnih 
siuzp in ne svojih delovnih skupnosti, zato bodo s 1.1.1990 prešle 
vse naloge območnih skupnosti na gozdno gospodarsko delovno 
organizacijo; pri njej bodo ostala tudi sredstva za gozdno biolo- 
ško reprodukcijo v višini, določeni v samoupravnem sporazumu 
o temeljih plana ustrezne območne SIS. Ta sredstva so namenska 
in se lahko uporabljajo le v skladu s srednjeročnim planom SIS ter 
za leto 1990 v skladu z nacionalnim programom. Takšna ureditev 

dovih ' sistemske ureditve gozdarstva z zakonom o goz- 
d) V juliju leta 1990 je v Skupščini SR Slovenije predviden 

sprejem zakona o gozdovih. Takrat bo tudi odločeno, ali se na 
področju gozdarstva ustanovijo javna podjetja ali pa bo za dejav- 
nosti, ki so nenadomestljiv pogoj za življenje in delo fizičnih in 

pravnih oseb na področju gozdarstva, ustanovljena Republiška 
uprava za gozdarstvo kot organ v sestavi Republiškega komiteja 
za kmetij stvo gozdarstvo in prehrano. Do sprejema sprememb in 
dopolnitev zakona o gozdovih se gozdno gospodarske organiza- 
cije ne reorganizirajo. a 

Področje obrambe pred točo 
S 1. 1. 1990 bo obvezna obramba pred točo v SR Sloveniii 

ukinjena. Zato je treba sprejeti zakon o prenehanju veljavnosti 
zakona o sistemu obrambe pred točo ter podzakonskih predpisov 
sprejetih na njegovi podlagi. Obrambo pred točo bi lahko tudi 
nroH (°

IZVKiaJ'' .vendar na interesni podlagi. Če se bo obramba pred točo v bodoče izvajala na interesni podlagi, bodo nosilci te 
obrambe lahko sklenili s Hidrometeorološkim zavodom SRS 
pogodbo o opravljanju strokovnih del za obrambo pred točo 
rako bi bili tudi v bodoče polno zaposleni tisti delavci Hidromete- 
orološkega zavoda SR Slovenije, ki že sedaj delajo na obrambi 
pred točo, prav tako pa bi bila jasna usoda delavcev delovnih 
skupnosti območnih skupnosti za obrambo pred točo in sredstev 
ter opreme na strelnih mestih. 

Ce bo uvedena obramba pred točo na interesni podlaqi se 
bodo tudi sredstva zanjo zagotavljala samo na podlagi sporazuma 
in ne več na podlagi zakona. Sredstva, ki so bila doslej s progra- 
mom pospeševanja proizvodnje hrane namenjena za obrambo 
pred točo pa se bodo namenila za regresiranje premije za zavaro- 
vanje kmetijskih pridelkov. 
Področje prometa in zvez 

a) Skupščine samoupravnih interesnih skupnosti na področju 
prometa in zvez bodo ustanovile organe SIS s stalnimi delegati za 
katere bodo strokovna in administrativno tehnična dela opravlja le 
izvajalske organizacije na podlagi pogodb z republiškim upravnim 
organom, razen na področju cestnega gospodarstva, kjer bo ta 
dela opravljala novo organizirana Republiška uprava za ceste. Na 
področju PTT prometa bodo za organe območnih SIS za PTT 
promet opravljala ta dela PTT podjetja po pogodbi z repub liškim 
upravnim organom. 

b) Izvršni svet Skupščine SR Slovenije bo začasno opravljal vse 
naloge SIS za železniški in luški promet, SIS za ceste Slovenije in 
SIS za letališko dejavnost. 

Na področju PTT prometa bo Izvršni svet Skupščine SR Slove- 
nije opravljal naloge republiške in območnih SIS za PTT promet, 
ki se nanašajo na: določanje globalne politike razvoja PTT pro- 
meta Slovenije; sprejemanje planskih dokumentov o razvoju PTT 
zmog Ijivosti skupnega interesa za območje SR Slovenije, ki so 
opredeljene v sedanjem srednjeročnem družbenem planu SR 
Slove nije; usklajevanje politike razvoja PTT omrežja na manj 
razvitih in manj razvitih obmejnih območjih; vplivanje na oblikova- 
nje cen in sodelovanje pri določanju politike cen, PTT storitev 
razen cen PTT storitev, ki se v skladu z zakonom določajo enotno 
na nivoju Jugoslavije. 

Na občinski ravni se bodo na izvršne svete prenesle naloge 
sedanjih občinskih SIS za ceste in del nalog območnih SIS za PTT 
promet, ki se nanašajo na sprejemanje programov razvoja PTT 
zmogljivosti krajevnega pomena in zagotavljanje materialnih 
pogojev za njihovo uresničevanje. 

c) V Republiški komite za promet in zveze bo vključena delovna 
skupnost Skupnosti za ceste Slovenije (ki šteje 120 delavcev), ki 
naj bi se preoblikovala v Republiško upravo za ceste s položajem 
upravnega organa v sestavi Republiškega komiteja za promet in 
zveze. Na področju železniškega in luškega prometa, PTT dejav- 
nosti in letališke dejavnosti opravljajo strokovne naloge za SIS na 
teh področjih ustrezne izvajalske organizacije, ki naj bi jih za 
republiški upravni organ opravljale po pogodbi še naprej do 
sprejetja sistemskih zakonov. 

d) Na področju železniškega gospodarstva bo organizirano 
eno javno podjetje za opravljanje osnovnih železniških dejavnosti, 
sirse železniške dejavnosti pa bodo organizirane kot družbe 
z omejeno odgovornostjo. 

Upoštevajoč naravo dejavnosti železniškega prometa in naravo 
sredstev železniške infrastrukture je v tej dejavnosti šteti za 
zadeve posebnega družbenega pomena varnost in trajnost delo- 
vanja železniškega prometa, funkcionalno usklajenost ter smotr- 
nost delovanja v skladu s potrebami in interesi družbenoekonom- 
skega razvoja SR Slovenije kot tudi funkcionalno usposobljenost 
in razvoj železniške infrastrukture, zagotavljanje katerih je nena- 
domestljiv pogoj za življenje in delo občanov in za delo drugih 
organizacij na območju SR Slovenije, s čimer so podani pogoji za 
ustanovitev javnega podjetja. 

Poseben družbeni interes v dejavnosti železniškega prometa bo 
zagotovljen z odločanjem in nadzorom organov družbenopoli- 
tične skupnosti (Skupščina SR Slovenije, Izvršni svet Skupščine 
SR Slovenije in republiški upravni organ, pristojen za promet). Ta 
interes se nanaša predvsem na globalno poslovno politiko jav- 
nega podjetja, na vprašanja, ki zadevajo varnost, trajnost in neovi- 
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ranost poteka železniškega prometa ter bistvena vprašanja glede 
financiranja enostavne in razširjene reprodukcije železniških 
zmogljivosti, kakor tudi skozi vpliv oziroma soodločanje preko 
organov upravljanja v javnem podjetju, kadar odločajo v okviru 
svojih pristojnosti o navedenih vprašanjih. 

Javno podjetje bo delovalo skladno z novo gospodarsko—po- 
slovno usmeritvijo železnice ter v tej zvezi uveljavljalo prestruktui 
ranje na tržno—poslovni koncept delovanja, da bi se na tej osnovi 
sistem usposobil za uspešno vključevanje v mednarodni železni- 
ški sistem. 

V taki organiziranost] bo sistem skladno z enotnimi osnovami 
delovanja Skupnosti JŽ zagotavljal tehnično funkcionalnost pri 
delu in na tej podlagi tehnološko enotnost delovnega procesa ter 
smotrno in učinkovito delovanje sistema v skladu s potrebami in 
interesi družbenoekonomskega razvoja in interesi uporabnikov 
proizvodov in storitev. 

Na področju PTT prometa bo organizirano v prehodnem 
obdobju 9 javnih podjetij, ki se združijo v sestavljeno javno 
podjetje na ravni republike. Kasneje naj bi se organiziralo eno 
javno podjetje za območje republike, v okviru katerega se kot deli 
podjetja organizirajo poslovne PTT enote z določenimi pravicami 
in obveznostmi v pravnem prometu ter posebnim obračunom 
rezulta tov poslovanja. 

Glede na naravo dejavnosti PTT prometa in pomena PTT 
sistema zvez je v tej dejavnosti šteti za zadeve posebnega družbe- 
nega pomena trajnost delovanja PTT prometa, funkcionalno 
usklajenost ter smotrnost delovanja v skladu s potrebami in inte- 
resi družbe no ekonomskega razvoja SR Slovenije kot tudi funkci- 
onalno usposobljenost in razvoj PTT sistema zvez, zagotavljanje 
katerih je nenadomestljiv pogoj za življenje in delo občanov in za 
delo drugih organizacij na območju SR Slovenije, s čimer so 
podani pogoji za ustanovitev javnega podjetja. 

Poseben družbeni interes v dejavnosti PTT prometa bo zagotov- 
ljen z odločanjem in nadzorom organov družbenopolitične skup- 
nosti (Skupščina SR Slovenije, Izvršni svet Skupščine SR Slove- 
nije in republiški upravni organ, pristojen za zveze) o vseh bistve- 
nih vprašanjih, ki v okviru opravljanja te dejavnosti zadevajo širšo 
družbeno skupnost. Ta interes se nanaša predvsem na globalno 
poslovno politiko javnega podjetja, na vprašanja, ki zadevajo 
trajno in nemoteno delovanje PTT prometa ter bistvena vprašanja 
glede financiranja zmogljivosti, kakor tudi skozi vpliv oziroma 
soodločanje preko organov upravljanja v javnem podjetju, kadar 
odločajo v okviru svojih pristojnosti o navedenih vprašanjih. 

Na področju cestnega gospodarstva bodo vzdrževanje magi- 
stralnih in regionalnih cest opravljala sedanja cestna podjetja, ki 
se organizirajo kot družbe z omejeno odgovornostjo, ki bodo 
stopale v pogodbeno razmerje z Republiško upravo za ceste. Za 
izgradnjo, upravljanje in vzdrževanje avtocest naj bi ustanovili 
javno podjetje (z združitvijo sedanje DO Cestni inženiring in 
Podjetja za vzdrževanje avtocest). Za graditev večjih cestnih 
objektov bi se lahko ustanavljala tudi mešana podjetja z udeležbo 
tujega kapitala oziroma koncesijami. 

Na področju cestnega gospodarstva so zadeve posebnega 
družbenega pomena redno vzdrževanje in varstvo kategoriziranih 
cest ter novogradnje tistih cest v republiki, s katerimi se cestni 
sistem SR Slovenije povezuje z evropskim sistemom glavnih cest 
ali pa so predmet meddržavnih sporazumov in medrepubliških 
dogovorov. 

Posebni družbeni interes bo uveljavljen z odločanjem in nadzo- 
rom organov družbenopolitične skupnosti, na področju gospo- 
darjenja z avtocestami pa tudi z organiziranjem javnega podjetja. 
Organizi ranje javnega podjetja za področje avtocest izhaja iz 
opredelit ve, da bo to podjetje za razliko od drugih podjetij na 
področju cestnega gospodarstva s svojo dejavnostjo ustvarjalo 
dohodek (cestnine in druga nadomestila za uporabo zemljišč in 
infrastrukture ob avto cestah). 

Redno vzdrževanje lokalnih cest bodo urejali pristojni občinski 
upravni organi na podlagi pogodb s podjetji, ki so usposobljena 
za vzdrževanje cest. 

Na področju letališke dejavnosti bodo sedanje letališke organi- 
zacije organizirane kot družbena podjetja oziroma kot javna 
podjetja, če jih ustanovi ožja družbenopolitina skupnost. Letališče 
Ljubljana bo organizirano kot družbeno podjetje, ki opravlja 
dejavnost oziroma zadeve posebnega družbenega pomena. 

Na področju letališke dejavnosti je šteti za zadeve posebnega 
družbenega pomena za republiko razvoj infrastrukturnih objektov 
na letališču Ljubljana in naložbe za zagotavljanje varnosti zračne 
plovbe na vseh javnih letališčih v SR Sloveniji. 

Poseben družbeni pomen v okviru te dejavnosti se bo uresniče- 
val z odločanjem in nadzorom organov družbenopolitične skup- 
nosti o vprašanjih, ki zadevajo financiranje razvoja infrastruktur- 
nih objektov na letališču Ljubljana in naložb za opremo za zagotav 
Ijanje varnosti zračne plovbe na javnih letališčih, kar bo sicer 
razčlenjeno v področnem zakonu. 

V luški dejavnosti se organizira Luka Koper kot družbeno 
podjet je. 

Na področju luške dejavnosti je šteti za zadeve posebnega 
družbenega pomena za. republiko razvoj luške infrastrukture 
(gradnja operativnih obal, poglobitev akvatorijev, nasipavanje 
pomolov, gradnja ostale prometne in komunalne infrastrukture) in 
razvoj terminalskih zmogljivosti, ki so skupnega pomena za 
gospodarski in družbeni razvoj v republiki. 

Poseben družbeni interes v okviru te dejavnosti se bo uresniče 
val z odločanjem in nadzorom organov družbenopolitične skup- 
nosti o vprašanjih, ki zadevajo financiranje razvoja luške infra- 
struk ture, kar bo sicer podrobneje razčlenjeno v področnem 
zakonu. 

Področje požarnega varstva 
a) Skupščina SIS za varstvo pred požarnom bo ustanovila izmed 

delegatov (predstavniki SIS, Gasilske zveze Slovenije) stalen 
odbor za spremljanje uresničevanja politike in odločitev ter za 
dajanje mnenj in predlogov pri usmerjanju razvoja požarnega 
varstva. 

Enaki odbori bodo ustanovljeni na občinski ravni. 

b) Zaradi nadaljnjega dograjevanja enotnega sistema varstva 
pred naravnimi in drugimi nesrečami na področju požarnega 
varstva bo Izvršni svet Skupščine SR Slovenije prevzel od Zveze 
SIS za varstvo pred požarom naloge, ki se nanašajo na organiza- 
cijo, priprave in skladen razvoj požarnega varstva ter njegovo 
uskla jenost in povezanost z organiziranostjo civilne zaščite. 
V skladu s predlagano organizacijo se bo v bodoče na ravni 
republike določala politika razvoja požarnega varstva, usklajeno 
z razvojem civilne zaščite v okviru enotnega sistema varstva pred 
naravnimi in drugimi nesrečami, pa tudi skladen razvoj najnujnej- 
šega dela poklicnih gasilcev (8 poklicnih gasilskih teritorialnih 
enot) za zahtevne požarne in splošno-reševalne intervencije, 
zagotavljal sistem vzdrževanja protipožarne in druge reševalne 
opreme ter naloge požarnega varstva republiškega pomena. 

Na ravni občin se bodo v izvršnih svetih opravljale naloge, ki se 
nanašajo na razvoj požarnega varstva v dosedanjem obsegu, 
v prihodnje pa v skladu s predvideno kategorizacijo naselij glede 
na požarno ogroženost (financiranje zlasti organiziranja, priprav- 
ljanja in usposabljanja operativnih gasilskih enot) in na uresniče- 
vanje drugih nalog požarnega varstva (preventivajpd.). 

Prav tako bi se na ta način zagotovilo smotrnejše organiziranje 
opravljanja najzahtevnejših požarnih in splošno—tehnično —reše- 
valnih intervencij. Nova razmejitev nalog na tem področju med 
občinami in republiko je pogojena tudi z določeno prerazporedi- 
tvijo dosedanjih sistemskih virov za financiranje požarnega var- 
stva. . . 

Nespremenjena bo ostala društvena organiziranost, razen 
z vidika planiranja razvoja ter financiranja, ki bi se prilagodila 
zlasti potrebam z vidika dejanske požarne ogroženosti (kategori- 
zacija naselij glede na požarno ogroženost). 

c) V Republiški sekretariat za ljudsko obrambo bo vključena s 1. 
1. 1990 delovna skupnost strokovnih služb Zveze SIS za varstvo 
pred požarom s tremi strokovnimi delavci (od tega eden z visoko 
izobrazbo in dva z višjo izobrazbo) in z upoštevanjem, da dela za 
Zvezo SIS opravljata še dva honorarna delavca. 

Prav tako bodo v upravne organe za ljudsko obrambo na ravni 
občin in mestnih skupnosti prešli delavci strokovnih služb SIS za 
varstvo pred požarom (29 delavcev predvsem s srednjo strokov no 
izobrazbo). 

V sestavi Republiškega sekretariata za ljudsko obrambo se bo 
ustanovila uprava za požarno varnost, ki bo opravljala strokov ne, 
organizacijske in planske naloge ter skrbela za usmerjanje in 
izvajanje nalog, ki jih bodo iz republiške pristojnosti opravljale 
poklicne teritorialne gasilske enote. 

Republiški inšpektorat za požarno varnost in šola za poklicne 
gasilce pa bosta tudi v bodoče delovala v sestavi Republiškega 
sekretariata za notranje zadeve. 

V skladu z novimi predpisi o zavodih se bo sedanjih 8 poklicnih 
gasilskih teritorialnih enot, ki imajo sedaj status organizacij zdru- 
ženega dela, preoblikovalo. Preko njih se bo zagotavljalo skladen 
in racionalen razvoj visoko sposobnih operativnih teritorialnih 
enot za najzahtevnejše požarno in splošno tehnično reševalne 
intervencije v posameznih regijah, sistem vzdrževanja protipo- 
žarne in druge reševalne opreme, povezavo z drugimi nosilci 
enotnega sistema za zaščito in reševanje ter enotami civilne 
zaščite v teh regijah in vključitev v informacijski sistem splošne 
ljudske obrambe. Enote bodo tudi v bodoče oprav Ijale del usluž- 
nostnih storitev. Večina storitev, ki jih oprav Ijajo poklicne teritori- 
alne gasilske enote se ne pojavlja na tržišču (požarno tehnično 
reševalne intervencije ipd.) zato ni možno na tem področju usta- 
navljati drugih oblik organiziranja npr. javnih podjetij. 

poročevalec 
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PREDLOG UREDITVE JAVNIH FINANC V LETU 
1990 

a) 
V letu 1990 se bo z izvajanjem ustavnega zakona pričela izvajati 

reforma veljavnega sistema družbenega financiranja tako, da bi 
ga prilagodili vlogi in oblikam, kot so se uveljavili v razvitejših 
državah. Pri tem je potrebno izhajati iz ekonomskih, ciljev države 
v tržnem gospodarstvu, ki so v zagotavljanju javnih dobrin in 
storitev. 

Da bi dosegli čimvečjo celovitost in preglednost javnega finan- 
ciranja (to je zagotavljanje javnih dobrin in storitev preko prisil- 
ne9a zagotavljanja sredstev), je potrebno v letu 1990 zagotoviti 
Skupščini SR Slovenije celovit in hkratni pogled na naloge, ki jih 
država zagotavlja preko sistema javnih financ, hkrati s celovito 
obremenitvijo vseh sektorjev gospodarstva in prebivalstva. 

Kot instrument realizacije javnih potreb je potrebno uveljaviti 
predvsem proračun. Za specifične namene bi se lahko proračnska 
sredstva usmerjala tudi v posebej ustanovljene sklade, vendar le 
v primeru, ko bi bilo potrebno izvajati določene pospeševalne 
funkcije tudi z raznimi finančnimi oblikami. Tako imenovani raz- 
vojni sklad bi omogočil funkcijo kreditiranja, dotiranja in drugih 
oblik finančnega pospeševanja določenih gospodarskih dejavno- 
sti izven področij, ki se sicer zagotavljajo v proračunu. Vključeval 
bi tudi program ekološke sanacije in spodbujanja uporabe čistih 
tehnologij. Vir sredstev teh skladov bi bila poleg dotacije iz prora- 
čuna tudi neposredna sredstva posebej zainteresiranih subjektov. 

V letu 1990 bodo pripravljene sistemske rešitve na posameznih 
področjih dejavnosti, ki so jih dosedaj pokrivale posamezne 
samoupravne interesne skupnosti, zato bo potrebno do uveljavi- 
tve teh rešitev v veliki meri zadržati dosedanjo razvejanost pri- 
spevkov. Z administrativno-tehničnega vidika pa bo dosežena 
določena poenostavitev, saj se po predvidevanjih sprejete stopnje 
v skupščinah družbenopolitičnih skupnosti ne bodo tako hitro 
spreminjale. Zaradi prehodnega obdobja in ker niso dosežene 
rešitye na zvezni ravni (kar zadeva obračunski sistem), je potrebno 
dosledno zadržati ločeno evidenco po posameznih namenih in 
vrstah prihodkov. 

Pri začasni - prehodni ureditvi za leto 1990, ko še niso postav- 
ljene zasnove novih rešitev v skladu z ustavnimi amandmaji, je 
potrebno upoštevati naslednja izhodišča: 

1. prenos pristojnosti iz občin na republiko se izvede le za tiste 
obveznosti, kjer je že sedaj očitno, da bo takšna tudi ureditev po 
bodoči sistemski zakonodaji; 

2. upoštevajo se določila »kolizijskega« zakona, ki določajo 
pripadnost davkov in prispevkov glede na sedež in domicil; 

3. spremembe oziroma rešitve zagotavljanja sredstev v letu 1990 
morajo imeti čim manjši vpliv na razporeditev skupnih obveznosti 
po zavezancih; 

4. evidenčno se omogoči ločeno spremljanje sredstev po dose- 
danjih agregatih; na strani prihodkov bo tako omogočena evi- 
denca vseh prihodkov (davkov in prispevkov), prav tako bo iz 
odhodkovne strani proračuna razvidna usmeritev sredstev po 
posameznem namenu; prihodek iz določenega naslova bo enak 
razhodkom za iste namene; 

5. strokovne službe SIS se v celoti vključijo v upravne organe 
(po resorjih) in opravljajo tudi finančno-knjigovodska opravila, ki 
so jih opravljali za SIS (razen za financiranje dejavnosti dosedanje 
delovne skupnosti, kar prevzame v okviru novih delov nih skupno- 
sti resorjev proračun po kriterijih, kot veljajo za dosedanje prora- 
čunske porabnike). 

b) 

Izhajajoč iz ustavnega zakona in navedenih predpostavk bo 
republiški proračun za leto 1990 zagotavljal sredstva za zagotav- 
ljanje naslednjih nalog: 

- naloge v SR Sloveniji po obstoječem zakonu o financiranju 
splošnih družbenih potreb: 

sredstva se zagotavljajo za financiranje republiških organov in 
organizacij, za pomoč manj razvitim območjem v republiki, za 
zaščito borcev ter vojaških vojnih invalidov, za investicije na 
področju družbenih dejavnosti za potrebe italijanske in madžar 
ske narodnosti in za druge obveznosti republike, ki so posebej 
določene z zakonom. Sredstva se uporablajo tudi za dopolnilno 
financiranje z zakonom določenih splošnih potreb v občinah, ki 
jih same ne morejo financirati iz svojih dohodkov. 

Dodatno se bodo v letu 1990 v republiškem proračunu zagotav- 
ljala še sredstva za financiranje osebnih dohodkov dosedanjih 
delovnih skupnosti republiških SIS (ki preidejo v republiško 
upravo), osebnih dohodkov pokrajinskih štabov za TO (doslej 
v občinah) in financiranje poklicnih teritorialnih gasilskih enot 
(zavod ali druga oblika neupravne organizacije). 

- prispevek SR Slovenije zveznemu proračunu; 
- usmerjeno izobraževanje: 
sredstva se zagotavljajo za programe, sprejete s temelji plana 

ter na njem temelječih planih v izobraževalni skupnosti Slovenije 
ter za izravnavanje pogojev v osnovnem šolstvu (tako imenovana 
solidarnost); 

- kultura: 
zagotavljajo se sredstva za program, ki ga uresničuje Kulturna 

skupnost Slovenije; 
- telesna kultura: 
Zagotavljajo se sredstva za program, ki ga uresničuje telesno- 

kulturna skupnost Slovenije 
- otroški dodatek, porodniški dopust, otroško varstvo: 
zagotavljajo se sredstva za nadomestila osebnega dohodka 

v času porodniškega dopusta, pomoč pri opremi novorojenca, 
denarne pomoči otrokom, hkrati se bodo zagotavljala tudi sred- 
stva iz dosedanje solidarnosti na področju otroškega varstva, in 
sicer: priprava otrok na šolo v letu pred vstopom v šolo, vzgoja in 
varstvo otrok z motnjami v telesnem in duševnem razvoju, vzgoja 
in varstvo predšolskih otrok pripadnikov italijanske in madžarske 
narodnosti in druge naloge; 

- socialno skrbstvo: 
na nivoju republike se zagotavljajo sredstva za zagotovljeni 

program (vključuje edini in dopolnilni vir sredstev za preživljanje), 
za materialne pravice po zakonu o družbenem varstvu duševno in 
telesno prizadetih oseb, rejnine, oskrbne stroške v organizacijah 
za usposabljanje in za skupni program; 

- raziskovalna dejavnost: 
sredstva se zagotavljajo za sedanji skupni raziskovalni program 

v Raziskovalni skupnosti Slovenije in program skupnih nalog 
PORS in območnih raziskovalnih skupnosti, za dosedanji pro- 
gram Enote za raziskovanje in odkrivanje surovin in za motiviranje 
za vrhunske dosežke v znanosti (Sklad Borisa Kidriča); 

- zaposlovanje: 
sredstva se zagotavljajo za uresničevanje pravic iz zavarovanja 

za primer brezposelnosti in za opravljanje strokovnih opravil, ki bi 
jih izvajali novo predvideni zavodi; 

- zdravstveno varstvo: 
Na nivoju republike se zagotavlja izvajanje zagotovljenih pravic 

občanov na področju zdravstvenega varstva v skladu z zakonom. 
Kot zagotovljen program se upoštevajo pravice do zdravstvenih 
storitev v zvezi s preprečevanjem, odkrivanjem, zdravljenjem in 
rehabilitacijo vseh bolezni in poškodb, nastalih izven dela. 
Podrobnejša opredelitev teh pravic je podana v samoupravnem 
sporazumu o usklajevanju temeljev planov zdravstvenih skupnosti 
v SR Sloveniji in v samoupravnih sporazumih o temeljih planov 
zdravstvenih skupnosti o uresničevanju zdravstvenega varstva ter 
o postopkih in načinih uresničevanja pravic občanov.« 

- blagovne rezerve, intervencije v kmetijstvu: 
sredstva se zagotavljajo za izvajanje republiških in občinskih 

programov, katerih financiranje se v celoti prenese na republiko 
(za intervencije v proizvodni hrane, intervencije v osnovni pre- 
skrbi, za blagovne rezerve ter za usposabljanje zemljišč z druž- 
beno organizirano kmetijsko proizvodnjo); 

- vodno gospodarstvo: 
sredstva se zagotavljajo za redno vzdrževanje in urejanje vod- 

nega režima in za investicijska vlaganja; 
- pokrivanje enostavne reprodukcije v ŽG Ljubljana: 
sredstva se zagotavljajo za pokrivanje razlike med družbeno 

priznanim obsegom sredstev za enostavno reprodukcijo in pri- 
hodki iz prodaje železniških storitev; 

- vzdrževanje in investicije v cestnem gospodarstvu: 
sredstva se zagotavljajo za redno vzdrževanje in varstvo cest ter 

za obnove, rekonstrukcije in novo gradnje; 
- sredstva za stanovanjsko gradnjo: 
del sredstev solidarnosti za sofinanciranje domov za usposablja 

nje otrok in mladostnikov z motnjami v telesnem in duševnem 
razvoju in del sredstev stanovanjskega prispevka za sofinanci 
ranje gradnje in nakupa kadrovskih stanovanj na manj razvitih in 
obmejnih območjih. 

