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OSNUTEK POROČILA 

o uresničevanju delegatskega sistema in 

delegatskih odnosov v SR Sloveniji 

Uvod 

Skupščina SR Slovenije si je kot trajno nalogo 
postavila v svoj delovni program spremljanje delo- 
vanja delegatskega in skupščinskega sistema. 
Sproti bo preverjala, kako skupščine družbenopo- 
litičnih skupnosti s svojimi metodami dela prispe- 
vajo k ustvarjanju pogojev, ki omogočajo delav- 
cem, delovnim ljudem in občanom kot nosilcem 
oblasti neposredno sodelovanje in vpliv pri spre- 
jemanju družbenih odločitev. Hkrati pomeni to tudi 
priložnost, da se preveri, kako se uresničujejo 
stališča, priporočila in sklepi o nadaljnjem uresni- 
čevanju delegatskega sistema v Skupščini SR Slo- 
venije, ki so jih sprejeli zbori skupščine ob koncu 
prejšnjega mandata. 

V okviru izvajanja te naloge je Predsedstvo 
Skupščine SR Slovenije skupaj z vodstvom Repu- 
bliške konference SZDL organiziralo regijske po- 
svete z namenom, da tudi v neposrednem stiku z 
delegati, vodstvi občinskih skupščin in vodstvi 
družbenopolitičnih organizacij ugotovi, kako v de- 
legatskem sistemu potekajo procesi oblikovanja 
in uveljavljanja delegatskih odločitev in kako se v 
te procese vključujejo delovni ljudje in občani, 
delegati in delegacije, družbenopolitične organi- 
zacije, izvršilni, upravni in strokovni organi ter 
drugi družbeni subjekti, ki so soodgovorni za učin- 
kovito in kvalitetno funkcioniranje delegatske 
skupščine in da skupaj z njimi iščejo najustrez- 
nejše rešitve, upoštevajoč pri tem resolucije kon- 
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gresov Zveze komunistov Jugoslavije in Zveze ko- 
munistov Slovenije ter ustrezne dokumente drugih 
družbenopolitičnih organizacij. 

Razlogov za preverjanje učinkovitosti delegat- 
skega sistema v občinah je več, pomembnejši pa 
so naslednji: v občini kot temeljni družbenopoli- 
tični skupnosti prihaja do prepletanja samouprav- 
nega in oblastnega odločanja v temeljnih samou- 
pravnih organizacijah in skupnostih ter v občin- 
skih skupščinah. Občina je tista temeljna skup- 
nost, kjer poteka proces sporazumevanja in dogo- 
varjanja o večini osebnih in skupnih interesov 
delovnih ljudi in občanov, razen tistih, ki po svoji 
družbeni in politični naravi zahtevajo sporazume- 
vanje in odločanje na širših ravneh družbene or- 
ganiziranosti. Pa tudi glede teh interesov so v 
občini samoupravno organizirani delovni ljudje in 
občani nosilci sporazumevanja. Zato je mogoče v 
občini spremljati in proučevati delegatske odnose 
z dveh vidikov: z vidika povezovanja delegacij 
temeljnih samoupravnih organizacij in skupnosti v 
občinski skupščini in z vidika njihovega povezova- 
nja prek občinske skupščine v republiško in 

zvezno skupščino, kjer ima občina oz. občinska 
skupščina pri oblikovanju skupne politike svoje 
pravice in odgovornosti. 

Rezultat razgovorov in celotne aktivnosti v tej 
zvezi naj bi bil, da bi v temeljnih samoupravnih 
organizacijah in skupnostih, v družbenopoltiičnih 
organizacijah, v občinskih skupščinah in v Skup- 
ščini SR Slovenije znova preverili oblike in metode 
svojega dela, zlasti kako te omogočajo delo dele- 
gacij in delegatov in uresničevanje njihove funk- 
cije. Te ugotovitve naj bi pokazale, kaj je potrebno 
spremeniti v praksi in v normativnih aktih kot na 
primer: preveriti in po potrebi spremeniti ali dopol- 
niti tiste samoupravne splošne akte v temeljnih 
samoupravnih organizacijah in skupnostih, ki 
opredeljujejo položaj delegacije, njene naloge in 
pogoje za njeno delo; znova proučiti poslovnike o 
delu delegacij in sporazume o njihovem vključeva- 
nju v konference delegacij oziroma te akte spre- 
jeti; ustrezno dopolniti in spremeniti občinske sta- 
tute, poslovnike občinske skupščine in njenih zbo- 
rov, poslovnik Skupščine SR Slovenije in poslov- 
nike njenih zborov, volilne zakone ipd. 

{. 

POLOŽAJ IN VLOGA DELEGACIJ V 
TEMELJNIH SAMOUPRAVNIH 
ORGANIZACIJAH IN SKUPNOSTIH IN 
NJIHOVO DELOVANJE 

Položaj delegacij temeljnih samoupravnih organizacij in 
skupnosti je treba ocenjevati z vidika njihovega ustavnega 
položaja, po katerem si delovni ljudje in občani v temeljnih 
samoupravnih organizacijah in skupnostih oblikujejo delega- 
cije zaradi neposrednega uresničevanja svojih pravic, dolžno- 
sti in odgovornsoti pri uresničevanju oblasti in upravljanju 
drugih družbenih zadev. 

Splošna ugotovitev je, da delegacije temeljnih samouprav- 
nih organizacij in skupnosti še ne opravljajo v celoti svoje z 
ustavo opredeljene funkcije. Razlogi za takšno stanje so pred- 
vsem naslednji: 

- nedosledno uveljavljeni samoupravni odnosi in organi- 
zranost v temeljnih samoupravnih organizacijah in skupno- 
stih. Posledica tega je, da se delegacija še vedno ne smatra 
kot institucionalizirana oblika odločanja delavcev oziroma 
delovnih ljudi in občanov v temljni samoupravni organizaciji 
in skupnosti, ki tekoče spremlja problematiko temeljne samo- 
upravne organizacije in skupnosti, občin in širših družbeno- 
političnih skupnosti, na podlagi interesov in smernic delavcev 
in upoštevajoč skupne ter splošne in družbene interese obli- 
kuje temeljna stališča in jih usklajuje v občinski skupščini in v 
skupščinah samoupravnih interesnih skupnosti. Še vedno se 
delegacija pogosto ne smatra kot organ, prek katerega te- 
meljne organizacije in skupnosti uveljavljajo svoje interese v 
občinski skupščini in v skupščinah samoupravnih interesnih 
skupnosti, pač pa kot organ občinske skupščine, ki je zunaj 
temeljne organizacije in skupnosti. To povzroča nepoveza- 
nost delegacije v temeljnih skupnostih oziroma organizacijah 
z de(avci oziroma z delovnimi ljudmi in občani v temljnih 
samoupravnih organizacijah in skupnostih, nepovezanost z 
organi upravljanja, strokovnimi službami, poslovodnimi or- 
gani, z drugimi delegacijami ter z družbenopoltičnlmi organi- 
zacijami. Zato delegacija velikokrat ni sproti in temljito sezna- 
njena s stanjem in razmerami v svoji delovni organizaciji 
oziroma v krajevni skupnosti pa tudi z razmerami v družbeno- 

politični skupnosti. Tudi to je eden izmed razlogov, da sku- 
šajo poslovodni organi in strokovne službe še marsikatera 
vprašanja reševati ali pa jih tudi v resnici rešujejo mimo 
delegatskega sistema, čeprav gre za vprašanja, ki so po ustavi 
in statutih v pristojnosti delegatskih skupščin; 

- družbenopolitične organizacije se premalo vključujejo v 
delo delegacij. Delo delegatov ni vselej podprto z aktivnostjo 
političnih organizacij, zato pri oblikovanju usmeritev in stališč 
v delegacijah temeljnih samoupravnih organizacij in skupno- 
sti ter v odločitvah skupščin družbenopolitičnih skupnosti 
niso vselej prisotna stališča družbenopolitičnih organizacij; 

- premajhna povezanost delegacij za skupščine družbeno- 
političnih skupnosti zdel'egacijami samoupravnih interesnih 
skupnosti in premajhna ali sploh nikakršna povezanost dele- 
gacij v isti temeljni organizaciji oziroma skupnosti, pri tem pa 
delegacije niso vključene v reševanje problematike v temelj- 
nih samoupravnih organizacijah in skupnostih, ima za posle- 
dico zavzemanje tudi povsem različnih stališč o istem vpraša- 
nju, včasih pa celo stališč, ki so v nasprotju z interesi delav- 
cev. Del odgovornsoti za tako stanje imajo delavski sveti 
oziroma skupščine krajevnih skupnosti kot osrednji organi 
samoupravljanja, ki ne opravljajo oziroma ki ne zagotavljajo 
usklajevanja med samoupravnimi in drugimi organi v organi- 
zaciji združenega dela; 

- zaprtost delegacij pri oblikovanju njihovih temeljnih sta- 
lišč, s tem v zvezi pa nepoznavanje stališč, ki so že bila 
oblikovana v samoupravnih organih in v družbenopolitičnih 
organizacijah; 

- v samoupravnih splošnih aktih temeljnih samoupravnih 
organizacij in skupnosti nimajo določb o tem, kako delegacija 
oblikuje temeljna stališča (v katerih primerih jih oblikuje 
sama, v katerih primerih na podlagi stališč delavskega sveta 
ali na podlagi stališč zborov delavcev). To Ima za posledico na 
eni strani pretirano vztrajanje pri tem, da je treba temeljna 
stališča vselej preverjati na zborih delavcev, na drugi strani pa 
oblikovanje stališč mimo zborov delavcev, tudi glede tistih 
vprašanj, o katerih se morajo delavci obvezno izjaViti na 
zborih; 

- neaktivnost oziroma nezainteresiranost nekaterih dele- 
gacij za vključevanje v probleme svoje samoupravne organi- 
zacije oziroma skupnosti in njihova neodgovornost pri oprav- 
ljanju delegatske funkcije, kar ima za posledico, da se \l 
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delegacijah uveljavljajo posamični interesi ali interesi določe- 
nih struktur; 
- družbenopolitične organizacije ter delavci, delovni ljudje 

in občani ne spremljajo aktivnosti posameznih članov delega- 
cije ali delegacije v celoti ter v primerih njihovega neaktivnega 
ali neodgovornega ravnanja ne ugotavljajo vzrokov za takšno 
stanje in ne iščejo učinkovitih rešitev; 

- še vedno ni. v celoti urejen sistem informiranja. Gradiva, 
pripravljena za delegacije, ponekod ne ustrezajo potrebam za 
oblikovanje smernic in temeljnih stališč ali prihajajo pre- 
pozno, oziroma niso prilagojena potrebam posameznih faz 
obravnave. Ta gradiva niso vselej hkrati prisotna tudi v druž- 
benopolitičnih organizacijah, kar le-tem onemogoča ali ote- 
žuje pravočasno politično aktivnost v delegacijah temeljnih 
samoupravnih organizacij in skupnosti in prek delegatov v 
družbenopolitičnih zborih uveljavljanje svojih stališč v občin- 
skih skupščinah. V občinah bi bilo potrebno gradiva republi- 
ške skupščine osvetliti z vidika specifičnih potreb organizacij 
združenega dela in občine kot celote. Poročevalec Skupščine 
SRS je na sploh ugodno ocenjen, čeprav v marsikateri te- 
meljni delegaciji ne uresničuje svoje funkcije, ker ni dostopen 
vsem delegatom. Neugodno pa je ocenjena vloga sredstev 
javnega obveščanja, ki se omejujejo predvsem na poročanje o 
poteku sej in o sprejetih sklepih, ne poročajo pa o vsebini 
razprav v delegacijah in skupščinah; 

- v nekaterih primerih še vedno neurejeni organizacijski, 
tehnični in materialni pogoji za delo delegacij. 

