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PREDLOG 

zakona o delovnih razmerjih (ESA 949) 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na seji dne 1. 3. 
1990 določil besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O DELOVNIH RAZMERJIH, 
ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi prve 

alinee 215. člena, 266. in 267. člena poslovnika Skup- 
ščine SR Slovenije. 

Hkrati vam pošiljamo tudi teze Skupnosti pokojnin- 
skega in invalidskega zavarovanja v SR Slovenije za 
odkup zavarovalne dobe presežnim delavcem. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na podlagi 69. 

člena poslovnika Izvršnega sveta Skupščine SR Slove- 
nije in na podlagi 220. in 221. člena poslovnika Skupš- 
čine SR Slovenije določil, da bodo kot njegovi predstav- 
niki pri delu skupščinskih delovnih teles sodelovali: 

- Miran KALCIČ, član Izvršnega sveta in predsednik 
Republiškega komiteja za delo, 

- Nataša BELOPAVLOVIČ, namestnica predsednika 
Republiškega komiteja za delo, 

- Irena BEČAN, pomočnica predsednika Republi- 
škega komiteja za delo. 

POVZETEK 

Družbenopolitični zbor in Zbor združenega dela Skupščine 
SR Slovenije sta razpravljala o predlogu za izdajo zakona 
o delovnih razmerjih z osnutkom zakona na svoji seji dne, 7. 2. 
1990. Zbor združenega dela je s svojim sklepom v skladu 
s stališčem Družbenopolitičnega zbora sprejel predlog za 
izdajo zakona o delovnih razmerjih z osnutkom zakona ter 
naložil predlagatelju, da pri pripravi zakonskega predloga 
prouči in ustrezno upošteva stališča, mnenja in predloge 
delovnih teles skupščine in zbora ter pripombe delegatov 
v razpravi na seji zbora. 

Po proučitvi zgoraj navedenih pripomb, mnenj in stališč, je 
predlagatelj ustrezno spremenil in dopolnil posamezne reši- 
tve osnutka zakona, tako da je: 

- črtal tiste člene, ki so sicer z namenom jasnejše ureditve 
pomenili ponavljanje rešitev zakona o temeljnih pravicah 
delavcev iz delovnega razmerja (v nadaljnjem besedilu: zvezni 
zakon), 

- opustil tiste rešitve, ki so prepodrobno Urejale določena 
vprašanja ali po nepotrebnem obremenjevale zakonski tekst, 

- opredelil veljavnost in uporabnost tega zakona za ureja- 
nje delovnih razmerij delavcev, ki delajo v organizacijah in pri 
delodajalcih v SR Sloveniji. Kot veljavna pravna podlaga za 
urejanje delovnih razmerij delavcev so izrecno izpostavljene 
tudi ratificirane mednarodne konvencije, 

- posebej opredelil vlogo sindikata v vseh postopkih odlo- 
čanja o posamičnih pravicah, obveznostih in odgovornostih 
delavcev ter predvidel posebno določbo o sindikalnih pover- 
jenikih, katerim je potrebno zagotoviti vse pogoje za njihovo 
sindikalno delovanie v skladu z interesi delavcev, 

- dodelal in dopolnil konkurečno klavzulo, tako da je upo- 
rabo konkurenčne klavzule omogočil tudi v času trajanja 
delovnega razmerja (ob prerazporeditvi) in ne samo ob skleni- 
tvi le-tega. Konkurenčna klavzula naj bi bila dogovorjena 
s pogodbo o zaposlitvi, katere sklenitev je podlaga za obstoj 
delovnega razmerja, oziroma ob razporeditvi delavca z anek- 
som k tej pogodbi. Predlagana rešitev predloga zakona vzpo- 
stavlja predvsem prepoved nelojalne konkurence, 

- predvidel pogodbo o zaposlitvi kot podlago za sklenitev 
delovnega razmerja za vse delavce, v njej pa naj bi se organi- 
zacija oziroma delodajalec in delavec dogovorila o pravicah 
in posebnostih, ki se nanašajo na delovno mesto, za opravlja- 
nje katerega delavec sklepa delovno razmerje, 

- jasneje določil, da zakon ne dela nobenih razlik med 
tehnološkimi in ekonomskimi presežki delavcev, obenem pa 
predvidel, da sodijo v sistem razreševanja presežkov delavcev 
tudi delavci, ki bi jim zaradi ukinitve organa družbenopoli- 
tične organizacije ali zaradi drugih ukrepov družbneopoli- 
tične skupnosti prenehalo delovno razmerje. Zaradi možnosti 
šikaniranja delavcev, ki jim je v postopku razreševanja prese- 
ženih delavcev ponujena zaposlitev pri zasebnem deloda- 
jalcu, je v predlog vključena možnost, da se delavec vrne 
v matično organizacijo, če bi mu v obdobju do dveh let 
prenehalo delovno razmerje brez njegove volje ali krivde, 

- dodal novo določbo, po kateri delavca, ki izpolnjuje 
polne pogoje za starostno pokojnino in ima vse možnosti za 

upokojitev, ni smiselno vključevati v sistem razreševanja p'e' 
sežnih delavcev. Rešitev je bila potrebna iz razloga, ker izpo'" 
njevanje polnih pogojev za starostno pokojnino v vseh prime' 
rih ni zakonski razlog za prenehanje delovnega razmerja, 

- besedilo predloga omogoča selektivno določanje pol" 
nega delovnega časa, krajšega od 42 ur na teden. Tudi razp"' 
rejanje delovnega časa je v popolnosti prepuščeno avtonort1' 
nemu urejanju in odločitvam, vključno z odločitvami Z3 

uvedbo deljenega delovnetja časa. Predlagatelj je črtal spod' 
njo mejo skrajševanja delovnega časa - 36 ur na teden i* 
varstvenih razlogov ter jo prepustil določitvi v kolektiv^1 

pogodbi oziroma splošnem aktu glede na konkretne škodlji" 
vosti in težavnosti del, 

- črtal možnost izrekanja supsenza zaradi zdravstvenega 
stanja delavcev, ker to sodi na področje zdravstvenega vaf' 
stva in varstva pri delu, 

- delno spremenil določbo o prenehanju delovnega raZ; 
merja, tako da je dodatno uveden tridesetdnevni odpoved^1 

rok še v štirih primerih, 
- razširil in tudi natančno določil primere in pogoje t1 

podaljšanje delovnega razmerja, 
- vključil novo določbo, po kateri delavcu ne preneH3 

delovno razmerje, če mu je bil izrečen varstveni ukrep psihia' 
tričnega zdravljenja. Tega ukrepa namreč ni mogoče vnapr®! 
časovno omejiti, poleg tega pa gre za primere, ko je kaznih 
dejanje storila neprištevna oseba, 

- podrobneje uredil nekatera postopkovna vprašanji 
v zvezi z varstvom pravic delavca, 

- uvedel novost, da se v primeru, če je delavec napoten 
opravljanje začasnih in občasnih del v organizacijo ali k delo' 
dajalcu preko posebnih organizacij oziroma preko zavoda z8 

zaposlovanje, ne sklene pogodba o delu. Obveznost obvešča' 
nja zavoda za zaposlovanje o pogodbenem delu, je predvi- 
dena le za potrebe po pogodbenem delu, ki traja več k°' 
sedem dni, 

- določil, da kolektivna pogodba velja za vse delav ce, K' 
delajo pri organizacijah in delodajalcih v SR Sloveniji in da se 

lahko neposredno uporablja. Rešitev izhaja iz potrebe zagoto' 
vitve neposredne uporabljivosti kolektivne pogodbe v primež 
neusklajenosti splošnih aktov s temi pogodbami. Na ta način 

se preprečuje pravna praznina, ki bi lahko s tem nastala, 
- ustrezneje predivdel rešitve v zvezi s formiranjem arb1' 

tražnega sveta. Pobudo za oblikovanje arbitražnega svet* 
lahko da vsaka od pogodbenih strank, s čimer je jasnej® 
izražena njihova aktivnost, spremenjen je sestav arbitaržnec)3 

sveta in opredeljen način njegovega formiranja. Pogodbdefl1 

stranki sporazumno določita predsednika in njihove«)3 

namestnika in to iz vrst posameznih strokovnjakov s področji 
delovnega procesa, 

- pri posebnostih delovnega razmerja pri delodajalcih, \e 

pri pojmu »delodajalec« dodan pojem »zasebni«. Tako Je 

s pojmom »zasebni delodajalec« storjena potrebna distinkci)3 

glede na širši pojem »delodajalec«, v skladu z zveznim zakf 
nom, ki v ta krog šteje še druge subjekte, 

- kazenske določbe uskladil z določbami zakona o preKf' 
ških, 

- v predhodnih in končnih določbah določil, da naj bi se Z" 
v prehodnem obdobju uporabljale določbe tega zakona, ki s" 
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neposredno uporabljive. Ureditev veljavnih kolektivnih 
Pogodb in splošnih aktov pa v prehodnem obdobju velja, v kolikor ni v nasprotju s kongentnimi določbami tega zakona, 

- dane so podlage za nadaljevanje delovnih razmerij 
delavcev, sklenjenih po dosedanjem zakonu. Namen teh pod- 
la9 je, da se delavcem v predvidenem roku zagotovi uresniče- 
vanje pravic, obveznosti in odgovornosti v skladu s tem zako- 
n°m, kolektivnimi pogodbami splošnimi akti. 

I. TEMELJNE DOLOČBE 

1. člen 
Delovna razmerja delavcev, ki delajo pri organizacijah in 

delodajalcih v SR Sloveniji, se urejajo v skladu z ratificiranimi 
Mednarodnimi konvencijami, zakonom o temeljnih pravicah 
j* delovnega razmerja (v nadaljnjem besedilu: zvezni zakon), tem zakonom, kolektivno pogodbo oziroma splošnim aktom. 

Določbe tega zakona se uporabljajo tudi za delovna 
r&merja delavcev v organizacijah, ki opravljajo zadeve ali 
dejavnosti posebnega družbenega pomena, in za delovna 
Ozmerja delavcev v organih družbenopolitičnih skupnosti, 
0r9anih družbene skupnosti, družbenih službah, v družbe- 
n°Političnih organizacijah, družbenih organizacijah in dru- 
štvih, če s posebnim zakonom ni drugače določeno. 

2. člen 
V času od vpisa organizacije v sodni register do konstitu- 

|ranja organov,ureja delovna razmerja ter odloča o sklenitvi 
ln prenehanju delovnega razmerja delavcev in o njihovih 
Pravicah, obveznostih in odgovornostih, organ, ki opravlja 
Poslovodno funkcijo, če ni s kolektivno pogodbo drugače 
določeno. 

3. člen 
Pri odločanju o pravicah, obveznostih in odgovornostih iz 

delovnega razmerja mora pristojni organ v organizaciji v Postopku omogočiti udeležbo sindikata. 

4. člen 
V 0rganizacijah z manj kot 50 delavci se lahko s statutom 

" pravili določi, da o sklenitvi in prenehanju delovnega 
azmerja ter o pravicah, obveznostih in odgovornostih delav- 
ev odjoča poslovodniorgan; v postopku varstva pravic pa vsi 
elavci oziroma organ,določen s statutom ali pravili. 

5. člen 
Sindikalnemu poverjeniku mora organizacija oziroma 

® °da)alec zagotoviti pogoje za hitro in učinkovito opravlja- 
inf s'nt,ikalnih dejavnosti, s katerimi se varujejo pravice in *'esi delavcev. Sindikalni poverjenik mora opravljati sin- 

Kalno dejavnost na način, ki ne bo zmanjševal učinkovito- 
Poslovanja organizacije oziroma delodajalca. 

Sindikalnemu poverjeniku je potrebno omogočiti, da 
^Pravlja dejavnosti iz prvega odstavka med delovnim 
asom v obsegu,odvisnem od velikosti, dislociranosti poslo- 

v J? or9anizacije oziroma delodajalca in števila delavcev, skladu s kolektivno pogodbo, ter mu za ta čas zagotoviti 
»ezno nadomestilo osebnega dohodka, dogovorjenega 5 kolektivno pogodbo. 

(^'"dikalnega poverjenika v času trajanju njegove funkcije 
' tudi po njenem preteku, v roku določenem s kolektivno 

h godbo zaradi sindikalne dejavnosti, brez soglasja sindi- 
ka»a ni mogoče: 
za Prera*P°redltl na drugo delovno mesto, v drugo organi- oijo ali k drugemu delodajalcu, 

~ "vrstiti med presežke delavcev, 
a,i 9a kako drugače postavljati v manj ugoden ali Podreien položaj. 

tud'n(1|i,<alnemu Poverjeniku, zaradi sindikalne dejavnosti , , ,, mo9°če znižati osebnega dohodka in proti njemu 
eti disciplinskega ali odškodninskega postopka. 

II. SKLENITEV DELOVNEGA RAZMERJA 

6. člen 
Za vrsto in stopnjo strokovne izobrazbe za določeno vrsto 

poklica, določeno kot poseben pogoj za opravljanje dela, se 
šteje javno veljavna strokovna izobrazba, izpopolnitev stro- 
kovne izobrazbe oziroma usposobljenost po vzgojno izobra- 
ževalnih programih, ki so oblikovani v skladu z zakonom ter 
usposobljenost, ki se izkazuje z javno listino. 

Za znanje in zmožnost kot poseben pogoj za opravljanje 
dela se šteje izpopolnitev oziroma usposobitev po progra- 
mih, ki jih izvajajo delavci v organizacijah in skupnostih za 
svoje potrebe in potrebe drugih organizacij in skupnosti, ter 
psihofizične, delovne ter druge sposobnosti, ki so potrebne 
za opravljanje določenega dela. 

Za delavce, ki opravljajo neposredno delo s strankami,je 
obvezno znanje slovenskega jezika. 

7. člen 
S pogodbo o zaposlitvi se delavec in organizacija oziroma 

delavec in delodajalec ob sklenitvi delovnega razmerja ali 
med trajanjem delovnega razmerja posebej dogovorita 
o medsebojnih pravicah in obveznostih med trajanjem delov- 
nega razmerja in po prenehanju delovnega razmerja v zvezi 
z izkoriščanjem tehničnih, proizvodnih in poslovnih znanj, 
pridobljenih z delom ali v zvezi z delom v organizaciji oziroma 
pri delodajalcu. 

S pogodbo o zaposlitvi se delavec in organizacija oziroma 
delavec in delodajalec lahko dogovorita, da v primeru, če 
delavec pri svojem delu ali v zvezi z delom pridobiva znanja 
iz prejšnjega odstavka, v času trajanja delovnega razmerja ali 
če mu preneha delovno razmerje po njegovi volji, vendar 
največ dve leti od prenehanja delovnega razmerja, ne sme: 

- ustanavljati podjetja ali začeti opravljati obrtne dejav- 
nosti z enako ali podobno dejavnostjo, kot jo ima organiza- 
cija oziroma delodajalec, če bi uporaba teh znanj pomenila 
za organizacijo oziroma delodajalca nelojalno konkurenco; 

- skieniti delovnega razmerja, pogodbe o delu ali 
pogodbe o avtorskem delu v drugi organizaciji oziroma pri 
drugem delodajalcu, ki se ukvarja z enako ali podobno 
dejavnostjo, če bi to za organizacijo oziroma delodajalca 
pomenilo nelojalno konkurenco. 

Če posameznik ravna v nasprotju z drugim odstavkom 
tega člena, je organizaciji oziroma delodajalcu dolžan nado- 
mestiti škodo, ki se, če je ni mogoče določiti natančno, 
odredi v pavšalnem znesku, določenem s kolektivno 
pogodbo oziroma splošnim aktom. 

8. člen 
Kdor želi skleniti delovno razmerje, se mora prijaviti na 

objavo oziroma razpis v roku, ki ne sme biti krajši od osmih 
dni in na način, ki mora biti objavljen. 

Za javno objavo se šteje tudi objava v uradnih prostorih 
zavoda za zaposlovanje. 

Rok za prijavo začne teči z dnem objave prostega delov- 
nega mesta preko zavoda za zaposlovanje. 

POPRAVEK 

V Poročevalcu štev. 6, dne 1. 3. 1990, je bil objav- 
ljen Predlog za izdajo Zakona o varstvu udeležen- 
cev vojne s predlogom zakona. V objavljenem pred- 
logu zakona je v 2. točki 2. člena napačno besedilo 

Pravilno besedilo se glasi: »2. udeleženci NOV, ki 
so vstopili v NOV leta 1945 in jim je čas udeležbe 
v NOV po predpisih o pokojninskem in invalid- 
skem zavarovanju vštet v pokojninsko dobo 
v dvojnem ali dejanskem trajanju ter sodelavci 
narodnoosvobodilnega gibanja, ki jim je čas ude- 
ležbe v NOV vštet v pokojninsko dobo v dejan- 
skem trajanju ali v dvojnem trajanju s prekini- 
tvami.« 
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Rok za prijavo na razpis začne teči z dnem zadnje objave 
razpisa v sredstvih javnega obveščanja. 

9. člen 
Izjemoma se lahko sklene delovno razmerje brez objave 

oziroma razpisa v naslednjih primerih: 
- če gre za izpolnjevanje obveznosti organizacije oziroma 

delodajalca iz naslova štipendiranja, 
- če gre za opravljanje nalog, ki po svoji naravi trajajo 

največ 60 dni, 
- če gre za nadomestitev začasno odsotnega delavca, 
- če gre za voljene ali imenovane delavce, za katere tako 

določa poseben zakon, 
- če gre za občana, ki v skladu s pogoji določenimi 

s kolektivno pogodbo oziroma splošnim aktom, vlaga svoja 
sredstva v organizaciji oziroma pri delodajalcu zaradi skle- 
nitve delovnega razmerja, 

- če gre za sklenitev delovnega razmerja v drugi organiza- 
ciji ali pri delodajalcu v skladu s 15., 19., 20. in 21. členom 
zveznega zakona, 

- če gre za nezaposleno invalidno osebo, 
- če gre za poslovodne organe v mešanih in zasebnih 

podjetjih, 
- če gre za delavce, ki opravljajo strokovno delo na podlagi 

pogodbe o poslovno-tehničnem sodelovanju s tujim partner- 
jem o proizvodni kooperaciji, o prenosu tehnologije in o tujih 
vlaganjih. 

- v drugih primerih, določenih z zakonom. 

10. člen 
Pri sklenitvi delovnega razmerja ima prednost nezaposlena 

invalidna oseba, če izpolnjuje splošne in posebne pogoje za 
opravljanje dela. 

Šteje se, da invalidna oseba izpolnjuje pogoje za opravlja- 
nje dela, če je bila zanj usposobljena. 

Organizacija oziroma delodajalec morata z obrazložitvijo 
obvestiti invalidno osebo o razlogih, zaradi katerih ni bila 
izbrana. 

11. člen 
Organizacija oziroma delodajalec in delavec skleneta 

pogodbo o zaposlitvi, s katero se v skladu s kolektivno 
pogodbo oziroma splošnim aktom dogovorita o tistih pravi- 
cah in posebnostih, ki se nanašajo na delovno mesto za 
katero delavec sklepa delovno razmerje. 

12. člen 
Delavec ne more začeti delati v organizaciji oziroma pri 

delodajalcu, če ni sklenil pogodbe o zaposlitvi. 
Če delavec iz opravičenih razlogov ne začne delati določe- 

nega dne, se šteje, da je sklenil delovno razmerje. 
Poslovodni organ začne delati z dnem, ki ga določi akt 

o imenovanju. 

13. člen 
Pogodbo o zaposlitvi za člana posadke ladje trgovske mor- 

narice oziroma ribiške ladje predloži organizacija oziroma 
delodajalec v presojo zakonitosti in registracijo pristojnemu 
organu občine v osmih dneh od dneva sklenitve. 

14. člen 
Če nihče od prijavljenih kandidatov ni izbran, se postopek 

za izbiro ponovi. 
Če nihče od prijavljenih kandidatov ni izbran, ker ne izpol- 

njuje pogojev za sklenitev delovnega razmerja, lahko za izbiro 
pristojni organ odloči, da se sklene delovno razmerje za 
določen čas. vendar največ za eno leto, z enim od prijavljenih 
kandidatov, če je taka zaposlitev potrebna zaradi nemotenega 
opravljanja dela. 

15. člen 
Delavec v delovnem razmerju ima delovno knjižico, ki je 

javna listina. Republiški upravni organ(pristojen za delo.izda 
podrobnejše predpise o vsebini delovne knjižice, o vpisovanju 
podatkov in o vodenju registra o izdanih delovnih knjižicah. 

Poskusno delo 

16. člen 
V kolektivni pogodbi oziroma splošnem aktu se dolo'1 

trajanje poskusnega dela ter spremljanje in ocenjevani8 

uspešnosti tega dela. 
Poskusno delo se lahko podaljša v primeru začasne odsot' 

nosti z dela (bolezen ipd ). 
Poskusno delo za člana posadke ladij trgovske mornaric® 

dolge plovbe sme izjemoma trajati več kot šest mesece^ 
vendar le do povratka ladje v prvo jugoslovansko luko. 

Delavec, ki meni, da mu predvideno delo ne ustreza, lahK° 
med poskusnim delom vsak čas izjavi, da ne želi več delali 
s čimer mu preneha delovno razmerje z dnem. določeni"1 

s kolektivno pogodbo oziroma splošnim aktom. 

Delovno razmerje za določen čas 

17. člen 
Delovno razmerje za določen čas se lahko sklene: 
- če traja izvršitev dela po svoji naravi določen čas, 
- če gre za nadomeščanje začasno odsotnega delavca, 
- če gre za pripravo oziroma izvedbo dela, ki je projektn" 

organizirano, 
- če je trajanje določenega dela vezano na programske 

opredelitve, 
- če se začasno poveča obseg dela, 
- če gre za izvedbo pripravljalnih del v novoustanovljen^ 

organizacijah, zaradi uvedbe novih programov, nove tehnolf' 
gije ter drugih tehničnih in tehnoloških izboljšav delovneg3 

procesa oziroma zaradi usposabljanja delavcev, 
- če gre za opravljanje sezonskega dela, 
- če gre za delavca, ki sklene delovno razmerje zarad' 

usposabljanja in izpopolnjevanja za delo, 
- če gre za začasno popolnitev posadke trgovske ladje* 
- če se organizacija oziroma delodajalec vključi v post" 

pek razreševanja zaposlitve presežkov delavcev drugi" 
organizacij oziroma delodajalcev, 

- v drugih primerih, ki jih določa zakon oziroma v skladb 
z zakonom kolektivna pogodba oziroma splošni akt. 

Delovno razmerje za določen čas preneha s pretekom časa. 
predvidenega za izvršitev dela, s pretekom določenega čas3 
oziroma z dnem, ko se vrne odsotni delavec. 

18. člen 
Če se iz razlogov, ki so na strani organizacije oziroma 

delodajalca, sklene delovno razmerje za določen ča5 

v nasprotju z zakonom ali če ostane delavec na delu tudi p" 
času, ko bi mu moralo delovno razmerje prenehati, se štej«' 
daje delavec sklenil delovno razmerje za nedoločen čas. 

Če se začasno odsotni delavec ne vrne na delo in rriiJ 
delovno razmerje preneha oziroma če delo, za katero je bi'0 

na temelju objave sklenjeno delovno razmerje za določen čas. 
izgubi naravo začasnosti, lahko delavec nadaljuje z delo"1 

v delovnem razmerju za nedoločen čas, če se tako sporazum« 
z organizacijo oziroma delodajalcem. 

Pripravništvo 

19. člen 
Pripravnik je vsak, ki prvič začne opravljati delo ustrezno 

vrsti in stopnji njegove strokovne izobrazbe z namenom, d* 
se uvede in usposobi za samostojno opravljanje dela. P"' 
pravništvo je obvezno za diplomante s strokovno izobrazbo 
V., VI. in VII. stopnje. 

Pripravništvo lahko traja največ eno leto, če zakon ne 

določa drugače. . 
S kolektivno pogodbo oziroma splošnim aktom se dolot' 

trajanje in potek pripravništva ter program, vodstvo, nač"1 

spremljanja in ocenjevanja pripravništvva. 
Trajanje pripravništva se podaljša za čas daljše opra"j' 

čene odsotnosti z dela v skladu s kolektivno pogodbo ov" 
roma splošnim aktom, razen za čas letnega dopusta. 

Ob koncu pripravništva opravi pripravnik izpit, ki i® 
sestavni in zaključni del pripravništva in se opravlja praV 
loma pred iztekom pripravniške dobe. 
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20. člen 
Volontersko' pripravništvo se lahko opravlja v primerih, ko 

se strokovno usposobljenost za določen poklic lahko pridobi 
le v določenih specialnih institucijah in organizacijah, le-te 
Pa same nimajo potrebe po zaposlovanju novih delavcev ali 
v primerih, ko je pripravnik v organizacijo oziroma k deloda- 
jalcu napoten s strani zavoda za zaposlovanje. 

Volontersko pripravništvo v organizacijah, ki opravljajo 
zadeve ali dejavnosti posebnega družbenega procesa in 
y organih družbenopolitičnih skupnosti,se lahko opravlja, če 
je to dovoljeno s posebnimi zakoni. 

Razporejanje delavcev 

21. člen 
Delavec je lahko s svojo privolitvijo začasno, vendar najdlje 

za eno leto, razporejen na delo s posebnimi pooblastili in 
odgovornostmi. 

Delavec je lahko s svojo privolitvijo razporejen začasno ali 
'rajno na delovno mesto, za katero se zahteva nižja stopnja 
strokovne izobrazbe. 

22. člen 
Delavec je dolžan opravljati delo, za katero se zahteva nižja 

stopnja strokovne izobrazbe v primerih izjemnih okoliščin, 
določenih s kolektivno pogodbo oziroma s splošnim aktom, 
ko je mogoče z drugačno razporeditvijo delavcev na delo 
zagotoviti njihovo zaposlitev ter omogočiti nemoteno oprav- 
ljanje dela, in sicer toliko časa, dokler trajajo take okoliščine. 

Izjemne okoliščine so zlasti primeri višje sile. ki je nastopila 
a'i se neposredno pričakuje (naravne ali druge nesreče, pri 
katerih je ogroženo življenje in zdravje ljudi ali premoženje), 
reševanje človeških življenj in zdravja, nenaden kvar surovin 
ali materiala, ki povzroča popolen ali delni zastoj delovnega 
Procesa v organizaciji in podobno. 

Ce je delavcu izrečen varstveni, varnostni ali vzgojni ukrep, 
zaradi katerega ne sme opravljati dela na delovnem mestu, na 
katerega je razporejen, je dolžan opravljati tudi delo, ki ne 
ustreza njegovi vrsti in stopnji strokovne izobrazbe, znanju in 
zmožnostim, dokler taka prepoved traja. 

23. člen 
Sklep o razporeditvi delavca na drugo delovno mesto, 

ustrezno njegovemu znanju in zmožnostim, za katerega se 
ugotovi, da nima potrebnega znanja in zmožnosti za opravlja- 
le del delovnega mesta, h katerim je razporejen, oziroma ki 
ne dosega pričakovanih rezultatov dela, sprejme poslovodni 
0rgan oziroma delodajalec na podlagi dokumentiranega in 
strokovno utemeljenega predloga. 

O prenehanju delovnega razmerja delavca iz prejšnjega 
odstavka odloča pristojni organ v organizaciji na predlog 
Poslovodnega organa oziroma delodajalec po predhodni 
ugotovitvi, da v organizaciji oziroma pri delodajalcu ni dru- 
9ega ustreznega dela za tega delavca. 

Pristojni organ odloči o ugovoru zoper sklep o razporeditvi 
oziroma o prenehanju delovnega razmerja na podlagi ugoto- V|tve komisije, ki jo sestavljajo člani, ki imajo najmanj enako 
stopnjo strokovne izobrazbe za določeno vrsto poklica, 
»komisiji lahko sodelujejo tudi zunanji člani, če v organizaciji 
ni delavcev z ustrezno izobrazbo. 

24. člen 
V primeru začasne razporeditve po 20. členu zveznega 

zakona se organizaciji oziroma delodajalca sporazumeta, 
v kateri organizaciji oziroma pri katerem delodajalcu bo dela- 
vec v delovnem razmerju. V kolikor sklene delavec delovno 
razmerje za določen čas v organizaciji oziroma pri deloda- 
jalcu, kamor je razporejen, mu v njegovi organizaciji oziroma 
Pfi delodajalcu mirujejo pravice in obveznosti iz delovnega 
razmerja razen tistih, za katere kolektivna pogodba oziroma 
splošni akt določa drugače. 

25. člen 
S kolektivno pogodbo oziroma splošnim aktom se lahko 

°° očijo primeri in pogoji, pod katerimi je mogoče razporediti 
e'avca na delo iz kraja v kraj,brez njegove privolitve. 

Za razporeditev delavca iz kraja v kraj se ne šteje, če je 
dejavnost organizacije oziroma delodajalca takšne narave, da 
se pretežni del dejavnosti opravlja izven poslovnih prostorov 
organizacije oziroma delodajalca (promet in zveze, gradbeni- 
štvo, montažna dela ipd.), ali če gre za tehnološko povezano 
dejavnost, ki se opravlja izven sedeža organizacije oziroma 
delodajalca. 

Delo na domu 

26. člen 
Organizacija oziroma delodajalec lahko organizira delo na 

domu, če narava dela to dopušča. 
Kot delo na domu se lahko opravljajo le dela, ki sodijo 

v dejavnost organizacije oziroma delodajalca ali so z njo 
v neposredni zvezi. 

27. člen 
S kolektivno pogodbo oziroma splošnim aktom se določijo 

pogoji in način opravljanja dela na domu ter uveljavljanja 
pravic in obveznosti delavcev na domu. 

Delovni čas pri opravljanju dela na domu se lahko določi na 
podlagi vnaprej opredeljene količine dela na časovno enoto. 

28. člen 
Organizacija oziroma delodajalec je dolžan voditi evidenco 

dela na domu ter o tem delu seznanjati pristojni organ inšpek- 
cije dela. 

Pristojni organ inšpekcije dela lahko organizaciji oziroma 
delodajalcu prepove organiziranje dela na domu. če obstoja 
nevarnost, da postane delo na domu škodljivo za delavce, ki 
delajo na domu ali za njihovo okolico. 

Republiški upravni organ, pristojen za delo, lahko določi 
dela, za katera je prepovedano organizirati delo na domu. 

III. PRAVICE DELAVCEV, KATERIH DELO 
POSTANE V ORGANIZACIJI OZIROMA PRI 
DELODAJALCU NEPOTREBNO 

29. člen 
Če delavcem zaradi tehnoloških, organizacijskih, in eko- 

nomskih razlogov ali ukrepov družbenopolitične skupnosti, 
začasno ni mogoče zagotoviti dela v organizaciji, se jim 
zagotovijo naslednje pravice: 

- pravico do prekvalifikacije ali dokvalifikacije za delo 
v organizaciji, 

- pravico do začasne razporeditve v drugo organizacijo 
oziroma k delodajalcu, 

- pravico do nadomestila osebnega dohodka za čas 
čakanja na delo v višini določeni s kolektivno pogodbo 
oziroma splošnim aktom,vendar najmanj v višini zajamče- 
nega osebnega dohodka. 

Organizacija oziroma delodajalec lahko iz razlogov določe- 
nih s prejšnjim odstavkom začasno skrajša delovni čas zapo- 
slenih delavcev, s pravico do ustreznega nadomestila oseb- 
nega dohodka. 

30. člen 
Sredstva za zagotavljanje pravic iz prejšnjega člena se 

lahko zagotavljajo iz sredstev za zaposlovanje v skladu s krite- 
riji, določenimi s predpisi o zaposlovanju in zavarovanju za 
primer brezposelnosti. 

31. člen 
Presežek delavcev, ki iz razlogov določenih z 29. členom, 

tega zakona postane trajen, ugotavlja organ upravljanja. 
Organ upravljanja mora pred sprejemom odločitev o prene- 

hanju potreb po delu delavcev ugotoviti, da ni možnosti 
razporeditve delavcev na druga delovna mesta, ki ustrezajo 
njihovi strokovni izobrazbi, znaniu in zmožnostim kot tudi ne 
možnosti dokvalifikacije in prekvalifikacije za delo na drugih 
delovnih mestih. 

Organizacija je dolžna v odvisnosti od narave dejavnosti, 
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razlogov in obsega prenehanja potreb po delu delavcev 
pravočasno, vendar najmanj en mesec pred nastopom pre- 
nehanja potreb po delu delavcev, obvestiti sindikat o prene- 
hanju potreb po delu delavcev in ga seznaniti z razlogi za 
prenehanje ter s številom in kategorijami delavcev, ki bodo 
verjetno zajeti. Organizacija sprejme program razreševanja 
presežnih delavcev, pri pripravi katerega je dolžna zagoto- 
viti sodelovanje sindikata. 

32. člen 
O postopku ugotavljanja prenehanja potreb po delu 

delavcev iz tehnoloških, organizacijskih in ekonomskih raz- 
logov ali ukrepov družbenopolitične skupnosti mora organi- 
zacija v roku iz tretjega odstavka prejšnjega člena obvestiti 
zavod za zaposlovanje in pristojni organ družbenopolitične 
skupnosti. 

33. člen 
Za ugotovitev prenehanja potreb po delu delavcev po 31. 

členu tega zakona se upoštevajo zlasti naslednji kriteriji: 
- strokovna izobrazba delavca oziroma usposobljenost za 

delo in potrebna dodatna znanja in zmožnosti, 
- delovne izkušnje, 
- delovna uspešnost, 
- delovna doba, 
- zdravstveno stanje (posledica poškodb pri delu ali 

poklicnih bolezni), 
- socialno stanje (število družinskih članov, zaposlenost 

družinskih članov, opravljanje obrtne dejavnosti kot postran- 
ski poklic, opravljanje kmetijske dejavnosti, družbeništvo 
v zasebnih in mešanih podjetjih ipd.) 

Začasna odsotnost z dela delavca zaradi bolezni ali izrabe 
porodniškega dopusta oziroma dopusta za nego in varstvo 
otroka, ne sme biti upoštevana kot kriterij za ugotavljanje 
presežka delavcev. 

Kriteriji in merila za ugotavljanje presežkov delavcev, se 
podrobneje uredijo s kolektivnoO pogodbo oziroma s sploš- 
nim aktom. 

34. člen 
Delavcem, katerih delo ni več potrebno na podlagi kriterijev 

za ugotovitev prenehanja potreb po delu, se zagotovi ena od 
naslednjih pravic: 

- sklenitev delovnega razmerja za nedoločen čas v drugi 
organizaciji oziroma pri delodajalcu na podlagi pismenega 
sporazuma pristojnih organov oziroma z delodajalcem za 
delo na delovnem mestu, ki ustreza njegovemu znanju in 
zmožnosti, 

- pravico do prekvalifikacije ali dokvalifikacoje za delo na 
drugem delovnem mestu v drugi organizaciji oziroma pri 
delodajalcu. Za čas dokvalifikacije ali prekvalifikacije, ima 
delavec pravico do nadomestila osebnega dohodka v višini 
osebnega dohodka, določeni s kolektivno pogodbo oziroma 
splošnim aktom, najmanj pa v višini zajamčenega osebnega 
dohodka, 

- dokup zavarovalne dobe zaradi uveljavitve pravice do 
upokojitve, vendar največ do pet let, v naslednjih primerih: 

a) delavcu, ki je dopolnil 35 let pokojninske dobe in delavki 
z dopolnjeno 30-letno pokojninsko dobo, 

b) delavcu, ki je dopolnil 60 let starosti in delavki s 55 letom 
starosti, 

c) delavcu-delovnemu invalidu II. in III. kategorije invalid- 
nosti, kateremu se zaradi dopolnjene starosti ne zagotavlja 
rpavica do prekvalifikacije ali dokvalifikacije oziroma pravica 
do dela z delovnim ačsom, ki ustreza njegovi preostali delovni 
zmožnosti ali pravica do razporeditve na drugo ustrezno delo 
v skladu s predpisi o pokojninskem in invalidskem zavaro- 
vanju, 

- dokup zavarovalne dobe zaradi uveljavitve pravice do 
predčasne pokojnine, vendar največ do pet let, če delavec 
s tem soglaša (ženska stara 50 let in ima 25 let pokojninske 
dobe, moški star 55 let in ima 30 let pokojninske dobe), 

- pravico do odpravnine, če se delavec s pristojnim orga- 
nom organizacije oziroma delodajalcem pismeno sporazume, 
da mu preneha elovno razmerje, 

- pravico do sklenitve delovnega razmerja s krajšim delov- 

nim časom v drugi organizaciji oziroma pri delodajalcu, s pra- 
vico do ustreznega denarnega nadomestila oziroma delne 
pokojnine, 

- pravico do sklenitve delovnega razmerja za določen čas 
v drugi organizaciji oziroma pri delodajalcu. 

Obseg in način plačila prispevkov za dokup zavarovalne 
dobe iz tretje in četrte alinee prvega odstavka določa Skup- 
nost pokojninsekga in invalidskeg zavarovanja v SR Sloveniji. 

35. člen 
Delavec, ki je na podlagi prve alinee prvega odstavka 

prejšnjega člena sklenil delovno razmerje pri delodajalcu iz 
120. člena tega zakona, ima pravico do vrnitve v organiza- 
cijo, če mu je pred pretekom dveh let prenehalo delovno 
razmerje brez njegove volje ali krivde. 

V primeru iz prejšnjega odstavka ima delavec za čas do 
preteka dveh let od prenehanja delovnega razmerja v orga- 
nizaciji možnost ponovnega uveljavljanja ene izmed pravic 
iz prejšnjega člena. 

36. člen 
Dokler se delavcu ne zagotovi ena izmed pravic iz prve do 

šeste alinee 34. člena ter v primeru sedme alinee, če se 
delovno razmerje za določen čas izteče pred potekom dvolet- 
nega roka, vendar najdalj dve leti, ima delavec pravico do 
nadomestila osebnega dohodka v višini, določeni s kolektivno 
pogodbo oziroma splošnim aktom. Nadomestilo osebnega 
dohodka ne sme biti nižje od zajamčenega osebnega 
dohodka. 

Delavcu preneha delovno razmerje pred potekom roka dveh 
let tudi, če sklene delovno razmerje ali začne opravljati 
drugo dejavnost, za katero je obvezno pokojninsko in inva- 
lidsko zavarovan. 

Sredstva za zagotavljanje pravic delavcev iz prvega 
odstavka tega člena se lahko zagotavljajo iz sredstev za zapo- 
slovanje v skladu s kriteriji določenimi s predpisi o zaposlova- 
nju in zavarovanju za primer brezposelnosti. 

Delavec, ki izpolnjuje polne pogoje za starostno pokoj- 
nino, ne more uveljavljati pravic iz 34. člena tega zakona in 
prvega odstavka tega člena. 

IV. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI 
DELAVCEV 

Delovni čas 

37. člen 
Delovni čas delavcev ne sme biti daljši od 42 ur v delovnem 

tednu (polni delovni čas). 
Organizacija oziroma delodajalec lahko v skladu s kolek- 

tivno pogodbo oziroma splošnim aktom uvede delovni čas, 
krajši od 42 ur na teden, vendar ne manj kot 36 ur na teden, če 
to zahtevajo oziroma omogočajo ekonomski rzalogi: boljša 
izraba delovnih sredstev, podaljševanje obratovlanega časa, 
intenziviranje oziroma racionalizacija proizvodnje oziroma 
delovnega procesa in povečanje produktivnosti dela ipd. 

Delovni čas, določen po prejšnjem odstavku, se šteje za 
polni delovni čas. 

38. člen 
Delavcem, ki opravljajo posebno težka, naporna in za 

zdravje škodljiva dela, se skladno s kolektivno pogodbo ozi; 
roma splošnim aktom v organizaciji ali pri delodajalcu, določi 
delovni čas krajši od 42 ur na teden, pod pogojem, da skrajša- 
nje delovnega časa pomeni zmanjševanje dnevne obremeni- 
tve delavca. 

Postopek za določitev delovnega časa iz prejšnjega 
odstavka se začne na zahtevo delavcev, sindikata, inšpekcije 
dela ali sanitarne inšpekcije. 

Posebno težka, naporna ali zdravju škodljiva dela se dolo; 
čijo s posebnim predpisom, ki ga izda republiški upravni 
organ, pristojen za zdravstveno varstvo. 

Delovni čas, določen po prvem odstavku tega člena, se 
šteje za polni delovni čas. Delavci, ki delajo v delovnem času, 
krajšem od 42 ur na teden skladno z določbami tega člena, ne 
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smejo delati preko polnega delovnega časa, razen v primerih 
iz 48. člena tega zakona. 

39. člen 
Kot nočno delo se šteje delo med 23. in 6. uro naslednjega 

dne.Če je z razporeditvijo delovnega časa določena nočna 
delovna izmena, se šteje za nočno delo osem nepretrganih ur, 
v času med 22. in 7. uro naslednjega dne. 

40. člen 
Delovni čas je lahko med letom neenakomerno rzaporejen, 

'e to zahtevajo narava dejavnosti oziroma organizacija dela, 
boljše izkoriščanje dleovnih sredstev, smotrnejša izraba 
delovnega časa ter izgotovitev določenih del oziroma nalog v določenih rokih. 

V primerih iz prejšnjega odstavka ter v primerih višje sile ali 
'zjemnih okoliščinah (prekinitev dobave energetskih virov, 
°kvare na strojnih napravah, ovire v dobavi materiala, ovire 
v prometu ipd.), zaradi katerih pride do zmanjšanega ali 
Povečanega obsega dela ali do prekinitve dela, se delovni čas 
'ahko tudi med letom začasno prerazporedi. 

pri neenakomerni razporeditvi ter začasni prerazporeditvi 
delovnega časa po prejšnjih dveh odstavkih, se upošteva 
določen polni delovni čas kot povprečna delovna obveznost 
delavca v obdobju, ki ne sme biti daljše od enega leta. 

41. člen 
Delavec, ki v delovnem razmerju za določen čas opravlja 

sezonska dela brez presledka najmanj tri mesece v letu in 
opravi pri tem več dela, kot je določeno za delo s polnim 
delovnim časom, lahko zahteva, da se mu ure preračunajo 
v delovne dni s polnim delovnim časom. Tako izračunani 
delovni dnevi se štejejo delavcu v delovno dobo, kot če bi jih 
Prebil na delu, vendar pa sme skupen delovni čas med letom 
dosegati delovno dobo največ 12 mesecev. 

Določbe tega člena se ustrezno uporabljajo tudi v primeru 
"^enakomerne razporeditve delovnega časa, ko delavec v času pred prenehanjem delovnega razmerja med koledar- 
skim letom opravi več dela.kot je določeno za delo s polnim 
delovnim časom. 

Delovni čas iz prejšnjega odstavka se ne šteje za poseben 
delovni pogoj. 

42. člen 
Določbe o prepovedi dela preko polnega delovnega časa 

veljajo tudi v primerih prerazporeditve delovnega časa iz 38. 
člen tega zakona. 

43. člen 
.Delovni čas delavcev, katerih delo glede na naravo in orga- 

n,zacijo zahteva, da je v njihov delovni čas poleg neposred- 
ne9a dela vključena tudi obvezna priprava na delo, obsega 
Poleg časa neposrednega opravljanja dela tudi čas, ki je 
Potreben za pripravo na delo. 

Obvezna priprava na delo se lahko opravi tudi izven organi- 
Zac'ie, kadar je to v skladu z naravo dela. 

44. člen 
Na področju prometa in zvez, prometa blaga na drobno, 

aostinstva, turizma, obrti in drugih storitvenih dejavnosti, 
zdravstva in drugih družbenih dejavnosti se razporeditev, 
začetek in konec delovnega časa usklajuje s potrebami delav- 
cev, drugih delovnih ljudi in občanov. 

Ce se razporeditev, začetek in konec delovnega časa 
dejavnostih iz prejšnjega odstavka ne uredijo oziroma se Uredijo v nasprotju s potrebami in zahtevami delavcev, delov- 

"!Mudi, občanov in organizacij, določi pristojna skupščina 
oočine razporeditev, začetek in konec delovnega časa. 

45. člen 

ski<adar ,eriai° koristi predšolskega otroka, lahko delavka ® 'ene delovno razmerje oziroma ima pravico, da začne delati 
krajšim delovnim časom od polnega, vendar ne manj od 

Polovice polnega delovnega časa. 

Po prenehanju razloga za delo s krajšim delovnim časom, 
začne delavka opravljati delo s polnim delovnim časom. 

46. člen 
Delovno razmerje s krajšim delovnim časom se lahko 

sklene, če je to v interesu delavca in organizacije oziroma 
delodajalca, ter ko je to družbeno in ekonomsko smotrno 
glede na naravo in organizacijo dela, ali izrabo delovnega 
časa, ali glede na posebne potrebe zaposlovanja. 

47. člen 
Delavec, ki dela poln delovni čas, sme izjemoma delati 

v drugi organizaciji oziroma pri delodajalcu, vendar največ 
tretjino polnega delovnega časa iz prvega odstavka 37. člena 
tega zakona, po poprejšnjem soglasju organizacije oziroma 
delodajalca, kjer je zaposlen polni delovni čas, če gre za 
opravljanje zahtevnejših strokovnih, znanstvenih, pedago- 
ških ali raziskovalnih del. 

Uresničevanje pravic, obveznosti in odgovornosti delavca 
v delovnem razmerju po prejšnjem odstavku, dogovorijo sku- 
paj delavec in organizaciji oziroma delodajalci, pri katerih 
dela. 

Delavcu, ki opravlja delo po prvem odstavku tega člena, 
preneha delovno razmerje po izteku dogovorjenega časa, ali 
če je umaknjeno soglasje organizacije oziroma delodajalca, 
kjer je delavec v delovnem razmerju s polnim delovnim 
časom. 

48. člen 
Izjemoma sme trajati delo preko polnega delovnega časa 

v primerih naravne ali druge nasreče, pri kateri je ogroženo 
življenje in zdravje ljudi ali premoženje, ki zadene organiza- 
cijo oziroma delodajalca, ali ko se ta nesreča neposredno 
pričakuje, vendar samo toliko časa, dokler je nujno, da se 
rešijo človeška življenja, obvaruje zdravje občanov ali obvaru- 
jejo materialna sredstva pred nepopravljivo škodo. 

Izjemoma sme trajati delo preko polnega delovnega časa 
tudi za delavce drugih organizacij oziroma delodjalcev, kate- 
rih dejavnost prispeva k čimprejšnji odpravi posledic, ki so 
v zvezi s primeri iz prejšnjega odstavka. 

Delo preko polnega delovnega časa iz prejšnjih dveh 
odstavkov se ne šteje kot poseben delovni pogoj. 

49. člen 
Poslovodni organ ali delavec s posebnimi pooblastili in 

odgovornostmi, ki ga ta pooblasti, oziroma delodajalec lahko 
odloči, da morajo delavci delati preko polnega delovnega 
časa tudi: 

- ko je nujno, da se začeto delo nadaljuje, da bi se končal 
delovni proces, katerega ustavitev ali prekinitev bi glede na 
naravo tehnologije in organizacije dela povzročila precejšnjo 
materialno škodo ali spravila v nevarnost življenje in zdravje 
občanov, 

- v primeru, da se s podaljšanim delom prepeči kvarjenje 
surovin ali materiala, odvrne okvara na delovnih sredstvih, ki 
bi povzročila prekinitev dela, prepreči prekinitev dela v drugih 
organizacijah, zagotovi varnost ljudi in premoženja, varnost 
prometa, vendar samo, če nastane potreba po takem delu 
zaradi nepričakovane odsotnosti ali pomanjkanja delavcev, 
da se prepreči motnje procesa proizvodnje oziroma poslo- 
vanja, 

- ko je nujno, da se opravi delo, ki v določenem roku ne 
moglo biti opravljeno zaradi pomanjkanja energije, 

- če splošni intere in narava dejavnosti terjajo, da se brez 
prekinitve opravijo določena dela oziroma naloge v skladu 
s pogoji, ki jih določajo posebni zakoni, 

- v drugih izjemnih, nujnih ali nepredvidenih primerih, 
določenih s kolektivno pogodbo oziroma splošnim aktom. 

V primerih iz prejšnjega odstavka, se delo preko polnega 
delovnega časa šteje kot poseben delovni pogoj. 

50. člen 
Delo preko polnega delovnega časa se ne sme uvesti, če je 

delo mogoče opraviti z ustrezno organizacijo in delitvijo dela, 
razporeditvijo delovnega časa, z uvajanjem novih izmen ali 
zaposlitvijo novih delavcev. 
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Delo preko polnega delovnega časa iz prejšnjega člena 
lahko traja samo toliko časa, kolikor je to nujno potrebno, 
vendar največ 10 ur na teden, razen za člane posadk ladij 
trgovske mornarice dolge plovbe in za delavce, ki opravljajo 
na ladji nujna popravila, kjer lahko izjemoma traja 86 ur na 
mesec. Zakonska časovna omejitev trajanja dela preko pol- 
nega delovnega časa se upošteva kot povprečna omejitev 
v določenem časovnem obdobju, ki ne sme biti daljše od 
enega leta. 

51. člen 
Poseben delovni pogoj upoštevajo delavci v organizaciji 

oziroma pri delodajalcu pri določanju meril, ki so podlaga za 
odmerjanje pravic, odvisnih od dolžine in narave delovnega 
časa. 

52. člen 
Organizacija oziroma delodajalec vodi mesečno evidenco 

o številu delavcev, ki so v preteklem mesecu delali preko 
polnega delovnega časa in o številu ur, opravljenih pri takem 
delu. 

Organ določen s kolektivno pogodbo oziroma splošnim 
aktom spremlja in ocenjuje podatke o izkoriščenosti delov- 
nega časa in potrebe po uvedbi dela preko polnega delov- 
nega časa in zagotavlja, da so delavci in pristojni zavod za 
zaposlovanje s tem seznanjeni najmanj enkrat letno. 

53. člen 
Delavci v organizaciji oziroma pri delodajalcu se lahko 

odločijo za delo preko polnega delovnega časa izven prime- 
rov iz 48. in 49. člena tega zakona iz razlogov solidarnosti. 

Če je odločitev za delo iz prejšnjega odstavka sprejeta na 
način, ki je določen s kolektivno pogodbo oziroma splošnim 
aktom, velja za vse delavce. 

Delo iz prvega odstavka tega člena ne sme trajati več kot 10 
ur na mesec in se ne šteje za poseben delovni pogoj. 

Odmori, počitki, dopusti 

54. člen 
Pravico do odmora imajo delavci, ki delajo polni delovni 

čas; delavci, ki delajo s krajšim delovnim časom pa v soraz- 
merju s časom prebitim na delu. 

Dolžina odmora se lahko v primeru neenakomerne razpo- 
reditve delovnega časa določi ustrezno dolžini dnevnega 
delovnega časa. 

55. člen 
Delavec se pravici do odmora med delovnim časom, dnev- 

nega in tedenskega počitka ne more odpovedati. 

Letni dopust 

56. člen 
Delavec ima pravico do letnega dopusta v minimalnem 

trajanju 18 delovnih dni, ne glede na to ali dela poln delovni 
čas ali krajši delovni čas od polnega. 

Če dela delavec v posebno težkih delovnih razmerah, ima 
pravico do povečanega letnega dopusta. 

Za dela v posebno težkih delovnih razmerah se štejejo: dela 
pri virih ionizirajočih sevanj, delo posadke letala, delo 
posadke trgovskih ladij, delo pod zemljo, delo pod vodo, delo 
v bolnicah za duševne bolezni in v prosekturah, delo v tujih 
deželah s hudimi podnebnimi razmerami za življenje in delo 
ter delo delavcev, ki opravljajo posebno težka, naporna in za 
zdravje škodljiva dela in imajo iz tega razloga polni delovni 
čas krajši od 42 ur na teden. 

Pravico do povečanega letnega dopusta imajo tudi delavci, 
ki so dopolnili najmanj 50 let starosti, delavci z najmanj 60 
% telesno okvaro, delovni invalidi, delavci, ki negujejo in 
varujejo težje telesno ali zmerno, težje in težko duševno 
prizadeto osebo. 

57. člen 
Delavec ima pravico izrabiti letni dopust, ko mu preteče čas 

nepretrganega dela, ki ne sme biti daljši od šestih mesecev, 
ne glede na to, ali delavec dela poln delovni čas ali krajši 
delovni čas od polnega. 

Če delavec v koledarskem letu ne izpolni tega pogoja, ima 
pravico do letnega dopusta, sorazmerno času, prebitem na 
delu. 

58. člen 
Delavec, ki v tekočem koledarskem letu zaradi odsotnosti 

z dela zaradi bolezni ali porodniškega dopusta ter dopusta za 
nego in varstvo otroka, ni mogel izrabiti letnega dopusta, ali je 
bila izraba prekinjena, lahko izrabi celotni letni dopust do 30- 
junija naslednjega leta. 

Če delavec med trajanjem letnega dopusta zboli ali v drugih 
primerih opravičene odsotnosti z dela, se mu ta čas ne šteje 
v letni dopust. 

Člani posadke trgovskih ladij in delavci, ki delajo v tujini, 
lahko v celoti izrabijo letni dopust do konca naslednjega 
koledarskega leta ob pogojih, ki jih delavci določijo s kolek- 
tivno pogodbo oziroma splošnim aktom. 

59. člen 
Delavec izrabi letni dopust v organizaciji oziroma pri delo- 

dajalcu, kjer je pridobil pravico do njegove izrabe. Če delavec 
sklene delovno razmerje v drugi organizaciji oziroma pri 
delodajalcu, mu je organizacija oziroma delodajalec, pri 
katerem mu je prenehalo delovno razmerje, dolžan zagoto- 
viti najmanj sorazmerni del letnega dopusta, preostali del 
pa organizacija oziroma delodajalec, kjer je delavec na 
novo sklenil delovno razmerje. 

60. člen 
Delavec ima pravico en dan letnega dopusta izrabiti na tisti 

dan, ki ga sam določi, pri čemer mora v roku določenim 
s splošnim aktom oziroma s kolektivno pogodbo, obvestiti 
organizacijo oziroma delodajalca. 

Odsotnost z dela z oziroma brez nadomestila osebnega 
dohodka 

61. člen 
V primerih in ob pogojih, ki jih določijo delavci s kolektivno 

pogodbo oziroma splošnim aktom, ima delavec pravico biti 
odsoten z dela zaradi osebnih okoliščin do sedem delovnih 
dni v posameznem koledarskem letu s pravico do nadome- 
stila osebnega dohodka. 

Več kot sedem delovnih dni sme v posameznem koledar- 
skem letu trajati odsotnost delavca z dela s pravico do nado- 
mestila osebnega dohodka, kadar ga organizacija oziroma 
delodajalec napoti na izobraževanje ali izpopolnjevanje, ali če 
je taka odsotnost z dela potrebna za pripravo na zaključni ali 
drug izpit. 

Delavec je upravičen do odsotnosti z dela s pravico do 
nadomestila osebnega dohodka na podlagi potrdila o začasni 
nezmožnosti za delo zaradi bolezni in v drugih primerih 
v skladu s posebnimi predpisi. 

62. člen 
Pravico do odsotnosti z dela s pravico do nadomestila 

osebnega dohodka ima tudi delavec, izbran za delegata 
skupščine družbenopolitične skupnosti. 

V času odostnosti iz prejšnjega odstavka ohrani delavec 
vse pravice in obveznosti iz delovnega razmerja, organiza- 
cija oziroma delodajalec mu je dolžan zagotoviti možnosti 
za opravljanje funkcije. 

63. člen 
Delavec ima pravico do odsotnosti z dela brez pravice do 

osebnega dohodka v primerih in ob pogojih, določenih 
s kolektivno pogodbo oziroma splošnim aktom. 

Pravico do odsotnosti z dela brez pravice do nadometila 
osebnega dohodka Ima tudi delavec z otrokom do tretjega 
leta starosti, če se uskladijo njegovi interesi z možnostmi 
delovnega procesa. 
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Med tako odsotnostjo z dela mirujejo pravice in obveznosti, 
ki se pridobijo pri delu in iz dela, razen pravic, za katere 
kolektivna pogodba oziroma splošni akt določa drugače. 

64. člen 
Delavec ima pravico do počitka ob praznikih SFRJ in praz- 

nikih SRS, ki so določeni kot dela prosti dnevi in ob drugih 
z zakonom določenih dela prostih dnevih. 

Pravica iz prejšnjega odstavka se delavcu lahko omeji, če 
delovni oziroma proizvodni proces poteka nepretrgano in 
kontinuiteta dela zahteva opravljanje dela tudi na praznični 
dan. V tem primeru ima delavec, ki mu je omejena pravica do 
počitka na praznični dan oziroma na dela prost dan, pravico 
do povečanega osebnega dohodka. 

Mirovanje pravic in obveznoti iz delovnega razmerja ter 
pravica do vrnitve 

65. člen 
V primerih mirovanja pravic in obveznosti, ki se pridobivajo 

pri delu in iz dela, se lahko začne ali nadaljuje disciplinski 
postopek. 

66. člen 
Pravico do vrnitve ima delavec, ki mu je prenehalo delovno 

razmerje, ki ga je v sporazumu s svojo organizacijo oziroma 
delodajalcem sklenil za določen čas v drugi organizaciji ozi- 
roma pri delodajalcu zaradi posebnih družbenih potreb. 

67. člen 
Pravica do vrnitve se zagotovi zakoncu delavca, ki je poslan 

v diplomatsko ali konzularno predstavništvo v tujini. Pravica 
do vrnitve se lahko zagotovi tudi zakoncu delavca, ki je poslan 
na delo v okviru mednarodnega tehničnega ali prosvetnokul- 
turnega sodelovanja ali v gospodarsko predstavništvo ter 
v lastna in v mešana podjetja v tujini. 

Nadomestila osebnega dohodka 

68. člen 
Nadomestilo osebnega dohodka gre delavcu za praznične 

dni, ki so z zakonom določeni kot dela prosti dnevi in za druge 
dela proste dni določene z zakonom, za čas dopusta, odsot- 
nosti z dela zaradi bolezni oiiroma nege družinskega člana, 
izobraževanja in izpopolnjevanja v skladu s kolektivno 
Pogodbo oziroma splošnim aktom ter v drugih primerih, dolo- 
čenih z zakonom ali kolektivno pogodbo oziroma splošnim 
aktom. 

Delavcu gre nadomestilo osebnega dohodka za čas odsot- 
nosti z dela zaradi izvrševanja vojaške obveznosti, razen slu- 
ženja vojaškega roka, za čas obrambnega in samozaščitnega 
usposabljanja, delovanja v civilni zaščiti ali drugih nujnihzaš- 
citnih in reševalnih dejavnostih, da se rešijo ali zavarujejo 
človeška življenja in materialne dobrine in drugih obveznosti 
paradi poziva vojaških in drugih organov, h katerim je delavec 
klican brez svoje krivde. Nadomestilo osebnega dohodka se 
Vplačuje po posebnih predpisih. 

Delavcu gre nadomestilo osebnega dohodka za tiste dni in 
za toliko ur, kolikor znaša delovna obveznost na dan, ko 
zaradi opravičene odsotnosti z dela ne dela. 

Osnova za nadomestilo in višina nadomestila osebnega 
dohodka se določita s kolektivno pogodbo oziroma splošnim 
aktom. Nadomestilo osebnega dohodka ne sme biti nižje od 
zajamčenega osebnega dohodka. 

Izobraževanje delavcev 

69. člen 
. Delavec ima pravico in dolžnost do stalnega izobraževanja, 
,zPopolnjevanja in usposabljanja v skladu s potrebami delov- nega procesa, z namenom ohranitve zaposlitve in zaradi na- 
predovanja. 

S kolektivno pogodbo oziroma splošnim aktom se določijo 
Pogoji za uresničevanje pravice in obveznosti delavcev do 
izobraževanja, izpopolnjevanja in usposabljanja ter pravice in 

obveznosti delavcev in organizacij oziroma delodajalcev ter 
njihov obseg. 

Medsebojne pravice in obveznosti delavcev ter organizacije 
oziroma delodajalca v zvezi z izobraževanjem, izpopolnjeva- 
njem in usposabljanjem se podrobneje določijo v pogodbi. 

Za neupravičeno odklonitev izobraževanja, izpopolnjevanja 
in usposabljanja, ki ga zahteva delovni proces ali za neupravi- 
čeno kršenje prevzetih pogodbenih obveznosti v zvezi z izo- 
braževanjem je delavec disciplinsko in odškodninsko odgo- 
voren. 

70. člen 
V organizaciji oziroma pri delodajalcu lahko učenci in štu- 

dentje opravljajo proizvodno delo, delovno prakso in druge 
obveznosti v okviru vzgojnoizobraževalnih programov. 

S kolektivno pogodbo oziroma splošnim aktom se uredijo 
pravice, obveznosti in odgovornosti učencev in študentov, ki 
opravljajo delo v organizaciji oziroma pri delodajalcu po 
prejšnjem odstavku. 

V. POSEBNO VARSTVO DELAVCEV 

1. Varstvo mladine 

71. člen 
Delavci, ki še niso dopolnili 18 let starosti (v nadaljnjem 

besedilu: mladina), uživajo v delovnem razmerju posebno 
varstvo pri delu. 

72. člen 
Mladini se ne sme naložiti težkih telesnih del, ki se oprav- 

ljajo pod zemljo ali pod vodo, del z viri ionizirajočih sevanj in 
drugih del, ki lahko škodljivo in s povečano nevarnostjo 
vplivajo na zdravje oziroma na zdravstveni razvoj glede njene 
psihofizične posebnosti. 

S posebnim predpisom, ki ga izda republiški upravni organ, 
pristojen za zdravstveno varstvo, se določijo dela, ki lahko 
škodljivo in s povečano nevarnostjo vplivajo na zdravje ozi- 
roma na zdravstveni razvoj in psihofizične posebnosti mla- 
dine. 

73. člen 
Mladini ni dovoljeno naložiti, da dela ponoči, in sicer: 

delavcem, ki še niso dopolnili 16 let starosti, med 22. in 6. 
uro naslednjega dne, 

- delavcem, ki so že dopolnili 16 let starosti, med 23. in 6. 
uro naslednjega dne. 

74. člen 
Mladina ima pravico do letnega dopusta, povečanega za 

sedem delovnih dni. I 
75. člen 

Pogodbeno delo lahko opravljajo osebe, ki so stare najmanj 
15 let Starostno mejo učencev in študentov, ki opravljajo delo 
po 70. členu(določajo posebni predpisi. 

2. Varstvo materinstva in pravice delavcev, ki skrbijo za 
otroke 

76. člen 
Delavke v delovnem razmerju imajo pravico do posebnega 

varstva med nosečnostjo, porodom in v zvezi z materinstvom. 
Dela, ki lahko škodljivo in s povečano nevarnostjo vplivajo 

na zdravje in psihofizične sposobnosti žensk, ki jih le te ne 
smejo opravljati, zlasti zaradi varstva materinstva in še pose- 
bej v času nosečnosti, se določijo s posebnim predpisom, ki 
ga izda republiški upravni organ, pristojen za zdravstveno 
varstvo. 

77. člen 
Če je potrebno razporediti nosečnico na drugo delovno 

mesto, ima pravico do osebnega dohodka kot bi ga prejemala 
na prejšnjem delovnem mestu, razen če je osebni dohodek na 
delovnem mestu, na katerega je razporejena, ugodnejši. 
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78. (len 
Delavki, ki ima otroka starega od enega do treh let, se sme 

naložiti, da dela več kot poln delovni čas oziroma ponoči 
samo po njenem predhodnem soglasju. 

79. člen 
Delavki v organizaciji oziroma pri delodajalcu v dejavnostih, 

kjer nočno delo žensk ni dovoljeno, se sme naložiti, da dela 
ponoči, če to terjajo posebne družbene, ekonomske, socialne 
in podobne okoliščine ob pogoju, da za uvedbo takšnega dela 
izda poprejšnje soglasje republiški upravni organ, pristojen 
za delo. Republiški upravni organ,pristojen za delo,odloči 
o soglasju po poprejšnjem mnenju inšpekcije za delo in 
upoštevaje izpolnjevanje kriterijev, določenih s kolektivno 
pogodbo. 

80. člen 
Med nosečnostjo in po porodu ima delavka pravico do 

porodniškega dopusta in dopusta za nego in varstvo otroka 
v skupnem trajanju 365 dni. 

Delavka izrablja pravico do porodniškega dopusta v obliki 
odsotnosti z dela 105 dni, po preteku porodniškega dopusta 
pa pravico do dopusta za nego in varstvo otroka v obliki 
odsotnosti z dela 260 dni ali tako, da dela 21 ur na teden 
oziroma praviloma štiri ure na dan do sedemnajstega meseca 
otrokove starosti. 

81. člen 
Delavka, ki rodi dvojčka ali hkrati več živorojenih otrok, 

težje telesno ali duševno prizadetega otroka ali nedono- 
šenčka, ima daljši dopust za nego in varstvo otroka, kot je 
določen v drugem odstavku prejšnjega člena tega zakona. 

Če delavka neguje in varuje težje telesno ali duševno priza- 
detega otroka ali dvojčka, traja daljši dopust za nego in 
varstvo otroka pri popolni odsotnosti z dela do 15 mesecev 
otrokove starosti. Za nego in varstvo več hkrati živorojenih 
otrok ima delavka pravico do dodatnih treh mesecev daljšega 
dopusta za vsakega nadaljnega otroka. 

Če je delavka izrabila pravico do dopusta za nego in varstvo 
otroka tako, da je delala 21 ur na teden in to praviloma 4 ure 
na dan, ima pravico delati 21 ur na teden in štiri ure na dan do 
dopolnjenih 23 mesecev starosti težje telesno ali duševno 
prizadetega otroka ali dvojčka. Za vsakega nadaljnega hkrati 
živorojenega otroka ima pravico do dodatnih pet mesecev 
dela po 21 ur na teden in praviloma štiri ure na dan. 

Če delavka neguje in varuje nedonošenega otroka, traja 
daljši dopust za nego in varstvo otroka pri popolni odsotnosti 
toliko tednov, kolikor je bila nosečnost krajša kot 37 tednov. 

Če je delavka izrabila pravico do dopusta za nego in varstvo 
nedonošenega otroka, tako, da je delala 21 ur na teden in to 
praviloma štiri ure na dan, ima pravico izrabiti daljši dopust za 
nego in varstvo nedonošenega otroka, tako, da dela 21 ur na 
teden ali štiri ure na dan. Trajanje daljšega dopusta na način 
skrajšanega delovnega časa se določi ob upoštevanju števila 
tednov, kolikor je bila nosečnost krajša kot 37 tednov in 
v skladu s planirano razporeditvijo delovnega časa v organi- 
zaciji oziroma pri delodajalcu, kjer je delavka zaposlena. 

82. člen 
Način izvajanja dopusta za nego in varstvo otroka iz prejš- 

njih dveh členov se določi s posebnim predpisom, ki ga izda 
republiški upravni organ, pristojen za varstvo družine 
v soglasju z republiškim upravnim organom, pristojnim za 
delo. 

83. člen 
Delavka, ki izrabi porodniški dopust in dopust za nego in 

varstvo otroka po 80. in 81. členu tega zakona, ima pravico do 
nadomestila osebnega dohodka v skladu z zakonom. 

84. člen 
Delavka ima pravico delati 21 ur na teden oziroma pravi- 

loma štiri ure na dan tudi dokler ni otrok star tri leta, če mu je 
glede na njegovo splošno zdravstveno stanje potrebna skrb- 

nejša materina nega na podlagi mnenja pristojne zdravstvene 
organizacije, ki jo določi republiški upravni organ pristojen za 
zdravstveno varstvo. 

Delavka iz prejšnjega odstavka ima pravico do osebnega 
dohodka po dejanskem delu in druge pravice v skladu 
s posebnim zakonom. 

85. člen 
Eden izmed staršev, ki neguje in varuje težje telesno ali 

zmerno, težje ali težko duševno prizadetega otroka, ima pra- 
vico delati 21 ur na teden oziroma praviloma štiri ure na dan. 

Delavec ima v takem primeru pavico do osebnega dohodka 
po dejanskem delu in druge pravice v skladu s posebnim 
zakonom. 