Instrument financiranja vseh potreb, ki so se dosedaj financirale 
preko samoupravnih interesnih skupnosti in se njihovo financira- 
nje v letu 1990 prenaša na republiško raven, bo republiški pro- 
račun. 

Republiški proračun kot pravni in finančni akt bo vseboval 
v bilanci prihodkov vse vire (prispevke in dr.), ki so bili v letu 1989 
vir financiranja samoupravnih interesnih skupnosti za vse prene- 
šene obveznosti, na strani bilance odhodkov pa odhodke po 
glavnih namenih za posamezna področja dejavnosti. 

Iz zakona o proračunu SR Slovenije za naslednje leto bodo 
razvidni tudi nosilci sredstev za posamezne namene. Nosilci sred- 
stev za posamezne namene, ki se na novo financiraoj preko 
republiškega proračuna bodo ustrezni republiški upravni organi 
skupaj z odbori in komisijami, ki so v njihovi sestavi. 

Razen globalnega pregleda po namenih in nosilcih bodo 
sestavni del proračuna (kot priloga), ki ga bo sprejemala Skupš- 
čina SR Slovenije, tudi podrobni finančni načrti za vse dejavnosti, 
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ki se v letu 1990 na novo financirajo preko republiškega prora- 
čuna s pregledom sredstev po koristnikih. 

Sredstva se bodo med letom iz republiškega proračuna nakazo- 
vala na ustreznega nosilca sredstev oziroma v odvisnosti od 
dinamike zapadlosti posameznih obveznosti 

V naslednjem letu bomo evidenčno zadržali pregled sredstev po 
posameznih virih iz bilance, tako da bo omogočena primerjava 
z odhodki na drugi strani. Med letom se bodo sredstva republi- 
škega proračuna lahko uporabljala v skladu s finančnim nacrtom 
za posamezno področje, predvsem v odvisnosti od potreb, ki se 
bodo pojavljale v posameznem obdobju. 
-V tem okviru se posebej, preko posebne partije žiro računa 

proračuna republike vodijo sredstva zavarovanja za primer neza- 
poslenosti. Gre za posebne zakonske pravice, katerih realizacijo 
je potrebno zagotoviti preko izven proračunskih načinov. 

V letu 1990 naj bi se v proračunu SR Slovenije zagotavljala 
sredstva iz naslednjih prihodkov: 

1. Republiški davek iz OD delavcev, 
2. Republiški davek iz OD delavcev po posebni stopnji, 
3. Davek iz dobička, 
4. Republiški posebni prometni davek, 5. Del temeljnega pro- 

metnega davka, ki pripada republiki, 
6. Davek od dobička tujih oseb, 
7. Prispevki iz dobička oziroma dohodka za usmerjeno izobra- 

ževanje in del prispevka iz OD za osnovno izobraževanje, ki je 
ekviva lenten obsegu solidarnosti v osnovnem izobraževanju, 

8. Prispevki iz dobička oziroma dohodka za kulturo in telesno 
kulturo, 

9. Prispevki iz OD za otroško varstvo po sedežu in del prispevka 
iz OD za socialno skrbstvo, 

10.Prispevek iz dobička oziroma dohodka za raziskovalno de- 
javnost, , , . 

11.Prispevek iz OD in iz dobička oziroma dohodka za zaposlo- 
vanje, 

12.Prispevek iz OD in iz dobička oziroma dohodka za zdrav- 
stveno varstvo ter drugi prispevki za zdravstveno varstvo (od 
kmetov, obrtnikov itd.). 

Prav tako naj bi se preko proračuna republike realizirali tudi 
naslednji prihodki SIS materialne proizvodnje. 

1 Na področju pospeševanja kmetijstva: 
- prispevek za intervencije v proizvodnji hrane (republiški in 

občinski), „i . . 
- prispevek za usposabljanje zemljišč za družbeno organizi- 

rano kmetijsko proizvodnjo, 
2. Na področju železniškega prometa: 
- prispevek za pokrivanje dela stroškov enostavne reprodukcije 

v ŽG Ljubljana. 
3. Na področju cestnega prometa: 
- povračilo za ceste ob ceni naftnih derivatov, 
- povračilo za uporabo cest (domača in tuja vozila). 
4. Na področju vodnega gospodarstva: 
- splošni vodni prispevek, 
- povračila od količinskih osnov (onesnažene vode, uporab- 

ljene vode, pitne vode, proizvedene električne energije, odvzem 
gramoza in mivke). 

5. Blagovne rezerve in intervencije v osnovni preskrbi« 
- prispevek za blagovne rezerve (republiški in občinski), 
- prispevek za intervencije v osnovni preskrbi (republiški in 

- del temeljnega prometnega davka od naftnih derivatov, ki se 
usmerja za blagovne rezerve. ..  

g pel temeljnega prometnega davka od naftnih derivatov, ki se 
Usmerja za razvoj premogovnikov in za raziskovanje in odkrivanje 
nahajališč nafte in plina. 

7. Stanovanjska gradnja: . 
- del prispevka za solidarnost na področju stanovanjskega 

^°8.PDe?rprIspevka za SLO in DS in del prispevka za požarno 

^Retfubliški upravni organi, na katere bodo prenešene pristojno- 
sti SIS materialne proizvodnje, bodo v okviru podpartije žiro 
računa organa izkazovali in usmerjali sredstva za naslednje 
potrebe v družbeni reprodukciji: 

- sredstva, obračunana po zbirni stopnji 11,9 % od doseženega 
čistega dohodka po zaključnem računu, zmanjšana za BOD za 
financiranje razširjene reprodukcije v elektrogospodarstvu in pre- 
mogovništvu, naftno-plinskem gospodarstvu, železniškem pro- 
metu in luškem gospodarstvu, cestnem gospodarstvu, letališki 
infrastrukturi in na področju RTV (zakon o združevanju dela 
sredstev družbene reprodukcije za gospodarsko infrastrukturo 
1987 do 1990): 

- sredstva, obračunana od vrednosti porabljene energije 
(vključno s prispevkom za povečano priključno moč), dobavlje- 
neqa premoga in telefonskega impulza za financiranje razširjene 
reprodukcije v elektrogospodarstvu in PTT prometu. Sredstva, ki 

se seda i združujejo pri območnih SIS za PTT promet, se bodo 
zbirala pri podjetjih za PTT promet v okviru podpartije njihovih 
Ž'r° Sredstva biološke amortizacije gozdov in sredstva nadome- 
stila za uporabljeno pogonsko gorivo na gozdnih cestah, 

- del prispevka za vzajemnost na področju stanovanjskega 
9°LočenoSizVkazovanje sredstev za namene razširjene reprodukcije 
v navedenih dejavnostih je potrebno zaradi značaja sredstev, ki so 
po zakonih vračljiva. ..... .   

Sredstva se bodo razporejala na podlagi finančnega nacrta. 

Za vključitev družbenih potreb v občinske proračune bodo 
veljali enaki principi, kot za republiški proračun. 

Proračuni občin naj bi v grobem v letu 1990 vsebovali. 
- naloae po veljavnem zakonu o financiranju splosnih družbe- 

nih potreb (predvsem za potrebe svojih organov in DPO ter druge 
naloae, določene z zakonom); 

dodatno se bo v letu 1990 v okviru občinskih proračunov zago- 
tav Ijalo še sredstva za financiranje osebnih dohodkov in 
nih stroškov dosedanjih delovnih skupnosti SIS, ki preidejo 
V °-socialno skrbstvo, razen dela, ki se zagotavlja iz republiškega 
Pf-f rieproredno otroško varstvo (vzgojno varstvena dejavnost); 

- osnovno izobraževanje; uh*!,-',« 
- del zdravstvenega varstva, ki se ne zagotavlja na republiškem 

nivoju, in sicer: denarna nadomestila ob začasni negi in nezmoz 
nosti za delo, povračilo potnih stroškov, pogrebnine in posmrt 
nine ter naloge, ki so dogovorjene v interesu posameznih obmo 

kulturo, telesno kulturo (občinski program); 
- raziskovalna dejavnost (občinski program), 
- splošno ljudsko obrambo in družbeno samozaščito; 
- komunalno dejavnost; 
- lokalne ceste; 
- protipožarno varnost; 
- stanovanjsko deiavnost: 
- varstvo zemljišč. 
Za zagotovitev sredstev za izvajanje navedenih nalog občine 

uvajajo in razpolagajo z naslednjimi viri: 
- občinski davek iz OD, 
- davki občanov, 
- prispevek iz OD za osnovno izobraževanje, 
- prispevek iz OD za nepsoredno otroško varstvo, 
- del prispevka iz OD za zdravstveno varstvo z drugimi pri- 

spevki za zdravstveno varstvo, 
- prispevek iz OD za socialno skrbstvo, 
- prispevek iz OD za kulturo in telesno kulturo (občinski pro- 

9ranprispevek iz dohodka oziroma dobička za raziskovalno dejav- 
nost (občinski program), 

- prispevek za financiranje SLO in DS, 
- prispevek za varstvo pred požarom, 
- prispevek za skupno komunalno rabo, 
- stanovanjski prispevek, 
- prispevek za zaklonišča, 
- nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, 
- turistična taksa, 
- odškodnina za izkoriščanje rudnin, 
- prihodek od prometa s kmetijskimi zemljišči iz kmetijskega 

zemljiškega sklada,« 
- odškodnina od prodaje zemljišč, 
- odškodnina zaradi onesnaženosti kmetijskih zemljišč, 
- prispevki od prometa kmetijskih pridelkov,   
- odškodnina za spremembo namembnosti kmetijskih zemljišč, 

Za zagotavljanje sredstev za lokalne ceste se bo odstopalo del 
povračil za ceste. . 

Glede usmeritve sredstev na žiro račun proračuna ali posebne 
partije žiro računov organov, naj bi tudi za občine veljala enaka 
izhodišča, to je, da se vse dajatve vključujejo v žiro račun prora- 
čuna občine, le sredstva, ki se zagotavljajo povratno (npr. stano- 
vanjski prispevek za vzajemnost) pa bi se v letu 1990 vodila preko 
posebne partije žiro računa pristojnega upravnega organa. 

V skladu z določbami prvega odstavka 12. člena ustavnega 
zakona za izvedbo ustavnih amandmajev IX do LXXXIX k ustavi 
SR Slovenije bo Skupščina SR Slovenije s posebnim zakonom 
določila način financiranja skupnih družbenih potreb v letu 1990. 
Rešitve iz tega zakona bodo začasne in bodo veljale le v letu 199U, 
Do konca leta 1990 bo potrebno pripraviti novo sistemsko zakono- 
dajo na vseh področjih vključno s sistemom financiranja skupnih 
družbenih potreb, ki naj bi kot celota pričel veljati 1.1. 1991. 

Zakon o financiranju skupnih družbenih potreb bo v letu 1990 
predvidoma urejal naslednja vprašanja: 
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1. Vrste skupnih družbenih potreb: 
Kot skupne družbene potrebe bo zakon določil potrebe na 

področju družbenih dejavnosti, socialne varnosti in materialne 
infrastrukture, ki so se doslej uresničevale preko ustreznih samo- 
upravnih interesnih skupnosti. 

2. Obseg nalog oziroma programov: 
Po navedenem zakonu se bodo zagotavljala sredstva za financi- 

ranje nalog oziroma programov, ki so določeni z obstoječimi 
zakoni, družbenimi plani, samoupravnimi sporazumi o temeljih 
planov in drugimi predpisi oziroma samoupravnimi splošnimi akti, 
kolikor ne bo s tem zakonom za posamezna področja drugače 
določeno.Tako bo treba v zakonu načelno opredeliti naloge ozi- 
roma programe na tistih področjih, kjer bo prišlo do ustreznih 
vsebinskih sprememb oziroma do prenosa iz ene družbenopoli- 
tične skupnosti na drugo (iz občine na republiko). Te naloge so 
prikazane v prejšnjem delu tega poročila. 

3. Sredstva za izvajanje programov: 
Sredstva za izvajanje programov se bodo zagotavljala s pri- 

spevki, ki jih bodo plačevala podjetja in druge pravne osebe iz 
dobička, s prispevki, ki jih bodo plačevali delavci iz OD in s pri- 
spevki, ki se bodo plačevali tako kot doslej iz drugih virov (povra- 
čila, nadomestila idr.). Ta sredstva se bodo vplačevala v proračun 
ustrezne družbenopolitične skupnosti ter v skladu z načeli prora- 
čunskega financiranja usmerjala za posamezne potrebe (razen za 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje). 

4. Določanje obveznosti: 
Višina obveznosti (stopnja) za naloge, ki se bodo financirale na 

republiški ravni, bč določala Skupščina socialistične republike 
Slovenije z zakonom, višino obveznosti za naloge na ravni občine 
pa občinska skupščina z odlokom. Stopnje prispevkov na republi- 
ški ravni bodo določene neposredno s tem zakonom. 

5. Viri, osnove, način obračunavanja in plačevanja: 
Zakon bo podrobno določil vire, osnove, način obračunavanja 

in plačevanja za vse prispevke (tako na republiški kot občinski 
ravni) za družbeni in za zasebni sektor. Glede načina obračunava- 
nja in plačevanja prispevkov bodo v glavnem zadržane obstoječe 
tehnične rešitve, razen glede obračunavanja in plačevanja pri- 
spevkov iz OD ob večkratnih izplačilih osebnih dohodkov Po 
obstoječi ureditvi se lahko prispevki iz OD obračunavajo in izpla- 
čujejo le ob zadnjem dvigu sredstev za osebne dohodke za 
ustrezni mesec. Glede na številne pobude za odpravo tega dolo- 
čila in čedalje večje inflacijsko razvrednotenje sredstev iz tega 
naslova predlagamo opustitev tega načela tako, da se bodo pri- 
spevki obračunavali in plačevali ob dvigu sredstev za osebne 
dohodke. 

Z zakonom bodo urejena tudi vprašanja objavljanja stopenj, 
izkazovanja rezultatov dela ob vsakokratnem izplačilu osebnih 
dohodkov (obračun BOD), vprašanje zamudnih obresti in drugo. 

Gjede na to, da bo ta zakon v celoti uredil financiranje skupnih 
družbenih potreb za leto 1990, bo treba z njim razveljaviti obsto- 
ječi zakon o obračunavanju in plačevanju prispevkov za zadovo- 
ljevanje skupnih potreb na področju družbenih dejavnosti. 

PODROČJE PLANIRANJA 

1. Dosedanji potek 
V letu 1990 veljajo družbeni plan SRS za obdobje 1986-1990, 

dogovor(i) o temeijih planov in sporazumi o temeljih planov kot 
planski akti, ki so jih sprejele skupščine družbenopolitičnih in 
samoupravnih interesnih skupnosti za srednjeročno plansko 
obdobje. V teh dokumentih so po vsebini navedeni cilji, programi 
in obseg programov ter viri in obseg sredstev. 

Za vsako tekoče leto so skupščine družbenopolitičnih in inte- 
resnih skupnosti sprejemale svoje letne izvedbene programe 
v okviru sprejetih planskih ciljev in predvidenih sredstev. 

S planom oziroma planskimi akti ali pa iz njih izhajajočimi in 
nanje se navezujočimi akti je bilo določeno največje število pravil, 
ki so določala funkcioniranje posameznih dejavnosti. Ta pravila 
so bila sprejeta na način, ki je bil predpisan za družbeno planira- 
nje, to je samoupravno sporazumevanje in dogovarjanje uporab- 
nikov in izvajalcev, samoupravnih interesnih skupnosti med seboj, 
samoupravnih interesnih skupnosti in izvajalskih organizacij, 
izvajalskih organizacij oziroma sistemov in posameznikov ter 
samoupravnih interesnih skupnosti in družbenopolitičnih skup- 
nosti. Omenjene vrste sporazumov in dogovorov niso bili državni 
akti, bili pa so akti, ki so bili sprejeti na osnovi državnega akta 
o planiranju, nekateri pa tudi na osnovi zakona o skupnih osnovah 
svobodne menjave dela in področnih zakonov. 

Osnovna vsebina planskih aktov pa je bila odločitev o obsegu 
dejavnosti in potrebnih finančnih sredstvih. To je vseboval samou- 
pravni sporazum o temeljih plana samoupravne interesne skupno- 
sti. Dejavnost je bila opredeljena na ta način za obdobje petih let, 
s tem pa je bil opredeljen tudi obseg sredstev, ki so jih morali 
združiti uporabniki iz svojega dohodka ali iz osebnih dohodkov. 

Zato se je samoupravni sporazum v glavnem obravnaval kot tisti 
(planski) akt, s katerim je bilo urejeno financiranje dejavnosti 
- imel je torej naravo javnega finančnega akta. Vendar je bil 
mnogo več kot to, saj je določal tudi mrežo (ali njene spremembe) 
način uresničevanja solidarnosti, standarde in normative ter 
druge z zakonom določene zadeve. 

Prava vsebina javne finančne ureditve je bila za družbene dejav- 
nosti in gospodarsko infrastrukturo, organizirano v samoupravnih 
interesnih skupnostih, dosežena s sprejemom Dogovora o teme- 
ljih družbenega plana. Ker so bili sopodpisniki dogovora tudi 
izvršni sveti, je za vsebino, ki jo je vseboval (vsaj na področju 
družbenih dejavnosti), stala država s podpisom organa, ki je svojo 
obvezo in pravico črpal bodisi iz zakona (zagotovljeni program 
družbenih dejavnosti), ali pa iz plana (razvojno pomembne 
naloge), poleg tega pa je bilo v tem okviru določenih tudi nekaj 
pravil o načinu doseganja enakopravnosti uporabnikov in izvajal- 
cev (praviloma o valorizaciji). 

Pri izvedbi ugotavljamo, da vsi cilji iz planov, dogovorov in 
sporazumov niso izpolnjeni. Tako npr. pri SIS materialne proiz- 
vodnje štiriletni prilivi realno še daleč ne predstavljajo 80% načr- 
tovanih prilivov in je delež investicij v gospodarsko infrastrukturo 
le še cca 13% gospodarskih investicij, kar pa je le polovica 
predvidenega deleža (26%). Odstopanja, ki so nastala bodisi kot 
posledica predragih programov ali izpada prilivov, so se v letnih 
programih korigirala bodisi s prilagajanjem programov, predvsem 
pa s korekcijo prispevnih stopenj, bodisi s sprejemom posebnih 
zakonov (npr. zakon o združevanju dela sredstev družbene repro- 
dukcije za gospodarsko infrastrukturo v letu 1987-1990 konec 
leta 1986 ali zakon o povračilu za ceste ob ceni naftnih derivatov 
v letu 1989. S temi letnimi programi so se v okviru sprejetih 
usmeritev zagotavljale tudi prioritete tako glede vsebine kot tudi 
glede dinamike. 

Razkoraka med načrtovanimi in dejansko doseženimi stopnjami 
rasti fizičnega obsega proizvodnje, zaostajanja v realizaciji pro- 
gramov razvoja celo za zbranimi sredstvi in razmerja med eno- 
stavno in razširjeno reprodukcijo v prvih štirih letih tega srednje- 
ročnega planskega obdobja ne bo mogoče v preostalem letu tega 
srednjeročnega planskega obdobja nadoknaditi. 

2. Planiranje v letu 1990 
S prenosom pristojnosti skupščin interesnih skupnosti na 

Skupščino SR Slovenije prevzema ta tudi njihove obveze iz samo- 
upravnih sporazumov o temeljih planov in iz Dogovora o temeljih 
družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1986-1990. Hkrati 
zagotavlja ob upoštevanju točke 5.16 iz Družbenega plana SR 
Slovenije pokrivanje nujnih potreb družbene reprodukcije, od 
katerih je odvisno uresničevanje ciljev družbenega plana SR Slo- 
venije za obdobje 1986-1990. Na ta način so »nacionalni pro- 
grami« že zapisani v obliki, ki so ga predpisovali zakoni pred 
sprejemom ustavnega zakona. 

Za leto 1990 je potrebno te programe spremeniti le v toliko, 
kolikor zahtevajo spremenjene materialne možnosti ali druga 
spoznanja o uresničljivosti oziroma izvršljivosti programa v letu 
1990. Preoblikovati je potrebno prikaz programov za leto 1989 in 
1990 tako, da bo možna njihova medsebojna in hkratna primer- 
java ter obravnava v Skupščini SR Slovenije ob sprejemanju 
proračuna za leto 1990, tudi in predvsem z vidika odnosov občina 
- republika. 

S sprejemom ustavnih amandmajev in ustavnega zakona za 
izvedbo ustavnih amandmajev IX do LXXXIX k Ustavi SR Slovenije 
(Uradni list SRS, št. 32/89) je z 12. členom, drugim odstavkom 
uzakonjena izenačitev plačevanja prispevkov na vse organizacije 
združenega dela na področju gospodarstva in ne le na nepodpis- 
nike SaS o temeljih piana posameznih SIS materialne proiz- 
vodnje. 

V letu 1990 se viri sredstev za realizacijo programov SIS materi- 
alne proizvodnje načeloma ne bodo spreminjali, ostajajo procen- 
tualno na ravni leta 1989. Za leto 1990 ostanejo v veljavi prispevki 
na osnovi 3. člena zakona o združevanju dela sredstev družbene 
reprodukcije za gospodarsko infrastrukturo v letih 1987-1990. Ob 
ugotovljenem zaostajanju v financiranju gospodarske infrastruk- 
ture v preteklih letih pa tudi ne prihaja v poštev dodatno zmanjše- 
vanje finančnih sredstev za gospodarsko infrastrukturo, saj bi to 
le na videz in za kratek čas razbremenilo gospodarstvo. Več, kot bi 
prenesla razbremenitev, pa bi obremenili gospodarstvo narašča- 
joči stroški, ki izvirajo iz neustreznih storitev infrastrukture. Taka 
globalna razmerja pa zahtevajo, da najdemo drugačne načine 
zagotavljanja sredstev za te dejavnosti v prihodnjem planskem 
obdobju. 

Vse interesne skupnosti, pristojni upravni organi in Zavod SRS 
za družbeno planiranje so definirali svojo organiziranost in opera- 
cionalizirali p/oje programe za leto 1990. Programe na področju 
gospodarske infrastrukture so soočili z razpoložljivimi viri sred- 
stev. Zaradi pristojnosti tako interesnih skupnosti kot upravnih 
organov na omejenem, točno določenem področju, so programi 
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usklajeni le znotraj posameznih sistemov, ne pa medsebojno (npr. 
cesta - železnica ali gozdarstvo - vodnogospodarsko). 

Rekapitulacija planiranja sredstev in programov 
(projektov) v letu 1990 za področja gospodarske 
infrastrukture Cene 30 9.i989 

v mio din 

Dejavnost Program 
v mio din 

Sredstva . Razlika 
v mio din v mio d,in 

Pokritje 
% 

Elektrogospodarstvo 
in 
premogovništvo 
Naftno in plinsko 
gospodarstvo 
Železniško 
gospodarstvo 
Luka Koper 
Cestno 
gospodarstvo 
Letališča 
PTT 
Vodno 
gospodarstvo 
Gozdarstvo 
usposabljanje 
kmet. zemljišč in 
pospeševanje 
proizvodnje 
hrane 
blagovne rezerve 
in intervencijev 
osnovni 
preskrbi 

11,568,480 

2,614.886 

3,484.400 
131.383 

10,819.400 
618.080 

1,743.000 

3,938.000 
172.335 

2,457.000 

4,420.812 

2,614.886 

2,460.000 
131.383 

10,819.400 
24.000 

1,743.000 

3,938.000 
100.000 

2,457.000 

-7,147.668 

0 

-1,024.400 
0 

0 
-594.080 

0 

0 
-72.335 

880.030 880.030 

38.21 

100.00 

70.60 
100.00 

100.00 
3 88 

100.00 

100.00 
58.03 

100.00 

100.00 

Skupaj 38,426.994 29,588.511 -8,838.483 77.00' 

Na področju družbenih dejavnosti preračunavanja še potekajo, 
vendar v načelu po istem principu. 