Te in še nekatere druge ugotovitve kažejo, da je razvoj 
delegatskih odnosov odvisen od družbenoekonomskega po- 
ložaja delavcev in občanov v temeljnih samoupravnih organi- 
zacijah oziroma skupnostih ter od uresničevanja vloge druž- 
benopolitičnih organizacij v delegatskem sistemu. 

Za odpravljanje ugotovljenih slabosti in nepravilnosti v delu 
temeljnih delgacij in da bi zagotovili aktivni vpliv delavcev na 
družbene odločitve, je potrebno zlasti: 

- z družbenopolitično aktivnostjo krepiti neposredni vpliv 
delavcev, delovnih ljudi in občanov na odločitve v temeljnih 
organizacijah združenega dela in v krajevnih skupnostih in s 
tem zagotoviti prisotnost njihovih interesov na širših družbe- 
nih ravneh, omogočiti sporazumevanje o različnih interesih, 
upoštevajoč pri tem tudi skupne in splošne družbene interese 
in potrebe, s tem pa zagotoviti njihov neposredni vpliv na 
oblikovanje družbenih odločitev; 

- v statutih in samoupravnih sporazumih jasneje opredeliti 
pravice, dolžnosti in odgovornosti za delo delegacij in delega- 
tov ter pogoje za njihovo delo; opredeliti, kako naj delegacija 
oblikuje svoja temeljna stališča, zlasti pa, katera so tista 
vprašanja, glede katerih lahko delegacija oblikuje temeljna 
stališča šele po predhodnem izjavljanju delavcev; 

- zagotoviti delegaciji v temeljni samoupravni organizaciji 
in skupnosti enakovreden položaj z organi upravljanja, pri 
tem pa vztrajati, da delegacija stalno dela in tekoče spremlja 
celotno problematiko temeljne samoupravne organizacije in 
skupnosti, zlasti pa vprašanja, ki zadevajo področje, za katero 
je izvoljena, ker lahko le na ta način pozna interese delavcev 
in jih stalno sooča z interesi drugih. Delovna usmeritev dele- 
gacije mora imeti osnovo v programih samoupravnih orga- 
nov, v programih in periodičnih načrtih občinskih skupščin, 
samoupravnih interesnih skupnosti in v programu dela Skup- 
ščine SR Slovenije. Hkrati pa je delegacija dolžna delavcvve 
oziroma delovne ljudi in občane sproti seznanjati s širšo 
družbeno problematiko in aktivno sodelovati pri oblikovanju 
interesov delavcev, delovnih ljudi in občanov; 

- zagotoviti povezanost vseh delegacij znotraj delovne or- 
ganizcije oziroma krajevne skupnosti med seboj in z delav- 
skim svetom oziroma skupščino krajevne skupnosti kot 
osrednji organi samoupravljanja, s poslovodnimi organi in 
strokovnimi službami; 

- zagotoviti vsebinsko in časovno povezanost delegatske 
aktivnosti z aktivnostjo družbenopolitičnih organizacij, zlasti 
Socialistične zveze in sindikata. 

Vse to so skupne naloge, ki jih je mogoče uresničiti kot 
skupno odgovornost delegacij družbenopolitičnih organizacij 
in drugih družbenih dejavnikov, zlasti Socialistične zveze in 
sindikatov, organov upravljanja, poslovodnih organov, stro- 
kovnih služb, pa tudi delavcev neposredno. 

II. 

OBČINSKE SKUPŠČINE 
Slabosti, ugotovljene pri delu delegacij v temeljnih samou- 

pravnih organizacijah in skupnostih, se odražajo tudi v delu 
občinskih skupščin. Poleg tega pa prihaja do nekaterih slabo- 
sti in težav tudi neposredno v delu občinskih skupščin. 

Omenjene pomanjkljivosti se kažejo zlasti v naslednjem: 
- v občini so delegacije premalo povezane pri oblikovanju 

in usklajevanju skupnih stališč. Kolikor do takega usklajeva- 
nja pride, delegacije temeljnih samoupravnih organizacij in 
skupnosti niso obveščene o razultatih usklajevanja. Pri uskla- 
jevanju stališč med posameznimi delegacijami bi se morale 
uveljaviti konference delegacij; te se ne bi smele zapirati 
izključno v delegatske strukture, ampak bi morale postati z 
vključitvijo vseh ustvarjalnih sil socialističnega samoupravlja- 
nja, zlasti Socialistične zveze delovnega ljudstva in sindika- 
tov, oblika najširše družbene konzultacije v občini in najšir- 
šega povratnega obveščanja delegatske baze. Osnova za po- 
vezovanje delegacij temeljni samoupravnih organizacij in 
skupnosti v omenjene konference delegacij bi morala biti 
interesna povezanost temeljnih samoupravnih organizacij in 
skupnosti glede na vprašanja, ki se obravnavajo v občinski 
skupščini; 

- konference delegacij, v katere se povezujejo delegacije 
temeljnih samoupravnih organizacij in skupnosti zaradi dele- 
giranja delegatov v zbore občinskih skupščin, bi morale iz 
zgolj formalne oblike povezovanja prerasti v demokratične 
oblike soočanja in usklajevanja interesov tistih, ki so vanje 
povezani; 

- v nekaterih občinah so posamezni zbori še vedno pre- 
malo samostojni oziroma nimajo jasno izoblikovane fiziono- 
mije. V njih so premalo prisotni specifični interesi posamez- 
nih sredin, saj ti ne prihajajo dovolj do izraza v stališčih 
delegacij temeljnih samoupravnih organizacij in skupnosti. 
Eden od vzrokov za to so tudi skupne seje zborov z povsem 
enakimi dnevnimi redi; 

- večina zborov občinskih skupščin nima delovnih teles, 
kolikor pa so, zaradi izredno širokega delovnega področja ne 
morejo učinkovito opravljati svojih nalog, kar otežuje delo 
delegatov v zborih občinskih skupščin; 

- večino zadev iz delovnega področja občinske skupščine 
obravnavajo v enakopravni pristojnosti vsi trije zbori. V tej 
zvezi veljajo za posamezne zbore naslednje temeljne ugotovi- 
tve: 

Zbori združenega dela še vedno niso v celoti mesto, prek 
katerega združeno delo uveljavlja svoj odločujoč vpliv na 
družbenoekonomske odnose in razvoj. Odločitve zborov 
združenaga dela občinskih skupščin še vedno niso v celoti 
odraz interesov delavcev v temeljnih organizacijah združe- 
nega dela in delovnih skupnostih. Razlog za to je tudi v tem, 
da je še premalo uveljavljena zavest delavcev o njihovi odgo- 
vornosti za odločitve, ki jih sprejemajo zbori združenega dela. 
Ugotavlja se tudi, da so delegati na sejah zborov združenega 
dela manj aktivni, zato so odločitve često le formalne, celo 
glede izločitve dela dohodka za skupne in splošne družbene 
potrebe. Vzrok za tako stanje je tudi preslaba povezanost 
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temeljnih delegacij s samoupravnimi organi in premajhna 
podpora samoupravnih organov, družbenopolitičnih organi- 
zacij, zlasti pa sindikata. V statutih občin in poslovnikih ob- 
činskih skupščin bo potrebno podrobneje opredeliti delovno 
področje zborov združenega dela ter opredeliti postopke, ki 
jih je potrebno izvesti v temeljnih organizacijah združenega 
dela in v njihovih delegacijah pred sprejemanjem končnih 
odločitev na seji zbora. 

Vloga zborov krajevnih skupnosti še ni v celoti uresničena. 
Ugotovljeno je sicer, da so delegati v teh zborih aktivni, da pa 
v obravnavi premalo prihaja do izraza povezanost interesov 
delovnih ljudi in občanov v krajevnih skupnostih s sprejetimi 
odločitvami, materialnimi možnostmi delavcev v TOZD in de- 
lovnih skupnostih. Zato prihaja v zborih krajevnih skupnosti 
do podobnih ali celo enakih razprav kot v zborih združenega 
dela. Razlogi za to so med drugim neustrezna samoupravna 
organiziranost delovnih ljudi in občanov v krajevnih skupno- 
stih kot posledica še ne uresničene ustavne zasnove krajevne 
skupnosti, ponekod prešibka povezanost delegacij z življenj- 
skimi interesi delovnih ljudi in občanov zlasti v mestih ter 
premajhna zavzetost organov krajevnih skupnosti, družbeno- 
političnih in drugih družbenih organizacij ter društev pri ra- 
zreševanju vprašanj, ki so pomembna za življenje in delo 
občanov v krajevnih skupnostih. V statutih občin je vloga 
zborov krajevnih skupnosti ter njihova pristojnost preširoko 
ali celo neustrezno opredeljena, zato ti zbori soodločajo o 
vseh vprašanjih, ki jih obravnavajo občinske skupščine. Dose- 
danje delo zborov krajevnih skupnosti kaže, da imajo ti zbori v 
odnosu do zbora združenega dela v občinskih skupščinah 
prevladujoč vpliv, kar je v nemajhni meri tudi posledica misel- 
nosti, da morajo interesi občine priti do izraza prav v tem 
zboru. 

Družbenopolitični zbori občinskih skupščin svoje funkcije 
nišo omejili na soodločanje o vprašanjih, ki se nanašajo na 
uresničevanje, razvoj in varstvo socialističnega samouprav- 
nega sistema. Preobsežne pristojnosti, ki jih imajo ti zbori, 
povzročajo ponekod nepotrebno poseganje v samostojno od- 
ločanje zbora združenega dela in zbora krajevnih skupnosti. 
Posledica takega stanja je tudi, da družbenopolitični zbori v 
večini primerov odločajo enakopravno z drugima zboroma, 
manj pa je uveljavljeno sprejemanje stališč, čeprav je ustavni 
funkciji družbenopolitičnih zborov bližje sprejemanje stališč 
kot pa enakopravno odločanje. 