86. člen 
Pravice iz 45. člena, pravico do dopusta za nego in varstvo 

otroka iz 80. člena, ter pravice iz 81., 84. in 85. člena tega 
zakona ima delavec oče otroka, če se tako sporazumeta 
z materjo-delavko. Pravice iz navedenih členov in 78. člena 
tega zakona pa ima tudi delavec-oče otroka oziroma dela- 
vec, ki otroka neguje, če mati umre, zapusti otroka oziroma, 
če je na podlagi izvida in mnenja pristojne zdravstvene orga- 
nizacije trajno ali začasno nesposobna za samostojno življe- 
nje in delo. / 

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

3. Varstvo starejših delavcev 

87. člen 
Delavci, starejši od 55 let (moški) oziroma 50 let (ženske), 

uživajo posebno varstvo. 
Starejši delavec ne sme biti razporejen na delovno mesto, 

na katerem obstaja večja nevarnost za poškodbe ali zdrav- 
stvene okvare, določena v posebnem predpisu, ki ga izda 
republiški upravni organ, pristojen za zdravstveno varstvo. 

Delavec iz prejšnjega odstavka ima pravico do razporeditve 
na ustrezno delovno mesto in do osebnega dohodka, kot da 
bi delal na prejšnjem delovnem mestu, če je to zanj ugod- 
nejše. 

VI. ODGOVORNOST ZA DELOVNE OBVEZNOSTI 

Disciplinska odgovornost 

88. člen 
Delavec je disciplinsko odgovoren za kršitev delovnih 

obveznosti, ki jih določa zakon, kolektivna pogodba oziroma 
splošni akt. 

89. člen 
Disciplinski ukrep prenehanja delovnega razmerja se lahko 

izreče za vse hujše kršitve delovnih obveznosti določene 
z zakonom, kolektivno pogodbo oziroma splošnim aktom, če 
je bilo s storitvijo ali opustitvijo dejanja ogroženo življenje in 
zdravje delavcev ali drugih delovnih ljudi, povzročena ali bi 
lahko bila povzročena večja škoda, ogrožen ali bi lahko bil 
bistveno moten delovni proces v organizaciji oziroma pri 
delodajalcu ali kako drugače bistveno oteženo poslovanje 
organizacije oziroma delodajalca. 

90. člen 
Izvršitev disciplinskih ukrepov denarne kazni in prenehanja 

delovnega razmerja se lahko pogojno odloži največ za dobo 
enega leta. 

Pogojno odložena izvršitev disciplinskega ukrepa se lahko 
prekliče, če delavec stori v času iz prejšnjega odstavka hujšo 
kršitev delovne obveznosti ali če neopravičeno odkloni zdrav- 
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Ijenje stanja zasvojenosti, ki je bilo razlog za ugotovitev nje- 
gove disciplinske odgovornosti. 

91. člen 
Ugovor, vložen zoper sklep o disciplinski odgovornosti, 

zadrži izvršitev sklepa. 

92. člen 
Dokončna odločba o izrečeni denarni kazni je izvršilni na- 

slov. 

93. člen 
Zastaralni rok za vodenje disciplinskega postopka ne teče 

v času postopka pred pristojnim sodiščem. 

94. člen 
Za delavce, ki so člani ladijskih posadk ali posadke kakš- 

nega drugega prometnega sredstva in za delavce, ki so na 
delu v tujini, se lahko z zakonom ali s kolektivno pogodbo 
oziroma splošnim aktom določi, da začnejo teči zastaralni roki za uvedbo in vodenje disciplinskega postopka z dnem, ko 
se delavec vrne iz tujine. 

Začasna odstranitev delavca 

95. člen 
Delavca je mogoče začasno odstraniti z delovnega mesta in 

razporediti na drugo delovno mesto oziroma začasno odstra- 
niti z dela iz organizacije oziroma pri delodajalcu, v primeru, 
da je zoper njega uveden disciplinski postopek zaradi hujše 
kršitve delovne obveznosti, za katero se v skladu z zakonom 
'zreče prenehanje delovnega razmerja, ali v primeru neopravi- 
čenega izostanka pet zaporednih delovnih dni, ali v drugih 
Primerih določenih s kolektivno pogodbo oziroma splošnim 
aktom, pod pogojem, da s takšnim ravnanjem neposredno 
ogroža svoje življenje ali zdravje, življenje ali zdravje delavcev 
ali drugih oseb, oziroma če ogroža materialna sredstva večje 
Rednosti ter če bi delavčeva navzočnost na delovnem mestu 
ali v organizaciji oziroma pri delodajalcu lahko ogrozila 
nemoten ali varen potek delovnega procesa ali poslovanja ter 
delo organov organizacije. 

Kot o,bvezna začasna odstranitev delavca z dela iz organiza- 
C|je oziroma pri delodajalcu se šteje, če je delavec v priporu. 

96. člen 
Odstranitev delavca z delovnega mesta ali z dela iz organi- 

zacije oziroma pri delodajalcu sme trajati najdlje do 
dokončne odločitve o delavčevi disciplinski odgovornosti, do 
Prenehanja delovnega razmerja oziroma do prenehanja razlo- 
9°v, ki so narekovali sprejem sklepa o suspenzu s strani 
Poslovodnega organa oziroma delodajalca ali drugega poo- 
blaščenega delavca. 

Delavec, ki je odstranjen z dela iz organizacije oziroma pri 
delodajalcu, ima za ta čas pravico do nadomestila osebnega 
dohodka, ki je enak polovici zneska mesečne akontacije 
osebnega dohodka, ki bi ga prejel, če bi dela. 

97. člen 
Če je delavec v priporu, mora organ, ki je pripor odredil, 

de'6^ V 're^ clneh P'smen0 obvestiti organizacijo oziroma 
Dokler je v priporu, ima delavec pravico do nadomestila 

osebnega dohodka, ki je enako tretjini zneska akontacije, če 

doh^dk* druŽ'no pa Polov'ci zneska akontacije osebnega 
Nadomestilo osebnega dohodka iz prejšnjega odstavka 

°oi delavec na račun organa, ki je odredil pripor. 

98. člen 
Delavec, ki je odstranjen z dela iz organizacije oziroma pri 

eiodajalcu in prejema nadomestilo osebnega dohodka iz 
rugega odstavka 96. člena tega zakona, ima za ta čas pra- 
co, da mu organizacija oziroma delodajalec izplača razliko 
0 Polnega zneska osebnega dohodka, ki bi ga dobil, če bi bil 

na delu, če je disciplinski postopek zoper njega z dokončno 
odločbo ustavljen, če je delavec s pravnomočno odločbo 
oproščen ali če se v postopku odločitve o prenehanju delov- 
nega razmerja zaradi neopravičenega izostanka pet zapored- 
nih delovnih dni, ugotovi, da delavec ni neopravičeno izostal 
z dela. Te pravice nima delavec, ki mu je z dokončno odločbo 
izrečen disciplinski ukrep za hujšo kršitev delovne obvezno- 
sti, zaradi katere je bil odstranjen z dela iz organizacije ozi- 
roma pri delodajalcu. 

99. člen 
Če je bil delavec začasno odstranjen z delovnega mesta, na 

katerem je delal, ter začasno razporejen na drugo delovno 
mesto, ima v primerih iz prejšnjega člena pravico do razlike 
osebnega dohodka, ki bi ga prejel, če ne bi bil začasno 
razporejen na drugo delovno mesto. 

VII. PRENEHANJE DELOVNEGA RAZMERJA 

100. člen 
Delavcu preneha delovno razmerje: 
1. če pismeno izjavi, da želi, da mu preneha delovno raz- 

merje - z dnem izteka odpovednega roka, 
2. če se s pooblaščenim organom v organizaciji oziroma 

z delodajalcem pismeno sporazume, da mu preneha delovno 
razmerje - z dnem, dogovorjenim v pismenem sporazumu, 

3. če je ugotovljeno, da nima znanj in zmožnosti za opravlja- 
nje del delovnega mesta, na katero je razporejen ali če ne 
dosega pričakovanih rezultatov dela, pa ne sprejme razpore- 
ditve na drugo delovno mesto oziroma, če takega delovnega 
mesta v organizaciji oziroma pri delodajalcu ni - v 30 dneh 
po dokončnosti sklepa o prenehanju delovnega razmerja, 

4. če na poskusnem dleu ne doseže ustreznih rezulttov dela 
- z dnem dokončnosti sklepa o prenehanju delovnega raz- 
merja, oziroma če pripravnik tudi po ponovitvi ne opravi izpita 
- z dnem, ko ga ni opravil, 

5. če je bil neupravičeno odsoten z dela zaporedoma pet 
delovnih dni in se vrne na delo - z dnem dokončnosti sklepa 
o prenehanju delovnega razmerja. 

6. če je bil neupravičeno odsoten z dela pet delovnih dni in 
se ne vrne na delo - s prvim dnem odsotnosti z dela, 

7. če pristojni organ v enem letu po sklenitvi delovnega 
razmerja ugotovi, da je delavec zavestno sklenil delovno raz- 
merje v nasprotju z zakonom, splošnim aktom oziroma kolek- 
tivno pogodbo - z dnem dokončnosti sklepa o prenehanju 
delovnega razmerja. 

8. če je ob sklenitvi delovnega razmerja zamolčal ali dal 
neresnične podatke, ki so pomembni za opravljanje dela, za 
katero je sklenil delovno razmerje - z dnem dokončnosti 
sklepa o prenehanju delovnega razmerja, 

9. če noče delati na delovnem mestu, na katerega je razpo- 
rejen - v 30 dneh po dokončnosti sklepa o prenehanju 
delovnega razmerja, 

10. če odkloni razporeditev po 19. in 20. členu zveznega 
zakona - v 30 dneh po dokončnosti sklepa o prenehanju 
delovnega razmerja, 

11. če se mu zagotovi ena od pravic v smislu reševanja 
presežkov delavcev - z dnem zagotovitve te pravice oziroma 
po preteku dveletnega roka iz drugega odstavka 21. člena 
zveznega zakona, 

12. če odkloni ponudbo ene od pravic v smislu reševanja 
presežkov delavcev, ne glede na to ali mu jo zagotovi organi- 
zacija ali zavod za zaposlovanje po predpisih o zaposlova- 
nju in zavarovanju za primer brezposelnosti - v 30 dneh po 
dokončnosti sklepa o prenehanju delovnega razmerja, 

13. če mu je izrečen disciplinski ukrep prenehanja delov- 
nega razmerja - z dnem dokončnosti sklepa o izrečenem 
disciplinskem ukrepu. 

V primerih iz 3. do 13. točke prejšnjega odstavka preneha 
delavcu delovno razmerje brez njegovega soglasja. 

Odpovedni rok traja najmanj 30 dni in največ šest mesecev. 
V času odpovednega roka ima delavec pravico do odsotnosti 
z dela zaradi iskanja nove zaposlitve s pravico do nadome- 
stila osebnega dohodka v trajanju naimanj dve uri na teden. 

S kolektivno pogodbo oziroma splošnim aktom določen 
odpovedni rok se lahko skrajša v sporazumu med delavcem in 
organizacijo oziroma delodajalcem. 
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101. člen 
Delavcu, ki dopolni 40 zavarovalne dobe ali 65 let starosti 

preneha delovno razmerje, razen v primerih: 
- če delavec, ki je dopolnil 65 let starosti, še ni dopolnil 15 

let zavarovalne dobe, 
- če pristojni organ organizacije oziroma delodajalec da 

soglasje, da delavec nadaljuje z delom. 
Pristojni organ organizacije oziroma delodajalec lahko da 

soglaje po prejšnjem odstavku: 
- če ugotovi, da se na javni razpis delovnega mesta 

oziroma na prijavo prostega delovnega mesta ni prijavil 
kandidat, ki izpolnjuje razpisne pogoje, 

- če je potrebno dokončati projektno organizirano delo, 
- če delavec, ki je star 65 let, ni mogel izpolniti polnih 

pogojev za starostno pokojnino zaradi služenja vojaškega 
roka, ki je trajalo več kot 12 mesecev oziroma zaradi red- 
nega visokošolskega izobraževanja, ki je trajalo več kot 
osem semestrov. 

Javni razpis oziroma objava prostega delovnega mesta 
v primeru iz prve alinee prejšnjega odstavka mora biti 
objavljen najmanj tri mesece preden delavec, ki ta dela 
opravlja, dopolni 40 let zavarovalne dobe oziroma 65 let 
starosti. Razpis oziroma objava se ponovi vsako leto, dokler 
se ne prijavi kandidat, ki izpolnjuje razpisne pogoje. 

V primeru iz tretje alinee drugega odstavka lahko pristojni 
organ oziroma delodajalec da soglasje za nadaljevanje 
delovnega razmerja za toliko časa, kolikor je bilo služenje 
vojaškega roka daljšega od 12 mesecev oziroma visokošol- 
sko izobraževanje daljše od osmih semestrov. 

102. člen 
Delavcu ne preneha delovno razmerje, če mu je v zvezi 

s kazenskim postopkom, ki je bil ustavljen, izrečen varstveni 
ukrep obveznega psihiatričnega zdravljenja in varstva 
v zdravstvenem zavodu. 

VIII. VARSTVO PRAVIC DELAVCEV 

103. člen 
V postopku odločanja o varstvu pravic delavcev v orgnaiza- 

cijah oziroma pri delodajalcih se za določanje rokov, način 
vročanja in podobno smiselno uporabljajo določbe, ki veljajo 
za postopek pred sodišči, ki so pristojna za spore iz delovnih 
razmerij. 

104. člen 
Pri uveljavljanju pravic imata delavec in sindikalni pover- 

jenik pravico biti navzoča, ko se obravnava delavčeva zah- 
teva oziroma ugovor, ter se izjaviti o dejstvih pomembnih za 
odločanje. 

V postopku odločanja ne smejo sodelovati delavci, ki so 
s prizadetim delavcem v ožjem sorodstvu, ali ki so z njim 
v kakšnem drugačnem razmerju, ki bi lahko povzročilo pri 
prizadetem delavcu in pri drugih delavcih organizacije ozi- 
roma delodajalca dvom o nepristranosti njihove odločitve. 

Če je o zahtevi dosežen pismeni sporazum, ima ta spora- 
zum moč izvršilnega naslova. 

105. člen 
Delavec ima pravico do sodnega varstva tudi po preteklu 

15 dnevnega roka iz prvega odstavka 83. člena zveznega 
zakona, če pristojni organ v organizaciji oziroma delodaja- 
lec v predpisanem roku ne odloči o zahtevi ali ugovoru 
delavca. 

Odločitev sodišča, s katero ni ugodeno zahtevi za sodno 
varstvo v primeru, ko pristojni organ druge stropnje v orga- 
nizaciji ali pri delodajalcu o zahtevi oziroma'ugovoru ni 
odločil v predpisanem roku, ne vpliva na njegovo kasnejše 
dokončno odločanje. 

106. člen 
Ugovor delavca zoper sklep o njegovih pravicah, obvezno- 

stih in odgovornostih zadrži izvršitev sklepa do sprejema 
dokončne odločitve. 

Ne glede na prejšnji odstavek, ugovor ne zadrži izvršitve 
sklepa: 

- s katerim se določa osebni dohodek, 
- s katerim je delavec začasno odstranjen z delovnega 

mesta in prerazporejen na drugo delovno mesto ali z dela iz 
organizacije oziroma pri delodajalcu, 

- o začasni razporeditvi delavca na drugo delovno mesto, 
če gre za nujne primere, 

- s katerim se delavcu nalaga delo preko polnega delov- 
nega časa,razen v primeru iz 53. člena tega zakona, 

- o nujni začasni prerazporeditvi delovnega časa. 

IX. ZAČASNO IN OBČASNO DELO 

107. člen 
Organizacija oziroma delodajalec lahko s prevzemnikom 

dela sklene pogodbo o delu za opravljanje začasnih oziroma 
občasnih del, ki se glede na delovni proces ne opravljajo kot 
stalno in nepretrgano delo, temveč trajajo le določen krajši 
čas, ali so potrebna le od časa do časa in se opravljajo največ 
90 dni v posameznem koledarskem letu in za opravljanje 
trajnejših kratkotrajnih del, vendar ne več kot 10 ur na teden. 

Pogodbe o delu ni mogoče skleniti, če gre za dela, za katera 
je mogoče skleniti delovno razmerje za določen čas ali za 
delovni čas krajši od polnega delovnega časa, ali če gre za 
avtorska dela. 

Pogodbe o delu se ne sklene, ko delavec opravlja začasno 
ali občasno delo na podlagi napotitve preko posebnih organi- 
zacij - oziroma preko zavoda za zaposlovanje po predpisih 
o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti. 

Delavca, ki opravlja začasno ali občasno delo, se zavaruje 
za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni. 

108. člen 
Prevzemnik dela in organizacija oziroma delodajalec se 

lahko dogovorita, da bo delo po pogodbi o delu iz prejšnjega 
člena opravljal delavec sam ali skupaj s člani svoje družine. 

Če opravlja delavec delo s člani družine, jih je potrebno 
vpogodbi posebej navesti. 

Za družinske člane po prvem odstavku tega člena se štejejo 
zakonec, otroci, ki so dopolnili 15 let starosti ter starši de- 
lavca. 

Odgovornost za izpolnitev obveznosti v skladu s pogodbo 
nosi prevzemnik dela. 

109. člen 
Pogodba o delu mora biti pisna. 
V pogodbi o delu mora biti določeno zlasti: 
- delo, ki ga bo delavec opravil, 
- rok za izvršitev tega dela, 
- osnove za določitev zaslužka in način njihovega izplačila, 
- kraj, kjer bo delavec opravljal dogovorjeno delo. 

110. člen 
Organizacija oziroma delodajalec obvesti o potrebi po 

sklenitvi pogodbe o delu zavod za zaposlovanje in pridobi 
pisno soglasje pristojnega organa organizacije oziroma 
delodajalca, pri katerem je delavec v delovnem razmerju, če 
gre za opravljanje pogodbenega dela nad sedem dni 
v posameznem koledarskem letu. 

Organizacija oziroma delodajalec mora voditi evidenco 
o delavcih, ki delajo pri njem po pogodbi o delu, o številu ur, 
ki so jih ti delavci opravili in mora te podatke enkrat letno 
pošiljati zavodu za zaposlovanje. 

X. DELO UČENCEV IN ŠTUDENTOV 

111.člen 
V organizaciji oziroma pri delodajalcu lahko učenci in štu- 

dentje začasno ali občasno opravljajo delo. 
Pravice in obveznosti učencev in študentov za opravljanje 

dela se določijo s kolektivno pogodbo oziroma splošnim 
aktom. 

Delo učencev in študentov se lahko opravlja v polnem ali 
krajšem delovnem času. Pri opravljanju tega dela se upošte- 
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vajo določbe zakona o odmorih in počitkih, o varstvu pri delu 
in posebnem varstvu mladine ter o odškodninski odgovorno- 
sti. Učenec oziroma študent je zavarovan za primer poškodbe 
pri delu in poklicne bolezni ter ima pravico do ustrezne 
nagrade. 

Ce je za opravljanje dela potrebna posebna zdravstvena 
sposobnost, je organizacija oziroma delodajalec dolžna 
učenca oziroma študenta napotiti na predhodni zdravstveni 
Pregled. 

V sporih v zvezi z opravljanjem prostovoljnega dela odloča 
sodišče, ki je pristojno za spore iz delovnih razmerij. 

XI. KOLEKTIVNA POGODBA 

112. člen 
S kolektivno pogodbo se v skladu s tem zakonom, predpisi, 

Vdanimi nalnjegovi podlagi, in drugimi predpisi, podrobneje 
urejajo pravice, obveznosti in odgovornosti delavcev,zaposle- 
nih v organizacijah oziroma pri delodajalcih ter pravice in 
obveznosti teh organizacij oziroma delodajalcev. 

S kolektivno pogodbo določita stranki, ki sta jo sklenili,tudi 
Medsebojne pravice in obveznosti. 

Kolektivna pogodba velja za vse delavce, ki delajo v orga- 
nizacijah In pri delodajalcih v SR Sloveniji in se lahko nepo- 
sredno uporablja. 

113. člen 
Kolektivna pogodba se lahko sklene tudi za posamezno 

organizacijo oziroma delodajalca. 
Kolektivno pogodbo po prejšnjem odstavku skleneta 

0rgan upravljanja organizacije oziroma delodajalec in sin- 
dikat. 

Če je treba zaradi različnih delovnih razmer posamezne 
Pravice, obveznosti in odgovornosti delavcev in zasebnih 
delodajalcev urediti drugače, se lahko kolektivna pogodba 
sklene tudi za območje ene ali več občin. V tem primeru 
sklepata kolektivno pogodbo pristojni sindikat in ustrezna 
asociacija oziroma pristojni organ občine. 

114. člen 
Kolektivno pogodbo za območje republike ali za posa- 

mezno dejavnost, sklepata pristojni sindikat in Gospodarska 
zbornica Slovenije oziroma druga splošna asociacija organi- 
*acij oziroma delodajalcev. 

Ce se sklepa kolektivna pogodba za delavce, zaposlene 
v 0rganizacijah s področja družbenih dejavnosti, v skupnostih 
(n v družbenopolitičnih organizacijah, družbenih organizaci- 
jah in v drugih organizacijah in v društvih, jo sklepata pristojni 
smdikat in pristojni organ družbenopolitične skupnosti ozi- 
r°rna pristojna asociacija teh organizacij ali društev. 

115. člen 
Pogodbeni stranki, v skladu z drugim odstavkom 113. člena 

'®9a zakona, v kolektivni pogodbi dogovorita tudi medse- 
bojne pravice in obveznosti zlasti glede: 

~ izvajanja sklenjene kolektivne pogodbe v celotnem 
obsegu, tako glede medsebojnih pravic, obveznosti in odgo- 
Vornosti ter pravic, obveznosti in odgovornosti delavcev in 
0r9anizacij oziroma delodajalcev, 

- spoštovanja socialnega miru zato, da v času veljavnosti 
Kolektivne pogodbe med delavci in organizacijami oziroma 
oelodajalci ne pride do enostranske prekinitve izvajanja te 
Pogodbe, 

~ veljavnosti kolektivne pogodbe ter postopka sklepanja in 
spreminjanja kolektivne pogodbe. 

116. člen 
Pogodbeni stranki kolektivne pogodbe sta se dolžni obveš- 

čati o izvajanju pogodbe, o uresničevanju v njej določenih 
Pfavic, obveznosti in odgovornosti delavcev in organizacij 
oziroma delodajalcev in o drugih vpršanjih, pomembnih za 
Kolektivno sporazumevanje. 

Pogodbeni stranki morata v smislu obveznosti iz prejšnjega 
odstavka oceniti tudi ali določena sporna vprašanja v zvezi 

uresničevanjem v kolektivni pogodbi določenih pravic, 

obveznosti in odgovornosti delavcev in organizacij oziroma 
delodajalcev, lahko privedejo do takšnih okoliščin, ki bi ogro- 
zile izvajanje pogodbe in vodile do stavke ali drugih oblik 
sporov. 

Da bi pogodbeni stranki preprečili nastajanje spornih oko- 
liščin v skladu s prejšnjim odstavkom, se dogovorita o pred- 
časni sklenitvi nove kolektivne pogodbe ali o drugih ukrepih 
za reševanje spornih situacij. 

117. člen 
Če se pogodbeni stranki ne sporazumeta o sklenitvi, spre- 

membi ali dopolnitvi kolektivne pogodbe oziroma o drugih 
ukrepih za reševanje sporanih situacij, odloči o spornih vpra- 
šanjih arbitražni svet. 

Pobudo za oblikovanje arbitražnega sveta lahko da vsaka 
od pogodbenih strank. 

Arbitražni svet ima praviloma tri člane in prav toliko namest- 
nikov. Po enega člana ter njihovega namestnika določita 
pogodbeni stranki. Pogodbeni stranki sporazumno določita 
predsednika in njegovega namestnika iz vrst priznanih stro- 
kovnjakov s področja delovnega prava. V primeru, če ne pride 
do sporazuma o določitvi predsednika in njegovega namest- 
nika.ju imenuje Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 

Odločitev arbitražnega sveta je sestavni del kolektivne 
pogodbe oziroma nadomešča to pogodbo, če ni bila skle- 
njena. 

118. člen 
Če se kolektivna pogodba sklene za določen čas, se lahko 

sklene najdlje za obdobje petih let. Veljavnot kolektivne 
pogodbe se podaljša, če jo pogodbeni stranki ne odpovesta. 

119. člen 
Način registracije in objave sklenjenih kolektivnih pogodb 

predpiše republiški upravni organ, pristojen za delo. 

XII. POSEBNOSTI DELOVNEGA RAZMERJA PRI ZASEBNIH 
DELODAJALCIH 

120. člen 
Delovna razmerja delavcev, zaposlenih pri delovnih lju- 

deh, ki samostojno opravljajo dejavnost z osebnim delom 
oziroma z osebnim delom in sredstvi, ki so lastnina obča- 
nov, pri civilno pravni in fizični osebi (v nadaljnjem besedilu: 
zasebni delodajalec) se podrobneje uredijo s pogodbo o za- 
poslitvi. 

V pogodbi o zaposlitvi ne morejo biti dogovorjene manjše 
pravice, obveznosti in odgovornosti kot so določene z zako- 
nom, drugimi predpisi in kolektivno pogodbo. 

121. člen 
Pogodbo o zaposlitvi zasebni delodajalec predloži v pre- 

sojo zakonitosti in registracijo pristojnemu občinskemu 
upravnemu organu v roku treh dni po njeni sklenitvi. 

Pogodbo o zaposlitvi, ki ni v skladu z zakonom, drugimi 
predpisi ter s kolektivno pogodbo, vrne organ iz prejšnjega 
odstvka v roku osmih dni od predložitve z napotilom za 
uskladitev; v napotilu določi tudi rok za uskladitev. 

Registrirano pogodbo o zaposlitvi organ iz prvega odstavka 
tega člena vrne pogodbenima strankama v roku treh dni po 
predložitvi oziroma uskladitvi. 

Organ iz prvega odstavka tega člena vodi register pogodb 
o zaposlitvi. 

122. člen 
Šteje se, da je delovno razmerje sklenjeno, ko je pogodba 

o zaposlitvi registrirana in je delavec nastopil delo. 
Zasebni delodajalec je dolžan v roku osmih dni po sklenitvi 

delovnega razmerja prijaviti delavca v zdravstveno, pokojnin- 
sko in invalidsko zavarovanje. 

123. člen 
Delovno razmerje med delavcem in zasebnim delodajalcem 

preneha tudi z odpovedjo ali razvezo delovnega razmerja in 
z odpustom delavca. 
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124. člen 
Delavec mora ostati na delu še toliko časa, kolikor je dolo- 

čeno v pogodbi o zaposlitvi, vendar ne sme biti odpovedni rok 
krajši od 30 dni in ne daljši od šestih mesecev. 

125. člen 
Zasebni delodajalec lahko pismeno odpove delavcu 

delovno razmerje: 
- če se za šest mesecev ali več zmanjša obseg dela oziroma 

poslovanja ali če so prenehali objektivni pogoji, zaradi katerih 
je bilo sklenjeno delovno razmerje, 

- če se je začel postopek za prenehanje dejavnosti zaseb- 
nega delodajalca, 

- če preneha obratovalnica zasebnega delodajalca, 
v skladu s posebnimi predpisi, 

- če delavec huje krši delovne obveznosti, ki so navedene 
v zakonu, drugih predpisih oziroma v kolektivni pogodbi, 

- če delavec s svojim ravnanjem namerno ali iz velike 
malomarnosti poškoduje premoženje zasebnega delodajalca 
ali premoženje drugih oseb. 

Delavcu preneha delovno razmerje v primerih iz prve alineje 
prejšnjega odstavka, če mu zasebni delodajalec ne more 
zagotoviti zaposlitve sam ali preko zavoda za zaposlovanje 
v organizaciji oziroma pri drugem delodajalcu. 

126. člen 
Zasebni delodajalec ne more delavcu odpovedati delov- 

nega razmerja, ko je odsoten z dela zaradi začasne nezmož- 
nosti za delo, zaradi bolezni ali izrabe porodniškega dopu- 
sta oziroma dopusta za nego in varstvo otroka ter v času, ko 
ima delavka pravico do posebnega varstva zaradi nosečno- 
sti, razen, če se je zače! postopek za prenehanje dejavnosti 
zasebnega delodajalca. 

127. člen 
Delavcu preneha delovno razmerje po samem zakonu v pri- 

meru smrti zasebnega delodajalca. 

128. člen 
Delavec lahko razveže delovno razmerje, brez poprejšnje 

odpovedi, če zasebni delodajalec: 
- ne izplača osebnega dohodka in drugih denarnih prejem- 

kov oziroma njihovih nadomestil, do 15. dne v mesecu za 
prejšnji mesec, 

- ne daje hrane in stanovanja, če sta stanovanje in hrana 
posebej dogovorjena s pogodbo o zaposlitvi, 

- grdo ravna z njim ali če ga sili k storitvi nezakonitih 
oziroma nemoralnih dejanj ali če ga sili k opravljanju dela 
v življenju oziroma zdravlju nevarnih okoliščinah, za katere ni 
zagotovljeno varstvo pri delu, 

- kljub opozorilu krati delavcu z zakonom in drugimi pred- 
pisi ali s kolektivno pogodbo določene pravice ali 

- kljub opozorilu krati delavcu tiste pravice, za katere sta se 
poebej odgovorila s pogodbo o zaposlitvi. 

129. člen 
Zasebni delodajalec lahko delavca odpusti z dela brez 

poprejšnje odpovedi, če je delavec na delu ali v zvezi z delom 
zaloten pri storitvi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni 
dolžnosti. O tem mora delodajalec istočasno obvestiti pristoj- 
nega javnega tožilca. Če ta ugotovi, da kaznivega dejanja ni 
bilo, mora o tem obvestiti delodajalca in delavca. Na podlagi 
takšne ugotovitve je izrečeni odpust ničen; delovno razmerje 
ni prenehalo in delavec ima pravico do nadomestila osebnega 
dohodka in do drugih pravic iz dela in v zvezi z delom, ki bi jih 
imel, če bi delal. 

Če zasebni delodajalec odpusti delavca, mora delavcu to 
pismeno sporočiti in navesti razloge za odpust. V primeru 
odpusta preneha delovno razmerje z dnem vročitve pisme- 
nega sporočila. 

130. člen 
Za opravljanje del iz redne dejavnosti zasebni delodajalec 

ne more z delavci sklepati pogodb o delu, razen v primerih, 
določenih s kolektivno pogodbo. 

XIII. NADZORSTVO-INŠPEKCIJA DELA 

131. člen 
Pri izvajanju nadzorstva nad uporabo zakonov in drugih 

predpisov s področja delovnih razmerijh in denarnih prejem- 
kov ter kolektivnih pogodb in splošnih aktov, ki urejajo pra- 
vice, obveznosti in odgovornost delavcev je pristojni organ 
inšpekcije za delo pooblaščen, da z ureditveno odločbo zah- 
teva: 

- da se vodi postopek in odloča o pravicah, obveznostih in 
odgovornostih delavcev, skladno z zakoni in drugimi predpisi 
o delovnih razmerjih, kolektivnimi pogodbami ter splošnimi 
akti, 

- odločitev pristojnega organa o posamični pravici, obvez- 
nosti in odgovornosti delavca ter vročitev sklepa delavcu. 

Pristojni organ inšpekcije za delo lahko zadrži izvršitev 
dokončnega sklepa o posamični pravici, obveznosti in odgo- 
vornosti delavca do njegove pravnomočnosti, če ugotovi 
očitno kršitev pravice delavca in ukrepa v skladu s posebnimi 
predpisi. 

XIV. KAZENSKE DOLOČBE 

132. člen 
Pravna oseba in posameznik, ki stori prekršek v zvezi 

z samostojnim opravljanjem dejavnosti, se kaznuje za prekr- 
šek z denarno kaznijo najmanj 5.000 dinarjev: 

1. če ne omogoči sindikalnemu poverjeniku pravic iz 5- 
člena tega zakona; 

2. če ne da prednostne pravice pri zaposlitvi nezaposlenim 
invalidnim osebam, ki izpolnjujejo splošne in posebne pogoje 
za opravljanje dela; (10. člen) 

3. če se omogoči delo v organizaciji oziroma pri delodajalcu 
v nasprotju z 12. členom tega zakona; 

4. če sklene delovno razmerje z delavcem za določen čas 
izven primerov iz prvega odstavka 17. člena tega zakona; 

5. če razporedi delavca iz kraja v kraj brez njegove privolitve 
v nasprotju z določbami kolektivne pogodbe oziroma sploš- 
nega akta; (prvi odstavek 25. člena) 

6. če organizira delo na domu v nasprotju z določbami 25., 
prvim odstavkom 27. in tretjim odstavkom 28. člena; 

7. če ne zagotovi delavcu ustreznega nadomestila oseb- 
nega dohodka v primeru presežnih delavcev; (29. člen) 

8. če ravna v nasprotju z določbami od 31. - 35. člena tega 
zakona; 

9. če uvede delo preko polnega delovnega časa v nasprotju 
z določbami 48., 49. in 50. člena tega zakona; 

10. če ne omogoči delavcu pravice do stalnega izobraževa- 
nja, izpopolnjevanja in usposabljanja v skladu z 69. členom 
tega zakona; 

11. če ne zagotovi posebnega varstva starejših delavcev 
v skladu s 87. členom tega zakona; 

12. če ne zagotovi delavcu pravic v času odpovednega roka; 
(100. člen) 

13. če sklene pogodbo o delu v nasprotju z določbami 107., 
108., 109. in prvega odstavka 110. člena; 

14. če pri delu učencev in študentov ne zagotovi pravic in 
pogojev pri delu v skladu s tretjim in četrtim odtavkom 111- 
člena tega zakona; 

Z denarno kaznijo najmanj 500 dinarjev se kaznuje za prekr- 
šek odgovorna oseba v pravni osebi, ki stori prekršek iz 
prejšnjega odstavka. 

Z denarno kaznijo najmanj 500 dinarjev se kaznuje za prekr- 
šek odgovorna oseba v organih družbenopolitičnih skupno- 
sti, drugih državnih organih in organih družbene dejavnosti, 
ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena. 

133. člen 
Z denarno kaznijo najmanj 3.000 dinarjev se kaznuje za 

prekršek posameznik, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim 
opravljanjem dejavnosti: 

1. če pogodbe o zaposlitvi ne predloži v presojo in registra- 
cijo za delo pristojnemu občinskemu upravnemu organu 
v predpisanem roku; (121. člen) 

2. če sklepa pogodbe o delu za opravljanje del iz redne 
dejavnosti v nasprotju s 130. členom tega zakona. 
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Posameznik, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka se 
kaznuje z denarno kaznijo najmanj 500 dinarjev. 

XV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

134. člen 
Kolektivne pogodbe morajo biti sklenjene v roku treh 

mesecev od dneva uveljavitve tega zakona. 
Organizacije morajo uskladiti splošne akte z določbami 

tega zakona v roku šestih mesecev od dneva njegove uvlja- 
vitve. 

Do sklenitve oziroma uskladitve aktov po prejšnjih dveh 
odstavkih se uporabljajo veljavne kolektivne pogodbe ozi- 
roma splošni akti, v kolikor niso v nasprotju z določbami 
tega zakona. 

135. člen 
Delavci, ki so z dnem uveljavitve tega zakona v delovnem 

razmerju, sklenejo pogodbo o zaposlitvi iz 11. člena tega 
zakona najkasneje do 31. 12. 1990. 

Delavcem, ki so z dnem uveljavitve tega zakona v delov- 
nem razmerju za nedoločen čas, se delovno razmerje skle- 
njeno za nedoločen čas s pogodbo o zaposlitvi ne more 
spremeniti v delovno razmerje za določen čas. 

Delavcu, ki pogodbe iz prejšnjega odstavka ne podpiše 

v roku 30 dni od dneva predložitve, preneha delovno raz- 
merje. 

136. člen 
Republiški upravni organi, pristojni za izdajo predpisov iz 

15., 33., 72., 76., 82., 87. in 119. člena tega zakona, izdajo 
predpise v roku treh mesecev od uveljavitve tega zakona. 

Skupnost pokojninskega in invalidskega zavarovanja v SR 
Sloveniji določi obseg in način plačila prispevkov za dokup 
zavarovalne dobe iz 34. člena tega zakona v roku enega 
meseca od uveljavitve tega zakona. 

137. člen 
Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati zakon 

o delovnih razmerjih (Uradni list SRS, št. 24/77, 30/78, 27/82, 
11/83, 5/86 in 18/88), razen določb 115., 120. in 121. člena, ki 
se uporabljajo do uveljavitve novega zakona o varstvu pri 
delu, 216. člena, ki se uporablja do določitve pristojnih 
sodišč po tem zakonu in 79., 123. in 125. člena, ki se uporab- 
ljajo do izdaje predpisov iz 38. in 76. člena tega zakona. 

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

SRS. 

OBRAZLOŽITEV 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, je na svoji seji, dne 21. 
decembra 1989 določil besedilo predloga za izdajo zakona 
o delovnih razmerjih z osnutkom zakona in ga dne 22. decem- 
bra 1989 posredoval v obravnavo in sprejem Skupščini SR 
Slovenije. Upoštevaje sprejeto odločitev v Ustavnem zakonu 
?a izvedbo ustavnih amandmajev IX do LXXXIX k ustavi SR 
Slovenije, da mora biti do 31. marca 1990 z ustavnimi amand- 
maji usklajen meddrugim tudi republiški zakon o delovnih 
razmerjih, je predlagatelj predlagal Skupščini SR Slovenije, 
da se združita prva in druga faza zakonodajnega postopka in 
obravnava predlog za izdajo zakona skupaj z zakonskim os- 
nutkom. 

V Skupščini SR Slovenije so zakonodajno gradivo obravna- 
vali Odbor za družbenoekonomske odnose in razvoj, Odbor 
za družbenopolitični sistem Zbora združenega dela, Odbor za 
družbenopolitični sistem Družbenopolitičnega zbora, Komi- 
sija za pravosodje, Komisija za sistemska vprašanja ter Zako- 
nodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije. Stališča in 
Predlogi k predlogu zakona o delovnih razmerjih z osnutkom 
zakona je sprejelo tudi Predsedstvo Republiškega sveta Zveze 
sindikatov Slovenije ter Izvršilni odbor Gospodarske zbornice 
Slovenije. 

Družbenopolitični zbor in Zbor združenega dela Skupščine 
SR Slovenije sta obravnavala predlog za izdajo zakona 
0 delovnih razmerjih z osnutkom zakona na svojih sejah, dne 
7 2. 1990 

Zbor združenega dela je sprejel predlog za izdajo zakona 0 delovnih razmerjih z osnutkom zakona ter naložil predlaga- 
fe'/u, da pri pripravi zakonskega osnutka prouči in ustrezno 
upošteva stališča, mnenja in predloge delovnih teles skupš- 
čine in zbora ter delegatov na seji zbora. Zaradi pomena nove 
Ureditve delovnih razmerij za nadaljnje uveljavljanje gospo- 
darskih sprememb, ki mora hkrati zagotavljati varovanje pra- 
vic delavcev, je potrebno pri pripravi in oblikovanju predloga 
zakona aktivno sodelovanje pooblaščenih predstavnikov 
Zveze sindikatov Slovenije in Gospodarske zbornice Slove- 
nije. Zbor je naložil predlagatelju, da do 28. 2. 1990 predloži 
Skupščini SR Slovenije predlog zakona o delovnih razmerjih, 
osnutek sprememb zakona o zaposlovanju in zavarovanju za 
Primer brezposelnosti ter osnutek sklepa skupnosti pokojnin- 
skega in invalidskega zavarovanja SR Slovenije o pogojih in 
načinu uveljavljanja pravice do dokupa let presežnih de- 
lavcev. 

Družbenopolitični zbor pa je sprejel stališča, v katerih ugo- 
'avlja obstoj predvsem dveh različnih pogledov na osnovni 

koncept tega zakona in sicer ali naj bo zakon le v funkciji 
zaščite delavca ali tudi v funkciji podjetništva ter, da je pri 
pripravi predloga zakona potrebno zagotoviti neposredno 
soočanje med zastopniki prvega in drugega pogleda t.j. med 
Zvezo sindikatov Slovenije in Gospodarsko zbornico Slove- 
nije. Ob tem se je zbor zavzemal, da se v predlogu zakona 
določajo pravice delavcev in njihovo pravno varstvo, opusti 
ponavljanje določb zveznega zakona ter izkoristi čimveč mož- 
nosti za izvirno urejanje posameznih vprašanj. Nadalje je 
Družbenopolitični zbor podprl zahteve za zakonsko podrob- 
nejšo opredelitev vloge sindikata in njegovih predstavnikov, 
zlasti v postopkih odločanja o pravicah, obveznostih in odgo- 
vornostih delavcev, ter se zavzel za enako ureditev položaja 
vseh presežnih delavcev ne glede na razloge. Ker je celotno 
rešitev v zvezi z reševanjem presežnih delavcev mogoče oce- 
njevati le, če je predstavljen celovit sistem, ki operacionalizira 
rešitve iz zakona o delovnih razmerjih, je zbor predlagal 
predlagatelju zakona, da pospeši pripravo zakona o zaposlo- 
vanju in zavarovanju za primer brezposelnosti, da bo mogoče 
ob predlogu zakona o delovnih razmerjih sočasno obravna- 
vati tudi rešitve osnutka tega zakona. Čimprej je potrebno 
izdelati tudi oceno predlogov za oblikovanje razvojno zaposli- 
tvenih skladov in predlagati rešitve, ki bi omogočale aktivno 
prezaposlitveno politiko. Poleg tega je zbor zadolžil predlaga- 
telja, da ponovno prouči predloge za skrajševanje delovnega 
časa in predloga rešitve glede uresničevanja samoupravnih 
pravic delavcev v družbenem podjetju in organizacijah ter 
sodelovanja v upravljanju v zasebnih podjetjih, ter v podjetjih 
v mešani in zadružni lastnini. Na podlagi proučitve vseh 
pripomb in posebej pripomb Zveze sindikatov Slovenije naj 
predlagatelj pripravi predlog zakona. 

II. 

Predlagatelj je v pripravah zakonskega predloga proučil 
v postopku skupščinske obravnave podana mnenja, pri- 
pombe, stališča in predloge in jih upošteval tako, da je: 

1. Črtal vse tiste člene, ki so sicer z namenom jasnejše 
ureditve pa vendarle pomenili več ali manj ponavljanje rešitev 
zakona o temeljnih pravicah delavcev iz delovnega razmerja 
(v nadaljnem besedilu: zvezni zakon) kot npr. določbe o: 

- pristojnih organih, ki odločajo o pravicah, obveznostih in 
odgovornostih delavcev - 7/1,11 člen osnutka, 

- pogojih za sklenitev delovnega razmeja - 8. člen os- 
nutka, 

- razporejanju delavcev - 26/1, II člen osnutka, 
- definiciji presežka delavcev - 37. člen osnutka, 
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- pravicah krvodajalcev - 69. člen osnutka 
- pravici do vrnitve delavca, ki je imenovan v samoupravno, 

javno aH drugo družbeno funkcijo - 73/1, II člen osnutka 
- pravicah invalidnih oseb in oseb s spremenjeno delovno 

zmožnostjo - 94. in 95. člen osnutka 
- pavšalni odškodnini - 107. člen osnutka 
Prav tako je opustil tiste rešitve, ki so prepodrobno urejale 

določena vprašanja ali po nepotrebnem obremenjevala 
zakonski tekst: 

- o uresničevanju pravic, obveznosti in odgovornosti 
delavcev v delovnih enotah - 6. člen osnutka 

- o delovnih izkušnjah - 10. člen osnutka 
- o aktu sistemizacije delovnih mest - 12. člen osnutka, 
- o prenehanju delovnega razmerja presežkov delavcev 

- 43. člen osnutka, 
- o delovnem času invalidnih oseb - 96. člen osnutka, 
- o pristojnosti druge organizacije oziroma delodajalca 

v zvezi z zahtevo za začetek disciplinskega postopka - 101. 
člen osnutka, 

- o pristojnostih poslovodnega organa v disciplinskih 
postopkih v organizacijah z manjšim številom delavcev - 102. 
člen osnutka, 

- o vsebini normativnega dela kolektivnih pogodb - 125. 
člen osnutka 

2. Posebej opredelil vlogo sindikata v vseh postopkih odlo- 
čanja o posamičnih pravicah, obveznostih in odgovornostih 
delavcev ter predvidel posebno določbo o sindikalnih pover- 
jenikih, katerim je potrebno zagotoviti vse pogoje za njihovo 
sindikalno delovanje v skladu z interesi delavcev. 

3. Zagotovil enake pravice presežnih delavcev, ne glede na 
to iz kakšnih razlogov nastajajo. V zvezi s predlogi, da bi bilo 
primerno uporabnost zakonskih določb o razreševanju pre- 
sežnih delavcev časovno uskladiti z uveljavitvijo zakona 
o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti, je 
predlagatelj ocenil, da bi taka rešitev časovno odložila ozi- 
roma onemogočila izvedbo postopkov razreševanja, kot jih 
omogoča že ta zakon, kar bi bilo nedvomno v nasprotju 
z interesi subjektov poslovanja. Že ta zakon namreč dovolj 
podrobno ureja pravice delavcev in obveznosti organizacij 
oziroma delodajalcev v zagotavljanju pravic delavcem, poleg 
tega pa daje tudi pravno podlago za realizacijo dokupa 
delovne dobe v okviru sistema pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja, čeprav bo zakon o zaposlovanju in zavarovanju 
za primer brezposelnosti predstavljal zaokrožitev podlag za 
razreševanje presežnih delavcev predvsem z vidika predvide- 
nih aktivnosti zavoda za zaposlovanje v teh postopkih ter 
zagotavljanja sredstev širše družbene skupnosti, ki se bodo 
vključevala v razreševanje te problematike, pa je potrebno 
vedeli, da bo sprejem tega zakona sledil le v kratkem časov- 
nem zamiku, poleg tega pa tudi z vspostavitvijo tega sistema 
ne bo mogoče popolnoma razbremeniti organizacij njihove 
materialne odgovornosti za zagotavljanje pravic tem de- 
lavcem. 

4. Ustrezno spremenil in dopolnil posamezne rešitve 
osnutka zakona kot izhaja iz obrazložitve k posameznim 
členom. 

Predlagatelj je ponovno proučil tudi zahteve za splošno 
skrajševanje delovnega časa z 42 ur na 40 ur na teden in 
ugotovil, da v času od sprejetja ugotovitev in predlogov ob 
končnem poročilu o spremljanju poskusnega skrajševanja 
delovnega časa v Skupščini SR Slovenije ni bilo izdelanih 
strokovnih podiag, ki bi narekovale drugačne zaključke kot 
izhajajo iz sprejetega poročila. To je, da se normativno dolo- 
čita le spodnja in zgornja meja trajanja delovnega časa ter 
v okviru tega omogoči selektivno določanje delovnega časa 
v posameznih panogah. Pri nadaljnem dograjevanju rešitev, 
povezanih s krajšim delovnim časom, pa naj se proučijo 
možnosti skrajševanja delovnega časa tudi preko drugih 
oblik, ki bi pomenile zlasti drugačno izrabo določenega 
delovnega časa; gre za podaljšanje časa namenjenega za 
izobraževanje, podaljšanje letnih dopustov, zlasti za posa- 
mezne kategorije delavcev ipd. 

Glede na navedeno predlagatelj ocenjuje, da je že 
v osnutku zakona sledil sprejetim stališčem in ugotavlja, da 
zakonsko besedilo omogoča selektivno določanje polnega 
aelovnega časa, krajšega od 42 ur na teden. Tudi razporejanje 
delovnega časa je v popolnosti prepuščeno avtonomnemu 
urejanju in odločitvam, vključno z odločitvami za uvedbo 

deljenega delovnega časa. Pri prilagajanju trajanja delovnega 
časa delovnemu času v drugih evropskih državah pa opo- 
zarja, da se čas odmora med delovnim časom v le-teh pravi- 
loma ne všteva v delovni čas. To pomeni v praviloma 5 dnev- 
nem delovnem tednu ob določenem maksimalnem trajanju 
polnega delovnega časa v naši državi dejansko 39,5 urno 
tedensko delovno obveznost. Poleg tega pedlagatelj oce- 
njuie, da podatki o trajanju delovnega časa v različnih drža- 
vah na splošno niso avtomatično primerljivi, saj nekateri 
vključujejo le dejansko trajanje efektivnega dela delavcev, 
brez časa plačanih praznikov, dopustov, plačane odsotnoti 
zaradi bolezni, v druge pa so, kot v naši državi, vse te plačane 
odsotnoti z dela vključene. Glede na navedeno, kot tudi glede 
na razvitost in ekonomske pogoje naše družbe, predlagatelj 
ocenjuje, da je zakonsko potrebno in upravičeno zagotoviti le 
vse možnosti za selektivno skrajševanje delovnega časa, 
s čimer so dane vse podlage za realizacijo zahtev, ki jih 
izpostavlja Predsedstvo RS ZSS. 

Predlagatelj je proučil tudi opozorila v zvezi s pravicami 
delavcev do soupravljanja ali sodelovanja v upravljanju glede 
na to, ali delajo v podjetju, ki posluje z mešano ali zasebno 
lastnino, ki so kot temeljna načela naše družbenoekonomske 
ureditve vnešena in določena v ustavnih amandmajih k Ustavi 
SRS v preteklem letu (1989). To so pravice, ki se nanašajo na 
izvajanje upravljalske funkcije v podjetju in jih je zato mogoče 
v okviru obravnave zakona o delovnih razmerjih obravnavati 
le v tistem delu, ki se nanaša na materijo, ki jo ta zakon ureja, 
t j. na uresničevanje pravic, obveznosti in odgovornosti delav- 
cev iz delovnega razmerja. Tudi Predsedstvo RS ZSS se je 
v zvezi s tem vprašanjem omejilo le na predlog zagotovitve 
sodelovanja delavcev oziroma njihovih izvoljenih predstavni- 
kov pri odločitvah o pravicah delavcev, pri sklepanju in prene- 
hanju delovnega razmerja oziroma na predlog sporazumnega 
odločanja o teh vprašanjih. Predlagatelj je tem zahtevam 
v predlogu zakona sledil tako, da je omogočil udeležbo sindi- 
kata v postopkih odločanja. Ostalo pa je, po mnenju predlaga- 
telja, primerno in potrebno določiti s kolektivno pogodbo kot 
avtonomnim normativnim aktom. 

V kolikor posameznih konkretnih pripomb in sugestij ni bilo 
mogoče upoštevati, je to obrazloženo v rešitvah členov, ki se 
spreminjajo, ali v III. delu obrazložitve, kjer so po vsebini 
obravnavane pripombe k členom osnutka, ki se v besedilu 
zakonskega predloga niso spremenili. 

Pri pripravi besedila predloga zakona je predlagatelj zago- 
tovil vse možnosti za aktivno sodelovanje predstavnikov 
Gospodarske zbornice Slovenije in Republiškega sveta Zveze 
sindikatov Slovenije, kot tudi vseh drugih strokovnih institu- 
cij, ki se ukvarjajo s problematiko delovnih razmerij. Delovno 
besedilo je bilo obravnavano na delovni skupini, dne 21. 2. 
1990, pri čemer je strokovna in utemeljena razprava in rezul- 
tati le-te predstavljala temeljno podlago za oblikovanje bese- 
dila zakonskega predloga. V cilju preverjanja predlaganih 
zakonskih rešitev v praksi organizacij in podjetij, je Republiški 
komite za delo organiziral skupaj z Zvezo delavskih univerz 
Slovenije strokovni posvet (8. 2. 1990), na katerem je sodelo- 
valo cca 70 predstavnikov iz gospodarstva. Tudi razprava na 
tem posvetu je upoštevana pri oblikovanju rešitev predloga 
zakona. Poleg tega je Republiški komite za delo posredoval 
besedilo osnutka v proučitev in pripombe naslednjim delov- 
nim organizacijam: Splošna plovba Piran, Krka - Novo 
mesto, SCT, TAM - Maribor, Iskra Holding, Uniles, LEK 
7 Ljubljana, Pivovarna Union, Gorenje - Titovo Velenje, 
Železarna - Jesenice, Kemija lmpex, Institut -Jožef Štefan, 
Kemijski institut Boris Kidrič, Osnovnošolski vzgojnoizobra- 
ževalni zavod - Murska Sobota, SOZD Iskra - Ljubljana, 
Združene PTT organizacije Slovenije, Slovenijales, Slovenske 
železarne - Ljubljana, Ladjedelnica »2. oktober- Izola, 
Gorenje - Velenje. Tudi pripombe teh organizacij je predla- 
gatelj proučil in jih ustrezno vključil v posamezne rešitve. 

k 1. členu 
Upoštevaje pripombe k prvim trem členom zakonskega 

osnutka v zvezi z veljavnostjo in uporabnostjo tega zakona ter 
heteronomnih in avtonomnih podlag za urejanje delovnih 
razmerij, kot tudi številne dvome v dopustnost urejanja kolizij- 
ske norme v republiškem zakonu, je predlagatelj vsebino vseh 
štirih določb osnutka nadomestil z enim členom. Iz rešitve 
tega člena izhaja pravilo veljavnosti in uporabnosti tega 
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zakona za urejanje delovnih razmerij delavcev, ki delajo 
v organizacijah in pri delodajalcih v SR Sloveniji. Sicer pa je 
določitev kolizijske norme, ki bo jasno urejala veljavnost 
Predpisov posameznih federalnih enot za delavce, ki delajo 
na njihovem območju, vendar ima njihova organizacija sedež 
v drugi republiki, nedvomno predmet zveznega zakona. Kot 
veljavna pravna podlaga za urejanje delovnih razmerij delav- 
cev so izrecno izpostavljene tudi ratificirane mednarodne 
konvencije. Čeprav z ratifikacijo le te postanejo sestavni del 
državnega prava, jih je v spremenjenih pogojih poslovanja in 
'emu prilagojenem prenavljanju vsebine delovnega razmerja, 
Primerno izrecno navesti. Predlagatelj je z načinom našteva- 
la avtonomnih aktov (kolektivna pogodba oziroma splošni 
akt) izhajal iz izhodišča avtonomnega urejanja delovnih raz- 
merij s kolektivnimi pogodbami za vse delavce, ne glede na 
obliko lastnine, s katero posluje organizacija oziroma deloda- 
jalec, kjer so zaposleni, pri čemer morajo biti splošni akti 
v hierarhičnem odnosu s kolektivno pogodbo, ureditev kolek- 
tivne pogodbe pa neposredno uporabljiva, če specifične kon- 
kretne rešitve niso drugače (ugodnejše) urejene s splošnim 
aktom ali kolektivno pogodbo na nivoju podjetja. Beseda 
"oziroma« med »kolektivno pogodbo« in »splošnim aktom« 
torej nikakor ne izključuje obstoja obeh, vendar pa ga tudi ne 
obvezuje. 

k 2. členu 
V zvezi z uresničevanjem delovnih razmerij delavcev v času 

°d registracije podjetja pa do konstituiranja organov podjetja, 
odločajo o pravicah, obveznostih in odgovornostih delav- 

Cev. je predlagatelj upošteval v skupščinski obravnavi večin- 
ske opredelitve, da naj bi ta vprašanja posebej urejala kolek- 
tivna pogodba in ne akt o ustanovitvi oziroma naj zakon sam 
določi pristojni organ za odločanje in urejanje delovnih raz- 
merij. 

k 3. členu 
Upoštevaje zahteve Predsedstva RS ZSS se v republiškem 

zakonu dodaja nov člen, ki širi rešitev zveznega zakona 
v zvezi s pristojnostmi sindikata in tudi doslej veljavne rešitve 
0 njegovi vlogi v postopkih varstva pravic delavcev, ter vzpo- 
stavlja sistem omogočanja udeležbe sindikata v vseh postop- 

odločanja o pravicah obveznostih in odgovornostih de- 
lavcev. 

k 4. členu 
Čeprav je predlagatelj sledil večinskim opredelitvam po 

opustitvi podrobnejšega republiškega urejanja načina odlo- 
čanja o posamičnih pravicah, obveznostih in odgovornostih 
delavcev ter pristojnih organih, pa ocenjuje, da je v zakonu 
Primerno zadržati določbo, ki opozaja na poseben položaj 
majhnih organizacij in podjetij. 

k 5. členu 
V tem členu so upoštevane pobude Predsedstva RS ZSS, da 

'e Potrebno v zakonu podrobneje opredeliti vlogo in možnosti 
a delovanje sindikalnih poverjenikov. 

k 6. členu 
pripombe na ta člen v osnutku zakona o delovnih razmerjih 

°pozarjajo na nejasnost določbe, predvsem pa na neustrezno 
e'iniranje pojma »znanje« in »zmožnost«. 
Predlagatelj je upošteval številne pripombe in oblikoval nov 

/> 2' k' sedaj bolj jasno definira vrsto in stopnjo strokovne zobrazbe za določeno vrsto poklica ter znanje in zmožnost, 
°' poseben pogoj za opravljanje dela. Znanje in zmožnosti 
akon v predlogu ne ločuje več in razlaga enotno. 
Poleg tega sodi, da je za delavce, ki opravljajo neposredno 

eio s strankami obvezno prepisati kot poseben pogoj za 
Pralvjanje dela - znanje slovenskega jezika. 

k 7. členu 
JJpoštevaje pripombe na konkurenčno kalvzulo v osnutku 
akona, ye predlagatelj opredelil, da je uporaba konkurenčne 
avzute mogoča tudi v času trajanja delovnega razmerja (ob 
erazPoreditvi) in ne samo ob sklenitvi le-tega Konku- 

renčna klavzula naj bi bila dogovorjena s pogodbo o zaposli- 
tvi, katere sklenitev je podlaga za obstoj delovnega razmerja, 
oziroma ob razporeditvi delavca z aneksom k tej pogodbi. 

Številni predlogi so opozarjali, da je potrebno določbo 
dodelati in dopolniti. Zato /e predlagatelj v tem členu določil, 
da se delavec in organizacija oziroma delodajalec s pogodbo 
o zaposlitvi lahko dogovorita, da delavec, ki pri svojem delu 
pridobiva posebna znanja, ne sme v času trajanja delovnega 
razmerja v organizaciji oziroma pri delodajalcu aH če mu 
preneha delovno razmerje po njegovi volji, vendar največ dve 
leti od prenehanja delovnega razmerja: 

- ustanavljati podjetja ali začeti opravljati obrtno dejavnost 
z enako ali podobno dejavnostjo, kot jo ima organizacija 
oziroma delodajalec, če bi uporaba teh znanj pomenila za 
organizacijo oziroma delodajalca nelojalno kunkurenco; 

- skleniti delovnega razmerja, pogodbe o delu ali pogodbe 
o avtorskem delu v drugi organizaciji oziroma pri drugem 
delodajalcu, ki se ukvarja z enako ali podobno dejavnostjo, 
enako pod pogojem, da bi to za organizacijo oziroma deloda- 
jalca pomenilo nelojalno konkurenco. 

Ker se torej v predlagani rešitvi predloga zakona zakonsko 
vspostavlja predvsem le prepoved nelojalne konkurence, je 
predlagatelj črtal zadnji odstavek, ki je določal, da takemu 
delavcu pripada ustrezno denarno nadomestilo in dodal nov 
odstavek, ki določa, da v kolikor ni mogoče določiti natančne 
škode, ki jo je posameznik dolžan nadomestiti organizaciji 
oziroma delodajalcu, se le-ta odredi v pavšalnem znesku, 
določenem s kolektivno pogodbo oziroma splošnim aktom. 

k 8. členu 
Glede na pripombe k 13. in 14 členu osnutka zakona 

o delovnih razmerjih, je predlagatelj v predlogu zakona obli- 
koval nov člen, ki pomeni smiselno združitev in dodelavo 
obeh členov osnutka zakona. 

Glede na to, da zvezni zakon določa, da mora organizacija 
za zaposlovanje javno objaviti prosta delovna mesta, republi- 
ški zakon opredeljuje kaj se šteje za javno objavo. Poleg tega 
pa zakon v tem členu, upoštevaje pripombe dane na osnutek, 
natančno določa, kdaj začne teči rok za prijavo v primeru 
objave prostega delovnega mesta in kdaj v primeru razpisa. 

k 11. členu 
Na predlog predstavnikov Gospodarske zbornice Slovenije 

in RS ZSS je predlagatelj v zakon vključil rešitev, ki izhaja iz 
spremenjene narave delovnega razmerja kot asociativnega 
razmerja v pogodbeno razmerje že iz določbe 1. člena zvez- 
nega zakona. Pogodba o zaposlitvi naj bi predstavljala pod- 
lago za sklenitev delovnega razmerja za vse delavce, v njej pa 
naj bi se organizacija oziroma delodajalec in delavec dogovo- 
rila o pravicah in posebnostih, ki se nanašajo na delovno 
mesto, za opravljanjanje katerega delavec sklepa delovno 
razmerje. Te pravice so v skladu s kolektivno pogodbo ozi- 
roma splošnim aktom lahko tudi ugodnejše, kot so določene 
v teh aktih. 

k 12. členu 
V tem členu je predlagatelj smiselno združil vsebino 17. in 

18. člena osnutka zakona in jo ustrezno prilagodil na novo 
predvideni podlagi za sklenitev delovnega razmerja 
- s pogodbo o zaposlitvi. 

k 13. členu 
Skladno s konvencijo MOD št. 22 o pogodbi o zaposlitvi 

mornarjev je v členu predvidena obvezna registracija pogodb 
o zaposlitvi za člane ladijskih posadk. 

k 14. členu 
Upoštevaje pripombe, ki so opozarjale na dvomljivo formu- 

lacijo tega člena, saj so ga nekateri razumeli, kot da zakon 
s tem členom uveljavlja načelo obveznega izbora kandidata, 
je predlagatelj dopolnil člen z novim prvim odstavkom, ki 
določa, da se v primeru, če nihče od prijavljenih kandidatov ni 
izbran, postopek za izbiro ponovi. Prejšnje besedilo pa 
ustrezno dopolnil tako, da je sedaj jasneje določeno, da se ta 
odstavek uporabi v primeru, ko nihče od prijavljenih kandida- 
tov ni izbran, ker ne izpolnjuje pogojev za sklenitev delovnega 
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razmer/a. Glede na spremenjeno besedilo člena predlagatelj 
meni. da je sedaj jasno, da s tem členom ni bila mišljena 
obvezna izbira kandidata. 

k 17. členu 
Po proučitvi številnih pripomb k tej določbi, je predlagatelj 

ocenil, da se večinsko mnenje zavzema za osnovno besedilo, 
predlagano v osnutku, s tem, da je primerno dodati še dva 
nova primera sklepanja delovnega razmerja za določen čas 
(če gre za usposabljanje in izpopolnjevanje za delo, in če gre 
za začasno popolnitev posadke trgovske ladje). V četrti alinei, 
ki omogoča sklenitev delovnega razmerja za določen čas, če 
je trajanje določenega ela vezano na programske opredelitve, 
je predlagatelj črtal besedilo v oklepaju, saj se v njem le 
primeroma in ne taksativno opredeljujejo področja, kjer do 
takega dela lahko pride (kulturno, umetniško, pedagoško, 
raziskovalno delo, ipd). Poleg tega pa se je izoblikovalo 
mnenje, da bi zaradi racionalnosti kazalo vse primere sklepa- 
nja delovnega razmerja za določen čas urediti v enem členu, 
zato je predlagatelj v 17. členu ustrezno vključil tudi primere 
iz določbe 23. člena osnutka. Zaradi večinske podpore 
v skupščinski obravnavi in v izogib zlorabi instituta delovnega 
razmerja za določen čas je predlagatelj predvidel možnost, da 
se v določenih primerih delovno razmerje za določen čas 
spremeni v delovno razmerje za nedoločen čas. 

k 19. in 20. členu 
Upoštevaje pripombe predvsem RS ZSS je predlagatelj oba 

člena v osnutku zakona o delovnih razmerjih, ki sta se nana- 
šala na institut pripravništva, preoblikoval. Tako je sedaj v 19. 
členu določeno kdo je pripravnik in za koga je pripravništvo 
obvezno. Nadalje je določeno trajanje pripravništva, podaljše- 
vanje pripravniške dobe, program pripravništva, spremljanje 
in nadzor nad delom pripravnikapa je prepuščeno ureditvi 
v kolektivni pogodbi oziroma splošnem aktu. 

Naslednji člen pa se nanaša na volontersko pripravništvo, ki 
v primerjavi z dikcijo zadnjega odstavka 24. člena osnutka 
zakona omogoča volontersko pripravništvo v dejavnostih 
posebnega družbenega pomena in v organih družbenopolitič- 
nih skupnosti le, če je to s posebnim zakonom dovoljeno. 

Predlagatelj pa ni upošteval pripomb, ki so zahtevale 
natančnejšo opredelitev skrajnega roka za opravljanje pri- 
pravniškega izpita, časa in trajanja pripravniške dobe ter 
vsebine ter poteka pripravniškega izpita, ker je ocenil, da gre 
za specifičnosti, ki jih je primerno prepustiti organizacijam in 
podjetjem. 

k 23. členu 
V razpravah v zvezi z 28. členom osnutka in variantno 

rešitvijo k temu členu so bila mnenja deljena. Predlagatelj je 
sledil zahtevam RS ZSS in v predlog zakona vključil variatno 
rešitev osnutka zakona, po kateri je za odločanje o preneha- 
nju delovnega razmerja delavca, ki pri delu ne dosega predvi- 
denih rezultatov, pooblaščen pristojni organ in ne direktno 
poslovodni organ. 

k 24. členu 
Upoštevaje pripombo, je predlagatelj črtal drugi odstavek 

29. člena osnutka zakona, kar pomeni, da je v zvezi s poobla- 
stilom poslovodnega organa glede razporejanja delavcev 
tako za primer razporejanja znotraj organizacije kot tudi navz- 
ven potrebno upoštevati zvezni zakon. 

Glede na pripombe nekaterih organizacij, da je primerno 
podjetjem samim prepustiti odločitev, kje bo delavec v delov- 
nem razmerju, (ne glede na trajanje začasne razporeditve) pa 
je ustrezno dopolnjena in preoblikovana rešitev, ki ureja sta- 
tus delavca, ki je začasno razporejen v drugo organizacijo 
oziroma k delodajalcu. 

k 25. členu 
Podane pripombe na ta člen, da naj se črta drugi odstavek 

in v tretjem odstavku nadomesti besede »izven sedeža« 
z besedami »izven poslovnih prostorov«, je predlagatelj upo- 
števal in ustrezno spremenil člen. 

Sicer pa je predlagatelj v celoti prepustil kolektivni pogodbi 

oziroma splošnemu aktu, da uredi primere in pogoje poti 
katerimi je mogoče delavca razporejati iz kraja v kraj, vključno 
z določitvijo primerov, kaj se pri tem šteje za poslabšanje 
življenjskih pogojev delavca in njegove družine. 

k 29. členu 
Vse pripombe k tej določbi so v glavnem zahtevale jasnejšo 

opredelitev vseh presežkov delavcev. Zato je predlagatelj 
spremenil dikcijo »tehnološke, organizacijske in druge izbolj' 
šave, s katerimi se prispeva k večji produktivnosti in večjem" 
uspehu organizacije« v •>tehnološki, organizacijski in eko- 
nomski razlogi ali ukrepi družbenopolitične skupnosti«. Tako 
sedaj določba jasneje določa, da zakon ne dela nobenih razlik 
med tehnološkimi in ekonomskimi presežki delavcev. prB" 
tako pa sodijo v ta sistem razreševanja presežkov delavcev 
tudi delavci, ki bi jim zaradi ukinitve organa družbenopoli- 
tične organizacije ali zaradi drugih ukrepov družbenopoh' 
tične skupnosti prenehalo delovno razmerje. 

Prav tako je predlagatelj upošteval pripombo glede jasneje 
opredelitve pravic delavcev, katerih delo postane v organiza- 
ciji le začasno nepotrebno, in jih bo po prenehanju razlogo* 
možno še naprej delovno angažirati v isti organizaciji. 

k 30. členu ■ 
Pri tem členu je predlagatelj upošteval zahteve po ustreza 

korekciji besedila. Ni pa bilo mogoče upoštevati predloga z& 
črtanje besede »lahko«, saj se bodo ta sredstva morala zago" 
tavljati tudi drugače in ne le v okviru sredstev za zaposlovanje 

k 31. členu 
Upoštevaje pripombe glede razlik med ekonomskimi M 

tehnološkimi presežki je predlagatelj ustrezno spremenil prvi 
odstavek. 