Rekapitulacija programov za gospodarsko infrastrukturo kaže, 
da so sredstva omejitveni element pri načrtovanju in realizaciji 
programov. Zato bo potrebno po eni strani znotraj resorjev 
(področij) določiti prioritete glede na razpoložljiva sredstva, po 
drugi strani pa doseči tudi ravnovesje med predvidenimi viri tako 
za družbene dejavnosti kot za gospodarsko infrastrukturo in 
potrebnimi sredstvi za izvedbo vseh programov družbenih dejav- 
nosti in gospodarske infrastrukture. Predvidevamo, da bo bilanci- 
ranje med prihodkovno in odhodkovno stopnjo potekalo na ravni 
družbenih dejavnosti posebej in posebej za potrebe gospodarske 
infrastrukture. Ob tej predpostavki bo moral Izvršni svet na osnovi 
usklajevanj znotraj resorjev in Odborov ter med njimi izdelati 
skupen načrt programov z uravnoteženim prikazom potrebnih in 
razpoložljivih sredstev ter ga predložiti Skupščini ob osnutku 
(predlogu) proračuna. Skupščina bo v proračunski razpravi, ki bo 
obsegala tako splošno in skupno porabo ter gospodarsko infra- 
strukturo, odločila o: 

- primernosti vsebine oziroma programov ter potrebnem 
obsegu sredstev, 

- primernosti virov sredstev za vsebino oziroma programe ter 
obremenitev gospodarstva, delovnih ljudi in občanov in 

- o eventualnih spremembah znotraj potrebnih sredstev in 

njihovih virov bodisi na račun zmanjšanja obsega programov ali 
povečanja obremenitev. 

Postopek bo identičen tudi v občinah. 
Posebej bo za leto 1990 pomembno, da bodo v programe na 

posameznih področjih vključene tudi vse dubioze in primanjkljaji 
iz preteklih obdobij. Tega problema ne bo mogoče rešiti v letu 
1989, temveč šele po izdelavi zaključnih računov posameznih SIS 
za leto 1989, to je v marcu 1990. Če ne bo Skupščina z zakonom 
o začasnem financiranju skupne in splošne porabe ter gospodar- 
ske infrastrukture uredila financiranja teh dejavnosti, bo potrebno 
takoj po izdelavi zaključnih računov SIS izdelati rebalans prora- 
čuna. Po poznavanju vseh izgub in dubioz bo verjetno potrebno 
še enkrat preveriti bodisi realnost planov (in s tem v bistvu obvez- 
nosti), bodisi možnost drugačne oziroma večje obremenitve pre- 
bivalstva in gospodarstva kot tudi možnost zadolževanja države 
(javni dolg). 

V letu 1990 bo financiranje družbenih delavnosti in gospodar- 
ske infrastrukture potekalo v bistvu proračunsko. 

POTREBNA NORMATIVNA DEJAVNOST ZA 
IZVEDBO USTAVNEGA ZAKONA 

1. zakon o financiranju določenih skupnih družbenih potreb 
v družbenih dejavnostih v letu 1990 

Zakon bo moral v skladu z zakonom o računovodstvu in drugimi 
sistemskimi zakoni opredeliti nove stopnje, osnove in vire za 
financiranje skupnih družbenih potreb v letu 1990; poleg tega bo 
določil, katere so te potrebe (republiški - nacionalni programi, za 
katerih financiranje skrbi vsa republika; pri tem bodo napravljeni 
že prvi premiki - prenos financiranja iz občin na republiko v dolo- 
čenih dejavnostih oziroma za določene programe - zdravstvo, 
šolstvo, otroško varstvo). . 

2. zakon, ki bo začasno uredil financiranje kljucne gospodarske 
infrastrukture . 

Gre za spremembo zakona o združevanju dela sredstev druž- 
bene reprodukcije za gospodarsko infrastrukturo v letih 
1987—1990 (zakon sedaj predvideva združevanje sredstev iz 
čistega dohodka, ki ni več obračunska kategorija). 

3. zakon, ki bo realiziral izvajanje šestega odstavka 12. člena 
ustavnega zakona 

Gre za določitev organov iz dosedanjih samoupravnih interes- 
nih skupnosti in njihove funkcije glede opravljanja določenih 
nalog dosedanjih samoupravnih interesnih skupnosti in kmetij- 
skih zemljiških skupnosti; za ureditev razmerij teh organov do 
Izvršnega sveta in za ustanovitev novih upravnih organov, ki 
nastajajo iz delovnih skupnosti strokovnih služb samoupravnih 
interesnih skupnosti. 

4. zakon o prenehanju samoupravnih interesnih skupnosti in 
kmetij skih zemljiških skupnosti 

Zakon bi moral urediti vprašanja v zvezi z redno likvidacijo teh 
skupnosti ter prenosom njihovih pravic, obveznosti in odgovorno 
sti na pravne naslednike. 

5. odlok Izvršnega sveta o vključitvi delovnih skupnosti republi 
ških samoupravnih interesnih skupnosti in Zveze kmetijskih zem- 
ljiških skupnosti v ustrezne republiške upravne organe. 

Odlok bo določil republiške upravne organe, v katere se s 1. 1. 
1990 vključijo delovne skupnosti strokovnih služb samouprav nih 
interesnih skupnosti in uredil tudi druga s tem povezana vpraša- 
nja glede delovnih razmerij in osebnih dohodkov teh delavcev 

6 morebitni odloki Izvršnega sveta o ustanovitvi javnih podjetij 
7. sklep Izvršnega sveta o ustanovitvi, sestavi in delovnem 

področ ju komisije - odbora Izvršnega sveta za socialno poli- 
tiko.« 
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PODROČJE kulture: 

Slcupšč in« S R Slovvrti jv 

PODFO^ jr E RAZISKOVALNE »CJAUNOSTI 

Ilzvr^ni sv«t Sltupšč i r*« S R SIou« 

RKK 

Strokovna služb* 
KuL turne skupnosti 

S 1 oven i J « 

Kul turn «. 
s kMpnost 

Slov«ni J« 

o J lt»t> r> 

Zavodi za vsirs tvo 
nAir-«Lvne in 
kultu^n« dLe-dlt lne 

Arhiv 
SR Slov«niJe 

Pr-ešernov 
>kl«d 

[ Skupščin« SR Slov«niJ« 

, I s I zuz>š'n i Kuw t [SKupItani, SR Slouinl.i, H 

J- 

2n*ns -t *trok. svat 
Strokovna službii i sk« v »I r»» skupnost1 

OdJ> o ** 

S ki »d Boi 
Ki 

R**i *kou*ln« 
5ku»nost 

Znan — 
stvon1 sveti 

PODROČJE ŠOLSTUA IN ŠPORTA 

Skupiiina SR Slovenije n 

Izvršni su&t 
Skup5£ine 

SR Slovenije 
Strok, svet 
za vzgojo in 
izobraževanje 
SR Slovenije 

Upravni 
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sklada 
S.Žagarja 

' Odbor za J 
"predšolsko [i_ 

, vzgojo " ■■■■■■■■■■a 
Odbor za 
srednje 
šolstvo 
Odbor za 
osnovno 
šolstvo 

Odbor za 
visoko 
Šolstvo 

Ekspertna 
skupina za 

visoko 
Šolstvo 

RKUITK 

Strok, služba 
Izobraževalne 

skupnosti 

Strok, služba 
Telesnokulturne 

skupnosti 

Zavod za 
Šolstvo 

Izobraževalna 
skupnost 

Odbor 

Telesnokulturna 
skupnost 

Odbor 
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PODKOŽJE ZDKflU S 1UO 3 M 
COCIDLNECn UftBSTUfl 

PODROČJE M OSMEGA I M tTfiNOMflHJSKEC« 
sosFOcnnsTUA tek komunulmih dEjsunosti 

sku.pikč in« S R Slov*n i j« V-1 
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Skupščin« S R Slow*n i , 
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KKZSU 
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varstVA 
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v »rstvo 
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2dr«.v* tu*tn i 
svet 
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Skupnust 
o tr'oik*s/* 

v aur>s t«J* 

o dbor 
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Odlbor a* 
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proj*raMOV 5 £>o . 

v ait*s * v a 
Od!b O *» X* 

vpv*A^AnJ * 
uaTnostl i nv*l i dov 

Odkop «kl*d* 
2« i novAoiJ« 

Ekupnost 
soo i a1newa 

Kkr3»s tvA 
1 DcLbon im 
PAZVOj SOO 

skrbs ts*a 

I 

Vn 

I z v *»ii r i i s v»t Skup<£in« SR Slovani J« 

RK ZA varstvo 
o ka1J» i" ur«J *nje 

pnostora 
s£^£-rai 

Zw»*« uo dn i h m kupno* t i 

•Sts&S.«"* 2u*r« ; tanovanJ*KlH skupno«* i 
•snaii— 2v»zf» . _ konun nlri i ri * kupno«t i 

Zv 
ko rtun^l ni Ji 9kupnost i 

Zveea 
; * an o v Jsl<lh »kupno 9 t. 1 

7.VIV2A vodn i H 
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8 ofcMoin1 h 
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podje tja, ***** . - druž>i«n* po^o»tj* 

PODROČJE ENERGETIKE 

Skupščin« SR Slow«n i J« 

I 
Skupič 

SkupŠč in«i SR Slo«, 

I 
II z vriini cv»t 
Skupščin« SR Slov*n i j« 

Republ i?ika s 1 u*fca 
z* z«.po«loo*n J« 

S tnokoun* * 1 už bi* 
zu*z« »kupno* ti 
ZA zapos1ovanj« 

Co^Hodnv enoto-8) 

I 

I z vržfni s v»t : i na SR Slow*ni jwI 

RK zA 
»n»x*a«tiko 

3>© I ovna skupnost SIS »n«pa«* i k« 

Zu«z «. skupno * t i 
ca zapos1ovanj« 

r 
Rwpub1 i ška 
enev»et«k» mkupnukt 

Pos«]»na SIS 
X Ml »l»ktno- srosp« AAPS tvo i n 

tfk>« Miosroun 1^ tvo 

o dfco ** 

Po & w bn a SIS 
z« n *.f to i rt 

plin 
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PODROČJE KMETIJSTVA £ M 
GOZDfiRSTVfi 

Skupičin« S I« Slov«ni 

J*vno podjwtJ« ** «C <00 COKoi i rLno4PodJetJ<- za vzdnževanj« a vt ooes-t 

1 t *u1 Javr o 
1 J«w . *»0 dj . > 

i 
stna POdJetJa M In R ovst« 
užbo z oneje- no o-dsovomos t J o H 

-t-a. *n i 1 Iške o i J« 
<drufben« podjetja> 

** VARIANTA ; • t m I i šk» orgjin i r«*c i * *<o t podJ» » Ju, £mr 
Jih U3t»noue o¥je DPS 

«■ + 
Lukai Ko 
x»o djetj 

1 P» r> I n o I Je) I 

Iivriini sv»t |S]<up<Sin» SR Slov« 
□ 

RK k«etljstvc 
ffozdnn t vo 
p*»ehv«no 

Strokovne Službe 
fjZy»ac» H2S 

Stpokoun« s 1 u£ba 
odbor« Z-A wlio rno* Jo Zvese vodnih * kupnos -t i 

S trohoun« s 1 uifbc 
SIS r«  »osdarstvo 

Jl. 
R«pub 1 i .i km 

up*»»w a Z A flTOT dMf*S *uo 

SIS K a Poa p»jE»u«riJ • P**o lzuodnj« !hra.n« 
odbor z« P03P? i e-vanj« P*»o 1 Kvodnjt hr«nw 

Zvoz-a 
tsstjtet; t£ s kuv n osti 

o J>»o E A v arstuo kHetlj5J<ih E^MlJlSO 

. v odn 1 *1 ckupnos t 1 i. n 2v*x a Kmp r»wlJiiki h * kw *>r» osti 
odbor za «r« Jan J e- k»*» ti J*Vi h sphij 1 J? a 

PODROČJE POŽflRNECfl UARSTVrt 

Skupičšna SR Slowr 

II z vrini s ve-t 
Skupilm no SR SlovvniJ« 

■J avna i>o dj« tja na »odroflju »O X Jmr»* tvA 

KSLO 

Uprava za 
požarno 
u«rnoat 

Strokovna 
služba Zvezu 

SIS sa v« rs-tvo 
prod požarom 

Zveza SIS za 
v ar*-tvo pred 

poSar om 
Slove«1 Je 

o dbor 

bn u* t«nDU I Jvn« pn i r ''* r-i« bodo t_i« t Jaunsi pocivJe tj« . 
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DELEGATI ZSMS V DRUŽBENOPOLITIČNEM 
ZBORU SKUPŠČINE SR SLOVENIJE 
ČLAN SKUPINE DELEGATOV ZA 
DELEGIRANJE V ZBOR ZDRUŽENEGA DELA 
SKUPŠČINE SR SLOVENIJE SOCIALNO 
ZDRAVSTVENO PODROČJE, I. okoliš 
LJUBLJANA CENTER 
ČLANICA SKUPINE DELEGATOV ZA 
DELEGIRANJE V ZBOR OBČIN SKUPŠČINE 
SR SLOVENIJE IZ OBČINE MARIBOR 
-PESNICA 

PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA 

o samostojnem osebnem delu z osnutkom zakona 

(ESA-882) 

Delegati ZSMS v Družbenopolitičnem zboru, v Zboru zdru- 
ženega dela in v Zboru občin Skupščine SR Slovenije so 
skladno s pobudo dano na 34. seji Družbenopolitičnega zbora, 
2.11.1989 določili besedilo: 

- PREDLOGA ZA IZDAJO ZAKONA O SAMOSTOJNEM 
OSEBNEM DELU Z OSNUTKOM ZAKONA, 

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

Delegati predlagamo Skupščini SR Slovenije, da hkrati 
obravnava predlog za izdajo zakona z osnutkom zakona. Ta 
zahteva vsebinsko izhaja iz vsebine XXI amandmaja k ustavi 
SFRJ, predvsem pa XXIV amandmaja k ustavi SR Slovenije, 
rokovno pa tako obravnavo narekujejo zahteve po prestruktu- 
riranju gospodarstva in velik razkorak med dokončno prilago- 
ditvijo podjetniške zakonodaje in časom, ko bo zakonsko 
urejen ta del gospodarskega sistema. 

I. Ustavna podlaga 

Ustavna podlaga za izdajo zakona je podana v XXIV amandmaju 
k Ustavi SR Slovenije, po katerem je delovnim ljudem zajamčena 
pravica, da samostojno opravljajo dejavnosti z osebnim delom 
oziroma* osebnim delom in sredstvi, ki so lastnina občanov. 
Z zakorfom se lahko izjemoma določijo dejavnosti, ki jih ni 
mogoče samostojno opravljati z osebnim delom z vidika zavarova- 
nja življenja in zdravja ljudi, varnosti in obrambne sposobnosti 
države. Z zakonom se določijo načini zaposlovanja in združevanja 
v zadrugo, skupnost ali drugo organizacijo. 

Ustavno podlago velja obravnavati tudi v duhu določil XXI 
amandmaja k Ustavi SFR Jugoslavije, ki širše od slovenskega 
amandmaja določa, da se z zakonom lahko izjemoma določijo 
dejavnosti, ki jih ni mogoče samostojno opravljati z osebnim 
delom, kadar to zahteva narava teh dejavnosti ali poseben druž- 
beni interes, ter da se z zakonom lahko določijo pogoji za samo- 
stojno opravljanje dejavnosti z osebnim delom. 

II. Ocena stanja in razlogi za izdajo zakona 

II. 1. Norme glede skupnega in enovitega zakonskega ureja- 
nja SOD 

V Ustavi SFRJ in na tej osnovi tudi v Ustavi SRS iz 1974 leta je bil 
sistem samostojnega osebnega dela (v nadaljevanju: SOD) zasno- 
van dvotirno: za poklicne dejavnosti v sklopu 1. oddelka 1. 
poglavja (»položaj človeka v združenem delu «) in za delo, ki se 
opravlja s sredstvi v lasti občanov (v nadaljevnju pogojno: »obrt«), 
v sklopu lastnega oddelka istega poglavja. Zakon o združenem 
delu iz 1976 leta (v nadaljevanju: ZZD 76) je obravnavo že »parale- 
liziral«, kjer so bile za to vsebinske osnove, v spremembah in 
dopolnitvah iz decembra 1987 leta (v nadaljevanju: ZZD 87) pa je 
obravnava obeh delov sistema SOD že praviloma združena in 
uporaba pravnih pravil dosledno izenačena. 

Amandma XXI k ustavi SFRJ je poklicne dejavnosti izločil iz 
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Pri delu skupščinskih delovnih teles bodo sodelovali:- Vika 
Potočnik, 
- Tone Anderlič, 
- Marija Pehan, 
- Mauricio Olenik, 
- Zoran Thaler, 
- Duško Kos. 

Razpravam bosta prisostvovala tudi Miha Jazbinšek in 
Janez Kopač. 
dr. Bogdan Oblak, I. r. član skupine delegatov za delegiranje 
v Zbor združenega dela, socialno zdravstveno področje, I. 
okoliš Ljubljana Center 
Marija Pehan, I. r. članica skupine delegatov za delegiranje 
v Zbor občin Skupščine SR Slovenije iz občine Maribor - Pes- 
nica 
Vika Potočnik, I. r. delegatka v Družbenopolitičnem zboru 
Tone Anderlič, I. r. delegat v Družbenopolitičnem zboru 
Mauricio Olenik, I. r. delegat v Družbenopolitičnem zboru 
Duško Kos, I. r. delegat v Družbenopolitičnem zboru 
Zoran Thaler, I. r. delegat v Družbenopolitičnem zboru 

oddelka o združenem delu, ukinil termin »osebno delo samo- 
stojno kot poklic« in integriral pravno urejanje tega področja pod 
skupni naslov 6. oddelka »samostojno osebno delo«. Tako od 
novembra 1988 v zveznem merilu ustavna norma govori le o SOD, 
lahko z ali brez sredstev v lasti občanov, z urejevalskim instrumen- 
tarijem, ki je zasnovan dokončno enovito, v republiškeem merilu 
pa je to doseženo z amandmajem XXIV k Ustavi SR Slovenije. 

II. 2. Norme glede razpona dejavnosti v zakonskem urejanju 
Razpon dejavnosti, ki bi jih bilo možno opravljati po obeh tirih, 

je bil vseskozi najširši. 
Glede poklicnih dejavnosti je bil tako v ustavah kot v ZZD 76 

sicer prisoten zametek taksativnega naštevanja, vendar vedno 
z varovalno navedbo glede odprtih možnosti opravljanja katere- 
koli druge dejavnosti. Ustavi sta naštevali »umetniško ali kakšno 
drugo kulturno, odvetniško ali drugo poklicno dejavnost«, ZZD 76 
pa je umetniško dejavnost razčlenil in posebej izpostavil še znan- 
stveno. Nikjer tako ni bilo iz tega naslova osnove za kakršnekoli 
bodoče utesnitve bodisi v sklop umetniških in odvetniških dejav- 
nosti, bodisi v sklop družbenih dejavnosti, oz. da iz tega naslova ni 
moč opravljati tudi gospodarskih dejavnosti. V dokaz: zakon 
o graditvi objektov je uporabil to sitemsko podlago, ko je odprl 
možnosti projektiranja kot poklicne dejavnosti gospodarskega 
značaja. Glede razpona poklicnih dejavnosti sploh niso bile pri- 
sotne nobene omejitve do ZZD 87, ki je določil »svobodno oprav- 
ljanje vseh, razen tistih katerih opravljanje je z zakonom prepove- 
dano«. 

Glede »obrtnih« dejavnosti, pa je bila ustava SFRJ povsem 
nedvoumna, odprta. Obstojala je le možnost zakonske prepovedi 
opravljanja posamezne dejavnosti, če bi tako zahteval družbeni 
interes. Ustava SRS je za »obrtne« dejavnosti sicer potrdila naj- 
širši možni razpon »gospodarskih in negospodarskih dejavnosti«, 
vendar je z izvirno rešitvijo — pridevkom »z zakonom določenih« 
- konfederalizirala prizadevanja zvezne ustave, oziroma je uvedla 
določevalsko normo tja, kjer je na zvezni ravni obstojala le prepo- 
vedna. ZZD pravico opravljanja vseh tovrstnih dejavnosti, razen 
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zakonsko prepovedanih, navaja že leta 1976 in samo ponavlja leta 
1987. 

Zvezni amandma XXI je vprašanje razpona dejavnosti povsem 
opustil. Le, »kadar to zahteva narava teh dejavnosti ali poseben 
družbeni interes, se lahko z zakonom izjemno določijo dejavnosti, 
ki jih ni mogoče samostojno opravljati z osebnim delom«. Repu- 
bliški amandma XXIV je to prepovedno normo še zožil le na vidik 
zavarovanja življenja in zdravja ljudi ter varnosti ter obrambne 
sposobnosti države. 

II. 3. Stanje zakonske urejenosti tega področja v SR Sloveniji 
Kljub ustavno-zakonskim možnostim, to področje zakonsko ni 

bilo v celoti urejeno. »Obrtne« dejavnosti je obravnaval obrtni 
zakon, poklicne dejavnosti pa niso bile obravnavane z vidika 
enotnega urejanja. S samostojnim zakonom o kulturnih delavcih 
se je urejala le umetniška dejavnost (napačen naslov zakona I). 
Odvetniška, projektantska (z omejitvami) in socialnovarstvena 
(nekatera dela) dejavnost se je urejala v okviru področnih zako- 
nov. Samostojno osebno delo v vseh ostalih možnih dejavnostih 
še ni pravno urejeno. Veljalo je, kot je predlagatelj zapisal še 
aprila 1988 v predlogu za izdajo zakona o spremembah in dopolni- 
tvah obrtnega zakona: »Sistemski pogoji, ki morajo biti kumula- 
tivno izpolnjeni za opravljanje SOD so dinamična kategorija, ki 
ima lahko v toku razvoja različno konkretno vsebino«. Izven 
ustavne in zakonske norme so, torej, veljali še drugi sistemski 
pogoji, ki niso dovoljevali ureditve za cel spekter potreb, seveda 
zaviralni. 

Dosedanji primarni zaviralni instrument v republiki je bil »pravni 
institut« pravne praznine oziroma točneje, je bila takšna operaci- 
onalizacija, ki je enostavno ni bilo. Potrebnih zakonov se eno- 
stavno ni napisalo. Za krnitev ustavnih pravic je bil zlorabljen še 
instrument dvotirnosti obravnave SOD, instrument določanja 
dovoljenih »obrtnih« dejavnosti, instrument prepovedovanja 
posameznih dejavnosti v drugi področni zakonodaji in inštrument 
določanja pogojev za opravljanje (»obrtnih«) dejavnosti. Svojevr- 
sten instrument je bila geneza obrtnega zakona, ki je bil zlorabljen 
za blaženje najhujših prisotnih pritiskov tudi na neobrtnih področ- 
jih, da ni bilo treba omogočiti potencialnega razvoja SOD v celoti. 
Termin obrt v »širšem« smislu je zato vztrajna izmišljotina obrt- 
nega zakona samega. »Obrt« ne ustreza ne njegovemu razponu 
dejavnosti, ki gre danes celo do intelektualnih, ne produkcij- 
skemu načinu, ki v malem gospodarstvu ni več samo »obrten«, 
rokodelski, ne ustreza pa niti glede posledic, ki jih povzroča, 
recimo pri obdavčitvah. 

Zakonodaja še ne sledi novim ustavnim opredelitvam. Tisto 
s čemer trenutno razpolagamo je zastarelo (obrtni zakon je 
v odnosu na Ustavo SFRJ zastarel v mesecu in pol, dokončno 
v kontekstu zakona o podjetjih pa v treh mesecih, zakon o samo- 
stojnih kulturnih delavcih ni doživel sprememb po ZZD 87 glede 
zaposlitvenih možnosti), v ostalem so to pravne praznine in resor- 
ske prepovedne norme. 

II. 4. Konkretne možnosti za opravljanje dejavnosti s samostoj- 
nim osebnim delom v SR Sloveniji 

Posamezniki raznih delovnih, poklicnih in poslovnih orientacij 
so uresničevali svoje vseskozi iste ustavne pravice v pogojih 
dinamike dogovornega prava (vsakokrat rečeno, z »največjim 
dometom v okviru veljavnih ustavnih določil«) zelo različno. 

Odvetniško in nekaj obrtno-gospodarskih dejavnosti je bilo 
možno opravljati že na osnovi zakonov izpred 1974 leta, za obrtno, 
gostinsko, avtoprevozniško in brodarsko dejavnost ter prodajo na 
drobno se je obrtni zakon uskladil z ustavo po petih oz. devetih 
letih. Prva možnost legalnega poklicnega delovanja je bila dana 
šele osem let po sprejetju ustav z zakonom o samostojnih kultur- 
nih delavcih (le za umetniške dejavnosti). Druga in zadnja mož- 
nost legalnega poklicnega delovanja je bila dana deset let po 
sprejetju ustav z zakonom o graditvi objektov za projektante za 
potrebe gradnje občanov. 1985 leta je bil noveliran obrtni zakon, 
ki je že naštete dejavnosti razširil še na turistično (delno) ter drugo 
gospodarsko in negospodarsko (!) dejavnost. Enajst let je bilo 
torej treba, da je povzel dikcijo slovenske ustave, vendar jo takoj 
spremenil v »gospodarsko in drugo« na račun družbenih dejavno- 
sti s sredstvi v lasti občana. In šele tisto, kar je skril med izjeme od 
prepovedi, je bil njegov doprinos, to je opravljanje storitev 
reklame in ekonomske propagande, ekonomskih, tehnoloških, 
organizacijskih in svetovalnih storitev, knjigovodskih storitev, 
obdelave podatkov in računalniškega programiranja. 

Povod za najnovejšo novelacijo obrtnega zakona so bile spre- 
membe in dopolnitve ZZD iz decembra 1987, čeprav je ista le 
prepovedna ustavna in zakonska dikcija veljala že trinast oz. 
enajst let. Ta »prelomni« obrtni zakon ni ob sprejetju v septembru 
1988 uspel v svojem glavnem prizadevanju razširiti razpon dejav- 
nosti, družbene je celo izločil. Ovira je bila v dvojem: vse doseda- 
nje prepovedi obrtnega zakona so skoraj identično podvojene 
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v relevantni področni zakonodaji in vse zahtevnejše finančne, 
tehnične in poslovne storitve so obravnavane v področni zakono- 
daji glede pogojev za registracijo in delovanje le za organizacije 
združenega dela. V prvem primeru predlagatelj zakona ni isto- 
časno pripravil tudi sprememb področne zakonodaje oziroma 
uporabil drugih pravnih možnosti, v drugem primeru pa ni upora- 
bil možnega določila, da je pod istimi pogoji, kot veljajo za OZD, 
možna registracija in delovanje tudi v siste_mu SOD. 