Družbenopolitični zbor zavzema pomembno mesto v odno- 
sih med občinsko skupščino in družbenopolitičnimi organiza- 
cijami, povezanimi v SZDL, kar naj bi zagotovilo prisotnost 
stališč družbenopolitičnih organizacij v skupščinskih odloči- 
tvah. Taka funkcija Družbenopolitičnega zbora še ni v celoti 
uresničena, ker so delegati v družbenopolitičnih zborih še 
premalo povezani z občinsko konferenco SZDL oziroma se 
premalo zavedajo, da so soodgovorni za stališča, ki se obliku- 
jejo v njej. Na drugi strani pa se tudi Socialistična zveza 
delovnega fjudstva in druge družbenopolitične organizacije 
premalo zavedajo svoje odgovornosti za uveljavljanje politič- 
nih stališč v skupščinskih odločitvah. Pri oblikovanju stališč 
za delegate v družbenopolitičnih zborih se družbenopolitične 
organizacije premalo opirajo na številne oblike delovanja 
družbenopolitičnih organizacij kot so na primer problemske 
konference, sekcije, sveti, koordinacijski odbori, sindikalne 
skupine in podobno. 

V nekaterih občinah, kjer Socialistična zveza delovnega 
ljudstva še ni mesto usklajevanja stališč družbenopolitičnih 
organizacij o vprašanjih, ki so predmet obravnave v družbe- 
nopolitičnem zboru, se na sejah družbenopolitičnega zbora 
pojavljajo včasih precej različna stališča posameznih družbe- 
nopolitičnih organizacij, ki jih nato usklajujejo na seji zbora. 
Tako stanje se utegne celo poslabšati s pojavom, da se v 
nekaterih družbenopolitičnih zborih oblikujejo skupine dele- 
gatov posameznih družbenopolitičnih organizacij, ki v celoti 
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ali prek svojega vodje sodelujejo le s tisto družbenopolitično 
organizacijo, ki jih je kandidirala. Neusklajena stališča v Druž- 
benopolitičnem zboru onemogočajo oziroma otežujejo ure- 
sničevanje njegove funkcije v razmerju do drugih dveh zbo- 
rov, zlasti kadar je treba s stališči Družbenopolitičnega zbora 
zavarovati splošne in dolgoročne interese pri sprejemanju 
družbenih določitev v teh zborih. 

- občinska skupščina se še vse preveč uveljavlja kot organ 
oblasti, premalo pa kot pobudnik in aktivni dejavnik pri druž- 
benem dogovarjanju in samoupravnem sporazumevanju. 
Zbori občinske skupščine posvečajo premalo pozornosti 
spremljanju stanja na posameznih področjih družbenega živ- 
ljenja v občini in širših skupnostih in izvajanju politike in 
aktov, ki so jih sprejeli; 

- eden od osnovnih pogojev za učinkovito delo občinske 
skupščine je program dela, ki postaja del programa najširše 
družbenopolitične aktivnosti v občini, republiki in federaciji. 
Program dela občinske skupščine ne sme nastajati zgolj v 
okviru Izvršnega sveta in upravnih organov, ampak mora biti 
celoten proces programiranja od prvotnih zasnov do pred- 
loga programa, rezultat številnih pobud in najširše konzulta- 
cije temeljnih delegacij, družbenopolitičnih organizacij, sa- 
moupravnih interesnih skupnosti pa tudi Izvršnega sveta in 
upravnih organov. Na tak način program še ne nastaja v vseh 
občinah, kar otežuje bolj usklajeno, s tem pa hitrejše in 
učinkovitejše reševanje bistvenih problemov v občini; 
- program dela občinske skupščine je tudi podlaga za 

določanje dnevnih redov sej zborov. Prevladujoč vpliv na 
odločitve o tem, kaj je v danem trenutku aktualno in zaradi 
tega potrebno, da se obravnava v zborih občinske skupščine, 
ima izvršni svet. S tem izvršni svet uresničuje svojo funkcijo, 
zlasti še, ker je po ustavi odgovoren za stanje v družbenopoli- 
tični skupnosti. Pri tem pa izvršni svet premalo upošteva 
pobude delegacij in delegatov ter družbenopolitičnih organi- 
zacij in njihove ocene o aktualnosti posameznih vprašanj. 
Pogosto izvršni svet predlaga občinski skupščini v obravnavo 
in odločanje vprašanja, ki bi jih lahko reševal sam. S tem se po 
nepotrebnem obremenjujejo delegati v občinski skupščini in 
prenaša odgovornost izvršnega sveta na skupščino; 
- v večini občin so samoupravne interesne skupnosti še 

premalo vključene v obravnavo zadev, pomembnih za po- 
dročja, na katerih te skupnosti delujejo. Kolikor pa tako sode- 
lovanje obstaja, prihaja do njega predvsem na pobudo občin- 
ske skupščine, manj pa na pobudo samoupravnih interesnih 
skupnosti in še to v končni fazi oziroma ob sprejemanju akta, 
ne pa že v vse- predhodnih razpravah. Ker sodelovanje občin- 
ske skupščine in skupščin samoupravnih interesnih skupno- 
sti ni preraslo v stalno in urejeno obliko skupnega obravnava- 
nja določenih vprašanj, pri odločanju v občinski skupščini 
niso prisotni vsi specifični interesi, ki so pomembni za spreje- 
manje družbenih odločitev. Eden od vzrokov za tako stanje je 
nepovezanost delegacij za skupščine družbenopolitičnih 
skupnosti in za skupščine samoupravnih interesnih skupnosti 
že v temeljni samoupravni organizaciji oziroma skupnosti; 

- pomoč Izvršnega sveta, upravnih organov in strokovnih 
služb občinske skupščine delegacijam temeljnih samouprav- 
nih organizacij in skupnosti ni stalna, niti zadostna, razen v 
primerih, ko imajo ti posebni interes za povsem določene 
rešitve posameznih vprašanj. 

Občinske skupščine kot konference delegacij 
Občinske skupščine se pri sprejemanju najpomembnejših 

družbenih odločitev še niso dosledno uveljavile kot konfe- 
rence delegacij za zbore republiške skupščine, čeprav so na 
tem področju storjeni precejšnji napori in premiki. Stališča za 
delegate v zborih republiške skupščine še vedno pretežno 
oblikujejo skupine delegatov same ali pa v razširjeni sestavi, 
ob sodelovanju delegatov zainteresiranih organizacij združe- 
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nega dela, predstavnikov družbenopolitičnih organizacij, 
Izvršnega sveta, upravnih organov in strokovnih služb. 

Vzroki za to so zlasti naslednji: 
- premajhna zavest o tem, da so zadeve, o katerih se 

odloča v republiški in zvezni skupščini, sestavni del nalog, 
pravic in odgovornosti občinske skupščine, s tem pa seveda 
tudi vseh delegacij v temeljnih samoupravnih organizacijah in 
skupnostih; 

- premajhna vsebinska in časovna usklajenost programov 
občinske skupščine s programom republiške skupščine kot 
enotnim programom politične akcije, od temeljne samo- 
upravne organizacije in skupnosti prek občine do republike; 
- preveliki in neustrezno oblikovani delegatski okoliši za 

delegiranje delegatov v Zbor združenega dela republiške 
skupščine. 

Dejstvo, da se občinske skupščine še niso uveljavile kot 
konference delegacij, kaže na to, da še niso prevzele vse 
odgovornosti za uresničevanje življenjskih interesov delovnih, 
ljudi in občanov pri sprejemanju družbenih odločitev v repu- 
bliški in zvezni skupščini. S tem je delovnim ljudem in obča- 
nom v temeljnih samoupravnih organizacijah in skupnostih in 
v občinah v veliki meri praktično odvzeta možnost, da vplivajo 
na odločitve v republiški in v zvezni skupščini. 

Čeprav zakon opredeljuje skupine delegatov pri zborih 
združenega dela občinskih skupščin znotraj delegatskega 
sistema le kot fakultativne oblike za delegiranje delegata v 
zbor združenega dela republiške skupščine, za Zbor občin pa 
skupin sploh ne predvideva, so skupine delegatov kot stalna 
oblika dela oblikovane v vseh občinah oziroma v delegatskih 
okoliših. Skupine se ne omejujejo na svojo zakonsko funkcijo, 
ampak v večini primerov prevzemajo funkcije občinske skup- 
ščine kot konference delegacij. 

V večini občin ugotavljajo; 
- večina skupin delegatov je preveč avtonomna oz. zaprta 

vase ali prepuščena samim sebi in premalo povezana z dele- 
gatsko bazo, z družbenopolitičnimi organizacijami in drugimi 
dejavniki v občini; 

- skupine so premalo povezane z občinskimi skupščinami, 
zlasti je slaba povezanost delegatov skupin z zbori združe- 
nega dela občinskih skupščin, kjer okoliši presegajo regijske 
okvire ter zajemajo območja več občinskih skupščin. Še naj- 
bolj so se uveljavile skupine delegatov za gospodarsko po- 
dročje, skupine za druga področja, zlasti tista, ki zajemajo 
območje več občin, oziroma regij, pa so nepovezane, zato v 
zboru združenega dela ne izražajo interesov delovnih ljudi teh 
področij s svojega območja; 

- skupine delegatov se v večini primerov ne povezujejo s 
člani delovnih teles republiške skupščine; 
- mnogokje skupina delegatov za Zbor občin obravnava 

zadeve iz pristojnosti republiške skupščine skupaj s skupino 
delegatov za Zbor združenega dela, zato v zborih republiške 
skupščine ne prihajajo do izraza specifični interesi delavcev v 
združenem delu, oziroma delovnih ljudi in občanov v krajev- 
nih skupnostih; 

- kljub omenjenim pomanjkljivostim pa v vseh občinah 
menijo, da so skupine delegatov iz povsem praktičnih razlo- 
gov še vedno nujne, ne le za Zbor združenega deal, pač pa 
tudi za Zbor občin Skupščine SR Slovenije, ker se druge 
oblike, kakor na primer konference delegacij, še niso dovolj 
uveljavile. Ti praktični razlogi v prihodnje ne bi smeli prevla- 
dati. 