Večina pripomb pa je zahtevala nov tretji odstavek, ki ga je 
predlagala Zveza sindikatov Slovenije in sicer, da naj predla; 
gatelj določi rok v katerem mora organizacija obvestiti sindi- 
kat o prenehanju potrebe po delu delavcev in ga informirati 
o razlogih za prenehanje delovnega razmerja, o številu if 
kategorijah delavcev, ki bodo verjetno zajeti. Prav tako mod 
organizacija sprejeti program razreševanja presežnih delav- 
cev, pri pripravi katerega je dolžna zagotoviti sodelovanje 
sindikata. Minimalni rok, ki ga določa zakon, je 30 dni ozi- 
roma en mesec pred nastopom prenehanja potreb po delav- 
cih, v odvisnosti od narave dejavnosti, razlogov in števil0 
presežnih delavcev, pa je v kolektivni pogodbi mogoče dogo- 
voriti tudi daljši rok. 

k 32. členu 
Pripombe k temu členu so bile v glavnem v smislu določitve 

enotnega roka kot za sindikat tudi za obvestitev zavoda Z& 
zaposlovanje in družbenopolitične skupnosti. 

Predlagatelj je spremenil besedilo člena in sicer tako, da je 
potrebno o postopku ugotavljanja presežnih delavcev obve- 
stiti zavod za zaposlovanje in organ družbenopolitične skup- 
nosti najmanj mesec dni pred nastopom prenehanja potreb 
po delu delavcev. 

k 34. členu 
Večinsko mnenje razpravljalcev v Skupščini SR Slovenije je 

bilo, da v zakonu ni potrebno posebno opredeljevati nameni 
porabe sredstev za odpravnino. Zato je kot rešitev v predlogi 
zakona sprejet variantni predlog osnutka zakona. 

k 35. členu 
Zaradi opozoril o možnem šikaniranju delavcev, ki jim je 

v postopku razreševanja presežnih delavcev ponujena zapo- 
slitev pri zasebnem delodajalcu, je v zakon vključena mož- 
nost, da se delavec vrne v matično organizacijo, če bi 
v obdobju do dveh let prenehalo delovno razmerje brez nje- 
gove volje ali krivde V takem primeru lahko delavec ponovno 
uveljavlja eno izmed pravic določenih za reševanje presežkov 
delavcev, vse do preteka dveletnega roka. 
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k 36. členu 
Upoštevaje opozorila, da izpolnjevanje polnih pogojev za 

starostno pokojnino v vseh primerih ni zakonski razlog za 
Prenehanje delovnega razmerja, je predvidena nova rešitev 
četrtega odstavka tega člena. Če delavec te pogoje izpolnjuje, 
ima vse možnosti za upokojitev in zato ga nikakor ni smiselno 
vključevati v sistem razreševanja presežnih delavcev. Kljub 
Pripombam, da bi bilo že v tem zakonu potrebno nadomestiti 
kategorijo zajamčenega osebnega dohodka z drugo katego- r'io, ki se bo uveljavila s sprejemom kolektivnih pogodb. 
Predlagatelj te in tudi drugih določb, kjer se nadomestilo 
osebnega dohodka opredeljuje v odnosu do zajamčenega 
osebnega dohodka, ni spremenil. V dani situaciji je namreč 
Nadomestilo osebnega dohodka možno vezati le na katego- 
rije, ki v veljavnem pravnem sitemu na tem področju veljajo. 

k 38. členu 
Upoštevaje številne pripombe na določbo tega člena 

v osnutku zakona, je predlagatelj črtal spodnjo mejo skrajše- 
vanja delovnega časa iz varstvenih razlogov - 36 ur na teden 
ter jo prepustil določitvi v kolektivni pogodbi oziroma sploš- 
nem aktu glede na konkretne škodljivosti in težavnosti del. 

k 41. členu 
Glede na pripombe, da se v nekaterih dejavnostih sezonska 

dela opravljajo tudi manj kot štiri mesece in da bi bilo tudi 
v teh primerih primerno omogočiti preračun presežka ur, je 
Predlagatelj časovno obdobje štirih mesecev nadomestil 
s tremi meseci. Predloga, da se naj takemu delavcu preraču- 
navajo ure v delovne dni avtomatično, ni bilo mogoče upošte- 
vati, saj to gotovo ni v interesu tistega delavca, ki nadaljuje 
delo na podlagi nove zaposlitve. Na opozorilo, da bi bilo 
Potrebno enake možnosti zagotoviti tudi delavcem, ki delajo 
v neenakomerno razporejenem delovnem času in imajo ob 
Prenehanju delovnega razmerja med letom višek ur, je predla- 
gatelj dodal nov drugi odstavek. 

k 45. členu 
Ker se v tem členu ureja pravica delavca, da zaradi koristi 

01 roka dela krajši delovni čas, je predlagateljs odil, da je 
Primerno to pravico časovno omejiti in sicer glede na starost 
°'roka. 

k 49. členu 
Glede na številne pripombe, da delo za vojaške potrebe 

v mirnem času ne sme biti vzrok za opredelitev dela preko 
Polnega delovnega časa, saj je možno v mirnem času obseg 
Proizvodnje za te namene planirati in vnaprej ustrezno organi- 
tirati, je predlagatelj črtal peto alineo v 56. členu osnutka 
*akona. 

k 50. členu 
V predlogu je upoštevana večinska opredelitev za variantni 

Predlog, ki omejuje delo preko polnega delovnega časa na 
Največ 10 ur na teden, razen v zakonu določenih izjemah. 

k 52. členu 
Predlagatelj je upošteval pripombo, da se v skladu z zako- n°m y podjetjih besede »delavski ali drug ustrezn organ 

Opravljanja« nadometijo z besedami »organ, določen s kolek- 
tivno pogodbo oziroma splošnim aktom« ter preoblikoval 
orugi odstavek tako, da ta organ ocenjuje potrebe po uvedbi 

ela preko polnega delovnega časa in ne podatke o delu 
Preko polnega delovnega časa, kot je to določal 59. člen 
0snutka zakona. 

k 53. členu 
Glede na opozorilo, da je določilo 60. člena osnutka zakona 

glasno, je predlagatelj člen preoblikoval tako, da je iz njega 
azvidno, da gre v tem primeru za prostovoljno solidarnostno elo, ki pa ga je tudi z vidika varstva delavcev primerno in 

Potrebno časovno omejiti. 

k 54. členu 
Upoštevaje večinsko opredelitev, da določba 61. člena 

osnutka zakona omejuje pravico do odmora oziroma le to 
priznava le delavcem, ki delajo napretrgan delovni čas, je 
predlagatelj črtal besedo "nepretrgan«. 

V novem drugem odstavku je glede na potrebe prakse dana 
možnost prilagoditve dolžine odmora tudi v primeru neenako- 
merne razporeditve delovnega časa. 

Osnutek zakona je v tretjem odstavku predvideval določitev 
daljšega odmora za delavce, ki delajo v težkih in zdravju 
škodljivih razmerah, kar je potrebno uveljaviti kot varstveni 
ukrep, zato je predlagatelj ta odstavek črtal. 

k 56. členu 
Dane so bile pripombe, da je potrebno določiti večje število 

dni minimalnega letnega dopusta ter določiti zgornjo mejo 
letnega dopusta, saj bo zaradi neenotnosti kriterijev določe- 
nih v splošnih aktih lahko prišlo do velikih odstopanj v dolžini 
letnega dopusta. 

Glede na to, da je letni dopust v zveznem zakonu določen le 
v minimalnem trajanju in sicer 18 delovnih dni, ni utemeljenih 
razlogov, da bi v republiki zakonsko omejevali trajanje let- 
nega dopusta. Iz istih razlogov pa je bilo opuščeno tudi 
določanje maksimalnega števila dni povečanega dopusta, do 
katerega imajo pravico delavci, ki delajo v posebnih delovnih 
pogojih ali zaradi osebnih okoliščin. 

k 59. členu 
Upoštevana je bila pripomba, da bi bilo v primeru, ko 

delavec sklene delovno razmerje v drugi organizaciji, 
ustrezno z zakonsko normo uveljaviti sistem, ki bi v odsotno- 
sti sporazuma obeh organizacij oziroma delodajalcev zavezo- 
vala ie-te, da zagotovijo delavcu vsaka sorazmerni del dopu- 
sta glede na čas prebit v delovnem razmerju. Zato je predlaga- 
telj ustrezno spremenil določbo 66. člena osnutka zakona 
v tem smislu, da je organizacija oziroma delodajalec, pri 
katerem je delavcu prenehalo delovno razmerje, dolžan zago- 
toviti najmanj sorazmerni del letnega dopusta, preostali del 
pa organizacija oziroma delodajalec, kjer je delavec na novo 
sklenil delovno razmerje. 

k 62. členu 
V zvezi s 75. členom osnutka zakona, ki ureja nadomestilo 

osebnega dohodka, je bila dana pripomba, naj se javna funk- 
cija veže samo na funkcije, ki so povezane z delovanjem 
družbenopolitičnih skupnosti. Ker vprašan/a javne funkcije še 
niso razrešena - gre za naloge po posebnih predpisih, je 
predlagatelj upošteval pripombo tako, da je posebej predvidel 
rešitev za delegate skupščin družbenopolitičnih skupnosti. 

k 63. členu 
Da bi zakon zakon omogočil čim več možnosti za delavce 

z družinskimi obveznostmi še v predlagani novi rešitvi dru- 
gega odstavka tega člena predvideva podlaga za odsotnost 
delavca brez pravice do nadomestila osebnega dohodka, če 
varuje in neguje otroka do treh let starosti, pod pogojem, da 
se njegovi interesi uskladijo z možnostmi organizacije delov- 
nega procesa. V tem čsu delavcu pravice iz delovnega raz- 
merja mirujejo, po preteku tega časa pa ima pravico vrniti se 
na delo v ornaizacijo oziroma k delodajalcu 

k 66. členu 
Po proučitvi pripomb v zvezi s 73. členom osnutka zakona, 

naj se jasneje opredelijo in razmejijo funkcije, ki zagotavljajo 
pravico do vrnitve delavca, je predlagatelj črtal prvi in drugi 
odstavek navedenega člena, saj zakon o delovnih razmerjih 
ne more definirati vsebine posameznih funkcij, ker je to 
naloga posebnih predpisov, vsebina prvega odstavka pa je 
vsebovana že v zveznem zakonu. 

k 76. členu 
V tem členu, kjer se daje delavkam v delovnem razmerju 

pravico do posebnega varstva med nosečnostjo, porodom in 
v zvezi z materinstvom, je še določeno, da se dela, ki lahko 
škodljivo in s povečano nevarnostjo vplivajo na zdravje in 
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psihofizične sposobnosti žensk, zlasti zaradi varstva materin- 
stva in še posebej v času nosečnosti, določijo s posebnim 
predpisom, ki ga izda republiški upravni organ, pristojen za 
zdravstveno varstvo. 

V tem členu je bila črtana možnost, da se s kolektivnimi 
pogodbami oziroma splošnimi akti določajo posebni var- 
stveni ukrepi in normativi za tista dela, za katera je ugotov- 
ljeno, da lahko škodljivo vplivajo na funkcijo materinstva. 
Ocenjeno je namreč bilo, da je to določilo vsebinsko odveč, 
ker istovrstno zavezo določa že zakon o varstvu pri delu in ker 
se opredeljeni smotri dosegajo z izdajo posebnega predpisa, 
kot je v tdm členu določeno. 

k 84. členu 
V zvezi z opredelitvijo osnutka zakona, da ima delavka 

pravico delati polovični delovni čas, dokler ni otrok star tri 
leta, če mu je glede na njegovo splošno zdravstveno stanje na 
podlagi mnenja pristojne zdravstvene organizacije potrebna 
skrbnejša materina nega in da ima tudi pravico do osebnega 
dohodka po dejanskem delu in do nadomestila osebnega 
dohodka, je bilo v skupščinski obravnavi precej pripomb. To 
še posebej, ker so predvidene rešitve v osnutku predvidevale, 
da se pravica do nadomestila osebnega dohodka konkretizira 
v kolektivni pogodbi oziroma s splošnim aktom. Pri tem pa je 
variantno bilo predvideno, da se ta del besedila črta. Glede na 
večino pripomb in predlogov se je črtalo predvideno rešitev, 
po kateri se pravica do nadomestila osebnega dohodka priza- 
dete delavke ureja v skladu s kolektivno pogodbo oziroma 
s splošnim aktom. Tako je med drugim menila tudi Zakono- 
dajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije, da takšne 
pravice ni mogoče prepustiti urejevalni vlogi kolektivne 
pogodbe, saj mora biti pravica do nadomestila osebnega 
dohodka urejena v zakonu. Nekateri pa so menili, da bi bilo 
v zvezi s to pravico potrebno rešiti vprašanje zagotavljanja 
potrebnih sredstev za to. Zaradi navedenega se v zvezi z ures- 
ničevanjem obravnavane pravice v drugem odstavku tega 
člena predvideva, da ima delavka pravico do osebnega 
dohodka po dejanskem delu, druge pravice, med, drugim tudi 
pravica do nadomestila dohodka pa naj bi se glede na materi- 
alne možnosti družbe določile s posebnim zakonom. 

Zdravstveno stanje otroka, ki bi opravičevalo delavko do 
navedene pravice, pa naj bi lahko ugotavljala le posebej 
pooblaščena zdravstvena organizacija. 

k 85. členu 
V zvezi s pravico, ki jo ima eden izmed staršev, ki neguje in 

varuje huje prizadetega otroka, da lahko dela polovičen 
delovni čas v primerih, ki jih določa poseben predpis in da 
ima v takem primeru delavec pravico do osebnega dohodka 
po dejanskem delu in do nadomestila tega dohodka, je pred- 
lagatelj glede na pripombe iz obravnave osnutka predvidel 
enako rešitev kot v prejšnjem členu. 

V republiškem zakonu se tudi glede na posebne predpisi 
podrobneje opredeljuje termin hude prizadetosti kot ga upo- 
rablja zvezni zakon in sicer kot težja telesna ali zmerna, težja 
ali težja duševna prizadetost otroka. 

Črtalo pa se je tudi določilo tretjega odstavka tega člena 
osnutka, ki je določalo, da se delovni čas iz prvega odstavka 
tega člena šteje kot polni delovni čas, kot nepotrebno, ker se 
to vprašanje ustrezno ureja z določili na drugih mestih tega 
zakona. 

k 87. členu 
Ta člen predloga določa, da delavca, starejšega od 55 let, in 

delavke, starejše od 50 let, ni dovoljeno razporejati na delovna 
mesta, na katerih obstajajo večje nevarnosti za poškodbe ali 
zdravstvene okvare, določena v posebnem predpisu, ki ga 
izda republiški upravni organ, pristojen za zdravstveno var- 
stvo in da imajo takšni delavci pravico do razporeditve na 
ustrezno delovno mesto in da ustreznega osebnega dohodka. 
Rešitev, do kolikšnega osebnega dohodka je takšen delavec 
upravičen, je v osnutku bila vezana izključno na delavčevo 
prejšnje delovno mesto, dočim predlog to pravico veže nanj 
pogojno, če je to za delavca ugodnejše. Ocenjeno je bilo, da 
je takšna rešitev za delavca bolj pravična, saj ni mogoče 
prejudicirati, da ima razporeditev na drugo delovno mesto 
vedno za posledico manjši osebni dohodek. 

V primerjavi z osnutkom, predlog zakona na tem mestu ne 

veže varstva starejših delavcev na zmanjšano zdravstveno č'1 

psihofizično sposobnost, ugotovljeno na podlagi zdravstvo■ 
nega dokazila. Ocenjeno je bilo, da že normalen proces stari' 
nja delavcev to varstvo opravičuje. 

k 95. členu 
Po proučitvi pripomb in predlogov osnutka je predlagatelj 

ustrezno preoblikoval vsebino prvega odstavka. Tako je pred' 
lagatelj upošteval mnenje zakonodajno pravne komisije, d> 
v zakonu ni potrebno kot razlog za suspenz navajati uvedbo 
kazanskega postopka za dejanje, ki ga je delavec storil ni 
delu ali v zvezi z delom. Suspenz pa je nujno vezati na uvedbo 
disciplinskega postopka. 

Predlagatelj je tudi upošteval pripombo, naj se v zakonu ni 
opredeli možnost izrekanja suspenza zaradi zdravstvenega 
stanja delavca, ker to ne sodi v delovno pravno-zakonodajo< 
temveč na področje zdravstvenega varstva in na področji 
varstva pri delu. 

Zaradi navedenih sprememb v rešitvi tega člena, so H 
urejanja v zakonu izpuščene tudi rešitve 109. in 113. členi 
osnutka zakona, ki so bile vsebinsko povezane. 

k 100. členu 
V zvezi z določbo 115. člena osnutka zakona je predlagatelj 

po proučitvi pripomb in predlogov ocenil, da je potrebno 
določbo delno spremeniti tako, da je upoštevana zahteva pO 
uvedbi odpovednega roka za primere prenehanja delovnegi 
razmerja: 

- če je ugotovljeno, da delavec nima zmožnosti za opravlja' 
nje del delovnega mesta na katerega je razporejen ali če ni 
dosega pričakovanih rezultatov dela, pa ne sprejme razpore- 
ditve na drugo delovno mesto ali ustreznega delovnega mesti 
v organizaciji ni 

- če noče delati na delovnem mestu, na katerega je razpo- 
rejen; 

- če odkloni razporeditev po 19. in 20. členu zveznegi 
zakona; 

- če odkloni ponudbo ene od pravic v smislu reševanji 
presežnih delavcev pri čemer mu le-to lahko zgotovi organi- 
zacija ali zavod za zaposlovanje po predpisih o zaposlovanju 
in zavarovanju za primer brezposelnosti. 

Predlagatelj je za navedene primere predlagal 30-dnevnl 
odpovedni rok, ki začne teči po dokončnosti sklepa o prene- 
hanju delovnega razmerja. 

Zaradi jasnejše vsebine 5. alinee osnutka, je predlagatelj tO 
alineo razširil tako, da je vsebina te alinee sedaj zajeta v 5 i" 
6. točki predloga. Smiselno je bilo ločiti dva primera neopravi- 
čene odsotnosti z dela 5-delovnih dni in sicer primer, da se 
delavec vrne na delo in drugi primer, da se na delo ne vrne. 

Zaradi preglednosti posameznih primerov prenehanji 
delovnega razmerja je predlagatelj alinee spremenil v števili, 
pravico delavca do odsotnosti z dela najmanj dve uri na teden 
v času odpovednega roka pa je izrecno vezal na namen 
iskanja zaposlitve. 

k 101. členu 
Po proučitvi predlogov, mnenj in pripomb k 116. členu 

osnutka je predlagatelj ocenil, da je potrebno vsebino te 
določbe spremeniti in dopolniti. 

Predlagatelj je upošteval pripombe in predloge, da je 

potrebno primere in pogoje za podaljšanje delovnega raz- 
merja razširiti in jih tudi natančno določiti. Tako je predlaga- 
telj možnost nadaljevanja delovnega razmerja po 65. letu 
starosti vezal na pogoj, da delavec še ni dopolnil 15 le' 
zavarovalne dobe. S soglasjem pristojnega organa organiza- 
cije oziroma delodajalca pa lahko delavec nadaljuje z delom. 
če se ugotovi, da se na javni razpis delovnega mesta ozirorni 
na prijavo prostega delovnega mesta ni prijavil kandidat, W 
izpolnjuje razpisane oziroma objavljene pogoje, če ie 

potrebno dokončati projektno organizirano delo, oziroma če 
delavec, ki je star 65 let ni mogel izpolniti polnih pogojev zi 
starostno pokojnino zaradi služenja vojaškega roka, ki je 
trajalo več kot 12 mesecev - le za čas daljšega služenji 
oziroma, če teh pogojev ni mogel izpolniti zaradi rednega 
visokošolskega izobraževanja daljšega od 8 semestrov. 

Predlagatelj glede na zagotavljanje enakopravnosti delav- 
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cev, ki izvira iz ustave, ni upošteval nekaterih stališč, da 
ženske, ki izpolnijo 35 let zavarovalne dobe lahko nadaljujejo 
delovno razmerje le s soglasjem organizacije, kot tudi ne 
Ustih, ki so se nanašali na opozorila o neustreznosti zakonske 
dikcije, kot jo ima že zvezni zakon. 

Predlagatej tudi ni upošteval predlogov, da lahko nadalju- 
IB/o z delovnim razmerjem le tisti delavci, ki opravljajo defici- 
tarne poklice, kakor tudi ne predloga zakonodajno pravne 
komisije, da se kot izjemo določijo vsi delavci, ki so končali 
najmanj VII. stopnjo strokovne izobrazbe. 

k 102. členu 
Na opozorilo Sodišča združenega dela SR Slovenije in 

strokovnjakov s področja psihiatrije je v zakon vključena nova 
določba, po kateri delavcu ne preneha delovno razmerje, če 
rnu je bil izrečen varstveni ukrep psihiatričnega zdravljanja 
Tega ukrepa namreč ni mogoče v naprej časovno omejiti, 
Poleg tega pa gre za primere, ko je kaznivo dejanje storila 
neprištevna oseba. 

k 103. členu 
Predlagatelj je ob upoštevanju predloga Sodišča združe- 

nega dela dopolnil besedilo 117. člena osnutka tako, da je 
v postopkih uveljavljanja pravic v organizaciji oziroma pri 
delodajalcu določil smiselno uporabo določb, ki veljajo za 
Postopek pred sodišči, ki so pristojna za spore iz delovnih 
razmerij. 

k 104. členu 
Zaradi predlogov danih ob obravnavi osnutka besedila je 

Predlagatelj ocenil, da je potrebno v besedilo predloga vnesti 
določbo, s katero se podrobneje uredijo nekatera postop- 
kovna vprašanja v zvezi z varstvom pravic delavca. 

k 105. členu 
Predlagatelj je upošteval predlog Zakonodajnopravne 

komisije, da je potrebno zakonsko opredeliti institut »molk 
0rgana« zaradi zaščite delavca pri uveljavljanju njegovih pra- 
^c- Zato se v predlogu uvaja nova določba, s katero se 
delavcu daje pravico zahtevati varstvo svojih pravic pred 
Pristojnim sodiščem za reševanje sporov s področja delovnih 
razmerij do odločitve v organizaciji ali priodajalcu, najkasneje 
Pa v 15 dneh po odločitvi, če o njegovi zahtevi ali ugovoru 
Pristojni organ v organizaciji ali delodajalec ne odloči. 

k 107. členu 
Glede na predloge, da bi bilo primerno formalno pismeno 

sklenitev pogodbe o delu opustiti, če je delavec napoten na 
°Pravljanje začasnih in občasnih del v organizaciji ali k delo- 
dajalcu preko posebnih organizacij oziroma preko zavoda za 
*aPoslovanje, je v člen za ta primer vključena posebna rešitev. 
Le~ta se veže na posebno ureditev v zakonu o zaposlovanju, 
zavarovanju in drugih pravicah za čas brezposelnosti. 

k 110. členu 
Da bi se izognili nepotrebnemu administriranju v zvezi 

* obveščanjem zavoda za zaposlovanje o vsakem pogodbe- 
nem delu,je v določbi tega člena ta obveznost predvidena le 
a Potrebe po pogodbenem delu, ki traja več kot sedem dni. 

k 111. členu 
V tem členu naj bi bila zakonsko urejena predvsem podlaga 

<a delo učencev in študentov v času opravljanja dela v organi- 
*aciil oziroma pri delodajalcu ter za njihove pravice in obvez- 
nosti organizacije oziroma delodajalca v času opravljanja 

ela. Ker konkretni pravni akt za njihovo delo ni le pogodba 
delu, temveč lahko tudi napotnica s strani pristojne organi- 

■ ac'ie ali zavoda za zaposlovanje, štipendijska pogodba ipd., 
d »* 6lena izpuščena »pogodba o delu«, saj bi to omejevalo el° učencev in študentov na podlagi drugih aktov. 

k 112. členu 
^ tem členu predloga zakona je določeno, da se s kolek- 

vno pogodbo v skladu s tem zakonom, predpisi, izdanimi na 
legovi podlagi in drugimi predpisi, podrobneje urejajo pra- 

vice, obveznosti in odgovornosti delavcev zaposlenih v orga- 
nizacijah oziroma priodajalcih ter pravice in obveznosti teh 
organizacij oziroma delodajalcev in da si s to pogodbo dolo- 
čita stranki, ki sta jo sklenili, tudi medsebojne prvice in obvez- 
nosti. V osnutku tega zakona je bil variantni dodatek, da se 
pravice, obveznosti in odgovornosti iz delovnega razmerja 
urejajo s kolektivno pogodbo kot avtonomnim normativnim 
aktom. 

Z variantnim dodatkom je predlagatelj želel posebej podčr- 
tati, da gre v delu kolektivne pogodbe, s katerim se urejajo 
posamične pravice, obveznosti in odgovornosti delavcev na 
eni, na drugi strani pa pravice in obveznosti teh organizacij 
oziroma delodajalcev, za avtonomni normativni akt - za pred- 
pis. S tem bi ta zakon tudi odgovoril na vprašanje pravne 
narave teh pogodb v tem t.i. normativnem delu, za razliko od 
tistega dela, v katerem si medsebojne pravice in obveznosti 
določita sami pogodbeni stranki. V slednjem gre za t i. obliga- 
cijski del teh pogodb, ki se presoja po načelih civilnega 
pogodbenega prava. 

Vse pripombe so bile usmerjene v to, da se variantni doda- 
tek črta. Pravna narava tega dela kolektivne pogodbe sehko 
zaključi iz vsebine, pomena in mesta, ki ga ima priurejanju 
delovnih razmerij, zatoodatek ni potreben 

Predlog zakona pa je v tem členu dopolnjen z novim tretjim 
odstavkom. V njem je določeno, da kolektivna pogodba velja 
za vse delavce, ki delajo pri organizacijah in delodajalcih v SR 
Sloveniji in da se lahko neposredno uporablja. 

Dopolnitev je potrebna iz razloga, ker se s tem razrešuje 
vprašanje,ali sklenjena kolektivna pogodba velja tudi za 
delavce, ki niso člani sindikata. V teoriji v svetu je prevladalo 
stališče, da (ne)članstvo v sindikatu ne more biti ovira, da se 
za takšne delavce kolektivna pogodba ne bi uporabljala, če je 
večina delavcev v sindikatu, ki je pogodbo sklenil. 

Rešitev, da se kolektivna pogodba lahko neposredno upo- 
rablja, pa izhaja iz potrebe zagotovitve njene neposredne 
uporabljivosti v primeru neusklajenosti splošnih aktov s temi 
pogodbami. Na ta način se preprečuje pravna praznina, ki bi 
lahko s tem nastala. 

k 113. členu 
V tem členu je v njegovem prvem odstavku določena mož- 

nost sklepanja kolektivnih pogodb na ravni posamezne orga- 
nizacije oziroma delodajalca. V drugem odstavku pa je dolo- 
čena subjektiviteta za sklepanje te vrste pogodb; stranki teh 
pogodb sta organ upravljanja organizacije oziroma delodaja- 
lec in sindikat. 

Dopolnitev tega člena z novim drugim odstavkom temelji na 
zahtevah in predlogih, da se za to raven sklepanja kolektivnih 
pogodb določita stranki, ki v določilu osnutka nista bili dolo- 
čeni. 

Glede na nekatere predloge se je zaradi boljše preglednosti 
dosedanji drugi odstavek, ki določa, če je treba zaradi različ- 
nih delovnih razmer posamezne pravice, obveznosti in odgo- 
vornosti delavcev in zasebnih delodajalcev lahko kolektivna 
pogodba sklene tudi za območje ene ali več občin ter da v tem 
primeru sklepata to pogodbo pristojni sindikat in ustrezna 
asociacija oziroma pristojni organ občine, opredelil kot samo- 
stojen člen. 

Pripombe, kot na primer delegatov iz Kranja, da zakon 
predvideva preveč vrst kolektivnih pogodb, ni bilo mogoče 
upoštevati. 

Glede tega vprašanja je bilo ocenjeno, da uvajanje podjetni- 
ške ravni kolektivnih pogodb in tiste za eno ali več občin,za- 
gotavlja večjo neposrednost pri njihovem sklepanju. Nepo- 
srednost se kaže ravno v zmožnosti upoštevanja mnogih 
specifičnosti urejanja delovnih razmerij, ki izhajajo iz poseb- 
nosti dela in poslovanja konkretnih organizacij oziroma delo- 
dajalcev. 

k 114. členu 
V drugem odstavku tega člena predloga je določeno, da 

v primeru, če se sklepa kolektivna pogodba delavce, zapo- 
slene v organizacijah s področja družbenih dejavnosti, 
v skupnostih in v družbenopolitičnih organizacijah ter dru- 
štvih, jo sklepata pristojni sindikat in pristojni organ družbe- 
nopolitične skupnosti oziroma pristojna asociacija teh orga- 
nizacij ali društev. 
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Glede na predloge Gospodarske zbornice Slovenije in dru- 
gih, se je v primerjavi z določilom v osnutku ta norma dopol- 
nila s tem, da se določitev asociacij kot pogodbenih strank 
nanaša na navedene organizacije ali društva 

k 117. členu 
V tem členu je v prvem odstavku določeno, da v primeru, če 

se stranki ne sporazumeta o sklenitvi, spremembi ali dopolni- 
tvi kolektivne pogodbe oziroma o drugih ukrepih za reševanje 
spornih situacij, odloči o tem na zahtevo ene od pogodbenih 
strank poseben arbitražni svet. 

Predlog zakona pa je v tem členu dopolnjen z novim drugim 
odstavkom, ki določa, da pobudo za oblikovanje arbitražnega 
sveta lahko da vsaka od pogodbenih strank, s čemer je jas- 
neje izražena njihova aktivnost, kot je bila v osnutku tega 
zakona. 

Glede na predloge s strani sindikata in Gospodarske zbor- 
nice Slovenije, je v novem tretjem odstavku spremenjen 
sestav arbitražnega sveta in opredeljen način njegovega for- 
miranja. Številčni sestav, določen po osnutku tega zakona, da 
ima arbitražni svet praviloma tri člane in prav toliko namestni- 
kov in da po enega člana in njihovega namestnika določita 
pogodbeni stranki, je ostal nespremenjen. 

Določila tega odstavka pa so dopolnjena s tem, da pogod- 
beni stranki sporazumno določita predsednika in njihovega 
namestnika, in to iz vrst priznanih strokovnjakov s področja 
delovnega prava. 

Ocenjeno je namreč bilo, da je ustrezneje dopustiti pogod- 
benima strankama, da sami sporazumno določita predsed- 
nika tega sveta in njegovega namestnika in da se s tem 
spoštujejo načela njune avtonomije, ki jo tvori kolektivno 
sporazumevanje, ki ga izvajata. 

V primeru pa, da se glede predhodnega vprašanja ne 
moreta sporazumeti, določi predsednika arbitražnega sveta in 
njegovega namestnika Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, 
kot je bilo na splošno določeno glede tega vprašanja v ustrez- 
nem določilu osnutka tega zakona. S slednjo rešitvijo je 
v celoti zagotovljeno, da bo do formiranja arbitražnega sveta 
prišlo v vsakem primeru. 

V četrtem odstavku je tako, kot je že bilo opredeljeno 
v osnutku tega zakona, da je odločitev tega sveta sestavni del 
kolektivne pogodbe oziroma jo nadomešča, če ni bila skle- 
njena. 

S spremembami predvidenih rešitev v zvezi z formiranjem 
arbitražnega sveta so bile vsebinsko ustrezno upoštevane 
tudi pripombe in predlogi za drugačno oblikovanje tega 
organa, ali celo za opredelitev neposrednega sodnega varstva 
na tem področju, če do sklenitve ali sprememb kolektivne 
pogodbe ne pride, kot so jih podali Odbor za družbenopoli- 
tični sistem Zbora združenega dela Skupščine SR Slovenije, 
Sodišče združenega dela SRS in drugi. 

k 120. členu 
Predlagatelj je v celoti upošteval predloge in pripombe 

v zvezi s hotenji jasnejšega opredeljevanja nekaterih pojmov, 
določenih v tem predlogu in je tako že v naslovu k XII. 
poglavju, kjer je govor o posebnostih delovnega razmerja pri 
delodajalcih, pri pojmu »delodajalec« dodal še pojem 
»zasebni«. Tako je s pojmom »zasebni delodajalec« storjena 
potrebna distinkcija glede na širši pojem »delodajalec«, 
v skladu z zakonom o temeljnih pravicah iz delovnega raz- 
merja, ki v ta krog šteje še druge subjekte. Tako je v spreme- 
njenem prvem odstavku tega člena predloga zakona dolo- 
čeno, da je zasebni delodajalec delovni človek, ki samostojno 
opravlja dejavnost z osebnim delom oziroma z osebnim 
delom in sredstvi, ki so lastnina občanov, oziroma civilno- 
pravna in fizična oseba. V ta pojem pa je vključen tudi kmet, ki 
s člani svoje družine opravlja dela v kmetijskem gospodar- 
stvu. Kmet se v tem pogledu šteje kot fizična oseba. Sicer pa 
je za urejanje posebnosti delovnih razmerij pri zasebnikih 
v republiškem zakonu po mnenju predlagatelja dana ustavna 
podlaga v Amandmaju XXIV k Ustavi SRS. Vseh ostalih sub- 
jektov, ki jih zvezni zakon opedeljuje pod pojmom »delodaja- 
lec« kot tudi zasebnih podjetij, ki jih zvezni zakon uvršča med 
organizacije, zaradi sicer enotnega pristopa k urejanju delov- 
nih razmerij, kot tudi odsotnosti republiških ustavnih podlag, 
v to poglavje ni bilo mogoče vključiti. 

k 125., 128. In 129. členu 
V navedenih členih predlog zakona, enako kot je osnutej 

opredeljeval, določa nekatere posebne načine prenehanj1 

delovnega razmerja delavca, zaposlenega pri zasebnem delo 
dajalcu (odpoved, razveza in odpust), svojstvene za to podvl 
sto tega pravno urejevanega razmerja 

Komisija za sistemska vprašanja in še nekateri drugi su>>' 
jekti so izpostavili vprašanje ali lahko republika s svojih 
zakonom uvede nove oblike prenehanja delovnega razmeri1 

ki jih zvezni zakon s tega področja ne pozna. 
Predlagatelj ugotavlja, da navedeno vprašanje dopustnost 

določevanja posebnih načinov prenehanja delovnega r& 
merja za delavce, zaposlene pri zasebnih delodajalcih, z v nM 
navedenimi primeri, ki tvorijo posamezni način, ne more O'1, 

sporno. Za takšen pristop, tako kot sicer za urejanje drugi" 
posebnosti teh delovnih razmerij, obstaja ustrezna ustavo1 

podlaga. V XXIV. ustavnem amandmaju (Uradni list SRS, 
32/89), je v 3. točki drugega odstavka v zvezi z osnovni 
tekstom tega odstavka določeno, da delovni ljudje, ki samo 
stojno opravljajo dejavnost kot posamezniki, lahko zaposli 
jejo delavce v skladu z zakonom in da pravice in obveznos" 
(teh) zaposlenih delavcev ureja kolektivna pogodba v skladb 
z zakonom. Kot zakon je tu treba šteti zakon o delovni'1 

razmerjih, ki tako more določati dodatne načine prenehanji 
tega razmerja, kot so opredeljeni v navedenih členih. 

Poleg tega pa je potrebno poudarili, da je opredeljt? 
zakonski pristop urejanja prenehanja delovnega razmeri1 

delavcev, zaposlenih pri zasebnih delodajalcih, bil že vseskol 
prisoten v pozitivni zakonodaji, vse od ustreznih podlM 
v Ustavi SRS (Uradni list SRS, št. 6/74) in tako tudi v zako 
o delovnih razmerjih iz leta 1977 oziroma v prečiščene^ 
besedilu tega zakona iz leta 1983 (Uradni list SRS, št. 24/831; 
Nasprotno pa republika v ustavi nima podlage, da tako p'1' 
stopa v zvezi z urejanjem posebnosti delovnih razmerij dela* 
cev zaposlenih v mešanih in zasebnih podjetjih, kot so b1'! 
nekateri predlogi, da se k temu s tem zakonom tudi pristop1 

k 127. členu 
V skladu z večino predlogov in pripomb, se je črtalo dol° 

čilo drugega odstavka tega člena, kjer je bilo določeno, da $e 

s kolektivno pogodbo določijo pogoji, pod katerimi ima del* 
vec, ki mu je prenehalo delovno razmerje v primeru sffln 
zasebnega delodajalca, da sklene delovno razmerje z novit*1 

zasebnim delodajalcem, ki je prevzel poslovanje umrled' 
zasebnega delodajalca v skladu s posebnimi predpisi. Črtani 
je bilo v osnutku predvideno z varianto. 

k 126. členu 
Ta člen predloga zakona bistveno zožuje primere okoliš^ 

na strani delavca, zaradi katerih mu zasebni delodajalec " 
more odpovedati delovnega razmerja. 

Glede na predloge in pripombe, dane na osnutek te9l 

zakona, se je predlagatelj odločil, da zasebni delodajalk 
delavcu ne more odpovedati delovnega razmerja, ko je ods°' 
ten z dela zaradi začasne nezmožnosti z dela zaradi bolez(" 
ali izrabe porodniškega dopusta oziroma dopusta za nego 
varstvo otroka ter v času, ko ima delavka pravico do poseV 
nega varstva zaradi nosečnosti, razen, če se je začel postopa 
za prenehanje dejavnosti zasebnega delodajalca. 

Utemeljitev potrebnosti prepovedi prenehanja delovneQ° 
razmerja delavcev, zaposlenih pri zasebnih delodajalci 
v navedenih primerih, izhaja iz dejstva zagotavljanja potrebi' 
varnosti tega razmerja v tej sferi zaposlovanja. 

k 131. členu 
V tem členu predloga zakona so opredeljena nekatera po0' 

blastila inšpektorja za delo v izvajanju nadzorstvene funkdl" 
nad doslednim spoštovanjem tega zakona in drugih predpj' 
sov, ki urejajo pravice, obveznosti in odgovornosti delavcev » 
delovnega razmerja. 

V primerjavi s predvidenimi pooblastili inšpektorja za del0' 
v skladu z osnutkom tega zakona, je predlagatelj upošteVt 
nekatere pripombe in predloge. Tako je črtal prvo alinejo, P 
kateri je bilo predvideno, da lahko inšpektor za delo z ured1' 
tveno odločbo zahteva avtonomno urejanje razmerij v organ1' 
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Raciji oziroma pri delodajalcu, skladno z zakoni in drugimi 
Predpisi o delovnih razmerjih, kolektivnimi pogodbami ter 
splošnimi akti. 

Črtanje navedenega inšpektorjevega pooblastila izhaja iz 
ocene, da bi takšno lahko inpliciralo na možnost odločanja te 
Pooblaščene osebe o ustreznosti in smotrnosti v kolektivnih 
Pogodbah ali v splošnih aktih opredeljenih avtonomnih reši- 
tvah. Takšnih pooblastil ni imel inšpektor za delo v skladu 
z dosedanjimi zakonskimi izhodišči samoupravnega norma- 
tivnega urejanja delovnih razmerij. Zaradi tega so utemeljena 
'e takšna pooblastila, ki dajejo inšpektorju za delo možnost 
vplivanja na procesualna vprašanja v zvezi z odločanjem 
o pravicah, obveznostih in odgovornostih delavcev in da 
intervenira, če ugotovi očitno kršitev pravice delavca, v skladu 
s posebnimi predpisi. 

Poleg tega so pooblastila inšpektorja za delo predmet 
sistemskega pristopa v okviru ustrezne zakonodaje, tako 
v okviru zakona o sistemu državne uprave, o Izvršnem svetu 
Skupščine SR Slovenije ter o republiških upravnih organih na 
Sni, kakor posebnega zakona na drugi strani (zakon o varstvu 
Pri delu). 

V zakonu o varstvu pri delu se bodo ob njegovi celoviti 
"ovelaciji, izhajajoči iz potrebe uskladitve odnosov na 
Področju varstva delovnega okolja in delovnih razmerij 
s sistemskimi rešitvami s področja delovnih razmerij (zvez- 
nega in tega zakona), upoštevala vprašanja, ki so se glede 
Pooblastil inšpektorja za delo glede nadzorstva izvajanja 
delovne zakonodaje pojavila ob nastajanju rešitev tega za- 
kona. 

k 134. členu 
V tem členu predloga zakona sta določena roka za sklenitev 

kolektivnih pogodb in za uskladitev splošnih aktov od dneva 
uveljavitve tega zakona. Za sklenitev kolektivnih pogodb je 
določen trimesečni, za uskladitev splošnih aktov pa šestme- 
sečni rok. 

Predlagatelj je vseskozi v pripravljanju tega zakona sledil 
danim pobudam tako, da je določil trimesečni rok za sklenitev 
kolektivnih pogodb kot krajši zato, da se zagotovijo potrebne 
Podlage za usklajevanje splošnih aktov. 

Sicer pa naj bi se že v prehodnem obdobju uporabljale 
določbe tega zakona, ki so neposredno uporabljive, da bi se 
iahko takoj ueljavili instituti, ki jih zakon na novo ureja. 
Ureditev veljavnih kolektivnih pogodb in splošnih aktov pa 
v Prehodnem obdobju velja v kolikor ni v nasprotju s kogent- nimi določbami tega zakona. 

k 135. členu 
V tem členu predloga zakona so dane pravne podlage za 

nadaljevanje delovnih razmerij delavcev, sklenjenih po dose- 
danjem zakonu. Namen teh podlag je, da se delavcem v pred- 
videnem roku zagotovi uresničevanje pravic, obveznosti in 
odgovornosti v skladu s tem zakonom, kolektivnimi pogod- 
bami in z njimi usklajenimi splošnimi akti. 

V kolikor takšnih podlag ta zakon ne bo urejal, bo obstajala 
dvojnost delovnih razmerij: enih po prejšnjem zakonu, drugih 
Pa tistih, sklenjenih po uveljavitvi tega zakona. 

v prehodni režim pa ni posebej vključena rešitev položaja 
delavcev, ki imajo z delom pridobljeno delovno zmožnost, 

ter no priznano v organizaciji. Predlagtelj je namreč ocenil, 
a ie primerno in potrebno kadrovanje prepustiti samim orga- 

n'zacijam, ki imajo v okviru novosprejetih rešitev dovolj mož- 
n°sti za učinkovito razreševanje te problematike (napotitve 
v izobraževanje, razporejanje delavcev, upoštevanje pridob- 
itnih znanj in zmožnosti ipd.) 

III. 
V razpravi ob zakonskem osnutku so bila dana tudi stališča, 

'pnen/a, pripombe in predlogi, ki jih predlagatelj tudi po 
™elliti proučitvi ni mogel sprejeti. Te pripombe lahko po 

sklopih razdelimo na: 
'■ Pripombe, ki se nanašajo na rešitve iz zakona o temeljnih 

Pravicah o delovnih razmerjih in bi njihovo upoštevanje 
Pomenilo odstop od zveznega zakona oziroma bi v posamez- 
ni>1 Primerih prišlo do tega, da bi bil republiški zakon v direkt- 

nem nasprotju z zveznim zakonom, s čimer bi bilo kršeno 
določilo 207. člena Ustave SFRJ kot npr.: 

- opozorila o neustreznosti rešitve o pravicah krvodajalcev, 
- zahteve po uvedbi mandatnega postopka v poglavju 

o disciplinski odgovornosti delavcev; 
2. Pripombe, ki so v nasprotju z osnovnim izhodiščem, naj 

se v republiškem zakonu konkretizirajo tista vprašanja, za 
katera zvezni zakon izrecno odkazuje na republiški zakon ter 
originarno uredijo le tiste pravice in obeznosti ter delovno 
pravne institute, za katere je ocenjeno, da morajo biti enotno 
zakonsko urejeni, vso specifko pa se prepusti v urejanje 
kolektivnim pogodbam oziroma splošnim aktom kot npr.: 

- predlogi o podrobnejši določitvi pravic in dolžnosti delav- 
cev v zvezi z izobraževanjem (osnovnošolskim, za pridobitev 
ustrezne izobrazbe, zaradi izpopolnjevanja); 

- zahteve po konkretnejši ureditvi kriterijev za določanje 
presežnih delavcev: 

- zahteve za določitev višjega minimuma letnega dopusta 
ter maksimuma letnega dopusta; 

- mnenje o potrebi širitve primerov izjemnih okoliščin, ko 
je dovoljena razporeditev na dela, za katera se zahteva nižja 
izobrazba; 

- predlog za določitev enega dneva izredne plačane odsot- 
nosti z dela zaradi obeleževanja verskih praznikov; 

- zahteve po časovni omejitvi neplačanega izrednega do- 
pusta; 

- predlog za širitev prepovedi nočnega in nadurnega dela 
žensk; 

3. Pripombe, ki izhajajo iz nerazumevanja posameznih čle- 
nov ali posameznih delovno pravnih institutov. Ob tem 
moramo povdariti, da smo ob posameznih členih ponovno 
preverili, če so dovolj jasno zapisani, in nekatere nejasnosti 
odpravili pri redakciji besedila zakonskega predloga; 

4. Predlogi, ki so bili premalo konkretizirani oziroma obra- 
zloženi, da bi jih predlagatelj mogel vnesti v zakonski predlog; 

5. Pripombe, ki se po svoji vsebini nanašajo na druge 
predpise (kot npr. na zakon o zaposlovanju in zavarovanju za 
primer brezposelnosti, zakon o pokojninskem in invalidskem 
zavarovanju, zakon o varstvu pri delu ...), in ki jih je predlaga- 
telj zabeležil, da jih bo proučil ob pripravi teh predpisov in 
ustrezno vključil vanje, v kolikor gre za predpise iz republiške 
pristojnosti kot npr.: 

- opedelitev pristojnosti in vloge družbenega pravobra- 
nilca samoupravljanja; 

- ureditev možnosti plačila prispevkov za pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje v času brezplačnega dopusta; 

- določitev ustreznega zdravstvenega in pokojninskega ter 
invalidskega zavarovanja delavcem, ki opravljajo pripravni- 
štvo kot volonterji; 

- ureditev večjih davčnih olajšav zaradi zaposlovanja inva- 
lidnih oseb; 

- ureditev možnosti krajšega delovnega časa starejših 
delavcev v povezavi z delno upokojitvijo; 

6. Pripombe posameznih subjektov, ki so si bile med seboj 
kontradiktorne ali so bile v nasprotju z večinskim stališčem, 
za katerega se je predlgatelj opredelil in ga tudi obrazložil 
v točki II. 

IV. 

Predlagana zakonska ureditev pravic, obveznosti in odgo- 
vornosti delavcev, s katero se skladno z zveznim zakonom 
o temeljnih pravicah iz delovnega razmerja vspostavlja konsi- 
stentno zakonsko podlago za avtonomno urejanje in uresni- 
čevanje pravic, obveznosti in odgovornosti delavcev, ne bo 
zahtevala dodatnih finančnih sredstev razen na področju 
zagotavljanja pravic delavcev, katerih delo bo postalo iz teh- 
noloških ali ekonomskih razlogov v organizaciji oziroma pri 
delodajalcu nepotrebno. Za razreševanje teh vprašanj bo 
potrebno zagotavljati posebna sredstva primarno v okviru 
samih organizacij, z združevanjem v posebne sklade po nače- 
lih vzajemnosti in solidarnosti, ter iz sredtev za zagotavljanje 
pravic delavcev iz nalova zavarovanja za primer brezposelno- 
sti. Določena dodatna sredstva za ta namen bodo potrebna 
tudi na področju pokojninskega in invalidskega zavarovanja. 
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SKUPNOST POKOJNINSKEGA IN 
INVALIDSKEGA ZAVAROVANJA V SR SLOVENIJI 

Teze 

za dokup zavarovalne dobe presežnim delavcem 

Strokovna služba skupnosti je na podlagi sklepa Skupščine 
SR Slovenije ob obravnavi predloga za izdajo zakona o delov- 
nih razmerjih z osnutkom zakona (7. februarja 1990) na zah- 
tevo Republiškega komiteja za delo pripravila pričujoče teze 
za dokup zavarovalne dobe delavcev, ki so postali tehnološki 
viški, z namenom, da predhodno prikaže osnovne strokovne 
kazalce, ki bodo lahko temelj za pripravo sklepov skupnosti, 
ko bo sprejet zakon o delovnih razmerjih. 

Zvezni zakon o temeljnih pravicah iz delovnega razmerja 
(Ur. list SFRJ, št.: 60/89) je v svojem 21. členu odprl možnost 
dokupa delovne dobe delavcu, katerega delo ni več potrebno 
zaradi tehnoloških in drugih izboljšav. Možnost za dokup 
delovne dobe imajo samo tisti delavci, ki jim do uveljavitve 
pravice do starostne pokojnine manjka do 5 let pokojninske 
dobe. 

Predlog zakona o delovnih razmerjih v svojem 34. členu 
podrobneje določa primere dokupa zavarovalne dobe. Dolo- 
čena sta dva dokupa zavarovalne dobe in to največ do 5 let, in 
sicer: 

- dokup zavarovalne dobe zaradi uveljavitve pravice do 
upokojitve, vendar največ do 5 let, v naslednjih primerih: 

a) delavcu, ki je dopolnil 35 let zavarovalne dobe in delavki 
z dopolnjeno 30-letno zavarovalno dobo, 

b) delavcu, ki je dopolnil 60 let starosti in delavki s 55 letom 
starosti, 

c) delavcu-delovnemu invalidu II. in III. kategorije invalid- 
nosti, kateremu se zaradi dopolnjene starosti ne zagotavlja 
pravica do prekvalifikacije oziroma dokvalifikacije oziroma 
pravica do dela z delovnim časom, ki ustreza njegovi preostali 
delovni zmožnosti ali pravica do razporeditve na drugo 
ustrezno delo v skladu s predpisi o pokojninskem in invalid- 
skem zavarovanju (pogoji določeni po zakonu o pokojnin- 
skem in invalidskem zavarovanju), 

- dokup zavarovalne dobe zaradi uveljavitve pravice do 
predčasne pokojnine, vendar največ do 5 let, če delavec s tem 
soglaša (ženska stara 50 let in ima 25 let delovne dobe, moški 
star 55 let in ima 30 let delovne dobe). 

Prav tako predlog zakona daje pooblastilo, da obseg in 
način .plačila prispevkov za dokup zavarovalne dobe določi 
Skupnost pokojninskega in invalidskega zavarovanja v SR 
Sloveniji in to v roku enega meseca od uveljavitve zakona 
(zadnji odstavek 34. člena in drugi odstavek 136. člena). 

Tudi osnutek sprememb zveznega zakona o temeljnih pra- 
vicah iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja obravnava 
vprašanje dokupa zavarovalne dobe delavcev, ki so postali 
tehnološki viški. Tako osnutek v svojem 24. členu predvideva 
dokup zavarovalne dobe ne samo za delavce, ki so zaradi 
tehnoloških in drugih izboljšav postali odvečni, temveč tudi 
za delavce, ki jim je delovno razmerje prenehalo zaradi prene- 
hanja organizacije, uvedenega sanacijskega postopka ozi- 
roma stečaja organizacije. V tem členu sprememb zakonoda- 
jalec uvaja zahtevo, da se vplača prispevek za dokup dobe na 
osnovi ekonomskih meril. Dokup mora namreč zagotoviti 
takšna sredstva, da bodo pokriti dodatni izdatki za izplačeva- 
nje pokojnine glede na pričakovano trajanje uživanja pokoj- 
nine. 

Strokovna služba Skupnosti je na podlagi zgoraj navedenih 
določil posameznih predpisov v začetku letošnjega leta pri- 
stopila k pripravi osnov in meril za ekonomski dokup zavaro- 
valne dobe. V ta namen je angažirala zunanjega izvedenca za 
aktuarske izračune. 

Skupaj je bilo ugotovljeno, da je možen ekonomski izračun 
le pod pogojem individualnega izračuna. Tak izračun mora 
upoštevati naslednja dejstva na katerih mora temeljiti višina 
prispevka za dokupljeno leto zavarovalne dobe: 

- starost zavarovanca 
- spol zavarovanca 
- njegovo pokojninsko osnovo 
- njegovo doseženo pokojninsko dobo 
- število let, ki jih dokupuje. 
Pri izračunu se upoštevajo tabele koeficientov za izračun 

dosmrtnih rent, izračunane na osnovi slovenskih tablic smrt- 
nosti 1970-1972. 

Predlog republiškega zakona o delovnih razmerjih predvi- 
deva več vrst dokupov: 

- dokup dobe za uveljavitev predčasne pokojnine, 
- dokup dobe za dosego minimalne pokojninske dobe, 
- dokup dobe za povečanje višine pokojnine (da se pri' 

bliža ali pa morebiti doseže polno pokojninsko dobo). 
Zaradi tega je bilo potrebno izdelati več vrst tabel koeficien- 

tov. Testni izračuni so pokazali, da je ekonomska cena 
dokupa visoka, kar nazorno kažejo posamezni primeri prika- 
zani v posebnih prilogah. Kot je predpisano v predlogi 
zakona, bo skupnost s posebnim aktom določila pogoje in 
način dokupa. Skupnost bo s posebnim sklepom svoje skupš- 
čine opredelila način izračuna, roke plačila dokupa i" 
potrebna dokazila za uveljavitev te pravice. Nedvomno b o 
potrebno dokazilo organizacije (podjetja) zavarovanca, ozi- 
roma družbenopolitične skupnosti, na področju katere je bil 
zavarovanec zaposlen, da je on presežek. 

Za pokojninsko in invalidsko zavarovanje ni pomembno ■ 
kdo bo plačnik dokupa zavarovalne dobe. Tako so možni 
plačniki, kar mora biti določeno ali izhajati iz predpisov: 

- zavarovanec 
- organizacija (podjetje) - zakon o delovnih razmerjih 
- družbenopolitična skupnost - posebni predpisi (pora- 

čun za posebne kategorije teh delavcev) 
- zavod za zaposlovanje (zakon o zaposlovanju in zavaro- 

vanju za primer brezposelnosti). 
Možno pa je tudi kombinirano plačilo zgoraj navedeni!1 

plačnikov. Vse navedeno je pomembno zato, ker bo dokup- 
ljena zavarovalna doba upoštevana pri pridobitvi pravice do 
starostne pokojnine, oz. izboljšanja te pokojnine šele po pred- 
hodnem dokazilu zavarovanca, da je bila ta doba tudi dejan- 
sko plačana. 

Ne nazadnje velja opozoriti, da se skupnost v zadnjih letih 
srečuje z visoko stopnjo upokojevanja, kot posledico visoke 
stopnje zaposlovanje pred mnogimi leti in spremenjenih pred- 
pisov v začetku osemdesetih let. To je povzročilo, da se j® 
v zadnjih petih letih povečala udeležba pokojninskega zavaro- 
vanja v družbenem proizvodu Slovenije od 6,25% na preko 
9%. Zaradi zmanjševanja števila zaposlenih v zadnjih dveh 
letih ter nadpovprečne rasti stopnje upokojevanja v zadnjih 
šestih letih, se je poslabšalo razmerje med aktivnimi zavaro- 
vanci in upokojenci, od 1:3 v letu 1984 na 1:2,5 v letu 1989 

Vsa navedena dejstva povzročajo stalno letno poviševanje 
prispevnih stopenj, ker zmanjšano število plačnikov (zavaro- 
vancev) zagotavlja vse večjemu številu uživalcev pravic (upo- 
kojencem in delovnim invalidom) z zakoni zagotovljene 
denarne dajatve. 

V izogib nadaljnemu dodatnemu povišanju prispevnih sto- 
penj je potrebno vztrajati na ekonomskem dokupu zavaro- 
valne dobe presežnim delavcem, katerega obseg in strukturo 
je danes v Sloveniji le težko predvideti. 

Opozarjamo, da je bilo priloženo gradivo pripravljeno le kot 
okvirna strokovna informacija o temeljnih parametrih eko- 
nomske cene dokupa in lahko služi le v ta namen, pri čemer 
pristojni organi skupnosti tega gradiva zaenkrat še niso 
obravnavali. 
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PRILOGA 1 

DOKUP DOBE ZA UVELJAVITEV PREDČASNE 
POKOJNINE 

1. PRIMER 
Dokup dobe 5 let 
Spol ženski 
Starost 50 let 
Pokojninska doba 25 let 

Pokojninska osnova = najnižja = 2789,70 
a) izračun plačila za predčasno prejemanje pokojnine do 

izpolnitve 55 let starosti 
znaša po aktuarskem izračunu 101.537,46 din 
b) izračun plačila za višji nivo pokojnine (zaradi dokupa let) 

po dopolnjenem 55 letu starosti znaša po aktuarskem izra- 
čunu 38.401,81 din 

Skupnf znesek za plačilo dokupa v tem primeru (a + b) 
znaša 139.939,27 din. 
2. PRIMER 
Dokup dobe 5 let 
Spol ženski 
Starost 50 let 
Pokojninska doba 25 let 

Pokojninska osnova = najvišja = 13.221,10 
a) izračun plačila za predčasno prejemanje pokojnine do 

izpolnitve 55 let starosti znaša 481.208,56 
b) izračun plačila za višji nivo pokojnine po dopolnjenem 

55 letu starosti znaša 617.708,72 
Skupni znesek za plačilo dokupa v tem primeru znaša 

617.708,72 din. 
3. PRIMER 
Dokup dobe 5 let 
Spol moški 
Starost 55 let 
Pokojninska doba 30 let 

Pokojninska osnova = najnižja = 2789,70 
a) izračun plačila za predčasno prejemanje pokojnine do 

izpolnitve 60 let starosti znaša 98.859,22 din 
b) izračun plačila za višji nivo pokojnine po dopolnjenem 

60 letu starosti znaša 26.451,60 
Skupni znesek za plačilo dokupa v tem primeru znaša 

125.310,82 din. 
4. PRIMER 
Dokup dobe 5 let 
Spol moški 
Starost 55 let 
Pokojninska doba 30 let 

Pokojninska osnova = najvišja = 13.221,10 
a) izračun plačila za predčasno prejemanje pokojnine do 

izpolnitve 60 let starosti znaša 468.514,90 
b) izračun plačila za višji nivo pokojnine po dopolnjenem 

60 letu starosti znaša 94.022,85 
Skupni znesek za plačilo dokupa v tem primeru znaša 

562.537,75 din. 

PRILOGA 2 

DOKUP DOBE ZA POVEČANJE VIŠINE 
POKOJNINE 

1. PRIMER 
Dokup dobe 5 |et 
Spol moški 
Starost 55 |et 
Pokojninska doba -35 let 

Pokojninska osnova - najnižja = 2789,70 
Izračun plačila dokupa dobe za višji nivo pokojnine (name- 

sto 75% je 85% od pokojninske osnove) znaša 41.098,31 din. 
2. PRIMER 
Dokup dobe 5 let 
Spol moški 
Starost 55 let 
Pokojninska doba 35 let 

Pokojninska osnova v najvišja = 13.221,10 
Izračun plačila dokupa dobe za višji nivo pokojnine znaša 

194.787,15 din. 
3. PRIMER 
Dokup dobe 
Spol 
Starost 
Pokojninska doba 

Pokojninska osnova = najnižja 
Izračun plačila dokupa dobe za 

53.445,74 din. 
4. PRIMER 
Dokup dobe 5 let 
Spol ženski 
Starost 55 let 
Pokojninska doba 30 let 

Pokojninska osnova = najvišja = 13.221,10 
Izračun plačila dokupa dobe za višji nivo pokojnine znaša 

253.308,33 din. 

5 let 
ženski 

55 let 
30 let 

= 2789,70 
višji nivo pokojnine znaša 

PREDLOG 

za izdajo zakona o zaposlovanju, zavarovanju in drugih 

pravicah za čas brezposelnosti z osnutkom zakona 

(ESA 1018) 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na seji dne 1. 3. 
1990 določil besedilo: 
- PREDLOGA ZA IZDAJO ZAKONA O ZAPOSLOVA- 

NJU, ZAVAROVANJU IN DRUGIH PRAVICAH ZA ČAS 
BREZPOSELNOSTI Z OSNUTKOM ZAKONA, 

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

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na podlagi 69. 
člena poslovnika Izvršnega sveta Skupščine SR Slove- 

nije in na podlagi 220. in 221. člena poslovnika Skup- 
ščine SR Slovenije določil, da bodo kot njegovi predstav- 
niki pri delu skupščinskih delovnih teles sodelovali: 

— Miran KALČIČ, član Izvršnega sveta in predsednik' 
Republiškega komiteja za delo, 

— Nataša BELOPAVLOVIČ, namestnica predsednika 
Republiškega komiteja za delo, 

— Jožica PUHAR, namestnica predsednika Republi- 
škega komiteja za delo. 

'• Ustavna podlaga 

Ustavna podlaga za izdajo zakona o zaposlovanju, zavaro- 
vanju in drugih pravicah za primer brezposelnosti je podana 
v 1. točki prvega odstavka 321. člena Ustave SR Slovenije, ki 
določa, da ureja Skupščina SR Slovenije v okviru svojih pravic 
"1 dolžnosti z zakonom tudi razmerja, ki so skupnega pomena 
*a delovne ljudi in občane na področju zaposlovanja. 

II. Ocena stanja 

1. Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezpo- 
selnosti je sprejela Skupščina SR Slovenije maja 1974 (Ur. I. 
SRS, št. 18/74), v naslednjih letih pa je bil štirikrat noveliran in 
sicer aprila 1977 (Ur. I. SRS, št. 14/77), marca 1978 (Ur. I. SRS, 
št. 8/78), julija 1982 (Ur. I. SRS, št. 27/82) in decembra 1987 
(Ur. I. SRS, št. 48/87). 

2. Obstoječi zakon je vse do zadnje novele v 1987. letu 



izhajal iz razmer polne zaposlenosti, relativno nizke brezpo- 
selnosti, počasnega tehnološkega proizvodnega ter sektor- 
skega in s tem posledično kadrovskega spreminjanja. 

Novela zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer 
brezposelnosti iz leta 1987 časovno sovpada s preobratom 
dolgoletnega trenda rasti zaposlenosti v trend upadanja šte- 
vila zaposlenih. Po skoraj 20 letih smo v letu 1988 prvič 
zabeležili zmanjšanje poprečne zaposlenosti za 0,7% ter po 
prav toliko letih pomembnejše povečanje števila brezposel- 
nih. Kljub ekonomski krizi, ki se je začela manifestirati že 
v začetku osemdesetih let, so se do nedavnega gibanja 
v zaposlovanju odvijala relativno avtonomno in neodvisno od 
ekonomskih gibanj. Zato so problemi, ki so v obdobju polne 
zaposlenosti iz različnih razlogbv ostajali latentni, v zadnjem 
času pojavljajo toliko izraziteje. Odpravljanje podzaposlenosti 
- ki po nekaterih ocenah obsega do 15% delavcev v družbe- 
nem sektorju - prestrukturiranje zaposlenih in preprečevanje 
nadaljnje hitre rasti brezposelnosti bo težavno in dolgotrajno 
zaradi naslednjih dejstev: struktura zaposlenih po osnovnih 
sektorjih družbene proizvodnje se je spreminjala izredno 
počasi, zato je v letu 1988 bilo še vedno 57,7% zaposlenih 
v sekundarnem sektorju (1978 je bil ta delež 60,3%), 2,6% 
zaposlenih je vključeval primarni sektor (pred desetimi leti 
2,9%) in 39,7% je bilo zaposlenih v terciarnih dejavnostih 
(1978 leta 36,8%); v okviru sekundarnega sektorja prevladu- 
jejo zaposleni v industriji in rudarstvu (leta 1988 jih je bilo 
377,7 tisoč ali 78% od vseh), pri čemer je za industrijo zna- 
čilno, da vključuje pretežno delovno, energetsko in surovin- 
sko intenzivne proizvodnje, od katerih ni več mogoče pričako- 
vati razvojnih impulzov; v enotah drobnega gospodarstva je 
leta 1988 delalo komaj 6,5%, v zasebnem sektorju pa le 3,6% 
od vseh. zaposlenih delavcev; izobrazbena struktura zaposle- 
nih se izboljšuje počasi, razmerje med delavci v družbenem 
sektorju glede na visoko in višjo izobrazbo, srednjo in 
poklicno izobrazbo ter nekvalificiranimi in polkvalificiranimi 
delavci je bilo 1982 leta 9,5 :48,6 : 41,9,1986 leta pa 11,4 :52,0 
: 36,6. Med ocenjenimi presežki delavcev jih je nekaj nad dve 
tretjini v industriji in gradbeništvu, med njimi pa prevladujejo 
taki, ki so brez strokovne izobrazbe ali priučeni. 

3. Veljavni zakon temelji na kategoriji družbene lastnine 
proizvajalnih sredstev kot osnove družbenoekonomskih 
odnosov v socialistični samoupravni družbi. Iz te je izhajala 
ustavna pravica do dela z družbenimi sredstvi in ustavna 
obveznost, da delavci v svojem, skupnem in splošnem druž- 
benem interesu ta sredstva družbeno in ekonomsko smotrno 
uporabljajo in jih kot materialno osnovo svojega in celotnega 
družbenega dela nenehno obnavljajo, povečujejo in zboljšu- 
jejo ter svoje delovne obveznosti vestno izpolnjujejo. 

Pri tem je treba ugotoviti, da ni bilo vzpostavljenih sistem- 
skih vzvodov za odgovornost delavcev v združenem delu za 
uresničevanje politike zaposlovanja kot bistvene sestavine 
celovitega družbenoekonomskega odnosa, povezanega s poj- 
mom upravljanja družbene lastnine. 

Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposel- 
nosti je usmerjen predvsem v urejanje tistih dejavnosti, ki naj 
bi delovnim ljudem omogočile uresničevati pravico do dela, 
oziroma v urejanje operativne kadrovsko zaposlovalne dejav- 
nosti v organizacijah. 

Obe navedeni okoliščini sta vplivali na to, da se v celotnem 
obdobju veljavnosti zakona, razvojni tokovi niso gibali v smeri 
ustvarjanja vedno novih možnosti zaposlovanja, da se je pri 
zaposlovanju pretežno zanemarjal element gospodarnosti 
zaposlitve, ter da se pri posameznikih ni razvila odgovornost 
za lastno zaposlitev. 

Po drugi strani se je vedno bolj zniževala produktivnost 
dela tudi ob minimalni rasti zaposlovanja, kar je v končni fazi 
povzročalo podzaposlenost že zaposlenih. Le-ta pa ni mogla 
biti ustrezno rešena, saj praksa ni priznavala obstoja tehnolo- 
ških in ekonomskih presežkov delavcev, zakonodaja pa ni 
omogočala razreševanja problematike, saj ni zagotavljala niti 
minimalnih pravic tem delavcem. 

4. Vse to, skupno z zaostrenimi razmerami gospodarjenja, 
ki so posledica tudi opisanega na področju zaposlovanja 
oziroma zaposlenosti, se v zadnjem obdobju kaže na 
področju zaposlovanja in zaposlenosti prek naslednjih značil- 
nosti: 

- stagnaciji rasti zaposlovanja, 
- porasti števila brezposelnih in s tem povezan problem 

zaposlitve generacijskega priliva, 
- porast števila presežnih delavcev v organizacijah, 
- pomanjkanju novih delovnih mest. 
Kot rečeno je obseg zaposlenosti pričel upadati leta 1988, 

ko je poprečna zaposlenost bila manjša za 0,7% v primerjavi 
s predhodnim letom, od tega v družbenem sektorju za 0,9%. 
V letu 1989 se je zmanjševanje števila zaposlenih nadaljevalo. 
Poprečna zaposlenost v enajstih mesecih lanskega leta je 
štela 850.777 delavcev ali 1,3% manj kot v enakem obdobju 
1988. leta, v družbenem sektorju pa je upadla še za dodatno 
destinko odstotka. Tudi število delavcev, zaposlenih v zaseb- 
nem sektorju, beleži zadnji dve leti počasnejšo rast kot je bila 
zanj značilna v začetku osemdesetih let. Stopnja rasti je bila 
v tem sektorju še leta 1987 6,0%, v letu 1988 je bila 3,5%, 
v enajstih mesecih lanskega leta pa samo 2,1%. Pričakujemo 
lahko, da se bo trend negativnih stopenj nadaljeval, manj pa 
bo imelo neposreden vpliv ukinjanje nerentabilnih proizvo- 
denj in stečaji podjetij. V letih 1988 in 1989 ta vpliv še ni bil 
izrazitejši, pač pa je na zmanjševanje obsega zaposlenih 
v večji meri vplival začetek razreševanja presežkov delavcev 
z njihovim preusposabljanjem in prezaposlovanjem, kar je 
istočasno vplivalo na bistveno manjše nadomestno in novo 
zaposlovanje. O tem govore podatki o preusposabljanju pre- 
sežkov, ki so ga sofinancirale skupnosti za zaposlovanje. 
V letu 1988 so skupnosti za zaposlovanje finančno podprle 
preusposobitev 5.597 delavcev, v letu 1989 pa že 20.008 delav- 
cev. Najmanj tolikšen obseg preusposabljanj presežkov je 
pričakovati tudi v letu 1990. Prezaposlovanje presežkov, ki 
dejansko pomeni začetek odpravljanja neracionalne oziroma 
neproduktivne zaposlenosti, ter kriza, s katero se sooča 
gospodarstvo in posledično tudi negospodarstvo, je možnosti 
za zaposlovanje novih delavcev močno skrčilo. Zaposlovanje 
pripravnikov s srednjo, višjo in visoko izobrazbo se je z 11 do 
12 tisoč zaposlitev, kolikor jih je bilo še pred tremi leti, skrčilo 
v letu 1988 na 8,6 tisoč. Od 24,5 tisoč mladih, ki so v istem letu 
po končanem šolanju iskali zaposlitev (okrog 2 do 2,5 tisoč 
mladih v eni generaciji ne išče dela niti ne nadaljuje šolanja), 
se jih je uspelo zaposliti dobrih 16 tisoč ali dve tretjini. Delež 
tistih, ki po končanem šolanju brezuspešno iščejo delo se 
veča, posebej pa zaskrbljuje podatek, da že sedem let zapo- 
vrstjo ostaja na enako visoki ravni odstotek mladih brez stro- 
kovne izobrazbe - 15% od celotne generacije ne konča niti 
osnovne šole ali le osnovno šolo, nadaljnjih 20% pa ne uspe 
dokončati srednjega izobraževanja. Za to skupino mladih so 
možnosti za zaposlitev še manjše, saj je v povpraševanju po 
delavcih delež potreb z najnižjo zahtevnostjo padel že pod 
eno tretjino. 