Danes posamezniki (pa tudi njihove asociacije) še ne morejo 
uresničevati pravic do opravljanja dejavnosti s SOD: 

- na vseh gospodarskih področjih, kjer se zakonske opredelitve 
pogojev za konstituiranje in opravljanje dejavnosti nanašajo le na 
OZD ne pa tudi na razne oblike SOD - predvsem na področju 
izvajalskih storitev v SIS materialne proizvodnje (prometnem, sta- 
novanjskem, komunalnem, vzdrževalskem, energetskem, rudar- 
skem) in na področju finančnih, tehničnih in poslovnih storitev (v 
bančništvu, zavarovanju, špediterstvu, urbanističnem in gradbe- 
nem projektiranju, inženiringu, geodeziji, geoloških raziskovanjih, 
delno na razvojno raziskovalnem področju); 

- na področju vseh tistih družbenih dejavnosti, kjer so zakon- 
ske opredelitve podobno pomanjkljive kot zgoraj, kjer obstajajo 
izrecne resorske prepovedne norme ali pa kjer obstajajo pravne 
praznine - to je na področju izobraževanja, znanstveno-razisko- 
valne dejavnosti, založniške in časopisne dejavnosti, dejavnosti 
varstva kulturnih dobrin, kulturno-izobraževalne in sorodne 
dejavnosti, dejavnosti RTV, tehnične obdelave, distribucije in 
predvajanja filmov, na področju telesne kulture, rekreacije in 
športa, zdravstva, družbenega varstva otrok in socialnega varstva; 

Iniciativa se izčrpava danes že v izborjevanju osnovnega 
a dvomljivega statusa, z možnostjo takojšnje inkriminacije. Usta- 
navljale so se zasebne turistične agencije v trenutku njihove 
izrecne zakonske prepovedanosti, politični publicisti so obsojeni 
skrivati se za statusom samostojnega kulturnega delavca, ekono- 
misti in pravniki s statusom kulturnih (?!) delavcev se združujejo 
v trajne delovne skupnosti za računalniški inženiring (?!). 2400 
državljanov v SRS od duhovnikov preko kolporterjev do inovator- 
jev delujejo samostojno že danes vendar brez zakonskega sta- 
tusa, so le socialno zavarovani, brez pogojev za delo in poslova- 
nje, ki iz statusa izhajajo itd, itd, itd.. Tu seveda o potencialih, ki se 
skrivajo v črni praksi sploh ne govorimo. 

V ilustracijo, kaj prinaša parcializacija pravnega urejanja v kom- 
binaciji z delavnostjo po lastni izbiri, naj služi primerjava rezulta- 
tov prizadevanj dveh republiških komitejev iz istega nadstropja 
iste hiše, tistega za kulturo in tistega za raziskovalno dejavnost in 
tehnologijo. Ob isti ustavni osnovi in izrecni taksativni izenačeno- 
sti umetniških in znanstvenih dejavnosti v ZZD 76 je prvi z zako- 
nom o samostojnih kulturnih delavcih sprožil nesluten razmah 
umetniških svobodnih poklicev in njihovih trajnih delovnih skup- 
nosti, drugi pa, še vedno na stopnji vsakršnega razvojnega 
modrovanja, ni vzpostavil pogojev za samostojno opravljanje niti 
enega znanstvenega poklica in za ustanovitev niti ene trajne 
delovne skupnosti s tega področja. 

II. 5. Dosedanje aktivnosti 
Skupščina SR Slovenije je že 1985 leta sprejela skleg, da je 

treba proučiti potrebo po pripravi celovitega zakona, k» naj bi 
urejal vsa področja, ki jih je mogoče opravljati s SOD. V tem duhu 
so stališča ZSMS iz 1986, stališča CK ZKS in predsedstva SRS iz 
1987. Že od konca 1987 imamo zakonsko sprejet tematsko nedvo- 
umen in konsistenten sklop izhodišč, od konca 1988 pa sintetizi- 
ran v amandmajih XIX, XXI, XXII in XXIII k Ustavi SFRJ. 

Te pobude in izhodišča niso bila zakonsko operacionalizirana. 
Tako je bila Skupščina SRS je ob sprejetju obrtnega zakona 
v septembru 1988 prisiljena sprejeti sklep, da gre le za vmesno 
fazo v spreminjanju zakonodaje na tem področju in dati takojšnje 
nadaljnje zadolžitve izvršnemu svetu Skupščine SRS. Ne da zako- 
notvorec tako v tem primeru, kot v vseh nadaljnjih aktivnostih, ni 
bil sposoben anticipirati bodoče koncepcije SOD, on ni sledil že 
»kumulativno izpolnjenim sistemskim pogojem«, ne zveznemu 
deležu le-teh, ne slovenskemu. 

Lansko leto je zakonotvorec problematiko zapeljal na napačni 
tir z Informacijo IS SRS z dne 7.4.1988 o sistemskih možnostih in 
pogojih za opravljanje SOD v družbenih dejavnostih in s predlo- 
gom programa dela Skupščine SRS v letu 1989 na izhodiščih te 
informacije. Na tej osnovi so bile vodene tudi nadaljnje razprave 
v telesih SZDL in SIS. 

Program dela skupščine je predvideval ukinjanje resorskih pre- 
povednih norm in pravnih praznin s spremembami in dopolni- 
tvami zakonodaje postopoma in, če bi predlagana dinamika spre- 
minjanja obveljala, bi le-to trajalo precej let. Na dnevni red nista 
bila dana oba osnovna a zastarela zakona. Predvidevala se je 
obravnava posebnega zakona za področje družbenih dejavnosti, 
vendar s pripisom, da se je pri tem treba zavzemati za celovito 
ureditev SOD v enem zakonu. Informacija je torej zasadila seme 
parcializacije, ki bi po načelu »deli in vladaj« še naprej podobno 
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obvladovala področje SOD. Skupščina se ni mogla otresti inercije 
glede reševanja tega vprašanja in je s programom dela tako kljub 
»perspektivi, ki je že bila tu« z ignoranco določil zveznih amand- 
majev odločila nekonzistentno, bodisi da naj bi se pisali najprej 
začasni in nato pravi zakon, bodisi da se je pod naslovom zakona 
o SOD na področju družbenih dejavnosti vendarle odločila za 
enovit zakon. Izvršnemu svetu je naložila naloge glede relevantnih 
sprememb zakonodaje sočasno z delom na spremembah republi- 
ške ustave. 

S programom dane naloge niso izpolnjene. Kakršnekoli že, so 
nato izpadle še iz periodičnega načrta za zadnje četrtletje 1989. 
Zato se je skupina delegatov odločila izkoristiti svoje predlagatelj- 
ske pravice in predlagala uvrstitev predloga za izdajo zakona 
o samostojnem osebnem delu z osnutkom zakona na dnevni red 
skupščine še pred iztekom leta. 

II. 6. Zadnja izoblikovana stališča 
Informacija IS SRS je v sklepnih ugotovitvah predlagala, da se 

»glede na pravne, organizacijske in interesne razlike v obsegu, 
pogojih in načinu opravljanja samostojnega osebnega dela 
skupna zakonska regulacija izvede ločeno za dejavnosti, ki se 
razvrščajo v gospodarske dejavnosti in za dejavnosti, ki se razvrš- 
čajo v negospodarske«, za prve z veljavnim obrtnim zakonom in 
za druge z novim zakonom, ki bo to urejal za družbene dejavnosti. 
To bi bilo upravičeno, če bi se vsaj za pretežni del tematskih in 
urejevalskih prvin ločnice razlik »kumulativno« znašle ravno na 
predlagani meji. Žal pa predlog ne izhaja iz same narave stvari, 
kajti: 

- z lastnimi delovnimi sredstvi dela tako optik kot zobozdrav- 
nik, brez njih dela tako projektant kot igralec, še drugače, danes 
brez jutri z njimi dela tako računalniški programer kot učitelj 
klavirja; 

- poklic ima tako inženir kot zdravnik, tako električar kot tonski 
mojster, po drugi strani pa ga ne rabi ne izdelovalec igrač ne 
pisatelj; 

- zaposluje lahko tako trgovec kot galerist, sam lahko dela tako 
razvojnik kot kulturni animator, še drugače, danes brez zaposle- 
nih jutri z njimi lahko dela tako geodet kot lastnik športne dvo- 
rane; 

- posebnega družbenega pomena je tako javna higiena kot 
medicinska terapija, v svobodno menjavo dela se vključuje tako 
vzdrževalec lokalne toplarne kot rejnik, še drugače, svoje cene 
tržno oblikuje tako mizar kot oblikovalec; 

- v trajne delovne skupnosti lahko združujejo svoje delo tako 
interdisciplinarni projektantski timi kot tirni s področja vizualnih 
komunikacij, v začasne tako nosilci enkratnega inženiring posla 
kot glasbeniki pop skupin, še drugače, v zadruge lahko združijo 
svoja sredstva tako obrtniki kot ustanovitelji ambulante; 

- pogoji za opravljanje dejavnosti so tako v zakonu o temeljih 
varnosti cestnega prometa kot v zakonu o javnem obveščanju, še 
drugače, še najmanj (posebej za obrt v pravem pomenu besede) 
jih ima tako obrtni zakon kot zakon o kulturnih delavcih, splošne 
določbe obeh so itak iste, prvi ima register, drugi pa razvid, 
o splošnih tehničnih predpisih, predpisih o varstvu pri delu, sani- 
tarnih predpisih, predpisih o uporabi poslovnih prostorov, ki ne 
poznajo v »Informaciji« začrtane ločnice, pa sploh ne bi veljalo 
govoriti; 

- več dejavnosti lahko opravlja tako lončar, ki še prodaja, kot 
samostojni glasbeni interpret, ki še poučuje, postransko se lahko 
tako slaščičari kot ustvarja program lokalne KTV, in, še drugače, 
lokacijske dokumentacije ne more izdelovati samostojni urbani-,^ 
stični načrtovalec, zbiranje krvi pa tudi ni za kakega samostojnega 
transfuzista; 

- isto je načelo neposrednega dela, ista načela socialnega 
zavarovanja, ista načela za skrb za lastni razvoj in skupni razvoj 
dejavnosti, različne bi bile lahko le davčne stopnje. 

Kje je torej sploh problem? V monopolnih interesih, ki jih 
zakonotvorec jemlje kot »sistemski pogoj« Informacije. Tačas, ko 
je v obrtnem zakonu že opravil z instrumentom določanja, je ob 
isti zakonski in ustavni podlagi njegova Informacija polna dikcij 
kot so: »ki bi bile z zakonom dovoljene na področju družbenih 
dejavnosti«, »bi se z zakonom omogočilo opravljanje določenih 
storitev«, zraven pa še »razlike v obsegu« itd. Tu pa seveda nismo 
več na področju dogovornega temveč na področju neustavn(ost- 
n)ega prava. 

Pač pa so razprave v telesih RK SZDL in SIS vendarle (za 
področje družbenih dejavnosti) rezultirale v spoznanje, da velja 
z zakonom opredeliti le skupna sistemska izhodišča, vse specifič- 
nosti posameznih dejavnosti pa urediti s področnimi zakoni. 

II. 7. SOD v kontekstu zakona o podjetjih 
Zakon o podjetjih opredeljuje skupna sistemska izhodišča za 

opravljanje gospodarskih dejavnosti. Ko bo predmet zakona raz- 
širjen še na druge organizacije (za opravljanje negospodarskih 
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dejavnosti), ali pa bo to vprašanje razrešeno s posebnim zako- 
nom, bodo sistemska izhodišča za potrebe vseh organiziranih 
gospodarskih in negospodarskih subjektov konzistentno zaokro- 
žena. V tem kontekstu preostane zakonu o samostojnem oseb- 
nem delu le opredelitev skupnih sistemskih izhodišč za potrebe 
formalno ne posebej organiziranih gospodarskih in negospodar- 
skih subjektov. 

Zgornje operacionalizira zakon o podjetjih z določili o pravnem 
statusu in oblikah organiziranja (vključno upravljanja), ki izhajajo 
iz lastnine. Predmet zakona so vse asociacije, ki so pravne osebe, 
vključno z zadružnimi podjetji, obratovalnicami in kmečkimi 
gospodarstvi, oziroma vključno z vsemi asociacijami zasnovanimi 
na zasebni lastnini. Kot predmet zakona (z vidika SOD) nastopajo 
torej asociacije, kjer je zasebna lastnina ločena od osebne ali pa 
se tako vsaj redno vodi, kadar gre za neomejeno odgovornost 
lastnika. V tem kontekstu preostane zakonu o samostojnem oseb- 
nem delu operacionalizacija le za potrebe fizičnih oseb, pri kate- 
rih se zasebna (proizvajalska) lastnina praviloma ne ločuje od 
osebne. 

Medtem ko sta nosilec samostojnega osebnega dela in podjetje 
(ali druga organizacija) na trgu blaga in storitev nedvomno enako- 
pravna, pa, izhajajoč iz narave stvari, to ne more povsem veljati za 
trg kapitala in delovne sile. Formalna neorganiziranost lastnine 
fizičnih oseb onemogoča organiziran pretok kapitala drugih za 
potrebe njihovega delovanja, formalna neorganiziranost poslova- 
nja pa je ovira za neomejen cibseg dopolnilnega zaposlovanja. 

II. 8. Razlogi za izdajo zakona 
Primarni razlog za izdajo zakona je v obvezi Skupščine SR 

Slovenije, da omogoči delovnim ljudem uresničitev z ustavo 
zajamčene pravice, da samostojno opravljajo dejavnost z osebnim 
delom oziroma z osebnim delom in lastnimi sredstvi. 

Sekundarni razlog je, da to stori učinkovito z vidika rokov, 
celovitosti, celotnosti, predvsem pa z vidika racionalnosti druž- 
bene režije, ki jo tako sprejetje zahteva. Utrujanje skupščinskih in 
političnih struktur s parcialnim odločanjem, pri katerem se bo 
vedno znova izkazalo, da za odpiranja sistemskih vprašanj ni 
manevrskega prostora, da je torej jalovo odločanje o že odloče- 
nem (sicer pa zna biti neustavno), ne opravičuje cene resorskega 
(področnega) pristopa k spremembam in dopolnitvam zakono- 
daje na tem področju. Pač pa velja disciplinirati nadaljnje napore 
v ustvarjanje drugih stimulativnih instrumentov, davčno politiko, 
dostopnost poslovnih prostorov, dostopnost kapitala, dostopnost 
do informacijskih sistemov. Za ustanovitveni inženiring, marke- 
ting, poslovne servise bo znalo poskrbeti že samostojno osebno 
delo samo. 

Podrejen razlog (a z ogromnim doprinosom) je zahteva glede 
oženja maneverskega prostora za republiške »operacionaliza- 
cije«. Ni, seveda, da ne bi vedeli, da je že ustava pisana s figo 
v žepu, da ima vgrajen »program«, za temeljnimi načeli še »under- 
ground« pranačela. Vendar pa so bile ustavne kaii (tudi z elementi 
pravnega diletantizma) razvite pravzaprav v svoje lastno na- 
sprotje. 

Vsebinski razlogi za izdajo zakona so »konzumirani« že s spre- 
jetjem ustavnih amandmajev in jih tu samo obnavljamo: 

- možno bo razširiti krog producentov, omogočena bo ustvar- 
jalnejša in produktivnejša izraba vseh potencialov, predvsem pa 
znanja in sredstev, vzpodbujeno povečanje zaposlenosti ter zago- 
tovljena socialna varnost na podlagi osebnega dela tako v gospo- 
darskih kot negospodarskih dejavnostih brez ostanka, vključno 
s postransko dejavnostjo in občasnim delom študentov, delavcev 
in občanov, 

- dana bo možnost več za dvig obsega in kvalitete storitev, dvig 
kvalitete življenskega standarda, za razširitev kroga konkurentov 
s hitrejšim odzivom na povpraševanje in potrebe, deloma se bo 
ublažila zadrega zaradi premajhnih sredstev za vse programe 
skupnih in splošnih potreb. 

III. Načela, s katerimi naj bodo urejena razmerja 
in cilji, ki se želijo doseči, in poglavitne rešitve 

III. 1. Načela in cilji 
1. Iex generalis za zasebne poklice — antipod zakona o podjetjih 

Zakon je celosten antipod oziroma komplement zakonu 
o podjetjih (in drugih organizacijah) z vseh vidikov njegovega 
predmeta, zato na enem mestu določa splošne pogoje za opravlja- 
nje dejavnosti s samostojnim osebnim delom (lex generalis). 
Posamezne posebne pogoje (lex specialis) naj, po vzoru kot za 
podjetja in druge organizacije, določajo področni (resorski) in 
drugi zakoni. To pa v izogib bodisi neenakopravnemu obravnava- 
nju zasebnikov v odnosu na podjetja in druge organizacije bodisi 
neracionalnemu ponavljanju posameznih zakonskih rešitev. 

Antipoden (nasproti postavljen) je tudi naslov zakona, oziroma 
njegova terminologija. Vsled nerodnosti termina »opravljanje 
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dejavnosti s samostojnim osebnim delom« in izvedenk iz njega, 
recimo, »delovni človek, ki samostojno opravlja dejavnost z oseb- 
nim delom«, je terminološka redefinicija nujna. Pri tem je važno, 
da se doseže še večjo pomensko jasnost, kot jo nudi ustavna 
dikcija. 

Individualnost dela nasproti kolektivnosti dela v podjetju ali 
drugi organizaciji je osnovna zakonska konstituanta, ki je ne 
beseda »osebno« ne »samostojno« ne odražata dovolj ustrezno, 
ker je takšno delo običajno tudi v podjetju (samostojni referent 
ipd., delo pa se praviloma opravlja osebno). Pač pa je nesporno, 
da je individualni enoti dela najbližja soznačnica poklic, to je vrsta 
(neposrednega) dela, ki ga opravlja aktivna oseba, da si s tem 
pridobi sredstva za preživljanje. Posameznikov poklic je pravi- 
loma tudi določnica registracije, kar v primeru podjetja seveda ni 
pravilo. Ker samostojno osebno delo nedvoumno vključuje 
zasebno lastnino (nikakor ne kot podrejeno kategorijo »oseb- 
nemu delu« in praviloma v prepletu z osebno lastnino) in, lahko bi 
rekli, integralni »zasebni« produkcijski način, pri čemer je samo- 
stojnost samo ena od njegovih značilnosti, bi bila s takim termi- 
nom ločljivost v odnosu na podjetja in druge organizacije dovolj 
izražena. Tam zasebna lastnina ni neposredno povezana z delov- 
nim mestom. 

Ustrezen je tudi termin zasebnik v odnosu na zasebnega podjet- 
nika, po eni strani z vidika njunega razločevanja, po drugi strani 
pa z vidika njune izenačenosti. 

2. največji možni razpon dejavnosti 
Z zasebnim poklicem je mogoče opravljati vse dejavnosti (ozi- 

roma razna dela), ki niso prepovedane z lex specialis, temelječim 
na ustavni podlagi, kot je opredeljena v slovenski ustavi -var.: 
oziroma v kombinaciji z ustavno podlago, kot je opredeljena 
v zvezni ustavi, ker se zdi, da zožitev prepovedne norme v sloven- 
ski ustavi ne odraža povsem narave stvari-. S samostojnim oseb- 
nim delom je po pravnem tolmačenju slovenske ustave možno 
opravljati dejavnost recimo osnovne šole, če ni ovira zaposlitveni 
limit, vendar če se z ustanovitvijo trajne delovne skupnosti ta 
prepreka odpravi, je zasebna osnovna šola povsem realna mož- 
nost. Taka klavzula tudi onemogoča arbitrarnost upravnih orga- 
nov. 

3. različne temeljne statusne opredelitve 
Zasebnik je fizična oseba, ki nedvomno opravlja poklic zaradi 

pridobivanja dohodka, ne pa tudi nujno zaradi dobička. Predpo- 
stavlja se rednost opravljanja dejavnosti z neomejenim lastnim 
tveganjem, sredstvi in odgovornostjo. Pravni status ima tudi 
delovni prostor ali druga nepremičnina (obratovalnica, posloval- 
nica, delavnica ipd.), ki je tudi predpogoj za eventualno uveljavlja- 
nje lastnosti pravne osebe. Pod istimi pogoji je možno redno 
opravljati zasebni poklic tudi postransko, občan pa v omejenem 
obsegu občasno. 

4. enakopravni pogoji delovanja 
Ob pogoju vpisanosti v register zasebnikov in izpolnjevanja 

izobrazbenih, materialnih in drugih pogojev imajo zasebniki na 
trgu blaga in storitev in v drugih oblikah menjave enak položaj, 
pravice in odgovornosti, po drugi strani pa je prav, da smejo in 
morajo opravljati dejavnost pod istimi kadrovskimi, tehničnimi, 
varstvenimi, sanitarnimi, prostorskimi in drugimi pogoji, istimi 
pogoji poslovanja, istimi režimi cen ter istimi pogoji nadzora kot 
podjetja in druge organizacije z istega področja dejavnosti. Enaki 
so tudi pogoji opravljanja dejavnosti v skladu z zakonom, pred- 
pisi, pooblastili, dobrimi poslovnimi običaji, poslovno, moralo in 
etičnim kodeksom. 

5. enakopravni družbenoekonomski položaj 
Zasebnikom je zajamčena pravica, da uresničujejo z ustavo 

določeni družbenoekonomski položaj, v načelu z enakim dose- 
gom kot zasebni podjetniki, vključno glede volilne pravice. 

6. omejitve zaposlovanja 
Ob cilju sproščanja zaposlitvenih možnosti je iz že povedanih 

razlogov dopolnilno zaposlovanje delavcev številčno limitirano, 
njihove pravice in obveznosti pa se urejajo s kolektivno pogodbo. 
Važno je, da je v kontekstu zasebnih podjetij razumeti obveznost 
zakonskega reguliranja limit zaposlovanja kot le še povsem teh- 
nično kategorijo, kot z zakonom ocenjeno zgornjo mejo, ko se 
vodstvene, organizacijske, tehnološke pa tudi lastninske oblike in 
oblike poslovanja v sistemu SOD izčrpajo in je prehod v sistem 
zasebnega podjetja obvezen. 

7. različne oblike povezovanja in združevanja 
Formalno neorganizirana oblika združevanja je družabništvo, 

kjer se prepletata delo in lastnina, zaradi česar je to enovit pravni 
subjekt. Zasebniki ohranijo svojo osnovno pravno sposobnost, 
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kadar se medsebojno >var.: ali tudi z občani in delavci v podjetjih 
in drugih organizacijah- združujejo v zadrugo, skupnost ali drugo 
organizacijsko obliko. Razlog združevanja je svoboden, poimeno- 
vanje sledi pretežnemu predmetu združevanja. Združitev 
v zasebno podjetje ali drugo organizacijo pa pomeni, da jim 
samostojni pravni status preneha. 

Združevanje v različnih oblikah kooperacije in trajnejšega sode- 
lovanja ni povezano s kakršnimikoli statusnimi spremembami, 
lahko pa je povezano s pravico do soupravljanja. 

Zasebniki, njihove zadruge, skupnosti in druge oblike organizi- 
ranja se >var.: obvezno- združujejo v ustrezna združenja in zbor- 
nice iz stanovskih razlogov. 

8. možnosti poslovanja in upravljanja v združbah 
Za zadrugo, skupnost ali drugo organizacijsko obliko združeva- 

nja zasebnikov ter za civilne pravne osebe se smiselno uporab- 
ljajo >var.: določila zakonodaje s področja zadružništva in< dolo- 
čila zakona o podjetjih oziroma drugih organizacijah, ki se nana- 
šajo na zadruge. 

111.2. Poglavitne rešitve 

1. temeljna načela in rešitve 
Zakon v prvem delu razdeluje temeljna načela in rešitve izhaja- 

joč iz v predlogu predstavljenih ciljev, ki pa v zakonu niso navajani 
temveč so le posredno zaznavni. 

2. osnovne določnice obsega poslovanja oziroma delovanja 
V drugem delu zakon operacionalizira vprašanja vrste dejavno- 

sti in dopolnilnega zaposlovanja z vidika optimalne restrikcije. 

3. parametri delovanja oziroma poslovanja 
V tretjem delu zakon operacionalizira pogoje za opravljanje 

dejavnosti, odgovornost in nadzor ter uresničevanje družbeno- 
ekonomskih odnosov, z vidika enakopravnosti s podjetji ter logič- 
nega reda. 

4. formalno-statusna vprašanja 
V četrtem delu zakon operacionalizira pogoje pridobitve, prene- 

hanje, začasnost in mirovanje statusa, firmo in sedež ter zasnovo 
registra zasebnikov z vidika učinkovitosti in racionalnosti celote 
urejanja teh vprašanj. 

5. združevanje zasebnikov 
V petem delu zakon operacionalizira vprašanja združevanja 

zasebnikov samo z vidika predmeta tega zakona. 

6. zaključne določbe 
V šestem delu zakon določa kazenske sankcije samo z vidika 

predmeta tega zakona, prehodne in končne določbe pa z vidika 
razveljavitve podvojenih zakonov, uskladitve zakonodaje in 
z vidika uskladitve delovanja delujočih subjektov z zakonom. 

IV. Finančne in druge posledice 

Predlagane zakonske rešitve ne terjajo finančnih sredstev za 
njihovo izvedbo iz proračunov družbenopolitičnih skupnosti, niti 
novih materialnih obveznosti za organizacije in skupnosti. Z zako- 
nom pa se povečuje obseg administrativnih opravil občinskih 
upravnih organov, toliko kolikor se bo povečalo število prijav za 
vpis v register, ki pa ne bodo vezana na postopek odločanja in 
dovoljevanja, temveč ugotovitvenega sklepanja, in bodo zato raci- 
onalnejša. Nekaj več opravil bo v vmesnem obdobju zaradi prere- 
gistriranja. Odloki na občinskem nivoju odpadejo. 

Spremembe zakona bodo terjale tudi spremembe in dopolnitve 
ustreznih predpisov o strokovni izobrazbi in preizkusu znanja 
oziroma določitvi dejavnosti za katere ni potrebna izobrazba ozi- 
roma preizkus znanja, ter dopolnitve obstoječih nomenklatur in 
enotnih navodil za vodenje registrov. 