Zato je potrebno v bodoče: 
- hitreje, dosledneje in bolj odgovorno uveljaviti občinske 

skupščine kot konference delegacij, kjer se oblikujejo stališča 
za delo delegatov v Zboru občin oziroma uveljaviti zbore 
združenega dela občinskih skupščin kot konference delegacij 

za oblikovanje stališč za delo delegatov v Zboru združenega 
dela Skupščine SR Slovenije. Podlaga za uresničevanje vloge 
občinske skupščine kot konference delegacij so programi 
dela kot programi enotne politične akcije, ki vključuje dejav- 
nost temeljnih samoupravnih organizacij in skupnosti, sa- 
moupravnih interesnih skupnosti, občinskih skupščin, Skup- 
ščine SR Slovenije in dejavnosti družbenopolitičnih organiza- 
cij na vseh ravneh njihove organiziranosti; 

- proučiti je potrebno način delegiranja delegatov v Zbor 
združenega dela Skupščine SR Slovenije, predvsem z vidika 
zastopanosti posameznih področij združenega dela in obmo- 
čij, pri čemer je potrebno posvetiti posebno pozornost ustrez- 
nosti sedanjih delegatskih okolišev; 

- stopnja razvitosti delegatskih odnosov, obseg nalog ob- 
činske skupščine, dinamika razvoja družbenih odnosov, ki 
postavlja pred skupščine vedno nove naloge, pa zahtevajo 
razvijanje še drugih oblik in poti ugotavljanja in usklajevanja 
interesov in potreb delovnih ljudi in občanov. Ena od takih 
oblik so lahko tudi sedanje skupine delegatov znotraj delegat- 
skih okolišev, ki pa morajo z zamenljivostjo svojih članov, s 
tesnejšim povezovanjem s temeljnimi samoupravnimi organi- 
zacijami in skupnostmi, z njihovim ustreznejšim organizira- 
njem po interesnih področjih, z vključitvijo družbenopolitič- 
nih organizacij, znanosti, strokovnih služb in drugih organizi- 
ranih družbenih subjektov v njihovo delo, prerasti v konfe- 
rence delegacij. Take konference bi lahko postale učinkovita 
oblika družbene konzultacije vseh zainteresiranih družbenih 
dejavnikov v temeljnih organizacijah, skupnostih in občini pri 
oblikovanju stališč za odločanje v republiški in zvezni skup- 
ščini; 

- pri nadaljnjem dograjevanju delegatskih odnosov v skup- 
ščinah družbenopolitičnih skupnosti bo potrebno programi- 
rati delo skupščin tako, da bo program predstavljal dogovor 
vseh organiziranih subjektivnih sil v družbenopolitični skup- 
nosti za reševanje najbolj aktualnih družbenih, ekonomskih, 
političnih, socialnih, kulturnih in drugih družbenih problemov 
v okviru planskih nalog. Pri tem mora biti odprt in omogočati, 
da skupščine sproti rešujejo najbolj pomembna in najbolj 
aktualna družbenoekonomska in družbenopolitična vpraša- 
nja v družbenopolitičnih skupnostih. Tak program predstavlja 
delovno usmeritev skupščin in njenih zborov ter vseh drugih 
družbenopolitičnih dejavnikov, saj je rezultat pobud najširše 
delegatske baze; 

- pri programiranju celotne družbene akčije, v katero se 
vključujejo vsi družbeni dejavniki v občini in v republiki, je 
potrebno opraviti selekcijo družbenih vprašanj in njihovih 
nosilcev ter pri tem upoštevati, da se v skupščinah razrešujejo 
tista družbena vprašanja, ki jih ni mogoče razrešiti v temeljnih 
samoupravnih organizacijah in skupnostih ali v družbenopoli- 
tičnih organizacijah ali v izvršilnih in upravnih organih; 

- v okviru tako opredeljenega delovnega programa skup- 
ščine imajo periodični delovni načrt velik politični pomen, saj 
predstavljajo časovno konkretizacijo nalog in podlago za 
oblikovanje dnevnih redov posameznih sej zborov. 

Uvrstitev posamezne zadeve v periodični delovni načrt ozi- 
roma sestava dnevnega reda seje zbora ne more potekati brez 
sodelovanja družbenopolitičnih organizacij in predstavlja za- 
četek organizirane delegatske razprave o vprašanjih, ki bodo 
obravnavana v skupščini. S tem je zagotovljena možnost, da 
delovni ljudje in občani v temeljnih samoupravnih organizaci- 
jah in skupnostih in v njihovih asociacijah ugotovijo svoje 
interese, jih medsebojno usklajujejo, določajo temeljna stali- 
šča in tako že v času priprav družbenih odločitev vplivajo na 
njihovo končno oblikovanje; 
- učinkovitost delegatskih odnosov in delegatskega odlo- 

čanja je v največji meri odvisna od usklajenosti delegatske in 
politične akcije. Ta mora priti do izraza že ob programiranju, 
pri ugotavljanju interesov, njihovem usklajevanju in oblikova- 
nju temeljnih stališč, ob sprejemanju končnih odločitev in pri 
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ugotavljanju, kako se delegatske odločitve izvajajo. Skladnost 
takšne akcije omogoča prepletanje političnega in delegat- 
skega dela, ki naj se uresničuje v konferencah delegacij, v 
sekcijah socialistične zveze, v družbenih svetih in v drugih 
oblikah demokratične konzultacije. 

III. 

SKUPŠČINA SOCIALISTIČNE 
REPUBLIKE SLOVENIJE 

V Skupščini SR Slovenije se odražajo pozitivne in negativne 
značilnosti praktičnega izvajanja delegatskih odnosov v repu- 
bliki. Doslej spoznane pomanjkljivosti in slabosti, ki se pojav- 
ljajo v temeljnih samoupravnih organizacijah in skupnostih, v 
konferencah delegacij, v skupinah delegatov, v občinskih 
skupščinah in skupščinah posebnih družbenopolitičnih skup- 
nosti, vplivajo na kvaliteto v republiški skupščini uveljavljenih 
delegatskih odnosov, na izražanje in usklajevanje interesov 
ter na sprejemanje odločitev v republiški skupščini kot or- 
ganu upravljanja in najvišjem organu oblasti v okviru pravic in 
dolžnosti republike. Razen teh pomanjkljivosti ovirajo učinko- 
vito delo republiške skupščine tudi nekatere slabosti, ki na- 
stajajo pri samem delu te skupščine in so v veliki meri posle- 
dica pretiranega institucionalizirala oblik dogovarjanja, us- 
klajevanja in formaliziranja pri odločanju. Te pomanjkljivosti 
pa tudi po svoje vplivajo na funkcioniranje delegatskega si- 
stema v delegatski bazi. 

Glede na to, da mora postati Skupščina SR Slovenije mesto 
usklajevanja najširših družbenih interesov in da je potrebno 
zagotoviti možnost izražanja teh interesov, je potrebno pri 
delu republiške skupščine posvetiti pozornost zlasti nasled- 
njim vprašanjem: 

Program republiške skupščine postaja del programa naj- 
širše družbenopolitične in samoupravne aktivnosti v repu- 
bliki. Pri njegovem oblikovanju so poleg Izvršnega sveta in 
republiških upravnih organov sodelovale občinske skupščine, 
družbenopolitične organizacije, samoupravne interesne 
skupnosti, Gospodarska zbornica in drugi družbeni subjekti. 
V program so na podlagi skupne ocene, katera vprašanja je 
potrebno na podlagi družbenoekonomskih in družbenopoli- 
tičnih razmer v republiki prvenstveno reševati, določene prio- 
ritetne naloge za skupščino oziroma njene zbore, določeni so 
predlagatelji, predvideni so drugi organi in organizacije, ki 
sodelujejo v obravnavi posameznih zadev. Na podlagi pro- 
grama dela so zbori sprejeli periodični delovni načrt kot 
rezultat konkretnega dogovora z Izvršnim svetom in republi- 
škimi upravnimi organi, z družbenopolitičnimi organizacijami 
v republiki in drugimi družbenimi dejavniki, katera vprašanja 
so prioritetna in bodo na dnevnih redih posameznih sej zbo- 
rov v določenem časovnem obdobju. 

Dasi je bilo v zvezi s programiranjem dela zborov Skupščine 
SR Slovenije na regijskih posvetih ugotovljeno, da delegati in 
predstavniki občinskih skupščin ocenjujejo nov način progra- 
miranja kot bistven napredek v metodah dela Skupščine SR 
Slovenije v sedanjem mandatnem obdobju, je treba ugotoviti, 
da nekateri družbeni dejavniki, ki so sodelovali pri pripravi in 
sprejemanju programa in so na njegovi podlagi sprejeli dolo- 
čene obveznosti, le-teh v celoti ne uresničujejo, zlasti se ne 
uresničujejo s periodičnimi delovnimi načrti dogovorjene 
prioritete. Čeprav je bilo dogovorjeno, da bodo v tekočem 
trimesečju prednostno obravnavani zakoni, ki so pogoj za 
sprejemanje planskih dokumentov za naslednje srednjeročno 
obdobje (zakon o sistemu družbenega planiranja, zakoni, ki 
dograjujejo družbenoekonomske odnose in svobodno me- 
njavo dela na področjih družbenih dejavnosti, sistem državne 
uprave) smo prav z obravnavo teh zakonov v zamudi, kar ima 
predvsem negativne posledice v temeljnih organizacijah 

združenega dela in v občinskih skupščinah. Tudi sicer prihaja 
pri uresničevanju skupščinskega programa do težav, ker ne- 
katera gradiva niso pravočasno ali pa ne dovolj kvalitetno 
pripravljena, zlasti, ker že v njihovo pripravo niso bili priteg- 
njeni strokovni, znanstveni in drugi dejavniki. 

Program dela republiške skupščine tudi ni dovolj upošte- 
van v programih dela občinskih skupščin, čeprav na tem 
področju ugotavljamo znaten napredek. Seveda pa prihajajo 
tudi občinske skupščine do težav pri realizaciji njihovega 
programa, ker so preobsežni, ker gradiva niso pravočasno na 
razpolago in ker se posamezne zadeve ne obravnavajo v 
predvidenem času. V bodoče bo potrebno sprejete delovne 
programe dosledneje spoštovati in delo v republiških organih 
in organizacijah razporejati tako, da bodo dogovorjene de- 
lovne obveznosti opravljene v predvidenih rokih. Bistveno pa 
je pri tem realno planiranje, kar velja tako za letne programe 
kot za periodične delovne načrte. 

Pri določanju dnevnih redov sej zborov v celoti še niso 
upoštevani programsko predvideni, vsebinsko zaokroženi 
sklopi vprašanj, ki bi jih morali zbori obravnavati na podlagi 
analiz stanja oziroma na podlagi ocene, kako se izvaja politika 
ter akti, na drugi strani pa se na posamezne seje zborov 
uvršča preveliko število različnih sklopov, kar otežuje delo 
delegatov in ovira dosledno uveljavljanje načela zamenjljivo- 
sti delegata. Še vedno se za obravnavao gradiv v delegatski 
bazi pretežno zagotavljajo le s poslovnikom določeni mini- 
malni roki, ki pa ne omogočajo kvalitetne razprave v delegat- 
ski bazi. V zadnjem času pa so pomembnejši in sistemski akti 
delegatom na razpolago 45 dni pred sejo, na kateri so ti akti 
obravnavani. 