Zaradi vse manjšega nadomestnega in novega zaposlova- 
nja se je obseg brezposelnosti v zadnjih dveh letih podvojil 
Ob koncu leta 1987 je bilo prijavljenih 17.826 iskalcev zaposli- 
tve, konec leta 1989 pa že 33.796 iskalcev zaposlitve. Rela- 
tivno hitro naraščajo vse izobrazbene kategorije brezposel- 
nih, v zadnjih mesecih pa zaskrbljuje nekoliko hitrejša rast 
iskalcev z višjo in visoko stopnjo izobrazbe. Med vsemi brez- 
poselnimi je bilo konec lanskega leta 18.408 ali 54,5% s I. in II 
stopnjo izobrazbe (konec 1988 leta 14.257 ali 56,2%), 10.104 
ali 29,9% iskalcev prve zaposlitve (konec 1988. leta 7.520 ali 
28,7%) ter 20.337 ali 60,2% takih, ki na zaposlitev čakajo več 
kot 6 mesecev (decembra 1988 je bilo teh 14.766 ali 58,2%) 
Pričakujemo, da se bo brezposelnost v letu 1990 nadalje 
povečala, in sicer najmanj za 30%, kolikor je v povprečju 
narastla v letu 1989. Njen obseg lahko pomembno poveča še 
dotok presežnih delavcev, ki je bil v letih 1988 in 1989 po 
obsegu zanemarljiv. Podatki o naraščajočem obsegu in struk- 
turi brezposelnih kažejo, da bo potrebno v politiki zaposlova- 
nja razviti nove ukrepe in programe, s katerimi bomo poma- 
gali najbolj prizadetim skupinam brezposelnih, kot so iskalci 
brez strokovne izobrazbe, dolgotrajno brezposelni, iskalci 
prve zaposlitve in težje zaposljivi. Brez takšnih ukrepov se 
bodo navedene skupine na trgu delovne sile vse bolj margina- 
lizirale, njihov položaj na trgu delovne sile bo vse težji, vse to 
pa bo privedlo do težko predvidljivih socialnih posledic- 
Aktivna obravnava posameznih skupin brezposelnih (došola- 
nje, prekvalifikacije, javna dela, sofinanciranje pripravništva, 
vzpodbujanje samozaposlovanja ipd.), z zagotavljanjem nji- 
hove minimalne socialne in materialne varnosti, postaja zato 
v času, ko je na voljo vse manj delovnih mest, vse večja 
družbena nujnost. 
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5. Z začetnimi koraki prehoda na sistem, v katerem naj bi 
prevladale ekonomske in tržne zakonitosti, se izredno zao- 
strujejo tendence odpravljanja podzaposlenosti ob hkratni 
odsotnosti drugih možnosti zaposlovanja, med drugim tudi 
zaradi pomanjkanja ustreznih sredstev za nove proizvodne in 
druge programe, za nova, dohodkovno uspešna delovna 
mesta, na katerih bi se zaposlili odvečni, že zaposleni delavci 
in nove generacije. 

III. Razlogi za izdajo zakona 

S sprejetjem ustavnih dopolnil ter sistemskih zakonov, ki 
vzpostavljajo podlage tržnega gospodarstva, se bistveno 
posega tudi na področje zaposlovanja in zaposlenosti. To 
področje, ki je sicer pomemben del splošnega družbenega 
razvoja, ne more biti uravnavano zgolj z delovanjem mehaniz- 
mov razvoja, niti ne more biti v celoti prepuščeno zgolj delo- 
vanju trga. 
Kot sestavni del razvoja je treba področje zaposlovanja vpeti 
v usklajene ukrepe razvojne politike tako na nacionalni kot 
podjetniški ravni. Obenem je treba razviti optimalen sistem 
instrumentov (intervencij), ki bodo tudi na tem področju urav- 
navale in blažile posledice delovanja trga.Veljavni zakon 
o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti tega 
ne omogoča, ker je izhajal iz razmer vseobsegajočega dogo- 
varjanja in sporazumevanja kot pretežne oblike uravnavanja 
družbenih odnosov nasploh in torej tudi odnosov na področju 
zaposlovanja. 

Navedene okoliščine ne omogočajo sprememb in dopolni- 
tev veljavnega zakona ampak narekujejo pripravo novega 
zakona. Povsem na novo bo treba urediti področje financira- 
nja in organiziranosti dejavnosti zaposlovanja ter sistema 
družbenega upravljanja na tem področju, kar je utemeljeno 
tudi z amandmajem XIX ustave SR Slovenije, ki določa, da 
družbenopolitična skupnost določi način zagotavljanja in 
upravljanja sredstev za skupne družbene potrebe ter, da se 
z zakonom določi način organiziranja, vpliva in nadzora upo- 
rabnikov oziroma izvajalcev pri določanju in izvajanju skup- 
nih družbenih potreb. 

Osrednjega pomena je tudi vzpostavitev strokovne utanove 
- javne službe na področju zaposlovanja. Ne samo zato, ker 
smo upoštevaje ratificirano konvencijo št. 88 o organizaciji 
službe zaposlovanja, to dolžni storiti. Ustrezno organizirana 
in strokovno usposobljena javna služba je predpogoj za zago- 
tavljanje analitičnih podlag za družbeno upravljanje tega 
področja, za oblikovanje, predlaganje in izvajanje konkretnih 
programov in ukrepov ter opravljanje storitev uporabnikom 
(delavcem, iskalcem zaposlitve, organizacijam, delodajal- 
cem), ki po družbeno dogovorjeni delitvi dela spadajo v njeno 
dejavnost. 

Sistem zagotavljanja pravic iz zavarovanja za primer brez- 
poselnosti v sedanji ureditvi temelji v pretežni meri na zago- 
tavljanju tistih pravic iz tega zavarovanja, ki ne omogočajo 
aktivnih pristopov odpravljanja razlogov za brezposelnost. 
Sele z novelo zakona v letu 1987 so bile uveljavljene nekatere 
vrste pravic, ki po svoji naravi zagotavljajo hitrejšo ponovno 
zaposlitev (kapitalizacija denarnega nadomestila) oziroma 
usposobitev za bolj produktivno delo (sofinanciranje uspo- 
sabljanja presežkov delavcev). 

Spremenjene razmere in spremenjena zakonodaja - zlasti 
delovnopravna, zahtevajo, da se tudi v sistemu zavarovanja za 
primer brezposelnosti na novo uredijo nekatere pravice ter da 
se na novo opredelijo še druge pravice za čas brezposelnosti, 
ki ne izhajajo iz zavarovanja za primer brezposelnosti. Slednje 
ie bilo še posebej povdarjeno ob obravnavi predloga za izdajo 
zakona o delovnih razmerjih z osnutkom zakona v Skupščini 
SR Slovenije, dne 7. 2. 1990, ki je Izvršnemu svetu Skupščine 
SR Slovenije naložila, da sočasno s predlogom zakona 
o delovnih razmerjih predloži tudi predlog za izdajo ter osnu- 
tek zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezpo- 
selnosti. 

IV. Načela, na katerih temelji predlog za izdajo 
zakona 

Predlagani zakon o zaposlovanju, zavarovanju in drugih 
Pravicah za čas brezposelnosti temelji na naslednjih načelih: 

- načelo primarne odgovornosti posameznika za lastno 
zaposlitev oziroma delovno angažiranje, ki mu zagotavlja 
socialno in materialno varnost, 

- načelo prednosti zaposlitve oziroma delovnega vključe- 
vanja posameznika pred zagotavljanjem materialnih pravic iz 
zavarovanja za primer brezposelnosti, 

- načelo enake dostopnosti do dela oziroma zaposlitve 
prek vzpostavitve sistema javnih služb za zaposlovanje in 
informacijskega sistema, 

- načelo upravljanja področja kamor so vključeni tako 
država, organizacije in delodajalci ter delavci, 

- načelo solidarnosti pri zagotavljanju sredstev za pravice 
iz zavarovanja za primer brezposelnosti in drugih pravic 
v skladu z zakonom. 

V. Poglavitne rešitve predlaganega besedila 
zakona 

Glede na razloge, ki utemeljujejo potrebo po sprejemu 
zakona o zaposlovanju, zavarovanju in drugih pravicah za 
primer brezposelnosti, je pri opredeljevanju njegove vsebine 
potrebno upoštevati naslednja temeljna izhodišča: 

1. zakon po svoji naravi ne more urejati celote družbeno- 
ekonomskih odnosov na področju zaposlovanja, zato je treba 
upoštevati, da bo vrsta pomembnih določil, ki neposredno ali 
posredno vplivajo na področje zaposlovanja, zajeta v drugih 
predpisih (npr. o planiranju, zagotavljanju sredstev, davčnem 
sistemu, izobraževanju, ipd.); 

2. prav tako v zakonu ni moč opredeliti vsebine in vrste 
programov ter ukrepov aktivne politike zaposlovanja, ker bi to 
predstavljalo nepotrebno, vnaprejšnjo blokado. Ti programi 
so rezultat hitrega reagiranja sistema zaposlovanja na novo 
nastajajoče probleme. Ti so praviloma razrešljivi tudi 
s pomočjo ukrepov, ki niso zgolj v dometu organizirane zapo- 
slovalne sfere, vendar mora le-ta vzpodbuditi sprejem ustrez- 
nih ukrepov na pristojnih področjih ter inicirati sistem inter- 
vencij države na trg delovne sile; 

3. področje usposabljanja in zaposlovanja invalidnih oseb 
bo urejeno s posebnimi predpisi, čeprav po svoji vsebini to 
področje spada v dejavnost zaposlovanja v ožjem smislu te 
besede in se tudi vrsta delovnih funkcij s tega področja 
opravlja v javni službi za zaposlovanje. 

Poglavitne rešitve, ki jih je potrebno vključiti v rešitve pred- 
laganega zakona so predvsem naslednje: 

1. Nova organiziranost zaposlovalne dejavnosti in način 
zagotavljanja sredstev, pri čemer osnutek zakona ponuja 
poleg osnovne rešitve, še variantno. Po osnovni rešitvi se za 
opravljanje strokovnih nalog, ki se nanašajo na uresničevanje 
pravic iz zavarovanja za primer brezposelnosti in drugih pra- 
vic za čas brezposelnosti, posredovanje dela in zaposlitve, 
organizacijske in strokovne postopke za uresničevanje ukre- 
pov aktivne politike zaposlovanja, poklicno usmerjanje in 
štipendiranje ter zagotavljanje informacijskih in analitičnih 
osnov za operativne naloge, ustanovi Republiški zavod za 
zaposlovanje. To je javna služba, sicer enotno organizirana na 
območju republike, vendar so znotraj zavoda organizirane 
območne enote. Taka organiziranost zavoda naj bi na eni 
strani zagotavljala nujno centralizacijo strokovnega znanja in 
dela, informacij, in sredstev, po drugi strani pa bi omogočala 
tudi posamezno obravnavo posebnosti določenega območja. 
Zlasti bi zagotavljala tudi neposreden stik z uporabniki stori- 
tev zavoda (organizacijami, delodajalci, delavci, iskalci zapo- 
slitve, štipendisti, invalidnimi osebami itd.). V zavodu se lahko 
določijo še ožje operativne enote javne službe, t.i. izpostave 
zavoda, kjer se opravljajo določene operativne naloge ozi- 
roma postopki, ki po vsebini pomenijo največjo mero približe- 
vanja storitev javne službe uporabnikom njenih storitev. 
V osnutku zakona predlagana rešitev je tudi skladna z določili 
ratificirane Konvencije št. 88 o organizaciji služb za zaposlo- 
vanje, ki zavezuje članico Mednarodne organizacije dela, za 
katero ta konvencija velja: 

- da organizira in si prizadeva vzdrževati javno, neodvisno 
in brezplačno službo za zaposlovanje, 

- da službo zaposlovanja lahko ustanovi v okviru nacional- 
nega sistema zavodov za zaposlovanje, ki so pod nadzorom 
nacionalne oblasti, 

- da mora zagotoviti, da je služba za zaposlovanje tako 

Poročevalec 27 



organizirana, da jamči uspešnost rekrutacije in zaposlovanja 
delavcev. 

Za zagotovitev vpliva predstavnikov organizacij in deloda- 
jalcev, delavcev in države na oblikovanje politike zavoda ima 
zavod poseben organ upravljanja (upravni odbor zavoda). 

V osnutku zakona je v osnovni rešitvi predlagano, da 
upravni odbor imenuje Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, 
sestavljen pa je iz predstavnikov Gospodarske zbornice Slo- 
venije, Zveze sindikatov Slovenije in Izvršnega sveta Skupš- 
čine SR Slovenije. 

Variantna rešitev prinaša tudi možnost, da upravni odbor in 
njegovo sestavo imenuje Skupščine SR Slovenije. 

Pristojnosti upravnega odbora po svoji vsebini pomenijo 
vzpostavitev sistema upravljanja na področju zaposlovanja. 
Glede na organiziranost zavoda je seveda upravni odbor 
oblikovan za območje SR Slovenije. Razvidno je, da v okviru 
območnih enot osnutek zakona ne predvideva možnosti usta- 
novitve organov upravljanja območnih enot. To pa, po mne- 
nju predlagatelja ne pomeni, da se pri območnih enotah ne bi 
mogla oblikovati telesa, ki bi zlasti s predlaganjem in svetova- 
njem pripomogla k razreševanju specifičnih pojavov ali pro- 
blemov na določenem območju. Način njihovega organizira- 
nja in interesnega delovanja ni primerno v naprej opredelja- 
vati, kajti ni možno zajeti vseh različnih interesov, načinov in 
oblik, ki se bodo oblikovali glede na nastalo situacijo ali 
pojave (probleme). 

Variantna rešitev se bistveno razlikuje od osnovne rešitve 
v delu, ki se nanaša na opredelitev upravljanja s sistemom 
zaposlovanja. Po tej rešitvi naj bi s sistemom zaposlovanja 
upravljal republiški upravni organ, pristojen za področje dela, 
pri katerem bi bil oblikovan tudi poseben organ - Republiški 
odbor za zaposlovanje. Ta rešitev pomeni ohranjanje oblike 
upravljanja na področju zaposlovanja, ki je bila uveljavljena 
na podlagi ustavnega zakona in Zakona o določitvi nalog, ki 
jih od 1. 1. 1990 začasno opravljajo organi samoupravnih 
interesnih skupnosti, in o ustanovitvi določenih republiških 
upravnih organov (Ur. I. SRS, št. 42/89). Pomembno je opozo- 
riti, da je z organiziranostjo dejavnosti zaposlovanja povezan 
tudi sistem zagotavljanja sredstev in upravljanja s temi sred- 
stvi. Po osnovni rešitvi so sredstva locirana v zavodu, z njimi 
upravlja upravni odbor zavoda, po variantni rešitvi pa so vsa 
sredstva v republiškem proračunu. V obeh primerih sredstva 
zagotavljajo organizacije in delodajalci iz dobička, delavci iz 
osebnega dohodka ter država iz proračuna, pri čemer sred- 
stva za delovanje zaposlovanja in javne službe ter za posege 
(intervencije) na trg dela v obeh primerih zagotavlja republiški 
proračun. 

2. Osnutek zakona ločeno ureja pravice za čas brezposelno- 
sti, ki izhajajo iz zavarovanja, in druge pravice, ki jih za čas 
brezposelnosti lahko uveljavlja iskalec zaposlitve oziroma 
brezposelna oseba ter organizacija ali delodajalec, zlasti ko 
gre za reševanje presežkov delavcev. Osnovno vodilo k taki 
ureditvi je okoliščina, da se pravice iz zavarovanja za primer 
brezposelnosti morajo zagotavljati pod pogoji, ki jih določa 
zakon, in v obsegu, ki ga določa zakon, z izjemo pravic 
delavcev, katerih delo postane nepotrebno. V primeru uveljav- 
ljanja teh pravic je uveden sistem diskrecije. To pomeni, da bo 
pristojni organ (upravni odbor oziroma republiški odbor 
v variantni rešitvi) odločal o priznaju pravic za delavce, katerih 
delo postane nepotrebno. Odločitev bo temeljila na obsegu 
razpoložljivih sredstev in na izpolnjevanju pogojev, določenih 
z osnutkom zakona. 

V celoti temelji na diskreciji sistem uveljavljanja drugih 
pravic za čas brezposelnosti. Na odločitev o uveljavitvi teh 
pravic bo v največji meri vplival obseg razpoložljivih sredstev, 
ki pa bo moral biti skrbno načrtovan zato, da bo možno 
izvajati aktivne posege na trg dela. Prav te druge pravice 
namreč po svoji vsebini pomenijo aktivno in dolgoročnejšo 
razreševanje zaposlenosti oziroma zaposlovanja, ker omogo- 
čajo neposredno vlaganje sredstev v zaposlitev posameznika 
oziroma v ohranitev delovnega mesta. 

Tudi nekatere nove pravice (podaljšano denarno nadome- 
stilo, nadomestilo za delovni čas, ki je krajši od polnega) 
pomenijo po svoji vsebini možnost aktivnejšega oziroma raci- 
onalnejšega razreševanja neproduktivne zaposlenosti ozi- 
roma neproduktivnega prejemanja denarnega nadomestila za 
čas brezposelnosti. 

VI. Ocena potrebnih kadrov in finančnih 
sredstev za uresničevanje zakona 

Izvajanje nalog pri uresničevanju pravic in dejavnosti zapo- 
slovanja, ki jih opredeljuje osnutek zakona, bo zahtevalo 
povečan obseg dela predvsem pri strokovnih obravnavah 
upravičencev, pripravi evidenčnih in drugih delovnih instru- 
mentov, finančnih postopkih ter spremljanju realizacije. Vseh 
novih oziroma razširjenih nalog ne bo možno pokriti z obsto- 
ječo kadrovsko zasedbo. Že sedanji sestav predstavlja le 95% 
zasedbe sprejete sistemizacije delovnih mest, potrebna pa 
bodo tako nova znanja kot novi delavci. Obseg dela na tem 
področju se predvsem v operativnih nalogah v zadnjih dveh 
letih hitro povečuje in dosega že 2,5 kratni obseg glede na 
leto 1987, število delavcev pa se ni vidno povečalo (3%). 
Z novimi nalogami in pravicami se bodo temu pridružile še 
nove kadrovske potrebe, ki bodo odvisne od povečanega 
obsega nalog, večjega števila upravičencev, števila tretmanov 
prejemnikov, povečanega obsega brezposelnosti in izvajanja 
ukrepov aktivne politike zaposlovanja. Kadrovske potrebe bo 
možo reševati tudi v okviru reorganizacije državne uprave. 

Zaradi izvršilnih predpisov, spremljanja dejavnosti in kon- 
trolne funkcije se bo povečal tudi obseg dela v upravnem 
organu pristojnem za delo in zaposlovanje, vendar ocenju- 
jemo, da to ne bo povzročilo potrebe po povečanju števila 
izvajalcev v okviru sistemizacije. > 

Ocena potreb po finančnih sredstvih 
(za prvo leto izvajanja zakona) — v din 

I. PROGRAMI PRAVIC (vir: prispevna stopnja iz 
BOD) 

1. Denarno nadomestilo 
- denarno nadomestilo za polno brezpo- 
selnost 
število upravičencev: 9.000 
poprečni čas prejemanja: 6,0 meseca 
poprečni znesek mesečno: 3.100,00 din 
- denarno nadomestilo za delno brezpo- 
selnost 
število upravičencev: 3.000 
poprečni čas prejemanja 6,0 meseca 
poprečni znesek mesečno: 1,400,00 din 
- denarno nadomestilo - podaljšano 
število upravičencev: 400 
čas prejemanja: 12 mesecev 
poprečni znesek mesečno: 3.100,00 din 
- denarno nadomestilo, enkratno izplačilo 
• individualno 
število upravičencev: 1.000 
poprečna doba priznanja: 9 mesecev 
poprečni znesek mesečno: 3.100,00 din 
• skupinsko 
število upravičencev: 10.000 
poprečna doba priznanja: 9 mesecev 
poprečni znesek mesečno: 3.100,00 din 
VARIANTA (80% od osnove, 2 x doba) 
število upravičencev: 10.000 
poprečna doba priznanja: 12 mesecev 
poprečni znesek mesečno: 4.000,00 din (480.000.000,00) 
2. Denarna pomoč 
število upravičencev: 5.200 
poprečni čas prejemanja: 7 mesecev 
poprečni znesek mesečno: 1.900,00 din 69.160.000,00 
3. Prevozni in selitveni stroški 650.000,00 
4. Prispevek za SPIZ upravičencev denar- 
nih nadomestil 41.650.000,00 
5. Priprava za zaposlitev 
število upravičencev: 5.000 
poprečni strošek na upravičenca: 
28.000,00 din 140.000.000,00 
6. Usposabljanje in zaposlovanje invalidnih 
oseb 
število invalidnih oseb: 1.100 

167.400.000,00 

25.200.000,00 

14.880.000,00 

27.900.000,00 

279.000.000,00 
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poprečni strošek na invalidno osebo: 
20.700,00 din 
7. Druge pravice za čas brezposelnosti (67. 
člen) 
- sofinanciranje pripravništva 
število upravičencev: 4.000 
poprečni strošek na upravičenca: 
65.800,00 din 
- posojila, gmotna pomoč ipd. 
8. Presežni delavci 
- s pravico do nadomestila OD 
število upravičencev: 5.000 
čas trajanja: 12 mesecev 
poprečni znesek mesečno: 5.500,00 din 
50%-tno sofinanciranje 
~ s pravico do preusposobitve 
število upravičencev: 15.000 
Poprečni strošek na upravičenca: 
10.600,00 din 
50%-tno sofinanciranje . 
~ s pravico do dokupa zavarovalne dobe* 
število upravičencev: 3.500 
poprečen dokup za: 30 mesecev 
stroški dokupa: 253.000.000,00 
50%-tno sofinanciranje 
- s pravico do odpravnine 
število upravičencev: 1.000 
Poprečna odpravnina za: 24 mesecev 
stroški odpravnine: 128.520.000,00 din 
50%-tno sofinanciranje 
PROGRAMI PRAVIC SKUPAJ 
varianta, programi pravic skupaj 

22.770.000,00 

263.200.000,00 
263.000.000,00 

165.000.000,00 

79.500.000,00 

126.500.000,00 

64.260.000,00 
1.750.070.000,00 

(2.230.070.000,00) 

II. FUNKCIONALNE DEJAVNOSTI IN DELO 
ZAVODA (vir: prispevna stopnja iz dobička) 

~ raziskave in razvoj 3.570.000,00 
- mednarodno sodelovanje 212.000,00 
~ investicije s posodobitvijo informacijske- 
9a sistema 26.500.000,00 
- tekoče delovanje informacijskega sistema 14.280.000,00 
~ nagrade 261.000,00 
~ sofinanciranje društev 3.600.000,00 
~ delovanje sistema 212.000,00 
~ ostalo 950.000,00 
- delo Zavoda 127.600.000,00 
funkcionalne dejavnosti in delo za- 
voda skupaj 177.185.000,00 
SREDSTVA ZA ZAPOSLOVANJE SKUPAJ 1.927.255.000.00 
(I. + II.) 
VARIANTA: SKUPAJ (2.407.255.000,00 

III. SREDSTVA ZA ŠTIPENDIRANJE (vir: 
Prispevna stopnja iz BOD) 

Ocena potrebnih finančnih sredstev glede na predviden obseg štipendiranja v I. 1990 695.000.000,00 
Opomba: Vsa vrednotenja so opravljena na ravni cen december 1989, 
* upoštevanjem sprememb obsega programov na podlagi predlaga- 
la osnutka zakona. 

Pri opredeljevanju obsega posameznih pravic in programov 
so bila upoštevana naslednja izhodišča: 

- pri denarnem nadomestilu za polno brezposelnost je bila 
upoštevana realizacija števila upravičencev v letu 1989 
(6.000), povečana za 50% zaradi pričakovanega večjega 
°bsega izteka zaposlitev za določen čas in pripravništev za 
določen čas ter dotoka delavcev zaradi stečajev v odkrito 
brezposelnost; 

- pri denarnem nadomestilu za delno brezposelnost je 
upoštevano, da gre za novo in neuveljavljeno obliko zaposli- 
tev s krajšim delovnim časom od polnega in s skrajšanim 
delovnim časom; ocenjujemo, da se bo ta oblika razreševanja 
Presežkov delavcev uveljavila, in sicer v obsegu do ene tret- 
jine pričakovanega obsega upravičencev z nadomestilom za 
Polno brezposelnost; 

- pri podaljšanem denarnem nadomestilu, ki ga lahko 
uveljavljajo upravičenci 5 let pred upokojitvijo, so upoštevane 
otežene razmere pri zaposlovanju in približen delež te sta- 
rostne kategorije med brezposelnimi; 

- pri izplačilu denarnega nadomestila v enkratnem znesku 
je upoštevano predvideno število delavcev, ki bodo ostali brez 
dela zaradi stečajev in likvidacij ter bodo uveljavljali to pra- 
vico zaradi zaposlitve v novih organizacijah in v novih progra- 
mih oziroma zaradi začetka opravljanja samostojnih dejav- 
nosti; 

- pri obsegu upravičencev do denarne pomoči je upošte- 
vano 50%-tno povečanje realizacije leta 1989 predvsem 
zaradi pričakovanega povečanega obsega izteka pripravni- 
štev do 6 mesecev in zaradi povečanega prehajanja upravi- 
čencev z denarnim nadomestilom na denarno pomoč; 

- prevozni in selitveni stroški so ocenjeni v relativno ena- 
kem deležu kot v letu 1989; 

- pri ocenjevanju prispevka za SPIZ je upoštevana trenutno 
veljavna prispevna stopnja za pokojninsko in invalidsko zava- 
rovanje in obseg upravičencev do denarnih nadomestil; 

- pri ocenjevanju obsega vključitev v programe priprave za 
zaposlitev je upoštevana slaba tretjina brezposelnih od I. do 
IV. stopnje izobrazbe, s čakalno dobo nad 6 mesecev (v tej 
skupini je bilo konec 1989. leta 16.459); 

- pri usposabljanju in zaposlovanju invalidnih oseb je upo- 
števana realizacija v letu 1989; 

- pri opredeljevanju drugih pravic smo upoštevali število 
iskalcev prve zaposlitve od V. do VII. stopnje izobrazbe 
s čakalno dobo nad 6 mesecev, korigirano s prilivom diplo- 
mantov na teh stopnjah med brezposelne v prvi polovici leta 
1990; programov, v okviru katerih bi lahko uveljavljali poso- 
jila, gmotne pomoči ipd. še ne izvajamo, glede na obseg in 
strukturo brezposelnih pa bi bilo to nujno potrebno; sredstva 
za te namene so ocenjena v višini 1% od predvidenih sredstev 
za denarna nadomestila (npr. posojila za začetek samostojne 
dejavnosti iskalcev prve zaposlitve, odpiranje in ohranjanje 
delovnih mest, javna dela ipd.); 

- pri opredeljevanju obsega pravic za presežne delavce je 
bila upoštevana realizacija sofinanciranja preusposabljanja 
presežnih delavcev v letu 1989 (20 tisoč), ki bo predvidoma 
zaradi drugih zakonskih možnosti zmanjšana za eno četrtino. 
Predviden manjši obseg bo šel predvsem na račun sofinanci- 
ranja nadomestil OD delavcev, ki bodo zaradi motenj v poslo- 
vanju začasno brez dela (5 tisoč). Pravici do dokupa zavaro- 
valne dobe in do odpravnine sta povsem novi in pogojno 
opredeljeni, predviden obseg koriščenja teh pravic pa je oce- 
njen na osnovi starostne strukture zaposlenih v družbenem 
sektorju in ocenjenega obsega vseh presežnih delavcev. 

Na osnovi ocenjenih kvantifikacij za izvajanje novega 
zakona in ob upoštevanju enakih prispevnih osnov za določa- 
nje prispevnih stopenj po vseh virih, kot so bile upoštevane 
pri planu za leto 1990, ugotavljamo sledeče: 

- prispevna stopnja za zagotavljanje pravic in izvajanje 
programov predstavlja 1,90%-tno (varianta: 2,12%) obremen- 
tiev BOD, kar pomeni 264,4%-tno (varianta: 308,4%) rast 
v primerjavi s sedaj veljavno prispevno stopnjo (0,52%); 

- prispevna stopnja za izvajanje funkcionalnih delavnosti 
zaposlovanja, vključno z delom Republiškega zavoda za 
zaposlovanje, predstavlja 0,87%-tno obremenitev dobička, 
kar pomeni 40,8%-tno rast v primerjavi s sedaj veljavno 
prispevno stopnjo (0,62%); 

- prispevna stopnja za zagotavljanje štipendijskih sredstev 
predstavlja 0,75%-tno stopnjo od osnove BOD, kar pomeni 
50%-tno rast v primerjavi s sedaj veljavno prispevno stopnjo 
(0,50%). 

Vsi predhodni izračuni so bili delani ob predpostavki veljav- 
nosti zakona za celo leto 1990. V primeru uveljavitve zakona 
od 1.7.1990 dalje, pa je potrebno za izvedbo celotnega predvi- 
denega programa zagotoviti ustrezno višje prispevne stopnje 
od zgoraj navedenih poprečnih letnih. Izhajajoč iz veljavnih 
prispevnih stopenj za posamezne namene v prvem polletju 
1990 bi bilo potrebno od 1.7.1990 po aproksimativnih izraču- 
nih zagotoviti naslednje stopnje: 

- prispevna stopnja za zagotavljanje pravic in izvajanje 
programov bi predstavljala obremenitve BOD v višini 3,38% 
(varianta: 3,76%); 

- prispevna stopnja za izvaianje funkcionalnih dejavnosti 
zaposlovanja, vključno z delom Republiškega zavoda za 
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zaposlovanje bi predstavljala 1,12% obremenitev dobička; 
- prispevna stopnja za zagotavljanje štipendijskih sredstev 

bi znašala 1,0% iz nematerialnih izdatkov na osnovi BOD. 
Pri finančni kvantifikaciji pravic in programov, ki jih prinaša 

osnutek zakona, smo izhajali iz obstoječega sistema financi- 
ranja; preko prispevka iz bruto osebnih dohodkov, prispevka 
iz dobička organizacij in delodajalcev in preko prispevka iz 
nematerialnih izdatkov na osnovi BOD. 

Vse izračunane stopnje so prikazane predvsem v ilustra- 
tivne namene. Dejanske stopnje bo potrebno določiti ob uve- 
ljavitvi določb oziroma najkasneje s 1.7.1990. 

Drugačna razporeditev obsega in s tem tudi deležev financi- 
ranja, zagotavljanja pravic in programov s področja zaposlo- 
vanja po virih sredstev, je predmet bodoče ureditve sistema 
financiranja predvsem ureditve javnih financ. Razporeditev 
izhaja deloma iz vsebine pravic in programov, ki se pokrivajo 
preko posameznega vira, deloma pa je predmet konvencije 
oziroma dogovora. 

Ob upoštevanju vsebine dejavnosti zaposlovanja, pravic, ki 
jih uresničujejo delavci in organizacije oziroma delodajalci, 
programskih nalog oziroma interventnih ukrepov, s katerimi 
posega država na trg dela ter delovanja javne službe na tem 
področju, predvidevamo, da bi ob bodočem razporejanju 
obremenitev posameznih virov morali zagotoviti: 

- pokrivanje materialne varnosti delavcev v času brezpo- 
selnosti oziroma pravice do denarnega nadomestila in 
denarne pomoči iz prispevka od bruto osebnih dohodkov; 

- delovanje javne službe in z njo povezanih funkcionalnih 
nalog ter del programskih nalog, ki pomenijo ukrepe aktivne 
politike zaposlovanja iz republiškega proračuna; 

- izvajanje dela programskih nalog in uresničevanje pravic, 
ki pomenijo tudi razbremenjevanje organizacij in delodajal- 
cev pa iz dobička organizacij oziroma delodajalcev. 

VII. Ocena skladnosti s stališči Evropske 
skupnosti 

Ureditev zakonodaje na področju zaposlovanja in zavarova- 
nja za primer brezposelnosti sodi v pristojnost držav članic in 
je različna. 

Stališče Evropske skupnosti je, da obstoječih razlik ni 
mogoče odstraniti z unifikacijo, pač pa je treba težiti k harmo- 
nizaciji predpisov s tega področja. To nesporno terja tudi 
namen oblikovanja skupnega trga, pri čemer ne gre le za 
utrjevanje ekonomskega povečanja zunanje konkurenčnosti, 
temveč tudi cilja, da se morajo koristne rešitve ekonomske 
skupnosti posplošiti in kot končni cilj doseči trdnejšo eko- 
nomsko in socialno povezavo med vsemi državami članicami. 

V tem smislu se pripravlja sprejem predpisov in drugih 
ukrepov. Ob tem naj dodamo, da Evropska skupnost v čedalje 
večji meri nadaljuje s spodbujanjem in finančno podporo 
nacionalnim programom za zaposlovanje, zlasti mladine do 
25 leta starosti. 

Za prilagajanje naše ureditve na tem področju velja omeniti 
z ustavnim zakonofa izpeljano rešitev o prenehanju delovanja 
SIS-ov za zaposlovanje. Kot predlagane rešitve v osnutku 
tega zakona, ki nesporno sledijo težnjam po harmonizaciji 
predpisov, navajamo: ustanovitev javne službe za opravljanje 
strokovnih nalog na tem področju, oblikovanje upravljanja 
področja zaposlovanja s tripartitno sestavo članov organa 
upravljanja, obvezono zavarovanje oseb, ki so v delovnem 
razmerju (oziroma »na plačah«), urejanje ukrepov za pospe- 
ševanje zaposlovanja oziroma odpiranje novih in ohranjanje 
preostalih delovnih mest, razširitev pravic oziroma zagotavlja- 
nje materialnih možnosti za sofinanciranje uveljavljanja pra- 
vic presežnih delavcev in drugo. Taka predlagana ureditev je 
nedvomno v skladu s težnjami in usmeritvami Evropske skup- 
nosti za urejanje t i. »socialnega« trga delovne sile, ki ni 
stihijski, saj vanj države članice posegajo z ukrepi državne 
intervencije. 

OSNUTEK 

zakona o zaposlovanju, zavarovanju in drugih pravicah 

za čas brezposelnosti 

POVZETEK 

Izhodišče za predlagani osnutek zakona, ki naj bi pred- 
stavljal celovito ureditev zaposlovalne zakonodaje, je nova 
sistemska zakonodaja (ustavni amandmaji, zakon 
o podjetjih, zakon o temeljnih pravicah iz delovnega raz- 
merja, bodoči zakon o delovnih razmerjih) in predvsem 
bistveno spremenjene razmere na področju zaposlovanja 
in zaposlenosti. 

Osnutek zakona ureja dve, medsebojno pomembno 
povezani področji - zaposlovanje in pravice za čas brez- 
poselnosti, in sicer v naslednjem okvirnem obsegu: 

- opredeljuje dejavnost zaposlovanja in ureja pravice za 
čas brezposelnosti, 

- določa organiziranost na področju zaposlovanja in 
sistem upravljanja tega področja, 

- uvaja novo vsebino in obliko pravic iz zavarovanja za 
primer brezposelnosti, 

- odpira možnosti za izvajanje ukrepov aktivne politike 
zaposlovanja in uravnavanje trga delovne sile, 

- na poseben način ureja vprašanja sofinanciranja pra- 
vic presežnih delavcev z namenom razbremenjevanja 
organizacij, 

- določa način zagotavljanja sredstev za delovanje 
sistema zaposlovanja in delovanja javne službe ter za 
uresničevanje pravic za čas brezposelnosti, za štipendira- 
nje iz sredstev zaposlovanja in za posege na trg dela. 

Z osnutkom zakona se je zasledoval cilj, da se v večji 
meri kot doslej poudarijo možnosti aktivnega pristopa 
k razreševanju problemov na področju zaposlovanja. 
Hkrati pa rešitve v osnutku zakona pomenijo tudi uskladi- 
tev s predlogom zakona o delovnih razmerjih v tistem 
delu, ki se nanaša zlasti na razreševanje presežkov delav- 
cev. 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 

S tem zakonom se urejajo zaposlovanje, zavarovanje za 
primer brezposelnosti in druge pravice za čas brezposelnosti. 

Zaposlovanje po tem zakonu obsega vse tiste dejavnosti, ki 
zagotavljajo pogoje za produktivno in svobodno izbrano 
zaposlitev, poklicni in strokovni razvoj ter uporabo delovnih 

sposobnosti posameznikov, oblikovanje in izvajanje aktivne 
politike zaposlovanja ter ukrepe za pospeševanje zaposlova- 
nja, odpiranje novih in ohranjanje produktivnih delovni!1 

mest. 
Kot dejavnost zaposlovanja se šteje tudi štipendiranje p° 

tem zakonu. 
Z zavarovanjem za primer brezposelnosti se zavarovancem 

zagotavljajo pravice za čas, ko so brez svoje krivde ali proti 
svoji volji brez zaposlitve, in pravice v primeru, ko postane 
njihovo delo začasno nepotrebno. 
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Dejavnosti, ki zagotavljajo in varujejo zaposlitev, in zavaro- 
vanje za primer brezposelnosti, so posebnega družbenega 
pomena. 

2. člen 
Organizacije, delodajalci, delavci ter družbenopolitične 

skupnosti zagotavljajo sredstva za opravljanje dejavnosti 
zaposlovanja in zagotavljanje pravic in prejšnjega člena po 
načelih vzajemnosti in solidarnosti na način, ki ga določa ta 
zakon. 

3. člen 
Družbenopolitične skupnosti, organizacije in delodajalci so 

dolžni zagotavljati pogoje za razširitev materialne podlage 
dela in izvajati ukrepe za zagotavljanje in varovanje zapo- 
slitve. 

Plan družbenopolitične skupnosti vsebuje ukrepe za zago- 
tavljanje ustreznih pogojev za delo in zaposlovanje. 

Skupščine družbenopolitičnih skupnosti sprejemajo 
ukrepe za reševanje posameznih pojavov na področju zapo- 
slovanja, za zagotavljanje zaposlitve in za preprečevanje brez- 
poselnosti 

VARIANTA: 
Ta člen se črta. 

4. člen 
Organizacije in delodajalci, organizirani v gospodarski 

zbornici in drugih združenjih, delavci organizirani v sindikatih 
ter organi družbenopolitične skupnosti zagotavljajo uresniče- 
vanje skupnih interesov na področju zaposlovanja, zavarova- 
nja za primer brezposelnosti in uresničevanja drugih pravic za 
čas brezposelnosti ter izvajanje vspodbujevalnih ukrepov za 
Povečanje zaposlovanja. 

5. člen 
Skupščina SR Slovenije sprejema politiko zaposlovanja, 

Program zaposlovanja z ukrepi za njeno izvajanje, program 
dela Republiškega zavoda za zaposlovanje in zagotavlja 
Potreben obseg sredstev. 

II. REPUBLIŠKI ZAVOD ZA ZAPOSLOVANJE 

6. člen 
Za opravljanje strokovnih nalog, ki se nanašajo na uresniče- 

vanje pravic iz zavarovanja za primer brezposelnosti, posre- 
dovanje dela in zaposlitve, organizacijske in strokovne 
Postopke za uresničevanje ukrepov aktivne politike zaposlo- 
vanja, poklicno usmerjanje in štipendiranje ter zagotavljanje 
informacijskih in analitičnih osnov za operativne naloge in za 
izvajanje politike zaposlovanja se ustanovi Republiški zavod 
za zaposlovanje (v nadaljnjem besedilu: zavod). 

Zavod deluje kot javna služba. 
Zavod ima statut, ki ga sprejme upravni odbor zavoda. 

Skupščina SR Slovenije da soglasje k statutu zavoda. 

7. člen 
Zavod je organiziran enotno za območje SR Slovenije. 

Zavod ima strokovno službo na sedežu in območne enote 
organizirane zaradi posebnosti posameznih območij ter 
zaradi neposrednega stika z uporabniki storitev zavoda. 

Območne enote se organizirajo za območje več občin, 
Praviloma na območju, ki z zaposlovalnega vidika predstavlja 
zaokroženo celoto. 

Notranja organizacija zavoda ter kriteriji za oblikovanje 
območnih enot se uredijo s statutom. 

8. člen 
Direktorja zavoda imenuje Izvršni svet Skupščine SR Slove- 

nije. 
Direktor zavoda je imenovan za štiri leta in je po poteku te 

dobe lahko ponovno imenovan. Pogoji za imenovanje direk- 
torja zavoda se določijo s statutom. 

9. člen 
Organ upravljanja zavoda je upravni odbor zavoda (v 

nadaljnjem besedilu: upravni odbor). 
Za zagotovitev sodelovanja predstavnikov organizacij in 

delodajalcev, predstavnikov delavcev ter predstavnikov 
države pri razvijanju politike zaposlovanja ter organiziranju in 
delovanju zavoda je sestava upravnega odbora tripartitna. 

10. člen 
Upravni odbor ima sedem članov, ki jih imenuje Izvršni svet 

Skupščine SR Slovenije. Izmed članov upravnega odbora 
imenuje Izvršni svet Skupščine SR Slovenije predsednika. 

Upravni odbor sestavljajo po dva predstavnika Gospodar- 
ske zbornice Slovenije, Zveze sindikatov Slovenije in Izvrš- 
nega sveta Skupščine SR Slovenije. 

Direktor zavoda je član upravnega odbora po svoji funkciji. 
VARIANTA k prvemu odstavku 
Prvi odstavek se glasi: 
»Upravni odbor ima sedem članov, ki jih imenuje Skupščina 

SR Slovenije. Izmed članov upravnega odbora imenuje 
Skupščina SR Slovenije predsednika. 

11. člen 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije imenuje člane uprav- 

nega odbora za štiri leta z možnostjo ponovnega imenovanja. 
Predlog za imenovanje predstavnikov Gospodarske zbor- 

nice Slovenije in Zveze sindikatov Slovenije v upravni odbor 
posredujejo Izvršnemu svetu Skupščine SR Slovenije pristojni 
organi Gospodarske zbornice Slovenije in Zveze sindikatov 
Slovenije. 

VARIANTA: 
Skupščina SR Slovenije imenuje člane upravnega odbora 

za štiri leta z možnostjo ponovnega imenovanja. 
Predlog za imenovanje predstavnikov Gospodarske zbor- 

nice Slovenije, Zveze sindikatov Slovenije in Izvršnega sveta 
Skupščine SR Slovenije v upravni odbor posredujejo Skupš- 
čini SR Slovenije pristojni organi Gospodarske zbornice Slo- 
venije, Zveze sindikatov Slovenije in Izvršnega sveta Skupš- 
čine SR Slo*venije. 

12. člen 
Upravni odbor predvsem: 
- predlaga elemente za sprejem politike zaposlovanja, 
- predlaga program zaposlovanja z ukrepi za izvajanje 

sprejete politike zaposlovanja in program dela zavoda, 
- načrtuje in predlaga obseg potrebnih sredstev, 
- skrbi za izvajanje programa in razporeja sredstva po 

namenih porabe, 
- daje pobude za pravno ureditev področja zaposlovanja, 

zavarovanja za primer brezposelnosti in drugih pravic za čas 
brezposelnosti, 

- skrbi za smotrno organizacijo in delovanje zavoda in 
- daje soglasje k aktom zavoda. 

13. člen 
Upravni odbor sprejema odločitve z večino glasov članov 

upravnega odbora. 
Predstojnik republiškega upravnega organa, pristojnega za 

delo, ima pravico zadržati izvršitev odločitve, ki jo sprejme 
upravni odbor, če oceni, da ni skladna z zakonom ali s spre- 
jeto politiko oziroma programom na tem področju. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije dokončno odloči 
o upravičenosti zadržanja izvršitve odločitve po prejšnjem 
odstavku. 

VARIANTA: 
Namestno členov od 6. do 13. se besedilo zakona glasi: 

II. UPRAVLJANJE NA PODROČJU 
ZAPOSLOVANJA 

6. člen 
Republiški upravni organ pristojen za področje dela uprav- 

lja s sistemom zaposlovanja po tem zakonu v SR Sloveniji. 
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Za zagotovitev sodelovanja predstavnikov organizacij in 
delodajalcev ter predstavnikov delavcev pri razvijanju politike 
zaposlovanja ter organiziranju in delovanju zavoda, ustanovi 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije Republiški odbor za 
zaposlovanje SR Slovenije (v nadaljnjem besedilu: republiški 
odbor) pri republiškemu upravnemu organu, pristojnemu za 
področje dela. 

7. člen 
Člane republiškega odbora imenuje Izvršni svet Skupščine 

SR Slovenije za 4 leta, z možnostjo ponovnega imenovanja. 
Republiški odbor sestavljajo po dva predstavnika Gospodar- 
ske zbornice Slovenije, Zveze sindikatov Slovenije ter Zavoda 
za zaposlovanje SR Slovenije. 

Direktor zavoda je član odbora po svoji funkciji. 
Delo republiškega odbora vodi predstavnik republiškega 

upravnega organa, ki ga določi Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije. 

8. člen 
Republiški odbor predvsem: 
- oblikuje nacionalno politiko zaposlovanja v okviru spreje- 

tih razvojnih usmeritev družbe, 
- oblikuje program za izvajanje sprejete politike zaposlova- 

nja in načrtuje obseg potrebnih sredstev, 
- predlaga ukrepe za izvajanje programa in razporeditev 

sredstev po globalnih namenih porabe, 
- daje pobude za pravno (normativno) ureditev področja 

zaposlovanja. 

9. člen 
Pogoje za delovanje republiškega odbora zagotavlja Repu- 

bliški komite za delo. 
Strokovne podlage za odločanje republiškega odbora zago- 

tavlja republiški zavod. 

III. IZVAJANJE NALOG NA PODROČJU 
ZAPOSLOVANJA 

Izvajalska organizacija 

10. člen 
Za opravljanje strokovnih nalog, ki se nanašajo na uresniče- 

vanje pravic iz zavarovanja za primer brezposelnosti, posre- 
dovanje dela in zaposlitve, organizacijske in strokovne 
postopke za uresničevanje ukrepov aktivne politike zaposlo- 
vanja, poklicno usmerjanje in štipendiranje ter zagotavljanje 
informacijskih in analitičnih osnov za operativne naloge in na 
izvajanje politike zaposlovanja, se ustanovi Republiški zavod 
za zaposlovanje (v nadaljnjem besedilu: zavod). 

Zavod deluje kot javna služba. 

11. člen 
Zavod je organiziran enotno za območje SR Slovenije. 

Zavod ima strokovno službo na sedežu in območne enote 
organizirane zaradi posebnosti posameznih območij in zaradi 
neposrednejšega stika z uporabniki storitev zavoda. 

Območne enote republiškega zavoda se organizirajo za 
območje več občin, praviloma na območju, ki z zaposloval- 
nega vidika predstavlja zaokroženo celoto. 

Notranja organizacija republiškega zavoda ter kriteriji za 
oblikovanje območnih enot zavoda se uredijo s statutom. 

12. člen 
Direktorja zavoda imenuje Izvršni svet Skupščine SR Slove- 

nije. 
Direktor zavoda je imenovan za štiri leta in je po poteku te 

dobe lahko ponovno imenovn. Pogoji za imenovanje direk- 
torja zavoda se določijo s statutom. 

13. člen 
V organ upravljanja zavoda imenuje Izvršni svet Skupščine 

SR Slovenije izmed članov republiškega odbora 3 člane. 

14. člen 
Akt o ustanovitvi zavoda, ki ga skladno z zakonom sprejme 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije ter statut zavoda, natanč- 
neje urejata zadeve, ki se nanašajo na delovanje zavoda. 

VARIANTA: 
Ta člen se črta. 

Naloge zavoda, organizacij in delodajalcev 

14. člen 
Zavod opravlja strokovne naloge, ki se nanašajo zlasti na: 
1. ugotavljanje in zadovoljevanje potreb organizacij in delo- 

dajalcev po delavcih: 
2. svetovanje organizacijam delodajalcem in delavcem 

glede možnosti zaposlovanja Qziroma zaposlitve. 
3. posredovanje dela ter nudenje strokovne pomoči pri 

zagotavljanju zaposlitve brezposelnim osebam in iskalcem 
premestitev; 

4. vodenje predpisanih evidenc s področja dela in zaposlo- 
vanja; 

5. zagotavljanje pravic iz naslova zavarovanja za primer 
brezposelnosti; 

6. zagotavljanje drugih pravic za čas brezposelnosti; 
7. organiziranje usposabljanja in izobraževanja brezposel- 

nih oseb ter presežkov delavcev; 
8. usposabljanja in zaposlovanja invalidnih oseb; 
9. poklicno usmerjanje, informiranje in svetovanje mladih in 

odraslih, ter razvijanje metod in pripomočkov za poklicno 
usmerjanje; 

10. začasno zaposlovanje delavcev v tujino in njihovo orga- 
nizirano vračanje ter zaposlovanje; 

11. pripravo analitičnih, planskih in informativnih podlag za 
predlaganje, oblikovanje, usklajevanje in spremljanje ukrepov 
aktivne politike zaposlovanja; 

12. informacijski sistem za spremljanje gibanj na trgu 
delovne sile in javno informiranje; 

13. proučevanje nastanka in razvoja poklicev in nomenkla- 
ture poklicev; 

14. štipendiranje iz sredstev za zaposlovanje; 
15. raziskovanje posameznih pojavov na področju zaposlo- 

vanja in na drugih področjih, ki neposredno ali posredno 
vplivajo na zaposlovanje. 

15. člen 
Organizacije in delodajalci zaposlujejo nove delavce 

v sodelovanju z zavodom. 
Za opravljeno posredovanje zaposlitve, zavod ne more zah- 

tevati plačila. 
S posredovanjem zaposlitve oziroma dela se ne sme ukvar- 

jati nihče razen zavoda. 

16. člen 
Ne glede na tretji odstavek prejšnjega člena se s posredova- 

njem del, ki se glede na delovni proces ne opravljajo kot 
stalno in nepretrgano delo, temveč trajajo krajši čas ali se 
opravljajo od časa do časa, lahko ukvarja organizacija ali 
delodajalec. 

Organizacija oziroma delodajalec iz prejšnjega odstavka 
mora pri opravljanju posredovanja dela v smislu prejšnjega 
odstavka, sodelovati z zavodom. 

VARIANTA: 
Besedilo »ali delodajalec« se črta. 

17. člen 
Za opravljanje dejavnosti in prejšnjega člena mora organi- 

zacija oziroma delodajalec pridobiti soglasje pristojnega 
republiškega upravnega organa, pristojnega za področje 
dela. 

Republiški upravni organ iz prejšnjega odstavka izda 
soglasje, če organizacija ali delodajalec zagotovi: 

- ustrezne kadre in prostore, 
- zavarovanje za primer nesreče pri delu ali poklicnega 

obolenja za osebe, ki jim posreduje delo za čas dela, 
- ustrezno plačilo osebam, ki jim delo posreduje. 
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Natančnejše pogoje glede kadrov in prostorov predpiše 
republiški upravni organ pristojen za področje dela. 

VARIANTA: 
16. in 17. člen se črtata. 

18. člen 
Organizaciji, ki jo ustanovita družbenopolitična skupnost 

ali Univerza, za posredovanje dela učencev in študentov, se 
Priznajo olajšave v skladu s posebnimi predpisi, s katerimi se 
Urejajo davčne in druge materialne obveznosti organizacij ter 
drugih zavezancev. 

VARIANTA: 
Ta člen se črta. 
Delo organizacij za posredovanje dela učencem in študen- 

tom (študentskih servisov) se uredi s posebnim zakonom. 
19. člen 

Organizacije in delodajalci morajo zavodu posredovati: 
- prijavo prostega delovnega mesta in pogoje, ki jih mora 

izpolnjevati delavec za opravljanje del na tem delovnem 
rnestu, najkasneje v 8 dneh po sprejetju sklepa o potrebi po 
sklenitvi delovnega razmerja. 

- poročilo o sklenitvi delovnega razmerja, najkasneje 
v 8 dneh od sklenitve delovnega razmerja 

- obvestilo o prenehanju delovnega razmerja, najkasneje 
v 8 dneh od dneva, ko delavec preneha z delom, 

- obvestilo o prenehanju potreb po delu zaradi tehnolo- 
ških, organizacijskih in drugih izboljšav delovnega procesa, 
najkasneje v 90 dneh (treh mesecih) pred nastopom preneha- 
la potreb po delu, 

- poročilo o opravljenem delu preko polnega delovnega 
'asa, do 15. 1. za preteklo leto, 

~ poročilo o opravljenem začasnem in občasnem delu 
(delo po pogodbi) do 15. 1. za preteklo leto. 

20. člen 
Organizacije in delodajalci morajo do 15. januarja za tekoče 

'eto posredovati pristojnemu zavodu letne potrebe po kadrih 
'n podatke o številu in strukturi delavcev, katerih delo ne bo Več potrebno, in predvidene oblike njihovega razreševanja. 

Organizacije in delodajalci morajo do 15. januarja posredo- vati zavodu podatke za skupen razpis kadrovskih štipendij za 
Prihodnje šolsko leto. 

21. člen 
Ko zavod sprejme prijavo prostega delovnega mesta, mora: 
~ javno objaviti prosta delovna mesta naslednji dan po 

sPrejemu prijave oziroma z dnem, ki ga določi organizacija 
°ziroma delodajalec, 

~ napotiti osebe, ki iščejo delo in izpolnjujejo pogoje za 
°Pravljanje del na prostem delovnem mestu, da se priglasijo 
v organizaciji oziroma pri delodajalcu, v treh dneh po spre- 
lemu prijave, 

~ obvestiti organizacijo oziroma delodajalca, da ima v evi- 
denci osebe, ki izpolnjujejo pogoje za opravljanje del na 
Prostem delovnem mestu in da so že napoteni v organizacijo 
°*iroma k delodajalcu, ali da takšnih oseb ni v evidenci, v treh 
dneh po sprejemu prijave. 

22. č!«n 
. Ne glede na določilo prejšnjega člena lahko zavod na pod- 
a9i prijave prostega delovnega mesta, napoti osebo, ki išče 

zaposlitev dalj kot dve leti in se šteje za težje zaposljivo osebo, 
nePosredno, brez predhodne javne objave v organizacijo ozi- r°ma k delodajalcu. 

V primeru iz prejšnjega odstavka se lahko sklene delovno 
razmerje za določen čas. 

23. člen 
Način sporočanja podatkov iz 19., 20. in 21. člena tega 

<akona predpiše republiški upravni organ, pristojen za delo. 

24. člen 
2avod vodi evidenco oseb, ki iščejo zaposlitev (v nadalj- 

"lem besedilu: iskalec zaposlitve). 

Iskalec zaposlitve se prijavi na območni enoti na območju 
svojega stalnega prebivališča. V primeru prenehanja delov- 
nega razmerja pa se lahko prijavi tudi po sedežu organizacije 
oziroma delodajalca, kjer mu je prenehalo delovno razmerje. 

Evidenca iskalcev zaposlitve se vodi na način, ki ga pred- 
piše republiški upravni organ, pristojen za delo. 

25. člen 
Evidenco o iskalcu zaposlitve zavod preneha voditi, če se 

iskalec zaposlitve: 
- odjavi, 

sklene delovno razmerje, 
- začne opravljati samostojno obrtno dejavnost oziroma 

poklicno dejavnost, 
- ustanovi podjetje, 
- upokoji, 
- postane trajno in popolno nezmožen za delo, 
- nastopi služenje vojaškega roka, 
- nastopi prestajanje kazni, daljše od šest mesecev, 
- dvakrat zaporedoma iz neupravičenih razlogov ne prijavi 

na prosto delovno mesto v organizacijo oziroma k deloda- 
jalcu, kamor je bil napoten s strani zavoda, 

- dvakrat zaporedoma iz neopravičenih razlogov ne zglasi 
na pristojnem zavodu, če je bil k temu pozvan, 

- dopolni 65 lett starosti, 
- napoti skladno s predpisi na uveljavitev druge pravice. 

26. člen 
Iskalec zaposlitve se šteje za brezposelno osebo, če: 
- ni v delovnem razmerju, 

ne opravlja samostojne obrtne dejavnosti oziroma 
poklicne dejavnosti, 

- ni lastnik ali uporabnik kmetijskega zemljišča, ali ni 
lastnik podjetja, ki bi mu zagotavljalo možnost pridobivanja 
sredstev za preživljanje. 

Evidenca o brezposelnih osebah je sestavni del evidence 
o iskalcih zaposlitve. 

27. člen 
Zavod vodi evidenco o učencih osnovnih in srednjih šol. 
Srednje šole morajo zavodu posredovati podatke o vpisanih 

učencih in njihovem napredovanju. 
Evidenca o učencih se vodi na način, ki ga predpiše pred- 

stojnik republiškega upravnega organa, pristojnega za delo. 

IV. PRAVICE ZA ČAS BREZPOSELNOSTI 

Pravice iz zavarovanja za primer brezposelnosti 

Obvezno zavarovanje 
28. člen 

Za primer brezposelnosti so obvezno zavarovani delavci 
v delovnem razmerju in jugoslovanski državljani, ki se zapo- 
slijo v tuji državi, s katero Jugoslavija ni sklenila pogodbe 
o socialni varnosti za primer brezposelnosti (v nadaljnjem 
besedilu: zavarovanci). 

29. člen 

Brezposelne osebe imajo za čas brezposelnosti pravice, ki 
izhajajo iz zavarovanja za primer brezposelnosti, in druge 
pravice, ki jih določa ta zakon. 

30. člen 
Pravice iz zavarovanja za primer brezposelnosti po tem 

zakonu so: 
- denarno nadomestilo, 
- denarna pomoč, 
- priprava za zaposlitev, 
- povračilo prevoznih in selitvenih stroškov, 
- pravica do zdravstvenega varstva in pravica do pokojnin- 

skega in invalidskega zavarovanja. 
Pravici iz zadnje alinee prejšnjega odstavka se uresničujeta 

po predpisih, ki urejajo ti področji. 
Med pravice iz zavarovanja za primer brezposelnosti se 
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štejejo tudi pravice zaposlenih delavcev, Katerih delo postane 
nepotrebno in ki jih določa ta zakon. 

Pravice iz zavarovanja za primer brezposelnosti uresniču- 
jejo delavci, katerih delo postane nepotrebno, v skladu 
z zakonom o delovnih razmerjih in tem zakonom. 

31. člen 
Pravice iz zavarovanja za primer brezposelnosti uživajo 

osebe, ki izpolnjujejo pogoje, določene s tem zakonom. 

Denarno nadomestilo 

32. člen 
Pravica do denarnega nadomestila pripada zavarovancu za 

primer polne brezposlenosti in za primer delne brezposelno- 
sti, če izpolnjuje pogoje, določene s tem zakonom. 

Za polno brezposelnega se šteje zavarovanec, ki brez svoje 
volje ali krivde nima zaposlitve in je sposoben in voljan spre- 
jeti zaposlitev, ki ustreza njegovi strokovni izobrazbi, znanju 
oziroma sposobnostim ter se zaradi zaposlitve prijavi zavodu. 

Za delno brezposelnega se šteje zavarovanec, ki je v delov- 
nem razmerju s krajšim delovnim časom od polnega: 

- zaradi začasnega skrajšanja delovnega časa ali začasne 
prekinitve dela kot posledice ekonomskih težav ali tehnolo- 
škega in drugega prestrukturiranja delovne organizacije, 

- če se brezposelni zavarovanec, ki išče zaposlitev s pol- 
nim delovnim časom, zaposli s krajšim delovnim časom od 
polnega, 

- če delavec, katerega delo postane v organizaciji oziroma 
pri delodajalcu nepotrebno, sklene delovno razmerje s kraj- 
šim delovnim časom od polnega v drugi organizaciji oziroma 
pri delodajalcu v skladu z 41. členom zakona o delovnih 
razmerjih. 

VARIANTA: 
V prvem odstavku se črta besedilo »in za primer delne 

brezposelnosti«. Tretji odstavek se črta. 

33. člen 
Pravico do denarnega nadomestila za primer polne brezpo- 

selnosti ima zavarovanec, ki je bil v delovnem razmerju nepre- 
kinjeno najmanj devet (9) mesecev ali dvanajst (12) mesecev 
s presledki v zadnjih osemnajstih (18) mesecih pred preneha- 
njem delovnega razmerja in se najkasneje v 30 dneh po 
prenehanju delovnega razmerja prijavi zavodu. 

34. člen 
Pravice do denarnega nadomestila ne more uveljaviti zava- 

rovanec, ki mu je, v skladu z zakonom prenehalo delovno 
razmerje: 

- na podlagi pisne izjave ali pisnega sporazuma s pooblaš- 
čenim organom oziroma delodajalcem, 

- zaradi ugotovitve, da nima zmožnosti za opravljanje del 
delovnega mesta, na katero je bil razporejen, ali če ni dosegal 
pričakovanih rezultatov dela in ni sprejel razporeditve na 
drugo delovno mesto, 

- zaradi neopravičene odsotnosti z dela 5 delovnih dni 
zaporedoma, 

- če kot pripravnik tudi po ponovitvi ni opravil strokovnega 
izpita, 

- zaradi sklenitve delovnega razmerja v nasprotju z zako- 
nom, splošnim aktom oziroma kolektivno pogodbo, če so 
okoliščine za tako sklenitev na strani delavca, 

- zaradi zamolčanja ali dajanja neresničnih podatkov (,ki 
so pomembni za opravljanje del in nalog, zaradi katerih je bilo 
sklenjeno delovno razmerje), 

- zaradi odklonitve razporeditve na drugo delovno mesto 
ali v drugo organizacijo, 

- zaradi odklonitve sklenitve delovnega razmerja za dolo- 
čen čas v drugi organizaciji ali pri delodajalcu (41. člen ZDR), 

- zaradi odklonitve sklenitve delovnega razmerja s krajšim 
delovnim časom od polnega v drugi organizaciji oziroma pri 
delodajalcu (41. člen ZDR), 

- zaradi odklonitve napotitve na usposabljanje ali na izo- 
braževanje, 

- zaradi izrečenega disciplinskega ukrepa prenehanja 
delovnega razmerja, 

- zaradi dopolnitve pogojev za starostno upokojitev, 
- zaradi popolne nezmožnosti za delo, 
- zaradi prepovedi opravljanja določenih del in nalog, 
- zaradi prestajanja zaporne kazni, 
- zaradi izrečenega varnostnega, vzgojnega ali varstvi 

nega ukrepa. 
- zaradi dokupa delovne dobe oziroma odkloniti 

ponudbe te pravice, 
- zaradi izrabe pravice do enkratnega nadomestila v oblik1 

odpravnine v obdobju dveh let po prenehanju delovnega 
razmerja, 

- zaradi odpovedi delodajalca, ker je huje kršil delovn« 
obveznosti, ki so navedene v predpisih oziroma v kolektiv11 

pogodbi ali ker je s svojim ravnanjem namerno ali iz veliK® 
malomarnosti poškodoval premoženje delodajalca ali premO' 
ženje drugih oseb, 

- zaradi odpusta z dela, če je bil zaloten pri storitvi kazni' 
vega dejanja na delu ali v zvezi z delom, ki se preganja P0' 
uradni dolžnosti. 

VARIANTA. 
Besedilo četrte, štirinajste, petnajste in šestnajste alinee se 

črta. 

Osnova za odmero denarnega nadomestila 

35. člen 
Osnova za odmero denarnega nadomestila je povprečij 

mesečni čisti osebni dohodek, ki ga je zavarovanec preje1 

v zadnjih treh mesecih pred prenehanjem delovnega raZ' 
merja. 

Osnova za odmero denarnega nadomestila za zavarovanca 
ki mu je prenehalo delovno razmerje zaradi stečaja ali red"c 

likvidacije, ali prenehanja delovne skupnosti, ali zaradi si®' 
čaja nad obratovalnico samostojnega obrtnika je povprečij 
mesečni čisti osebni dohodek, ki ga je zavarovanec prej6' 
v zadnjih treh mesecih pred prehodom na izplačevanje zrnat 
šanih osebnih dohodkov v skladu z zakonom, če je ta osnov' 
ugodnejša od osnove določene v prejšnjem odstavku. 

Če se zavarovancu in prejšnjega odstavka šteje v osnov0 

povprečni mesečni čisti osebni dohodek, ki ga je zavarovan^ 
prejel v zadnjih treh mesecih pred prehodom na izplačevanj6 

zmanjšanih osebnih dohodkov v skladu z zakonom, se osno^ 
poveča s stopnjo rasti najnižjega zneska, ki zagotavlja mater1' 
alno in socialno varnost delavcev po republiškem zakoni 
doseženo v obdobju od zadnjega meseca, ki se upošteva 

v osnovo do uveljavitve denarnega nadomestila. 
Osnova za odmero denarnega nadomestila za delno breZ' 

poselnega zavarovanca, je osebni dohodek, ki bi ga prejel 
delo v času, ki je krajši od polnega delovnega časa. 

VARIANTA: 
Drugi in tretji odstavek se črtata. 

Višina denarnega nadomestila 
36. člen 

Denarno nadomestilo brezposelnega zavarovanca zna^ 
60% od osnove iz prvega odstavka prejšnjega člena. 

Če gre za zavarovanca, ki mu je prenehalo delovno raZ' 
merje iz razlogov določenih v drugem odstavku prejšnje^ 
člena znaša denarno nadomestilo 80% od osnove iz prej'" 
njega člena. 

Denarno nadomestilo ne sme biti manjše od najnižjega 
zneska, ki zagotavlja materialno in socialno varnost delavc^ 
po zakonu (variantni dodatek: in ne večje od petkratnega 
zneska tega osebnega dohodka). 

VARIANTA: 
Drugi odstavek se črta. 

37. člen 
Denarno nadomestilo delno brezposelnega zavarovanj 

znaša 75% od osnove, določene v drugem odstavku 35. čle11 

tega zakona. 
VARIANTA: 
Ta člen se črta. 

38. člen 
Zavarovancu, ki uveljavi pravico do denarnega nadom6 
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stila, pripada denarni dodatek za člane ožje družine, ki jih 
preživlja, če njegovi dohodki skupaj z dohodki družinskih 
članov na osebo ne presegajo najnižjega zneska, ki zagotavlja 
materialno in socialno varnost delavcev po zakonu. 

Za vsakega družinskega člana zavarovancu, ki izpolnjuje 
Pogoje iz prejšnjega odstavka, pripada 5% od najnižjega 
Zneska, ki zagotavlja materialno in socialno varnost delavcev 
Po zakonu (variantni dodatek: pri čemer skupna višina denar- 
nega dodatka za družinske člane, ki jih zavarovanec preživlja, 
znaša največ 25% najnižjega zneska, ki zagotavlja materialno 
in socialno varnost delavcev po zakonu). 