Po sprejemu ustavnih dopolnil mora republiški izvršni svet 
dograditi ves sistem zakonodaje z vidika lex specialis samostoj- 
nega osebnega dela na osnovi celovite analize sistemskih rešitev 
in potrebnega dosega regulacije izven obveznosti, ki bi izhajale iz 
tega zakona. 

Ustanovitev stanovskih zbornic in združenj za področja dejav- 
nosti, kjer jih še ni, niso neposredna zahteva oziroma posledica 
tega zakona, še posebej, če bi obveljala rešitev, da zbornic in 
združenj, še posebej v pogojih zasebnega podjetništva, ne bi 
ustanavljali za zasebnike posebej. 
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OSNUTEK ZAKONA 

o samostojnem osebnem delu 

PRVI DEL 

I. TEMELJNE DOLOČBE 

1. člen 
(predmet zakona) 

(1) Ta zakon določa splošne pogoje za opravljanje dejavnosti 
s samostojnim osebnim delom (v nadaljevanju: zasebnega 
poklica) glede vrst dejavnosti, delovnih sredstev, oblik združeva- 
nja zasebnikov, dopolnilnega zaposlovanja, postranskega oprav- 
ljanja zasebnega poklica, pogojev delovanja, položaja in odgovor- 
nosti, nadzora, statusnih in poslovnih razmerij, vodenja registra 
>var.: razvida, var.: imenika- in drugih razmerij s tega področja. 

(2) Posamezne posebne pogoje za opravljanje zasebnega 
poklica določajo >var.: področni in< drugi zakoni. 

2. člen 
(razpon dejavnosti) 

(1) Z zasebnim poklicem je po določilih tega zakona mogoče 
opravljati vse dejavnosti oziroma razna dela iz posamezne dejav- 
nosti, ki niso prepovedana z zakonom, vključno s kmetijsko 
gospodarsko dejavnostjo. 

(2) Le kadar je to nujno zaradi zavarovanja življenja in zdravja 
ljudi, zaradi varnosti in obrambne sposobnosti države >var.: ter 
kadar to zahteva narava teh dejavnosti ali poseben družbeni 
interes<, se lahko z zakonom izjemoma določijo dejavnosti, ki jih 
ni mogoče opravljati z zasebnim poklicem. 

3. člen 
(temeljne statusne opredelitve) 

(1). Posameznik, ki opravlja zasebni poklic redno (trajno ali 
sezonsko) ter z neomejenim lastnim tveganjem, sredstvi in odgo- 
vornostjo (v nadaljnjem besedilu: zasebnik) je fizična oseba, ki 
opravlja dejavnost zaradi pridobivanja dohodka in na tej osnovi 
zaradi dobička, zaradi drugega gospodarskega ali negospodar- 
skega namena ali zaradi nedobičkonosnega namena. 

(2) Kadar je za opravljanje zasebnega poklica potreben delovni 
prostor ali druga nepremičnina po zakonu, ali pa se je tako odločil 
zasebnik sam, ustanovi obratovalnico, poslovalnico, delavnico 
ipd., ali več njih. 

(3) V primeru iz predhodnega odstavka tega člena lahko zaseb- 
nik uveljavlja tudi lastnost pravne osebe. 

(4) Posameznik lahko redno opravlja zasebni poklic tudi 
postransko, pod istimi pogoji in na način, kot sicer določa ta 
zakon. Zasebni poklic, ki se opravlja postransko, se ne všteva 
v dobo za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, kadar se 
časovno podvaja z osnovnim poklicem. 

(5) Občan lahko v obsegu, ki izhaja iz njegove poklicne uspo- 
sobljenosti (vključno z vidika varstva pri delu) in tehnične oprem- 
ljenosti, pod pogoji davčne zakonodaje ter pod omejitvami, ki 
izhajajo iz njegove nesamostojnosti, občasno opravlja vse dejav- 
nosti po tem zakonu. Pogoji davčne zakonodaje so lahko posebej 
ugodni za študente in prizadete osebe. 

4. člen 
(pogoji delovanja) 

(1) Posameznik lahko opravlja zasebni poklic, če je vpisan 
v register zasebnikov (v nadaljevanju: register) in izpolnjuje izo- 
brazbene, materialne in druge pogoje za opravljanje dejavnosti, 
kot jih določa zakon. 

(2) Zasebniki imajo na trgu in v drugih oblikah menjave, pri 
opravljanju dejavnosti ali za^ev posebnega družbenega pomena, 
pri podelitvi pooblastil in koncesij enak položaj, pravice in odgo- 
vornosti kot podjetja in druge organizacije z istega področja 
dejavnosti. 

(3) Zasebniki opravljajo dejavnost pod istimi kadrovskimi, teh- 
ničnimi, varstvenimi, sanitarnimi, prostorskimi in drugimi pogoji, 
istimi pogoji poslovanja, istimi režimi cen ter istimi pogoji nadzora 
kot podjetja in druge organizacije z istega področja dejavnosti. 

(4) Zasebnik mora opravljati dejavnost v skladu z zakonom, 
predpisi, pooblastili, dobrimi poslovnimi običaji, poslovno moralo 
in etičnim kodeksom, ki velja v posameznih poklicih. 

5. člen 
(družbenoekonomski položaj) 

(1) Zasebnikom je zajamčena pravica, da uresničujejo z ustavo 
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določeni družbenoekonomski položaj, da razpolagajo z rezultati 
svojega dela in na tej podlagi zadovoljujejo svoje osebne in 
družbene potrebe ter da si na podlagi svojega prispevka zagotav- 
ljajo svojo socialno varnost po načelih vzajemnosti in solidarnosti. 

(2) Zasebniki dosegajo na tej podlagi v načelu enak družbeno- 
ekonomski položaj kot zasebni podjetniki. 

(3) Volilne pravice in obveznosti zasebnikov ureja zakon. 

6. člen 
(zaposlovanje) 

(1) Zasebniki lahko zaposlujejo delavce v mejah, kijih določa ta 
zakon >var.: v skladu s tem in drugimi zakoni-. 

(2) Pravice in obveznosti zaposlenih delavcev ureja kolektivna 
pogodba v skladu z zakonom. 

(3) Na tej osnovi lahko zaposluje delavce tudi občan in civilna 
pravna oseba. 

7. člen 
(oblike povezovanja in združevanja) 

(1) Zasebniki lahko opravljajo dejavnost skupno, kot družabniki. 
Družabniki delujejo kot enovit pravni subjekt po določbah tega 
zakona. 

(2) Zasebniki se lahko medsebojno >var.: ali tudi z občani in 
delavci v podjetjih in drugih organizacijah- združujejo v zadrugo, 
skupnost ali drugo organizacijsko obliko (v nadaljevanju: 
združbo) glede na pretežni predmet združevanja (sredstva, delo, 
poslovanje, razvoj in drugo ali kombinacije le-teh), pri čemer 
ohranijo svojo osnovno pravno samostojnost. V primeru, da usta- 
novijo zasebno podjetje ali drugo organizacijo, jim pravni status 
po tem zakonu preneha in veljajo zanje določila zakona o podjet- 
jih oziroma drugih organizacijah. 

(3) Zasebniki lahko neposredno ali po svojih združbah združu- 
jejo svoje delo in sredstva oziroma samo delo ali samo sredstva 
s podjetji ali drugimi organizacijami v različnih oblikah koopera- 
cije in trajnejšega sodelovanja. 

(4) Zasebniki, ki opravljajo dejavnost po tem zakonu, njihove 
zadruge, skupnosti in druge združbe se >var.: obvezno- združujejo 
v ustrezna stanovska združenja in zbornice >var.: skupaj s podjetji 
in drugimi organizacijami z istega področja dejavnosti-. 

8. člen 
(poslovanje in upravljanje v združbah) 

(1) Za zadrugo, skupnost ali drugo združbo zasebnikov se po 
vseh vidikih delovanja (ustanovitev, medsebojna razmerja ustano- 
viteljev, poslovanje itd.) smiselno uporabljajo >var.: določila zako- 
nodaje s področja zadružništva in- določila zakona o podjetjih 
oziroma drugih organizacijah, ki se nanašajo na zadruge. 

(2) Zasebniki, udeleženi v različnih oblikah kooperacije in traj- 
nejšega sodelovanja s podjetji in drugimi organizacijami lahko 
v njih soupravljajo skupne zadeve, odločajo o skupaj ustvarjenem 
dohodku oziroma dobičku in so udeleženi pri njegovi delitvi glede 
na svoj prispevek k ustvarjanju tega dohodka, na način določen 
s sporazumom oziroma pogodbo. 

(3) Določila po vseh vidikih delovanja, ki se nanašajo na 
zadruge, se smiselno uporabljajo tudi za civilne pravne osebe. 

DRUGI DEL 

II. VRSTE DEJAVNOSTI 

9. člen 
(prepoved dejavnosti) 

(1) S tem zakonom se prepoveduje opravljati z zasebnim pokli- 
cem (vsled njihove narave) dejavnosti iz področja 14 Enotne 
klasifikacije dejavnosti (v nadaljevanju EKD) >var.: to je dejavnosti 
družbenopolitičnih skupnosti, samoupravnih interesnih skupnosti 
in družbenopolitičnih organizacij-.. S tem se ne prepoveduje 
opravljanje posameznih dejavnosti ali del, ki so po EKD razvrš- 
čena v to poglavje oziroma jih v poglavjih 1 - 13 ni najti, pa niso 
v funkciji države (recimo: zasebni detektiv, zasebni politik). 

(2) Kadar je to nujno zaradi zavarovanja življenja in zdravja ljudi, 
zaradi varnosti in obrambne sposobnosti države, >var.: ali zaradi 
varovanja dobrin splošnega pomena,- se lahko (ob ugotovitvi 
posebnega družbenega interesa) z zakonom s področja posa- 
mezne dejavnosti ali vidika, izjemoma določijo dejavnosti, ki jih ni 
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mogoče opravljati z zasebnim poklicem. Pri tem morajo biti vse- 
stransko izkazani in dokazani tisti razlogi, zaradi katerih, pod 
istimi pogoji iz 4. člena zasebniki ne bi mogli enako uspešno 
opravljati posamezne dejavnosti kot podjetja in druge organiza-' 
cije z istega področja dejavnosti. 

(3) Z zasebnim poklicem je prepovedano opravljati tudi tiste 
dejavnosti, ki po svojih, s področnim zakonom >var.: za podjetja in 
druge organizacije- predpisanih tehnoloških značilnostih in pogo- 
jih, organizacijski naravi in pogojih ter predpisanem obsegu pre- 
segajo možnosti opravljanja dejavnosti z zasebnim poklicem, kot 
izhaja iz zaposlitvenih omejitev po tem zakonu. 

(4) Kadar pridobi dejavnost zasebnika značilnosti iz predhod- 
nega odstavka tega člena, je prehod v eno od oblik zasebnega 
podjetja ali druge organizacije obvezen 

(5) Prepoved iz 2. in 3. odstavka tega člena ne velja za primere, 
ko zasebniki opravljajo dejavnost skupno kot družabniki, ali zdru- 
ženo v zadruge, skupnosti oziroma druge združbe, in se s tem 
odpravijo razlogi za tako prepoved. 

10. člen 
(nomenklatura zasebnih poklicev) 

(1) Zasebniki pridobe na osnovi uvrstitve v register naziv po 
nomenklaturi dejavnosti-strok, ki se opravljajo s samostojnim 
osebnim delom (v nadaljevanju: nomenklatura zasebnih pokli- 
cev). Nomenklaturo vodi >var.: in redno izpopolnjuje- Zavod SR 
Slovenije za statistiko. 

(2) Naziv sestoji iz besede »zasebni« in označbe poklica. Ta 
označba je praviloma kombinacija imena področja, oziroma po 
potrebi imena skupine ali podskupine dejavnosti po EKD in imena 
konkretnega poklica ali združka poklicev po nomenklaturi, -var.: 
Ta označba izhaja praviloma iz imena konkretnega poklica ali 
združka poklicev po nomenklaturi - 

(3) Nomenklatura zasebnih poklicev mora biti zasnovana tako, 
da je možno razvrščanje zasebnikov enolično in nedvoumno tudi 
z vidika dobičkanosnosti, drugega gospodarskega ali negospo- 
darskega namena ali nedobičkonosnega namena. >var.: Po 
potrebi se ta namen doseže s prilastkom (na primer: zasebni 
arhitekt - projektant za razliko od zasebnega arhitekta - umet- 
nika).- 

11. člen 
(število dejavnosti in ožje področje) 

(1) Zasebnik lahko opravlja eno ali več dejavnosti, ki se vpišejo 
v register, če izpolnjuje zanje predpisane pogoje sam oziroma 
skupaj z zaposlenimi delavci. 

(2) Zasebnik lahko v manjšem obsegu opravlja tudi stranske in 
dopolnilne dejavnosti in dejavnosti, s katerimi posreduje svoje 
proizvode in storitve, brez pogojev iz prejšnjega odstavka. 

(3) Zasebnik se lahko odloči, da bo pretežno opravljal samo 
določena dela s področja dejavnosti, in sme ostala dela odkloniti. 
Ožje področje, za katero se je odločil, mora biti označeno pri 
njegovem imenu v firmi ter vpisano v register. 

III. ZAPOSLOVANJE 
12. člen 

(zaposlitvene omejitve) 
(1) Zasebnik lahko za opravljanje dejavnosti, katere bistveni 

element je pridobivanje dobička, oziroma je zanjo nasploh zna- 
čilno, da se v taki dejavnosti dosega dobiček, po tem zakonu 
zaposli največ dvajset delavcev, če zakon ne določa drugače. 

(2) Zasebnik lahko za opravljanje dejavnosti, katere bistveni 
element ni dobičkonosnost, oziroma je zanjo nasploh značilno, da 
se v taki dejavnosti praviloma ne dosega dobiček oziroma da se 
v njej dajejo storitve nedoločenemu krogu javnosti (avtorji in 
podobno), po tem zakonu zaposli največ pet delavcev, če zakon 
ne določa drugače. 

(3) Zasebnik lahko za opravljanje dejavnosti, katere bistveni 
element je drug gospodarski ali negospodarski namen, oziroma je 
zanjo nasploh značilno, da se v taki dejavnosti dosega dobiček 
v omejenem obsegu, da je taka dejavnost v funkciji dohodka ali 
dobička nekoga drugega, ali da je taka dejavnost v funkciji javne 
koristi ali posebnega družbenega pomena, po tem zakonu zaposli 
največ deset delavcev, če zakon ne določa drugače. 

(4) Zasebni prevoznik potnikov ali blaga v vseh vrstah prometa 
lahko zaposli toliko delavcev, kolikor jih je potrebno za sestavo 
posadke enega prometnega sredstva in normalno opravljanje 
dejavnosti z njim. 

(5) Družabniki lahko zaposlijo skupaj največ dvojno število 
delavcev, kot to dovoljujejo določila predhodnih odstavkov. 

(6) Občan lahko zaposli največ tri delavce. 

13. člen 
(izjeme) 

(1) Izjemoma lahko zasebnik zaposli tudi večje število delavcev, 
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kot to dovoljujejo določila predhodnega člena, če tako zaposlitev 
dovoli pristojen občinski upravni organ, in sicer v primeru 
delovno intenzivnih dejavnosti, trajnejše kooperacije, vključeva- 
nja v izvoz in podobno, vendar ne dalj kot za dobo enega leta. 

(2) V število zaposlenih, ki jih sme zaposliti zasebnik, se ne 
všteva delo članov njegovega družinskega gospodinjstva, ki jih 
lahko zaposluje brez omejitev. 

(3) Za zaposlitev enega delavca se šteje tudi delo več delavcev, 
ki skupaj dosegajo polni delovni čas. 

(4) V število drugih delavcev, ki jih sme zaposliti zasebnik, se ne 
všteva delo tistih, ki za določen čas nadomeščajo delavce, 
odsotne zaradi bolezni, porodniškega dopusta, opravljanja voja- 
ških ali drugih obveznosti; to delo se ne šteje za zaposlenost 
drugih tudi v primeru predčasnega povratka odsotnega delavca, 
vendar le do izteka časa, za katerega je sklenjeno delovno raz- 
merje. V število drugih delavcev se ne šteje tudi delo študentov 
s posredovanjem študentskega servisa. 

(5) Delo učencev in študentov na proizvodnem delu in praksi ter 
delo pripravnikov se ne šteje za zaposlenost drugih delavcev. 

(6) Za zaposlenost drugih delavcev se tudi ne šteje delo učenca 
ali pripravnika, ki je že opravil strokovni izpit in sicer za čas, ki je 
zasebniku potreben za uskladitev števila zaposlenih delavcev, 
vendar najdalj eno leto po opravljenem izpitu. 

14. člen 
(kolektivna pogodba) 

(1) Zasebnik lahko zaposluje delavce na podlagi pogodbe 
o delovnem razmerju >var.: pogodbe o zaposlitvi«, s katero se 
urejajo pravice in obveznosti iz delovnega razmerja, njegov potek 
in prenehanje. 

(2) Pogodbe o zaposlitvi sklepaio zasebniki in pri njih zaposleni 
delavci v skladu z zakonom in s kolektivno pogodbo, ki jo skleneta 
•var.: ustrezni- sindikat in ustrezna gospodarska zbornica oziroma 
drugo združenje. 

(3) S kolektivno pogodbo se zaposlenim delavcem zagotavlja 
pravica do sredstev za zadovoljevanje osebnih, skupnih in sploš- 
nih družbenih potreb sorazmerno uspešnosti njihovega dela, pra- 
vica do prednostnega izplačila dogovorjenih osebnih dohodkov, 
pravice do sklada skupnih rezerv ter druge pravice, ki jim zagotav- 
ljajo materialno in socialno varnost, kot tudi ustrezne obveznosti 
v skladu z zakonom. .. 15. člen 

(dovoljenje za zaposlitev) 
(1) Pristojni občinski upravni organ s sklepom o vpisu v register 

razvrsti dejavnost zasebnika tudi z vidika dobičkanosnosti, dru- 
gega gospodarskega ali negospodarskega namena ali nedobička- 
nosnega namena njegove dejavnosti in vpiše število delavcev, ki 
jih lahko zaposli. ' 16. člen 

(poslovodstvo in usposobljenost delavcev) 
(1) Zasebnik, v primeru njegove smrti pa njegovi dediči, lahko 

vodijo dejavnost po poslovodji, ki jim odgovarja za strokovno in 
neoporečno izvajanje dejavnosti v okviru s pogodbo dogovorjenih 
pooblastil in obsegu, državnim organom pa za izvajanje predpisov 
v celoti. To velja lahko tudi le za del dejavnosti ali le za podruž- 
nico. Poslovodstvo se vpiše v register. 

(2) Poslovodjo je treba postaviti obvezno v primeru mladoletno- 
sti ali pomanjkanja poslovne sposobnosti nosilca zasebnega 
poklica, če le-ta nima stalnega bivališča v SFRJ, ali zaradi nada- 
ljevanja dejavnosti z namenom, da se ohrani celotna dejavnost po 
smrti nosilca ali prisilno zadosti upniškim zahtevkom. 

(3) Zasebnik mora takoj, dediči pa v treh mesecih po njegovi 
smrti o tem obvestiti pristojni občinski upravni organ, ki izda 
ustrezen sklep na osnovi presoje poslovodne pogodbe in glede 
izpolnjevanja vseh pogojev s strani poslovodje. 

(4) Poslovodja je lahko oseba, ki izpolnjuje pogoje, ki so sicer 
predpisani za zasebnika. 

(5) Zasebnik mora, enako kot podjetja ali druge organizacije, za 
zagotovitev strokovnosti zaposliti posebej usposobljenega 
delavca, kadar, v številu in pod pogoji, kot to predpisuje zakon za 
posamezno dejavnost. Ta odgovarja le v okviru svojih strokovnih 
pooblastil. 

TRETJI DEL 

IV. POGOJI ZA OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI 
(Z ZASEBNIM POKLICEM) 

17. člen 
(splošni pogoji) 

(1) Zasebnik lahko opravlja dejavnost kot fizična oseba, če 
izpolnjuje naslednje pogoje: 
, - da je državljan SFRJ, 
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- da izpolnjuje splošne pogoje za sklenitev delovnega raz- 
merja, da je polnoleten, opravilno in zdravstveno sposoben, razen 
za primer dedovanja, 

- da izpolnjuje pogoje o strokovni usposobljenosti, določene 
z zakonom, oziroma da ima strokovno izobrazbo oziroma z delom 
pridobljeno delovno zmožnost, ki je določena za opravljanje de- 
javnosti, 

- da ima strokovni izpit za poklic, kadar to predpisuje zakon, 
- da je končal pripravništvo, kot za poklic zahteva zakon, 
- da mu ni s pravnomočno sodno odločbo prepovedano oprav- 

ljanje ustrezne dejavnosti oziroma zasebnega poklica, ali da mu ni 
bila sodno izrečena zaporna, nepogojna kazen za kaznivo dejanje 
z znaki protipravnega prilaščanja oziroma kršitve poslovne 
morale in davčnih utaj, oziroma da je časovna omejenost kazni 
potekla, 

- da ima poslovni prostor oziroma delovna sredstva, če zakon 
tako določa, 

- da izpolnjuje morebitne druge, s posebnimi predpisi dolo- 
čene pogoje. 

(2) Zasebnik, ki bodisi po zahtevah zakona bodisi po svojih 
hotenjih razpolaga z delovnimi prostori ali drugimi nepremični- 
nami na trajnejši lokaciji in je zanje izdano uporabno dovoljenje, 
za te nepremičnine obvezno zahteva vpis v register kot obratoval- 
nico, poslovalnico, delavnico ipd.. Glede filial ni številčno ne 
krajevno omejen. 

(3) Zasebnik, ki razpolaga z nepremičnino iz predhodnega 
odstavka in ki ločeno vodi denarna sredstva in poslovanje obrato- 
valnice, poslovalnice, delavnice ipd. od svojih osebnih lahko uve- 
ljavlja lastnost pravne osebe, za poslovanje katere se smiselno 
uporabljajo določila zakona o podjetjih, ki se nanašajo na 
zasebna podjetja. Lastnost pravne osebe se vpiše v register. 

(4) Tuj državljan lahko pridobi status zasebnika ob izpolnjeva- 
nju ostalih pogojev iz prvega odstavka tega člena pod pogojem, 
da posluje kot pravna oseba in da opravljanje dejavnosti ni z zako- 
nom prepovedano za tujce. 

18. člen 
(strokovna usposobljenost) 

(1) Pogoj strokovne izobrazbe za opravljanje določene dejavno- 
sti je izpolnjen, če ima zasebnik srednjo strokovno izobrazbo po 
dejavnosti ustreznem ali sorodnem programu srednjega izobraže- 
vanja, ki traja najmanj dve oziroma tri leta, razen če je v zakonu 
oziroma republiškem predpisu na podlagi zakona določeno dru- 
gače. 

(2) Z delom pridobljena zmožnost za dejavnosti, kjer zadošča 
srednja izobrazba iz predhodnega odstavka, se izkaže z dokazili 
o najmanj triletnem opravljanju iste dejavnosti ali s preizkusom 
znanja pred komisijo pristojne zbornice >var.: pristojnega republi- 
škega upravnega organa«. Republiški upravni organ, pristojen za 
samostojno osebno delo, predpiše, za katere dejavnosti in pod 
katerimi pogoji je preverjanje strokovne usposobljenosti 
potrebno. 

(3) Za opravljanje poklica, za katerega je s področnim zakonom 
predpisano opravljanje strokovnega izpita, veljajo isti pogoji, kot 
v podjetjih in drugih organizacijah. 

(4) Za dejavnost oziroma za dela, pri katerih bi bila ogrožena 
varnost, življenje, zdravje ali premoženje, ter za dela, ki se oprav- 
ljajo po uradnem dovoljenju ali (javnem) pooblastilu, lahko pri- 
stojni republiški upravni organ predpiše, da lahko opravlja dejav- 
nost le, kdor ima ustrezno strokovno izobrazbo in delovne izkuš- 
nje, za specifična dela pa še preizkus dodatnih znanj, prakso, ali 
ustrezno zdravstveno stanje, enako kot to predpiše za podjetja ali 
druge organizacije. 

(5) Zasebnik se lahko specializira za posamezna področja, ki jih 
predvideva zakon. Specializacija obsega praktično in teoretično 
usposabljanje ter specialistični izpit po določilih področnega 
zakona. Specializacija je lahko označena pri njegovem imenu 
v firmi ter se vpiše v register. 

19. člen 
(delovni prostori in sredstva) 

(1) Obratovalnica, poslovnica, delavnica in druga nepremičnina, 
za katero je izdano uporabno dovoljenje, se vpiše v register in 
razvrsti po nomenklaturi obratovalnic za opravljanje dejavnosti 
z zasebnim poklicem. Vodi >var.: in redno izpopolnjuje« jo Zavod 
SR Slovenije za statistiko. Vpiše se tudi naslov in glavna statusna 
karakteristika: sedež, filiala, začasna, sezonska ipd.. 

(2) Naziv mora odražati značaj dejavnosti, praviloma izhajajoč iz 
nomenklature zasebnih poklicev, ter gradbeni značaj objekta ozi- 
roma nepremičnine. 

(3) Zasebnik lahko sam ali s člani družinskega gospodinjstva 
opravlja dejavnost kot delo na domu, kadar narava dela ne terja 
poslovnih prostorov, lahko pa ga tako organizira tudi z zaposle- 
nimi delavci v skladu s kolektivno pogodbo. 

(4) Zasebniki lahko opravljajo dejavnosti tudi v najetih poslov- 
nih prostorih ali v posameznih prostorih v stanovanju v skladu 
s predpisi o stanovanjskih razmerjih, ki se nanašajo na opravljanje 
dovoljene dejavnosti. 

(5) Poslovni oziroma delovni prostori niso potrebni, kadar jih 
narava dela ne terja, ali če se delo opravlja na terenu oziroma 
v poslovnih prostorih naročnika ali kooperanta. 