Informiranje delegatov se je v splošnem precej zboljšalo. 
Razen s temeljnimi gradivi so delegati vse bolj pogosto sezna- 
njeni s stališči, mnenji in predlogi družbenopolitičnih organi- 
zacij, družbenih svetov in drugih družbenih subjektov, ki 
sodelujejo v procesu delegatskega odločanja. S tako prakso 
bo potrebno še dosledneje nadaljevati. Povzetki gradiv, ki so 
objavljeni v Poročevalcu, so še vedno v bistvu le skrajšana 
informacija o določeni problematiki, ne opozarjajo pa na 
odprta vprašanja in temeljne dileme, ki jih je potrebno razre- 
šiti. Potrebni bodo še nadaljnji napori, da bodo republiški 
upravni organi pripravljali tako oblikovane povzetke gradiv. V 
sredstvih javnega obveščanja je potrebno zagotoviti sprotne 
informacije o osnovnih vsebinskih vprašanjih in dilemah, ki 
jih obravnavajo delegacije in skupščine. 

Glede metod skupščinskega dela, opredeljenih v poslov- 
niku, se ugotavlja, da nekatere ne ustrezajo naravi delegat- 
skega odločanja. Razlog je tudi v tem, da ob pripravi poslov- 
nika še ni bilo mogoče predvideti takšnih oblik dela, ki bi 
ustrezale delegatskim odnosom, zaradi česar se je skušala 
nova vsebina v delovanju skupščine uveljaviti prek dotlej 
veljavnih oblik parlamentarnega načina dela. Taka vprašanja 
so na primer: postopek vlaganja amandmajev, celoten posto- 
pek sprejemanja zakonov, vlaganje zahtev za izdajo zakonov 
preko Komisije za vloge in pritožbe itd. 

V tem okviru bi bilo potrebno posvetiti več pozornosti 
pobudam in vprašanjem delegatov. V dosedanjem delu dele- 
gatskih skupin so delegati dali premalo pobud, še posebej pri 
pripravi programov dela zborov, čeprav bi ravno ob oblikova- 
nju teh programov morale priti do izraza zlasti tiste pobude 
delegatov, katere imajo za cilj spremembe ali dopolnitve ob- , 
stoječih predpisov oziroma ugotavljanje stanja na določenem 
področju. Razlog za takšno stanje je tudi v naslednjem: dele- 
gat se s svojo pobudo sooča z Izvršnim svetom, pri tem pa 
nima podpore drugih delegatov oziroma celotnega zbora. 
Zato predstavnik Izvršnega sveta tako pobudo na zboru naj- 
večkrat zavrne, ne da bi bila pobuda temeljito, celovito, stro- 
kovno in politično proučena. Zato bo potrebno bolj načrtno 
analizirati razprave delegatov, o pobudah razpravljati in zav- 
zeti stališče ter po potrebi naložiti Izvršnemu svetu oziroma 
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ustreznemu upravnemu organu naloge v zvezi z dano po- 
budo. Podobno velja tudi za delegatska vprašanja, ki največ- 
krat v bistvu predstavljajo delegatske pobude. Pri tem imajo 
odgovorne naloge delovna telesa skupščine in zborov, ki naj 
bi skupaj z delegatom pobudo proučila in dala ustrezne 
predloge. 

Delovna telesa razmeroma počasi prilagajajo metode in 
oblike svojega dela zahtevam delegatske skupščine in še 
vedno ne opravljajo v celoti nalog, ki jim jih nalaga poslovnik 
skupščine. Časovna neusklajenost obravnav v temeljnih dele- 
gacijah, skupinah delegatov in občinskih skupščinah ter v 
družbenopolitičnih organizacijah na eni strani ter v delovnih 
telesih na drugi strani ne omogoča trdne povezanosti delov- 
nih teles s temeljnimi delegacijami, s skupinami delegatov in 
občinskimi skupščinami kot konferencami delegacij oziroma 
med njimi ni organiziranega pretoka informacij. Zaradi tega 
skorajda ne ugotavljajo in ne morejo ugotavljati, kako so 
usklajena različna stališča glede zadev, ki so na dnevnem 
redu seje zbora. Dogaja se, da so člani delovnih teles ozko 
povezani le s svojim okoljem, zato se pri delu v odboru nujno 
opredeljujejo enostransko in na podlagi ozkih interesov, do 
drugih širših vprašanj pa se ne opredeljujejo in so često 
pasivni. Pri svojem delu so delovna telesa še preveč odvisna 
od predlagatelja, premalo pa so pri delu teh teles prisotna tudi 
stališča družbenopolitičnih, strokovnih in drugih zainteresira- 
nih družbenih dejavnikov pri obravnavanju problematike in 
pri pripravi predlogov za najustreznejše rešitve. Eden od 
razlogov, da so v delovnih telesih premalo prisotni interesi 
delegatske baze je tudi v tem, da člane delovnih teles občin- 
ske skupščine in družbenopolitične organizacije v občini ne 
vključujejo v njihovo delo oziroma v njihove aktivnosti. Te 
kritične ugotovitve ne veljajo v celoti za vsa delovna telesa, 
predvsem ne za nekatere komisije skupščine. 

Upoštevati je treba, da so delovna telesa skupščine in 
zborov ustanovljena za posamezna področja, zaradi česar je 
problematika, ki jo obravnavajo, zelo zahtevna in raznolika in 
jo delovna telesa ob sedanjih pogojih dela težko uspešno 
obvladujejo. Zato bo potrebno bolj odločno ubrati usmeritev 
za ustanavljanje delovnih feles za določeno nalogo, npr. za 
proučitev določenega vprašanja, za pripravo določenega 
predloga, za spremljanje posameznega akta od pobude za 
izdajo akta do njegovega sprejema v skupščini in podobno. 

Dosledneje bi bilo treba uveljaviti prakso, da bi delovna 
telesa vsa pomembnejša gradiva obravnavala dvakrat: pri prvi 
obravnavi, še preden se pošlje gradivo delegacijam v obrav- 
navo, naj bi delovna telesa ugotovila, ali je gradivo dovolj 
prilagojeno potrebam dela delegacij in ali dovolj opozarja na 
bistvena sistemska in razvojna vprašanja, na vse dileme ter 
odprta vprašanja, ki jih je treba razčistiti, kar naj bi pomagalo 
usmerjati razprave v temeljnih samoupravnih organizacijah in 
skupnostih in njihovih delegacijh ter v občinskih skupščinah. 
Pri drugi obravnavi pa naj bi delovna telesa ugotovila in 
obravnavala stališča in pobude delegacij, konferenc delegacij 
in občinskih skupščin glede posameznih zadev in ugotovila 
stopnjo doseženih soglasij, kar bi olajšalo in pospešilo proces 
sporazumevanja v zborih. Zaradi takega načina dela v skup- 
ščini in zborih bi bilo potrebno spremeniti tudi dosedanji 
način dela konferenc delegacij, skupin delegatov in občinskih 
skupščin, saj le-te obravnavajo gradiva neposredno pred se- 
jami zborov republiške skupščine, predvsem pa bo potrebno 
zagotoviti daljši čas, ki bo delegatom in delovnim telesom na 
razpolago za obravnavo pomembnejših zadev. 

Za celovitejše izvrševanje nalog skupščine oziroma njenih 
zborov bi bilo koristno in nujno, da bi delovna telesa, bolj kot 
doslej, na lastno pobudo obravnavala probleme, ki se pojav- 
ljajo pri izvajanju politike in aktov skupščine, ne pa, da čakajo 
na redna oziroma občasna - dostikrat rutinska - poročila 
organov in organizacij. Tudi sicer bodo morala delovna telesa 
spremljati izvajanje sprejete politike in aktov ter sproti in 

samSiniciativno, ne da bi čekala na predloge izvršilnih in 
upravnih organov, predlagati ustrezne ukrepe. Da bodo de- 
lovna telesa lahko učinkoviteje uresničevala svoje naloge, je 
potrebno čimpreje preveriti kadrovski sestav nekaterih delov- 
nih teles, obremenjenost posameznih članov delovnih teles, 
njihovo dosedanjo aktivnost v delovnih telesih ter možnost 
uvajanja zamenljivega mandata tudi v delovnih telesih v ok- 
viru posameznih sklopov vprašanj, oziroma v okviru celot- 
nega zakonodajnega postopka. 

Sodelovanje med Skupščino in Izvršnim svetom ter uprav- 
nimi organi se odvija v oblikah, ki so predvidene v poslovniku 
Skupščine in poslovniku Izvršnega sveta. Predsedstvo Skup- 
ščine SR Slovenije in Koordinacijska komisija Izvršnega sveta 
sta se na posebnem sestanku še posebej dogovarjala, kako 
zagotoviti tako kontinuirano, načrtno in stalno sodelovanje, ki 
bo omogočalo učinkovito družbeno odločanje v delegatski 
skupščini. Temelj takega sodelovanja so vsekakor skupaj 
pripravljeni in sprejeti delovni programi. O tem, kako se ti 
uresničujejo, je bilo že govora v tem poročilu. 

V sodelovanju med Skupščino in Izvršnim svetom ter uprav- 
nimi organi pa so še vedno prisotne nekatere slabosti. 

Za Izvršni svet in upravne organe je še vedno značilna 
njihova premajhna povezanost z delegati ter z družbenopoli- 
tičnimi in drugimi družbenimi dejavniki že pri nastajanju 
predlogov pomembnejših odločitev. Čeprav program skup- 
ščine že sam po sebi na določen način povezuje prizadevanja 
enih in drugih, pa je pr njegovem izvajanju še vedno mogoče 
ugotavljati določeno zaprtost Izvršnega sveta in upravnih 
organov vse do formalnih predložitev posameznih aktov ozi- 
roma predlogov skupščini. To ima za posledico, da se delovni 
ljudje in občani in njihove delegacije seznanjajo s predlogi 
rešitev glede temeljnih sistemskih in drugih vprašanj šele 
takrat, ko so take rešitve formalno predložene skupščini. Zato 
prihaja do ponovnih obravnav in do vračanja nekaterih aktov 
v prejšnjo fazo obravnave, kar vpliva na pravočasen sprejem 
posameznih aktov. 