39. člen 
Za družinske člane zavarovanca se po tem zakonu štejejo 

Zakonec oziroma oseba, ki živi z njim v življenjski skupnosti, 
ki se po zakonu o zakonski zvezi in družinskih razmerjih 
v pravnih posledicah izenačuje z zakonsko zvezo, otroci, 
Posvojenci in pastorki, dokler so jih starši dolžni preživljati. 

40. člen 
Denarno nadomestilo se usklajuje vsak mesec na podlagi 

uradnih statističnih podatkov o gibanju nominalnih osebnih 
dohodkov vseh delavcev, zaposlenih na območju SR Slove- 
nije. 

Denarno nadomestilo se ne usklajuje prvi mesec preje- 
manja. 

Čas trajanja pravice do denarnega nadomestila 

41. člen 
čas prejemanja denarnega nadomestila je odvisen od časa, 

Za katerega je bil zavarovanec zavarovan za primer brezposel- 
nosti. 

Denarno nadomestilo se izplačuje: 
- tri mesece, če je bil zavarovanec zavarovan najmanj devet 

Mesecev nepretrgoma ali 12 mesecev s presledki v zadnjih 18 
Mesecih, 

~ šest mesecev, če je bil zavarovanec zavarovan najmanj 30 
Mesecev nepretrgoma ali 50 mesecev v zadnjih petih letih, 
. ~ devet mesecev če je bil zavarovanec zavarovan več kot 
5 let in manj kot 10 let, 
, - 12 mesecev, če je bil zavarovanec zavarovan več kot 10 
let. 

Zavarovancu, ki ima več kot 15 let delovne dobe in zavaro- vancu, ki mu je prenehalo delovno razmerje zaradi stečaja, 
redne likvidacije ali prenehanja delovne skupnosti ali zaradi 
stečaja nad obratovalnico samostojnega obrtnika se izplačuje 
denarno nadomestilo v dvakratnem trajanju, določenem 
v prejšnjem odstavku. 

Ženski, ki ji je delovno razmerje prenehalo v času nosečno- 
s" in je pridobila pravico do denarnega nadomestila, se med 
nosečnostjo do poroda in po porodu denarno nadomestilo 
!*Plačuje tudi po preteku časa, ki je določen za izplačevanje, 
'n sicer toliko časa, kolikor časa ima zaposlena ženska pra- 
V|co do skupne odsotnosti zaradi poroda in nege otroka. 

Varianta: 
Drugi odstavek se črta. 
Tretji odstavek se črta; sredstva za te namene se zagotovijo 

v okviru otroškega varstva. 

42. člen 
Ne glede na določilo prejšnjega člena se zavarovancu, ki 

do izpolnitve pogojev za starostno upokojitev manjka 
Pajveč 5 let, izplačevanje denarnega nadomestila podaljša do 
^Polnitve pogojev, če mu niti z usposabljanjem oziroma izo- 
Draževanjem ni mogoče zagotoviti zaposlitve. 

^Plačilo denarnega nadomestila v enkratnem znesku 

43. člen 
Denarno nadomestilo se pod pogoji, določenimi s tem 

zakonom, izplača v enkratnem znesku zavarovancu, ki izpol- nluje pogoje za uveljavitev pravice do denarnega nadome- 
stiia. 

Denarno nadomestilo se izplača v enkratnem zneseku, če 

zavarovanec s temi sredstvi rešuje svoje nadaljnje delovno 
angažiranje tako, da vloži sredstva v materialno osnovo dela. 

Zavarovanec, ki uveljavlja pravico do izplačila denarnega 
nadomestila v enkratnem znesku, mora predložiti dokaze: 

- da bo na podlagi vloženih sredstev denarnega nadome- 
stila sklenil delovno razmerje za nedoločen čas ali 

- da bo ustanovil zasebno podjetje, obratovalnico ali drugo 
obliko organiziranosti ali začel opravljati samostojno dejav- 
nost. 

Če zavarovanec, v času, do katerega bi prejemal denarno 
nadomestilo, ne začne opravljati samostojne dejavnosti, ne 
more uveljaviti pravice do denarne pomoči za čas brezposel- 
nosti. 

44. člen 
Denarno nadomestilo se lahko izplača v enkratnem znesku 

tudi za zavarovanca, ki izpolnjuje pogoje za uveljavitev pra- 
vice do denarnega nadomestila, če zavod na tej podlagi 
zagotovi zavarovancu sklenitev delovnega razmerja za nedo- 
ločen čas. 

Če zavarovanec, ki izpolnjuje pogoje za uveljavitev pravice 
do denarnega nadomestila neupravičeno odkloni ponujeno 
zaposlitev iz prejšnjega odstavka, mu pravica do denarnega 
nadomestila preneha. 

Roki za uveljavitev pravice do denarnega nadomestila 

45. člen 
Denarno nadomestilo gre zavarovancu od prvega dne, ko 

mu preneha delovno razmerje, če se priglasi zavodu in uve- 
ljavlja pravico do denarnega nadomestila v 30 dneh po prene- 
hanju delovnega razmerja. Če uveljavlja denarno nadomestilo 
po tem roku, mu gre nadomestilo od dneva, ko vloži zahtevo. 

Denarno nadomestilo ne gre zavarovancu, ki vloži zahtevo 
po preteku časa, za katerega bi se mu skladno z 41. členom 
tega zakona izplačevalo. 

Razlogi za prenehanje pravice do denarnega nadomestila 

46. člen 
Pravica do denarnega nadomestila preneha zavarovancu: 
- če sklene delovno razmerje, 
- če začne opravljati samostojno obrtno oziroma poklicno 

dejavnost ali ustanovi podjetje, 
- če izpolni pogoje za starostno pokojnino ali se invalidsko 

upokoji, 
- če odkloni ustrezno zaposlitev, 
- če odide na prestajanje zaporne kazni daljše od treh let, 
- če odkloni izobraževanje, na katero je poslan zaradi 

priprave za zaposlitev ali ne izpolnjuje obveznosti, ki jih je 
prevzel, ko se je vključil v izobraževanje (usposabljanje), 

- če se zavarovanec ne javlja pristojnemu zavodu skladno 
z navodili z zavoda, 

- ko dopolni 65 let starosti. 
Po tem zakonu se šteje, da je zaposlitev ustrezna, če 

ustreza zavarovančevi izobrazbi, znanju in zmožnostim in če 
je mesto zaposlitve dnevno dostopno z javnimi prevoznimi 
sredstvi. 

47. člen 
Če uživalec denarnega nadomestila odide na odslužitev ali 

doslužitev vojaškega roka, v pripor ali na prestajanje zaporne 
kazni, ki ni daljša od treh let, se mu preneha izplačevati 
denarno nadomestilo. 

Uživalcu iz prejšnjega odstavka, ki se v 30 dneh po preneha- 
nju razlogov, zaradi katerih se mu je prenehalo izplačevati 
denarno nadomestilo, prijavi zavodu, se izplačuje denarno 
nadomestilo do preteka dobe, za katero mu je bilo priznano in 
v valoriziranem znesku po 40. členu tega zakona. 

Denarna pomoč 

48. člen 
Zavarovanec lahko v roku 30 dni po preteku časa, določe- 

nega za prejemanje denarnega nadomestila, uveljavlja pra- 
vico do denarne pomoči. 
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Pravico do denarne pomoči pridobi, če njegovi dohodki 
skupaj z dohodki družinskih članov na osebo ne presegajo 
najnižjega zneska, ki zagotavlja materialno in socialno var- 
nost delavcev po zakonu. 

Pravico do denarne pomoči pridobi tudi zavarovanec, ki mu 
je kot pripravniku prenehalo delovno razmerje, sklenjeno za 
določen čas, krajši od devet (9) mesecev in je uspešno končal 
pripravniško dobo ter se v roku 30 dni po prenehanju delov- 
nega razmerja priglasi zavodu. 

49. člen 
Denarna pomoč je enaka najnižjemu znesku, ki zagotavlja 

materialno in socialno varnost delavcev po zakonu. 
Za vsakega vzdrževanega člana družine pripada zavaro- 

vancu še denarni dodatek v skladu z 38. členom tega zakona. 

50. člen 
Zavarovancu pripada denarna pomoč 6 mesecev. Po pre- 

teku tega časa lahko zavarovanec ponovno vsakih 6 mesecev 
pridobi pravico do denarne pomoči, če izpolnjuje pogoje iz 
prvega odstavka 48. člena tega zakona. 

Denarna pomoč se zavarovancu, ki ima manj kot 15 let 
skupne delovne dobe, izplačuje največ ? leti, zavarovancu, ki 
ima več kot 15 let skupne delovne dobe, pa se izplačuje 
največ tri leta, pri čemer se v ta čas všteva tudi čas prejemanja 
denarnega nadomestila. 

Če zavarovanec, ki prejema denarno pomoč, sklene 
delovno razmerje za določen čas, krajši od devetih mesecev, 
ima po preteku tega časa pravico do nadaljevanja izplačeva- 
nja denarne pomoči, če se v roku 30 dni po prenehanju 
delovnega razmerja priglasi pristojnemu zavodu. 

Če zavarovanec, ki prejema denarno pomoč, odide na 
odslužitev ali doslužitev vojaškega roka, v pripor ali na presta- 
janje zaporne kazni, ima po vrnitvi pravico do nadaljevanja 
izplačevanja denarne pomoči, če se v roku 30 dni priglasi 
pristojnemu zavodu. 

51. člen 
Pravica do denarne pomoči preneha iz razlogov, določenih 

s 46. členom tega zakona. 

Pravica do priprave na zaposlitev 

52. člen 
Pravico do priprave za zaposlitev, ki obsega vse oblike 

izobraževanja in usposabljanja, kritje stroškov ter denarno 
pomoč lahko uveljavljajo brezposelne osebe oziroma zavaro- 
vanci pod pogoji, ki jih določa ta zakon. 

Pravica iz prejšnjega odstavka pripada tudi pripravnikom 
volonterjem. 

53. člen 
Brezposelna oseba oziroma zavarovanec pridobi pravico 

do priprave za zaposlitev, če ga zavod napoti na izobraževa- 
nje oziroma usposabljanje na podlagi predhodne ugotovitve, 
da ga bo možno zaposliti le na tej podlagi. 

Če brezposelna oseba odkloni pravico do priprave za zapo- 
slitev, izgubi status brezposelne osebe. 

54. člen 
Brezposelna oseba oziroma zavarovanec ki je napoten na 

pripravo za zaposlitev, ima pravico do kritja dejanskih stro- 
škov: 

- za zdravniški in psihološki pregled, 
- za usposabljanje, 
- za zavarovanje za primer nesreče pri delu in poklicnega 

obolenja, če nima te pravice že po drugih predpisih, 
- za delovno obleko, če je obvezna pri praktičnem uspo- 

sabljanju, 
- za prehrano in nastanitev v času usposabljanja oziroma 

dnevni prevoz v kraj usposabljanja. 
Brezposelna oseba oziroma zavarovanec ima tudi pravico 

do kritja stroškov, določenih s pogodbo med zavodom in 
izvajalcem priprave za zaposlitev. 

55. člen 
Brezposelna oseba oziroma zavarovanec, napoten na pri- 

pravo za zaposlitev, ima pravico do denarne pomoči za čas 
usposabljanja, če nima v času usposabljanja pravice do oseb- 
nega dohodka ali do nadomestila za čas brezposelnosti. 

Višina denarne pomoči za čas usposabljanja se odmeri 
največ do višine denarne pomoči iz 49. člena tega zakona. 

Pravica do povrnitve prevoznih in selitvenih stroškov 

56. člen 
Brezposelni zavarovanec ima pravico uveljaviti povrnite** 

selitvenih stroškov, vključno s prevoznimi stroški zaradi seli; 
tve zase in za svoje družinske člane, če so ti stroški povezani 
z zaposlitvijo izven kraja njegovega stalnega prebivališča i" 
če mu teh stroškov ne povrne organizacija oziroma delodaja* I 
lec, kjer se zaposli. 

Povračilo stroškov iz prejšnjega odstavka znaša 100% stro- 
škov po tarifi najcenejšega prevoza. 

Prostovoljno zavarovanje 

57. člen 
Za primer brezposelnosti se lahko prostovoljno zavarujejo 

tudi: 
- delovni ljudje, ki z osebnim delom samostojno opravljaj" 

dejavnost z delovnimi sredstvi, ki so lastnina občanov (samo- 
stojni obrtniki), 

- delovni ljudje, ki z osebnim delom samostojno kot poklic 
opravljajo umetniško in drugo kulturno ali drugo poklicno 
dejavnost, 

- ustanovitelji, lastniki in solastniki podjetij, ki niso zavaro- 
vani na drugi podlagi, 

Pogoje za zavarovanje oseb iz prejšnjega odstavka, p"' 
mere, za katere se lahko zavarujejo, način poravnavanj3 

obveznosti iz zavarovanja ter način uveljavljanja pravic i* 
zavarovanja uredi zavod. 

Osebe iz prvega odstavka tega člena se zavarujejo na pod' 
lagi pogodbe, ki jo sklenejo z zavodom. 

VARIANTA: 
Ta člen se črta, pri čemer se tudi osebe navedene v vsef 

treh alineah prvega odstavka tega člena, obvezno zavarujejo 

Uveljavljanje pravic iz zavarovanja za primer brezposelnost' 

58. člen 
Zavarovanci uveljavljajo pravice iz zavarovanja za prime' 

brezposelnosti skladno s tem zakonom in predpisi o splo»' 
nem upravnem postopku. ; 

O pravicah na prvi stopnji odločajo območne enote, , 
drugi stopnji pa strokovna služba na sedežu zavoda. , 

Pravice delavcev, katerih delo postane v organizaciji 
oziroma pri delodajalcu nepotrebno 

59. člen ( 

Organizaciji oziroma delodajalcu se lahko pod pogoji, ki jift I 
določa ta zakon, zagotovijo sredstva za zagotovitev z zakO' 

.nom določenih pravic delavcev, katerih delo postane nep°" i 
trebno. s 

O izpolnjevanju pogojev in zagotovitvi sredstev za namen6 c 
iz prejšnjega odstava odloča upravni odbor. r 

VARIANTA: 
V primeru variantnega besedila k členom 6 do 13 zakona 

besedilo drugega odstavka glasi: »O izpolnjevanju pogojev W 
zagotovitvi sredstev za namene iz prejšnjega odstavka odlo^ 
republiški odbor.« v 

60. člen v 
Organizacija oziroma delodajalec lahko uveljavi za delavc^ ^ 

ki mu začasno ni mogoče zagotoviti dela v organizaciji o*1' 
roma pri delodajalcu in ima za ta čas pravico do nadomesti t. 
osebnega dohodka, povrnitev do 50% izplačanega nadom0' 
stila osebnega dohodka. 
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Organizacija oziroma delodajalec lahko uveljavlja pravico iz 
Prejšnjega odstavka za delavca, ki je v delovnem razmerju 
v organizaciji oziroma pri delodajalcu najmanj 2 leti. 

61. člen 
. Organizacija lahko za delavca, ki mu ni zagotovljena ena 
žrned pravic delavcev, katerih delo je postalo nepotrebno, 
Skladno s predpisi o delovnih razmerjih, uveljavlja pravico do 
aenarnega nadomestila. 

Višina denarnega nadomestila iz prejšnjega odstavka znaša 
®0% osebnega dohodka, ki bi ga dobival skladno z splošnimi 
a*'i oziroma kolektivno pogodbo. 

Organizacija oziroma delodajalec lahko uveljavi pravico iz 
PrVega odstavka tega člena največ za dobo 1 leta. 

62. člen 
čavod ima v času zagotavljanja pravic iz 60. in 61. člena 

Pravico napotiti delavca v zaposlitev ali v program usposablja- 
la, če ugotovi, da bo na tej podlagi delavca možno zaposliti 

drugi organizaciji ali pri delodajalcu ali na drugem delov- 
n®ni mestu v organizaciji oziroma pri delodajalcu. 

Ce delavec v primerih iz prejšnjega odstavka odkloni zapo- 
*ev oziroma napotitev, zavod o tem obvesti organizacijo 

tiroma delodajalca zaradi postopka prenehanja delovnega 
a*merja v skladu s predpisi o delovnih razmerjih. 
Organizacija ali delodajalec, ki ne ravna skladno s predpisi 
delovnih razmerjih, izgubi pravico do sofinanciranja uresni- 
^anja pravic iz 60. in 61. člena tega zakona. 

.Delavec, ki odkloni napotitev iz prvega odstavka tega člena 
<9ubi pravico do denarnega nadomestila iz 61. člena teaa 
®kona. 

63. člen 
^a delavca, ki se mu zagotovi pravica do prekvalifikacije 
'"■orna dokvalifikacije za delo na delovnem mestu ali v drugi 

i r9anizaciji oziroma pri delodajalcu, organizacija ali deloda- 
]®'ec, kjer se prekvalifikacija oziroma dokvalifikacija izvaja, hko uveljavi povrnitev do 50% stroškov prekvalifikacije ozi- 
°^ia dokvalifikacije. 

j Stroški prekvalifikacije in dokvalifikacije obsegajo stro- 
ja®, ki pripadajo brezposelni osebi po 53. in 54. členu tega 
"kona. 

64. čfen 
^.Organizacija oziroma delodajalec lahko uveljavi za delavca, 
d skladno z zakonom uveljavi pravico do dokupa zavarovalne 

povrnitev dela zneska potrebnega za dokup zavaro- 
'ne dobe. 

I ^a delavca se za namen iz prejšnjega odstavka lahko 
s P'ača znesek, do katerega bi bil upravičen, če bi skladno 

Pogoji, določenimi s tem zakonom, uveljavil pravico do 
6r>arnega nadomestila za čas brezposelnosti, vendar ne 
°fe presegati 50% celotnega zneska, potrebnega za dokup 

Varovalne dobe. 

65. člen 
^Organizacija oziroma delodajalec lahko uveljavi za delavca, 
t^kladno z zakonom uveljavi pravico do odpravnine, povrni- 

^dela zneska izplačanega v obliki odpravnine. 
^a delavca se za namen iz prejšnjega odstavka lahko 
s Plača znesek, do katerega bi bil upravičen, če bi skladno 

Pogoji določenimi s tem zakonom, uveljavil pravico do 
^ farnega nadomestila za čas brezposelnosti, vendar ne 

0re presegati 50% celotnega zneska odpravnine. 

66. člen 

Vi
0rganizacija oziroma delodajalec mora za uveljavljanje pra- 

12 59. člena zakona izpolnjevati naslednje pogoje: 
ima izdelan razvojni oziroma sanacijski program, ki 

®buje tudi program kadrovskega prestrukturiranja, 
k" da je program iz prejšnje alinee potrdila izbrana stro- 
ga institucija, 

'avl 2a9°,ov' praviloma najmanj 50 % udeležbo pri zago- ^ 'lanju sredstev za izvajanje programa, ki se nanaša na 
Qrovsko prestrukturiranje. 

67. člen 
V okviru razpoložljivih sredstev za pravice iz 59. člena tega 

zakona bosta imela prednost pri uveljavljanju stroškov, ki 
izhajajo iz uresničevanj teh pravice, organizacija oziroma 
delodajalec, ki zagotavlja: 

- izboljšanje kadrovske strukture zlasti prek zagotavljanja 
zaposlitve mladim šolanim kadrom (iskalcem zaposlitve), 

- možnosti ohranjanja delovnih mest. 
- možnosti večjega števila dodatnih produktivnih delovnih 

mest zlasti na manj razvitih območjih republike, 
- nove tehnološke ter tržno in izvozno usmerjene pro- 

grame. 

Druge pravice za čas brezposelnosti 

68. člen 
Brezposelnim osebam, ki niso zavarovane za primer brez- 

poselnosti, lahko zavod v okviru razpoložljivih sredstev name- 
njenih za izvajanje programov ukrepov aktivne politike zapo- 
slovanja, pod pogoji, ki jih določi upravni odbor, zagotavlja 
zlasti: 

- denarno pomoč, 
- posojilo, 
- nadomestitev osebnega dohodka za čas pripravništva, 
- pokojninsko in invalidsko zavarovanje, 
- pripravo za zaposlitev in 
- povračilo selitvenih stroškov. 
Organizacijam ali delodajalcem lahko zavod v okviru razpo- 

ložljivih sredstev namenjenih za izvajanje programov ukrepov 
aktivne politike zaposlovanja pod pogoji, ki jih določi upravni 
odbor, zagotavlja zlasti: 

- sofinanciranje novega delovnega mesta, 
- nadomestitev stroškov za ohranitev delovnega mesta, 
- povračilo plačanih prispevkov in davkov iz osebnega 

dohodka zaradi ohranitve delovnega mesta in 
- povračila dela stroškov dnevnega prevoza delavcev. 

V. ŠTIPENDIRANJE 

69. člen 
Učenci srednjih šol in študenti, ki nimaio kadrovske štipen- 

dije, imajo pravico uveljavljati štipendijo iz sredstev za zapo- 
slovanje (v nadaljnjem besedilu: republiške štipendije). 

Republiške štipendije se dodeljujejo v skladu z razvojno 
kadrovskimi potrebami. Pri dodeljevanju republiških štipendij 
se upoštevajo tudi nagnjenja in učne sposobnosti učencev in 
študentov ter njihovo materialno stanje. 

Enotna izhodišča za štipendiranje iz sredstev za zaposlova- 
nje, merila za oblikovanje višine republiških štipendij in merila 
za ugotovitev upravičenosti do republiške štipendije določi 
upravni odbor. 

VARIANTA k tretjemu odstavku: 
V primeru variantnega besedila zakona k členom od 6 do 13 

se besedilo tretjega odstavka glasi: »Enotna izhodišča za 
štipendiranje iz sredstev za zaposlovanje, merila za oblikova- 
nje višine republiških štipendij in merila za ugotovitev upravi- 
čenosti do republiške štipendije, določi republiški odbor.« 

VI. FINANCIRANJE 

70. člen 
Sredstva za uresničevanje pravic za čas brezposelnosti, za 

delovanje javne službe na področju zaposlovanja, za štipendi- 
ranje po tem zakonu ter za izvajanje sprejetega programa na 
področju zaposlovanja zagotavljajo družbenopolitična skup- 
nost, organizacije, delodajalci in delavci. 

Sredstva za delovanje sistema zaposlovanja in iavne službe 
ter za posege (intervencije) na trg dela, se zagotavljajo iz 
republiškega proračuna. Sredstva za namene iz prejšnjih 
dveh odstavkov se zbirajo na računu zavoda. 
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VARIANTA: 
V primeru variantnega besedila zakona k členom od 6 do 13 

se besedilo tretjega odstavka glasi: »Sredstva za namene iz 
prejšnjih dveh odstavkov tega člena se zbirajo v republiškem 
proračunu.« 

71. člen 
Sredstva, ki so potrebna za zagotavljanje (uresničevanje) 

namenov iz prvega in drugega odstavku prejšnjega člena, 
zagotavljajo delavci s prispevkom iz osebnega dohodka, 
organizacije in delodajalci s prispevkom iz dobička ter repu- 
blika iz proračuna. 

Višina osnove in način obračunavanja in plačevanja pri- 
spevkov iz prejšnjega odstavka se določijo z zakonom. 

VII. KAZENSKE DOLOČBE 

72. člen 
Organizacija oziroma delodajalec se kaznuje za prekršek 

z denarno kaznijo od do dinarjev: 

1. če zavodu v predpisanem roku ne posreduje podatkov 
(.... člen), 

2. če se poklicno ukvarja s posredovanjem zaposlitve (... 
člen), 

3. če opravlja dejavnost iz ... člena brez soglasja (... člen). 

Z denarno kaznijo od   do   dinarjev se 

kaznuje za prekršek tudi odgovorna oseba v organizacij' 
oziroma pri delodajalcu, ki stori prekršek iz prejšnjega od" 
stavka. 

VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

73. člen 
Osebam, ki na dan uveljavitve tega zakona uresničuje!0 

pravice iz zavarovanja za primer brezposelnosti, se te pravih 
zgotavljajo v obsegu in trajanju po predpisih, ki so za njf 
ugodnejši. 

74. člen 
Republiški upravni organ pristojen za delo izda predpise f 

17., 23., 24. in 27. člena tega zakona do 1. 1. 1991. 

75. člen 
Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati zakOjj 

o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnos11 

(Uradni list SRS, št. 18/74, 14/77, 8/78, 27/82, 48/87). 

76. člen 
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem lisf 

SRS, razen določb I., II., III., 57., 58. in 68. člena, IV., V., VI. i" 
VII. poglavja, ki se začnejo uporabljati s 1. 1. 1991. 

OBRAZLOŽITEV 

Izhodišče in temelj za predlagani osnutek zakona, ki naj bi 
skupaj z novim zakonom o delovnih razmerjih in zakonom 
o pokojninskem in invalidskem zavarovanju predstavljal celo- 
vito ureditev zaposlovalne zakonodaje, je predvsem spre- 
memba sistemske zakonodaje (ustavni amandmaji, zakon 
o podjetjih, zakon o temeljnih pravicah iz delovnega raz- 
merja), in tudi s tem povezanih bistveno spremenjenih razmer 
na področju zaposlovanja in zaposlenosti. Osnutek zakona 
ureja dve, medsebojno pomembno povezani področji - zapo- 
slovanje in pravice za čas brezposelnosti. 

Zaposlovanje je v osnutku zakona (1. člen) opredeljeno kot 
sklop dejavnosti, ki zagotavljajo pogoje za produktivno in 
svobodno izbrano zaposlitev ter oblikovanje in izvajanje poli- 
tike zaposlovanja. Kot zaposlovanje so mišljene vse tiste 
aktivnosti, ki se izvajajo na ravni republike, organizacij in 
delodajalcev, ter aktivnosti posameznikov ne glede na to ali 
so zaposleni, ali zaposlitev še iščejo oziroma se še izobražu- 
jejo (štipendiranje) in omogočajo s posameznikovimi poklic- 
nimi težnjami usklajen razvoj in uporabo delovnih sposobno- 
sti in interesov ter zagotavljajo pomoč organizacijam in delo- 
dajalcem pri ohranjanju produktivnih in odpiranju novih 
delovnih mest, torej usklajeno delovanje trga delovne sile. Te 
aktivnosti so raznovrstne in se lahko nanašajo neposredno na 
zaposlitev ali zaposlovanje, mnoge izmed njih pa na to 
področje močno vplivajo (razvojne odločitve, ekonomski, 
fiskalni in drugi ukrepi, izobraževalni sistem itd.). 

V zakonu ni mogoče podrobneje urediti oziroma opredeliti 
vseh teh sklopov aktivnosti, saj bi to pomenilo opredeljevanje 
posameznih nalog in postopkov, ki niso v domeni tega zakona 
oziroma bi to že pomenilo poseganje v odločitve stroke. 
V zaposlovanje vključujemo tudi vse tiste pravice, ki ne izha- 
jajo iz zavarovanja za primer brezposelnosti in so opredeljene 
v osnutku zakona, ker po vsebini pomenijo možnost aktivnih 
pristopov za zaposlovanje oziroma ohranjanje zaposlitve (šti- 
pendiranje, subvencioniranje delovnih mest, različne oblike 
denarnih dajatev, ki so povezane z zaposlitvijo ali delovnim 
angažiranjem iskalcev zaposlitve ali že zaposlenih) 

Z opredelitvijo zavarovanja za primer brezposelnosti ( 
odstavek 1. člena) se brezposelnim osebam z zakonom zaQ? 
tavljajo določene pravice za primer, da brez svoje volje s 

krivde nimajo zaposlitve, že zaposlenim pa se iz tega zava'0,, 
vanja zagotavljajo pravice v primeru, ko postane njihovo da'" 
v organizacijah ali pri delodajalcih začasno ali trajno nepc' 
trebno. Zavarovanje za primer brezposelnosti, ki ga drža*' 
ureja z zakonom, je del splošnega socialnega zavarovanja 
temelji na konvencijah Mednarodne organizacije dela ter d® 
stvu, da si delavci v času dela (delovnega razmerja) s plače 
njem prispevka zagotavljajo določene pravice za čas brezp0 

selnosti. V splošnih določbah osnutka zakona so opredeljen 
tudi obveznosti družbenih subjektov in posameznikov gie° 
zagotavljanja sredstev za dejavnost zaposlovanja in v zako^ 
določenih pravic ter glede zagotavljanja pogojev za razširil 
materialne podlage dela in izvajanje ukrepov za zagotavljat*^ 
in varovanje zaposlitve. Te obveznosti morajo biti upošteva11 

v planu družbenopolitične skupnosti. . 
Skupščina SR Slovenije je skladno z osnutkom zako<\. 

mesto oblikovanja politike zaposlovanja, kajti v njej se bo" 
oblikovale vse strateške razvojne usmeritve republike in za9" 
tavljala potrebna sredstva (5. člen). « 

Organiziranost področja zaposlovanja mora zagotavljati,0 

se bodo uresničevali tisti elementi razvojnih usmeritev, ki ' 
nanašajo na področje zaposlovanja. Hkrati mora organizmi 
nost zagotavljati racionalno in optimalno porabo tistega de 

sredstev, ki se po družbeni delitvi namenjajo za podrou 
zaposlovanja. f 

Glede organiziranosti dejavnosti zaposlovanja in žago®. 
Ijanja sredstev za to področje osnutek zakona ponuja pO*jjj , 
osnovne rešitve še variantno (6. - 13. člen in 6. - 9. člen * i , 
varianta). „• i 

Po osnovni rešitvi se za opravljanje strokovnih nalog, k* , ( 
nanašajo na uresničevanje pravic iz zavarovanja za P1"'^ . 
brezposelnosti in drugih pravic za čas brezposelnosti, P°s j i 
dovanje dela in zaposlitve, organizacijske in stroko^ 
postopke za uresničevanje ukrepov aktivne politike zapo* < 
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vsnja, poklicno usmerjanje in štipendiranje ter zagotavljanje 
formacijskih in analitičnih osnov za operativne naloge, usta- 

novi Republiški zavod za zaposlovanje. To je javna služba, 
s'cer enotno organizirana na območju republike, vendar pa 
s° znotraj zavoda organizirane območne enote. Taka organi- 
ziranost zavoda naj bi na eni strani zagotavljala nujno centra- 
"Zacijo strokovnega znanja in dela, informacij, in tudi sred- 
stev, po drugi strani pa bi zagotavljala tudi posamezno obrav- 
navo posebnosti določenega območja. Zagotavljala bi tudi 
"eposreden stik z uporabniki storitev zavoda (organizacijami, 
delodajalci, delavci, iskalci zaposlitve, štipendisti, invalidnimi 
°$ebami itd). V statutu zavoda, ki skladno z osnutkom 
*akona, določa notranjo organizacijo zavoda, se lahko dolo- 
čijo še ožje operativne enote javne službe, t.i. izpostave 
lavoda. kjer se opravljajo določene operativne naloge ozi- 
r°ma postopki, ki po vsebini pomenijo največjo mero približe- 
v*nja storitev javne službe uporabnikom njenih storitev. 

osnutku zakona predlagana rešitev je tudi skladna z določili 
raHficirane Konvencije št. 88 o organizaciji služb za zaposlo- 
!'ar>je, ki zavezuje članico Mednarodne organizacije dela, za 
katero ta konvencija velja: 

~ da organizira in si prizadeva vzdrževati javno in brez- 
plačno službo za zaposlovanje, 

~ da službo zaposlovanja lahko ustanovi v okviru nacional- 
na sistema zavodov za zaposlovanje, ki so pod nadzorom 
Nacionalne oblasti, 

~ da zagotovi, da je služba za zaposlovanje tako organizi- 
ra, da jamči uspešnost rekrutacije in zaposlovanja de- 
dcev. 

. 'a zagotovitev vpliva predstavnikov organizacij in deloda- 
laicev, delavcev in države na oblikovanje politike zavoda, ima 
a*od poseben organ upravljanja (upravni odbor zavoda). 

, v osnutku zakona je predlagano, da upravni odbor imenuje 
*fršhi svet Skupščine SR Slovenije, sestavljen pa je iz pred- 
alnikov Gospodarske zbornice Slovenije, Zveze sindikatov 
«'ovenije, Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije in zavoda 
a'rektor zavoda), 

variantna rešitev vsebuje možnost, da upravni odbor in 
l^ovo sestavo imenuje Skupščina SR Slovenije (10. in 11. 
pristojnosti upravnega odbora po svoji vsebini pomenijo 

^Postavitev sistema upravljanja na področju zaposlovanja, ki 
*9otavlja udeležbo predstavnikov delavcev, organizacij in 

■podajalcev države in stroke. Glede na organiziranost zavoda 
seveda upravni odbor oblikovan za območje SR Slovenije. 

azvidno je, da v okviru območnih enot osnutek zakona ne 
rjficfvideva možnosti ustanovitve organov upravljanja območ- 

n enot. To po mnenju predlagatelja ne pomeni, da se pri 
s
0rnočnlh enotah ne bi mogla oblikovati telesa, ki bi zlasti 
Polaganjem in svetovanjem pripomogla k razreševanju 

&'cifičnih pojavov ali problemov na določenem območju. 
pf 'n njihovega organiziranja in interesnega delovanja ni 
ra'V

erno v naprej opredeljevati, kajti ni možno zajeti vseh 5*ličnih interesov, načinov in oblik, ki se bodo porajale glede 
nastalo situacijo ali pojave (probleme). 

v Variantna rešitev se bistveno razlikuje od osnovne rešitve 
°e'u, ki se nanaša na opredelitev upravljanja s sistemom 
Poslovanja. Po tej rešitvi naj bi s sistemom zaposlovanja 

javljal republiški upravni organ, pristojen za področje dela, 
iJ katerem bi bil oblikovan tudi poseben organ, ki bi ga 
r®.novala vlada - Republiški odbor za zaposlovanje. Ta 

^'tev pomeni ohranjanje oblike upravljanja na področju 
i£oslovania' k' i0 bila uveljavljena na podlagi ustavnega *°na in Zakona o določitvi nalog, ki jih od 1.1.1990 začasno 
Javljajo organi samoupravnih interesnih skupnosti, in 

ponovitvi določenih republiških upravnih organov (Ur. I. 
"o f 42/89). Pomembno je opozoriti, da je na organizira- 
ni* deiavnosti zaposlovanja vezan sistem zagotavljanja sred- 
sfert 'n uPravliania s temi sredstvi. Po osnovni rešitvi so 
?ai/ a ,oc'rana v zavodu, z njimi upravlja upravni odbor p r°

da' Po variantni rešitvi pa so vsa sredstva v republiškem 
Oii^čunu. V obeh primerih sredstva zagotavljajo organiza- 
rjL ln delodajalci iz dobička, delavci iz osebnega dohodka ter 
t9J

IVa 'z proračuna, pri čemer sredstva za delovanje sistema 
,Poslovanja in javne službe ter za posege (intervencije) na 

'dela v obeh primerih zagotavlja republiški proračun. 
0r osnutku zakona so natančno opredeljene naloge zavoda, 9anizacij in delodajalcev (14. - 27. člen). Z opredelitvijo 

strokovnih nalog, ki jih opravlja zavod je določen »poslovni 
predmet■< zavoda. 

Hkrati je določeno, da se s posredovanjem zaposlitve ozi- 
roma dela ne sme ukvarjati nihče, razen zavoda; za posredo- 
vanje zaposlitve zavod ne more zahtevati plačila. Pri tem je 
predlagatelj izhajal tudi iz Mednarodne konvencije št. 88 
o organizaciji službe za zaposlovanje. 

Skladno s konvencijo se s posredovanjem dela, ki spada 
v funkcijo in delokrog javnih služb, in mora biti s strani države 
organizirana kot brezplačna dejavnost, ne morejo ukvarjati 
zasebniki. Konvencija sicer omogoča ustanovitev zasebnih 
ustanov oziroma uradov, ki se lahko ukvarjajo z zaposlova- 
njem, vendar le v sodelovanju z javno službo zaposlovanja in 
pod pogojem, da nimajo pridobitniških namenov. Iz takšnih 
določil konvencije izhaja, da je možno zasebno opravljanje 
določenih nalog s področja zaposlovanja, bodisi da jih oprav- 
lja zasebnik ali zasebno podjetje, vendar v dogovoru z zavo- 
dom in brez dobička. Zato predlagatelj ocenjuje, da v osnutku 
zakona zaenkrat ne kaže odpirati možnosti za zasebno dejav- 
nost na tem področju. Ob tem predlagatelj tudi ocenjuje, da 
osnutek zakona ne preprečuje možnosti, da s samostojnim 
osebnim delom nudijo zasebniki posamezne intelektualne 
storitve naročnikom če se te nanašajo na določena specialna 
svetovanja, izbor kandidatov (psihodiagnostični postopki) in 
podobno. 

Pri tem je potrebno poudariti, da se pod pojmom posredo- 
vanje zaposlitve razume posredovanje s ciljem sklenitve 
delovnega razmerja (za nedoločen ali za določen čas). 

Izjemo zakon določa le v zvezi s posredovanjem del (16., 17. 
in 18. člen), ki se glede na delovni proces ne opravljajo kot 
stalno in nepretrgano delo, temveč trajajo krajši čas ali se 
opravljajo od časa do časa (sekundarni trg dela). S to dejav- 
nostjo se skladno z osnutkom zakona pod pogoji, ki jih 
določa, lahko ukvarjajo organizacija ali delodajalec, po pred- 
hodnem soglasju republiškega upravnega organa, pristoj- 
nega za področje dela. V varianti je predlagano, da se s to 
dejavnostjo lahko ukvarja samo organizacija. Navedena reši- 
tev zakona omogoča nadaljne delovanje obstoječih študent- 
skih oziroma mladinskih servisov, katerih dejavnost je posre- 
dovanje občasnih in začasnih del učencem in študentom. Ta 
dejavnost ima v SR Sloveniji dolgoletno tradicijo. Pozitivna 
vloga teh servisov, ki je zlasti v tem, da ob vse bolj zaostrenih 
materialnih možnostih za šolanje zagotavlja mnogim študen- 
tom dodaten vir ta preživetje, študentski organizaciji pa vir 
dohodkov za obštudijske dejavnosti študentov, navaja k temu, 
da se ta oblika organizirane dejavnosti zadrži. Ob razširitvi 
organizacij, ki bi to dejavnost opravljale (tudi zavod), zlasti ob 
razširitvi kroga upravičencev do takega posredovanja (brez- 
poselni, iskalci zaposlitve), pa tako posredovanje pomeni tudi 
instrument za posege na trg dela. Seveda morajo organizacije 
za posredovanje dela obvezno sodelovati z zavodom. 

V varianti je sicer predlagano, da se v celoti ta dejavnost 
ukine oziroma se v zakonu ne opredeli možnosti za to dejav- 
nost. Pri odločitvi o sprejetju variante je vendarle treba 
poudariti, da taka rešitev lahko pomeni možnost velikih zlorab 
na tem področju in nemožnost obvladovanja t.i. »črnih« 
posredovalnic, ki bi se gotovo pojavile, kajti ne moremo 
zanikati, da potrebe po začasnem in občasnem delu obstajajo 
tako na strani organizacij in delodajalcev, in tistih, ki bi tako 
delo opravljali. 

Zato, da zavod sploh lahko opravlja svojo temeljno dejav- 
nost, so v osnutku zakona predpisane obveznosti organizacij 
in delodajalcev do sporočanja vrste podatkov, ki so potrebni 
tako za vzpostavitev informacijske podlage kot za posamezne 
konkretne oziroma operativne aktivnosti zavoda v smislu 
opravljanja storitev za organizacije, delodajalce in delavce. 
Zvezni zakon o evidencah s področja dela sicer tudi predpi- 
suje obveznosti v zvezi z vodenjem evidence na področju 
dela, vendar ne zagotavlja vseh tistih elementov, za katere 
ocenjujemo, da so nujno potrebni za vodenje aktivnosti na 
tem področju. 

Osnutek zakona nadalje ureja obveznost vodenja evidence 
o osebah, ki iščejo zaposlitev, in znotraj te evidence tudi 
vodenje evidence o brezposelnih osebah. Podrobno ureja, 
kdo izmed iskalcev zaposlitve se šteje za brezposelno osebo. 
Na prvi pogled se lahko zdi tako razlikovanje nepotrebno, 
vendar je treba poudariti, da iz statusa brezposelne osebe 
izhajajo določene pravice, ki jih iskalec zaposlitve nima (dolo- 

t}°ročevalec 39 



čene materialne dajatve, pravica do priprave za zaposlitev 
ipd ). V najširšem smislu se za brezposelno osebo ne šteje tisti 
iskalec zaposlitve, ki si z delom ali lastništvom zagotavlja 
sredstva za preživljanje (24., 25. in 26. člen). 

V delu osnutka zakona, ki se nanaša na pravice za čas 
brezposelnosti, je glede na veljavno zakonsko ureditev vrsta 
novosti. Pri urejanju tega področja se je izhajalo iz tega, da se 
že z zakonom zagotovijo možnosti aktivnejšega pristopa 
k razreševanju brezposelnosti. Zakon ohranja t. i. »klasične« 
pravice iz zavarovanja za primer brezposelnosti (denarno 
nadomestilo, denarna pomoč, priprava za zaposlitev, povra- 
čilo prevoznih stroškov), ki temeljijo na načelih zavarovanja 
za brezposelnost, kar pomeni, da si delavci s plačevanjem 
določenega prispevka zagotavljajo pravice za čas, ko brez 
lastne krivde ali volje postanejo brezposelni oziroma postane 
njihovo delo začasno ali trajno nepotrebno (28. -56. člen). 

Tudi znotraj teh pravic so glede na dosedanjo ureditev 
nekatere novosti in sicer; 

- možnost uveljavitve denarnega nadomestila za čas zapo- 
slitve, ki je krajša od polnega delovnega časa (32. člen), 

- usklajevanje osnove za odmero denarnega nadomestila 
za zavarovance, ki jim delovno razmerje preneha zaradi ste- 
čaja, redne likvidacije ali prenehanja delovne skupnosti (35. 
člen: drugi in tretji odstavek), 

- tekoče (mesečno) usklajevanje denarnih dajatev (40. 
člen), 

- možnost podaljšanja časa prejemanja denarnega nado- 
mestila do izpolnitve pogojev za starostno upokojitev, vendar 
največ za 5 let (42. člen), 

- izplačilo denarnega nadomestila v enkratnem znesku 
zavarovancu, ki sredstva vloži v materialno osnovo dela pri 
zasebniku, in na tej podlagi sklene delovno razmerje (43., 44. 
člen) ter 

- možnost podaljšanja trajanja prejemanja denarne 
pomoči zavarovancem, ki imajo več kot 15 let delovne dobe 
(50. člen). 

Novost zakona je tudi ločitev zavarovanja na obvezno in 
prostovoljno. Obvezno so zavarovani vsi delavci v delovnem 
razmerju in jugoslovanski državljani, ki se zaposlijo v tuji 
državi, s katero Jugoslavija ni sklenila pogodbe o socialni 
varnosti za primer brezposelnosti. Prostovoljno se lahko 
skladno z osnutkom zakona zavarujejo določene kategorije 
delovnih ljudi kot so samostojni obrtniki, samostojni kulturni 
delavci, podjetniki ipd (57. člen). 

Predlagana rešitev ima svojo utemeljitev v tem, da gre pri 
obveznem zavarovanju za interes tako delavca kot države, da 
ne prihaja do splošnih posledic v primeru gospodarske stag- 
nacije in naraščanja brezposelnosti, pri prostovoljnem zava- 
rovanju pa gre za specifične kategorije delovnih ljudi katerim 
se zagotavlja zavarovanje pod drugačnimi pogoji, določenimi 
s posebnimi predpisi in na osnovi sklenjenih pogodb. Pri 
prostovoljni obliki zavarovanja naj bi se prispevki stekali 
v poseben sklad (ločeno od sredstev namenjenih za uresniče- 
vanje pravic iz zavarovanja za primer brezposelnosti za 
obvezne zavarovance), iz katerega se krijejo vsa izplačila 
dajatev za primer začasne brezposelnosti prostovoljno zava- 
rovanih oseb. Načeloma se morajo plačila kriti z izplačili, pri 
čemer mora organ upravljanja zavoda s temi sredstvi gospo- 
dariti po načelih dobrega gospodarjenja. Organ upravljanja 
vsako teto na podlagi kalkulacij določi višino prispevne stop- 
nje za prostovoljno zavarovanje; lahko določi tudi merila za 
primere neizkoriščenih sredstev, ki bi se zavarovancem v real- 
nem deležu vrnili po izteku, s pogodbo določenega časa 
plačevanja prispevka ali če zavarovalni primer ni nastopil. 
Konec leta 1989 je bilo v omenjenih kategorijah 36.094 oseb 
(obrtnikov 32.177, kulturnih delavcev 3.817 in po oceni 100 
podjetnikov). Ocenjeno je, da bi od teh bilo 50% zainteresira- 
nih za prostovoljno zavarovanje za primer brezposelnosti ter 
da bi jih od vseh zavarovanih največ 5% prešlo med brezpo- 
selne s pravico do denarnega nadomestila (okoli 900 oseb). 
Za prvo leto uveljavitve zakona bi prejemali denarno nadome- 
stilo v povprečju 6 mesecev, po izteku tega pa bi približno ena 
tretjina uveljavila pravico do denarne pomoči za nadaljnjih 
6 mesecev (v povprečju). Glede na BOD bi znašala prispevna 
stopnja 2%. 

V varianti je predlagano, da se osebe, katerim je v osnovni 
rešitvi dana podlaga za prostovoljno zavarovanje, uvede 
obvezno zavarovanje. Ob upoštevanju take rešitve bi v zakonu 

bilo treba predpisati drugačne pogoje za pridobitev ozirorf' 
uveljavitev pravic zato, da se onemogoči morebitno izig<l 

vanje. 
Opozoriti je potrebno tudi na to, da se v osnutku zakol" 

v osnovni rešitvi ohranja veljavna ureditev glede višje odm^ 
in daljšega trajanja denarnega nadomestila za zavarovance.' 
jim je prenehalo delovno razmerje zaradi stečaja oziro"1' 
redne likvidacije. V variantnem besedilu osnutka zakona pit 
pri uveljavljanju pravic vse brezposelne delavce izenačuje (* 
-41. člen). 

Pri odločanju o dokončni ureditvi tega vprašanja P 
potrebno upoštevati, da so tako -redni« zavarovanci kot 
čaj ni ki« v enakem položaju glede brezposelnosti, če pa si"1 

tramo stečaj kot nepredvidljivo situacijo v družbeni in gosp" 
darski krizi, na katero delavec nima vpliva, naj bi se ohrw 
boljši položaj tistih delavcev, ki jim preneha delovno razmMi 
zaradi stečaja ali redne likvidacije tudi v sistemu uveljavljaj 
pravic iz zavarovanja za primer brezposelnosti. Z ukinil 
boljšega položaja tem delavcem bi se zmanjšale tudi njihO* 
možnosti ponovne zaposlitve v novih organizacijah z no^n 
programi, zaradi manjšega interesa za njihovo zaposliv 
s strani teh organizacij zato, ker bi se jim zmanjšala viš^ 
denarnega nadomestila, izplačanega v enkratnem znesku ^ 
za polovico. Prav na tej podlagi se je doslej v največji 
obsegu razreševala ponovna zaposlitev delavcev po stečaj 

Povsem na novo se v osnutku zakona urejajo pravice P* 
sežnih delavcev, ki izhajajo iz bodočega zakona o delo^ 
razmerjih (59. - 67. člen). Te pravice uveljavljajo delar 
v svojih organizacijah, zavod za se pojavlja kot so finance^ 
50% deleža. Gre za pravice delavcev v času, ko se organi1' 
cija zaradi ekonomskih težav ali tehnoloških razlogov P' 
strukturira in jim je organizacija dolžna zagotoviti eno iz 
pravic: do nadomestila osebnega dohodka, do preusposo' 
t ve, do dokupa zavarovalne dobe za pridobitev pokojnine' 
do odpravnine. V primerih ko se delavcu plačuje nadomesti 
osebnega dohodka ali je na usposabljanju, lahko Z8H 
pokriva te pravice le, če delavec ne odkloni ponudeno drw\ 
zaposlitev oziroma program usposabljanja in če organiza 
ravna v skladu s predpisi o delovnih razmerjih. Z zakonom-l 
določijo tudi pogoji, ki jih mora izpolnjevati organizacija , 
pridobitev sredstev, ki jih dodeljuje zavod. Kot pogoj je d° j 
čeno, da ima organizacija izdelan razvojni oziroma sanacij1 J 
program, ki ga je potrdila izbrana strokovna ustanova. P^, 
nost pri uveljavljanju participacij ima organizacija, ki . 
izboljšala kadrovsko strukturo z zaposlitvijo mladih šolafl, 
kadrov, ki je izvozno usmerjena, ki ima možnost produktih, 
naložb, zlasti na manj razvitih območjih, ali možnost ohrani 
nja delovnih mest. 

Osnutek zakona povsem na novo ureja možnosti uveljavi 
nja tudi drugih pravic tako s strani brezposelnih oseb ' 
organizacij in delodajalcev (67. člen). Gre po vsebini . 
ukrepe, ki se izvajajo v sklopu aktivne politike zaposlovanj* 
se sprejemajo za določeno časovno obdobje odvisno ; 
potreb in zmožnosti družbe. Ti ukrepi se nanašajo na zapo* 
vanje prvih iskalcev zaposlitve - pripravnikov, nudenje r&"J 
oblik materialne pomoči brezposelnim osebam, dajanje p°*j 
ji I z namenom zaposlitve, sofinanciranje stroškov novih deiji 
nih mest oziroma ohranjanja obstoječih delovnih mest ip° 
programa zavoda bi bila razvidna oblika ukrepov in potre'' 
obseg sredstev za uresničevanje teh t.i. drugih pravic za1 

brezposelnosti. , 
V osnutku zakona je vključeno tudi štipendiranje (69. , 

Gre za zakonsko opredelitev pravice učencev in študento*<. 
nimajo kadrovske štipendije, do štipendije iz sredstev 
slovanja, če izpolnjujejo vnaprej določene pogoje j 
področje je bilo doslej urejeno z republiškim družbef 
dogovorom in samoupravnim sporazumom o štipendij 
v občini. Zaradi celovitosti urejanja zaposlovanja, že dOy 
skupnih organov, ki so odločali o štipendijah iz združb. 
sredstev, pa tudi zaradi večje zanesljivosti zagotavljanja sf j 
stev za te namene z zakonom je predlagatelj ocenil, 
vključitev štipendiranja v osnutek zakona umestna. ^J 
predlagana rešitev omogoča dokaj svobodno obliko^ 
izhodišč za štipendiranje iz sredstev za zaposlovanje, me''L 
oblikovanje višine štipendij in meril za zagotovitev upra*',>; 
nosti do štipendij, saj zakon za določitev le-teh poobM 
upravni odbor zavoda. J 

V osnutku zakona so opredeljena osnovna določila 9' 

40 poročev 



financiranja dejavnosti zaposlovanja (70., 71. člen). Določeni 
so zavezanci za zagotavljanje sredstev (država, organizacije, 
delodajalci in delavci), osnove za plačevanje (proračun, dobi- 
ček in osebni dohodki) ter nameni porabe (uresničevanje 
pravic za čas brezposelnosti, za delovanje javne službe, šti- 
pendiranje in izvajanje sprejetega programa na tem po- 
dročju). 

S kazenskimi določbami (72. člen) se sankcionira nesporo- 
tanje tistih podatkov, ki jih organizacije in delodajalci po 
zakonu morajo posredovati zavodu, opravljanje posredovanja 

zaposlitve izven zavoda ter opravljanje posredovanja dela 
brez predhodnega soglasja organa, ki ga določa zakon. 

S prehodnimi določbami (73. - 76. člen) se predlaga, da se 
zakon začne uporabljati 1.1.1991, razen tistih določb, ki se 
nanašajo na pravice za čas brezposelnosti, ki se začnejo 
uporabljati ob uveljavitvi zakona. Taka odložitev njihove upo- 
rabe je nujna, saj je potrebno pripraviti vrsto organizacijskih, 
kadrovskih in drugih sprememb, ter sprejeti nekatere dodatne 
predpise, ki bodo omogočali normalno uporabo zakonskih 
določil. 

PREDLOG 

odloka o pripravi in sprejetju družbenega plana SR 

Slovenije za obdobje 1991-1995 (ESA 1019)  

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na seji dne 1. 3. 
1990 določil besedilo: 
- PREDLOGA ODLOKA O SPREMEMBAH ODLOKA 

O PRIPRAVI IN SPREJETJU DRUŽBENEGA PLANA SR 
SLOVENIJE ZA OBDOBJE 1991-1995, 

ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi prve 
alinee 215. člena, 259. in 319. člena poslovnika Skupš- 
čine SR Slovenije. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na podlagi 69. 

člena poslovnika Izvršnega sveta Skupščine SR Slove- 
nije in na podlagi 220. in 221. člena poslovnika Skup- 
ščine SR Slovenije določil, da bosta kot njegova pred- 
stavnika pri delu skupščinskih delovnih teles sodelo- 
vala: 

- Milivoj SAMAR, član Izvršnega sveta in predsednik 
Republiškega komiteja za družbeno planiranje, 

— Peter HOČEVAR, namestnik predsednika Republi- 
škega komiteja za družbeno planiranje. 

1. člen 
V drugem odstavku 1. člena odloka o pripravi in sprejetju 

jjružbenega plana SR Slovenije za obdobje 1991-1995 
'Uradni list SRS, št. 13/89) se besedilo »Samoupravne inte- 
rne skupnosti, ki opravljajo dejavnosti oziroma zadeve 
Posebnega družbenega pomena, kmetijsko-zemljiške skup- 
nosti«, nadomesti z besedilom: »Izvršni svet Skupščine SR 
^'ovenije in resorni organi, Skupnost pokojninskega in inva- 
"dskega zavarovanja SR Slovenije. 

2. člen 
2. člen se spremeni tako, da se glasi: 
"Izvršni svet Skupščine SR Slovenije predloži skupščini SR 

Slovenije analizo razvojnih možnosti, ki jo izdela Zavod SR 
Slovenije za družbeno planiranje, v maju 1990. Hkrati ji Izvršni 
svet Skupščine SR Slovenije predloži tudi predlog izhodišč in 
usmeritev za pripravo družbenega plana SR Slovenije « 

3. člen 
V 3. členu se besedi »maja« in »oktobra« nadomestita 

z besedama »septembra« in »novembra«. 

4. člen 
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu 

SR Slovenije. 

OBRAZLOŽITEV 

Skupina delegatov vseh zborov za spremljanje uresničeva- 
la planskih aktov je na 34. redni seji 2. 2. 1990 obravnavala 
PriPrave na srednjeročni plan v smislu odloka o pripravi in 

ejetju družbenega plana SRS za obdobje 1991-1995 
'Uradni list SRS, št. 13/81) ter dala Izvršnemu svetu Skupščine 

R Slovenije pobudo, naj prouči in se opredeli do izvajanja 
°rrtenjenega odloka in ali je potrebna sprememba rokov, saj 

' aktivnosti za sprejem srednjeročnega plana za obdobje 
'991-1995 morale biti usmerjene tako, da bo plan sprejet do 
*ačetka obdobja, ko bo začel veljati. 

. tevršni svet Skupščine SR Slovenije je pobudo obravnaval, 
10 sprejel in predlaga odlok o spremembah odloka o pripravi 
lr> sprejetju družbenega plana SRS za obdobje 1991-1995. 

'• Ustavna podlaga 
Ustavna podlaga za izdajo odloka je XX. amandma k ustavi 

(Uradni list SRS. št. 32/89), 335. člen Ustave SRS, Zakon 
° temeljih sistema družbenega planiranja in o družbenem 
Planu Jugoslavije (Uradni list SFRJ, št. 76/88) in odlok o pri- 
javljanju in sprejemanju družbenega plana Jugoslavije za 
r$dnjeročno obdobje 1991-1995 (Uradni list SFRJ, št. 84/ 

II. Ocena stanja na področju, ki ga je potrebno urediti 
z odlokom 

Rok za predložitev analize razvojnih možnosti po sprejetem 
odloku o pripravljanju in sprejemanju družbenega plana 
Jugoslavije za srednjeročno obdobje 1991-1995 (Uradni list 
SFRJ, št. 84/89) je 30. junij 1990, rok za predložitev smernic 
31. 7. 1990, rok za predložitev osnutka plana 31. 10. 1990, rok 
za predložitev predloga plana Jugoslavije za obdobje 
1991-1995 pa najpozneje 7 dni po končanem usklajevanju 
stališč skupščin republik in avtonomnih pokrajin o osnutku 
družbenega plana Jugoslavije za obdobje 1991-1995. 

Izvršni svet meni, da je potrebno odločitev o razvojnih 
usmeritvah za obdobje 1991-1995 prepustiti novo izvoljeni 
Skupščini SRS, da ne bi prišlo do sprejema odločitev, ki bi 
bile prejudic za novo Skupščino SRS. Iz tega vzroka predlaga 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije spremembe rokov. Hkrati 
je mnenja, da naj novoizvoljena Skupščina SRS obravnava 
analizo razvojnih možnosti ter oblikuje tudi izhodišča za obli- 
kovanje planov SRS, in za oblikovanje republiških stališč do 
jugoslovanskih smernic. 

III. Načela In poglavitne rešitve iz odloka 
Spremembe v 1. členu odloka o spremembah odloka o pri- 
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pravi in sprejetju družbenega plana SRS za obdobje 
1991 -1995 se nanašajo na nosilce planiranja, t. j. na samou- 
pravne interesne skupnosti, ki opravljajo dejavnosti oziroma 
zadeve posebnega družbenega pomena in na kmetijske zem- 
ljiške skupnosti. Z 12. členom Ustavnega zakona za izvedbo 
ustavnih amandmajev IX do LXXXIX k Ustavi SRS (Uradni list 
SRS. št. 32/89) se začasno, do uveljavitve z ustavo usklajene 
zakonske ureditve, prenese opravljanje nalog na področjih 
družbenih dejavnosti in na področjih gospodarske infrastruk- 
ture, na katerih so bile na podlagi zakonov obvezno ustanov- 
ljene samoupravne interesne skupnosti in kmetijske zemljiške 
skupnosti, na ravni republike na Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije. Po istem členu zakona Skupnost pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja nadaljuje z delom do uveljavitve 
z ustavo usklajene zakonske ureditve na tem področju, zato je 
navedena posebej kot subjekt planiranja. 

V 2. členu je na novo uvedena obravnava analize razvojnih 
možnosti kot temeljnega akta, ki naj omogoči oblikovanje 
izhodišč in usmeritev za pripravo družbenega plana SRS. 
Izhodišča in usmeritve naj bi nadomestile dosedanje smer- 
nice, bile pa naj bi hkrati osnova za oblikovanje republiškega 
družbenega plana in za oblikovanje republiških izhodišč do 
jugoslovanskih smernic. 

V 3. členu sta prilagojena roka za obravnavo osnutka in 
predloga plana v Skupščini SRS tako, da bo plan sprejet do 
začetka obdobja, ko bo začel veljati. 

IV. Finančne In druge posledice odloka 
Sprememba odloka ne prinaša novih obveznosti družbeno- 

političnim skupnostim SRS. S spremembami odloka je uskla- 
jeno dejansko stanje na področju sprejemanja družbenega 
plana SRS in prilagojen rok predložitve osnutka družbenega 
plana z rokom predložitve osnutka družbenega plana SFRJ. 

DOLOČBE ČLENOV, KI SE SPREMINJAJO 

1. člen 
Družbeni plan Socialistične republike Slovenije se pripravi 

in sprejme za obdobje od leta 1991-1995 (v nadaljnjem bese- 

dilu: družbeni plan SR Slovenije). . 
Samoupravne interesne skupnosti, ki opravljajo dejavnost' 

oziroma zadeve posebnega družbenega pomena, kmetijsko- 

zemljiške skupnosti, sestavljene organizacije združenega 
dela na področju elektrogospodarstva, železniškega prometa 
in PTT prometa ter družbenopolitične skupnosti (v nadaljnjec1 

besedilu: nosilci planiranja) bodo pri pripravi družbenega 
plana SR Slovenije izhajali iz razvojnih opredelitev dolgorot' 
nega plana SR Slovenije za obdobje 1986-2000, dolgoroc 
nega plana SFR Jugoslavije ter iz rezultatov razvojno-razisko- 

valnega dela. 
V podporo odločanju o družbenoekonomskem razvoj 

bodo nosilci planiranja predlagali strokovno obdelavo posa_ 
meznih razvojnih vprašanj v okviru raziskovalnih projektov H1 

v ta namen zagotovili sredstva. 

2. člen 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije pripravi in decembra 

leta 1989 predloži Skupščini SR Slovenije predlog smernic za 
pripravo družbenega plana SR Slovenije. 

3. člen 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije pripravi in maja leta 

1990 predloži Skupščini SR Slovenije osnutek, oktobra leta 
1990 pa predlog družbenega plana SR Slovenije. 

DELEGATSKE POBUDE - DELEGATSKE POBUDČ 

ZBOR ZDRUŽENEGA DELA 

Stališče Izvršnega sveta do pobude 
skupine delegatov za prosvetno 
kulturno področje 3. okoliš, Ljubljana 
Vič-Rudnik za dvig eskontne obrestne 

mere 

Skupina delegatov prosvetno kulturnega področja za zbor 
združenega dela Skupščine SR Slovenije s sedežem v občini 
Ljubljana Vič-Rudnik je na zasedanju zborov Skupščine SR 
Slovenije 7. februarja 1990 med drugim postavila tudi nasled- 
njo delegatsko pobudo. 

»Skupina delegatov opozarja, da bi morala Narodna banka 
v pirmeru nadaljnje rasti cen dvigniti eskontno obrestno 
mero. Ob tem pa pripominjamo, da dokler ne bodo vloge na 
vpogled v poslovnih bankah obrestovane najmanj en odstotek 
realno nad stopnjo inflacije, ne bomo imeli normalnega 
gospodarstva. To namreč, glede na prakso v zahodnih drža- 
vah, terja vzpostavitev takih pogojev, da bodo vloge na vpo- 
gled obrestovane z najmanj letno realno pozitivno obrestno 
mero« 

Pripominjamo, da se je Izvršni svet skupščine SR Slovenije, 
v svoji Informaciji o tekočih aktivnostih za uresničevanje 
programa ekonomske reforme in ukrepov za njeno izvedbo 
v letu 1990, (objavljeno v Poročevalcu Skupščine SR Slovenije 
št. 2 z dne 26. 1 1990) na zasedanju zborov Skupščine SR 
Slovenije 7. februarja 1990, podrobno opredelil tudi do mate- 
rije, ki je zajeta v delegatski pobudi. 

Izvršni svet je v delu Informacije, ki se nanaša na kreditno 
monetarno področje podrobno podal tudi ocene in ugotovitve 
v zvezi z eskontno mero Narodne banke Jugoslavije in politiko 
obrestnih mer bank, ki so v pretežni meri identične z ugotovi- 
tvami iz delegatske pobude. 

Na osnovi razpoložljivih podatkov o stopnji inflaci® 
v mesecu januarja (ki pa ob pripravi informacije še ni tJl*| 
znana) ugotavljamo, da se tudi sprejeta politika na področr 
določanja eskontne mere Narodne banke Jugoslavije v leijj 
1990 ne uresničuje v celoti. Z odlokom o ciljih in naloga 
skupne monetarne politike ter skupnih temeljev kreditne po'1 

tike v letu 1990 (Uradni list SFRJ, št. 83/89) je namreč dol" 
čeno, da bo splošna eskontna mera Narodne banke Jugoslf' 
vije določena v odvisnosti od monetarno kreditnih gibanj 'v 
v skladu s ponudbo in povpraševanjem na trgu denarja, P' 
čemer bo višina eskontne mere realno pozitivna (10. tot*° 
odloka). Glede na navedeno opredelitev bi Narodna banj 
Jugoslavije morala spremeniti višino eskontne mere, ki je » 
vedno določena v višini 23,4% na letni ravni, saj so se osnov j 
za njeno določanje bistveno spremenile. . 

Glede na to, da je bila politika določanja eskontne rr\e< 
Narodne banke Jugoslavije kot tudi politika obrestnih m® 
sprejeta v Skupščini SFRJ predlagamo, da delegacija Skup{ 
čine SR Slovenije v Zboru republik in pokrajin SkupščiJ 
SFRJ navedeno pobudo posreduje Skupščini SFRJ in zahte* 
nanjo ustrezen odgovor. 

Mnenje Izvršnega sveta o delegatski 
pobudi skupine delegatov za prosvetno' 
kulturno področje 3. okoliš, Ljubljana 
Vič.-Rudnik za Zbor združenega dela 
Skupščine SR Slovenije v zvezi 
z znižanjem uvoznih dajatev 

Pri uresničevanju zasnove gospodarske reforme Zvezn^ 
izvršnega sveta skupina delegatov za prosvetno-kultur 
področje 3. okoliš, Ljubljana Vič-Rudnik za Zbor združene« 
dela Skupščine SR Slovenije pričakuje politiko zniževa" 

42 poročevalk 



Poznih dajatev, ker sicer trg ne bo začel zadosti vplivati na 
Zniževanje cen blaga. 

Ob zahtevah SR Srbije in AP Vojvodine glede razmer v kme- 
tijstvu pa skupina pripominja, da v kmetijstvu tržnih zakonito- 
sti sicer ni mogoče uveljaviti v celoti naenkrat. Z uveljavlja- 
niem je treba začeti, saj sicer ne moremo pričakovati normal- 
na zniževanja cen kmetijskih pridelkov. Kakršnakoli zaščita 
današnjih visokih cen pridelkov s prepovedjo uvoza pa ni 
sprejemljiva. K ustreznim cenam pridelkov v kmetijstvu je 
,reba prispevati tudi z boljšo organizacijo poslovanja kmetij- 
skih in živilsko-predelovalnih podjetij. 

O teh pobudah Izvršni svet Skupščine SR Slovenije meni 
Naslednje: 

1. Izvršni svet se z ugotovitvijo skupine delegatov strinja in 
'udi podpira pobudo za znižanje uvoznih dajatev. 

Uvoz blaga je obremenjen s carinskimi dajatvami, ki zna- 
šajo v povprečju 10% (razpon od O do 25%) in so opredeljene 
v zakonu o carinski tarifi in v carinskem zakonu, ter necarin- 
skimi dajatvami, ki so določene v podzakonskih aktih in za 
Uvoz blaga s konvertibilnega področja trenutno znašajo 21%. 

Pri uvozu kmetijskih in živilskih proizvodov se plačuje še 
Posebna davščina (prelevman) kot razlika med normalno 
domačo in uvozno ceno. 

Ob visoki splošni stopnji navedenih uvoznih dajatev so 
predvidene številne izjeme, zaradi katerih je dejanska stopnja 
Pfecej nižja od nominalne. 

Vse podzakonske akte o necarinskih uvoznih dajatvah spre- 
lerria Zvezni izvršni svet samostojno. Možnosti republik in 
Pokrajin, da neposredno sodelujejo pri sprejemanju teh 
®ktov. pa so bile ukinjene aprila 1989 s spremembami zakono- 
daje o zvezni državni upravi. 

Zvezni izvršni svet je 27. 12. 1989 sprejel odloke po katerih 
°hranja dosedanji sistem necarinskih uvoznih dajatev 
" visoka splošna stopnja (skupaj 21%) ob ohranjanju skoraj Vseh dosedanjih znižanj oz. oprostitev. Ohranjajo se tudi 
necarinske uvozne dajatve v skupni višini 6% pri uvozu suro- 
y,ri in reprodukcijskega materiala za proizvodnjo za izvoz na 
konvertibilno področje. 

Po zakonu o začasnih ukrepih o skupni devizni politiki in 
Projekciji plačilne bilance Jugoslavije za leto 1990 naj bi se 
^poredno z revizijo carinske tarife, odpravljanjem izjem pri 

Plačilu carine in uvoznih dajatev ter spremembami v davčnem 
ptemu postopoma zmanjšala število in raven uvoznih daja- 
ev za uvoz, ki je namenjen proizvodnji za izvoz. 