(6) Zasebnik ali občan lahko opravlja dejavnost z lastnimi ali 
najetimi delovnimi sredstvi, o katerih vodi evidenco. 

20. člen 
(predpisi) 

(1) Tehnični predpisi in predpisi o varstvu pri delu in varstvu 
okolja, sanitarni predpisi ter predpisi o uporabi poslovnih prosto- 
rov in delovnih sredstev, kot so zgradbe, stroji, naprave in 
podobno, ki veljajo za opravljanje dejavnosti v podjetjih in drugih 
organizacijah, se uporabljajo tudi za poslovne prostore, delovna 
sredstva ter opremo, ki služijo za opravljanje dejavnosti po tem 
zakonu. 

(2) Šteje se, da poslovni prostor in oprema ustrezata predpisom 
iz prejšnjega odstavka tega člena tudi, če se glede na naravo dela 
in število oseb, ki delajo v prostorih, lahko z ustreznimi napravami 
(klimatska naprava, ustrezna osvetlitev in druga tehnična sred- 
stva) in z organizacijsko tehnološkimi postopki zagotovijo 
ustrezni pogoji dela. 

21. člen 
(posredovanje blaga in storitev) 

(1) Glede nabave in posredovanja blaga in storitev zasebnik ni 
krajevno omejen, kot tudi ni omejen glede načinov posredovanja, 
če taka omejitev ni v naravi dejavnosti same. Dostava je dovoljena, 
če je bilo blago naročeno. 

(2) Skladno načelu o preprečevanju nadlegovanja morajo 
zasebniki omejevati obseg posredovanja vabil k sklepanju poslov, 
ali blaga iz kraja v kraj, od hiše do hiše ipd. 

V. ODGOVORNOST ZA OPRAVLJANJE 
DEJAVNOSTI IN NADZOR 

22. člen 
(opravljanje dejavnosti) 

(1) Zasebnik je dolžan opravljati dejavnost vestno in je odgovo- 
ren za kršitev dolžnosti ter za škodo, ki jo s svojim nezakonitim ali 
nepravilnim delom pri opravljanju dejavnosti povzroči posamezni- 
kom in pravnim osebam. 

(2) Zasebnik posluje ali deluje za svoj račun in tveganje. Neome- 
jeno odgovarja z vsem svojim zasebnim in osebnim premoženjem. 

(3) Zasebnik odgovarja za zakonitost dela pri njem zaposlenih 
delavcev. 

(4) Zastopanje in predstavljanje firme je izključna pravica in 
dolžnost zasebnika samega, razen če ni drugače dogovorjen 
s poslovodjo. 

(5) Zasebnik je dolžan varovati kot tajnost, kar mu je kot tako 
zaupal poslovni partner. 

(6) Statut ustrezne zbornice oziroma združenja lahko določi 
dejanja, ki pomenijo kršitev dolžnosti pri opravljanju dejavnosti, 
kršenje etičnega kodeksa stroke, način ugotavljanja kršitev in 
odgovornosti, postopek za ugotavljanje kršitev in organe, ki 
vodijo postopek. 

(7) V postopku iz predhodnega odstavka se postopa na način, 
določen v zakonu. Zoper odločbo organa druge stopnje v tem 
postopku se lahko začne postopek pred sodiščem v 15 dneh od 
vročitve odločbe. 

23. člen 
(nadzor dela) 

(1) Izvajanje dejavnosti nadzorujejo pristojni upravni organi in 
organi inšpekcije občine, kjer ima zasebnik sedež, če ni v področ- 
nem zakonu drugače določeno. Nadzira se skladnost dejanskega 
opravljanja dejavnosti in z registracijo izbranega poklica z vseh 
vidikov dela in poslovanja, vključno z vidika dobičkanosnosti ali 
nedobičkanosnosti. (2) Za izvajanje nadzora se uporabljajo pred- 
pisi o nadzorstvu nad delom podjetij in drugih organizacij z istega 
področja dejavnosti. 

24. člen 
(nadzor delovnih sredstev) 

(1) Če poslovni prostor, oprema in naprave, vozila in druga 
delovna sredstva ne ustrezajo predpisom o varstvu pri delu ozi- 
roma predpisanim zdravstveno-tehničnim pogojem dela, izda 
pristojni inšpekcijski organ odločbo, s katero odredi odpravo 
ugotovljenih pomanjkljivosti oziroma odredi druge predpisane 
ukrepe. 
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(2) Če se ugotovljene pomanjkljivosti v določenem roku ne 
odpravijo, izda pristojni občinski upravni organ odločbo o prepo- 
vedi uporabe teh sredstev ali, da se dejavnost začasno ustavi do 
ponovnega roka za odpravo pomanjkljivosti. 

(3) če tudi do tega roka pomanjkljivosti niso odpravljene, se 
prepove opravljanje dejavnosti. Pritožba ne zadrži izvršbe. 

VI. URESNIČEVANJE DRUŽBENOEKONOMSKIH 
ODNOSOV 

25. člen 
(dohodek) 

(1) Zasebnik pridobiva dohodek: 
- s prodajo svojih del in storitev na trgu, 
- s svobodno menjavo dela, 
- z opravljanjem dejavnosti po pooblastilu, 
- z udeležbo pri dohodku podjetja ali druge organizacije, 

s katero trajneje sodelujejo, 
- z udeležbo pri dohodku začasne ali trajne zadruge, skupnosti 

ali druge organizacijske oblike združevanja, 
- z dohodkom iz premoženjskega vložka, 
- z uveljavljanjem materialnih avtorskih pravic, 
- z uveljavljanjem inovacijskega dohodka, 
- z nagradami, darili in volili 
- ter podobno. 

26. člen 
(družbene potrebe) 

(1) Davčne obveznosti ureja zakon različno po posameznih 
vrstah pridobivanja dohodka iz 25. člena, kar je osnova za različne 
prispevne stopnje teh obveznosti. 

(2) Pri določanju prispevnih stopenj davčnih obveznosti iz regi- 
strirane dejavnosti se upošteva tudi različne pogoje pridobivanja 
dohodka z vidika dobičkanosnosti, nedobičkanosnosti ali dru- 
gega gospodarskega ali negospodarskega namena dejavnosti. 

27. člen 
(svobodna menjava) 

(1) V primeru pridobivanja dohodka s svobodno menjavo dela 
se s samupravnimi sporazumi oziroma pogodbami zlasti določijo 
dolgoročnejši parametri menjave oziroma pogoji za zagotovitev 
trajnejše kvalitete storitev ob tem pa še: 

- oblike sodelovanja, 
- vrste opravil oziroma storitev ter obseg (predmet svobodne 

menjave), 
- osnove za vrednotenje rezultatov v skupno ustvarjenem do- 

hodku, 
- oblike in način povračila za vloženo delo in sredstva, 
- cene oz. eventualne tarife, ki jih sprejme pristojna zbornica, 
- pravice, obveznosti in odgovornosti. 

28. člen 
(premoženje) 

(1) Zasebnik ima neomejeno lastninsko pravico nad delovnimi 
prostori in drugimi delovnimi sredstvi, to je denarnimi sredstvi, 
materialnimi pravicami in stvarmi (premoženjski vložek) in iz tega 
izhajajočega dohodka. 

(2) Promet z delovnimi prostori je svoboden v okviru zakona. 
(3) Zasebnik ima pravico dati ali vzeti v zakup dejavnost v celoti 

ali le delovna sredstva, deloma ali v celoti. Zakupnik mora izpol- 
njevati iste pogoje, kot so zahtevani za zasebnika, smiselno glede 
na obseg zakupa. Zakupno razmerje se vpiše v register. 

ČETRTI DEL 

VII. PRIDOBITEV IN PRENEHANJE STATUSA 
ZASEBNIKA 

29. člen 
(pridobitev statusa) 

(1) Posameznik, ki izpolnjuje pogoje iz 1. odstavka 17. člena, 
pridobi pravico opravljati zasebni poklic z dnem vpisa v register 
zasebnikov. 

(2) Vpis se opravi na osnovi prijave posameznika pri pristojnem 
občinskem upravnem organu. V prijavi navede zasebni poklic, ki 
ga namerava opravljati po nomenklaturi zasebnih poklicev, 
navede vsa potrebna dejstva in predloži potrebna dokazila (var.: 
ter dokazila o vrednosti premoženjskega vložka), kar se uvede 
v register. 

(3) O vpisu v register izda pristojni občinski upravni organ sklep 
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v sedmih dneh od prejema popolne in pravilne prijave. Pred izdajo 
sklepa preveri dokazila iz predhodnega odstavka. 

(4) Pred izdajo sklepa mora posameznik, ki je prijavil vpis, 
priložiti dokazila, da je poravnal vse zapadle davčne in dr,uge 
družbene obveznosti. 

30. člen 
(začasni vpis v register) 

(1) Kadar posameznik ob prijavi iz drugega odstavka prejšnjega 
člena ne izpolnjuje vseh pogojev iz 1. odstavka 17. člena, se opravi 
začasni vpis v register zasebnikov, ki lahko traja največ dve leti. 

(2) Sklepa o začasnem vpisu ni mogoče izdati za primere, ko 
niso izpolnjeni pogoji iz 3., 4. in 5. odstavka 18. člena ter za 
primere iz 1. odstavka, ko je zahtevana izobrazba višja od srednje. 

(3) V sklepu o začasnem vpisu se lahko omeji število delavcev, 
ki jih zasebnik lahko zaposli, na polovico. 

31. člen 
(začasno mirovanje statusa) 

(1) Zasebnik lahko prijavi začasno mirovanje statusa nepreki- 
njeno največ za dobo enega leta, v primeru opravljanja vojaške 
obveznosti ali bolezni pa, dokler vojaška obveznost ali bolezen 
traja. 

(2) Ponovni pričetek opravljanja poklica mora zasebnik prijaviti 
v registru v primeru, da se je odločil za pričetek izven zahtevka 
v prijavi iz predhodnega odstavka. 

32. člen 
(prenehanje statusa) 

(1) Zasebnik se izbriše iz registra, s čemer mu preneha pravica 
opravljati zasebni poklic: 

- če sam odjavi opravljanje dejavnosti; 
- po samem zakonu; 
- če mu pristojni upravni organ z odločbo prepove opravljati 

dejavnost. 
(2) Zasebnik se izbriše iz registra po samem zakonu: 
- če umre; 
- če gre v pokoj; 
- če je s pravnomočno sodbo obsojen na nepogojno kazen 

zapora enega leta ali na hujšo kazen; 
- če je bil zoper njega izrečen varnostni ali varstveni ukrep 

prepovedi opravljanja dejavnosti; 
- če ne prične z delom v enem letu po vpisu v register; 
- če, v primeru začasnega vpisa v register, v roku dveh let ne 

izpolni pogojev za redni vpis; 
- če je nad njim izveden stečajni postopek; 
- če pri opravljanju svoje dejavnosti uporablja dopolnilno delo 

drugih oseb izven števila, ki je vpisano v sklep o vpisu v register; 
- če opravlja dejavnost v nasprotju z vpisom v register, z dnem 

pravnomočnosti odločbe pristojnega upravnega organa; 
- če se ugotovi, da ne izpolnjuje več z zakonom predpisanih 

pogojev za opravljanje dejavnosti, oz. če pristojni upravni organ 
prepove opravljati dejavnost z odločbo; 

- če opravlja dejavnost v času mirovanja statusa; 
- če se ugotovi, da seje vpisal v register na podlagi lažnih listin, 

z dnem pravnomočnosti odločbe, s katero se ugotovi to dejstvo. 
(3) Pristojni občinski upravni organ lahko odloči, da se zasebnik 

izbriše iz registra: 
- če več kot eno leto brez opravičenega razloga ni opravljal 

dejavnosti; 
- če pristojno častno sodišče predlaga odvzem pravic opravlja- 

nja zasebnega poklica zaradi hujših kršitev dobrih poslovnih 
običajev ali etičnega kodeksa, ali če pristojni občinski upravni 
organ ugotovi, da mu je bil izrečen ukrep družbene discipline 
zaradi hujše kršitve dobrih poslovnih običajev ali etičnega 
kodeksa, oziroma mu je častno sodišče večkrat izreklo ukrepe 
zaradi lažjih kršitev dobrih poslovnih običajev; 

- če, v primeru, daje davčni organ od njega zahteval poroštvo 
za poravnavo davčnih obveznosti, v roku, ki mu je bil določen, ne 
predloži poroštvene izjave. 

VIII. FIRMA IN SEDEŽ 
33. člen 
(firma) 

(1) Zasebnik posluje s firmo, ki vsebuje njegovo polno ime, 
navedbo zasebnega poklica po nomenklaturi zasebnih poklicev in 
sedež zasebnika. Firmi je lahko dodano simbolično ime in znak. 

(2) Ob navedbi zasebnega poklica mora biti dodan naziv 
dodatne registrirane dejavnosti, ožjega področja ali specializa- 
cija. 

(3) Firmi je lahko dodan opis, iz katerega je podrobneje raz- 
vidno, s kakšnimi deli se zasebnik ukvarja, oziroma v katero vrsto 
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dejavnosti spada njegov predmet poslovanja, ter spisek in naslovi 
filial. 

(4) Poslovni oziroma delovni prostor ter motorno vozilo, plovno 
sredstvo ali letalo morajo biti ustrezno označeni s firmo. 

(5) Po prejšnjem odstavku tega člena mora biti označeno tudi 
stanovanje, v katerem se opravlja dejavnost. 

34. člen 
(sedež) 

(1) Sedež je naslov obratovalnice (oziroma poslovalnice, delav- 
nice ipd.) ali ene od njih (če jih ima zasebnik več) v občini, kjer je 
zasebnik vpisan v register. Ostali prostori v isti ali druai občini so 
filiale. 

(2) Če narava dela ne terja poslovnih prostorov, je sedež naslov, 
kjer ima zasebnik svoje stalno prebivališče. 

IX. REGISTER ZASEBNIKOV 
35. člen 

(pristojni upravni organ) 
(1) Register zasebnikov vodi občinski upravni organ za splošne 

upravne zadeve (var.: za gospodarstvo skupaj z upravnim orga- 
nom za družbene dejavnosti). 

(2) Pristojni občinski upravni organ, ki vodi register zasebnikov, 
tekoče pošilja podatke o vpisih v register Zavodu SR Slovenije za 
statistiko, ki vodi enotni register zasebnikov za SR Slovenijo. 

(3) Zavod SR Slovenije za statistiko s posebnim predpisom 
določi enotna navodila o vodenju in vpisu v register zasebnikov 
pri pristojnem občinskem upravnem organu ter o vodenju enot- 
nega registra zasebnikov za SR Slovenijo. 

36. člen 
(vpisni podatki) 

(1) V register se vpišejo: 
- začasni vpis, 
- vpis, 
- začasno mirovanje statusa, 
- prenehanje subjekta vpisa. 
(2) V register se vpišejo še: 
- podatki o zasebniku (občan z občasno dejavnostjo se ne 

vpisuje), 
- družabništvo, 
- firma: polno ime zasebnika, izbran poklic, sedež, 
- dodatno simbolično ime in znak, 
- dodatna dejavnost, ožje področje in specializacija, 
- dodatni opis del (fakultativno), 
- osnovni ali postranski poklic, 
- pravni status, 
- vidik dobičkanosnosti, 
- zaposlitvene limite, 
- poslovodstvo, 
- obratovalnica, poslovalnica, delavnica (po nomenklaturi), 
- označba obratovalnice: sedež, filiala, sezonskost, začasnost, 
- premoženjski vložek, 
- zakupno razmerje 
- in drugo po tem zakonu oziroma enotnih navodilih. 

37. člen 
(ravnanje) 

(1) Podatki vpisani v register so javni in dostopni na zahtevo. 
Upravni organ, ki vodi register, je po potrebi dolžan zagotoviti tudi 
izpis iz registra. 

(2) Vpis ima pravni učinek nasproti tretjim osebam. 
(3) Zasebnik je dolžan spremembo vsakega podatka, ki je pred- 

met vpisa sporočiti v 15 dneh upravnemu organu, ki vodi register. 

PETI DEL 
X. ZDRUŽEVANJE ZASEBNIKOV 

38. člen 
(družabniki) 

(1) Dva zasebnika lahko opravljata dejavnost skupno kot dru- 
žabnika na osnovi skupnega vpisa v register. 

(2) Omejitev iz predhodnega odstavka ne velja za člane iste 
družine. 

(3) Za družabnika veljajo vsa določila tega zakona, enako kot za 
zasebnika posameznika. 

(4) Družabnika lahko posamezne parametre medsebojnih raz- 
merij uredita s pogodbo, ali direktno z diferenciranim vpisom 
posameznih podatkov v register. 

(5) Družabnika odgovarjata solidarno z vsem svojim premože- 
njem za vse obveznosti, ki izhajajo iz skupnega delovanja in 
poslovanja. 

39. člen 
(zadruga, skupnost in druga združba) 

(1) Zasebniki se lahko medsebojno (var.: ali tudi z občani in 
delavci v podjetjih in drugih organizacijah) združujejo v zadrugo, 
skupnost ali drugo združbo obliko ne glede na vrsto poklica brez 
omejitev glede obsega in predmeta združevanja. Ustanovitelji so 
najmanj trije. 

(2) Poslovni predmet združbe zasebnikov je bodisi seštevek 
poslovnih predmetov posameznikov, bodisi nadgradnja tega 
predmeta, ki jo omogoča združitev poklicev posameznikov. Razši- 
ritev poslovnega predmeta združbe izven okvirjev, ki jih omogo- 
čajo poklici združenih zasebnikov, je možna z zaposlitvijo delav- 
cev ustreznih poklicev. Poimenovanje naj sledi pretežnemu pred- 
metu združevanja (razvojna skupnost, delovna skupnost, 
poslovna skupnost, strojna zadruga ipd.). 

(3) Vse oblike združevanja zasebnikov so lahko trajne ali 
začasne. Začasna združba preneha, ko je bil dosežen namen ali 
ko preteče čas, za katerega je bila ustanovljena. Začasna združba 
lahko preide v stalno z spremembo njenega statusa v sodnem 
registru. 

(4) Sredstva združbe so v zadružni lastnini. Združeni zasebniki 
so neomejeno solidarno odgovorni za poslovanje združbe. Ob 
likvidaciji in stečaju preostala sredstva prevzamejo zadružniki 
sami. 

40. člen 
(zbornice in združenja) 

(1) Stanovske zbornice oziroma združenja se praviloma usta- 
navljajo po vrstah ali združkih dejavnosti za podjetja oziroma 
druge organizacije in zasebnike skupaj. Izjemoma ustanavljajo 
svoje zbornice in združenja zasebniki ločeno (var.; ali pa skupaj 
z zasebnimi podjetniki). 

(2) Zbornica oziroma združenje s področja določenih dejavno- 
sti, za katero je ustanovljena, v stanovskem interesu svojih članov 
zlasti: 

- skrbi za skladen razvoj teh dejavnosti, 
- skrbi za strokovno izpopolnjevanje članov, 
- sprejema etični kodeks, s katerim določa načela, po katerih 

se ravnajo člani oziroma delavci v dejavnosti, 
- ugotavlja odgovornost članov oziroma delavcev v dejavnosti 

za kršitve teh načel, če s področnim zakonom ni določeno dru- 
gače, 

- spremlja in obravnava delovno in stanovsko problematiko 
članov oziroma delavcev v dejavnosti. 

- skrbi za sklad skupnih rezerv za zasebnike skupno z drugimi 
ali ločeno zase. 

ŠESTI DEL 

XI. KAZENSKE DOLOČBE 1 

41. člen 
(za združbe) 

(1) Z denarno kaznijo od do dinarjev se za gospodar- 
ski prestopek kaznuje zadruga, skupnost ali druga združba, če se 
ukvarja z dejavnostjo, katero ni usposobljena registrirati kot svoj 
poslovni predmet. 

(2) Z denarno kaznijo od do dinarjev se kaznuje 
odgovorna oseba združbe, ki stori gospodarski prestopek iz prejš- 
njega odstavka. 

42. člen 
(za zasebnike) 

(1) Z denarno kaznijo najmanj dinarjev se kaznuje za 
prekršek, kdor: 

- stalno ali postransko opravlja dejavnost z značajem zaseb- 
nega poklica brez vpisa v register, 

- kdor opravlja dejavnost kljub prepovedi, začasnem mirovanju 
statusa ali izbrisu iz registra. 

(2) Z denarno kaznijo najmanj dinarjev se kaznuje za 
prekršek zasebnik, ki: 

- svojih produktov ne označi s ceno oziroma s cenikom, 
- ne priglasi v predpisanem roku organu, ki vodi register, 

sprememb v register vpisanih podatkov. 

XII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

43. člen 
(podzakonski predpisi) 

(1) Zavod SR Slovenije za statistiko izda nomenklature in 
enotna navodila po tem zakonu v treh mesecih po sprejetju tega 
zakona. 
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(2) Republiški upravni organ, pristojen za samostojno osebno 
delo izda predpis o preverjanju strokovne usposobljenosti v treh 
mesecih po sprejetju tega zakona. 
. (3) Na področjih dejavnosti, kjer stanovske zbornice in združe- 
nja ter sindikati še ne bodo ustanovljeni, se smiselno uporabljajo 
določila kolektivnih pogodb s sorodnih področij do sklenitve 
ustreznih. Začasno tolmačenje dajejo resorni republiški upravni 
organi. 

44. člen 
(prenehanje veljave) 

(1) Z dnem, ko začne veljati ta zakon, preneha veljati: - obrtni 
zakon (Uradni list SRS, št. 35/88), 

— zakon o samostojnih kulturnih delavcih (Uradni list SRS, št. 9/ 
82). 

(2) Z dnem, ko začne veljati ta zakon, prenehajo veljati ustrezna 
določila, ki se nanašajo na samostojno osebno delo, v: 

— zakonu o pravni pomoči (Uradni list SRS, št. 23/79), 
- zakonu o graditvi objektov (Uradni list SRS, št. 34/84), 
- zakonu o socialnem varstvu (Uradni list SRS, št. 35/79). 

45. člen 
(izenačitev s podjetji in drugimi organizacijami) 

(1) Z dnem, ko začne veljati ta zakon, pa do uskladitve področ- 
nih in drugih zakonov z Ustavo SR Slovenije, se opredelitve v teh 
zakonih, ki se nanašajo na pogoje za ustanovitev, registracijo in 
opravljanje dejavnosti podjetij in drugih organizacij oziroma orga- 
nizacij združenega deia, zavodov in podobno, smiselno uporab- 
ljajo tudi za zasebnike in njihove združbe. 

(2) Z dnem, ko začne veljati ta zakon, pa do uskladitve področ- 
nih in drugih zakonov z Ustavo SR Slovenije, prenehajo veljati 
prepovedne norme v teh zakonih, ki se nanašajo na opravljanje 

dejavnosti s samostojnim osebnim delom, razen tistih, za katere je 
posebej navedeno ali je očitno, da izhajajo iz skrbi za zavarovanje 
življenja in zdravja ljudi, za varnost in obrambno sposobnost 
države. 

(3) Zakoni in drugi predpisi, katerih prepovedna določila se 
z določili iz predhodnega odstavka ne bodo razveljavila, ali pa ne 
bodo razveljavila v celoti, morajo biti usklajeni z Ustavo SR Slove- 
nije in tem zakonom v treh mesecih po sprejetju tega zakona. 

(4) Z dnem, ko začne veljati ta zakon, prenehajo veljati vse 
določbe zakonov, ki so v nasprotju s tem zakonom. Vse zakonske 
novele in predpisi, ki bodo posegali na področje zasebnih pokli- 
cev, morajo biti usklajeni s tem zakonom. 

46. člen 
(davčna zakonodaja) 

(1) Davčna zakonodaja se prilagodi določbam tega zakona 
v treh mesecih od dneva njegove uveljavitve. 

47. člen 
(prilagoditev že poslujočih) 

(1) Samostojni obrtniki, odvetniki, kulturni delavci, projektanti 
in drugi, ki ob uveljavitvi tega zakona že opravljajo dejavnost, 
morajo uskladiti svoje poslovanje s tem zakonom v šestih me- 
secih. 

(2) Občinski upravni organ, ki vodi register, opravi zanje vpis 
v register zasebnikov po določilih tega zakona po službeni dolž- 
nosti. Pri tem zasebnika konzultira in po potrebi ažurira dotedanje 
podatke. 

(3) Do izdaje ustreznih podzakonskih predpisov se uporabljajo 
predpisi, ki so v veljavi danes. 

48. člen 
(datum veljave) 

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

OBRAZLOŽITEV 

Upoštevajoč načelo racionalnosti v zakonodajni tehniki, v zakonu 
niso povzete rešitve iz drugih zakonov, temveč zakon nanje le 
odkazuje povsod, kjer je potrebno. 
9. člen: prepoved dejavnosti 

Vsied njihove narave in v izogib nejasnostim velja prepovedati 
dejavnosti družbenopolitičnih skupnosti, samoupravnih interes- 
nih skupnosti in družbenopolitičnih organizacij, ne pa tudi posa- 
meznih dejavnosti ali del, ki so po EKD razvrščena v to poglavje 
oziroma jih v poglavjih / -* /3 ni najti, pa niso v funkciji države 
(recimo: zasebni detektiv, zasebni politik). 

Pri prepovedih na ustavni podlagi z lex specialis morajo biti 
vsestransko izkazani in dokazani tisti razlogi, zaradi katerih, pod 
istimi pogoji zasebniki ne bi mogli enako uspešno opravljati 
posamezne dejavnosti kot podjetja in druge organizacije z istega 
področja dejavnosti. 