Nekatere slabosti se še vedno kažejo tudi v postopku za 
sprejemanje zakonov. Kljub bistvenemu napredku, ki je v tem, 
da se vsi pomembnejši in sistemski zakoni obravnavajo v 
skupščini v treh fazah, je treba ugotoviti, da posamezne faze, 
zlasti predlogi za izdajo zakonov, često niso dovolj kvalitetno 
pripravljeni, med drugim tudi zato, ker že pri njihovi pripravi 
ne sodelujejo vsi zainteresirani družbeni dejavniki. Za boljšo 
orientacijo delegatom bi bilo verjetno potrebno v predlogih za 
izdajo zakonov podrobneje razdelati bistvene vsebinske reši- 
tve, kakor si jih zamišlja predlagatelj, z več variantami. Tako bi 
se skupščina že v prvi fazi lažje opredeljevala do predlaganih 
rešitev in s tem več prispevala k oblikovanju osnutka. Obra- 
zložitve zakonov največkrat ne razlagajo pomena posameznih 
določb, pač pa v pripovedni obliki ponavljajo besedila posa- 
meznih členov. Obrazložitve tudi ne vsebujejo poglavitnih 
rešitev z različnimi alternativami in ne opozarjajo na posle- 
dice, ki bodo nastale za delovne ljudi na posameznih področ- 
jih združenega dela in za občane na podlagi predlaganih 
rešitev. Zlasti pa so obrazložitve pomanjkljive tudi zato, ker se 
pri osnutkih in predlogih zakonov predlagatelj dosledno ne 
opredeljuje do stališč, mnenj, pripomb in predlogov, ki so jih 
dali delegati in delegacije ter delovna telesa skupščine v 
prejšnji fazi obravnave in ki jih predlagatelj pri pripravi 
osnutka oziroma predloga zakona ni upošteval. To velja še 
zlasti za primere, ko zbori skupščine s svojimi sklepi določijo 
stališča, predloge in pripombe k predloženemu aktu. V takih 
primerih bi moral predlagatelj, ki tudi sodeluje pri oblikovanju 
teh sklepov, sprejeta stališča upoštevati oziroma bi moral, v 
okviru odgovornosti, ki jo ima, podrobno utemeljiti, zakaj 
določenih stališč oziroma predlogov kasneje ni mogel upo- 
števati.- 

Da bi se Skupščina SR Slovenije v skladu z resolucijo o 
zakonodajni politiki republike v bodoče omejila le na urejanje 
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temeljnih odnosov in na bistvene odločitve, s katerimi se 
opredeljuje politika na določenem področju, bi moral Izvršni 
svet in upravni organi oblikovati predloge zakonov tako, da 
bodo ti v resnici urejali le temeljne sistemske in materialne 
družbene odnose ter pravice in dolžnosti organizacij združe- 
nega dela, samoupravnih organizacij in skupnosti, družbeno- 
političnih skupnosti in občanov, ki izhajajo iz teh odnosov. 
Republiški zakoni torej ne smejo biti kazuistični, oziroma naj 
prepuščajo podrobne urejanje določenih odnosov na posa- 
meznih področjih, ki so izključno strokovno tehničnega zna- 
čaja, izvršilnim oziroma upravnim predpisom. V okviru odgo- 
vornosti Izvršnega sveta za stanje v družbenopolitični skup- 
nosti bi moral Izvršni svet samostojno s svojimi akti urejati 
vrsto zadev, ki izhajajo iz tekočih družbenih potreb. 

Dosedanje sodelovanje med skupščino in upravnimi organi 
poteka skoraj izključno prek Izvršnega sveta, kar pomeni, da 
se slabo uresničuje ustavna določba o neposrednem sodelo- 
vanju upravnih organov s skupščino in o neposredni odgo- 
vornosti upravnih organov skupščini. Stalno in učinkovito 
spremljanje stanja na posameznih področjih in izvajanje poli- 
tike in aktov skupščine prek njenih delovnih teles zahteva, da 
se začnejo uresničevati neposredni odnosi med skupščino in 
njenimi delovnimi telesi ter upravnimi organi. Republiški 
upravni organi morajo samostojno nastopati v skupščini in 
njenih delovnih telesih v zadevah iz njihovega delovnega 
področja, upoštevajoč seveda politična stališča Izvršnega 
sveta. V dosedanji praksi republiški upravni organi niso skup- 
ščino in njenih delovnih teles neposredno seznanjali s sta- 
njem in problemi na svojem področju in tudi ne o svojem delu, 
niti takrat ne, kadar je šlo za vprašanja, ki niso zahtevala 
usklajevanja več upravnih organov v okviru Izvršnega sveta. 
Prav tako republiški upravni organi na svojem področju niso 
vedno obravnavali pobud delegatov, delegacij, zborov in nji- 
hovih delovnih teles, o teh pobudah niso zavzemali stališč in 
predlagali ustreznih rešitev. 

Hitremu postopku se tudi v tem obdobju ni bilo mogoče 
povsem izogniti. Na posvetih je bilo ocenjeno, da je bil doslej 
hitri postopek prepogosta oblika sprejemanja odločitev. Dele- 
gati so poudarjali odločenost, da bodo tak način postopka 
dopuščali le izjemoma ob doslednem upoštevanju poslovni- 
ških določb, po katerih je hitri postopek utemeljen, kadar je to 
nujno zaradi preprečevanja in odpravljanja večjih motenj v 
gospodarstvu, kadar to zahtevajo interesi ljudske obrambe, 
državne varnosti, naravne nesreče in druge izredne potrebe 
republike. Opozorili so tudi, da so predlagateljeve utemeljitve 
za hitri postopek praviloma pomanjkljive in brez navedbe 
posledic, do katerih bi prišlo, če zakon ne bi bil sprejet po 
hitrem postopku. 

Tudi glede zakonov, ki jih pošilja Zbor republik in pokrajin 
Skupščine SFRJ Skupščini SR Slovenije v soglasje, ni spre- 
jemljiva vse pogostejša praksa, da so roki za obravnavo teh 
zakonov skrajšani. Tako prakso sicer v izjemnih primerih 
dopušča poslovnik Zbora republik in pokrajin, kadar je treba 
preprečili morebitne hujše posledice za družbeno skupnost. 
V splošnem pa se ocenjuje, da razlogi za tak postopek s 
skrajšanimi roki niso dovolj tehtni in so prej posledica nepra- 
vočasne priprave posameznega akta, kakor pa nepredvidenih 
razmer, ki zahtevajo takojšnje ukrepanje. V zadnjem času 
predsedstvo Skupščine SR Slovenije ni pristajalo na razširitve 
dnevnih redov sej zborov s takimi akti, kolikor ni ocenilo, da 
gre resnično za intervencijske zakone, pri katerih obstojajo 
utemeljeni razlogi za postopek s skrajšanimi roki. 

V zvezi z obravnavo gradiv strogo zaupne narave se po- 
stavlja vprašanje, kako obravnavati gradiva, ki jih je predlaga- 
telj, v večini primerov Zvezni izvršni svet, označil kot strogo 
zaupna. Širša razprava o takih gradivih je namreč nemogoča. 
Postavlja se vprašanje ali je vsebina vseh gradiv, ki so ozna- 
čena kot strogo zaupna, res take narave, da zahtevajo tako 
stopnjo zaupnosti (npr. plačilna in devizna bilanca Jugosla- 

vije, povišanje prometnega davka na kavo itd.), zlasti še, ker 
so v številnih primerih hkrati o tej problematiki obveščala 
javnost tudi sredstva javnega obveščanja. Dalje se postavlja 
vprašanje, ali ne izgubi označba »strogo zaupno« vsako vre- 
dnost s tem, ko se pošlje po pošti razmeroma širokemu krogu 
delegatov in drugih naslovnikov, pa čeprav morajo ti po 
uporabi gradivo vrniti. V zveznem poslovniku o poslovanju z 
akti strogo zaupne narave je predpisano, da se pošiljajo 
delegatom strogo zaupna gradiva po kurirju, kar pa v naših 
razmerah glede na fleksibilen delegatski mandat ni mogoče. 
Ker Skupščina SR Slovenije sama ne more ocenjevati stopnje 
zaupnosti posameznih gradiv, saj le to določi predlagatelj, bi 
se bilo potrebno v okviru federacije dogovoriti, da bi predla- 
gatelji kot strogo zaupna označevali le tista gradiva, katerih 
široka javna obravnava bi v resnici lahko ogrozila temelje 
družbenopolitičnega in družbenoekonomskega sistema, one- 
mogočila izvedbo nujno potrebnih ukrepov ali na kak drug 
način povzročila občutno materialno ali politično škodo. Če 
pa bi šlo za take zadeve, pa bi takih gradiv sploh ne smeli 
pošiljati delegatom, ampak bi jim morali gradiva izročati na 
sami seji in jim na primeren način omogočiti, da se z njim 
seznanijo. 

Sodelovanje Skupščine SR Slovenije s skupščinami sa- 
moupravnih interesnih skupnosti na področjih družbenih 
dejavnosti poteka na podlagi skupnega programa. Za razliko 
od prejšnjih let je na tem področju dosežen napredek, saj 
program ne vsebuje le vprašanj, o katerih enakopravno odlo- 
čajo zbori Skupščine SR Slovenije in skupščine samouprav- 
nih interesnih skupnosti, ampak predvideva tudi skupno 
obravnavanje in druge oblike skupnega sodelovanja zborov 
Skupščine SR Slovenije s skupščinami samoupravnih intere- 
snih skupnosti. K boljšemu in načrtnejšemu skupnemu delu 
prispeva tudi sodelovanje predsednikov skupščin samouprav- 
nih interesnih skupnosti v delu predsedstva Skupščine SR 
Slovenije. Seveda na področju sodelovanja med Skupščino 
SR Slovenije in skupščinami samoupravnih interesnih skup- 
nosti še niso izkoriščene vse oblike in možnosti, ki jih terja 
skupno dogovarjanje o posameznih družbenih vprašanjih. V 
bodoče bi bilo potrebno uveljaviti tesnejše sodelovanje skup- 
ščine in samoupravnih interesnih skupnosti pri samouprav- 
nem sporazumevanju in družbenem dogovarjanju, predvsem 
preko Zbora združenega dela, s čimer bi se marsikdaj izognili 
potrebi po sprejemanju intervencijskih predpisov. Zlasti pa bi 
bilo potrebno doseči čimvečjo povezanost delegacij za skup- 
ščine družbenopolitičnih skupnosti in za skupščine samou- 
pravnih interesnih skupnosti. 

Delegacija Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in 
pokrajin Skupščine SFRJ je tesno povezana z delom Skup- 
ščine SR Slovenije, njenih zborov in delovnih teles. V teh 
odnosih pa še vedno prihajajo do izraza nekateri problemi ob 
dajanju soglasij k aktom, ki jih sprejema Zbor republik in 
pokrajin Skupščine SFRJ v soglasju s skupščinami sociali- 
stičnih republik in avtonomnih pokrajin. Podlaga za soglasje 
in pooblastilo delegaciji so doslej bila stališča Izvršnega sveta 
in upravnih organov, v znatno manjši meri pa stališča delega- 
cij, občinskih skupščin in delovnih teles skupščin in zborov. 
Težave pa nastajajo v primerih, ko Izvršni svet in republiški 
upravni organi niso pravočasno obveščali Skupščino SR Slo- 
venije o svojih stališčih, ki so jih v predhodnih postopkih 
zavzemali glede vprašanj, o katerih odloča Zbor republik in 
pokrajin Skupščine SFRJ. Posledica tega so bila neusklajena 
stališča med Izvršnim svetom, delovnimi telesi in delegacijo 
Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in pokrajin, kar je po 
svoje prispevalo k nekaterim težavam, ki so jih imeli pristojni 
zbori pri oblikovanju stališč oziroma dajanju soglasij delega- 
ciji za njene odločitve v Zboru republik in pokrajin Skupščine 
SFRJ. 