. Navedene usmeritve naj bi bile - po programu Zveznega 
^vršnega sveta - uresničene postopoma v celem letu. Prva 
evi*ija necarinskih uvoznih dajatev se predvideva že 

v ^atkem. 
'zvršni svet Skupščine SR Slovenije se že dlje časa zavzema 

*a ukinitev necarinskih uvoznih dajatev Pri tem izhaja ne amo iz zahtev gospodarstva po znižanju uvoznih dajatev, 
rjfipak tudi z vidika prilagajanja Evropi 92 in mednarodni 
'9ovinski disciplini ter že sprejetim jugoslovanskim obvezno- ,lrn. saj so te dajatve, razen davščine za carinsko evidentira- 

nl®. po pravilih GATT-a prepovedane, 
o.* skladu s to usmeritvijo je Izvršni svet Skupščine SR 
'ovenije že večkrat opozoril pristojne zvezne upravne organe 
a nevzdržnost razmer, posredoval pa je tudi v konkretnih 

Primerih 
«■ Kmetijstvo je gospodarska dejavnost, ki se zaradi odvis- 

P°sti od naravnih razmer teže prilagaja tržnim spremembam. 
* teh razlogov povsod po svetu država uravnava razvoj kme- 
Istva, saj je strukturne spremembe v tej panogi mogoče 

^oseči le v daljšem časovnem razdobju in ob ustrezni inter- 
®ncijski ekonomski politiki. Zato je pravilna ugotovitev sku- 

pine delegatov, da je potrebna postopnost pri uveljavljanju 
*nosti v kmetijstvu. 
'a dosego načrtovane kmetijske proizvodnje v Sloveniji 

sako leto sprejmemo program pospeševanja proizvodnje 
rane. Pri oblikovanju intervencijskih ukrepov se upošteva 

P°leg predvidenih gibanj in razmer na trgu tudi nujnost uspo- 
obitve kmetijskih gospodarstev, zlasti še kmečkih, za konku- 
6hčnejše nastopanje na trgu. 

'Zvršni svet Skupščine SR Slovenije se zaveda, da se posle- 
•ce dosedanjega razvoja agroživilstva kažejo tudi v slabi tržni 

r.ri|agodljivosti obstoječih organizacij. Ob visoki stopnji infla- 
'le so takšne razmere zahtevale v mlečni reprodukcijski 
Kupnosti celo zakonsko opredelitev urejanja odnosov med 

prirejo, predelavo in trgovino (zakon o ukrepih za zagotavlja- 
nje prireje, predelave in oskrbe z mlekom in mlečnimi izdelki 
- Uradni list SRS, št 42/89) 

Spodbujanje večje konkurenčnosti v predelavi in na trgu 
z ustanavljanjem novih obratov, zlasti še v zasebnem sektorju, 
pa bo pripomoglo tudi do racionalnejšega organiziranja in 
poslovanja v agroživilstvu. 

Uravnavanje trga kmetijsko - živilskih proizvodov zahteva 
celovitost vseh ukrepov ekonomske politike skupaj s ciljem in 
razvoju kmetijstva prilagojeno izvozno - uvozno politiko. Pri 
uveljavljanju tržnih zakonitosti v kmetijstvu ni sprejemljiva 
prepoved uvoza hrane, kot ugotavlja tudi skupina delegatov, 
ampak je treba uvozno zaščito domače proizvodnje postaviti 
v funkcijo razvoja in povečevanja delovne storilnosti. 

V državah proizvajalkah hrane, ki so navadno tudi industrij- 
sko najbolj razvite, se spopadajo z velikimi presežki hrane, ki 
jo zato z velikimi subvencijami izvažajo v tretje države. Iz teh 
razlogov in zaradi slabše agrarne sestave našega kmetijstva 
moramo ščititi domačo proizvodnjo pred uvozom hrane po 
dumpinških cenah 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije si bo zato tudi v prihod- 
nje prizadeval za dograditev skupne agrarne politike na 
zvezni ravni. Glede na to, da je v Sloveniji govedoreja osnovna 
kmetijska dejavnost, od katere je odvisen pretežni del 
dohodka kmetov, bo pri Zveznem izvršnem svetu še nadalje 
vztrajal, naj se zaščiti pred nesmotrnim uvozom, zlasti še 
mleka in mlečnih izdelkov po dumpinških cenah. 

DRUŽBENOPOLITIČNI ZBOR 

Odgovor Izvršnega sveta Skupščine SR 
Slovenije na delegatsko pobudo 
delegata Črta Mesariča na 44. seji 
Družbenopolitičnega zbora Skupščine 
SR Slovenije, dne 11. 12. 1989, za 
oceno stanja »izgubašev«. 

Delegatska pobuda: 
Delegat v družbenopolitičnem zboru Črt Mesarič je predla- 

gal, da Izvršni svet Skupščine SR Slovenije opravi oceno 
stanja zgubašev, ki so bili objavljeni v Delu 11.12.1989 (1), ker 
gre za nacionalno zahtevne izgube, saj se nahajajo v infra- 
strukturi in velikih sistemih. Glede na to, da je konec leta, 
podatki pa so veljali za devetmesečje, dejansko ni moč niče- 
sar več storiti. Kljub temu bi po njegovem mnenju morali imeti 
pogled Izvršnega sveta na ta problem, da ne bomo z zakoni po 
hitrem postopku razreševali težko situacijo. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije daje na delegatsko 
pobudo naslednji odgovor: 

Po podatkih Službe družbenega knjigovodstva SR Slove- 
nije je v obdobju januar-september 1989 532 pravnih oseb 
gospodarstva SR Slovenije ugotovilo 937,4 mio din (2) izgube. 
Od tega zneska več kot polovica (56,6%) odpade na 116 
velikih slovenskih podjetij. Razvrstitev izgube po velikosti 
pravnih oseb je bila v devetih mesecih 1989. leta približno 
enaka kot ob polletju, po področjih gospodarstva pa je razpo- 
reditev drugačna; povečala se je teža izgub v industriji in 
rudarstvu. Te izgube znašajo 79,1% vseh izgub, ob polletju pa 
so znašale 73,3% celotnega zneska izgub. Največji delež vseh 
izgub (40,0%) je lociran v premogovništvu in elektrogospo- 
darstvu in je predvsem posledica večletnega administrativ- 
nega določanja prenizkih prodajnih cen glede na družbeno 
priznane stroške teh dejavnosti, delno pa tudi zaradi premalo 
učinkovitega poslovanja ter neustrezne samoupravne in 
poslovne organiziranosti. V znatnem delu industrijskih orga- 
nizacij pa so izgube v porastu zaradi vse slabših gospodarskih 
pogojev na domačem tržišču (pešanja povpraševanja, vses- 
plošne nelikvidnosti, hitre rasti inflacije in s tem stroškov 

(1) Največji Izgubar je tokrat REK Titovo Velenje, ki je imel v devetmesečju 
162 mio din izgube. Elektrogospodarstvo Slovenije je imelo 152 mio din izgube, 
Iskra 91,5 mio din, REK Trbovlje 61,8 mio din. Železniško gospodarstvo 49,6 mio 
din, Uniles 31,2 mio din, Tekstilindus 30,3 mio din, IMV 23,4 mio din, TAM 21,5 mio 
din. Integral 19,5 mio din in Slovenske železarne 19,2 mio din izgube. 

(2) Vse vrednosti so v konvertibilnih dinarjih! 
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financiranja proizvodnje in poslovanja, zlasti v podkapitalizi- 
ranih podjetjih) in v izvozu, zaradi pešanja konkurečnosti kot 
posledice slabe tehnične opremljenosti, visokih vhodnih stro- 
škov in družbenih dajatev, pasivne tečajne politike in visokih 
uvoznih dajatev za izvoznike. Posebej velja poudariti, da se je 
teža izgube v tretjem četrtletju močno povečala v nekaterih 
strukturno pomembnih panogah industrije, zlasti v proizvod- 
nji električnih strojev in aparatov, v proizvodnji prometnih 
sredstev, v proizvodnji končnih lesnih izdelkov, v strojni indu- 
striji, v proizvodnji preje in tkanin in v kovinsko-predelovalni 
dejavnosti. 

Skupna izguba naštetih panog pomeni v tretjem četrtletju 
46,5% celotne izgube v industriji, ki je znašala v tem obdobju 
669.8 mio din. Izgubarji naštetih panog pa so tudi močni 
izvozniki, saj so dosegli kar 73,5% prihodkov na tujih trgih 
vseh izgubarjev v industriji. Pri izgubarjih teh panog znaša 
delež prihodkov na tujih trgih v poslovnih prihodkih v pov- 
prečju 24,2% (pri vseh drugih izgubarjih, razen v naštetih 
panogah pa znaša ta delež 15,0%). Ti podatki kažejo na 
domnevo, da je za povečanje izgub v omenjenih panogah 
v tretjem, zlasti pa v četrtem trimesečju »kriva« tudi ne dovolj 
spodbudna tečajna politika. Tako domnevo pa bi bilo mogoče 
potrditi ali ovreči šele na osnovi poglobljene analize poslova- 
nja po posameznih podjetjih. 

Po posameznih panogah oz. podjetjih z največjimi izgu- 
bami v obdobju 1. 9. 89 pa je stanje izgub ter predvzetih in 
predvidenih ukrepov za sanacijo naslednje: 

Elektrogospodarstvo in premogovništvo 
Izgube in zadolženost: 
- devetmesečne bilance uspeha izkazujejo 367 mio din 

izgube; 
- po podatkih sozdov se ob koncu leta predvideva izgCba 

v višini 1356,8 mio din: 
- kratkoročna zadolženost dne 30. 11. 1989 je bila 615,3 

mio din; 
- po podatkih Interne banke elektrogospodarstva in pre- 

mogovništva se konec leta predvideva zadolženost v višini 
970 mio din. 

Cene električne energije: 
- uporaba Jugelovih skupnih elementov in kasneje limita 

za oblikovanje cen električne energije v SFR Jugoslaviji 
dopuščata ceno 18 oz. 18,18 pf/kWh; 

- po odločitvah Zveznega izvršnega sveta je bila pov- 
prečna fakturirana cena električne energije v obdobju 1.1. 
1989 do 30. 11. 1989 7,74 pf/kWh oz. 10,28 pf/kWh s prispev- 
kom za razširjeno reprodukcijo; 

- ker pa fakturirana realizacija dospeva v plačilo pov- 
prečno v roku meseca dni, je dejanska povprečna prodajna 
cena znašala 6,07 oz. 8,06 pf/kWh oz. 44,80% cene po veljav- 
nih skupnih elementih; 

- v SFRJ ne izvajamo dogovorjene politike cen električne 
energije Posledica tega je, da uporabniki električne energije 
ne pokrivajo vseh stroškov električne energije (tekočega 
poslovanja, razvoja in ekologije). 

Ekonomska situacija in finančni kazalci: 
- iz nekajletnih podatkov SDK o višini poslovne aktive je 

razvidno, da so podsistemi različno vrednotili osnovna sred- 
stva (glede na trenutne možnosti - prihodek) in od tod tudi 
različno formiranje amortizacije; 

- to pa vpliva na neprimerljivost lastnih cen med posamez- 
nimi leti in med podsistemi; 

- povprečni osebni dohodki vse manj odstopajo od pov- 
prečja gospodarstva SR Slovenije: 

- stopnja neporavnavanih prihodkov se bistveno veča; 
- sklop kazalnikov finančne stabilnosti elektrogospodar- 

stva in premogovništva kaže na relativno ugodno finančno 
strukturo. Če pa vštejemo potrebna likvidnostna sredstva za 
financiranje zalog, lahko ugotavljamo visoke stroške oz. 
odhodke financiranja; 

- število zaposlenih ima trend padanja (ob polletju jih je 
bilo 2,5% manj kot konec leta 1988). 

Mnenje SDK v SR Sloveniji: 
Po mnenju SDK zaradi predvidenih sprememb zakona 

o računovodstvu, ki bo bistveno spremenil obračunski sistem, 
ter predpostavk, na podlagi katerih je narejena ocena višine 
izgube, v tem trenutku ni mogoče oceniti višine izgube v zak- 
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ljučnem računu za leto 1989. Vsekakor pa bo izguba, izkazan* 
v zaključnem računu za to leto, manjša od predvidevanj strO' 
kovnih služb sistema elektrogospodarstva in premogovništva 
Pomembnejši od višine izkazane izgube je primanjkljaj trajni'1 

obratnih sredstev. Prav zaradi primanjkljaja trajnih obratni 
sredstev je potrebno za tekoče poslovanje najemati kredite in 

obračunavati ter plačevati obresti, ki povečujejo odhodi 
poslovanja. 

Možne oblike sanacije sistema elektrogospodarstva in pr* 
mogovništva: 

- notranja sanacija v breme poslovanja v letu 1990; 
- zunanja sanacija z dolgoročnimi krediti poslovnih banK^ 
Menimo, da je potrebno pri celovitem razreševanju upošte' 

vati kombinacijo obeh oblik sanacije. 
Zato pa je potrebno zagotoviti, da bo cena električne ene'' 

gije omogočala tudi odplačevanje dolgoročnih kredito 
poslovnih bank. Pri tem pa ostaja še nadalje odprto vprašani® 
trajnih obratnih sredstev za zaloge (ob sedanjem nivoju cen) 
kot potencialnega vira za nove izgube sistema elektrogospo" 
darstva in premogovništva v letu 1990 (po naši oceni približno 
540 mio din). 

Dne 20. 12. 1989 je bila imenovana komisija za sesta^ 
podrobnejšega sanacijskega programa (predstavniki vsen 

treh sozdov, republiških upravnih organov, SDK in Ljublja"1' 
ske banke). 

Železniško gospodarstvo 
Na podlagi analize rezultatov poslovanja Železniške?' 

gospodarstva Ljubljana za obdobje I—IX 1989, ugotavljam" 
Obseg dela pri prevozu blaga izražen v netotonskih km sel® 

v obdobju I — IX/89 v primerjavi z enakim lanskim obdobje^ 
povečal za 6,30, največje povečanje je bilo v suhozemne'' 
tranzitu - za 22,1%. Prevoz potnikov pa je bil približno 
enaki ravni. Med storitvami, ki so bile uvedene kot različn 
oblike integralnega transporta, so bili doseženi najboll' 
rezultati pri prevozu blaga v oprtnem prometu, ki se je po^ 
čal za 53% ter v prevozu kontejnerjev, ki je večji za 22%. 

Cene železniških prevoznih storitev so zaostajale 1 

splošno rastjo cen v obdobju I—VI/89, posebej še v prve(J 
trimesečju. Nekoliko hitrejša rast v mesecih juliju in avgus. 
zaostanka ni mogla nadomestiti, poleg tega pa so bile J 

primorane odstopiti od korekcije cen s 1. septembrom. 
Dejstvo, da smo priča zadrževanju cen železniških prev"2 

nih storitev, dokazujejo velike disparitete cen. Po stanju n 

začetku oktobra 1989 so v notranjem prevozu cene v javnej 
cestnem potniškem prometu 2.5-4.5 krat večje, v tovornej 
prometu pa 2 krat večje od cen železniških prevoznih storit®^. 
Se večje so razlike v primerjavi s cenami drugih evropsk' 
železniških uprav, kjer so v potniškem prometu cene v Avst™ 
11 krat večje, v Zahodni Nemčiji 15 krat večje in v Italiji 6 kfJ 

večje, pri prevozu blaga pa so cene 2,5-4,5 krat večje. , 
V poslovnih prihodkih je znašal delež transportnih prih°° 

kov 59,5%, delež ostalih prihodkov 3,7%, delež povračil * 
pokrivanje dela stroškov enostavne reprodukcije pa 36,8'° 
Razmerje transportnih prihodkov in povračil je približjV 
enako kot v letu 1988, kar pomeni, da je vzrok za izg^l 
v poslovanju tako v dolgoletni prenizki ravni cen železnišK 
prevoznih storitev kot v premajhnih povračilih za pokrivali 
dela stroškov enostavne reprodukcije Železniškega gosp 
darstva Ljubljana. ( 

Tudi dotok povračil za pokrivanje dela stroškov enosta^. 
reprodukcije se v obdobju I—IX/89 ni uspel približati splo' j 
rasti cen, saj so se povračila povečala I—IX/89:I — IX/88 I® . 
647%, čeprav je sprejeti zakon o določitvi akontacij K 
obdobje avgust-december/89 razmere v primerjavi s 1 P 
letjem izboljšal. v. 

V takih razmerah je znašala bilančna izguba v TOZD osn<> 
nih dejavnosti 35,5 mio din, realna izguba pa je večja in zna 
148,5 mio din. J 

Taka gibanja so povzročila, da se je likvidnostni P0'^ 
Železniškega gospodarstva Ljubljana v tretjem kvartalu 1'J. 
še poslabšal glede na stanje v 1 polletju. Minimalno likv^{ 
nost je bilo mogoče zagotoviti le z odlaganjem poravn3 

vrste obveznosti in najemanjem premostitvenih bančnih kU 
ditov in kreditov gospodarstva (v mesecu septembru: 14,7 "jj 
din) poleg sredstev družbenopolitičnih skupnosti (v mes® j 
septembru: 3,5 mio din). 
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V obdobju l-IX/89 je bilo uresničeno le 8% planiranih 
investicij za leto 1989 v višini 35,7 mio din. Izredne finančne 
težave pa so bile tudi na področju zagotavljanja nujnega 
tekočega in investicijskega vzdrževanja osnovnih sredstev 

Vse to je negativno vplivalo tudi na poslovanje nekaterih 
stalnih izvajalcev investicijskih in vzdrževalnih del za želez- 
nico (Iskra, PAP, TVT Boris Kidrič, namenski izvajalci ŽG 
Ljubljana). 

Kljub dvakratnerhu povečanju cen Železniško gospodarstvo 
Ljubljana ocenjuje, da bo zaradi izrazitih inflatornih gibanj 
v zadnjem kvartalu tega leta, izguba na koncu leta 1989 
znašala okoli 600 mio din. 

Ob tem je Medresorska delovna skupina, ki je proučila 
Poročilo o poslovanju Železniškega gospodarstva Ljubljana 
v obdobju l-IX/89, z oceno za leto 1989, ocenila, da je amorti- 
zacija glede na celoten koncept revalorizacije previsoka ozi- 
roma, da bo s pričakovanimi spremembami obračunskega 
sistema izguba ob koncu leta iz tega naslova manjša za okoli 
200 mio din. 

Glede na velikost pričakovane izgube železniškega gospo- 
darstva Ljubljana v letu 1989, Izvršni svet Skupščine SR Slove- 
nije meni, da bo nujna ustrezna intervencija širše družbeno- 
politične skupnosti. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je že 
sprejel sklep, da se pripravi celovita analiza o gospodarskem 
Položaju Železniškega gospodarstva Ljubljana v letu 1989 
s predlogi ukrepov in jih predloži v obravnavo Izvršnemu 
svetu Skupščine SR Slovenije. Te aktivnosti so že v teku. 
Celovit program ukrepov pa bo mogoče izdelati po zaključku 
Poslovnega leta 1989, ko bo mogoča temeljita analiza in 
dejanska ocena poslovnih rezultatov. 

'skra 
SOZD Iskra je v devetih mesecih tega leta izkazala izgubo 

91,5 mio din. Največji izgubaši v okviru SOZD Iskra so: 

Izguba (mio din) 
Št. zap. 

skra Delta Ljubljana 27,1 1.847 
skra Avtoelektrika Nova Gorica 19,6 1.635 
Iskra Avtomatika Ljubljana 17,1 1.818 

Izgube ostalih OZD so manjše in trenutno niso kritične. 
Problem Mikroelektronike, ki je od 1. 5. 1989 v stečaju, se 
^šuje v skladu s programom, ki ga je sprejel SOZD Iskra. 
Proizvodnja v Mikroelektroniki trenutno stoji, stroji in oprema 
So konzervirani. 

Iskra Delta, ki je začela poslovno leto 1989 zelo uspešno 
(izvoz v 1. polletju 16,5 mio USD od tega 9,6 mio kliring), je 
2ašla v krizo zaradi izpada plačil s klirinškega področja. DO je 
reSevala težave z najemanjem kratkoročnih kreditov, kar pa jo 
le zaradi velikih stroškovnih obremenitev privedlo do poslov- 
na kolapsa in izgube 27,1 mio din. Sanacijo Iskre Delte so 
?aradi odstopa vodstva prevzeli novi kadri. V bodoče naj bi 
uelta poslovala v okviru realno razpoložljivega kapitala, pred- 
vsem na področju računalniškega programa in se izogibala 
ne9otovim trgovskim poslom. 

Iskra Avtomatika (TOZD AVN, Tenel in Energetske naprave), 
'e zašla v težave predvsem zaradi občutnega padca povpraše- 
vanja po nekaterih proizvodih investicijskega značaja. Kljub 
nastali situaciji pa ni prišlo do praktično nikakršnega pre- 
strukturiranja proizvodnje omenjenih TOZD z namenom 
i °'jSe zasedenosti kapacitet, kar je privedlo do velike izgube 
'skre Avtomatike. 

TOZD AVN in TOZD Energetske naprave se nahajata v ste- 
čajnem postopku, TOZD Tenel pa v sanaciji, ki pa kot kaže ne 
°° uspešna. Tržno zanimive dele proizvodnih programov 
^°do kljub stečaju obeh TOZD ohranili, s tem, da jih bodo 
Priključili ostalim poslovno uspešnim enotam. 

Maribor 
. TAM Maribor je v devetih mesecih letošnjega leta izkazal 
zgubo 21,5 mio din. Izguba je posledica premajhne proizvod- 
ne in prodaje, neizkoriščenih kapacitet in previsokih stro- 
škov. 

Zaradi hitrejšega reševanja težke ekonomske situacije 
TAM, je Izvršni svet Skupščine SR Slovenije imenoval 

Posebno komisijo, ki jo vodi Uroš Slavinec, predsednik Repu- 

bliškega komiteja za industrijo in gradbeništvo. Komisija je 
dobila nalogo, da podrobneje prouči ekonomski položaj 
podjetja in predloži celovit predlog sanacije. Izdelani predlog 
sanacijskega programa je dne 14. 12. 1989 obravnaval na svoji 
199. seji Izvršni svet Skupščine SR Slovenije ter ocenil, da je 
program celovit in kompleksen in nakazuje transformacijo 
podjetja v sposoben, tržno naravnan subjekt. 

V proces sanacije naj bi se predvsem z namenom prilagaja- 
nja organizzacije podjetja konceptu, ki zagotavlja konkurenč- 
nost doma in v tujini, vključili tudi strokovnjaki mednarodne 
svetovalne agencije McKinsey. 

V zvezi z izvajanjem celovitega programa sanacije, bo ime- 
novan poseben nadzorni odbor. Ta bo tekoče spremljal izva- 
janje ukrepov, usmerjal in predlagal nove oz. zagotovljal pred- 
videne pogoje za izpolnitev sanacijskega programa. 

Slovenske železarne 
Izgube (19,2 mio din) v obdobju 1-9/89 so predvsem posle- 

dica zaostajanja cen črne metalurgije za rastjo inflacije in 
pešanja prodaje na domačem tržišču, zlasti za del proizvod- 
nega asortimana črne metalurgije. 

Ob tem problemu pa se Slovenske železarne spopadajo tudi 
z notranjimi težavami, zaradi katerih njihova produktivnost in 
poslovna učinkovitost bistveno zaostajata za podobno indu- 
strijo v razvitih evropskih državah. Zaradi tega so se v Sloven- 
skih železarnah odločili za temeljito analizo poslovanja in na 
tej osnovi za izdelavo ocene možnosti nadaljnjega razvoja. 
Študija, ki so jo v ta namen izdelali v sodelovanju s firmo 
McKinsey iz Dusseldorfa, ZR Nemčija (v določenih fazah izde- 
lave so aktivno sodelovali tudi predstavniki Izvršnega sveta 
Skupščine SR Slovenije in Republiškega komiteja za indu- 
strijo in gradbeništvo), je sedaj osnova za izdelavo in izvedbo 
konkretnih programov racionalizacije proizvodenj in poslova- 
nja po posameznih železarnah, kot tudi za reorganizacijo 
sistema Slovenskih železarn kot celote. 

IMV Novo Mesto 
Izguba v obdobju 1-9/89 je nastala kot posledica precenje- 

nega tečaja dinarja oziroma pasivne tečajne politike v tretjem 
tromesečju in je nastala na programu proizvodnje avtomobil- 
skih prikolic, ki jih proizvajajo pretežno (preko 90%) za naj- 
zahtevnejša zahodna tržišča. 

Izguba je bila sanirana in podjetje sedaj posluje brez izgub 
in s primerno akumulacijo. 

Tekstilindus Kranj 
Tekstilindus Kranj je v obdobju 1-9/89 izkazal izgubo v zne- 

sku 30,3 mio din. 
Pomembnejši vzroki za izgubo so predvsem posledica pre- 

počasnega prilagajanja podjetja zaostrenim pogojem poslo- 
vanja in bistveno poslabšanih tržnih možnostih, zlasti na 
domačem trgu. K izgubi pa so prispevali tudi neustrezni 
ukrepi ekonomske politike na področju uvoza in izvoza (uvoz 
bombaža iz Sovjetske zveze na osnovi meddržavnega spora- 
zuma, 3-4 krat letno, previsok obseg letnih kontigentov uvoza 
tkanin ob zadostni domači proizvodnji, pasivna tečajna poli- 
tika in neustrezna zaščitna politika domače industrije). Na 
domačem trgu se je bistveno zmanjšalo povpraševanje po 
bombažnih tkaninah; usmeritev v izvoz pa ni nadomestila 
izpada domačega povpraševanja. Vse to ima za posledico 
povečanje zalog in s tem stroškov financiranja poslovanja, 
zlasti zaradi najemanja kratkoročnih kreditov. Problemi se 
kažejo tudi v prepočasnem prilagajanju tržnim potrebam 
z vidika optimalne strukture proizvodnje oz. asortimana goto- 
vih tkanin in kvalitete, kot tudi premajhne naložbene aktivno- 
sti v preteklih letih. 

Sanacija se izvaja predvsem v smeri osvajanja tržno atrak- 
tivnejših in dohodkovno zanimivejših izdelkov, ob istočasnem 
zmanjševanju števila zaposlenih (za okoli 27%). Tehnološki 
višek delavcev se bo reševal tudi preko sistematičnega preu- 
sposabljanja vzporedno s tehnološko prenovo podjetja, 
katere cilj je večji izvoz, višja kakovost izdelkov ter doseganje 
višjih prodajnih cen. 

Uniles Ljubljana, Meblo Nova Gorica 
Meblo Nova Gorica je v obdobju 1-9/89 izkazal izgubo 

v znesku 15,3 mio din (največji izgubar v sistemu Uniles). 
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Glavni vzroki za nastalo izgubo so predvsem posledica 
proizvodnih motenj zaradi reorganizacije tehnološkega pro- 
cesa v smislu tehnološke prenove, ki se je pričela že v začetku 
leta 1989 

Meblo Nova Gorica že izvaja sanacijski program na organi- 
zacijskem, tehnološkem in kadrovskem področju, s ciljem, da 
doseže izdelek višje kakovosti ter višji cenovni razred 
v izvozu. Tudi tržna strategija podjetja je usmerjena v pove- 
čani delež izvoza izdelkov višje stopnje obdelave in visoke 
kakovosti. 

Integral Ljubljana 
DO Ljubljanski potniški promet je v obdobju 1-9/89 izkazal 

izgubo v znesku 18,3 mio din. 
Glavni vzroki na nastalo izgubo so predvsem posledica 

nesorazmerja cen storitev in stroškov poslovanja, prenizkega 
subvencioniranja in neustrezne organizacije celotnega 
sistema prevoznih linij ter prevelikega števila zaposlenih, 
predvsem v upravi, administraciji in delavnicah. 

Sanacija se pripravlja s ciljem optimalne organizacije celot- 
nega sistema prevoznih linij. Pri tem predvidevajo tehnološki 

in ekonomski višek delavcev okoli 20% (približno 300 zaposle- 
nih), katere nameravajo vključiti v program prekvalifikacij ter 
jih postopno prerazporediti iz režije na druge delovne naloge 

Ocenjujejo, da bodo konec leta 1989 izkazali izgubo okoli 
41,7 mio din. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije ugotavlja, da so se 
gospodarske razmere v večjem delu obravnavanih industrij' 
skih podjetjih v zadnjem tromesečju 1989. leta nadalje zao- 
strovale, predvsem zaradi pešanja povpraševanja na doma- 
čem trgu ter zaostajanja tečaja konvertibilnih valut za rastjo 
inflacije (v oktobru in novembru), kar je zelo prizadelo večj® 
izvoznike. Zato je pričakovati, da bodo izgube v gospodarstvu 
v zadnjem tromesečju 1989 nadalje narastle. Kako bo pote- 
kala sanacija izgub v obravnavanih industrijskih organizaci- 
jah v letu 1990 je zelo odvisno od delovanja novih gospodar- 
skih ukrepov Zveznega izvršnega sveta za stabilizacijo gospo- 
darstva po posameznih podjetjih. Zato bo mogoče vprašanj® 
možnosti za uspešno saniranje posameznih podjetij natanč- 
neje oceniti šele v naslednjih mesecih. 

VPRAŠANJA DELEGACIJ IN DELEGATOV 

ZBOR ZDRUŽENEGA DELA 

O organiziranosti elektrogospodarstva 

Na delegatsko vprašanje 
skupine delegatov za gospo- 
darsko področje Posavje za 
delegiranje delegatov za Zbor 
združenega dela Skupščine 
SR Slovenije o organizirano- 
sti elektrogospodarstva Izvrš- 
ni svet odgovarja naslednje: 

1. Distribucija električne 
energije je tisti del enotnega 
tehnično-tehnološkega siste- 
ma elektrogospodarstva, ki ga 
porabnik najbolj neposredno 
občuti s pravočasnim in kvali- 
tetnim odjemom električne 
energije. Najodgovornejši 
predstavniki delovnih organi- 
zacij in temeljnih organizacij 
združenega dela distribucije 
električne energije se niso po- 
enotili o obliki organiziranosti 
te dejavnosti. Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije je zato 
sodil, da bi lahko odločitev za 
eno distribucijsko podjetje 
v tako kratkem času imela po- 
sledice tudi na nemoteno oskr- 
bo z električno energijo. To pa 
ne pomeni, da bo Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije oviral 
drugačne spremembe organi- 
ziranosti distribucije električ- 
ne energije, če bo celotna de- 
javnost distribucije električne 
energije zagotovila, da bo 
s tem dosežena učinkovitejša 
in racionalnejša organizira- 
nost. 

2. Zakon o podjetjih pomeni 
radikalen zasuk v primerjavi 
z dosedanjim reševanjem eko- 
nomsko organizacijskih vpra- 
šanj. ki ga je vpeljal zakon 
o združenem delu. Dosedanjo 
organiziranost elektrogospo- 
darstva in premogovništva je 

bilo prevrednotiti v skladu 
z novim zakonom o podjetjih. 
Torej ne gre za eksperimenti- 
ranje, temveč za učinkovitejšo 
organizacijo elektrogospodar- 
stva in premogovništva. Eko- 
nomski odnosi ne bodo tako 
kot dozdaj urejeni s samou- 
pravnim sproazumom o prido- 
bivanju in razporejanju skup- 
nega prihodka od prodaje 
električne energije, temveč 
s pogodbami med družbenimi 
podjetji, ki proizvajajo električ- 
no energijo, in družbenimi po- 
djetji, ki distribuirajo električ- 
no energijo. 

Z novo organizacijo pa je na- 
tančneje opredeljena tudi vlo- 
ga Izvršnega sveta Skupščine 
SR Slovenije kot ustanovitelja 
javnega podjetja elektrogo- 
spodarstva Slovenije. 

3. Odgovor ne prvo vpraša- 
nje odgovarja tudi na to vpra- 
šanje, zato ga ne ponavljamo. 

4. V 5. členu odloka o usta- 
novitvi javnega podjetja elek- 
trogospodarstva Slovenije in 
reorganizaciji organizacij 
združenega dela elektrogo- 
spodarstva in premogovništva 
v družbena podjetja (Ur. list 
SRS, št. 1/90) je določeno, da 
javno podjetje in družbena po- 
djetja začnejo poslovati in po- 
slujejo do uveljavitve zakona 
o lastninskopravnih razmerjih 
z vsemi sredstvi, s katerimi ob 
izdaji tega odloka upravljajo 
delavci združenega dela elek- 
trogospodarstva in premogov- 
ništva ob upoštevanju organi- 
zacijske spremembe iz tega 
odloka. To pomeni, da bo za- 
kon o lastninskopravnih raz- 

merjih veljal za celotno elek- 
trogospodarstvo in premogov- 
ništvo. 

5. Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije predlaga pet družbe- 
nih podjetij za distribucijo 
električne energije iz razlogov, 
navedenih v prvem odgovoru, 
dopušča pa tudi racionalnejšo 
in učinkovitejšo organizira- 
nost distribucije električne 
energije, ki pa mora biti rezul- 
tat skupnega in usklajenega 
predloga celostne dejavnosti 
distribucije električne ener- 
gije. 

6. Zakaj je Izvršni svet skupš- 
čine SR Slovenije predlagal 
spremembo organiziranosti 
elektrogospodarstva in premo- 
govništva je pojasnjeno v od- 
govoru na drugo vprašanje. 
Z odlokom določena reorgani- 
zacija elektrogospodarstva in 
premogovništva bo učinkovi- 
tejša od sedanje, saj odpravlja 
tri sestavljene organizacije 
združenega dela ? področja 
elektrogospodarstva in premo- 
govništva, ki so sedaj formalno 
nepovezane, s tem pa tudi šte- 
vilo ravni odločanja, kar je 
v praksi povzročalo velike te- 
žave. Odpravlja skupni priho- 
dek in uvaja ekonomske odno- 
se, ki bodo urejeni s pogodba- 
mi, ki jih bo javno podjetje 
sklepalo z družbenimi podjetji. 

S takšnimi odnosi bodo zago- 
tovljeni čisti računi in ne tako 
kot sedaj, navidezna enakost 
pri uspešnosti dela in poslova- 
nja, ki ne spodbuja posamez- 
nih delov elektrogospodarstva 
in premogovništva, niti ne mo- 
tivira delavcev. Ti razlogi so 
zadosten razlog za organiza- 
cijske spremembe, ne glede na 
to, da ni mogoče takoj celovito 
in dokončno ugotoviti vpli^3 

organizacijskih sprememb na 
cene električne energije. 0° 
tem pa je treba tudi opozoriti' 
da elektrogospodarstvo fe 

oblikuje samostojno cen® 
električne energije, ampak le 

bila ta oblikovana na podlag' 
skupnih elementov za obliko- 
vanje cen električne energije 

ali zveznega odloka in da ie 

lani dosegla v povprečju |e 

57,8%. 
Javno podjetje bo moral0 

s prodajo električne energij6 

zagotoviti distribucijskim p°' 
djetjem, da bo element pogod" 
benega odnosa le strošek te* 
kočega poslovanja dejavnos" 
distribucije električne energ1' 
je. Ne glede na organizacijsk" 
obliko dejavnosti distribucij® 
električne energije bo javn" 
podjetje oblikovalo enotno c? 
no električne energije na pf®' 
gu prenosa za prodajo eleK' 
trične energije. 

Kakšne so možnosti za ukinitev pouka 
srbohrvaškega jezika v osnovni šoli? 

Skupina delegatov za po- 
dročje državnih organov, PDO 
in društev za Zbor združene- 
ga dela Skupščine SR Slove- 
nije, okoliš št. 3, vprašuje 
o možnostih za ukinitev srbo- 
hrvaščine kot obveznega uč- 
nega predmeta v osnovnih 

šolah. Na zastavljeno vpra**' 
nje odgovarjamo naslednjem 

Po predmetniku in učne^ 
načrtu za osnovne šole, ki ju I 
sprejel Strokovni svet SR Sl° 
venije za vzgojo in izobražena' 
nje 11. 5. 1983, je srbohrvats* 
jezik sestavni del obvezneg 

46 poročevalk 



Predmetnika v obsegu 70 ur (2 
uri tedensko) v 5. razredu os- 
novne šole. 

Program življenja in dela os- 
novne šole, ki ga sestavljata 
'udi obvezni predmetnik in uč- 
ni načrt osnovne šole, spreje- 
ma po določbi 26. člena zako- 
na o osnovni šoli (Ur. I. SRS, 
$t. 5/80, 29/86, 31/86) Strokovni 
svet SR Slovenije za vzgojo in 
izobraževanje in je torej tudi 
odgovoren za njegovo spremi- 
njanje. 

O ukinitvi srbohrvatskega je- 
*ika kot obveznega učnega 
Predmeta v osnovnih šolah bo ,0rej mogoče razmišljati ta- 
*rat, ko bo Strokovni svet po- 
novno obravnaval Program 
življenja in dela osnovne šole 
<er sprejemal spremembe 
Predmetnika. Takrat bo o vpra- 
šanju, ki ga postavljajo delega- 
" 3- okoliša za Zbor združene- 
9a dela Skupščine SR Sloveni- 
le. možna strokovna razprava, 
Po kateri bo Strokovni svet 
Posodil o možnosti za ukini- 
tev srbohrvaščine kot obvez- 
na učnega predmeta v os- 
novnih šolah. 

Menimo, da je 70 ur pouka 
'e*ika in kulture sosednjih na- 
rodov, s katerimi živimo v dr- 
žavni skupnosti, tisti mini- 
mum, ki je potreben za to, da 
v smislu interkulturne vzgoje 
Omogočamo učencem, da se 
S|stematično seznanijo z osno- 

vami jezika, s katerimi smo po 
javnih medijih in v neposred- 
nih medčloveških odnosih 
v dnevnem stiku. 

Zato menimo, da je pred 
spreminjanjem predmetnika 
potrebna strpna strokovna raz- 
prava, v kateri trenutne dnev- 
nopolitične razmere ne bi sme- 
le prevladati nad strokovnimi 
stališči in težnjo za vzgojo 
k splošnim človeškim vredno- 
tam, kamor sodita tudi strp- 
nost ter pripravljenost na dia- 
log in sožitje. Te vrednote so 
po priporočilih Sveta Evrope 
in mednarodnih organizacij 
(UNESCO, OECD) kot interkul- 
turna vzgoja vključene v pro- 
grame osnovnih šol v vseh 
zahodnoevropskih državah. 
Ob vse tesnejšem povezovanju 
in migracijah prebivalstva 
v Evropi ter ob predvidenih in- 
tegracijah se vsebine interkul- 
turne vzgoje v osnovnih šolah 
širijo, ne pa ožijo. 

Prav jeziki sosednjih naro- 
dov, še posebej tistih, ki so po- 
vezani v skupno državo, so tisti 
element, ki omogoča boljše 
spoznavanje in medsebojno 
komuniciranje ter enakopra- 
ven dialog. Te značilnosti uče- 
nja jezikov so v prej omenjenih 
evropskih dokumentih pose- 
bej poudarjene. Medsebojno 
spoznavanje in kulturni dialog 
sta del tiste temeljne civiliza- 
cijske ravni, ki pelje v evropske 
integracije. 

v te namene v Zveznem prora- 
čunu razpoložljivih sredstev. 

Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije je v zahtevanem roku 
posredoval Zveznemu izvršne- 
mu svetu pisni zahtevek za do- 
delitev sredstev, ki jih bomo 
v naši republiki namenili za so- 

financiranje socialnih progra- 
mov. V okviru svojih pristojno- 
sti si bo Izvršni svet Skupščine 
SR Slovenije prizadeval, da 
bomo uveljavili naše zahteve 
za pridobitev dodatnih finanč- 
nih sredstev za realizacijo so- 
cialnih programov. 

po katerih kriterijih je ZIS razdelil 
Sredstva za izvedbo socialnih 
Programov v Srbiji, Vojvodini, na 
Kosovu in v Črni gori? 

Skupina delegatov iz obči- 
n® Jesenice, 16. okoliš za go- 
spodarsko področje, je posta- 
vila delegatsko vprašanje 
®[ *®m, na osnovi katerih krite- 
'l*v je Zvezni izvršni svet že 
a*delil s proračunom zago- 

tovljena sredstva za izvedbo 
?°p'alnih programov v ožji Sr- 
o'!1 in pokrajini Vojvodini in 
kosovu, v Črni gori in Make- 
doniji? 

Zvezni izvršni svet je na seji 
°ne 31. 1. 1990 sprejel Odlok 
o dodelitvi akontacije sredstev 

višini 75,5 milijona dinarjev 
a sofinanciranje socialnih 

Programov v BiH, Črni gori, 
""'Poniji in Srbiji z obema 
Pokrajinama, čeprav še niso 
rj'a sprejeta navodila za pred- 

žitev zahtevka za dodelitev redstev iz zveznega proraču- 
a in čeprav še ni potekel rok 

.postavo zahtevkov - 15. 2. 
_ 0 V obrazložitvi odloka ni 
apovedano, zakaj je zvezna 
ada štirim republikam pred- 
asno odobrila navedena fi- 

DRUZBENOPOLITIČNI ZBOR 

Kako blizu smo produktivnosti elektrarn 
v sosednjih državah? 

nančna sredstva. Verjetno je 
bil vzrok v tem, da je v teh 
republikah izredno težak soci- 
alni položaj precejšnjega števi- 
la prebivalcev. 

Ker v federaciji še niso bila 
sprejeta navodila za predloži- 
tev zahtevka za dodelitev sred- 
stev za sofinanciranje social- 
nih programov v republikah in 
pokrajinah, je Zvezni sekretari- 
at za delo, zdravstvo, vpraša- 
nja borcev in socialno politiko 
predlagal Zveznemu izvršne- 
mu svetu, da pri razdelitvi 
sredstev za prve tri mesece le- 
tos, zvezna vlada upošteva kot 
kriterij višino natečajnih sred- 
stev odstopljenega davka na 
promet tobačnih izdelkov v po- 
sameznih republikah in pokra- 
jinah v decembru 1989. ki so 
se namenjale za delno financi- 
ranje socialnih programov. To 
pa med drugim tudi pomeni, 
da so odobrena sredstva štirim 
republikam za delno financira- 
nje socialnih programov za pr- 
vo trimesečje letos nižja, kot je 

Delegat Družbenopolitične- 
ga zbora Skupščine SR Slove- 
nije Konrad Breznik je na 47. 
seji Družbenopolitičnega zbo- 
ra postavil naslednje delegat- 
sko vprašanje: 

»Električna energija v Jugo- 
slaviji, predvsem pa v Slove- 
niji, je predraga. Predraga je 
na račun megaiomanske or- 
ganiziranosti in neproduktiv- 
nosti elektrogospodarstva 
Slovenije. Kaj je bilo in kaj bo 
storjeno, da bi se približali 
produktivnosti elektrarn v so- 
sednji Italiji ali Avstriji?« 

Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije na postavljeno dele- 
gatsko vprašanje odgovarja 
naslednje: 

Povprečna prodajna cena 
električne energije v SR Slove- 
niji je v obdobju od 1.1. do 31. 
12. 1989 znašala brez prispev- 
ka za razširjeno reprodukcijo 
7,84 pf/kWh (1.227 din/kWh) 
oz. 10,41 pf/kWh (1.629 din/ 
kWh) s prispevkom za razširje- 
no reprodukcijo. Ob upošteva- 
nju, da je fakturirana realizaci- 
ja dospevala v plačilo v enem 
mesecu, pa je dejanska pov- 
prečna prodajna cena v SR 
Sloveniji znašala 5,97 pf/kWh 
(934 din/kWh) oz. 7,93 pf/kWh 
(1.241 din/kWh) s prispevkom 
za razširjeno reprodukcijo. 
Preračun navedenih cen elek- 
trične energije iz pf/kWh v din/ 
kWh smo v vseh primerih od- 
pravili z uporabo povprečnega 
tečaja DEM v obdobju 1. 1, do 
31. 12. 1989. ki |e znašal 
15.648,97 din za 1 DEM. Pov- 
prečna nominalna oz. dejan- 
ska prodajna cena električne 
energije v SR Sloveniji v ob- 
dobju od 1. 1. do 31. 12. 1989 
je dosegla le 57,8% oz. 44,1% 
cene električne energije po 
sprejetih skupnih elementih. 

Cene električne energije 
v SR Sloveniji so za 8,9% višje 
od povprečja cen v SFR Jugo- 
slaviji in so posledica težjih 
montangeoloških razmer za 
pridobivanje premoga v SR 
Sloveniji (jamsko pridobiva- 
nje) ter neugodne strukture 
proizvodnje električne energi- 
je (okoli 70% električne energi- 
je je proizvedene v termoelek- 
trarnah in Nuklearni elektrarni 

Krško in 30% v hidroelektrar- 
nah). Povprečna cena električ- 
ne energije v Avstriji, ZR Nem- 
čiji, Grčiji, Italiji in Švici, kate- 
rih povprečje je po predlogu 
JUGEL-a zgornja meja za obli- 
kovanje cen električne energi- 
je katerekoli republike, znaša 
18,18 pf/kWh, kar v letošnjem 
letu pomeni pri tečaju 7 din za 
1 DEM 10,95 konvertibilnih di- 
narjev 

Elektrogospodarstvo in pre- 
mogovništvo sta na podlagi 
polletnega poslovanja lani pri- 
pravili ekonomsko sanacijo 
elektrogospodarstva in premo- 
govništva, ki med drugim vse- 
buje tudi notranje ukrepe za 
njuno sanacijo. Za zagotavlja- 
nje čim večjih prilivov iz inkasa 
električne energije je Elektro- 
gospodarstvo Slovenije prešlo 
od 15-dnevnega na 10-dnevno 
delno fakturiranje in skrajšalo 
rok odklopov zaradi neporav- 
nanih računov s 45 na 30 dni. 
V pogodbenem odnosu s po- 
rabniki so spremenili razmerje 
med gotovinskim plačilom in 
plačilom z menicami v korist 
gotovinskih prilivov v višini 
70% inkasa električne energi- 
je. SOZD REK Edvard Kardelj 
za 3,5%, medtem ko SOZD 
Elektrogospodarstvo Slovenije 
v letu 1989 ni zaposloval novih 
delavcev. 

Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije je že sprejel odlok 
o ustanovitvi javnega podjetja 
elektrogospodarstva Slovenije 
in reorganizaciji organizacij 
združenega dela elektrogo- 
spodarstva in premogovništva 
v družbena podjetja. S tem od- 
lokom Izvršni svet Skupščine 
SR Slovenije predpisuje javne- 
mu podjetju, da medsebojne 
ekonomske odnose s proizva- 
jalci električne energije in di- 
stributerji električne energije 
ureja s pogodbami in ne več 
na podlagi samoupravnega 
sporazuma o pridobivanju in 
razporejanju skupnega pri- 
hodka od prodaje električne 
energije. S pogodbami se bo 
družbenim podjetjem elektro- 
gospodarstva in premogovni- 
štva priznaval le strošek teko- 
čega poslovanja. V javnem po- 
djetju bo oblikovan tudi nad- 
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zorni odbor, v Katerega bo Iz- 
vršni svet Skupščine SR Slove- 
nije imenoval 6 od skupno 11 
članov. Nadzorni odbor bo 
kontroliral tekoče poslovanje 
oz. za to angažiral strokovne 
institucije, opravljal svetovanje 
ekonomske in razvojne politi- 
ke ter objavljal letna poročila 
poslovanja in zaključna poro- 
čila o gradnji vsakega objekta. 

Javno podjetje, ki ga bo 
ustanovil Izvršni svet Skupšči- 
ne SR Slovenije, bo vodilo pro- 
izvodni proces tako, da bo 
električno energijo kupoval od 
proizvajalcev in jo prodajal di- 
stributerjem električne energi- 
je, zagotavljal tehnično funkci- 
onalnost in tehnološko enot- 
nost sistema in njegovih delov 
na podlagi obratovalnih pravil, 
ekonomiziral sistem glede na 
konkretne razmere in na ta na- 
čin vnašal tudi elemente tržno- 

sti med podjetji znotraj siste- 
ma ob pokrivanju standardizi- 
ranih fiksnih stroškov podjet- 
jem, kadar ta zaradi ekonomi- 
zacije sistema ne bodo obrato- 
vala. so pa sistemu potrebna. 

Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije je z odlokom tudi 
predpisal, da morajo javno po- 
djetje in družbena podjetja 
elektrogospodarstva in premo- 
govništva do 31. 12. 1990 pri- 
praviti analizo stanja zaposle- 
nosti in program razreševanja 
ugotovljenih presežkov delav- 
cev zaradi uveljavljanja moder- 
nizacije. avtomatizacije uprav- 
ljanja energetskih naprav ter 
reorganizacijskih sprememb. 

S tako opredeljeno organi- 
zacijo elektrogospodarstva in 
premogovništva se bomo pri- 
bližali organiziranosti tega de- 
la gospodarske infrastrukture 
v državah zahodne Evrope. 

Ali imamo evidenco socialnega stanja 
občanov? 

Jolanda Kos, delegatka 
družbenopolitičnega zbora, je 
na 47. seji tega zbora ob 
obravnavi predloga zakona 
o zagotavljanju in uporabi 
sredstev za varstvo okolja 
vprašala ali razpolagajo cen- 
tri za socialno delo s takoime- 
novano enotno evidenco so- 
cialnega stanja občanov, ki bi 
lahko služila kot osnova za re- 
ševanje socialnih problemov, 
ki jih povzročajo dodatne 
obremenitve gospodarstva? 

V Sloveniji nismo vzpostavili 
evidence socialnega stanja 
vseh občanov, ker je bilo že 
pred časom ocenjeno, da ni 
smotrno uvajati t. i. socialne 
karte za vse prebivalce. Za 
takšne ocene oz. analize je 
mogoče uporabiti redne stati- 
stične podatke o ravni in giba- 
nju osebnih dohodkov in živ- 
ljenjskih stroškov, podatke 
o zaposlovanju, številu in 
strukturi nezaposlenih, ki jih 
zbira in objavlja Zavod SRS za 
statistiko, podatke o izplača- 
nih pokojninah itd. Pač pa smo 
v občinah vzpostavili evidenco 
prejemnikov različnih vrst so- 
cialno-varstvenih pomoči, ki je 
večinoma organizirana v cen- 
trih za socialno delo. 

Na podlagi 2. člena samou- 
pravnega sporazuma o uresni- 
čevanju socialno-varstvenih 
pravic (Uradni list SRS. št. 26/ 
84, 14/89 in 27/89 - prečišče- 
no besedilo) je bila namreč 
v občinah ustanovljena poseb- 
na služba za ugotavljanje soci- 
alnih razmer občanov in njiho- 

vih družin. Ta enotna skupna 
evidenca zajema podatke 
o vseh prejemnikih socialno- 
varstvenih pomoči v občini, in 
sicer podatke o dohodkih in 
prejemkih družin, ki jih dajajo 
občani in za to pristojni orga- 
ni, mnenja podjetij in krajevnih 
skupnosti o dejanskem stanju, 
v katerem družina živi, podat- 
ke o vrsti in višini pomoči in 
druge podatke, ki so pomemb- 
ni za ugotavljanje stvarnih so- 
cialnih razmer družine. 

Dosledno uresničevanje in 
izpopolnjevanje podatkov 
enotne skupne evidence daje- 
ta pregled nad socialnim sta- 
njem občanov, ki potrebujejo 
družbeno pomoč, in bi lahko 
bili podlaga za premagovanje 
socialnih problemov, sa| daje 
pregled nad družinami, ki pre- 
jemajo katerokoli družbeno 
pomoč, pa tudi o tistih, ki za 
pomoč prosijo. 

Že leta 1987 so bile službe 
enotne skupne evidence orga- 
nizirane v vseh občinah, razen 
v Metliki in Kočevju, in sicer 
pretežno kot posebna enota 
pri centru za socialno delo. 

Podatki o tem, kako popolni 
so podatki v enotni evidenci, 
pa kažejo nekoliko drugačno 
sliko, saj so v letu 1987 le v 18 
občinah imeli pregled vseh 
upravičencev za katerokoli so- 
cialno-varstveno pravico, 
v preostalih občinah pa so bili 
podatki še nepopolni. Po po- 
dročjih je stanje najbolje pri 
prejemnikih družbenih pomoči 
otrokom in skrbstvenih pomo- 

čeh, pa tudi pri subvencijah 
stanarin. 

Ugotovili smo tudi, da po- 
datkov enotne skupne eviden- 
ce ne uporabljajo le za odloča- 
nje o različnih vrstah pomoči 
po samoupravnem sporazu- 
mu, ampak pogosto tudi v po- 
djetjih, krajevnih skupnostih, 
vzgojno-varstvenih organizaci- 
jah. šolah, sindikalnih organi- 
zacijah in tudi v nekaterih ob- 
činskih upravah za družbene 

prihodke, ko za občinske izvrš' 
ne svete pripravljajo predloge 

sklepov za odpis družbeni!1, 
obveznosti. 

Namen enotne skupne evi- 
dence je zagotoviti popolno i"' i 
formacijo o socialno-ekonof' 
skem položaju materialno 
ogroženih družin na enem m®' 
stu in za vse morebitne upe 
rabnike teh podatkov, zato m* 
nimo, da so ti podatki ustrezna! 

podlaga za premagovanje sv, 
cialnih problemov družin. 

Kakšno je naše uradno stališče do 
madžarske pobude za demilitarizirano 
cono? 

Na seji Skupščine SR Slo- 
venije dne 18. decembra 1989 
je delegat ZSMS v Družbeno- 
političnem zboru Zoran Thaler 
postavil delegatsko vpraša- 
nje o tem, kakšno je stališče 
slovenske in jugoslovanske 
vlade do madžarske pobude 
za vzpostavitev demilitarizira- 
ne cone v obmejnem območju 
z Avstrijo in Jugoslavijo. Dalje 
postavlja vprašanje ali in ka- 
ko so se do pobude opredelili 
predstavniki na sestanku zu- 
nanjih ministrov in podpred- 
sednikov vlad Italije, Avstrije, 
Jugoslavije in Madžarske (se- 
sanek četverice) novembra 
1989 v Budimpešti. 

Iz razpoložljivih podatkov je 
znano, da je iniciativa doživela 
medijsko predstavitev še pre- 
den je bila s strani madžarske 
vlade kot pobudnika uradno 
predana Zveznemu sekretari- 
atu za zunanje zadeve v Beo- 
gradu. Promocija omenjene 
iniciative v tisku je imela za 
posledico, da so bile v prvi 
plan postavljene predvsem vo- 
jaške vsebine (bolj kot za de- 
militarizacijo gre v konkret- 
nem primeru za postopno 
zmanjšanje prisotnosti voja- 
škega faktorja v 50 km pasu 
mejnega območja Madžarske 
s SFRJ in Avstrijo), manj ali pa 
nič ni bilo poročil o tem, da se 
pobuda enako odločno nana- 
ša in zavzema tudi za krepitev 
novih oblik obmejnega gospo- 
darskega sodelovanja za usta- 
novitev con proste trgovine, za 
znanstveno, tehnološko, kul- 
turno, turistično in naravovar- 
stveno sodelovanje ter sicer 
okrepljen sklop vsestranskih 
odnosov treh držav. 

Izvršnemu svetu Skupščine 
SR Slovenije je znano, da je 
Zvezni izvršni svet s pobudo 
seznanil Predsedstvo SFRJ, ki 

je spričo velikega pomena i'1 

zelo različnih aspektov, Ki jf 
poraja iniciativa, naložilo Zve*' 
nemu izvršnemu svetu, da n' 
osnovi pridobljenih mnefll 
ustreznih resornih organOv 

■pripravi celovito oceno 
predloge naših stališč do p0, 

bude 
Takšno uksklajeno gradil 

je bilo pripravljeno ob konc" 
meseca novembra 1989 ter da' 
no v postopek Zveznemu izvrš' 
nemu svetu s hkratno seznan1' 
tvijo Predsedstva SFRJ. ^ 
podlagi informacij iz Zveznega 
sekretariata za zunanje zadeve 

obravnava tega gradiva d" 
konca leta 1989 še ni bila za*' 
ljučena. „ 

Izvršni svet Skupščine S" 
Slovenije glede na opisan" 
stanje stvari ter ob upošteva 
nju ustavno določenih pristol' 
nosti na področju medna rod' 
nih zadev zaenkrat ni na$* 
razlogov za to, da do madt*1' 
ske iniciative posebej zavzart1® 
stališče. To seveda ne izključi 
je, da kaj takega ne stori, ko b® 
seznanjen s stališči Zvezneg* 
izvršnega sveta in Predsedst^ 
SFRJ. Izvršni svet Skupščin® 
SR Slovenije glede na obra^ 
navo pobude v okviru delova^ 
nja Predsedstva SFRJ ozirom* 
Zveznega izvršnega sveta m* 
ni, da bi bilo smotrno ustrezn" 
delegatsko vprašanje o vsebin 
in naših stališčih do madža'' 
ske iniciative postaviti v P'1 

stojnem Zboru Skupščin 
SFRJ 

Glede drugega dela vpraS' 
nja dodajamo, da po podatk1^ 
s katerimi razpolagamo, m® 
žarska pobuda o »demilitari*® 
ciji« ni bila, razen v neforma1^ 
in informativni obliki, p'e° 
stavljena in prisotna na sesta^ 
ku predstavnikov štirih dri' 
v Budimpešti 11. in 12. nove^ 
bra 1989. 

Izdajala Skupščina Republike Slovence in Skupščina SFRJ - Uredniški odbor glasila Skupščine SR Slovenije Vlado Bezmk (predsednik). Aleš čerin. Primoi Heinz. ^',r, 
Herman. Boris Gabrič. Janez Lah. Janez Lukač, Marjan Markovič. Ivan Mavrič. Črtomir Mesarič, Anka štrukelj-Fras, Erika Vrhunec in Marjan Gogala - Odgovorni uredf\ 
Marjan Gogala - Naslov uredništva Skupščina SR Slovenije, Ljubljana, šubičeva 4. telefon (061) 217-123 - Uredniški odbor glasila Skupščine SFRJ Aljas Riza (predsedfl' 
Miroslav Berovič. šandor Dobo. Stanislav Golik, Ibrahtm Hadžič. Janez Lukač, inž Stanko Mladenovski. Velimir šljivančanin, Aleksandar Vujm. Milan Krnič. Zoran Miško*,) 
Dragan Ajder - Glavni in odgovorni urednik Dragan Ajder. urednik Dragiša Djordjevič - Naslov uredništva Skupščina SFRJ. Beograd, Trg Marksa i Engelsa 13. telefon (0 ^ 
334-148 • Tisk ČGP Delo - Cena posameznega izvoda 7 dinarjev - Letna naročnina kot akontacija za leto 1990 se obračunava vsake tri mesece - Žiro račun Skupščin« 
Slovenije, Ljubljana, 50100-845-50204 - Naročninske zadeve telefon (061) 219-914 x 



POVZETEK 

četrte predstavitve strokovnega izsledka iz sklopa 

vprašanj, ki se nanašajo na obratovanje Rudnika urana 

Žirovski vrh in njegovega vpliva na okolje 

Skupina delegatov vseh zborov Skupščine SR Slove- 
nije za pripravo poročila o vplivu izkoriščanja Rudnika 
urana Žirovski vrh na okolje, je dne 21. februarja 1990 
organizirala v prostorih Skupščine SR Slovenje, v skladu 
* skupščinskim odlokom o ustanovitvi, nalogah in 
sestavi skupine delegatov, četrto predstavitev strokov- 
nega izsledka. Predstavljen je bil elaborat prof. dr. Uroša 
Bajželja »Obratovanje RUŽV in njegovi vplivi na okolja 
~ rudarjenje« in strokovna ocena elaborata, ki jo je 
Pripravil dr. Janez Kristan. Predstavitve se je udeležilo 
30 udeležencev, ki so v glavnem tudi vsi sodelovali 
v razpravi. S tem se je zaključil tudi krog predstavitev, ki 
je štel v takoimenovano prvo fazo proučevanj. 

Predavatelj je osrednjo pozornost v elaboratu namenil teh- 
n°loškim ukrepom za varovanje življenjskega in delovnega 
okolja v RUŽV. Po geološkem opisu rudišča je prikazal celotni 
Proces odkopavnaja in predelave uranove rude, ter podal 
osnovne značilnosti vsakega posameznega objekta, ki sodi 

sklop proizvodnje RUŽV: jama, drobilnica, objekti predelo- 
valnega obrata, deponija jamske jalovine in rdeče oborine, 
oeponijo hidrometalurške jalovine in ventilatorski postaji. Še 
Posebno pozornost je posvetil ukrepom, ki naj bi zagotavljali 
£"n manjše onesnaževanje okolice, radiološko in kemijsko, in 
zagotavljali delavcem varne in zdrave pogoje za delo. Uspeš- 
°st ukrepov je prikazal z izčrpno predstavitvijo rezultatov 

nieritev emisij (plinasti in tekoči izpusti), tako kemijskih kot 
aaioloških polutantov, katerih koncentracije so pod zakon- 
*o dopustnimi mejami. Prav tako je obremenjenost delavcev 
škodljivimi snovmi pod dopustnimi mejami za delovno oko- 

1® Z leti se stanje izboljšuje, kar je podal z zgodovinskim 
^egledom izpostavljenosti delavcev. Ža zvedbo tehnoloških 

krepov za varstvo življenjskega in delovnega okolja je bilo 

RUŽV^ ^°/o 0C* VS0'1 "nan^n'^ srecJstev za izgradnjo objektov 
i ^ecenzent dr. J. Kristan je ocenil, da je elaborat kvaliteten n 'zčrpen in da je predavatelj dobro pojasnil delovanje RUŽV 

vseh vidikov. Strokovno so obravnavani vsi zapleteni vplivi 
a delovno in bivalno okolje. Elaborat je dopolnil s podatki 
radioaktivnosti tekočih izpustov iz RUŽV in ocenil relativni 

oprinos glavnih kontaminantov (urana in radija) k kontami- 

izt !/'• naravn'h vodotokov. Čeprav so vsi vplivi radioaktivnih II|u
6k iz obratov RUŽV na okolje še pod dopustnimi in sprejem- 

sk Iv' meiami' svetuje, da naj RUŽV pri svojem delu vseskozi 
izv Za uresr|i^evanje ALARA principa, t. j. da naj stalno 
nj,

ala potrebne ukrepe, ki bi zmanjšali odvajanje radioaktiv- ■h snovi v okolje, v vodo in v zrak. 
o razPravi, ki se je razvila po predavanju je bi izražen dvom 
Do k'1"081' kontnih brežin odlagališča Boršt. To velja še sebno, če bi sedanja urejenost ostala za daljše obdobje, 

oziroma po opustitvi odlagališča. Brežine bo potrebno sani- 
rati tako, da tudi čez 50 let ne bo erozijskih poškodb odlaga- 
lišča, tudi ko rudnik ne bo več obratoval. Predlagali so, da na| 
bi brežine prekrili z večjimi skalami ter zgornjo last stabilizirali 
s travnatim koreninskim sistemom. Drevesa in grmovje ne 
pridejo v poštev. Še boljše pa bi bilo, če bi jalovino vračali 
nazaj v opuščene rove. S tem bi se zmanjšala tudi ekshalacija 
radona in izluževanje radioaktivnih snovi. Študija o dokončni 
sanaciji in ureditvi odlagališča Boršt bi morala podati 
ustrezne rešitve. Razmisliti je tudi o debelejšem prekrivanju 
HMJ (sedaj 25 cm), da bi tako zmanjšali izhajanje radona. 
UNSCEAR poročilo ZN za leto 1988 je podalo npr tudi tabelo 
učinkovitosti raznih prekrivk. Odlagališče Boršt je sedaj še 
aktivno, kapaciteta pa je za 15 let delovanja RUŽV, pri polni 
proizvodnji rumene pogače. 

Razpravljalci so opozorili na pomen avtoriziranih mej. Te bi 
bilo potrebno določiti tudi za RUŽV. Ker je RUŽV še v razvoju, 
ima sedaj sprejete le interne meje kontaminacije delovnega 
okolja. Preseganje teh mej naj bi bil tudi prvi indikator nenor- 
malnih obratovalnih pogojev, zato je stroga kontrola teh mej, 
redni program in postopki delovanja službe za varstvo pred 
sevanji v RUŽV, več kot potrebno. 

Avtorizirane meje pa bi morali določiti tudi za druga 
področja gospodarstva, kjer nastopajo viri ionizirajočih 
sevanj, ki posredno kontaminirajo tudi življenjsko okolje 
v Sloveniji. 

Dobro sprejet je bil program RUŽV o zdravstvenem varstvu 
delavcev, po katerem se redno pregledujejo izpljunki rudarjev 
na odluščene bronhialne celice zaradi zgodnjega odkrivanja 
pljučnega raka, čeprav naši predpisi takih preiskav izrecno ne 
zahtevajo. 

Razprava je pokazala različne poglede na metodologijo 
določanja najbolj obremenjene skupine prebivalcev, na 
katere naj bi še vplivali izpusti (predvsem radon) iz RUŽV, t. j. 
na določanje »kritične« skupine. Osvojen je bil predlog, da 
naj avtorji zapišejo svoje poglede in mnenja, ki naj se 
naknadno vključijo v gradivo za oceno vplivov. Poudarjen je 
bil tudi pomen bioloških indikatorjev kontaminacije okolja. 
Nekaj teh indikatorjev je že v rednem programu nadzora 
okolja, dodatni pa bi morda osvetlili še druge vidike in ver- 
jetno pocenili nadaljnje preiskave. 

Trditev, da povečana proizvodnja RUŽV, sama po sebi ne bi 
povečala tudi škodljivih vplivov na okolje, je težko zagovarjati. 
Znano je, da je vpliv večje proizodnje mogoče izravnati le 
z dodatnimi varstveno-tehnološkimi ukrepi. 

V razpravi se je pokazalo, da vpliva RUŽV na okolje ne 
moremo pravilno oceniti, če ga ne primerjamo z drugimi 
rudniki oziroma z ostal|mi onesnaževalci okolja. Potrebno je 
narediti primerjavo RUŽV z drugimi rudniki urana v svetu in 
navesti reference, saj bi tako delegati lažje prišli do zaključ- 
kov. Dodajo naj se tudi tuji predpisi v rudnikih urana. Dobro bi 
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bilo tudi vključiti poročilo IAEA o delovanju RUZV, čim bo 
izdelano oz. dostopno. 

Objektivno bomo lahko ocenili kaj pomeni vpliv RUŽV na 
okolje v Sloveniji šele, ko bomo imeli enako kvalitetne 
podatke o emisijah radona iz drugih neuranskih rudnikov, iz 
dimnikov termocentral, iz deponij pepela, iz uporabe zemelj- 
skega plina in za izhajanje iz tal pri raznih geoloških formaci- 
jah zemljišč pri nas. 

Ponovno je bil poudarjen pomen ugotovljanja radona 
v hišah in potrebnost takojšnjega ukrepanja za zniževanje 
koncentracije radona (s kratkoživimi potomci) v bivalnih pro- 
storih. V diskusiji je bilo tudi povedano, da je zrak v delovnem 
okolju nekaterih naših rudnikov močno onesnažen z rado- 
nom. Navedeni so bili npr. rezultati nekaterih meritev iz leta 
1985 v Mežici, kjer je koncentracija radona presegala interne 
kriterije. Kljub večletnemu izpostavljanju rudarjev radonu, 
tam niso zasledili povečane obolevnosti za pljučnim rakom. 

V nadaljnji razpravi je bilo tudi omenjeno, da v odpadnih 

vodah nastopajo poleg urana in radija tudi drugi radionuklidi 
iz uranove razpadne vrste, ki sedaj ni več v sekularnem 
ravnotežju. Ta vrsta (niz) je bila namreč zaradi kemijske sepa- 
racije prekinjena, radon predhodnik radioaktivnega svinca in 
polonija pa je uhajal v zrak in s tem zmanjšal količine teti 
radioizotopov v vodah. Izvršene so bile že nekatere analize 
teh onesnaževalcev, ki kažejo na relativno majhen prispevek 
le-teh k skupni obremenitvi voda oz. okolja. Iz dosedanjih 
meritev je razvidno, da celokupna obremenitev potoka Bre- 
bovčica z radioaktivnimi snovmi ne presega 20% s pravilniki 
določene meje za pitno vodo. Potrebno pa bo še z novimi 
meritvami in s študijem razjasniti kemijsko-fizikalno obnaša- 
nje in oblike teh malih količin radionuklidov in njih porazdeli- 
tev v odpadnih jalovinah in v okolju. 

Med razpravo je bilo večkrat poudarjeno, da so bile vse 
strokovne predstavitve dobro pripravljene in kvalitetno 
vodene. Omogočile so vrsto novih spoznanj, tako strokovnja- 
kom, kot tudi širšim skupinam zainteresiranih. 