Ker so zaposlitvene omejitve ustavno pogojene, je logično, da /e 
z zasebnim poklicem prepovedano opravljati tudi tište dejavnosti, 
ki po svojem predpisanem obsegu presegajo možnosti opravlja- 
nja dejavnosti z zasebnim poklicem vsied zaposlitvenih omejitev 
po tem zakonu, razen kadar se s katerokoli obliko združevanja 
odpravijo razlogi za tako prepoved. 
TOčleivjTomenJdatu^^asebnihjpoklicev^ 

Zasebniki pridobe naziv na osnovi razvrstitve po nomenklaturi 
dejavnosti-strok, ki se opravljajo s samostojnim osebnim delom. 
Naziv sestoji iz besede »zasebni« in označbe poklica, ki ima 
osnovo v EKD (ime področja, ime skupine ali podskupine dejavno- 
sti in imena konkretnega poklica ali združka poklicev po nomen- 
klaturi) v bolj posredni (primeri nazivov: zasebni obrtnik - optik, 
zasebni trgovec — z vozili, zasebni umetnik — igralec, zasebni 
projektant - v gradbeništvu) ali bolj neposredni varianti (primeri 
nazivov: zasebni optik, zasebni trgovec z vozili, zasebni igralec, 
zasebni gradbeni projektant. 

Nomenklatura zasebnih poklicev mora omogočiti tudi razvršča- 
nje zasebnikov enolično in nedvoumno tudi z vidika dobičkanos- 
nosti, saj bo to osnova za diferencirano davčno politiko do zaseb- 
nikov, ki izhaja iz te vrste narave dejavnosti. 

11. člen: število dejavnosti in specializacija 
Zasebnik lahko opravlja eno ali več dejavnosti, če izpolnjuje 

zanje predpisane pogoje sam oziroma skupaj z zaposlenimi 
delavci, v manjšem obsegu pa tudi stranske in dopolnilne dejav- 
nosti in dejavnosti, s katerimi posreduje svoje proizvode in stori- 
tve, brez predpisanih pogojev. 

Zasebnik se lahko odloči, da bo pretežno opravljal samo dolo- 
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čena dela s področja dejavnosti, in sme ostala dela odkloniti, če je 
tako označeno pri njegovem imenu v firmi ter vpisano v register. 

12. člen: zaposlitvene omejitve 
Načelo je, da se v dobičkanosnih dejavnostih (praviloma tudi 

višje obdavčenih) lahko zaposli več delavcev (20) kot v nedobičko- 
nosnih (5), v vmesnih pa kompromisno (10). To so številke, ki 
povzemajo danes veljavne norme v obrtni zakonodaji, na novo 
omogočajo zaposlovanje v negospodarskih dejavnostih, so pa 
tudi uravnovešene z vzori iz sosednjih držav (Italija, Avstrija). 

Zasebni prevoznik potnikov ali blaga v vseh vrstah prometa 
lahko zaposli eno posadko. Družabniki lahko zaposlijo skupaj 
največ dvojno število delavcev kot to sme posamezni zasebnik, 
občan največ tri delavce. 

13. člen: izjeme 
Izjemoma lahko zasebnik zaposli tudi večje število delavcev, 

v primeru delovno intenzivnih dejavnosti, trajnejše kooperacije, 
vključevanja v izvoz in podobno, vendar ne dalj kot za dobo enega 
leta. 

V število zaposlenih, ki jih sme zaposliti zasebnik, se ne všteva 
delo članov njegovega družinskega gospodinjstva, tistih, ki za 
določen čas nadomeščajo odsotne delavce, delo študentov 
s posredovanjem študentskega servisa, delo učencev in študentov 
na proizvodnem delu in praksi ter delo pripravnikov. 

Za zaposlitev enega delavca se šteje tudi delo več delavcev, ki 
skupaj dosegajo polni delovni čas. 

14. člen: kolektivna pogodba 
Zasebnik lahko zaposluje delavce na podlagi pogodbe o delov- 

nem razmerju (var.: pogodbe o zaposlitvi), s katero se urejajo 
pravice in obveznosti iz delovnega razmerja, njegov potek in 
prenehanje, v skladu z zakonom in s kolektivno pogodbo, ki jo 
skleneta (var.: ustrezni) sindikat in ustrezna gospodarska zbor- 
nica oziroma drugo združenje. 

15. člen: dovoljenje za zaposlitev 
Ob vpisu v register se vpiše število delavcev, ki jih zasebnik 

lahko zaposli. 

16. člen: poslovodstvo in usposobljenost delavcev 
Zaposlovanje odgovornih poslovodij je svobodno, lahko tudi le 

za del dejavnosti ali le za podružnico, obvezno pa v primeru 
mladoletnosti ali pomanjkanja poslovne sposobnosti nosilca 
zasebnega ooklica, če le—ta nima staineaa bivališča v SFRJ, ali 
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zaradi nadaljevanja dejavnosti z namenom, da se ohrani celotna 
dejavnost po smrti nosilca ali prisilno zadosti upniškim zah- 
tevkom. 

Zasebnik mora, enako kot podjetja ali druge organizacije, za 
zagotovitev strokovnosti zaposliti posebej usposobljenega 
delavca, kadar to predpisuje zakon za posamezno dejavnost. Ta 
odgovarja le v okviru svojih strokovnih pooblastil. 

17. člen: splošni pogoji 
Zasebniku kot fizični osebi, se predpisuje izpolnjevanje le 

logičnih splošnih pogojev, ker je določevanje pogojev v zvezni 
ustavi opredeljeno fakultativno, slovenska pa se tega vprašanja ne 
dotika. Za nepremičnine se obvezno zahteva vpis v register kot 
obratovalnico, poslovalnico, delavnico ipd. Tudi lastnost pravne 
osebe se vpiše v register. Tuj državljan lahko pridobi status 
zasebnika pod pogojem, da posluje kot pravna oseba in da oprav- 
ljanje dejavnosti ni z zakonom prepovedano za tujce. 

18. člen: strokovna usposobljenost 
Pogoj strokovne izobrazbe je minimaliziran, razen če je 

v zakonu oziroma republiškem predpisu na podlagi zakona dolo- 
čeno drugače.Z delom pridobljena zmožnost se izkaže z dokazili 
ali s preizkusom znanja pred komisijo pristojne zbornice (var.: 
pristojnega republiškega upravnega organa). 

V posebnih primerih pristojni republiški upravni organ pred- 
piše, da lahko opravlja dejavnost le, kdor ima ustrezno strokovno 
izobrazbo in delovne izkušnje, za specifična dela pa še preizkus 
dodatnih znanj, prakso, ali ustrezno zdravstveno stanje. 

Zasebnik se lahko specializira za posamezna področja. 

19. člen: delovni prostori in sredstva 
Obratovalnica, poslovnica, delavnica in druga nepremičnina se 

vodi s posebnim pravnim statusom in v registru razvrsti po 
nomenklaturi obratovalnic, ki služijo opravljanju dejavnosti 
z zasebnim poklicem. Vodijo se tudi karakteristike: sedež, filiala, 
začasna, sezonska ipd.. Naziv mora odražati značaj dejavnosti, ter 
gradbeni značaj objekta oziroma nepremičnine (primeri nazivov: 
optična delavnica, trgovina z vozili, gledališka delavnica, projek- 
tantski biro, arhitektski atelje). 

Zasebnik lahko sam ali s člani družinskega gospodinjstva 
opravlja dejavnost kot delo na domu, kadar narava dela ne terja 
poslovnih prostorov, lahko pa se v ta namen dogovori tudi z zapo- 
slenimi delavci v skladu s kolektivno pogodbo. 

Zasebniki lahko opravljajo dejavnosti tudi v najetih poslovnih 
prostorih in z najetimi drugimi delovnimi sredstvi, aH v posamez- 
nih prostorih v stanovanju v skladu s predpisi. 

Poslovni oziroma delovni prostori niso potrebni, kadar jih 
narava dela ne terja, ali če se delo opravlja na terenu oziroma 
v poslovnih prostorih naročnika ali kooperanta. 

20. člen: predpisi 
Glede vseh za SOD in podjetja in druge organizacije enako 

relevantnih predpisov so le-ti med sabo izenačeni. Šteje se, vsled 
manjšega števila zaposlenih, da poslovni prostor in oprema ustre- 
zata predpisom, če se lahko z ustreznimi napravami (klimatska 
naprava, ustrezna osvetlitev in druga tehnična sredstva) in z orga- 
nizacijsko tehnološkimi postopki zagotovijo ustrezni pogoji dela. 

21. člen: posredovanje blaga in storitev 
Glede nabave in posredovanja blaga in storitev zasebnik ni 

krajevno omejen, kot tudi ni omejen glede načinov posredovanja, 
če taka omejitev ni v naravi dejavnosti same, zasledovati je le 
načelo o preprečevanju nadlegovanja. 

22. člen: odgovornost za opravljanje dejavnosti 
Zasebnik je dolžan opravljati dejavnost vestno in je odgovoren 

za kršitev dolžnosti ter za škodo, ki jo povzroči posameznikom in 
pravnim osebam, odgovarja pa tudi za zakonitost dela pri njem 
zaposlenih delavcev. Za poslovni riziko odgovarja z vsem svojim 
premoženjem. 

Statut ustrezne zbornice oziroma združenja lahko določi deja- 
nja, ki pomenijo kršitev dolžnosti pri opravljanju dejavnosti, krše- 
nje etičnega kodeksa stroke, način ugotavljanja kršitev in odgo- 
vornosti, postopek za ugotavljanje kršitev in organe, ki vodijo 
postopek. Zoper odločbo organa druge stopnje v tem postopku se 
lahko začne postopek pred sodiščem. 

23. člen: nadzor dela 
Izvajanje dejavnosti nadzorujejo pristojni upravni organi in 

organi inšpekcije občine, kjer ima zasebnik sedež, če ni v področ- 
nem zakonu drugače določeno, ob uporabi predpisov o nadzor- 
stvu nad delom podjetij in drugih organizacij z istega področja 
dejavnosti. 

24. člen: nadzor delovnih sredstev 
Če poslovni prostor, oprema in naprave, vozila in druga 

delovna sredstva ne ustrezajo predpisom o varstvu pri delu ozi- 
roma predpisanim zdravstveno-tehničnim pogojem dela, izda pri- 
stojni inšpekcijski organ odločbo, s katero odredi odpravo ugo- 
tovljenih pomanjkljivosti oziroma odredi druge predpisane 
ukrepe, odločbo o prepovedi uporabe teh sredstev ali, da se 
dejavnost začasno ustavi do ponovnega roka za odpravo 
pomanjkljivosti, ter o prepovedi opravljanja dejavnosti. 

25. člen: dohodek 
Zasebnik je svoboden glede oblik pridobivanja dohodka. 

26. člen: družbene potrebe 
Davčne obveznosti se posebej obravnavajo, različno po posa- 

meznih vrstah oz. oblikah pridobivanja dohodka, kar je osnova za 
različne prispevne stopnje teh obveznosti. Glede registrirane 
dejavnosti se upošteva tudi različne pogoje pridobivanja dohodka 
z vidika dobičkanosnosti. 

27. člen: svobodna menjava 
V primeru pridobivanja dohodka s svobodno menjavo dela se 

s samupravnimi sporazumi oziroma pogodbami zlasti določijo 
dolgoročnejši parametri menjave in pogoji za trajnejšo kvaliteto 
storitev. 

28. člen: premoženje 
Zasebnik ima neomejeno lastninsko pravico nad delovnimi 

prostori in drugimi delovnimi sredstvi, to je denarnimi sredstvi, 
materialnimi pravicami in stvarmi (premoženjski vložek) in iz tega 
izhajajočega dohodka. Promet z delovnimi prostori in zakup obra- 
tovalnice je svoboden v okviru zakona. 

Zakon ne opredeljuje virov poslovnih sredstev in načina poslo- 
vanja z njimi, zato so pogoji za oblikovanje poslovnih sredstev 
odvisni od davčnega sistema in davčne politike, ki tako nepo- 
sredno vpliva na poslovne odločitve zasebnikov. 

29. člen: pridobitev statusa 
Posamezniku je dana pravica vpisa v register zasebnikov za 

svobodno izbran poklic, za kar je potrebna le prijava posameznika 
pri pristojnem občinskem upravnem organu, ki izda le ugotovi- 
tveni sklep. 
30. člen: začasni vpis v register 

Da bi se omogočilo pričeti z dejavnostjo, kadar posameznik ob 
prijavi ne izpolnjuje vseh pogojev, se opravi začasni vpis najdalj za 
dve leti (firma v ustanavljanju). Pri zahtevnejših izobrazbenih 
pogojih ne bi veljalo pristopiti preveč širokogrudno, saj gre tudi za 
odgovorne dejavnosti, skorajšnje pridobitve izobrazbe pa tudi ni 
v tem času realno pročakovati. Ob delno izpolnjenih delovnih in 
poslovnih pogojih je logično, da se lahko omeii število delavcev. 
31. člen: začasno mirovanje statusa 

Začasno mirovanje statusa je inštrument, ki naj odpravi 
odvečno administriranje, nujno pa je zaradi davčnih obveznosti. 

32. člen: prenehanje statusa 
Zasebnik se izbriše iz registra prostovoljno, prisilno, ali vsled 

okoliščin. 
33. člen: firma 

Zasebnik posluje s firmo, ki vsebuje obvezne elemente, lahko 
pa tudi dodatne neobvezne. Vse nepremičnine in prometna sred- 
stva morajo biti označeni s firmo. 
34. člen: sedež 

Sedež je tisti naslov obratovalnice ali stalno prebivališče, ki je 
v občini registracije. 

35. člen: pristojni upravni organ 
Najprimernejši bi bil za vodenje registra zasebnikov občinski 

upravni organ za splošne upravne zadeve, kot paralela nevtral- 
nemu sodnemu registru. Enotna navodila bi imela za posledico 
tudi enotne formularje in nakup v knjigarnah. 
36. člen: vpisni podatki 

V register se vpišejo vsi podatki, ki imajo utemeljenost v prav- 
nem prometu. 

37. člen: ravnanje 
Načela so javnost, pravni učinek in vpis spremembe vsakega 

podatka. 

38. člen: družabniki 
V možnostih zasebnih družb na eni strani in formalne neorgani- 

ziranosti kapitala v sistemu SOD na drugi strani pomeni družabni- 
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štvo le neko minimalno prehodno obliko, ki pa je smiselna v pogo- 
jih družinske firme. 

39. člen: zadruga, skupnost in druga združba 
Poslovni predmet združbe zasebnikov je najširši možni pred- 

met, ki ga omogoča usposobljenost združenih zadružnikov, njiho- 
vih delavcev in delavcev združbe. Sredstva združbe so v zadružni 
lastnini, za račun in tveganje zadružnikov samih. 

40. člen: zbornice in združenja 
Stanovske zbornice oziroma združenja so primarno inštitucije 

stanu ne pa posameznih vrst poslovne organiziranosti subjektov, 
individualnih nasproti kolektivnim ali pa lastninskih proti nelast- 
ninskim. 

41. člen: kazni za združbe 
Sledijo, če se ukvarjajo z dejavnostjo, katero niso usposobljena 

registrirati kot svoj poslovni predmet. 

42. člen: za zasebnike 
Kaznuje se za prekršek, kdor krši glede na predmet tega 

zakona, kazni za kršitve po drugih zakonih so opredeljene v njih 
samih. 

43. člen: podzakonski predpisi 
Zavod SR Slovenije za statistiko in republiški upravni organ, 

pristojen za samostojno osebno delo izdata predpise v treh mese- 
cih po sprejetju tega zakona. Glede na dolžino procedure spreje- 
manja zakona in glede na možnost vzporedne priprave so možni 
krajši roki. 

44. člen: prenehanje veljave zakonov 
S tem zakonom, ki ima minimalen obseg, se ukinjata dva 

zakona v celoti, trije delno, operacionalizira množico zakonov za 
smiselno uporabne tudi za zasebnike in njihove združbe, ukinja 
prepovedne norme brez ustavne podlage in zahteva odločanje na 
nov način za prepovedi, ki imajo ustavno podlago. Vse zakonske 
novele in predpisi, ki bodo posegali na področje zasebnih pokli- 
cev, morajo biti usklajeni s tem zakonom. 

46. člen: davčna zakonodaja 
Davčna zakonodaja se prilagodi določbam tega zakona v treh 

mesecih od dneva njegove uveljavitve, predvsem z vidika diferen- 
ciacije poklicev glede na dobičkanosnost. 

47. člen: prilagoditev že poslujočih 
Težnja je, da se prilagoditev že delujočih subjektov izvede 

s čimmanj družbenega dela, zato tudi po službeni dolžnosti, kar je 
v globalu vzeto ceneje. 

48. člen: datum veljave 
Predvideva se sredi ali konec prvega četrtletja 1990 leta. 
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IZ DELA SKUPŠČINSKIH TELES 

MNENJE 

Komisije Skupščine SR Slovenije za sistemska vprašanja ob 

obravnavi spornih vprašanj v zvezi z uveljavljanjem določb 

zakona o podjetjih 

Komisija Skupščine SR Slovenije za sistemska vprašanja je na 
svoji seji dne 30. 10. 1989 obravnavala sporna vprašanja v zvezi 
z uveljavljanjem določb zakona o podjetjih ter sprejela naslednja 
mnenja: 

30. Podjetja lahko opravljajo dejavnost trgovine na debelo kot 
tranzitni promet, brez uskladiščenja blaga, ne da bi razpolagala 
s skladiščnimi prostori, lahko pa imajo skladiščni prostor v lasti, 
v najemu ali pa z njim razpolagajo na podlagi kakšnega drugega 
pravnega naslova. 

147. člen zakona o podjetjih določa, da podjetje ne more začeti 
niti ne opravljati dejavnosti, če pristojni organ ni predhodno izdal 
odločbe, da so izpolnjeni pogoji glede tehnične opremljenosti, 
varstva pri delu ter varstva in izboljšanja človekovega okolja in 
drugi pogoji, določeni z zakonom. Podjetje pa lahko opravlja 
dejavnost blagovnega prometa tudi v tranzitu v skladu z zakonom. 
V tem primeru se blagovni promet opravlja po nalogu prodajalca 
neposredno kupcu tako, da prodajalec neposredno dobavi iz 
skladišča ali drugega kraja, ki ga določi proizvajalec, uvoznik ali 
druga OZD oziroma podjetje, ne da bi to blago bilo predhodno 
vskladiščeno. Pogoje za opravljanje blagovnega prometa ali stori- 
tev v blagovnem prometu poleg veljavnega zakona s področja 
blagovnega prometa opredeljuje tudi pravilnik o minimalnih teh- 
ničnih pogojih, ki jih mora izpolnjevati poslovni prostor podjetij, ki 
opravljajo blagovni promet ali storitve blagovnega prometa. Ta 
pravilnik vsebuje obvezne normative, ki jih morajo izpolnjevati 
taki poslovni prostori ter ne določa obveznosti, da bi moralo 
podjetje, ki opravlja dejavnost blagovnega prometa (na debelo ali 
drobno) razpolagati s skladiščnimi prostori. Iz navedenega sledi, 
da lahko podjetje opravlja dejavnost blagovnega prometa tudi 
v tranzitu, ne da bi razpolagalo s skladiščnimi prostori. Ni dovo- 
ljena uporaba različnih kriterijev za podjetja v družbeni lastnini ter 
za podjetja v zasebni ali mešani lastnini, saj imajo vsa podjetja 
v skladu z določili zakona o podjetjih ter določili 8. točke XIII. 
amandmaja k ustavi SR Slovenije enak položaj. 

31. Ob statutih, ki še niso usklajeni z zakonom o podjetjih, se 
uporabljajo pravila zakona o združenem delu. Zato ni mogoča 
izločitev temeljne organizacije, če to nasprotuje pravilom iz 306. 
člena ZZD. 

V praksi so se pojavili primeri, da so temeljne organizacije 
koncentrirale sredstva v eno izmed temeljnih organizacij 
(finančna, osnovna ipd.), ta pa se izloča. S tako izločitvijo bi se 
lahko bistveno otežilo ali onemogočilo delo v drugih subjektih, ki 
preostanejo, prekinjen ali moten bi bil medsebojno povezan 
delovni proces oziroma proces proizvodnje in poslovanja, zmanj- 
šala bi se učinkovitost uporabe družbenih sredstev ipd. Ravnanje 
bi bilo torej v nasprotju s skupnimi interesi, interes in pravica 
posameznega subjekta bi prizadela preostale dele. Osamosvojitev 
take temeljne organizacije bi prizadeti subjekti lahko izpodbijali 
pred pristojnim sodiščem. 

32. Kadar se oblikuje sestavljena oblika podjetja po zakonu 
o podjetjih ob sočasnem preoblikovanju subjektov združevanja 
in ob sočasnem preoblikovanju subjektov združevanja v delni- 
ške družbe oziroma družbe z omejeno odgovornostjo, je z enim 
aktom istočasno mogoče urediti prehode preko vseh faz preo- 
blikovanja in združevanja. 

Sočasni postopek ustanovitve sestavljenega podjetja in eventu- 
alni sočasni prenos kapitala ter sočasno preoblikovanje združe- 
valk v delniške družbe oziroma družbe z omejeno odgovornostjo 
predpostavlja visoko stopnjo medsebojno povezanih in usklajenih 
interesov. Aktivnosti v zvezi z ustanovitvijo oblike sestavljenega 
podjetja ter ustanovitev holding podjetja in izdajanje delnic ozi- 
roma odstopanje deležev je v tesni povezavi, zato je mogoče 
statusno preoblikovanje združevalk ter ustanovitev sestavljene 
oblike urediti z enim aktom. V takšnem aktu bi se lahko uredila 
vprašanja spremembe organiziranosti obstoječih subjektov, nji- 
hovo pravno nasledstvo ter določila povezanost združevalk 
v sestavljeno obliko pa tudi nova pravno organizacijska oblika 
združevalk kot delniških družb ali družb z omejeno odgovor- 
nostjo. 

Na referendumu se sprejme sporazum o spremembi organizira- 
nosti tako združevalk (tozdov oziroma DO) kot tudi spremembe 
delovnih oziroma sestavljenih organizacij, ki postanejo sestav- 
ljena oblika. Tak sporazum ima tri dele. V prvem bi bilo potrebno 
urediti vprašanje prehoda obstoječih OZD v pravno organizacij- 
sko obliko po zakonu o podjetjih, torej njihov prehod v podjetja in 
s tem povezana vprašanja pravnega nasledstva. V tem delu se 
določi pravna podlaga za prenehanje TOZD oziroma DO in SOZD. 
V drugem delu akta se opredeli bodoča organiziranost združevalk 
in njihovo povezovanje v sestavljeno obliko. V primeru združeva- 
nja v holding obliko po 145. g členu zakona o podjetjih bi se hkrati 
v aktu določilo vprašanje preoblikovanja združevalk v delniške 
družbe oziroma družbe z omejeno odgovornostjo, združevanje 
v sestavljene oblike kot tudi vprašanje preoblikovanja sedanje 
SOZD v to sestavljeno obliko. V tretjem delu sporazuma pa se 
opredeli postopek sprejemanja konstitutivnih aktov sestavljenega 
podjetja ter preoblikovanja združevalk v delniške družbe oziroma 
družbe z omejeno odgovornostjo. Ta postopek je lahko sočasen, 
s tem da se sprejme hkrati s spremembami prvega dela akta, ki se 
sprejema na referendumu. Možno pa je tudi določiti rok po 
izvedbi referenduma v katerem se sprejema akt o preoblikovanju 
v sestavljeno obliko. Opozarjamo na mnenja registrskih sodišč, ki 
bodo objavljena v Pravni praksi ter Gospodarskem vestniku. 

33. V primerih, ko so subjekti vlagali ali prenašali sredstva 
v drug subjekt v okviru delovne ali sestavljene organizacije, pa 
se ta osamosvoji, se mora opraviti razmejitev premoženjsko- 
pravnih razmerij ter drugih pravic in obveznosti, nastalih s skup- 
nim poslovanjem in delom na podlagi sedanjih veljavnih aktov, 
po pobudi organa upravljanja obstoječe delovne (sestavljene) 
organizacije — 193. člen ZP. 
V nekaterih primerih se temeljne (delovne) organizacije, v katera 
so združevali subjekti sredstva, osamosvajajo, ne da bi predhodno 
poravnali obveznosti do vlagateljev, kar je v nasprotju z določili 
193. člena Zakona o podjetjih, pa tudi z načeli morale (vestnost in 
poštenje). Citirana določba zakona o podjetjih napotuje na 
veljavne akte (samoupravni sporazumi statusne narave, spora- 
zumi o skupnih vlaganjih, planski akti, sklepi organov upravlja- 
nja ...). Če veljavni akti nimajo posebnih določb za primer osamo- 
svojitve subjekta ter o usodi združenih sredstev, se uporabljajo 
načela zakona o združenem delu, zakona o obligacijskih razmer- 
jih ter zakona o razširjeni reprodukciji in minulem delu. Noben 
subjekt ne more pridobiti pravic na družbenih sredstvih brez 
pravnega temelja; to pa je lahko pravni posel, delo ali drug akt 
skupnih organov. Pravni posel, ki bi omogočal subjektu, da pri- 
dobi sredstva na škodo drugega brez njegovega soglasja je ničen, 
saj nasprotuje pravilom morale. 

Pogosto je bil pravni temelj sporazum o skupnem poslovnem 
sodelovanju. Sporazumska razmerja pa moramo transformirati 
,v skladu z zakonom o podjetjih v kapitalska razmerja, pri čemer pa 
moramo upoštevati spremenjene okoliščine v skladu z določili 
zakona o obligacijskih razmerjih. Vlaganja oziroma prenos druž- 
benih sredstev pa se lahko obravnava tudi kot vložek družbene 
pravne osebe in se lahko na tej podlagi ustanovi družba. V pri- 
meru združevanja sredstev ter prenehanja cause tega pravnega 
posla se upošteva zastaralni rok od dneva prenehanja cause, torej 
od dneva ko ni več podanega skupnega interesa. 

Ob statusnih spremembah je potrebno izdelati zaključne 
bilance še posebej, če subjekt iz dosedanje asociacije izstopa ter 
ne vstopa v asociacijo, ki bi bila direktni pravni naslednik prejšnje. 
Podjetje, ki izstopa, je solidarno odgovorno za obveznosti 
podjetja, ki je prenehalo (14. člen ZP). V sporazumu (pogodbi) 
o prenehanju subjekta, ki je združeval več OZD, je potrebno 
opredeliti usodo nedokončanih pravnih poslov, veljavnih obvez- 
nosti med združenimi subjekti ter do tretjih oseb (zaključna 
bilanca). Ugotovljene medsebojne obveznosti lahko predstavljajo 
nasproti osamosvojenemu subjektu terjatev drugih subjektov 
z vsemi pravnimi posledicami (stečaj). Veljajo torej splošna pravila 
o prenehanju trajnih pravnih razmerij. V tem primeru se tudi 
ugotavlja morebitna že pridoboljena korist, upoštevajo pa se tudi 
splošna pravila o vrednotenju sredstev. 