Glede povezanosti delegatov iz SR Slovenije v Zveznem 
zboru Skupščine SFRJ z delegatsko bazo so ugotovljeni 
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določeni pozitivni premiki, ki so posledica večje angažiranosti 
družbenopolitičnih organizacij, zlasti SZDL, vendar pa so v 
predlogih delegatov še vse premalo prisotna stališča občin- 
skih skupščin. 

IV. 

SKLEPNE UGOTOVITVE 
Poročilo ne prikazuje v celoti uresničevanja delegatskega 

sistema in delegatskih odnosov. Celovitejša politična ocena 
stanja in razvoja na tem področju je bila sprejeta na kongresih 
Zveze komunistov Jugoslavije in Zveze komunistov Slovenije 
ter na kongresih Zveze sindikatov Jugoslavije in Slovenije. 
Razen tega je bilo uresničevanje delegatskega sistema in 
delegatskih odnosov analizirano tudi v Skupščini SR Slove- 
nije ob koncu preteklega mandata ter v Socialistični zvezi 
delovnega ljudstva Slovenije. V vseh teh ocenah in analizah, 
pa tudi na regijskih posvetih je bil ugotovljen znaten napredek 
v dograjevanju delegatskega sistema in delegatskih odnosov. 
Znova je bila potrjena pravilnost ustavne in politične usmeri- 
tve, katere cilj je podružbljanje funkcije oblasti in odločanja 
na vseh področjih in na vseh ravneh. 

Konkretno se kažejo pozitivni premiki v vse aktivnejši ude- 
ležbi in vlogi številnih delovnih ljudi in občanov pri in temelj- 
nih stališč za oblikovanje družbenih odločitev; v tako odprtem 
delu delegacij in skupščin, ki omogoča vse večje vključevanje 
številnih družbenih subjektov v pripravo in sprejemanje druž- 
benih odločitev, s tem pa tudi tfse večjo odprtost delegacij in 
skupščin do pobud, predlogov, innenj ne samo delegatov,, 
ampak tudi družbenopolitičnih, znanstvenih, strokovnih, kul- 
turnih in drugih družbenih subjektov; v vse "bolj kritičnih in 
temeljitih razpravah v'delegacijah in v vse kritičnejšem od- 
nosu do predlogov Izvršnih svetov, upravnih organov ter 
drugih predlagateljev; v vedno bolj aktivnem vključevanju 
družbenopolitičnih organizacij v delo delegacij in s tem V 
vedno večjem vplivu stališč subjektivnega faktorja v družbe- 
nih odločitvah;,v vse večji udeležbi občinskih skupščin pri 
oblikovanju politike v republiki in federaciji, zlasti pa v vse 
močnejši zavesti delovnih ljudi in občanov, da je edino dele- 
gatska pot - od temeljne samoupravne organizacije in skup- 
nosti do republike in federacije - tista, ki lahko pripelje do 
družbenih odločitev, ki temeljijo na resničnih interesih delav- 
cev, delovnih ljudi in občanov 

Namen tega poročila je opozoriti naslabosti,- pomanjkljivo- 
sti in napake, ki kljub opaznemu napredkij fia področju ure- 
sničevanja delegatskega sistema ovirajo učinkovito uvejjav- 
Ijanje neposrednih interesov delovnih ljudi in občanov in 
njihov neposreden vpliv na reševanje vseh bistvenih vprašanj 
družbenega in materialnega razvoja ter položaja vseh delov- 
nih ljudi. 

Pri Jem, ko poročilo opozarja na slabosti, pomanjkljivosti in 
napake, skuša nakazati tudi smeri in načine, kako te napake, 

slabosti in pomanjkljivosti odpravljati oziroma preprečevati 
vzroke za njihov nastanek. Pri tem se poročilo omejuje na 
tiste pojave, ki v praksi pomenijo največje deformacije in 
odstopanja od začrtanega razvoja delegatskega sistema in 
delegatskih odhosov. Probleme idejne in politične narave, ki 
so bistveni za ta razvoj, bodo morale obravnavati družbeno- 
politične organizacije in s svojimi sklepi in vsakodnevno ak- 
tivnostjo preprečiti odstopanja, ki lahko bistveno vplivajo na 
nadaljnji razvoj političnega sistema oziroma sistema delegat- 
ske demokracije. Učinkovito reševanje idejnih in političnih 
vprašanj bo olajšalo tudi reševanje organizacijskih vprašanj 
kot so na primer roki, informiranje, gradiva in podobno in 
preprečilo uveljavljanje nekaterih le na videz učinkovitih, v 
resnici pa prakticističnih rešitev in ukrepov, ki lahko ogrozijo 
dosledno uveljavljanje načel delegatskega sistema in delegat- 
skih odnosov. 

To poročilo obravnava predvsem delegatske odnose v 
skupščinskem sistemu, ki so le del celotnega delegatskega 
sistema. Zato bo potrebno še posebej temeljito proučiti dele- 
gatske odnose znotraj temeljnih samoupravnih organizacij in 
skupnosti. To je pomembno predvsem zaradi tega, ker se 
proces delegatskega odločanja začne v temeljnih samouprav- 
nih organizacijah in skupnostih in ker je od razvitosti samou- 
pravnih odnosov v temeljnih samoupravnih organizacijah in 
skupnostih odvisna tudi stopnja razvitosti teh odnosov, s tem 
pa tudi delegatskih odnosov na vseh drugih ravneh delegat- 
skega odločanja. V analiziranje teh odnosov bi se morale še 
posebej poglobiti organizacije sindikata, socialistične zveze 
pa tudi občinske skupščine. 

številne interese uresničujejo delavci, delovni ljudje in ob- 
čani v samoupravnih interesnih skupnostih na področju druž- 
benih dejavnosti. Delegatski odnosi v teh skupnostih, ki so 
pomemben del celotnega delegatskega sistema, zahtevajo 
posebno analizo, zlasti še, ker prevladuje ocena, da razvitost 
delegatskih odnosov v samoupravnih interesnih skupnostih 
zaostaja za razvitostjo teh odnosov na drugih področjih. Za- 
radi tega bodo morale samoupravne interesne skupnosti ozi- 
roma njihovi organi skupaj z družbenopolitičnimi organizaci- 
jami ugotoviti in proučiti razloge za razmeroma počasen 
razvoj delegatskih odnosov in sprejeti ustrezne politične, or- 
ganizacijske in druge ukrepe. 

Obravnava tega poročila v delegacijah temeljnih samou- 
pravnih organizacij in skupnosti, v občinskih skupščinah, v 
Skupščini SR Slovenije, pa tudi v družbenopolitičnih organi- 
zacijah in samoupravnih interesnih skupnostih, naj bi ocenila 
objektivnost in pravilnost ugotovitev in predlogov v poročilu 
in opozorila na najpomembnejše naloge, ki jih je treba čim- 
prej opraviti v posameznih sredinah. Na tej podlagi bo po- 
trebno v temeljnih samoupravnih organizacijah in skupnostih, 
v občinah in v republiki sprejeti akcijske programe za nadalj- 
njo aktivnost na tem področju. 
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Predlog za izdajo zako- 
na o turistični dejavno- 
sti (ESA-306) 

dene v vabilih k ponudbam za 
sklenitev pogodb o turističnih 
storitvah in izdajanje propa- 
gandnega gradiva. 

Nazadnje pa bo zakon moral 
urediti še vprašanje pristojno- 

sti za upravni nadzor nad upo- 
rabo zakonskih določb, uprav- 
ne ukrepe, ki jih inšpekcijski 
organi izrekajo ob kršitvah po- 
sameznih določb ter kazni za 
te kršitve. 

Na področju turistične de- 
javnosti so bili doseženi pre- 
cejšnji uspehi, posebno v zad- 
njih letih, vendar se je obenem 
pokazalo, da možnosti še da- 
leč niso bile izkoriščene. To 
velja predvsem za možnosti, ki 
izvirajo iz skupnega nastopa- 
nja na turističnem tržišču. 

Kljub številnim pobudam še 
vedno niso ustanovljena skup- 
na predstavništva organizacij 
turističnega gospodarstva, ki 
bi omogočala tako skupno 
propagando in ponudbo kot 
tudi racionalizacijo poslova- 
nja. Podobne težave in neure- 
jenosti so tudi na drugih po- 
dročjih kot so določanje časi 
sezone in posezone, označe- 
vanje z nazivi turističnih, izlet- 
niških in zdraviliških krajev, 
urejanje turističnih cest in po- 
ti, napisi namenjeni turistom 
ter pogoji in način opravljanja 
turističnih storitev. Navedena 
vprašanja v SR Sloveniji niso 
urejena z republiškimi predpi- 
si. Glede na to, da je urejanje 
vprašanj skupnega pomena na 
področju turizma v pristojnosti 
republik in pokrajin, teh vpra- 
šanj tudi zvezni predpisi ne 
urejajo. 

Praznina glede zakonske 
ureditve tega področja pred- 
stavlja enega izmed pomemb- 
nih zaviralnih faktorjev razvoj 
turistične dejavnosti, zato je 
odprava omenjene praznine 
nujna. To bo storjeno z zako- 
nom o turistični dejavnosti, 
deloma pa tudi z novima zako- 
noma o gostinstvu in o narav- 
nih zdraviliščih. 

Zakon o turistični dejavnosti 
bo urejal posamezna vpraša- 
nja, ki so pomembna za razvoj 
turistične dejavnosti, moral pa 
bo urediti tudi pogoje in način 
opravljanja turističnih storitev. 
Med temi vprašanji bo zakon 
urejal samo tista vprašanja, ki 
jih je mogoče učinkovito ure- 
diti le z zakonom; vsa ostala 
vprašanja, ki so tudi pomemb- 
na za pospeševanje razvoja tu- 
ristične dejavnosti, pa se bodo 
urejala s plani, družbenimi do- 
govori in samoupravnimi spo- 
razumi. Tako bo zakon med 
vprašanji, ki so pomembna za 
pospeševanje razvoja turistič- 
ne dejavnosti urejal zaradi us- 
klajevanja razvoja samo vpra- 
šanja skupne propagande, do- 
ločanja časa sezone, ureditve 
turističnih, izletniških in zdra- 

viliških krajev ter turističnih 
cest in poti. 

Na področju skupnega na- 
stopanja na turističnem trži- 
šču, bo zakon močneje usme- 
ril turistično propagando v 
skupno turistično propagando 
krajev, predelov, regij, pokra- 
jin ali republike, ki naj se sicer 
določi s samoupravnim spora- 
zumom tistih subjektov, ki 
opravljajo turistične in gostin- 
ske storitve, izvaja pa naj jo 
eden ali več udeležencev sa- 
moupravnega sporazuma ali 
njihova poslovna skupnost, če 
je takšna skupnost ustanov- 
ljena. Tesno povezano z vpra- 
šanjem skupnega nastopanja 
je tudi vprašanje določanja ča- 
sa posamezne sezone. Ta čas 
naj v kraju določajo organiza- 
cije združenega dela, ki oprav- 
ljajo turistične in gostinske 
storitve, s samoupravnim spo- 
razumom oziroma v primeru, 
če je ustanovljena poslovna 
skupnost, s sklepom pristojne- 
ga organa te skupnosti; v pri- 
meru, da čas sezone in pose- 
zone ni določen na ta način, 
da naj zakon določi, da ga 
predpiše pristojni občinski or- 
gan. 