Obratovanje RUŽV in njegovi vplivi na okolje 

2.0.0 TEHNOLOGIJA VAROVANJA OKOLJA 

2.1.0 Tehnologija pridobivanja in predelave 
uranskih rud 

2.1.1 Geološke značilnosti 
Masiv Žirovskega vrha pripada žirovsko-idrijski tektonski 

enoti oziroma zahodnemu delu savskih gub. Zanj je značilna 
masivna in luskasta zgradba ter polegle in pretrgane gube. Na 
ožjem območju rudišča so razvite tri litostratigrafske forma- 
cije permo-karbonska, siva grodenska in rdeče grodenska. 
Orudenje se pojavlja v sivem konglomeratu in sivem pešče- 
njaku sive grodenske formacije v treh pasovih, v katerih 
nastopajo rudna telesa v obliki trakov z rudnimi gnezdi in 
jedri. 

Kot tektonski elementi se pojavljajo nagubanost, prelomi in 
klivaž. Gubanje se v glavnem podreja tako imenovani dvojni 
»S« strukturi, ki je karakteristična za rudišče. Prelomi in 
razpoke so pogosti. Poleg dveh oz. treh glavnih sistemov 
prelomov nastopa še vrsta manjših. 

Klivaž pa je razvit v celem rudišču. Gostota klivaža je 
odvisna od bližine prelomov in temen gub ter vrste kamnin. 

V samem rudišču se pojavljajo manjši dotoki vode vendar 
ne v veliki meri. 

Talnina in krovnina se v geološkem pogledu ne razlikujeta 
od rudnega pasu in pripadata običajno isti sivi grodenski 
formaciji. Zato je velikost opredelitve rudnega telesa odvisna 
tudi od kriterijev eksploatacije. Kot za večino uranskih rud je 
tudi za rudo iz Žirovskega vrha značilna nizka koncentracija 
urana v rudi. Kljub temu pa je ležišče urana Žirovski vrh od 
vseh poznanih uranskih ležišč v Jugoslaviji najperspektiv- 
nejše tako v pogledu dosedaj že znanih zalog rude, kakor tudi 
v pogledu možnosti ugotovitve novih. 

2.1.2 Rudarsko-tehnične značilnosti 
Zaradi nizke koncentracije urana v rudi in zaradi nepravil- 

nih oblik rudnih teles in neregularnosti nastopanja orudenja 
v rudišču je vpeljano selektivno odkopavanje s čim manjšimi 
odkopnimi izgubami. Pojav radona in njegovih potomcev 
zahteva posebne ukrepe, predvsem v pogledu prezračevanja 
delovišč. Vsebnost prostega kremena, ki je v grodenskem 
peščanjaku visoka, zahteva ravno tako kot pojav radona, 
določene ukrepe tako v zvezi s prezračevanjem delovišč, kot 
v zvezi z vrtanjem in nakladanjem. 

2.1.3 Lokacija 
Mesto pridobivanja uranove rude je pogojeno z nastankom 

rudišča v masivu Žirovskega vrha, ki je najbližje površini blizu 
zaselka Todraž. 

Glede na visoke transportne stroške rude je bila tudi loka- 
cija predelovalnega obrata izbrana v neposredni bližini takrat 

bodočega oziroma sedanjega jamskega obrata. 
Zaradi bližine naselja Gorenja vas in ozke doline potoka 

Brebovščice je bila odločitev o mikrolokaciji zunanjih jamskih 
objektov in predelovalnega obrata zelo zahtevna. Zavest 
o kvaliteti prostora v Zgornji Poljanski dolini in potreba zaš- 
čite okolja sta narekovala investitorju kvalitetno in vsem 
postavljenim zahtevam ustrezno končno rešitev. 

Rudnik urana Žirovski vrh je v lokacijskem postopku pri 
izdelavi dokončnega predloga imel z upravnimi organi, zlasti 
z Republiškim sekretariatom za urbanizem, Republiškim 
komitejem za energetiko, Republiškim sanitarnim inšpektora- 
tom, Republiško skupnostjo za ceste, Zvezo vodnih skupnosti 
Slovenije, SO Škofja Loka, KS Gorenja vas, PTT in ostalimi 
več razprav, na osnovi katerih so ti organi podali detajlne 
lokacijske pogoje, zlasti iz sanitarnih, vodnogospodarskih, 
prometnih, tehničnih, krajevnih, energetskih, varnostnih, 
komunalnih, zemljiško-pravnih ozirov in podali v svojih 
soglasjih, ki so citirana v lokacijski dokumentaciji pogoje 
gradnje. Vsi zahtevani pogoji so bili pri izgradnji izpolnjeni, 
kar se je tekoče preverjalo že ob izdaji gradbenih dovoljenj in 
kasneje pri tehničnih pregledih in izdaji uporabnih dovoljenj 
za objekte. 

Z izdelavo posebnih študij, raziskav in vrednotenja je bila 
izbrana najprimernejša mikrolokacija posameznih objektov. 

Rezultati teh študij, raziskav in vrednotenja so vplivali na 
nekatere spremembe napram prvotno predvidenemu kon- 
ceptu izgradnje Rudnika urana Žirovski vrh. Razlike so pred- 
vsem v naslednjem: 

- lokacija predelovalnega obrata je bila prestavljena s pla- 
toja Dobravščic tik nad Gorenjo vasjo v dolino Todraž bližje 
k rudniku. 

- V tehnologiji predelave uradnove rude, ki je izvedena, je 
namesto prvotno predvidenega že klasičnega postopka pre- 
delave uranove rude, z realizacijo dosežkov domačega znanja 
zgrajena zaprta tehnologija z recikliranjem odpadne vode, 
s tem pa je bil rešen problem tehnoloških odplak, 

- zaradi izboljšav pri ločevanju izlužene rude od lužnice se 
namesto prvotno predvidenih zgoščevalnikov uporabljajo 
tračni filtri, kar se je v nadaljevanju poleg zmanjšanja porabe 
vode in energije poznalo tudi na spremembi odlagališča 
hidrometalurške jalovine. Suho odlaganje je nedvomno 
v pogojih lokacije smatrati kot ekološko ustrezno, 

- odlagališča rudniške izkopanine in hidrometalurške jalo- 
vine ter deponije rude so ekološko ustrezneje zasnovana, 
imajo najmanjšo možno površino ter so prestavljena zaradi 
boljšega prezračevanja v višje lege. 

Večji del površin, ki jih je zasedel RUŽV s svojimi objekti, je 
gozdnat, le manjši del so travniške površine. Neposredno sta 
bili prizadeti dve kmetiji na sotočju Todražice in Brebovščice, 
s tem pa tudi nekaj njivskih površin. 

Odgovoren odnos do zemljišča, ki ga je rudnik potreboval 
za gradnjo pomeni tudi zmanjšanje prvotno načrtovanih 
potreb in lokacij od 300 ha na dejansko odkupljenih 74,4 ha 
površine, od tega za potrebe: 
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Odgovoren odnos do zemljišča, ki ga je rudnik potreboval za gradnjo 

pomeni tudi zmanjšanje prvotno načrtovanih potreb in lokacij od 300 

ha na dejansko odkupljenih 74,4 ha površine, od tega za potrebe: 

a) jalovišč: Jazbec 

Boršt 

infrastruktura: ceste, 

zadrževalni bazen, pete deponij 

Skupaj: 

c) površina objektov 

proizvodni objekti 

poslovni objekti (skladišča, 

delavnice) 

Skupaj: 

d) zemljšča v lasti RUZV, ki jih 

uporabljajo kmetje za kmetijsko 

in gozdarsko dejavnost 

Skupaj zemljšč RU2V nad rudišČem: 

2-1-4. Tehnologija pridobivanja uranove rude 
Nastopanje uranove rude v grodenskem peščenjaku na 

Področju rudišča Žirovski vrh v majhnih, nepravilnih rudnih 
•elesih postavlja selektivno pridobivanje kot enega od najpo- 
membnejših parametrov tehnologije pridobivanja. 

Pri tem se upošteva še druge dejavnike delovnega okolja 
kot so: 
~ stabilnost jamskih prostorov 
~ prisotnost radona in njegovih potomcev 
~ kremenov prah 
"" izpušni plini jamske mehanizacije 

Tehnologija pridobivanja je v največji meri podrejena selek- 
tivnemu pridobivanju uranove rude. To pomeni, da so del 
tehnologije pridobivanja tudi geološke raziskave, opredelitev 
°dKopnih rezerv, odpiralna in pripravljalna dela. 

Stabilnost jamskih prostorov vpliva na učinkovitost odko- 
Pavanja 

12,0 ha 

26,0 ha 

8,0 ha 

46,0 ha 

6,0 ha 

0,8 ha 

1,0 ha 

1,8 ha 

20,6 ha 

74,4 ha 

Radon in njegovi potomci, izpušni plini jamske mehaniza- 
cije ter kremenov prah pa so onesnaževalci jamskega zraka in 
škodljivo vplivajo na zdravje zaposlenih. 

Tehnologija pridobivanja rude je izbrana tako, da omeji 
vpliv vseh navedenih onesnaževalcev pod zakonsko določene 
mejne vrednosti. 

Od prvotno izbrane komorno steberne odkopne metode od 
zgoraj navzdol, ki je sicer dala dokaj ugodne rezultate 
v pogledu zmanjševanja vplivov radona in njegovih potomcev 
ter kremenovega prahu na zaposlene se je z razvojem 
odkopne metode prešlo na odkopavanje od spodaj navzgor 
z uporabo zasipa. S tem se je povečala selektivnost pridobiva- 
nja istočasno pa so se zmanjšale odkopne izgube in še 
dodatno izboljšala stopnja zaščite napram vsem onesnaževal- 
cem zraka. Pri izgradnji Rudnika urana Žirovski vrh se je že od 
samega začetka, to je v fazi projektiranja, upoštevalo radiolo- 
ško zaščito in osnovne principe prezračevanja, ki veljajo za 
uranske rudnike in sicer: 

b) posebej urejene površine (operativni 

platoji, komunalne naprave, kanaliza- 

cija) 
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- Glavni odpiralni in pripravljeni objekti, ki so uporabljeni za 
dovod svežega zraka so izdelani v jalovini 
- Sistem prezračevanja posameznih odkopov je pregleden 
in obstaja možnost učinkovitega nadzora nad zračenjem. 
- Napredovanje posameznih delovišč znotraj odkopa je izve- 
deno v smeri proti zračnemu toku. Izrabljen - onesnaženi 
zrak se vodi direktno v izhodni zračni tok. 
- Odkopi in odkopna delovišča so pretežno pretočno prezra- 
čevana, kar zagotavlja možnost stalnega intenzivnega prezra- 
čevanja. 
- Stara dela so nedostopna. 
- Odkopavanje od spodaj navzgor z uporabo zasipa zagotav- 
lja stalno enake dimenzije odkopov kar močno vpliva na 
enakomerno in učinkovito prezračevanje. Površina rude izpo- 
stavljene jamski atmosferi je manjša in zato je tudi količina 
sproščenega radona manjša. 
- Količina istočasno odstreljene rude je majhna zaradi selek- 
tivnega odkopavanja kar istočasno pripomore k manjšemu 
sproščanju radona. 

Iz navedenega je razvidno, da je jama rudnika urana Žirov- 
ski vrh odprta in pripravljena tako, da maksimalno upošteva 
nastopanje radona. Sistem prezračevanja zagotavlja inten- 
zivno prezračevanje odkopov. 

Za izvajanje vseh rudarskih del v jami RUŽV je nabavljena 
moderna breztirna oprema na pogon z diesel motorji. Vsa 
vrtalna dela opravijo posebni vrtalni vozovi na elektro-hidra- 
vlični pogon z eno ali dvema ročicama na katerih so pritrjene 
posebne lafete z visokoučinkovitimi udarno sučnimi kladivi za 
vrtanje kartonažnih in minskih vrtin. 

Z jamskimi nakladalci z žlico prostornine 2 m3 se opravijo 
vsa nakladalna dela, dočim so za transport rude in jalovine po 
jami in na površino nabavljeni posebni jamski kamioni nosil- 
nosti 12 t. 

Za zasip se uporablja doma konstruirane samohodne 
lučalce, za podgrajevanje pa posebne stroje za vgradnjo 
sider. Vgradnja posebnih dolgih vrvnih sider se opravlja 
z doma konstruiranim strojem BERIL 325. 

Tehnologija pridobivanja uranove rude je zasnovana na 
sodobnih principih, ki veljajo za pridobivanje uranove rude 
tako v pogledu zaščite zaposlenih in varovanja okolja kot 
v pogledu učinkovitosti s tehno.loško-gospodarskega vidika. 

2.1.5 Tehnologija predelava uranove rude 
Tehnološki postopek predelave uranove rude je shematsko 

prikazan na priloženi shemi. 
Z mletjem in klasiranjem se zdrobljena ruda zmelje na pravo 

velikost potrebno za izluževanje. Zdrobljena ruda prihaja 
v predelovalni obrat po transportnem traku iz drobilnice in 
pada v silosa kapacitete vsak po 5001. Iz vsakega silosa potuje 
ruda preko tračnih dodajalnikov spremenljive hitrosti na tran- 
sportni trak, ki transportira rudo v palični mlin. V mlinu, ki je 
v zaprtem krogotoku s hidrociklonom se ruda zmelje tako, da 
je 98% delcev manjših od 0,6 mm. Voda se dodaja na vstopu 
skupaj z rudo, ter na izstopu za korekcijo gostote vtoka 
v hidrociklon. Preliv hidrociklona gre preko avtomatskega 
vzorčevalnika v primarno izluževanje. Izliv hidrociklona se 
vrača v palični mlin. 

V izluževanju prehaja uran iz rude v vodno raztopino kot 
uranilsulfat. Hitrost prehoda je proporcionalna koncentraciji 
reagentov, temperaturi izluževanja, reakcijski površini in difu- 
zijskemu koeficientu s površine v raztopino. Izluževanje 
poteka v dveh stopnjah. Prednost dvostopenjskega izluževa- 
nja je v tem, da se preostala žveplova kislina iz druge stopnje 

izluževanja po filtraciji gošče vrača v prvo stopnjo in tako se 
zmanjša poraba žveplove kisline Prvo stopnjo izluževanja 
predstavljata dva gumirana izluževalna tanka opremljena 
z mešali, ki sta vezana zaporedno. Prva stopnja izluževanja 
poteka pri temperaturi okolice. Iz prve stopnje se vodi gošča 
v zgoščevalnik. I»zliv zgoščevalnika se vodi v drugo stopnjo 
izluževanja, ki jo predstavljajo štirje zaporedno vezani tanki- 
Kislina se dodaja v prvi in tretji tank, ki sta tudi ogrevana 
direktno s paro na temperaturo 60°C. Natrijev klorat, ki služi 
kot oksidant se dodaja v prvi in drugi izluževalni tank. Iztok iz 
druge stopnje izluževanja teče v polnilni rezervoar filtracije. 

Po izluževanju je potrebno raztopino urana ločiti od netop- 
nega ostanka. Raztopina urana (filtrat) se vrača v prvo stopnjo 
izluževanja, izprani ostanek (hidrometalurška jalovina) se 
transportira na deponijo Boršt. Filtracija poteka na dveh hori- 
zontalnih tračnih filtrih, ki sta vezana vzporedno. Za uspešno 
filtracijo je zelo pomembno pravilno dodajanje gošče na filtre 
ter pravilen dodatek flokulanta. Vsak filter je razdeljen v tri 
izpiralne cone, v prvih dveh se pogača izpira s pralno vodo 
filternega platna, v tretji pa s svežo vodo. Za uspešno filtracijo 
je pomembno dobro pranje filternega platna, ki se vrši z očiš- 
čeno tehnološko vodo. Preveč trdnih delcev v raztopini po 
filtraciji bi v sloventni ekstrakciji tvorilo stabilne emulzije, zato 
je potrebno lužnico očistiti suspendiranih delcev. To izve- 
demo v bistrilniku in peščenih filtrih. Za dobro delovanje 
bistrilnika se dodaja flokulant. Pred vstopom v solventno 
ekstrakcijo se bistra uranova lužnica ohladi v toplotnem me- 
njalniku. 

Bistra uranova lužnica vsebuje nizko koncentracijo urana in 
zaradi neselektivnosti izluževanja vsebuje veliko nečistoč, ki 
pa šo nezaželene v uranovem koncentratu. Zato se v solventni 
ekstrakciji uran očiti teh nečistoč in istočasno koncentrira. 
Uran se najprej ekstrahira iz lužnice v organsko fazo, ki je 
selektivna na uranil sulfatni kompleks. Ta proces se imenuje 
ekstrakcija. Po ekstrakciji se uran iz polne organske faze 
aluira v raztopino amonijevega sulfata. Ta proces imenujemo 
elucija. Oba procesa potekata v mešalno ločilnih enotah, kjer 
se obe raztopini prvo zmešata in kasneje ločita. 

Uran se obori v obliki amonijevega diuranata ob uvajanju 
koncentrirane amoniakove vodice ali plinskega brezvodnega 
amoniaka pri 60 do 70° C v dveh obarjalnikih. Oborjeni amoni- 
jev diuranat transportiramo na izpiranje v zgoščevalnik in 
centrifugo, kjer se izpere še s tehnološko vodo iz zaprtega 
krogotoka. Pogača iz centrifuge se vodi v sušilnik, nato pa se 
posušen koncentrat pakira v kovinske sode, ki se skladiščijo 
v skladišču uranovega koncentrata. Lužnico iz solventne eks- 
trakcije (rafinat) brez urana je potrebno nevtralizirati predno 
se vrača v proces kot tehnološka voda. Zato jo transportiramo 
v nevtralizacijski tank, kamor se dodaja apneno mleko. Za 
oksidacijo v naslednjih dveh tankih se uvaja komprimiran 
zrak. Tako predelana lužnica se nato vodi v zgoščevalnik, kjer 
kota preliv zgoščevalnika dobimo tehnološko vodo, izliv pa 
črpamo na bobenski filter. Filterna pogača (rdeče blato) se 
preko transportnih trakov in kamionskega odvoza transpor- 
tira na jalovišče Jazbec. Rdeče blato se zaradi slabih samono- 
silnih lastnosti ne more suho odlagati zato se odlaga skupaj 
z jamsko jalovino na deponiji Jazbec. 

Hidrometalurška jalovina, ki je nastala pri ločevanju trdno- 
tekoče snovi na tračnih filtrih, se s kamioni odvaža po posebej 
zgrajeni cesti dolžine 3,5 km vzhodno od obrata na deponijo 
Boršt. Deponija je zgrajena na trdnem terenu in odvodnjavana 
tako, da drenažni in kanalizacijski sistemi lovijo vse vode 
z odprtih površin jalovišča v zadrževalni bazen. 
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tehno. 

NEVTRAUZA - 
CIJA 

flokulant 

voda 
L 

ZGOŠČEVANJE 

REZERVOAR 
TEHNOLOŠKE 

VODE 

filtrat 

hidratizirano 
apno 

FILTRACIJA . J 

PRIPRAVA 
apnenega rriekn 

apneno 
mleko 

IZGANJANJE 
AMONIAKA 

amonijev sulfat 

E LUCIJ A 

amonijev 
sulfat 

NH3 

OBARJANJE 

A D U 

izpiralna 
{ voda 

SUSENJE IN 
PAKIRANJE 

TEHNIČNI 

KONCENTRAT 
URANA 

JALOVINA JALOVINA 

SHEMA PREDELAVE 
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2.2. Zaščita delavcev RUŽV pred ionizirajočimi 
sevanji 

Za izdelavo ocene smo pregledali obilno obstoječo doku- 
mentacijo, in sicer: 

1. Zapisnik inšpekcijskega nadzora pristojnih republiških 
inšpekcij: Republiškega rudarskega ter sanitarnega inšpekto- 
rata (RRI in RSI). 

.2. Poročila in rezultate meritev radioloških supervisorjev 
rudnika: Službe radiološke zaščite Instituta za medicinu rada 
i radiološku zaštitu dr. Dragomir Karajovič iz Beograda (SRZ- 
MR i RZ) ter Odseka za zaščito pred sevanji Inštituta Jožef 
Stetan (OZS-IJS). 

3. Poročilo pooblaščenih zdravstvenih institucij o opravlje- 
nih pregledih in preiskavah delavcev 

4. Knjige meritev in radiološkega nadzora RUŽV 
5. Letna poročila služb za varstvo pri delu in varstvo pred 

sevanji RUZV in GZL pristojnim upravnim organom (RSI in 
RRI). 

Na podlagi pregleda podajamo posamezne analitske ocene, 
ki so izdelane v kronološko obratnem zaporedju kot jih je 
podal akademik prof. dr. A. O. Župančič v svojih dosedanjih 
prispevkih k tej problematiki. 

2.2.1 Izpostavljenost delavcev RUŽV ionizirajočemu sevanju 
in iz nje izhajajočih zdravstvenih posledic 

Individualni izračuni prejetih letnih doz so podani v sedaj 
veljavnih indeksih letne efektivne ekvivalentne doze (LEED), 
ki predstavljajo razmerja med prejeto dozo vsakega posamez- 
nega delavca napram zakonsko opredeljeni dopustni dozi. 

Med leti 1979 in 1989, ko je število jamskih delavcev 
narastlo od dobrih sto do skoraj tristo zasledimo le leta 1987 
in 1988 po 2% delavcev, katerih indeks LEED malenkostno 

Število 
analiz 

1985 665 

1986 672 

1987 523 

1988 635 

presega vrednost 0,3 (leta 1987 max. 0,31 in leta 1988 max. 
0,37). 

Približno polovica delavcev je v tem obdobju prejela dozo 
med 0,3-0,1 - preostala polovica pa pod 0,1. 

Okrog 80% prejete letne doze odpade na notranjo obseva- 
nost predvsem bronchialnega epitala z radonovimi kratkoži- 
vimi potomci, okrog 20% doprinese k letni dozi sevanje y. 
dolgoživi a sevalci U-razpadne vrste pa le do 1%. 

Index LEED se izračuna po obrazcu: 

(prejeta letna doza v WLM / 5 WLM) + 
+ (prejeta letna doza v mSv / 50 m Sv) + 
(prej. let. doza dolg. a seval. U razp. v Bq / 1700 Bq) 

Pri pregledu poročil, spričeval ter izvidov pristojnih zdrav- 
stvenih institucij nismo v tem obdobju zasledili nobenih obo- 
lenj, ki jih lahko pripišemo ionizirajočemu sevanju. 

Pač pa zasledimo v poročilu Inštituta za pljučne bolezni in 
TBC - Univerzitetnega kliničnega centra na Golniku (1982) 
v kompleksnem pulmološkem pregledu 50 rudarjev Žirov- 
skega vrha ugotovljeni 2 pneumokoniozi (GZL) in 2 suma na 
silikozo (1 RUZV in 1 GZL). Vsi so bili nato premeščeni na dela 
izven jame, kjer ni zaprašenosti delovne atmosfere z fibroge- 
nim prahom. 

Iz rezultatov citoloških preiskav odluščenih celic bronhial- 
nega epitala v izpljunkih (sputum) je razvidno, da doslej pri 
nikomer niso bile odkrite niti precancerozne niti canoerozne 
celice (Izvidi citodiagnostičnega laboratorija IPB in TBC Gol- 
nik od I. 1981-1989. 

Iz knjige analiz seča na uran povzemamo, da je bilo leta 
1985 (pričetek proizvodnje rumene pogače ADU) od 665 vzor- 
cev urina 2,1% takih v katerih je bila presežna vrednost 50 g/l. 

V naslednjih letih se z utečenostjo delovnega procesa situ- 
acija izboljša. 

Število analiz 

med 20 in 50 g/l nad 50 g/l 

43 14 

14 1 

16 1 

12 1 

Iz letnega poročila upravnim organom za leto 1985 je raz- 
vidno, da je v času letnega remonta obrata predelave poslano 
na Nefrološko kliniko UKC v Ljubljani na večdnevne preiskave 
ledvičnih funkcij 5 najbolj izpostavljenih delavcev (večkratne 
in višje vrednosti urana v seču). Pri pregledih niso ugotovili 
nobenih okvar niti disfunkcij ledvic. 

Iz letnih poročil (izračuni doz) Geološkega zavoda Ljubljana 
(GZL) je razvidno, da je med leti 1969 - 1973 med povprečno 
30 rudarji preseglo po sedaj veljavnih kriterijih, mejo LEED 
okrog polovica (največji individualni indeks po letih (1,75 
- 2,08 - 1,33 - 1,59- 1,21), preostala polovica je prejela letne 
doze med 1 - 0,3 le posamezni rudarji pa so prejeli dozo med 
0,3-0.1. 

V obdobju 74-79 ne zasledimo več prekoračitev letne mejne 
doze - okrog polovice prejme med 1 - 0,3, med preostalimi 
večji del od 0,3 - 0,1 - do desetine pa pod 0,1. V tem slučaju je 
po letu 1977 pomemben porast števila zaposlenih (skok na 
preko 100). Po poročilu pristojnih zdravstvenih služb povze- 

mamo, da tudi v tem obdobju niso odkrili obolenj, ki bi bila 
posledica izpostavljenosti 10 sevanjem. 

Pisnih virov o prejetih dozah ter zdravstvenem stanju rudar- 
jev, ki so rudarili v Žirovskem vrhu med leti 1961-1971 ter bili 
zaposleni pri Institutu za geološko-rudarska istraživanja i ispi- 
tavanja nuklearnih i drugih mineralnih sirovina, Beograd, 
Rovinjska 12 - v Sloveniji ni. 

V poročilu ameriškega strokovnjaka dr. Holidaya, ki je I. 
1964 obiskal jamo in izvedel nekaj meritev ter v referatu 
Kontrolna merenja radona i potomaka u rudniku urana Žirov- 
ski vrh 1961-84. (Hajdukovič i dr. - XIII. Jugoslovanski simpo- 
zij zaščite od zračenja, Puta 1985, II. knjiga 533-536) so nam 
dostopni edini podatki tega obdobja v kontaminaciji jamske 
atmosfere. 

2.2.2 Ukrepi za znižanje izpostavljenih ionizirajočim 
sevanjem 

Ker ie notranja obsevanost pljuč z radonovimi kratkoživimi 
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potomci dominantna je intenzivna in učinkovita ventilacija, ki 
doseže tudi vsa delovišča prednosti ukrep za znižanje doz. 

Po preboju jaška 430 - 580 je bila na P-1 postavljena 
ventilacijska postaja s pretokom zraka 600 m3/min. 

Nihanja letnih doz po tej vzpostavitvi pretočnega zračenja 
pa do 1.1979 lahko pripisujemo le lokacijam delovišč -1, j. njih 
oddaljenosti od glavnega zračnega toka oziroma dolžini in 
kvaliteti sistemov separatnega zračenja. 

Septrembra 1979 se je s postavitvijo dodatne ventilacijske 
postaje v P-10 količina prečrpanega zraka skozi jamo več kot 
podvojila s ca 1000 m3/min na ca 2500 m3/min. Od septembra 
1982 se po inštaliranju provizorične ventilacijske postaje v P- 
36 ta količina zviša na 3300 m3/min, od julija 1983 po zakonu 
VOD-16 na P-1 pa na ca 7000 - 7500 m3/min. Od aprila 1985 
- zagon prvega VOD-21 na P-36 - se količina prečrpanega 
zraka dvigne na 10.000 m3, aprila 1987 se doseže z zagonom 
drugega VOD-21 na P-36 16- 17.000 m3/min. da bi po zadnji 
spremembi ventilacijske postaje v P-1 dosegla 19.000 m3/min. 

Učinkovitost gornjih ukrepov potrjujejo tako izračuni LEED 
za to obdobje kot tudi rezultat meritev koncentracij radona in 
njegovih kratkoživih potomcev. Slednje najdemo v knjigi 
radioloških meritev SRV RUŽV, v rednih polletnih poročilih 
supervisorja in zapiskih inšpekcijskih pregledov RSI. Izmer- 
jene koncentracije v jami se ob pravilno delujoči separatni 
ventilaciji v območju 0,1 - 0,3 WL. 

Drugi pomemben ukrep je protiprašna zaščita (fibrogeni 
prah z doplgoživečimi asevalci U-razpadne vrste). Uvedba 
modernih elektrohidravličnih vrtalnih garnitur od I. 1979 
naprej zagotavlja nizko zaprašenost delovne atmosfere med 
vrtanjem vrtin - saj stroji avtomatsko zablokirajo ob nezadost- 
nem pretoku oz. pritisku vode v vrtalni kroni. Obvezno moče- 
nje izkopnine z vodo pred transportom pa bistveno zreducira 
zaprašenost delovne atmosfere med tovrstnimi delovnimi 
operacijami. 

Da bi se preprečilo vdihovanje saj, so vozniki nakladalcev 
oskrbljeni z naobraznimi maskami s filtri Airstream Helm AH 
6, z aktivnim sistemom črpanja in filtriranja zraka - ki jih 
vzdržuje SRV od I. 1985 in z njimi oskrbi delavce »za posebne 
Pogoje dela« - pa varuje rudarje pri delu v eventualnih 
Prakontaminiranih področjih. 

V obrat predelave, ki je pričel s poskusnim obratovanjem 
jeseni 1984 je vgrajen ventilacijski sistem, ki odsesava radon 
'z prostrojev kjer ta intenzivno eskalira. Na delovnih mestih, 
kjer je možen vnos rumene pogače amondiuranata (ADU) 
v organizem, so delavci zavarovani ali z zaščitnimi havbami 
z dovodom čistega zraka ali z naobraznimi maskami s filtri. 

2-2.3. Organizacijske sheme za izvajanje varstva pri delu 
Leta 1980 je RUŽV osnoval lastno Službo varstva pri dleu, 

v okviru katere je septembra istega leta pričela delovati 
Služba varstva pred sevanji. Aprila 1981 je prispela merilna 
oprema, pomembna predvsem ker v petih minutah izmerjena 
koncentracija radonovih kratkoživih potomcev omogoča 
takojšnje eventualne ukrepe, poleg tega pa tudi veliko število 
rneritev v posamezni izmeni. 

V službi dela sedaj 6 delavcev. 
Delo službe nadzira pooblaščeni supervisor SRZ IMR i RZ. 
V obdobju od 1979-1989 je dvakrat letno preverjal točnost 

in delovanje merilnih aparatur, ter izvedel primerjalne meritve 
radioloških parametrov tako v jami, kot tudi v obratu prede- 
lave uranove rude. 

Aktivno zdravstveno varstvo je do I. 1981 izvajal Center za 
Medicino dela Zavoda za varstvo pri delu SRS v sodelovanju 
z IMR i RZ, od leta 1981 pa Dispanzer za medicino dela 
Zdravstvenega doma Škofja Loka. 

Leta 1982 sta Dispanzerja za medicino dela Škofja Loka in 
Krško izdelala program aktivnega zdravstvenega varstva 
delavcev. Ta je povzet po 8 poglavju WHO in IAEA Safety 
Standard N° 43: Manual on Radiological Safety in Uranium 
and Thorium Mineš and Mills. 

Osnova tega varstva so predhodni pregledi delavcev pred 
*aposlitvijo in najmanj 1 vsakoletni preventivni zdravstveni 
Pregled med zaposlitvijo - najmanj v obsegu, ki ga predpi- 
suje omenjeni »program«. 

Po tem programu se med drugimi tudi dvakrat letno dostav- 
ijo citodiagnostičnem laboratoriju Inštituta za pljučne 
bolezni in TBC UKC Golnik po 3 sputumi v razmaku par dni od 

vsakega rudarja, ki doseže 10-letni jamski staž (edina doslej 
priznana metoda za zgodnje odkrivanje pljučnega raka). 

- Mesečno analizira seč na uran pri delavcih obrata prede- , 
lave. Pri delavcih, ki delajo v prostoru sušenja in pakiranja 
rumene pogače pa vsakikrat 24 ur po delu v tem prostoru. 

Univerza Edvarda Kardelja - Višja šola za zdravstvene 
delavce - Oddelek za radiološke tehnike je z odločbo Repu- 
bliških komitejev za zdravstveno in socialno varstvo ter šol- 
stvo pooblaščen za izvajanje predpisanega izobraževanja iz 
varstva pred sevanji ter higiene. Tako so vsi delavci opravili 
pri tej šoli obvezni 10-urni tečaj, tehnično vodstveni kader pa 
80-urnega. 

Od leta 1967 do 1980 je Služba varstva pri delu s sodelova- 
njem Odseka za varstvo pred sevanji IJS izvajala radiološko 
varstvo v rudniku urana. Sodelavci IJS so prihajali opravljat 
radiološke meritve približno enkrat mesečno, sicer pa je meri- 
tve radona opravljal ustrezno usposobljen rudarski tehnik. 

Supervisorske naloge je izvajal IMR i RZ približno na enak 
način in v istem obsegu kot je že opisano. 

Aktivno zdravstveno varstvo delavcev je izvajal Center za 
medicino dela ZVD SRS s po dvema pregledoma letno, s tem 
da je vsaj pri enem od teh pregledov sodelovala ekipa JMR 
i RZ iz Beograda. 

V obdobju med leti 1961-71 so izvajali radiološko in aktivno 
zdravstvo delavcev Instituta za rudarsko-geološka istraživanja 
i ispitivanja nuklearnih i drugih mineralnih sirovina strokov- 
njaki IMR i RZ iz Beograda. Kompletna zdravstvena in radiolo- 
ška ekipa je prihajala dvakrat letno na Žirovski vrh ter opravila 
vse preglede in meritve. Občasno pa so medtem prihajali še 
delavci radiološkega varstva ter opravljali meritve. 

2.1.3. Objekti Rudnika urana Žirovski vrh 

2.1.3.1. Infrastrukturni objekti 
Za nemoteno in varno obratovanje je bilo zagotovljeno od 

infrastrukturnih objektov naslednje: 
- 2x20 kV daljnovod Žiri-Todraž 
- zajetje vode z novim cevovodom za dovod pitne vode iz 

Trebije v Todraž s priključkom na vodovod Gorenja vas- 
-Škofja Loka, 

- ATC Gorenja vas s kabelsko povezavo do Todraža in 
Škofje Loke, 

- rekonstrukcija ceste 324/2 Škofja Loka-Todraž je kon- 
čana na trasi Zminec-Gorenja vas, medtem ko odsek skozi 
Škofjo Loko in Gorenjo vas-Todraž, še ni končan. 

- zaradi večjega odziva domače delovne sile ter njenega 
interesa zaposlovanja v rudniku je bila stanovanjska gradnja 
izvedena samo 30% od prvotno predvidene, kar je vplivalo na 
bistveno zmanjšanje potrebnih površin v ravninskem delu 
Gorenje vasi. 

2.1.3.2 Zunanji objekti jamskega obrata 
Razporeditev objektov je pogojena ž namembnostjo objek- 

tov in njihovo funkcionalno soodvisnostjo. Višinsko situiranje 
ob izhodu iz jame (P-10) je privzeto po obstoječem nasipu 
pridobljenim z rudarjenjem v hribini (kota + 430 m) in narav- 
nim platojem že obstoječega garderobnega objekta iz časa 
geološko-rudarskih raziskav (kota + 436 m). Glavni vhod in 
izhod iz jame je na koti + 500 m, zaradi česar je bilo potrebno 
nekatere funkcije locirati v njegovi neposredni bližini. 

Objekti na koti 430 m so namenjeni za: 
- poslovno tehnična opravila rudnika, 
- tehnična, geološka in geofizična opravila, 
- vzdrževanje rudniške opreme in mehanizacije, 
- drobljenje rude in transport v silose na predelovalnem 

obratu, 
- transformiranje elektirčne energije za potrebe rudnika, 
- nudenje ustreznega standarda zaposlenim (garderobe, 

sanitarije, družbena prehrana), 
- pomožna opravila in pomožni objekti (skladišča, parki- 

rišča, 
- čistilne naprave za jamsko vodo. 
Objekti med koto 430 m in 500 m so namenjeni za: 
- transport moštva, mehanizacije in repromateriala v in iz 

jame, 
- transport rude v drobilnico in na deponijo pred drobil- 

nico, 
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- transport izkopanine na deponijo Jazbec, 
- transport rdečega blata na deponijo Jazbec. 
Obiekti na koti med 490 in 500 so namenjeni za: 
- vhod in izhod iz jame 
- preverjanje količine in kvalitete izkopanine, 
- pripravi agregatov za zasipavanje v jami, 
- točenje goriva za jamsko mehanizacijo, 
- čiščenie jamske mehanizacije. 
Lokacije posameznih ob|ektov upoštevajo pogoje temelje- 

nja na raščenem terenu in že stabiliziranem nasipu. Prav tako 
so bila pri lociranju objektov smiselno upoštevana navodila iz 
inženirsko geoloških, geotehničnih poročil in kart, ki jih je 
v fazi raziskovalnih del izdelal GZL Ljubljana, vsi objekti pa so 
grajeni tudi v skladu z zahtevo po IX. stopnji protipotresne 
varnosti. 

2.1.3.3 Objekti namenjeni varovanju okolja pri zunanjih 
objektih jamskega obrata 

Čistilna naprava za čiščenje jamske vode 
Jamska voda priteka po kanalu iz podkopa P-10 v katerega 

se predhodno že vljučijo tudi odpadne vode iz platoja na koti 
500 m na plato 430 m pri jamskem obratu. Jamsko vodo 
sestavlja naravna voda iz izvirov v jami ter tudi jamska tehno- 
loška voda, ki jo dobimo iz višje ležečih zajetij za potrebe 
tehnologije v jami. Njena onesnaženost močno variira in je 
odvisna od aktivnosti, ki potekajo v jami. Oensnaževanje 
predstavljajo fini suspendirani delci mineralnega izvora, ki so 
delno v velikosti koloidov, delno pa tudi dokaj hitro usedljivi. 
To so mineralne snovi iz skupine skriljavcev, karbonatov, 
silikatov, glinencev itd. 

Jamska mehanizacija še dodatno onesnažuje vodo z različ- 
nimi olji. Voda vselauje tudi manjše količine elementov kot so 
uran, torij, radij in radon. Tako onesnažena voda ni bila 
primerna za izpust v odprti vodotok, zato jo je potrebno pred 
izpustom očistiti. 

V ta namen je bila na osnovi laboratorijskih in polindustrij- 
skih raziskav izdelana tehnologija, ki je skupaj z rezultati 
raziskav dala osnovne smernice za zasnovo čistilne naprave. 
Čistilna naprava ima v postopku čiščenja vode sledeče faze: 

- odstranjevanje hitro vsedljivih snovi, 
- izdvajanje olj in maščob, 
- koagulacija z Al (SO^ x 18 H20 
- flokulacija z anionskim polielektrolitom, 
- sedimentacija, 
- zgoščevanje mulja, 
- dehidracija, 
- možnost občasne koprecipitacije Ra z Ba Cl2. 
V sklopu čistilne naprave so izvedeni naslednji objekti, ki 

vljučujejo predhodno navedene postopke: 
- večstezni peskolov, 
- lovilec olja, 
- reakcijski bazeni, 
- akcelerator, 
- zgoščevalec mulja, 
- komorna filterna stiskalnica, 
- naprave za pripravo, doziranje, merjenje, regulacijo in 

vodenje čistilne naprave. 
Tehnologija je izdelana tako, da voda, ki izteka glede na 

bistrost ne presega 80 mg/l suspendiranih snovi in glede na 
radioaktivnost ostaja pod mejnimi vrednostmi za pitno vodo. 

Ureditev zunanjih objektov jamskega obrata 

Zunanji jamski objekti na vseh nivojih so med seboj pove- 
zani s povoznimi površinami v asfaltni izvedbi. Cestna pove- 
zava na regionalno cesto 324/2 Gorenja vas - Lučine je 
izvedena s posebnim odcepom, ki z mostom prečka Brebovš- 
čico, ter v nadaljevanju poteka po ravnem delu, kjer se prik- 
ljuči na plato zunanjih jamskih objektov. 

Odvodnjavanje zunanjih jamskih objektov je izvedeno 
z ločenimi kanalizacijskimi sistemi: 

- fekalno - sanitarne vode od objektov se odvajajo ločeno 
ob dovozni cesti preko premostitve čez Brebovčico na 
območje predelovalnega obrata, kjer je locirana čistilna 
naprava za fekalno kanalizacijo 

- neonesnažene padavinske vode s strešin objektov se 
odvajajo direktno v potok Brebovščico 

- padavinske vode z zelenic, pohodnih in povoznih povr- 
šin, katere so lahko onesnažene z blatom, prahom, naftnimi 
derivati in podobnim se zbirajo v dveh kanalizacijskih siste- 
mih in se skozi lovilce olj in peska odvajajo v potok. 

Padavinska kanalizacija je dimenzionirana na maksimalen 
15 min. naliv pri intenzivnosti 300 l/sek/ha tako da znaša 
celotni odtok padavinskih voda iz zunanjih jamskih objektov 
407 l/sek. Za fekalno sanitarno kanalizacijo je upoštevano 300 
zaposlenih na izmeno ter porabo 80 I na osebo, tako da je 
dimenzionirana na pretok 26,6 l/sek. 

2.1.3.4 Deponija jamske jalovine in rdeče oborine 
Deponija Jazbec je locirana v spodnjem delu hudournika 

Jazbec, enega od pritokov Brebovščice, v katerega dolini se 
nahaja tudi rudnik. Na deponijo Jazbec se odlaga jamska 
izkopanina (jalovina) ter del ostankov iz predelave uranove 
rude, tako imenovano rdeče blato. Kapaciteta deponije je 
2.250.000 t jamske izkopanine in 30.000 t tehnološke jalovine 
(rdečega blata). 

Ureditev jalovišča Jazbec na obstoječi lokaciji je bila vezana 
na številne predhodne dodatne posege kot so: 

- del potoka Jazbec se je preusmeril v sosednjo Brdač- 
kovo grapo, preostali del voda pa se vodi po dnu doline in 
sicer v pokritem kanalu, 

- dolina se je prečkala z nasipom za cesto, ki vodi k presi- 
pališču rude in istočasno predstavlja tudi čelni nasip (pet) 
deponije Jazbec, 

- posamezni izviri vode v tem pobočju so se zajeli in 
speljali v pokriti del hudournika Jazbec, 

- prekritje hudournika Jazbec po katerem se vodi skozi 
deponijo tisti del vode iz višjega predela, ki ga ni mogoče 
zajeti in speljati mimo, je izvedeno z obokanim propustom 
parabolične oblike, s širino ob dnu 3,0 m v katerem se kot 
v preostalem delu ureja hudournik. Tako izoblikovani pre- 
točni profil trapezne oblike, utrjen s tlakom lomljenca polože- 
nega v beton dopušča pretok 4,0 m3/sek, 

- v pokriti del hudournika so skozi vgrajene odprtine spe- 
ljane tudi drenažne vode in same deponije. Za odvod teh voda 
je samo prekritje na zunanji strani obsuto s filternim slojem 
prekritega s propilenskim filternim platnom, nato pa še z 1.5 
m debelim varovalnim nasipom. Taka ureditev zagotavlja 
dober odvod izcednih voda, ter preprečuje, a bi te vode 
odnašale drobne delce, zlasti rdeče oborine. 

- na območju obravnavane deponije je poskrbljeno za 
neoviran in varen odtok vseh padavinskih voda, tako tistih, ki 
padejo na območje same deponije, kot tudi tistih, ki pritekajo 
proti tej iz pripadajočega vodno zbirnega zaledja. 

Samo nasipavanje se je pričelo z izvedbo čelnega nasipa, ki 
je v končni fazi širok 20 m, nato se je nasipavanje nadaljevalo 
v plasteh z nasipavanjem 0,8 m debelega sloja jamske izkopa- 
nine na katerega se razgrne 0,2 m debel sloj rdečega blata, ki 
se uvalja v medprostore grobozrnate jamske izkopanine. 
Zračna stran tega oz. fasadnega nasipa je zaradi večje stabil- 
nosti v debelini več kot 5 m zgrajena iz grobih frakcij |amske 
izkopanine, izvedena je v nagibu 1:2 z vmesnimi 3 m širokimi 
bermami na vsakih 12 m višine. Tako oblikovana zračna stran 
čelnega nasipa je prekrita z 0,25 debelim slojem zemlje in 
zatravljena, tako da jo padavinske vode ne izpirajo v nasip. 

2.1.3.5 Ventilatorske postaje 
Gradnja glavnih jamskih ventilatorskih postaj je izvedena 

nad dolino na koti + 580 m, odmaknjena od naseljenih obmo- 
čij tako, da inverzija zraka v dolini ne vpliva na radioaktivno 
onesnaževanje okolja z radonom in da je ropot zmanjšan na 
najmanjšo možno mero. Pri zmanjšanju hrupa so bili izvedeni 
poleg protihrupne zaščite v difuzorjih ventilatorjev tudi dolo- 
čeni tehnično tehnološki ukrepi v sami jami in s tem se je hrup 
na površini zmanjšal na najmanjšo možno mero. 

2.1.3.6 Priprava rude, drobljenje, klasiranje 
Rovna ruda, ki je v osnovi sivi peščenjak z do 90% SiO3 se 

deponira na deponiji pred drobilnico (kapaciteta 7000 ton), 
ločeno na dve kvaliteti zaradi homogenizacije vhodne rude 
v hidrometalurški postopek predelave. Deponirana ruda se 
z nakladačem transportira na fiksno bunkersko rešetko 
z odprtinami 400x400 mm, posamezni večji kosi od 400 mm 
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se mehansko razbijejo. Možno je tudi direktno stresanje rude 
iz jamskih kamionov na rešetko sprejemnega bunkerja. Iz 
vsipnega bunkerja pada ruda preko dozirne mize na vibracij- 
sko rešetko iz katere odsevek večji od 80 mm pada na 
čeljustni drobilnik (dimenzije 500x500 mm), kjer se po drob- 
ljenju združi s presevkom izpod vibracijske rešetke. Od tu 
Poteka transport rude s transportnim trakom, ki je opremljen 
z elektromagnetom in detektorjem kovin zaradi zavarovanja 
opreme. S traku pada ruda na Binderjevo vibracijsko sito, ki 
tvori s konusnim drobilnikom zaprt tokokrog materiala. Pre- 
sevek izpod 19 mm pada skozi Binderjevo sito na transportni 
•rak, odsevek pa se po drobljenju v konusnem drobilniku 
vrača nazaj na Binderjevo sito. Izpod Binderjevega sita je 
transportni trak, ki ima vgrajeno tračno tehtnico in napravo za 
merjenje koncentracije urana v rudi, kateri transportira tako 
zdrobljeno rudo v silose na predelovalnem obratu. 

V sklopu drobilnice občasno obratuje tudi vzorčevalna 
postaja večje kapacitete. Namenjena je vzorčevanju geoloških 
vzorcev v večjih količinah in vzorčevanju rude za kontrolo 
odkopnih metod. 

2.1.3.7 Objekti varovanja okolja pri pripravi rude, drobilnici in 
klasi rnici 

Glede na dejstvo, da pri obratovanju naprav za drobljenje, 
sejanje in transport rude prihaja do prašenja, je instalirana 
odpraševalna naprava (SOP KRŠKO - HANDTE) z mokrim 
načinom odstranjevanja delcev iz zraka. Vsi izvori prašenja 
v drobilnici so zaprti in ventiliranii (odsesovani). Odsesani 
zrak s prahom se vodi v moker pralnik, ki deluje na principu 
Venturijeve cevi. Izprani delci se zbirajo v zbirni posodi pral- 
nika, od tu se z verižnim transporterjem transportirajo v pre- 
vozni kontejner. Odpadna gošča in voda iz sistema odpraše- 
vanje je vključena v proces predelave, kar pomeni, da ni 
odtekanja v javne vodotoke. 

2.1.3.8 Obrat za predelavo uranove rude 
V sklopu izgradnje rudnika je zgrajen obrat za predelavo 

uranove rude. V tem obratu se vršijo ključni tehnološki 
Postopki pri predelavi uranove rude, ki so zaradi tehnologije 
'očeni po prostoru ali v samostojnih objektih, vendar v smi- 
selni in funkcionalni povezavi. Razporeditev objektov je pogo- 
lena z namembnostjo objektov in njihovo funkcionalno sood- 
visnostjo. Višinska situacija je bila določena z višino 100 letne 
vode oz. zaščito objektov pred njo. Višinska kota platoja je 
418,80 m, tehnološka kota + - 0,0 m pa je 419 m. Potrebe po 
velikih količinah materiala za izgradnjo platoja so narekovale 
stranski odvzem s čemer je dosežen povečan plato na račun 
zmanjšani^ potreb po zemljišču v ravninskem delu, objekti pa 
so s tem temeljni na raščenem terenu. 

Z zunanjimi jamskimi objekti je obrat predelave povezan 
s transportnim mostom med drobilnico in silosi za rudo ter 
skupnimi komunalnimi in inštalacijskimi napravami. 

Na območju obrat predelave so locirani tudi objekti skup- 
nega pomena za celotni rudnik, kot so: 

- kotlarna, 
- rezevoar pitne in požarne vode, 
- gasilska orodjarna, 
- laboratorij, 
- čistilna naprava za fekalno sanitarne odplake, 
~ skladišča goriva, 
- prostori skupnih služb. 

2 1 3.9. Objekti za varovanje okolja pri obratu za predelavo 
Uranove rude 
plato predelovalnega obrata 

Na platoju predelovalnega obrata so locirani osnovni in 
Pomožni objekti za predelavo uranove rude. Površine med 
objekti so manipulativnega značaja za dovoz surovin in odvoz 
lalovine. Zaradi tega je plato izveden v asfaltni izvedbi. 

Odvodnjavanje platoja in predelovalnega obrata je izve- 
deno v ločeni kanalizaciji, in sicer: 

~ fekalno-sanitarne odplake se oddvajajo ločeno po kanal- 
skem sistemu, ki poteka od čistilne naprave, ki je locirana na 
sotočju potekov Brebovščica in Todražica 

~ neonesnažene padavinske vode s strešin večjih objektov 

se oddvajajo ločeno v Todražico, kakor se tudi direktno 
odvaia v Brebovščico padavinska voda iz brežine nad prede- 
lovalnim obratom. 

- onesnažene padavinske vode z blatom, prahom, naft- 
nimi derivati in podobnim, ki nastajajo na platoju s posebej 
omejenimi površinami se zbirajo v drenažni jami, od koder se 
vračajo v proces 

- vsi odvodi iz predelovalnega obrata imajo urejene lovilce 
peska in olj, 

^ neurejene površine na platoju so ločene od platoja 
z betonskimi robniki in zasejene s travo. 

Za dimenzioniranje kanalskih sistemov za odvod padavin- 
ske vode je upoštevan izračun za 15 min. naliv in intenzivnost 
300 l/sek/ha. 

Rezervoar tehnološke vode 

Za potrebe zaprtega tehnološkega postopka je zgrajen 
rezervoar tehnološke vode iz katerega se obnavljajo tehnolo- 
ške vode, ki so v obliki vlage hidrometalurške jalovine zapu- 
stile obrat predelave te se deponirajo na deponiji Boršt. 
Izcedne vode iz deponije Boršt se preko zadrževalnega 
bazena dovajajo v rezervoar tehnološke vode. 

Črpališče hladilne vode 

Za potrebe hlajenja črpalk se zajema voda iz Todražice in 
Brebovščice. Dovoljeni odvzem je 10% povprečne letne nizke 
vode v tem prerezu. Hladilna voda, ki se po uporabi vrača 
v strugo ima temperaturo največ 11°C, kar je skoro polovico 
pod dovoljeno temperaturo vode, ki se lahko izpusti v javni 
vodotok. 

2.1.3.10 Deponja hidrometalurške jalovine 
Hidrometalurška |alovina v kateri je od 10-25% tehnološke 

vode vezane kot vlaga in vsebuje škodljive snovi kot so radio- 
aktivni delci, natrijev klorid, kalcijev sulfat se deponira na 
deponiji Boršt. 

V zvezi z njenim deponiranjem so izvedeni številni dodatni 
zaščitni ukrepi, s katerimi naj bi se okolje posebej pa še vode 
zavarovalo pred onesnaženjem iz deponije. Ti ukrepi so: 

- vsem vodam zunaj deponije je preprečen dostop do 
deponije in stik z deponirano jalovino, 

- podzemne vode in izviri na deponiji so zajeti in povezani 
s sistemom drenaž, ki so odvedene v skupen odvodnik zunaj 
deponije - v obstoječi hudourniški graben. 

- dno deponije je urejeno iz vodonepropustnih glinenih 
sestavin zemlje, 

- s posebnim sistemom jarkov in drenaž se zbira in odvaja 
vse vode iz območja same deponije (padavinske in izcejne) ter 
po posebej urejeni kanalizaciji, vodi v zadrževalni bazen, 

- globlji hudourniški graben, ki preseka prostor obravna- 
vanega dela deponije je v spodnjem delu zasut in utrjen 
z materialom ki je bil odstranjen pri pripravljalnih delih na 
deponiji. Tako je formirana peta deponija v nagibu 1:2,4, ki 
ima stabilnostih vzrokov na najglobljem delu doline debelino 
nasutja večjo od 6 m in še 8,0 m široko bermo 

- od pete deponije je speljan tudi odvodni jarek po kate- 
rem tečejo čiste padavinske vode iz dokončno urejenih in 
ozelenjenih površin deponije 

- zaradi ugodnejšega prevetravanja območja je začetna 
kota deponije na višini 534 m, 

- zaradi stabilnosti deponije se brežine gradijo z naklo- 
nom 20° z vmesnimi horizontalnimi bermami, 

- vse urejene končne brežine deponije se prekriva z naj- 
manj 0,25 m debelim slojem zemlje, ki |e bil predhodno 
odstranjen iz površin jalovišča ter nato se ta površina za- 
travlja. 

Zanesljivo delovanje izvedenega sistema odvodnjavanja 
zbranih padavinskih in odcejenih voda omogoča redno in 
skrbno vzdrževanje tega sistema, kar dokazujejo tudi rezulati 
meritev vpliva na okolje. 

2.1.3.11 Zadrževalni bazen pri deponiji hidrometalurške 
jalovine 

Padavinske in odcejne - drenažne vode iz območja depo- 
nije se v zadrževalni bazen dovajajo po dovodni kanalizaciji, 
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ki se začenja s posebnim vtočnim objektom v katerega so 
speljani obrobni jarki, ki zbirajo vodo iz odprtih površin ter 
vodo iz rekultiviranih površin. Kanal do vtoka v zadrževalni 
bazen je dolg 475 m in se zaključi z iztočnim jaškom v katerem 
se razdeli v dva kraka preko katerih se usmerja polnjenje 
zadrževalnega bazena. 

Zadrževalni bazen je trapezne oblike, razdeljen v dva pre- 
kata skupnega voluma 4.100 m3, kar pomeni da zadrži eno uro 
stoletnih voda, ki padejo na deponijo. 

Razdeljenost bazena na dva prekata zagotavlja nemoteno 
funkcionaranje tudi v primeru čiščenja, ali vzdrževanja. Dno, 
brežine in dostopne rampe bazena so utrjene in zaščitne 
z asfaltnim slojem, ki je dovolj nosilen in hkrati vodonepropu- 
sten. 

Zadrževalni bazen deluje po naslednjih principih: 
- po daljšem in intenzivnem nalivu voda se zbrana voda po 

minimalnem enournem zadrževanju spušča preko prelivih 
jarkov v potok. V tem času tudi naraste voda v potoku in tako 
je iztok iz zadrževalnega bazena zanemarljiv glede vpliva na 
kvaliteto vode v potoku. 

- voda v zadrževalnem bazenu se redno kontrolira, 
- voda se redno med obratovanjem predelovalnega obrata 

po cevovodu transportira v le-tega, kjer se uporablja za nado- 
meščanje izbljene tehnološke vode, ki v obliki vlage pri tran- 

* sportiranju izlužene rude (hidrometalurška jalovina) zapušča 
predelovalni obrat 

- sedimenti iz zadrževalnega bazena se občasno odstra- 
njujejo ter se transporti rajo in vgrajujejo v deponijo Boršt. 

- v letnem času se voda iz zadrževalnega bazen uporablja 
za močenje jalovišča kot protiprašna zaščita. 

2.1.3.12 Ostala dela namenjena zavarovanju okolja 
- v vseh obratih za predelavo rude, kjer nastopa možnost 

uporabe in razlitja škodljivih snovi so tlaki izvedeni iz ustrez- 
nih odpornih in nepropustnih materialov 

- izvedene so lovilne sklede in črpalni jaški, od koder se 
škodljive snovi vračajo nazaj v proces 

- vsa skladišča škodljivih in nevarnih snovi so izvedena 
v skladu z veljavnimi predpisi in imajo ustrezna pretakališča 
brez kanalizacijskih priključkov in možnosti nepredvidenih 
izpustov. 

Objekti namenjeni zaprtemu sistemu tehnološke vode 
Priprava apnenega mleka, nevtralizacija, zgoščevalnik, 

regeneracija amoniaka, rezervoar tehnološke vode so objekti, 
ki so izvedeni za potrebe tehnologije pri čiščenju in pripravi 
tehnološke vode v zaprtem sistemu. Na ta način ni nobenih 
izpustov tehnološke vode iz predelovalnega obrata. 

Čistilna naprava za tekalno - sanitarne odplake 
Čistilna naprava za tekalno - sanitarne odplake je zgrajena 

za mehansko in biološko čiščen|e odpadnih sanitarnih voda 
s približno 90% efektom čiščenja. Objekt je lociran na sotočju 
Brebovščice in Todražice, sestavljen iz talnih bazenov ter 
nedzemnega, komandnega in zaščitnega dela. 

2.1.4. Skladišče reagentov, razstreliva in končnega 
proizvoda 

2.1.4.1. Žveplena kislina 
Žveplena kislina )e skladiščena v dveh jeklenih rezervoarjih 

volumna 250 m3, skupna kapaciteta je 920 t. V sklopu skla- 
dišča je posebna prečrpališčna ploščad izvedena v skladu 
z veljavnimi predpisi. 

2.1.4.2. Kerozen 
Kerozen je skladiščen v podzemnem rezervoarju dvojne 

izvedbe s kapaciteto 20 m3. 

2.1.4.3. Hidratizirano apno 
Hidratizirano apno je skladiščeno v dveh silosih skupne 

kapacitete 1001 z ustreznim sistemom za polnjenje in praznje- 
nje silosov. 

2.1.4.4.Amoniak 
Amoniak je skladiščen v dveh cisternah kapacitete po 30 t. 

2.1.4.5. Ekstra lahko kurilno olje 
Ekstralahko kurilno olje je skladiščeno v nadzemnem rezer- 

voarju kapacitete 500 m3. Poleg njega je skladiščeno tudi 
diezel gorivo v nadzemni cisterni kapacitete 120 m3. Oba 
imata skupno prečrpalno postajo. 

2.1.4.6. Natrijev klorat 
Natrijev klorat je skladiščen v kovinskih sodih, ki so shra- 

njeni v posebej zgrajenem objektu. 

2.1.4.7. Uranov koncentrat 
Uranov koncentrat je skladiščen v standardnih 200 I kovin- 

skih sodih neprodušno zaprtih s pokrovom, ki»je pritrjen 
z vijakom na okvir. Sodi s koncentratom so skladiščeni 
v posebej za to namenjenem objektu. 

2.1.4.8. Razstrelivo 
Razstrelivo je skladiščeno v jami RUŽV v posebnem jam- 

skem skladišču razstreliva. Kapaciteta skladišča razstreliva 
znaša 20 t razstreliva in 20.000 kom ostrih električnih vžigal- 
nikov. 

2.1.5. Prevozi reagentov, razstreliva in končnega proizvoda 
Glede na lokacijo RUŽV je možen transport reagentov in 

repromateriala za potrebe rudnika samo po cesti št. 324/2 
Jeprca-Škofja Loka-Todraž. Transport žveplove kisline, 
apna, ekstralahkega kurilnega olja se izvaja z avtocisternami, 
medtem ko transport ostalih reagentov in razstreliva poteka 
s kamioni, na katerih so reagenti naloženi v zato prirejenih 
kontejnerjih ali pa na paletah. Transporti se izvajajo v organi- 
zaciji in odgovornosti dobaviteljev in v skladu z v veljavnimi 
cestno-prometnimi tehničnimi predpisi, tako glede varnosti 
prometa kot tudi transporta nevarnih snovi. 

Nedokončana rekonstrukcija ceste 324/2 Jeprca-Škofja 
Loka-Todraž na odsekih Škofja Loka-Zminec In Gorenja vas 
- Todraž prepoveduje vožnjo kamionov z osnim pritiskom 
večjim od 8 t in vlačilce s prikolicami. Vsled tega je potrebno 
za te prevoze iskati dovoljenje za izredni prevoz, ki pa nare- 
kuje, da ima tako vozilo spremstvo. Spremstvo zagotavlja 
rudnik v skladu s planom transporta in dogovori s prevozniki. 

Največji delež prevozov sestavljajo prevozi žveplove kisline 
(61%), hidratiziranega apna (20%), ostali reagenti in končni 
proizvod pa predstavljajo 19% celotnega transporta za 
potrebe RUŽV. 

Glede na gostoto prometa na omenjeni cesti se niso uresni- 
čila pričakovanja, da bo rudnik s svojo dejavnostjo močno 
povečal gostoto prometa. V tabeli prikazujemo število in frek- 
venco prevozov kot sledi:' 
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Poročilo o stanju okolja v SR Sloveniji (tabele - nadaljevanje) 

POJASNILO 

V Poročevalcu št. 5, ki je izšel 20. 2. 1990, smo 
objavili Poročilo o stanju okolja v SR Sloveniji. 
Zaradi težav pri pripravi gradiva za objavo, pa 
nismo uspeli natisniti vseh tabel. Manjkajoče ta- 
bele - št. 8, 9. 10, 11, 12, 13 in 52 objavljamo 
naknadno. 

'abela 8 EMISIJA S02 IN N0X V INDUSTIJI ZA LETD 1988 

ČRNI PREMOG 
180 

KOL. V T S02 V T NO* 

1 PREMOGOVNIŠTVO 
2 NAFTNA INDUSTRIJA 
3 ČRNA METALURGIJA 
♦ BARVNA METALUR6IJA 
5 NEKOVINSKA IND. 
6 KOVINSKA IND. 
7 LADJEDELNIŠTVO 
8 ELEKTROINDUSTRIJA 
' KEMIČNA IND. 

10 GRADBENA IND. 
U LESNA IND. 
12 PAPIRNA IND. 
13 TEKSTILNA IND. 
1* USNJARSKA IND. 
15 IND. GUMIJA 
14 MVILSKA IND. 
17 TOBAČNA IND. 
18 GRAFIČNA IND. 
19 RECIRK. SUROVIN 
20 OSTALA IND. 

SKUPAJ 

1595 

287 

61 
39 

90 

71 
1336 

3479 

0 
0 

287 
0 
0 

52 
0 
0 

11 
7 
0 
0 

16 
0 

13 
240 

0 
0 
0 
0 

626 

V T 

0 
0 

11 
o 
o 
2 
0 
o 
o 
o 
o 
0 
1 
o 
o 
9 
0 
o 
o 
o 

24 

KOL. V T 

33423 

86 
160370 

314 
5067 

1361 
12953 
2154 

626 
251 

17116 
17972 

3095 
204 
132 

255324 

RJAVI PREMOG 
30 3 

S02 V T NOK V T 

LIGNIT 
28 1.2 

KOL. V T S02 V T NO)! V T 

1003 
0 
3 

4811 
9 

152 
0 

41 
389 

65 
25 

8 
513 
539 

93 
6 
4 
0 
0 
0 

7660 

100 
0 
0 

48 

1 

0 
0 
o 
o 

7 bt 

33517 

4020 

95 
88 
98 

4 
91017 

70 
6147 

744 

135823 

0 
0 

93G 
0 
0 

113 
0 

3 
0 

2548 
2 

172 
21 

1 
0 
0 
0 
o 

3303 

0 
0 

40 
0 
0 
5 
O 
0 
0 
0 
0 

109 
0 
7 
1 
0 
0 
o 
o 
o 

163 

Nadaljevanje tabele 8 na str. XII 

Priloga poročevalca (tabele - nadaljevanje) I 



Tabela 9 

ELEKTROENERGETIKA 

OCENA EMISIJE S02 IN NOX V SLOVENIJI ZA LETO 1980 

INDUSTRIJA 

drni rjavi lignit lahka mazut zemeljski antracid koks črni rjavi lignit lahka 
premog premog oija plin premog premog olja 

v tonah v tonah v tonah v tonah v tonah v 1000 #3 v tonah v tonah v tonah v tonah v tonah v tonah 
potrošnja 
goriva 
koef. 
eaisije S02 

emisija S02 
koef. 
emisije N0x 

emisija N0x 

0 923964 4275506 24698 121090 

1B0 35 25 25 70 

32339 106880 617 

1.3 3.2 

5558 79 

0 

7.5 

0 

3.0 

2772 

8476 

7.2 

872 

0 

0 

0 

4.0 

0 

16000 28B10 20700 280898 169253 74272 

V 
20 

320 

7.0 

112 

20 180 

576 3726 

5.0 

144 

7.0 

145 

30 

8427 

3.0 

843 

28 

4739 

1.2 

203 

25 

1857 

2.5 

186 

Termoel. skupaj S02 
v tonah NGK 

Slovenija skupaj S02 234819 
v tonah N0x 42992 ' 

148320 63.16'/. 
9281 21.591 

Industrija skupaj 302 
v tonah N0X 

52856 22.511 
59fc4 13.871 

Slovenija-prebivalci 

-površina v km2 

1901208 123.5 kg S02 na prebivalca 
22.6 kg NO* na prebivalca 

20256 11.6 t/Vt2 ra S02 
2.1 t/k»2 za NO* 

Tabela 10 

S T C I 
TERMOELEKTRARNE 

OCENA EMISIJE S02 IN N0X V SLOVENIJI ZA LETO 1985 

MAR N I 
INDUSTRIJA 

potrošnja 
goriva 
koef. 
emisije S02 

emisija 302 
koef. 
emisije N0x 

emisija NO* 

drni rjavi lignit lahka mazut zemeljski antracid koks drni rjavi lignit lahka 
premog premog olja plin premog premog olja 

0 1142921 482976C 23827 141345 320651 

180 35 25 25 70 0 20 20 180 30 28 25 
v 

0 40002 120744 596 9894 0 602 717 

7.5 3.0 1.3 3.2 7.2 4.0 7.0 5.0 * 

0 3429 6279 76 1018 1283 211 173 

30120 35867 24<><57 283007 167351 73173 

4499 8490 4686 1B29 

Termoel. skupaj S02 
v tonah NCX 

76 1018 1283 

171236 71.30Z 
12084 27.267. 

7.0 

175 

3.0 

849 

1.2 

201 

2.5 

i 93 

Industrija skupaj 502 
v tonah NQX 

37394 15.571 
4735 10.68/: 

Slovenija skupaj S02 240159 
v tonah N0X 44323 

Slovenija-prebivalci 

-površina v km2 

1973151 121.7 kg S02 na prebivalca 
22.5 kg N0X na prebivalca 

20256 11.9 t/km2 za S02 
2.2 t/km2 za NG* 

II priloga poročevalca (tabele - nadaljevanje) 



T A I O NA R N 

ŠIROKA POTROŠNJA 

1 V I 

MOBILNI VIRI 
lokom. ootn. teJka avioni 

'azut zemeljski črni rjavi lignit lahka mazut zemeljski rjavi vozila vozila 

P'in premog premog olja plin premog bencin dizel »laz. gor 

v tonah v 1000 #3 v tonah, v tonah v tonah v tonah v tonah v 1000 #3 v tonah v tonah v tonah v tonah 

553508 53BB1S 

60 0 

0 422057 547286 273082 2815 24134 

33210 

5.1 

2823 

0 

2.9 

1509 

40 

0 

2.5 

0 

22 25 

9285 13682 

0.9 0.5 

380 274 

«20 

5462 

2.3 

626 

50 

141 

4.8 

14 

0 

0 

1.9 

46 

0 383676 319133 25601 

22 1 6 10 

0 230 1915 256 

3.0 30.0 45.0 0.0 

0 11510 14361 0 

Sir. potr. skupaj S02 28570 12.17Z 
v tonah N0X 1341 3.121 

Viri podatkov 
1. LETNO FGR0CIL0 1980, Delovna skupnost SIS energetike 
2. Statistični letopis SRS 1981, Zavod SRS za statistiko, Ljubljana 
3. Metod, izrade bilansa i katastra emisije S02 i NO* u Jugoslavij i i z rada bilansa emisije 302 i N0X :a 

in 1985. pod Mašinski fakultet univerziteta a Sarajevu, 001>R institut za procesnu tehniku, energetiku 
i tehniku sredine, Sarajevo 1989 

Mob. viri skupaj S02 
v tonah N0X 

Tehnološki viri S02 
v tonah N0X 

2401 
26139 

2673 
267 

TEHNO- 
LOŠKI 
VIRI 

koks 

v tonah 

178190 

15 

2673 

1.5 

267 

1.021 
60.801 

1.141 
0.62* 

1980. 