INFORMACIJA 

o obravnavi poročila o delu Komisije Skupščine SR Slovenije 

za vloge in pritožbe v nekaterih delovnih telesih Skupščine in 

zborov Skupščine SR Slovenije 

V Poročevalcu štev. 16 z dne 27. 6. 1989 smo objavili 
povzetek poročila o delu Komisije in službe za vloge in 
pritožbe Skupščine SR Slovenije v letu 1988 v skladu 
z B programom periodičnega delovnega načrta zborov 
Skupščine SR Slovenije. Povzetek so obravnavala neka- 
tera delovna telesa Skupščine SR Slovenije in ob tem 
pripravila naslednjo informacijo: 

Komisija za vloge in pritožbe Skupščine SR Slovenije je na 20. 
seji dne 18. 4. 1989 obravnavala in sprejela problemsko zasnovo 
poročila o svojem delu in delu službe za vloge in pritožbe v letu 
1988 Zaradi obsežnosti sprejetega poročila (s stističnim delom in 
pregledom pritožbene problematike obravnavane v občinah na 
območju SR Slovenije in republiških pritožbenih organih v letu 
1988) je na pobudo predsednika Skupščine SR Slovenije komisija 
pripravila povzetek poročila o delu v letu 1988, ki je bil objavljen 
v Poročevalcu Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugosla- 
vije za delegacije in delegate št. 16 z dne 27. 6. 1989. 

O poročilu in dodatnih gradiv ih k poročilu o problematiki dela 
komisije in službe za vloge in pritožbe so v skladu z nalogami iz 
B programa Skupščine SR Slovenije za leto 1989 razpravljali: 
komisija za pravosodje in komisija za družbeno nadzorstvo ter 
odbori za drružbenopolitični sistem vseh zborov Skupščine SR 
Slovenije. 

V razpravi v navedenih delovnih telesih je bila poudarjena zlasti 
ugotovitev, da o problematiki dela komisije in službe za vloge in 
pritožbe ni bilo obravnav v delovnih telesih Skupščine SR Slove- 
nije vse do leta 1974, čeprav sta komisija in zlasti služba ves čas, 
vsakoletno pripravljali letna in občasna štiriletna poročila o svo- 
jem delu. Poudarjeno je tudi bilo, da je v poročilu z veliko odgo- 
vornostjo opozorjeno na problematiko vlog in pritožb, na neka- 
tere negativne pojave v družbi, ki se skozi to problematiko zrcalijo 
in dane konkretne pobude za reševanje določenih perečih vpra- 
šanj, s katerimi se komisija in služba srečujeta pri svojem delu. Ob 
tem je bilo opozorjeno, da so ostale neizkoriščene zakonodajne in 
druge možnosti za boljšo oziroma smotrnejšo ureditev nekaterih 
vprašanj, zaradi katerih občani najpogosteje vlagajo vloge in 
pritožbe. 

V razpravi in sklepih delovnih teles je bilo še zlasti poudarjeno: 
- da potreba po posebnnih organih za vloge in pritožbe 

obstaja, ker posamezni pristojni organi v sredinah, kjer bi občani 
morali uveljavljati in uveljaviti svoje pravice oziroma urejevati 
določene odnose ne izpolnjujejo svojih dolžnosti in pooblastil na 
načine kot so jim določeni in dani z zakonitimi predpisi ali sploš- 
nimi samoupravnimi akti: 

- da občani v svojih vlogah in pritožbah opozarjajo na pojav 
kršitev ustavnosti in zakonitosti, na prisvajanje določenih poobla- 
stil, na birokratski in nehuman odnos določenih organov, služb in 
posameznikov v njih in zlasti na počasnost pri reševanju pomemb- 
nih vprašanj in problemov: 

- da občani upravičeno zahtevajo od pristojnih organov, da 
posamezne slabosti in negativne pojave odstranijo, posameznike 
- nosilce javnih pooblastil, ki so jih zakrivili, pa pokličejo na 
odgovornost, kar pa v praksi še ni bilo uveljavljeno: 

- da je kljub pregledom med službo na eni in nezadovoljnimi 
posamezniki na drugi strani ob obojestranski pripravljenosti in 
upornem ter zavzetejšem reševanju posameznih primerov, ob 
iskanju življenjskih in pravnih možnosti, mogoče najti za obe 
prizadeti strani sprejemljive, vsestransko pravilne in optimalne 
rešitve konfliktnih situacij: 

- da se tudi v obravnavanem obdobju stvari oziroma problemi 
več ali manj ponavljajo, da pogosto ostajajo nerešeni isti problemi 
kot so na primer nerešena stanovanjska vprašanja, posegi v pro- 
stor, neučinkovitost oziroma počasnost poslovanja upravnih in 
tudi pravosodnih organov, nesamoupraven, birokratski in tudi 
nehuman odnos do delavcev v DO pa tudi na drugih področjih, 
kjer občani uveljavljajo svoje pravice in iščejo njihovo zaščito: 

- da še vedno predstavljajo poseben problem vprašanje ures- 
ničevanja sklepov in priporočil komisije za vloge in pritožbe in 

zlasti vprašanje koliko in kako lahko komisija ukrepa ob upošteva- 
nju ustavnih in zakonskih pooblastil in pristojnosti vseh tistih 
zoper delo katerih so vloge in pritožbe vložene ter da ob vsem tem 
še vedno pogosto ostajajo brez odziva priporočila komisije (zlasti 
ob nekaterih posebej izstopajočih primerih, kise rešujejo celo več 
let in ki jih komisija poudarja tudi v poročilu): 

- da se je komisija zavzemala za krepitev položaja in dela 
občinskih komisij za vloge in pritožbe na področje SR Slovenije in 
tesnejše sodelovanje z ustreznimi telesi v družbenopolitičnih 
organizacijah povsod tam, kjer le-te lahko nudijo določeno 
pomoč in vplivajo na optimalne rešitve posameznih primerov: 

- da ni mogoče mimo ugotovitve, da vloge in pritožbe pred- 
stavljajo dokaj množično kritiko družbenih odnosov, kritiko, ki 
obelodanja marsikatere slabosti, nezakonitosti in nečistosti odno- 
sov v posameznih sredinah; 

- da je komisija pravilno skušala nekatere probleme obravna- 
vati širše zlasti tedaj, če je isti problem izkazovalo večje število 
vlog ali če se je v večjem številu pojavljal na določenem področju 
ali na območju cele republike: 

- da so žal opazni tudi primeri, da si občan z vložitvijo vloge ali 
pritožbe v situaciji, ki je zanj brezizgledna - čeprav ne nerešljiva 
- svoj položaj poslabša ali vsaj otežkoči in zanj ugodno rešitev še 
oddalji, ker je prizadeti posameznik v organu zoper delo katerega 
se je pritožil zameril, da je občan njegovo nepravilno ravnanje 
razgrnil pred »nepoklicanim organom« na ravni republike: 

- da je bilo tudi v obravnavanem obdobju zanemarjeno načelo 
javnosti dela komisije, ki ni samo v približevanju dela komisije 
širšemu krogu občanov, ampak predvsem v odnosu komisije do 
Skupščine in njenih delovnih teles - pri čemer je mišljeno obveš- 
čanje o delu in problematiki, s katero se komisija srečuje in iz tega 
izhajajoče nadaljnje obravnave problematike: 

- da pa so vloge in pritožbe v pomembnem številu primerov 
tudi odraz odpora posameznikov do izvrševanja dolžnosti in neiz- 
polnjevanja obvez oziroma splošne neprilagodljivosti družbe- 
nemu okolju in družbeni disciplini - da je med množico vlagate- 
ljev in pritožnikov tudi veliko takšnih, ki se neupravičeno pritožu- 
jejo (nad 1/3) in ki ne soglašajo z nobeno odločitvijo organa, ki ni 
skladna s pritožnikovim stališčem ali glediščem. 

Posebna pozornost je bila posvečena v zadnjem času vse bolj 
prisotni problematiki, izhajajoči iz razmerij nastalih po uporabi 
takoimenovanih zgodovinskih ali revolucionarnih zakonov 
(agrarna reforma, nacionalizacija in zaplemba). Ob tej je bilo 
posebej opozorjeno na pravno izredno zoženo možnost korekture 
pravnomočnih in dokončnih odločitev v teh primerih. Opozorjeno 
je bilo, da ob vse več pobudah za vrnitev nekaterih neprimičnin 
nekdanjim lastnikom ali njihovim dedičem, vendarle ne bi kazalo 
vseh pobud še vnaprej zavračati, zlasti ker so bile nacionalizirane 
tudi nepremičnine, ki predvsem zaradi svojega majhnega gospo- 
darskega pomena nikoli niso služile svojemu namenu oziroma se 
niso uporabljale, zlasti pa niso bile v zdrževane in še danes 
propadajo. Zato bi bilo po mnenju komisije za družbeno nadzor- 
stvo potrebno napraviti ustrezno analizo, s katero bi natančneje 
ugotovili dejansko stanje na tem področju in na podlagi takih 
ugotovitev morda vendarle izrazito selektivno pristopiti k reševa- 
nju takih zahtevkov. Ne glede na vse navedeno pa bi kazalo takoj 
izpostaviti vprašanje odgovornosti pristojnih organov in organiza- 
cij v zvezi z upravljanjem oziroma vodenjem nadzora nad gospo- 
darjenjem s tako nastalim in neizkoriščenim fondom družbenega 
premoženja. 

V delovnih telesih je bila obravnavana tudi pobuda za sprejem 
zakona, ki bi urejal položaj in pristojnosti komisije za vloge in 
pritožbe. Prevladalo je stališče, da tak zakon (ki ga imajo vse 
republike in pokrajini in federacija) v SR Sloveniji ni potreben, ker 
niti v občinah, niti v republiki doslej ni bilo v zvezi z delom teh 
komisij večjih problemov, ki bi narekovali potrebo po izdaji takega 
zakona. Ob tem pa je bilo poudarjeno (odbor za družbenopolitični 
sistem zbora občin) da bi kazalo razmisliti, da bi se v republiški 
zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o sistemu državne 
uprave in o IS Skupščine SR Slovenije ter o republiških upravnih 
organih vnesel tudi način oziroma principe obravnave vlog m 
predlogov, ki ne zadevajo osnovne pristojnosti prizadetega 
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organa in jih v okviru danih pooblastil v rednem postopku ne more 
rešiti. 

Končno so v večini delovnih teles, ki so obravnavale problema- 
tiko dela komisije za vloge in pritožbe menili: 

- da je potrebno problematiko, s katero se komisija ukvarja 
v prihodnje redneje vključevati v obravnavo skupščinskih delov- 
nih teles (odbor za družbenopolitični sistem zbora občin); 

- da je funkcija komisije za vloge in pritožbe v našem skupš- 
činskem sistemu za občane tako pomembna, da je nujna vsaj 
občasna razprava o njenem delu v zborih skupščine SR Slovenije 
in zato komisija za pravosodje predlaga zboru skupščine, da to 
problematiko vključijo v dnevne rede ene od svojih prihodnjih sej; 

- da bi bilo potrebno pripraviti ugotovitve in predloge, zlasti za 
tiste pojave, na katere komisija opozarja že vrsto let in kjer se 
ugotavljajo določene ovire in v kolikor bi bili zaključki po vsebini 
taki, da bi lahko prispevali k uspešnejšemu in učinkovitejšemu 
funkcioniranju družbenoekonomskega in političnega sistema naj 
bi jih obravnavali tudi zbori Skupščine SR Slovenije (odbor za 
družbenopolitični sistem družbenopolitičnega zbora); 

- da je treba specifične primere vlog in pritožb, zlasti tiste, 
katerih obravnavanje poteka več let in tiste, ki po vsebini predstav- 
ljajo družbenoekonomski, politični ali socialni problem, da se jih 
objavlja v skupščinskem poročevalcu, da bi jih tudi na ta način 
predočili širši javnosti in hkrati vplivali na pospešitev razreševanja 
posameznih zapletenih problemov, pa tudi na sprožitev postop- 
kov za ugotavljanje osebne ali skupne odgovornosti za neupravi- 
čeno dolgotrajne postopke ali neizvrševanje odločb sodišč; 
- da naj komisija za vloge in pritožbe predloži zboru združe- 

nega dela Skupščine SR Slovenije poročilo o delu z vlogami in 
pritožbami, pri čemer naj analitično osvetli probleme, ki so dolga 
leta ostajali nerešeni, pravne praznine v predpisih, pobude, ki bi 
jih bilo ob spremembi zakonodaje mogoče rešiti in primere 
napačnega izvajanja ali neizvajanja določenih pravnih določil 
(odbor za družbenopolitični sistem zbora združenega dela). 

Komisija za pravosodje je tudi opozorila na stališča in usmeritve 
Predsedstva RK SZDL Slovenije ob obravnavanju problematike 
vlog in pritožb iz leta 1987, ki so še vedno aktualne 
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IZ SABORA SR HRVATSKE 

Sabor Socialistične republike Hrvaške je poslal Skupš- 
čini SFRJ, skupščinam socialističnih republik in sociali- 
stičnih avtonomnih pokrajin in Predsedstvu SFRJ Sta- 
lišča in sklepe o aktualnem stanju in dogajanju v državi, 
ki jih je sprejel Sabor Socialistične republike Hrvaške na 
sejah Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbeno- 
političnega zbora 28. in 29. septembra 1989. 

Obenem je poslal tudi Stališča o aktualnem stanju 
v družbenopolitičnih dogajanjih v državi, ki jih je sprejel 
Sabor SRH na sejah zborov 23. februarja 1989, ker sta- 
lišča in sklepi, sprejeti 28. in 29. septembra v nepretrga- 
nosti opredeljevanja Sabora SRH o aktualnem stanju in 
dogajanju v državi. 

Oba dokumenta v povzetkih objavljamo v Poročevalcu. 

STALIŠČA IN SKLEPI 
o aktualnem stanju in dogajanju v državi, ki jih je sprejel Sabor socialistične 
republike Hrvatske   ___________________ 

Sabor Socialistične republike Hrvaške je na sejah Zbora združe- 
nega dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora, ki so bile 
28. in 29. septembra 1989, izhajajoč iz sprejetih stališč Sabora 
v februarju 1989 in stališči Družbenopolitičnega zbora v juliju 
1989, ter iz velikega števila zahtev delovnih ljudi in občanov, 
njihovih organizacij in združenj, da se odloči o političnem stanju 
v državi, sprejel 

STALIŠČA IN SKLEPE 

Sabor ugotavlja, da so prizadevanja za izhod iz krize zaradi 
različnih konceptov, dobila dramatično obeležje. Reformi, ki se 
zavzema za demokratičen razplet krize, vse ostreje nasprotujejo 
sile avtoritatizma in regresije. Le-te se ne bojijo, da se socialna in 
politična protislovja, ki so zaradi dolgotrajne krize in počasnosti 
pri njenem reševanju vse ostrejša, pokažejo tudi na najobčutljivej- 
šem področju jugoslovanske skupnosti - na področju mednaci- 
onalnih odnosov. Zaradi tega se je celotni politični položaj 
v državi poslabšal do skrajne meje. 

To povzroča upravičeno zaskrbljenost delovnih ljudi in občanov 
SRH. Vse večja je negotovost, kakšna bo naša bodočnost. 

Na javni sceni so vse bolj prisotne skupine in posamezniki, ki 
želijo zrušiti SFRJ, krepijo in spopadajov se vrste nacionalizmov 
ter nacionalne in druge nestrpnosti. Zagovorniki socialistične 
Jugoslavije, bratstva in enotnosti, enakopravnosti demokratič- 
nega razvoja države so pod militantnimi pritiski na videz v defen- 
zivi. O napadih na temelje ustavne ureditve in nedotakljivosti 
države molčijo tudi institucije sistema. Ustvarjen je vtis, da imajo 
nacionalisti podporo »svojih« oblasti in -svojih- družbenopolitič- 
nih organizacij. To krepi in spodbuja nacionalizme v vseh okoljih. 
Različna merila in postopki, pritiski na državne in sodne organe 

ter odstopanja pred temi pritiski nas vse bolj oddaljujejo od 
pravne in demokratične države. Vse to slabi državo, jo izčrpuje in 
vodi k njenemu razbijanju. 

Sabor SRH meni, da je nadaljnje izvajanje ekonomske reforme 
odločilno za SFRJ in bo zato v okviru svoje pristojnosti sprejemal 
ukrepe in aktivnosti za njeno uresničevanje. Na ravni Jugoslavije 
je treba preseči dosedanjo prakso, v kateri smo posamezne 
ukrepe ocenjevali le z lastnih razmer, kar se je odražalo v procesu 
usklajevanja. 

Sabor SRH izjavlja, da ne bo odstopil od takšne federacije, 
v kateri bo SRH. kot država hrvaškega naroda, srbskega naroda 
v Hrvaški ter vseh narodov in narodnosti, ki v njej živijo, imela vse 
možnosti za lasten svoboden razvoj in prispevek k razvoju Jugo- 
slavije kot skupne domovine. 

Sabor se bo zavzemal za SFRJ kot pravno in demokratično 
državo, ki se bo enakopravno vključevala v vse sodobne civilizacij- 
ske tokove. 

Sabor zavrača napade na SRH iz posameznih okolij z obtož- 
bami o takoimenovanem genocidnem bitju hrvaškega naroda, 
ogrožanju pravic Srbov na Hrvaškem in njihovi domnevni asimila- 
ciji, zahtevah po avtonomni pokrajini Srbov na Hrvaškem itd. 

Sabor poudarja, da se je v Socialistični republiki Hrvaški izva- 
jala in se izvaja politika popolne nacionalne enakopravnosti srb- 
skega naroda na Hrvaškem, prav tako pa tudi vseh drugih narodov 
in narodnosti v republiki. Takšna politika je izraz skupne preteklo- 
sti in sožitja Hrvatov in Srbov na Hrvaškem, zasnovana je na 
sklepih ZAVNOH, obenem je ustavna obveznost in trajna usmeri- 
tev vseh organov in organizacij v republiki. 

Sabor meni, da številne različnosti in posebnosti v Jugoslaviji 
predstavljajo njeno kulturno in civilizacijsko bogastvo. SFRJ je 
treba razvijati kot svobodno skupnost, v kateri so vsem in vsako- 
mur zagotovljene možnosti za vsestranski in nemoten razvoj. 

STALIŠČA 
o aktualnem stanju in družbenopolitičnimi dogajanji v državi 

Sabor Socialistične republike Hrvaške je v skladu s sklepom 
skupne seje vseh zborov Sabora izhajajoč iz ocene, da se je zelo 
poslabšalo stanje političnega, gospodarskega in družbenega živ- 
ljenja v državi, v prizadevanju, da se utrdijo in še naprej razvijajo 
dosežene družbene pridobitve, da se utrdijo pravica in odgovor- 
nost SRH za lasten razvoj in razvoj jugoslovanske skupnosti kot 
celote in da se zagotovi nadaljnji razvoj socialističnih demokratič- 
nih odnosov v državi, ocenil, da je potrebno, da kot organ družbe- 
nega samoupravljanja in najvišji organ oblasti v okviru pravic in 
dolžnosti SRH izrazi svoje opredelitve v zvezi s tem in je sprejel 

STALIŠČA 

Delovni ljudje in občani SRH so zaskrbljeni zaradi vse težjih 
materialnih pogojev za življenje in delo, znižanja proizvodnje deta, 
povečanja nezaposlenosti in premajhne motiviranosti za delo. 

Delovni ljudje in občani SRH so zaskrbljeni zaradi poslabšanja 
splošnega stanja političnega in družbenega življenja, pojava naci- 
onalne nestrpnosti, neenotnosti v državi in zaradi slabšanja nje- 
nega ugleda v svetu. Zaradi tega zahtevajo, da se premaga seda- 
nja politična situacija in doseže nujna enotnost v državi in da se 
družbena energija usmeri k odpravljanju vzrokov in posledic 
sedanje krize. 

Povojni razvoj jugoslovanske družbe je nadaljevanje sociali- 
stične revolucije. Uresničene revolucionarne družbene spre- 

membe imajo izhodišče v sklepih AVNOJ-a in pomenijo potrditev 
ustvarjalnega razvijanja AVNOJ-skih načel. 

Takšna Jugoslavija je Titova in AVNOJ-ska in delovni ljudje in 
občani SRH so samo za takšno Jugoslavijo. 

Sabor SRH ocenjuje, da sedanje delitve in nesporazumi 
v družbi, predvsem na nacionalni podlagi odtegujejo pozornost 
od družbenih reform in aktivnosti pri ustvarjanju pogojev za 
hitrejši razvoj za izhod iz krize. 

V razmerah poglabljanja krize se pojavljajo predvsem v zadnjem 
času nacionalizmi, množijo se nacionalistični pojavi in programi. 
Pogoste so tudi zahteve, ki postavljajo pod vprašaj sklepe A VNOJ- 
a, tako glede obnove centralističnih in uvajanja unitarističnih 
rešitev, kakor glede separatističnih rešitev. Nastajajo trditve 
o »izmišljenih narodih« in republikah, ki so odveč, ter da so naše 
narodnosti deli tujih teles in da jih je treba postaviti na pravo 
mesto, pod posebno kontrolo. 

Srbski nacionalisti poskušajo posebej izkoristiti težave srb- 
skega in črnogorskega naroda na Kosovu in pokazati, da AVNOJ- 
ska in Titova Jugoslavija ne rešuje uspešno nacionalnega vpraša- 
nja. V ta namen pošiljajo svoje emisarje in paternalistična sporo- 
čila o dozdevni ogroženosti srbskega naroda na Hrvaškem ter 
o subverzivnem in genocidnem značaju hrvaškega naroda. 

S sprejetjem dopolnil k ustavi SFRJ so ustvarjeni ustavno- 
pravni pogoji za gospodarsko reformo. Zanimanje in zahteva 
delovnih ljudi in občanov je, da se pospešijo spremembe, ne pa da 
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se s stalnimi političnimi nesporazumi in neenotnostjo v državi, 
z razpihovanjem nacionalističnih strasti, kar že negativno vpliva 
na zainteresiranost tujih partnerjev za dolgoročno sodelovanje in 
vlaganje v naše gospodarstvo ta proces zavira. 

Sabor SRH poziva vse družbene in gospodarske subjekte, da 
prispevajo k realizaciji rešitev, ki bodo omogočile, da čimprej 
izkoristimo vse razpoložljive materialne in ljudske potenciale za 
oživitev gospodarske aktivnosti in dinamiziranje proizvodnje ter 
izvoza. 

Sabor SRH potrjuje svojo opredelitev, da se pristopi k izdelavi 
nove ustave SFRJ. Stališče Sabora je, da morajo spremembe 
omogočiti nadaljnji razvoj socializma, demokracije, samouprav- 
ljanja in neodvisnosti Jugoslavije, ki temelji na federativnih 
AVNOJ-skih načelih. 

Na tej podlagi se bo Sabor SRH zavzemal za razvijanje in 
krepitev odgovornosti republike, ne samo za lasten razvoj, ampak 
tudi za razvoj Jugoslavije kot celote in za ustvarjanje pogojev za 
krepitev samoupravne integracije naše družbe. 

Sabor SRH se bo z razvijanjem, med drugim tudi prakse nepo- 
srednih in tajnih volitev med več kandidati, zavzemal za stalno 
poglabljanje vsebin in oblik socialistične samoupravne demokra- 
cije in za njeno nadaljnje globoko ukoreninjanje v najnaprednejše 
tokove boja za družbeni napredek, ljudsko svobodo in srečo. 

Izhajajoč iz svoje odgovornosti in odgovornosti vsega delegat- 
skega sistema za premagovanje krize in zagotovitev pogojev za 
razvoj, Sabor SRH poziva, da se ustvarjalne moči tega sistema 
sprožijo in maksimalno mobilizirajo v boju za krepitev stabilnosti 
našega demokratičnega in socialističnega samoupravnega 
sistema, za učinkovito delovanje vseh institucij sistema, krepitev 
ustavnosti in zakonitosti, pa tudi zaostrovanje odgovornosti vseh 
nosilcev javnih in družbenih funkcij, posebej pa za uresničevanje 
velikih nalog pri nadaljnji obdelavi in izvajanju reforme. 

Sabor SRH zato predlaga Skupščini SFRJ, ki je najvišji organ 
državne oblasti, v okviru svojih pravic in dolžnosti federacije pa 
tudi najširši izraz in oblika samoupravne in demokratične integra- 
cije jugoslovanske družbe, da prouči celotno stanje in dogajanja 
v državi, da o tem sprejme svoja stališča in ocene in da skupaj 
s skupščinami vseh socialističnih republik in socialističnih avto- 
nomnih pokrajin ter celotno samoupravno delegatsko bazo 
usmeri vso družbeno energijo za stabilizacijo stanja in ohranitev 
enotnosti države, za zaščito ustavnosti in zakonitosti ter enako- 
pravnosti vseh narodov in narodnosti in za izvajanje reform, ki 
izhajajo iz ustavnih sprememb. 

V okviru tega programa in svoje ustavne vloge ter odgovornosti 
bo Sabor SRH nudil svojo polno podporo za uresničitev aktivnega 
sodelovanja z vsemi institucijami v SRH in s skupščinami sociali- 
stičnih republik in avtonomnih pokrajin ter Skupščino SFRJ. 
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Ajder - Glavni in odgovorni urednik. Dragan Ajder, urednik Dragiša Djordjević - Naslov uredništva: Skupščina SFRJ Beograd, Trg Marksa i Engel«13te efon (011) M4 148 
• Tisk ČGP Delo - Cena posameznega izvoda 15.000 dinarjev - Letna naročnina kot akontacija za leto 1989 se obračunava vsake tri mesece, z upoštevanjem inflacije, 
račun- Skupščina SR Slovenije, Ljubljana, 50100-845-50204 - Naročninske zadeve: telefon (061) 219-914   
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