I I MOBILNI VIRI 
ŠIROKA POTROŠNJA 

loko«, potn. težka avioni 
*a:ut zemeljski trni rjavi lignit lahka mazut zemeljski rjavi vozila vozila 

premog premog olja (1) plin plin 

276162 545787 7400 368740 675650 123354 -29935 43496 

60 

16570 

5.1 

1406 

0 

0 

2.3 

152B 

40 

296 

2.5 

19 

22 25 

8112 16691 

0.9 0.5 

332 336 

20 50 

2467 -1497 

284 

4.8 

-144 

1.9 

Sir. potr. skupaj 302 
v tonah NO)! 

26270 10.947. 
911 2.067. 

premog bencin dizel mlaz. gor 

372007 330524 25243 

22 1 6 10 

0 223 1983 252 

3.0 30.0 45.0 0.0 

0 11160 14874 0 

Mob. viri skupaj S02 2459 
v tonah N0x 26314 

TEHNO- 
LOŠKI 
VIRI 

koks 

186684 

15 

2800 

1.5 

280 

1.02Z 
59.37X 

Tehnološki viri S02 2800 1.171 

Vin podatkov • v tonah NOx 280 °-63,: 

1. LETNO POROČILO 1985 , Delovna skupnost SIS energetike v 3R Sloveniji, Ljubljana 
2. Statistični letopis SRS 1986 , Zavcd SRS :a statistiko, Ljubljana 
3. Metod, izrade bilansa i katastra emisije 302 ; N0X u Jugoslavij i izrada oilansa emisije 302 i NGi« :a 1980. 

in 1985. god Mašinski fakultet univerziteta u Sarajevu, OOuF: institut za procesnu tehniku, energetiku 
i tehniko sredine. Sarajevo 1969 

Priloga poročevalca (tabele - nadaljevanje) III 



Tabeli 11 

TERMOELEKTRARNE 

OCENA EMISIJE S02 IN NOX V SLOVENIJI ZA LETO 1966 

INDUSTRIJA 

črni rjavi lignit lahka »azut zemeljski antracid koks črni rjavi lignit iahka 
pre»og premog olja p::n premog premog olja 

v tonah v tonah v.tonah v tonan v tonah v 1000 »3 v tonah v tonah v tonah v tonah v tonah v tonah 
potrošnja 
goriva 
koef. 
emisije S02 

emsija S02 
koef. 
emisije N0x 

emisija N0x 

0 1132161 4073126 21803 153933 251390 54506 74760 19490 283878 15021« 81316 

130 

0 

7.5 

0 

35 25 

39626 121826 

3.0 1.3 

3396 6335 

25 70 

545 10775 

i.i 

70 1108 

0 

0 

4.0 

1006 

20 

1090 

7.0 

382 

20 160 

695 3506 

5.0 

174 

/.0 

136 

Termoel. skupaj SOI 172774 70.36% 
v tonah N0X 

Slovenija skupaj S02 243838 
v tonaf N0X 48365 

1191! 24.647. 
Industrija skupaj 

v tonah 

30 

8516 

3.0 

852 

S02 
N0X 

4206 

1.2 

180 

25 

2033 

2.5 

203 

35185 14,431 
4817 9.96% 

Slovenija-prebivalci 

-površina v kn2 

1980718 123.1 Kg S02 na prebivalca 
24.4 K-g N0< na prebivalca 

20256 12.0 t/k 1)2 :a S02 
2-4 t/k»2 za N0X 

Tabela 12 

ELEKTROENERGETIKA 

črni rjavi lignit lahka mazut zemeljski 
premog premog olja plin 

v tonah v tonah v tonah v tonah v tonah v 1000 a3 
potrošnja 
goriva 0 1301263 4087403 3000 173162 253836 
koef. 
e«isije S02 180.00 35.00 25.00 25.00 70.00 0.00 

enisija S02 
koef. 
emisije N0x 

emisija N0x 

0 45545 102165 

7.5 3.0 1.3 

0 3904 5314 

Tenoel. skupaj S02 
v tonah N0X 

Slovenija skupaj S02 217668 
v tonah N0X 48472 

200 12123 

3.2 7.2 

26 1247 

160053 73.52% 
11505 23.747. 

0 

4.0 

1015 

OCENA EMISIJE S02 IN N0X V SLOVENIJI LETO 196? 

INDUSTRIJA 

antraciti koks črni rjavi lignit lahka 
premog premog olja 

v tonah v tonah v tonah v tonah v tonah v tonah 

58594 28810 12526 256139 138370 91194 

20.00 20.00 180.00 30.00 28.0.0 25.00 

1172 576 2255 4151 3674 2280 

7.0 5.0 7.0 3.0 1.2 2.5 

410 144 88 415 166 228 

Industrija skupaj 
v tonah 

S02 
NGX 

27183 12.49* 
4162 8.59): 

Slovenija-prebivalci 

-površina v kn2 

1989462 109.4 kg S02 na prebivalca 
24.4 xg N0X na prebivalca 

20256 10.7 t/k«i2 za S02 
2.4 t/k m 2 za MIK 

IV priloga poročevalca (tabele - nadaljevanje) 



STACIQNA RN I Vifii 

ŠIROKA POTROŠNJA »OBILNI VIRI 
loko«, potn. težka avioni 

''32'jt zpmeljski črni rjavi lignit lahka mazut :e«eljski rjavi vozila vozila 

P'in premog p^og olja plin premog bencin dizel atlaz. gor 

y tonah > 1000 «3 ^ tonah v tonah v tonah v tonah v tonah » 1000 m3 

252265 572568 28743 436656 690030 157335 -18683 43046 

60 

15136 

5.: 

1287 

0 

2.3 

1603 

40 

1150 

2.5 

22 25 

9606 17251 

0.1? 0.5 

397 345 

20 

363 

Sir, pot', skupaj 
v tonah 

502 
NGX 

50 

-934 

4.6 

-90 

30229 12.402 
1165 2.412 

v tonah v tonah v tonah v tonah 

0 43928B 371615 32058 

22 1 6 10 

0 264 2230 321 

3.0 30.0 45.0 0.0 

0 131^9 16723 0 

Ijoo. viri skupaj 502 
v tonah N0x 

TehnoloSki viri 502 
v tonah N0x 

2814 
30185 
2B36 

284 

Viri podatkov 
LETNO POROČILO '986 , Delovna skupnost SIS energetike 

'• Statistični letopis 5R5 1907 , Zavod SRS za statistiko, Ljubljana 
Metod. izrade bilarsa i katastra emisije SO? i NO* u Jugoslavij i izrada bi 1 ar-sa emisije 502 : NOt :a 1980. 
in 19B5. god NaSinski fakultet univerzitete u Sarajevu, 00UR institut za procesnu tehniku, energetiko 
i tehniku sredine, Sarajevo 1989 

TEHNO- 
LOŠKI 
VIRI 

koks 

v tonah 

1B9074 

15 

2B36 

1.5 

284 

1.152 
62.412 
1.162 
0.592 

ŠIROKA F0TR05NJA MOBILNI VIRI TEHN0- 
lokom. potn. težka avioni L0SKI 

la*ut zemeljski črni rjavi lignit lahka iiazut zemeljski rjavi vozila vozila 
p i i n premog p-emog olja plin premog bencin dizel mlaz. gor 

v tonah v 1000 «3 v tonah v tona', v tonah v tonah v tonah v 1000 »3 v tonah v tonah v tonah v tonah 

214587 577494 

60.00 0.00 

4295 41443" 545259 136912 -16152 50679 

40 22 

12875 

5.1 

1094 

0 

2.8 

1617 

172 11996 10362 

2.5 

11 

0.9 

491 

0.5 

207 

20 

3738 

2.3 

430 

50 

-808 

4.8 

-78 

0 

0 

1.9 

96 

28 488912 367532 29148 

22 1 6 10 

1 293 2205 291 

3.0 30.0 45.0 0.0 

0 14667 16539 0 

Mob. viri skupaj S02 
v tonah N0x 

Sir. potr. skupaj S02 25460 11,702 
v »ona- NOV 1157 2.397. 

^lri podatkov 
'■ LETNO POROČILO 1987, Deiovna skupnost SIS energetike 
'• Statistični letopis SRS 1988 , Zavod SRS za statistiko, Ljubljana 

Metod, izraite bilansa >. katastra emisije S02 i NDJt u .Jugoslavij i izrada bilansa emisije 502 i N0< za 1980. 
in 1985. god MaSinski feiultet umverziteta u Sarajevu, OOLiR institut za procesni tehniku, energetiku 
i tehniku sredine. Sarajevo 190c 

TehnoloSki viri S02 
v tonah N0x 

2791 
31427 

2201 
220 

VIRI 
koks 

v tonah 

146764 

15 

2201 

1.5 

220 

1.282 
64.832 

1.012 
0.452 

Priloga poročevalca (tabele - nadaljevanje) V 



Tabela 13 

črni 
premog 

v tonah 

0 
potrošnja 
goriva 
koef. 
eaisije SD2 160.00 

emisija 502 
koef. 
emisije NOst 

emisija N0x 

0 

7.5 

0 

Termoei 

ELEKTROENERGETIKA 

rjavi lignit lahka mazut zemeljski 
premog olja plin 

v tonah v tonah v tonah v tonah v 1000 #3 

1008251 452473B 6333 158579 184846 

35.00 25.00 25.00 70.00 0.00 

38089 113118 158 11101 

3.0 1.3 3.2 7.2 

3265 5882 20 1142 

0 

4.0 

739 

skupaj S02 162466 77.491 
v tonah NO* 11048 22.211 

Slovenija skupaj S02 
» tonah N0< 

209671 
49562 

OCENA EMISIJE 302 IN N0X V SLOVENIJI LETO 19BS 

INDUSTRIJA 

antracid koks črni rjavi lignit lahka 
premog premog olja 

v tonah v tonah v tonah v tonah v tonah v tonah 

53940 27119 3479 255324 135823 "2237 

20.00 20.00 180.00 30.00 28.00 25.00 

1079 542 626 7660 3803 2306 

7.0 5.0 7.0 3.0 1.2 2.5 

378 136 24 766 163 231 

Industrija skupaj S02 27054 12.901 
v tonah N0K 4741 9.57l 

Slovenija-prebivalci 

-površina v k»2 

1994066 105.1 kg S02 na prebivalca 
24.9 *g NO* na prebivalca 

20256 10.4 t/km2 za 502 
2.4 t/k«2 za NO* 

VI priloga poročevalca (tabele - nadaljevanje) 



NA R N 

ŠIROKA POTROŠNJA MOBILNI VIRI 

loko«, potn. težka avioni 
f.azut zeneljski dr ni rjavi honit lahka mazut zemeljski rjavi vozila vozila 

plin premog premog olja plin premog bencin dizel ilaz. gor 

v tonah v 1000 «3 v tonah v tonah v tonah tonah v tonah v 1000 »3 v tonah v tonah v tonah v tonah 

183959 752102 

60.00 0.00 

11038 0 

5.1 2.S 

936 2106 

0 233957 293939 210771 -5172 49564 112 525676 375873 27729 

40 

0 

2.5 

22 

5147 

0.9 

211 

25 

7348 

0.5 

147 

20 

<215 

T T i. i v 

485 

Sir. potr. skupaj 
v tonah 

SO 2 
NO X 

50 

-259 

4.8 

-25 

16452 
912 

0 

0 

1.9 

94 

7.B5* 
1.84* 

22 1 6 

2 316 2255 

3.0 30.0 45.0 

0 15776 16914 

Mob. viri skupaj 502 
v tonah NQ* 

Tehnološki viri S02 
v tonah N0x 

10 

277 

0.0 

0 

2851 
32776 

B4B 
85 

Viri podatkov 
1. LETNO POROČILO 1966, Delovna, skupnost SIS energetike 
2. Statistični letopis SRS 1969 , Zavod SRS za statistiko, Ljubljana 
3. Metod, izrade biiansa i katastra emisije S02 i N0X u Jugoslavij i izrada biiansa emisije 502 i N0X za 1930. 

in 1985. god farmski fakultet univerziteta u Sarajevu, 00UR institut za procesnu tehniku, energetiku 
i tehninu sredine, Sarajevo 1989 

TEHNO- 
LOŠKI 
VIRI 

koks 

v tonah 

56560 

15 

848 

1.5 

85 

1.361 
66.131 

0.40Z 
0.171 

priloga poročevalca (tabele - nadaljevanje) 

L 



Tabela 52 OSNOVNI PODATKI O PREBIVALSTVU 

OBČINE 

POVRŠINA V KHZ 

1.1. 

ŠTEVILO PREBIVALCEV 

JI.3. 31.3, 31.3. 

60ST0TA PREBIVALCEV 
NA KK2 

ŠTEVILO P R E N O C 

VSE 

SR SLOVENIJA 

AjdovSfina 
Brehce 
Cel je 
Cerknica 
Crnoaelj 
Dodale 
Dravograd 
Gornja Radgona 
Grosuplje 
Hrastnik 
Idrija 
Ilirska Bistrica 
Izola 
Jesenice 
Klinik 
Kočevje 
Koper 
Kranj 
Kriko 
Laiko 
Lenart 
Lendava 
Litija 
Ljubljana-Beiigrad 
Ljubljana-Center 
Lj ublj ana-Moste-Pol je 
Ljubljana-iiika 
Ljubijana-Vic Rudnik 
Ljutoier 
Logatec 
Bar i bor 

19B8 : 1971 : 1981 ! 1988 : 1971 : 1981 : 19B8 : 1971 i 1981 : 1988 i 1971 : 

20254 : 1727137 i 1891864 : 1997053 

352 
268 
230 
482 
496 
240 
105 
210 
421 

59 
425 
480 

2B 
375 
289 
766 
271 
453 
344 
250 
204 
256 
327 

46 
5 

152 
156 
544 
179 
173 

21572 
24870 
57994 
14170 
17138 
32027 

7596 
20486 
23063 i 
11111 
17733 
15158 
104BB 
27551 
22474 
17068 
35445 
56355 
26259 
18466 
17159 
26918 
16685 
41316 
40134 
44717 
65884 
65747 
10155 
7545 

171745 

22577 
25238 
63877 
14624 
17544 
39576 
8028 

20656 
25288 
11024 
17561 
15073 
12513 
31094 
26420 
18139 
41843 
66879 
27774 
18746 
17042 
26717 
17517 
55609 
32285 
61493 
B1543 
74281 
18770 
8302 

185699 

22661 
25233 
66127 
15017 
18396 
43563 

8384 
21653 
27281 
11095 
17231 
14992 
13740 
32392 
28396 
18975 
45410 
71558 
28727 
19134 
17197 
26791 
1B509 
60764 
32388 
76004 
88911 
83B50 
18919 
9320 

191249 

B5.3 

61.3 
92.8 

253.2 
29.3 
35.3 

133.4 
72.3 
97.6 
54.8 

191.6 
41.7 
31.6 

374.6 
73.5 
77.8 
22.3 

130.3 
124.4 
76.1 
73.9 
84.1 

105.1 
50.9 

890.2 
8026.3 

294.2 
422.3 
121.1 
101.4 
43.6 

232.7 

93.4 

64.1 
94.2 

277.7 
30.3 
36.1 

164.9 
76.5 
98.4 
60.1 

190.1 
41.3 
31.4 

446.9 
82.9 
91.4 
23.7 

153.3 
147.6 

BO.5 
75.0 
03.5 

104.4 
53,4 

1200.9 
6457.0 
404.6 
522.7 
136.8 
104.9 
40.0 

98.6 : 5443561 : 7679814 : 00O756B : 2576540 

64.4 
94.2 

287.5 
31.2 
37.9 

181.5 
79.8 

103.1 
64.8 

188.1 
40.5 
31.2 

490.7 
06.4 
98.3 
24.8 

167.6 
158.0 
83.5 
76.5 
84.3 

104.7 
56.6 

1321.0 
6477.6 

505.3 
569.9 
154.1 
105.7 
53.9 

6185 
01249 

162560 
3289 
5878 
8502 
4438 

105071 
19817 
3634 

19317 
10028 

198026 
321762 

3652B 
13749 

328089 
125574 

7611 
94849' 

401 
3661 
3382 

42416 
334751 

752 
125098 

9475 
4403 
9139 

243471 

26567 
178328 
215734 

2645 
12373 

9781 
3649 

180079 
29549 
2420 

41896 
16654 

228390 
581151 

51739 
11470 

299379 
166590 
42383 

122702 
2182 
9836 
6615 

53622 
465108 

165529 
2674 

13610 
12745 

275820 

15064 
337527 
204220 

4450 
12668 
10078 
7670 

155677 
29621 
8877 

36762 
18273 

285416 
603223 

32771 
12598 

362777 
164242 

4724B 
93711 

1709 
37844 

4078 
35812 

531790 
4410 

120135 
14610 
27508 

6638 

Karibor-Pesnica 
flaribor-Pobrelje 
Naribor-Rotovl 
Naribor-Ru4e 
Naribor-Tabor 
Naribor-Tezno 

171 
93 
64 

209 
42 

158 

18770 
30563 
33804 
15685 
56162 
36265 

109.6 
320.8 
524.0 
71.0 

1224.4 
225.6 

109,8 
328.6 
520.2 
75.0 

1337.2 
229.5 

22700 
3669 

224560 
1390B 
19310 
22468 

Hetlika 
Nozirje 
Nurska Sobota 
Nova Gorica 
Novo »esto 
Oriol 
Piran 
Postojna 
Ptuj 
Radlje ob Dravi 
Radovljica 
Ravne na Koroikei 
Ribnica 
Sevnica 
Seiana 
Slovenj Gradec 
Slovenska Bistrica 
Slovenske Konjice 

108 
508 
692 
605 
760 
212 
45 

492 
645 
346 
641 
304 
256 
293 
698 
286 
369 
222 

7140 
15332 
63851 
51459 
50060 
1B561 
12359 
19049 
65767 
17057 
28608 
23995 
11834 
18776 
22966 
17330 
30406 
19106 

7860 
15711 
64299 
56758 
55584 
18000 
15235 
19892 
67754 
16916 
31987 
25907 
12134 
19420 
23536 
19094 
31720 
20551 

8193 
16356 
64538 
59531 
5B496 
18032 
16867 
20394 
69457 
17260 
33944 
2740B 
12622 
18949 
23935 
20625 
33050 
21801 

72.0 
30.9 
92.9 
93.0 
73.2 
84.9 

330.6 
40.4 

105.0 
48.9 
49.9 
85.2 
47.4 
66.3 
33.7 
66.8 
86.0 
92.6 

75.9 
32.2 
93.3 
98.4 
77.0 
85.1 

374.8 
41.5 

107.7 
49.9 
53.0 
90.2 
49.3 
64.7 
34.3 
72.1 
B9.6 
98.2 

3335 
50060 
69029 
7065B 

152547 
4536 

1073652 
153001 

209B4 
6183 

B7B747 
25242 

6714 
3495 

60055 
11991 
13145 

5149 

5504 
20800 

125714 
1060B5 
211075 

10822 
1591798 

173565 
41436 

8828 
1104038 

44711 
5196 

10960 
146042 
25221 
18130 
25516 

7651 
34486 

240081 
103970 
231218 

11546 
1734021 

179479 
93103 
11287 

1245903 
53497 

5986 i 
18547 

180543 
43130 
17613 

116991 
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T E V 

TUJE 

ŠTEVILO LEII5C V 
GOSTINSKIH OBJEKTIH 

ŠTEVILO NESTNE6A PREBIVALSTVA 
PO OBČINAH SR SLOVENIJE 

OB POPISU 

ŠTEVILO STANOVANJ 
V MESTNIH NASELJIH 

OB POPISU 

ŠTEVILO GOSPODINJSTEV 
V MESTNIH NASELJIH 

OB POPISU 

1901 : 198B : 1971 
========= 

2948785 : 3873770 : 67487 

2744 
44967 
44496 

422 
3929 
1864 

103 
20879 

7674 
976 

16314 
4133 

177327 
300094 

2129 
29B4 

176218 
34730 

4968 
2491 

10982 
135 

18262 
198027 

1830 
42432 

2595 
8692 
3031 

84 
555 

1225 
132 
814 
135 

26' 
518 
171 
95 

260 
W 

2590 
4152 

745 
154 

4366 
1703 

180 
667 

10 
27 
36 

006 
2084 

37 
2549 

551 
40 

125 
3033 

1981 : 1908 : 1971 

71478 : 91080 

150 
706 

1484 
65 

358 
150 
23 

908 
211 

96 
315 
115 

2402 
6061 

926 
114 

4511 
1447 

407 
600 

14 
121 

79 
635 

2557 

1469 
52 

310 
B6 

2416 

107 
3000 

926 
92 

376 
103 
36 

901 
191 
256 
400 
191 

3553 
6975 

973 
165 

5255 
2439 

356 
546 

14 
205 

48 
936 

2541 
71 

1167 
337 
445 

76 

1901 i 1988 : 1971 
========================== 
925532 

7646 
6702 

39549 
3006 
5022 

18641 
3117 
5205 
4492 
6504 
6805 
4B23 

11277 
23430 
11095 
9944 

23581 
38535 
10557 
2315 
1804 
4495 
6967 

52736 
32285 
55105 
70654 
49535 
3305 
51B1 

1981 : 1980 : 1971 
========================== 

300790 

2410 
2176 

13073 
950 

1508 
5493 

975 
1670 
1351 
2277 
2409 
1631 
3593 
7606 
3798 
3100 
7927 

12265 
3501 
855 
566 

1491 
2271 

18545 
12347 
10288 
24030 
16004 

1049 
1611 

1981 : 1988 

322026 

2419 
2275 

14395 
981 

1604 
5923 
961 

1728 
1352 
2353 
2495 
1619 
3777 
8389 
3831 
3280 
8205 

13079 
3464 

864 
559 

1495 
2299 

19243 
14392 
19903 
25744 
1749 9 

1046 
1593 

5831 

42330 
1281 
5075 
1385 

2147 
8280 

113350 
22993 
55063 

2175 
1104142 
J06873 

25225 
489 

751208 
4816 

634 
159 

57519 
4947 
1398 

19014 : 

49 
1300 

522 
769 

1013 
30 

12467 
2455 

201 
150 

12183 
476 
100 
84 

550 
184 
342 

54 

53 
637 
752 

1000 
1280 

133 
15473 
1685 
241 
134 

13027 
587 

06 
93 

1050 
373 
216 
163 

115 
20 

1440 
190 
105 
433 

101 
1276 
1275 

710 
1695 

96 
19210 
2543 

547 
150 

14600 
765 
27 

126 
1074 

061 
376 

1208 

186 
21718 
33655 

4477 
51002 
20260 

3363 
1576 

12148 
22695 
19741 

2241 
11972 
10223 
16936 
2589 

13337 
16795 

3007 
4799 
4625 
7048 
6059 
6823 

42 
6620 

11007 
1393 

17650 
6132 

1020 
504 

3923 
7352 
6306 

713 
4321 
3335 
5560 

769 
4403 
5206 

949 
1549 
1694 
2221 
1004 
2038 

46 
7181 

12557 
1406 

18259 
6633 

1096 
521 

4009 
7361 
6465 

696 
4363 
3517 
5604 

790 
4502 
5251 
967 

1543 
1730 
2207 
1947 
2061 
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OBČINE 

POVRŠINA V K(12 

1.1. 

ŠTEVILO PREBIVALCEV 

31.3. 31.3. 31.3. 

GOSTOTA PREBIVALCEV 
NA KM2 

ŠTEVILO P R E N O C 

VSE 

Šentjur pri Celju 
Skofja Loka 
Siane pri Jeliah 
Tol»in 
Trbovlje 
Trebnje 
Tržit 
Velenje 
Vrhnika 
Zagorje ob Savi 
talec 

19B8 1971 1981 19BB 1971 19B1 : 19B8 : 1971 : 19B1 

240 
512 
400 
940 

57 
308 
155 
182 
149 
147 
349 

16945 
30848 
30608 
21931 
18499 
17100 
12460 
29024 
13857 
15706 
33464 

18454 
35276 
31347 
21424 
187B6 
172B8 
14014 
38041 
17543 
16494 
37107 

19299 
38007 
3242B 
21127 
19600 
17550 
14950 
42970 
19027 
16996 
38974 

70.6 
60.3 
76.5 
23.4 

318.9 
55.5 
80.4 

159.5 
82.0 

106.8 
95.9 

76.9 
68.9 
78.4 
22.8 

323.9 
56.1 
90.4 

209.0 
103.8 
112.2 
106.3 

80.4 
74.2 
81.1 
22.5 

343.9 
57.0 
96.5 

236.1 
112.6 
115.6 
111.7 

17 
27317 

270880 
84128 
15772 
9064 

20293 
37643 
25017 

2504 ; 
8410 : 

1988 

5223 
6009B 

425999 
35350 

151164 
20346 

7153 
20899 
14149 
6837 

25935 

3329 
47362 

448951 
258370 

11449 
9496 

21557 
B2799 

7497 
14958 
25622 

1971 

9 
3922 

104798 
34829 

4657 
5920 
6497 

10097 
12407 

400 
1061 

KONTROLA 20254 1727137 1891864 2188302 

Vir: Statistitni letopis SRS 1972, 1974, 1982, 1989, Zavod SRS za 

5443561 7679814 8807568 2576540 

\ 
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I T E V 

TUJE 

ŠTEVILO LE2ISC V 
GOSTINSKIH OBJEKTIH 

ŠTEVILO MESTNEGA PREBIVALSTVA 
PO OBČINAH SR SLOVENIJE 

OB POPISU 

ŠTEVILO STANOVANJ 
V MESTNIH NASELJIH 

OB POPISU 

ŠTEVILO GOSPODINJSTEV 
V MESTNIH NASELJIH : 

OB POPISU : 

1961 1968 1971 i 1981 1988 i 1971 : 1981 i 1988 1?71 s 1981 ! 1980 : 1971 i 1981 : 1988 
::3:S:S3=S:::::::B3= SSISSSS::::::::« 33333:333333S3333:33:33333:33333333:33333333SSSS3SSS3:>33SSS33S33333S:3:33S3S3S3:3BC8S333SS33333SES3 

446 
7021 

99648 
3361 

46537 
1433 
3017 
5935 
2010 

429 
5908 

667 i 
663! 

152749 
126751 

73B 
4950 
4169 

12221 
2018 
2050 
7454 : 

6 
516 

2325 
1904 

194 
122 
636 
279 
175 

93 
179 

75 
504 

2047 
259 

1447 
281 

94 
365 

79 
163 : 
230 : 

33 i 
634 : 

2582 l 
3971 : 

155 : 
103 : 
389 : 
610 : 

82 : 
210 : 
271 : 

2079 
17290 
5369 
5299 

17168 
2331 
7990 

25944 
7832 
7176 
4364 

689 
5331 
1702 
1695 
6294 

751 
2669 
7790 
2461 
2420 
1459 

676 
5447 
1722 
1601 
6426 

766 
2689 
8451 
2560. 
2472 
1505 

2948785 3873770 67487 71478 91066 925532 308798 322026 
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KOL. 

KURILNO OLJE 
25 2.5 

V T S02 V T ?JO* V T 

MAZUT 
60 5.) 

KOL. V T S02 V T NO* i T 

:exelj3k; plin 

1 PREMOGOVNIŠTVO 
I NAFTNA INDUSTRIJA 
3 ČRNA METALURGIJA 
4 BARVNA METALURGIJA 
5 NEKOVINSKA IND. 
6 KOVINSKA IND. 
7 LADJEDELNIŠTVO 
8 ELEKTROINDUSTRIJA 
9 KEMIČNA IND. 

10 GRADBENA INC. 
11 LESNA IND. 
12 PAPIRNA IND. 
13 TEKSTILNA IND. 
14 USNJARSKA IND. 
15 INE. GUMIJA 
16 ŽIVILSKA IND. 
17 TOBAČNA IND. 
16 GRAFIČNA IND. 
19 RECIRK. SUROVIN 
20 OSTALA IND. 

SKUPAJ 

387 
7661 

747 
1743 

10273 
22554 

132' 
3060 
4434 

10596 
3624 
1586 
5049 

525 
7 

17022 
403 
833 

1296 
441 

92373 

10 
192 

19 
44 

257 
564 

3 
77 

111 
265 

91 
40 

126 
13 

O 
426 

10 
21 
32 
11 

2309 

1 
19 

' 2 
4 

26 
56 

0 
8 

11 
26 

9 
4 

13 
1 
0 

43 
1 

1 
231 

5700 
24271 

4283 
751 

lo789 

8335 
15060 
37242 
13069 

280 
15246 
42ie 
3993 

34248 

412 

62 
183959 

O 
342 

1456 
257 

45 
1007 

O 
500 
904 

2235 
784 

17 
915 
253 
240 

2055 
O 

25 
O 
4 

11038 

O 
29 

124 
22 

4 
86 

0 
43 

190 
67 

1 
78 
22 
20 

175 
O 
2 
C 
O 

936 

KOL. V T 

27739 
2161 

169<574 
30096 
46467 
32680 

O 
13606 
31190 

117619 
10136 
4873 

19007 
372 

19931 
15303 

O 
649 

O 
210299 
752102 

O 
S02 V T 

v 
O 
O 
o 
O 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

NO* 
2.8 

V T 

76 
6 

476 
E4 

130 
92 

0 
38 
67 

329 
26 
14 
53 

1 
56 
43 

O 
2 
O 

589 
2106 

KOL 

ANTRACID 
20 

V T 502 V T se* 

KOKS 
16.6 2.6 

KOL. V T S02 V T NO* V T 

INDUSTRIJA SKUPAJ 

S02 V T 2 NO* V T 

1 PREMOGOVNIŠTVO 
2 NAFTNA INDUSTRIJA 
3 ČRNA METALUR6IJA 
4 BARVNA METALURGIJA 
5 NEKOVINSKA IND. 
6 KOVINSKA IND. 
7 LADJEDELNIŠTVO 
8 ELEKTROINDUSTRIJA 
9 KEMIČNA IND. 

10 GRADBENA IND. 
11 LESNA IND. 
12 PAPIRNA IND. 
13 TEKSTILNA IND. 
14 USNJARSKA IND. 
15 IND. GUMIJA 
16 ŽIVILSKA IND. 
17 TOBAČNA IND. 
16 GRAFIČNA IND. 
19 RECIRK. SUROVIN 
20 OSTALA IND. 

SKUPAJ 

12035 

41900 

53935 

O 
O 

241 
O 
O 
O 
o 
o 
o 

838 
O 
O 
o 
o 
o 
O 
o 
o 
o 
C 

1079 

O 
o 

64 
O 
O 
O 
O 
o 
o 

293 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
o 
o 

376 

38120 
1346 

25254 
16945 

186 

1628 

83679 

O 
O 

634 
22 

420 
282 

O 

O 
O 
O 
O 
O 

30 
O 
O 
o 
o 
o 

1391 

O 
o 

100 
4 

66 
45 

O 
O 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
5 
O 
o 
o 
o 
o 

220 

1012 
534 

3577 
5134 

731 
2169 

3 
620 

1420 
3412 
900 

2612 
1573 
977 
397 

2728 
14 
46 
32 
15 

27905 

3.63! 
1.911 

12.822 
18.401 
2.622 
7.771 
0.011 
2.221 
5.097. 

12.232 
3.221 
9.362 
5.641 
3.502 
1.422 
9.772 
0.052 
0.162 
0.122 
0.052 

100.002 

179 
54 

838 
595 
227 
300 

0 
92 

215 
846 
107 
129 
196 

85 
92 

270 
1 
i 
3 

590 
4826 

3.712 
1.122 

17.362 
12.332 
4.702 
6.222 
0.012 
1.922 
4.462 

17.532 
2.212 
2.672 
4.052 
1.762 
1.902 
5.602 
0.032 
0.122 
0.072 

12.232 
100.002 

Vir: Letno poročilo 1988, Delovna skupnost SIS energetike v SR Sloveniji, Ljubljana 
Statistični letopis SRS 1989, Zavod SRS za statistiko, Ljubljana 
Metod, izrade bilansa in katastra emisije S02 in NO* u Jugoslaviji i izrada bilansa eaisije S02 i SOx za 1930 i 1985 god' 
Masinski fakultet univerziteta u Sarajevu, OOUR institut za procesnu tehniku, 
energetiku i tehniku sredine, Sarajevo 1989 
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Reagent 
Povprečno število kamionov 

Dan Teden Mesec Leto 

2veplova kislina 

Natrijev klorat 

Amoniak 

Apno 

Kurilno olje 

Kerozin 

Uranov koncentrat 

Razstrelivo 

Skupaj: 

15 

5 

1 

1 

22 

60 

1 

3 

20 

5 

4 

93 

550 

12 

36 

180 

75 

1 

6 konvoj 
1x letno 

48 

908 

. Za morebitne nezgode pri transportu reagentov na relaciji 
Skofja Loka-Todraž ima rudnik organizirano intervencijsko 
skupino v sestavi enot civilne zaščite, ki je usposobljena in 
opremljena, da sodeluje pri odstranjevanju posledic in nude- 
niu pomoči. 

2.1.6 Doseženi parametri 

2-1.6.1 Kapaciteta 
Izgradnja predelovalnega obrata je bila utemeljena glede 

Pokrivanja potreb po uranovem koncentratu za tri jedrske 
e|ektrarne do leta 2020. Pomen lastne surovinske osnove, 
lastnega koncentrata U308 se je v letih energetske krize 
čredno dvignil. 

Kapaciteta je bila izbrana glede na možnosti in kapaciteto 
rudnika. Vsled tega je razvoj predelovalnega obrata bil predvi- 
den v dveh fazah, in sicer: 

I. faza 
160.000 t rude letno 

120 t U3Oa 
265 obratovalnih dni 

II. faza 
210.000 t rude letno 

160 t U3Oa 

345 obratovalnih dni 

V skladu z investicijskim programom je zgrajena samo prva 
faza. 

Proizvod 
Kapaciteta 

v tonah 

Realizirano (v tonah) 

1986 1987 1988 1989 

l'3°8 
120 

160.000 

80,2 82,71 91,2 100 

96.993 114.723 113.270 125.498 Ruda 

Doseženi rezultati so v skladu z razvojem in odpiranjem 
jamskega obrata ter potrebami v elektroenergetski bilanci 
Slovenije. 
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2.1.6.2 Normativi porabe materialov 

Reagent (surovina) Enota Norma- 198b 1987 1988 1989 
t tiv 

Ruda 96.113 114.723 113.270 125.498 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7 

S. 

10. 

11. 

12. 

Zveplena ki- 
slina 

Natrijev 
klorat 

Primarni 
flokulant 

Sekundarni 
flokulant 

Kerozen 

Terciarni 
amin 

Izodekanol 

Apno 

Amoniak 

kg/t 105 

kg/t 1,5 

kg/1 

kg/t 

l/t 

81,3 

1,75 

0,250 0,150 

0,087 0,038 

0,545 0,36 

l/t 

l/t 

kg/t 31,9 

kg/t 0,59 

0,018 0,012 

0,018 0,012 

23,50 

0,6 

14,6 

78,5 

2,28 

0,107 

0,038 

0,24 

0,011 

0,014 

25,65 

81,0 

1,8 

0,097 

0,032 

0,20 

0,007 

0,015 

23,86 

84,7 

1,8 

0,09 

0,04 

0,17 

0,006 

0,006 

25,33 

Kurilno olje l/t 15,2 

Palice za 
mlin kg/t 0,6 1,11 

Električna 
energija kWh/t 62,9 46,9 

0,6 

13,7 

0,93 

45,6 

0,6 

11,9 

0,92 

44,1 

0,6 

10,4 

0,93 

41,6 

Iz prikazanega pregleda porabe reagentov predelane rude 
je razvidno, da so parametri porabe znotraj v investicijskem 
programu določenih normativov. 

2.1.6.3. Delovna sila 
mim. 

>oAl,, ol 
Skuono v izmenah Invest.progr. 1986 1987 1988 1989 

Zaposleni v predelo- 66 
"kalnem obratu 

'Zaposleni v vzdrževalnem 108 
obratu 

Zaposleni v jamskem 212 
obratu 

Zaposleni v uoravi rudnika 
(spi., GS, SVD, SRKK, ostali) 93 

77 

112 

202 

83 

74 

115 

199 

82 

79 

117 

225 

81 

75 

108 

218 

82 

SKUPAJ 479 4 74 4 70 502 483 
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ZAPOSLENI PO KVALIFIKACIJSKI STRUKTURj JI.12.1989 

STOPNJA PO ESV JO OSTALI SKUPAJ 

VS, V IS 15 23 48 

55, VK, KV 

PK, IKV in skrajš. program 

NK 

59 

8 

2 

92 

12 

159 

44 

44 

11 

4 

354 

75 

6 

SKUPAJ 75 108 218 82 483 

2.1.7 Stroški izgradnje RUŽV 

2.1.7.1 Stroški lokacijskih pogojev 
Nesporno je dejstvo, da se vsak poseg v naravno okolje 

v naravi pozna, zato je potrebno njegov vpliv zmanjšati v čim- 
večji možni meri. 

2.1.6.3 Delovna sila 

Zaposleni po kvalifikacijski strukturi (31. 12. 1989) 

To pa je povezano s finančnimi sredstvi, ki jih mora zagoto- v'ti sam investitor. Dejstvo je tudi, da tak vložek vpliva 
v končni fazi na stroške investicije, kakor tudi v nadaljevanju na stroške proizvodnje in s tem tudi na ceno končnega proiz- 
voda. 

Pri izgradnji rudnika je glede na postavljene pogoje ob 
'zdaji raznih soglasij vključno s tehnologijo zaprtega krogo- 
toka tehnološke vode predelovalnega obrata bilo vloženih 
v varovanje okolja okoli 15,770.000 USD. Vrednost je preraču- 
na iz dinarskih stroškov po tečaju ZIS. 

Skupni stroški izgradnje RUŽV ravno tako preračunamo iz 
dinarskih sredstev po vsakokratnem veljavnem tečaju znašajo 
cca 60,000.000 USD. 

Stroški izgradnje RUŽV vezani na varovanje okolja pred- 
stavljajo cca 25% celotnih stroškov izgradnje rudnika. 

2-1.7.3 Stroški izgradnje RUŽV vezani na varovanje okolja 
V nadaljevanju navajamo objekte v katere so bila vložena 

Sfedstva za varovanje okolja 

Zunanji jamski objekti USD 

Plato rudniških objektov 800.000 
Odvod Jazbeca 400.000 
Odlagališče Jazbeca 10.000 
Odvod ostalih voda 500.000 
£lato na koti 490 m 140.000 
Pfesipališče 300.000 
protihrupna zaščita ventilatorskih postaj P-1 in P-36 170.000 
Dovozna cesta P-11 - drobilnica 710.000 

Čistilna naprava za jamsko vodo 
Sistem mokrega odsesovanja v drobilnici 
Skupaj: 
Predelovalni obrat 

2.670.000 
210.000 

6.210.000 
USD 

Plato predelovalnega obrala kota 418,8 m 1.600.000 
Rezervoar tehnološke vode 120.000 
Ventilacija silosev za rudo 40.000 
Glavni pred. obrat 1.700.000 
Deponija Boršt 2.180.000 
Zadrževalni bazen 430.000 
Dovozna cesta k zadrž. bazenu 220.000 
Dovodna kanalizacija 590.000 
Začasna deponija HMJ 270.000 
Čistilna naprava za fek. kanalizacijo 60.000 
Regeneracija amoniaka 280.000 
Skladišče žveplove kisline 150.000 
Zgoščevalnik 180.000 
Skladišče amoniaka 60.000 
Priprava apnenega mleka 190.000 
Razvodi tehnološke vode, dodatni varnostni ukrepi v tehnolo- 
giji 1.490.000 
Skupaj 9.560.000 

V teh stroških niso upoštevani stroški raziskav, meritev, 
izdelava tehnične dokumentacije in stroški opreme za sprem- 
ljanje vseh vplivov na okolje. 

2.2.0 Vpliv tehnologije na izpuste škodljivih snovi v okolje 

2.2.1 Delovanje čistilnih naprav 
Nastale odplake v tehnološkem procesu pridobivanja rude 

se očistijo na čistilni napravi za jamsko vodo in tako očiščene 
spuščajo v Brebovščico. 

Sanitarne odplake se očistijo na čistilni napravi za fekalno 
sanitarne vode in se očiščene odvajajo v Brebovščico. 

Odplake v tehnološkem procesu predelave rude pa se po 
nevtralizaciji, zgoščevanju in filtraciji ponovno uporabljajo 
v postopku predelave uranove rude. 

Delovanje čistilne naprave za jamsko vodo v letu 1989 
prikazujemo v naslednji tabeli: 

Priloga poročevalca 
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Parameter Januar Februar Marec April Maj Junij Julij 

Vtočna motnost 

(mg/l) 1022,9 1195,9 1161,0 1148,6 904,1 1111,5 948,2 

Iztočna motnost 

(mg/l) 3,7 3,2 4,7 3,2 4,5 5,6 5,7 

Efektivnost čiščenja 

(%) 99,64 99,73 99,60 99,72 99,50 99,50 99,40 

Avgust Septemb. Oktob. Novemb. December Pov. 89 

Vtočna motnost 
(mg/l) 853,3 

Iztočna motnost 
(mg/t) 5,2 

737,5 944,9 6,4,5 600,7 

3,1 3,2 3,3 9,7 

Efektivnost čiščenja 

(S) 99,39 99,58 99,66 99,45 99,38 

929,8 

4,5 

99,52 

* MDK iztoka motnosti (mg/l) po strokovnem navodilu iz Uradnega 
lista SRS 18/85 je 80 mg/l 

Delovanje čistilne naprave za fekalno-sanitarne odplake 

Povprečne količine pretoka jamske vode skozi čistilno 
napravo je cca 95 do 100 m3/h v dneh ko jamski obrat redno 
obratuje. 

Rezultati analiz 1988 1989 MDK 

Količina (m3/h) 

PH 

Nerazt.snovi (mg/l) 

KPK^ 

bfk5 

Test strupenosti 
Q 

Temperatura C 

Topne snovi 

3.6 

7,4 

5.7 

33 

21 

negativen 

13 

220 

3,8 

7,8 

33 

67 

25 

negativen 

12 

271 

6,5 - 9,0 

80 

160 

30 

negativen 

22 

700 

Iz rezultatov analiz delovanja čistilnih naprav za tekalno 
sanitarne odplake in čistilne naprave za jamsko vodo je raz- 
vidno, da le ti ne presegajo gornjih mej zakonsko še dovolje- 
nih koncentracij snovi za vode, ki se spuščajo v vodotoke. 

2.2.2. Trdni odpadki 
V trdne opadke predelovalnega obrata štejemo: 

Hidrometalurška jalovina 

Je fino zmlet kremenov peščenjak sive barve, granulacij® 
od 0-500 mikronov. Količina je odvisna od količine predelane 
rude, vendar je možno privzeti podatke cca 720 t dnevno 
s 20-25% vlago. Voda v jalovini vsebuje natrijev klorid i" 
kalcijev sulfat ter ostanke urana. Hidrometalurška jalovina se 
deponira na deponiji Boršt v skladu s predvideno tehnologijo' 
Do sedaj so bile deponirane na deponiji Boršt sledeče kol'' 
čine: 
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:,etc HiMJ suho 
t 

Jamska j. 
t* 

Skupaj 
t 

1984 

1985 

198c 

1987 

1988 

1989 

5.062 

71.041 

89.788 

111.583 

111.722 

125.498 

Skupaj 514.694 

10.200 

18.700 

13.150 

11.700 

13.200 

5.062 

81.241 

108.488 

124.733 

123.422 

138.698 

66.950 581.644 

'ocenjena napisna teža je 1,7 t/m3 

Jamska jalovina se uporablja za izdelavo pomožnih jalo- 
viščnih cest. 

Dobro izvedeni drenažni sistemi, preko katerih se sproš- 
čena voda iz hidrometalurške jalovine izceja na površino 
deponije, ustrezni nasipni koti, ki omogočajo stabilnost depo- 
nije ter kvaliteten odvod meteornih in izcejenih voda v zadrže- 
valni bazen zagotavljajo varno deponiranje hidrometalurške 
ialovine. 

Leto Količina (t) Skupaj 

1985 5.816 5.816 

1986 8.046 13.862 

1987 9.730 23.592 

1988 9.146 32.738 

1989 9.511 42.249 

Rdeče blato 

Nastane pri nevtralizaciji rafinata (lužnica brez urana) in je 
rdeče barve, ni strupen in ne vsebuje urana. Granulacija 
znaša pod 100 mikronov in vsebuje do 60% vlage. Transport je 
možen s kamioni, ki imajo posebno izvedbo tesnitve kesona. 
Transportiramo jo na deponijo Jazbec, kjer jo po posebni 
tehnologij deponiramo skupaj z jamsko izkopanino. Do sedaj 
je bilo deponirano na deponiji Jazbec rdeče blato v naslednjih 
količinah: 

Deponija Jazbec obratuje v skladu s predvideno tehnolo- 
gijo, deponiranja jamske jalovine in rdečega blata. Zaradi 
Potreb zasipavanja odkopanih prostorov z jamsko jalovino 
dinamika polnenja deponije zaostaja za^predvideno. 

Rlterna pogača iz čistilne naprave za*jamsko vodo 

Filterna pogača nastane po dehidraciji mulja v čistilni 
napravi in je nevtralna snov, sestavljena iz finih delcev mine- 
ralnega izvora iz jamskega obrata. Povprečna mesečna koli- 
čina je 60-80 t in se deponira na deponiji Jazbec. 

Trdni komunalni odpadki 

Trdne komunalne odpadke prevzema SGP Tehnik Komu- 
nala Škofja Loka in jih transportira na svoja odlagališča 
komunalnih odpadkov. 
2-2.3. Tekoči izpusti 

V skladu z veljavno zakonodajo, predpisi, strokovnimi navo- 

dili ter odločbami iz pristojnosti vodnogospodarske inšpek- 
cije so tekoči izpusti v rudniku opredeljeni: 

Kot stalni izpusti: 
- iztok čistilne naprave za jamsko vodo 
- iztok čistilne naprave odpadnih fekalno-sanitarnih vod 
- iztok drenaže odlagališča Boršt 
- iztok drenaže zadržavalnega bazena Boršt 
- prelivi zadrževalnega bazena 
- iztoki meteorne kanalizacije. 
Kot občasni izpust se opredeli voda zadrževalnega bazena 

Boršt v času načrtovanega izpuščanja. 
Kot zaledne vode z možnostjo onesnaženja potom pronica- 

nja meteornih voda se opredeli: 
- potok Jazbec. 
V skladu s tako opredeljenimi izpusti in Strokovnim navodi- 

lom je narejen program nadzora in meritev izpustov. Na 
podani program nadzora in meritev izpustov in vodotokov na 
področju RUŽV je podala soglasje vodnogospodarska inšpek- 
cija. 

Priloga poročevalca 
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Povprečni rezultati analiz odpadnih voda in izpustov: 

Lokacija T°C pH Pretok Nerazt. KPK, 

m3/h 

BPKr Test 
6 ,Y5 

mg/l mg/l mg/l strupenosti 

KDK 22 C 6,5-9 80 160 30 negativen 

Iztok Čistilne naprave 
za jamsko vodo g 

iztok čistilne naprave za 
tekalno vodo 13,7 

IztoK crenaže zadrže- 
valnega bazena 10,8 

Iztok drenaže odlagali- 
šča 3oršt 11 

Preliv zadrževalnega 
bazena 18 

8,1 95,2 4,03 2,8 1,5 pozitiven 
(pod 10 %) 

7,8 3,8 33,3 67,2 25,0 negativen 

7,2 3,6 2,1 6,4 2,26 negativen 

6,7 10,8 3,2 2,4 

Občasni izpust 

Iztoki meteorne kanali- 
zacije (Pred.obrat) 
izliv- 2 ,u.< 11,7 

7,5 1,0 5,6 

ni bilo izpusta 

Izliv 7 18,6 

8,4 

9,4 

1,4 2,3 

0,45 4,6 

Iztoki meteorne kanali- 
zacije (Jamski obrat) 
Izliv 11 

Izliv 15 

Potok 
Jazbec 10,2 7,8 

0,9 

3,3 

ni bilo izlivanja 

9,2 7,9 0,6 298,5 163 

1,3 pozitiven 
(pod 50 %) 

6,4 1,3 negativen 

0,8 negativen 

0,6 pozitiven 
(pod 30 %) 

119,1 

3,4 1,3 3,5 negativen 

Rezultati analiz odpadnih voda so taki, da ne presegajo 
dovoljene količine nevarnih snovi, ki lahko spravijo v nevar- 
nost življenje in zdravje ljudi, življenje in zdravje rib in drugih 
živali ter škodujejo rastlinstvu. 

2.2.4. Plinasti izpusti 
Razen radona in njegovih potomcev, ima rudnik neomembe 

vredno količino ostalih plinastih hlapov oz. izpustov. 
Kislinski hlapi se pojavljajo v obratu izluževanja, kjer so 

izvori zaprti in je odsesovanje speljano preko pralnika, ki 
odstranjuje škodljive hlape iz zraka. V solventni ekstrakciji in 

sušenju koncentrata se sproščajo hlapi kerozina in deln" 
amoniaka katere tekoče odstranjuje ventilacijski sistem preko 
ustreznih pralnikov. 

Emisija S02 ni visoka zaradi uporabe ekstralahkega kuril- 
nega olja (maksimalno do 70 kg na dan). V neugodnih inver' 
zijskih razmerah se hladne emisije radioaktivnega radona iz 

mlina in izluževalntoov, kjer se splošča tudi velika količin^ 
COj kombinirana z emisijo kotla v dimniku visokem 30 f1 

S tem je povečan termični dvig dimnega oblaka in disperziji 
Rezultati emisij hlapov so na meji zaznavnosti v ozračju 

RUŽV, razen prehodno že omenjenega radona in njegovi 
potomcev. 
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2.2.4 1. Emisija radona iz jamskih ventilatorjev 
Ventilatorska postaja na podkopu P 
Podajamo meritve oz. izračune za leto 1985 in 1989: 

1985 1989 

Kapaciteta ventilatorja 

PovDrečna koncentracija 
Rn-222 

Emisija Rn-222 

m3/s 

Bq/m3 

Bq/s 

Ventilatorska postaja na podkopu P 36 

68 

885 

6.10" 

65 

600 

3,9.10 

1985 1989 

Kapaciteta ventilatorja 

Povorečna koncentracija 

Smisija 

m3/s 

Bq/m3 

Bq/s 

114 

921 

210 

2.100 

Obe ventilatorski postaji sta na koti 550 m kar pomeni 190 
ni nad dnom doline in s tem tudi iznad inverzne plasti, ki je 
v višini okoli 100 m nad dolino. Izrabljeni in z radonom 
kontaminirani jamski zrak se takoj po izhodu iz ventilatorja 
razredči z atmosferskim zrakom in tudi v najslabših vremen- 
skih razmerah ne obremenjuje niti zaposlene niti okoliško 
prebivalstvo. 

Letna ekshalacija radona 222 obeh ventilatorskih postaj je 
glede na izmerjene emisije odvisna od obratovalnih ur. Venti- 
!atorja se v dneh, ko na jamskem obratu ni proizvodnje, 
ustavljata. 

Letna ekshalacija na: 
ventilatorski postaji P-1 znaša 10.10" Bq 
ventilatorski postaji P-36 znaša 150.10" Ba 
obeh ventilatorskih postajah znaša 160.10 Bq 

10,5.10^ 44,1 . 10' 

2.2.4.2. Emisija radona iz dimne tuljave na predelovalnem 
obratu 

Strojne naprave v katerih se predeluje ruda in obstaja 
možnost ekshalacije radona so zaprte. Preko posebne odse- 
sevalne naprave se vodi kontimiran zrak direktno v dimno 
tuljavo kotlovne naprave na predelovalnem obratu. Tako 
izstopa z radonom kontaminirani zrak skupaj z dimnimi plini 
skozi dimno tuljavo v atmosfero. 

Odsesavanje izluževalnikov je stalno tudi takrat, ko se ne 
predeluje ruda, dočim pa se mline odsesava samo takrat, ko 
so v obratovanju. Vrh dimne tuljave doseže koto 450 m t. j. 30 
m nad dnom doline. 

meritve 1985 

Brez mlina Z mlinom 

Kapaciteta ventilatorja 

Koncentracija Rn 222 

Emisija Rn-222 

Povprečna koncentracija 
Rn kratkoživečih potomcev 

Letna ekshalacija znaša 

m3/s 

Bq/m3 

Bq/s 

WL 

1,41 

1,1.104 

1,55.10Z 

0,16 

1,41 

3,0.104 

4,23.10^ 

0,21 

7,6 . 1011 Bq 

2-2.4.3. Emisija radona iz deponije hidrometalurške jalovine 
Hidrometalurško jalovino, se s kamioni prepelje iz predelo- 

valnega obrata na 3,5 km oddaljeno deponijo Boršt. Celotna 
Površina projektirane deponije znaša 260.000 m2. Locirana je 
na koti 534 m nadmorske višine in leži nad inverzno plastjo. 

2 merjenjem ugotovljene količine radgna, ki se sproščajo iz 
°dprtih površin jalovišča znašajo poprečno 1,0 Bq/m2.s, kar je veliko manj od prehodno izračunanih vrednosti 3-5 Bq/m2.s. 

intenzivnost ekshalacije sicer niha glede na vremenske 
razmere, vendar za izračun emisije lahko privzamemo pov- 
prečno izmerjeno vrednost na enoto površine 1 Bq/m2.s. 

Pri odprti projektirani površini deponije Boršt, ki znaša 
260.000 m2, znaša celoletna emisija radona 222 iz deponije 
Boršt 82.10" Bq. 

2.2.4.4. Emisija radona iz deponije Jazbec 
Na deponiji Jazbec se poleg jamske jalovine deponira tudi 

ruda. 
Ruda je deponirana na znatno manjši površini kot jamska 

jalovina. Emisija radona je večja za makro deponijo in manjša 
za jalovinsko deponijo. Vendar smo na varni strani, če za 

Priloga poročevalca 
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izračun emisije privzamemo na deponiji Boršt izmerjeno vred- 
nost 1 Bq/m2.s. 

Pri odprti projektirani površini deponije Jazbec, ki znaša 
120 000 m2, bo celoletna emisija radona iz deponije Jazbec 
38.10" Bq. 

Deponija Jazbec je na nadmorski višini od 450 m do 400 
m in leži pod inverzno plastjo. Zato moramo računati, da bo 
v slabih vremenskih pogojih emisija radona obremenjevala 
dolino Bubovščica. 

2.2.4.5 Emisija radona iz odlaggališč jalovine na P-1 in P-9 
Pred vhodoma v jamo pri podkopu P-1 in podkopu P-9 je 

odložena jamska izkopnina pridobljena pri izdelavi podkopov 
in raziskovalnih del. Za izračun letne ekskalacije radona priv- 
zamemo emisijo 1 Bq/m2.s. 

Glede na izmerjeno površino odlagališča pri podkopu P-1 
12.300 m2 znaša letna ekskalacia 2.10" Bq. 

Pri podkopu P-9 je površina odlagališča večja in znaša 
21.200 m2 in zato je tudi letna emisija radona 3,3. 10" Bq. 

2.2.4.6 Emisija uranovega koncentrata iz postroja za sušenje 
in pakiranje ADU 

Kapaciteta ventilatorja sušilnika ADU znaša 1,24 m3/s. 
Kapaciteta ventilatorja odpraševalnega sistema pakirnice 

ADU pa znaša 0,47 m3/s. 
Glede na izmenjene emisije U308 v izhodnem zraku posa- 

meznega ventilatorja in števila obratovalnih ur, znaša letno 
emisija U308 iz sušilnice in pakirnice 9,57 kg. 

2.2.5 Ocena vpliva tehnologije pridobivanja in predelave 
uranove rude na okolje 

Vsak poseg v naravno okolje je v naravi zaznamovan, tako 

tudi obratovanje rudnika, posebno še zato, ker je vsiljeno 
v mirno prvotno nedotaknjeno okolje. Izgradnja in obratova- 
nje pa je dokazalo: 

- izpolnjeni so vsi pogoji, navedeni v soglasjih vseh orga- 
nov, ki so sodelovali pri izgranji in sedaj kontrolirajo obrato- 
vanje 

- pridobljena so vsa uporabna dovoljenja, vključno z vod- 
nogospodarskim dovoljenjem za izpuste za nedoločen čas 

- izvedene in v obratovanju so čistilne naprave in drugi 
objekti ter naprave za zaščito kvalitete in kvantitete vodnega 
režima na območju rudnika 

- vse nevarne snovi so skladiščene po Pravilniku o tem, 
kako morajo biti zgrajena in opremljena skladišča ter tran- 
sportne naprave za nevarne in škodljive snovi. Transporti raj" 
pa se po Zakonu o prevozu nevarnih snovi 

- da so projektirane in izvedene rešitve zahtevale približno 
25% finančnih sredstev, vloženih v objekte in tehnologijo za 
zagotavljanje varstva okolja ter s tem omogočili zadovolji" 
vpliv rudnika na okolje 

- da sedanja faza obratovanja RUŽV zagotavlja v polni 
proizvodnji surovino NE Krško 

- da ni razogov, ki bi pokazali, da bi se s povečano proiz- 
vodnjo vpliv rudnika na okolje povečal 

- da vsa poročila in mnenja ocenjujejo visoko stopnjo 
skrbi za ekologijo v skladu s predpisi in mednarodnimi pripo- 
ročili. 

Upoštevajoč dejstvo, da rudnik oskrbuje moč 632 MW te' 
stopnjo naše družbene ekonomske razvitosti, je škodljiv vpl(v 

rudnika na okolje neznaten. Še posebei zanemarljiv je vpliv 

rudnika na okolje, če ga obravnavamo z NE Krško v primerjav1 

z ostalimi termoenergetskimi objekti na fosilno gorivo brez 
čistilnih naprav. 

STROKOVNA OCENA 

elaborata »Obratovanje RUŽV in njegovi vplivi na okolje« 

V elaboratu »Obreatovanje RUŽV in njegovi vplivi na oko- 
lje«, ki obsega 46 strani, so vestno in izčrpno obdelani različni 
aspekti obratovanja RUŽV. Opisana je tehnologija pridobiva- 
nja uranove rude v jamskih obratih in tehnologija predelave 
uranove rude v predelovalnem obratu. 

Navedena je količina potrebnih surovin in kemikalij ter 
problemi in varnost njihovega transporta. 

Transporti se izvajajo v skladu z veljavnimi cestno-promet- 
nimi predpisi, tako glede varnosti prometa kot tudi transport? 
navedenih snovi. 

Ker še ni dokončana rekonstrukcija ceste skozi Škofjo Loko 
in Zminec, je prepovedana vožnja kamionov z osnim priti- 
skom večjim od 8 ton in vlačilce s prikolicami. Vsled tega je 
potrebno za te prevoze iskati dovoljenje za izredni prevoz, ki 
pa narekuje, da ima tako vozilo spremstvo. Spremstvo zago- 
tavlja rudnik v skladu s planom transporta in dogovori s pre- 
vozniki. 

Glede na gostoto prometa na omenjeni cesti se niso uresni- 
čila pričakovanja, da bo rudnik s svojo dejavnostjo močno 
povečal gostoto prometa. 

Iz dopisa RSNZ z dne 24. 7. 1989 je razvidno, da dosedaj 
niso zabeležili prometnih nezgod ali drugih incidentov v zvezi 
z omenjenimi prevozi. Kritično točko predstavlja predvsem 
prevoz skozi stari del Škofje Loke, kjer so ulice zelo ozke in je 
potrebno urejanje prometa oziroma zapora ulice, da se omo- 
goči neoviran in varen prevoz teh vozil. 

Ravno tako ne predstavlja posebnega problema prevoz 
»rumene pogače« iz RUŽV, ker omenjena snov ni nevarna. 
Poleg tega pa omenjeni prevoz operativno spremljajo enote 
milice na relaciji vožnje. 

Posebno poglavje je posvečeno zaščiti delavcev RUŽV pred 
ionizirajočimi sevanji. 

Individualni izračuni prejetih letnih doz so podani v sedaj 
veljavnih indeksih letne efektivne ekvivalentne doze (LEED), 
ki predstavljajo razmerja med prejeto dozo vsakega posamez- 
nega delavca proti zakonsko opredeljeni dopustni dozi. 

Število jamskih delavcev je narastlo od dobrih 100 do skko- 

raj 300. Iz podatkov zasledimo, da njih indeks LEED malen- 
kostno presega vrednost 0,3 (leta 1987 max. 0,31 in leta 1988 
max. 0,37). 

Približno polovico delavcev je v tem obdobju prejela dozo 
med 0,3 mejne doze do 0,1, preostala polovica pa pod 0,1 

(10% mejne doze). 
Okrog 80% prejete letne doze odpade na notranjo obseva- 

nost predvsem bronchialnega epitela z radonovimi kratkoži' 
vimi potomci, okrog 20% doprinese k letni dozi sevanju 
dolgožiivi a sevalci U-razpadne vrste pa le do 1%. 

Pri pregledu poročil, spričeval ter izvidov pristojnih zdrav- 
stvenih institucij nismo v tem obdobju zasledili nobenih obo- 
lenj, ki jih lahko pripišemo ionizirajočemu sevanju. 

V predloženem elaboratu je na 41. strani podana tabela 
odpadnih voda oz. tekočih izpustov iz vplivnega področja 
RUŽV. Tu so podani le fizikalno-kemični in biološki parametr' 
teh tekočin. Tabelo je potrebno dopolniti še s podatki o radio- 
aktivnosti teh iztek. Tabela 1 

V tabeli je naštetih vseh 9 možnih lokacij, mest izpuščanja 
več ali manj radioaktivnih voda. Podani so tudi ocenjen' 
pretoki, vendar se moramo zavedati, da so ti iztoki večinorn3 

le občasni, da pretoki močno nihajo ali v sušnem obdobji' 
celo prenehajo. Prav tako se pojavljajo problemi pri jemanj^ 
povprečnega reprezentativnega vzorca in interpretacij rezu'" 
tatov analiz. 

Čistilna naprava za jamsko vozo je začela delati marc® 
1987. Pred tem je bila iz rudnika iztekajoča »majska voda' 
motna in je s svojimi suspendiranimi delci onesnaževala tuo' 
potok Bregovščico v vsej dolžini, tako da je bila norma ^ 
suspendirane snovi presežena. 

Z izločanjem motnosti, delcev mulja so bile z njimi izloče^ 
tudi nanj vezane (adsorbirane) radioaktivne snovi. Žal pa s6 

nista izločila raztopljeni uran in radij v celoti. 
Tako čistilna naprava izloči na mesec 60 do 80 ton usedl'^ 

mulja, ki še vsebuje vezane radionuklide, pred tem pa s" 
odtekaliu v potok v Brebovščico. 

Jamska voda, sedaj izpust čistilne naprave in potok Jazbe'. 
sta zaradi sorazmerno visokih pretokov glavni transporta 
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poti, odtoka radioaktivnih snovi v potok Brebovščico. Jazbec 
teče v betonskih odvodnih ceveh pod deponijo revne rude iz 
katere meteorne vode izpirajo uran in radij. Seveda je odvodni 
Jazbec še pred vstopom na RUŽV področje že močno konta- 
miniran z omenjenimi naravnimi radionuklidi. 

Mokri postopek predelave uranove rude in ekstracija urana 
je bila načrtovana kot zaprti krog, kjer naj bi se voda iz 
postopka, ki je kot vlaga v Hidrometalurski jalovini (HMJ)) 
odhajala - se odvažala, na deponijo Boršt (150 rrvVddan) 
deloma pa vračala v postopek izluževanja. 

Vendar je to idealen primer, ki v praksi često ni povsem 
uresničljiv, ker v obratu nastajajo pri čiščenju in izpiranju tudi 
razne odpadne tekočine, ki se ne izpuščajo temveč uporabijo 
pri mokrem mletju rude. 

Odtočno vodo z deponije Boršt predstavljajo odcejevalne 
vode HMJ in meteorne vode. 

Te vode se zbirajo, odtekajo po posebni kanalizaciji v dva 
zadrževalna bazena, od koder se po sedimentaciji trdnih 
delcev deloma izpuščajo v obrat predelave kot tehnološka 
voda deloma pa razrečene z drugimi izvornimi in podtalnimi 
vodami tega področja izpuščajo v okolico in posredno 
v Todraški potok. 

Pokazalo.se je, da je nadzor nad radioaktivnimi iztekami iz 
RUŽV zaradi določanja in merjenja pretokov zelo oteškočen. 
Vse te vode se posrednno iztekajo v potok Brebovščico na 
kateri ima, nizvodno, Institut Jožef Štefan svojo merilno 
postajo in urejeno neprekinjeno vzorčevanje in merjenja pre- 
toka, tako da zajame in posredno kontrolira tudi vse radioak- 
tivne izteke RUZV. 

Predhodni rezultati analiz vode iz te merilne postaje za leto 
1989 (brez rezultatov za mesec december) kažejo, da je voda 
vsebovala v povprečju 24,7 mg/m3 urana in 20,0 Bq/nr radija 
(Ra-226), kar je zaznaven prirastek nasproti letu 1988, ko so 
odgovarjajoče vrednosti bile 19,2 mg urana/m3 oziroma 18,5 
Bq/m3 radija. Če primerjamo te vrednosti z »maksimalno 

dopustnimi« vrednostmi za pitno vodo, t. j. »izvedene koncen- 
tracije« (IK), ki znašajo za prebivalce: 

uran: 410 mg/m3 

radij: 1000 Bq/m3 

Vidimo, da so izmerjeni rezultati za leto 1989 znašali 6,0% 
mejnih vrednosti za uran in 2,0% mejnih vrednosti za radij. 

V elaboratu so obdelani tudi plinasti izpusti v okolje, to je 
predvsem ekshalacija radona. Ocenjene so letne eskalacije za 
jamo in za vsa odlagališča. 

Vsi letni doprinosi so skupno ocenjeni in cca 30x10'2 Bq 
= 30 TBq. Te številke so zelo približne, ker je izhajanje radona 
iz zemlje in površin jalovišč močno odvisno od meteoroloških 
pogojev, kot je vlaga v tleh, zmrzali, osončenje, barometrski 
tlak in veter. Ce te vrednosti iz RUŽV primerjamo z izhajanjem 
radona iz tal. neaktivne zemlje, ki v povprečju vsebuje le cca 
3 ppm urana in uporabimo v literaturi navedeno konstanto: 
0,03 Bq/m2. s, dobimo letno ekshalacijo iz 1 m2 cca. 9.105 Bq/ 
leto t. j. 1 milijon Bq/m2. Tako vidimo, da je vsega ocenjenega 
radona iz RUŽV toliko, kot ga prispeva 30 km2 neaktivnega 
zemljišča. 

Pregledani elaborat sodelavcev Fakultete za naravoslovje in 
tehnologijo, VTOZD - Montanistika je zelo izčrpen in stro- 
kovno obravnava vse zapletene vplive delovanja RUŽV na 
delovno in bivalno okolje. 

V njem je pokazano, da so vplivi RUŽV na okolje zaznavni in 
da predvsem vplivajo na povečanje radioaktivnosti bližnje 
okolice. Ti vplivi so sicer še pod dopustnimi in sprejemljivimi 
mejami, vendar bo potrebno, da se v smislu sodobnih priporo- 
čil varovanja okolja omejijo. V mislih imam predvsem priporo- 
čilo ALARA principov t. j. priporočil, ki zahtevajo, da se vsi 
vplivi zmanjšajo do tako nizke meje, ki se je da doseči z raz- 
umnimi sredstvi - beri zmernimi stroški, za izvajanje sanacij- 
skih ukrepov, kot je urejanje odtokov, skrbnim delom v obra- 
tih in tudi z delnim prekrivanjem jalovišč, ki so takrat izven 
uporabe. 

Radioaktivna onesnaženost iztek iz RUŽV v letu 1989 

Povprečni 
pretok 
(m3/h) 

Koncen- 
tracija 
urana ug/1 

Koncentracija 
Ra-226 
Bq/m3 

Čistilna naprava 
jamske vode 

Jazbec 

Čistilna naprava 
sanitarne vode 

Drenaža - 

Drenaža 

zbiranega 
bazena 

odlagališča 
Boršt 

Izliv 2 - plato obrata 

Izliv 7 

Izliv 11 " " 

Preliv - zbiralnega 
bazena 

78 

60 

2,5 

4 

1,5 

1 

9000 m3/leto 

213 

370 

22 

20 

30 

13 

17 

700 

130 

60 
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