Zakon bo nadalje določil po- 
goje in postopek za pridobitev 
nazivov turističnega, izletni- 
škega in zdraviliškega kraja ter 
za ureditev turističnih cest in 
poti. 

V zvezi s pogoji in načinom 
opravljanja turističnih storitev 
bi moral zakon najprej določi- 
ti, katere storitve se štejejo za 
t. im. turistične storitve. Glede 
samih pogojev za opravljanje 
turističnih storitev pa bo zakon 
zaradi zagotavljanja sodobne- 
ga opravljanja teh storitev mo- 
ral - podobno kot to predpisu- 
jejo zakoni, ki urejajo druga 
področja gospodarskega živ- 
ljenja - predpisati, da morajo 
biti izpolnjeni z izvršilnimi 
predpisi določeni minimalni 
tehnični pogoji prostorov, na- 
prav in opreme ter izobrazbeni 
in drugi pogoji strokovnosti 
oseb, ki opravljajo turistične 
storitve. Zakon bo določil ob- 
veznosti subjektov, ki oprav- 
ljajo turistične storitve, v zvezi 
z načinom opravljanja teh sto- 
ritev ter bo pri tem uredil dolo- 
čanje razporeditve delovnega 
časa, opravljanje turističnih 
storitev po splošnih poslovnih 
pogojih, objavljanje cen, ob- 
veznost opraviti storitve nave- 

Predlog odloka o usme- 
ritvi dela temeljnega 
prometnega davka, ki 
pripada SR Sloveniji (ESA-302) 

S predpisi Zveznega izvršne- 
ga sveta, sprejetimi ob koncu 
aprila letos (Uredba o spre- 
membi uredbe o povečanju, 
zmanjšanju oziroma odpravi 
stopenj temeljnega davka od 
prometa proizvodov - Uradni 
list SFRJ, št. 19-329/79) - in 
odlok o maksimalnih cenah za 
naftne derivate - Uradni list 
SFRJ, št. 19-330/79) so bili do- 
ločeni elementi za nove - višje 
maloprodajne cene naftnih de- 
rivatov. V okviru medrepubli- 
škega usklajevanja ob pripravi 
teh predpisov je bil sprejet do- 
govor, da se del povečane ma- 
loprodajne cene bencina v 
znesku 30 par od litra nameni 
za izgradnjo cest. Da bi bilo to 
mogoče izvesti, je Zvezni izvrš- 
ni svet s ponovno spremembo 
navedene uredbe z dne 25. 
maja 1979 znižal stopnjo te- 
meljnega prometnega davka 
od bencina za odstotek, ki 
ustreza znesku 30 par od litra 
bencina. 

Zvezni izvršni svet v skladu s 
svojo pristojnostjo ni mogel s 
svojim aktom neposredno do- 
ločiti namena uporabe nave- 
denega zneska v maloprodajni 
ceni bencina, ker je ureditev 
tega vprašanja v republiški pri- 
stojnosti. 

Zato je odločitev o uporabi 
teh sredstev v SR Sloveniji v 
skladu s pooblastili iz zakona 
o javnih cestah sprejel Izvršni 
svet Skupščine SR Slovenije s 
spremembo odloka o višini in 
razporeditvi nadomestila za 
uporabo cest, vsebovanega v 
prodajni ceni bencina in plin- 
skega olja. Z navedenim odlo- 
kom, ki je bil uveljavljen hkrati 
s predpisom Zveznega izvrš- 
nega sveta o zmanjšanju stop- 
nje temeljnega prometnega 
davka (dne 25. maja 1979), je 
Izvršni svet Skupščine SR Slo- 
venije celotni znesek navede- 
nega povečanja maloprodajne 
cene v znesku 30 par opredelil 
kot nadomestilo za uporabo 
cest. 

Glede na to, da je bil z nave- 
denim odlokom Izvršnega sve- 
ta Skupščine SR Slovenije v 
skladu z njegovimi pristojnost- 
mi celoten znesek navedenega 
povečanja v ceni bencina (30 
par) usmerjen za izgradnjo 
cest, je treba za izgradnjo skla- 
dišč stalnih republiških bla- 
govnih rezerv zagotoviti drugi 
vir sredstev. Predlagamo, da 
se ta sredstva za leto 1979 za- 
gotovijo iz dela priliva temelj- 
nega prometnega davka od 
naftnih derivatov, ki pripada 
SR Sloveniji. 

V proračunu SR Slovenije za 
leto 1979 je predvideno od te- 
meljnega prometnega davka 
5100 mio din prihodka, kar 
predstavlja 50% od celotnega 
vplačanega temeljnega pro- 
metnega davka v SR Sloveniji. 
Ocena je temeljila na predvi- 
devanju, da bo v letu 1979 do- 
sežena rast temeljnega pro- 
metnega davka v višini 17% v 
primerjavi s prilivom temeljne- 
ga prometnega davka v letu 
1978. Priliv temeljnega pro- 
metnega davka od naftnih de- 
rivatov pa je bil predviden z 
višjo stopnjo rasti, ker so bile 
stopnje temeljnega prometne- 
ga davka od naftnih derivatov 
zvišane v mesecu novembru 
1978. 

V prvih mesecih letošnjega 
leta pa je priliv temeljnega pro- 
metnega davka narasel preko 
pričakovanj, zaradi povečane- 
ga obsega prometa blaga in 
storitev, hitrejše rasti cen in 
spremenjenih (skrajšanih) ro- 
kov za plačevanje temeljnega 
prometnega davka od bencina 
in diesel goriva (naftnih deri- 
vatov), kakor tudi zaradi pove- 
čanja porabe naftnih deriva- 
tov. 

Ob upoštevanju navedenih 
gibanj predvidevamo v letu 
1979 priliv temeljnega promet- 
nega davka v SR Sloveniji v 
skupnem znesku 10.817 mio 
din. Glede na to, da je 50% 
temeljnega prometnega davka 
izvirni prihodek federacije, 
ocenjujemo, da bo prihodek 
republiškega proračuna naj- 
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manj 5408 mio din; torej naj bi 
bila realizacija prihodka za 
najmanj 308 mio din večja kot 
jo predvideva republiški prora- 
čun. 

Del navedenega povečane- 
ga priliva temeljnega promet- 
nega davka v letu 1979 naj bi 
se uporabil za potrebe stalnih 
republiških blagovnih rezerv - 
za izgradnjo skladišč naftnih 
derivatov. 

Po programu stalnih repu- 
bliških blagovnih rezerv za leto 
1979 je za izgradnjo navedenih 
skladišč potrebno zagotoviti 
še 105 mio din. 

V skladu z ustavo in republi- 
škim zakonom o blagovnih re- 
zervah je Izvršni svet Skupšči- 
ne SR Slovenije v okviru sred- 
njeročnega programa republi- 
ških blagovnih rezerv sprejel 
minimalni program izgradnje 
rezervoarskega prostora za 
naftne derivate, po katerem 
naj bi zgradili do leta 1985 
160.000 m3 rezervoarskega 
prostora. 

Realizacije tega republiške- 
ga programa, ki je ožji od tiste- 
ga, kar bi bilo potrebno zgradi- 
ti za hrambo rezerv po poseb- 
nem odloku predsedstva 
SFRJ, pa se sploh še ni začela, 
ker ni bilo na voljo potrebnih 
denarnih sredstev. Tako v SR 
Sloveniji razen rezerv Zvezne 
direkcije za rezerve industrij- 
skih proizvodov nimamo stal- 
nih rezerv naftnih derivatov. 
Zato je v okviru Jugoslavije SR 
Slovenija glede na obseg po- 
rabe najslabše preskrbljena z 
rezervoarskimi prostori, kar je 
pred enim letom ugotovila tudi 
Zvezna inšpekcija za ljudsko 
obrambo pri svojem rednem 
preverjanju obrambnih pri- 
prav. 

Pogoji za preskrbo z naftni- 
mi derivati so se v zadnjem ča- 
su še poslabšali. Rezervoarske 
zmogljivost za stalne blagovne 
rezerve so nujne tudi zato, ker 
je preskrba z naftnimi derivati 
v precejšnji meri odvisna še od 
vremenskih razmer v času pre- 
voza velikih količin naftnih de- 
rivatov na velike razdalje in se 
zato kaj lahko zgodi, da go- 
spodarstvo v kratkem času 
ostane brez prepotrebnega vi- 
ra energije. 

Za graditev skladišč republi- 
ških stalnih blagovnih rezerv 
naftnih derivatov (bela in črna 
goriva) je do leta 1985 potreb- 
no po programu zagotoviti 
1.336,000.000 din, s tem, da je 
ta znesek izračunan po seda- 
njih cenah izgradnje rezer- 
voarskih prostorov. Za izvaja- 
nje predvidenih nalog v spreje- 
tih programih bi bilo za ta na- 
men potrebno v letu 1979 za- 
gotoviti 105 mio din. 

Predlagamo, da se navede- 
na sredstva za potrebe stalnih 
republiških blagovnih rezerv 
zagotovijo tako, da se za te 
namene usmeri 10% priliva te- 
meljnega prometnega davka 
od naftnih derivatov, ki pripa- 
dajo SR Sloveniji v času od 1. 
julija do 31. decembra 1979. 
Potrebna sredstva za te name- 
ne v prihodnjih letih bodo za- 
gotovljena ali s posebnimi od- 
loki o usmeritvi dela temeljne- 
ga prometnega davka ali ne- 
posredno v okviru republiške- 
ga proračuna. 

Poleg tega predlagamo, da 
se od navedenega predvidene- 
ga večjega priliva temeljnega 
prometnega davka del sred- 
stev usmeri tudi za izgradnjo 
magistralnih cest v SR Slove- 
niji in sicer v skupnem znesku 
200 milijonov dinarjev. 

V ugotovitvah in sklepih 
predsedstva republiške konfe- 
rence SZDL v lanskem letu, ko 
je razpravljala o izvajanju do- 
govora o temeljih družbenega 
plana SR Slovenije za obdobje 
1976-1980 v zvezi z izgradnjo 
magistralnih cest v SR Slove- 
niji, kakor tudi v ugotovitvah in 
sklepih odborov Izvršnega 
sveta Skupščine SR Slovenije, 
ko sta v januarju letošnjega le- 
ta obravnavala problematiko 
razvoja cestne infrastrukture v 
Sloveniji, je bilo ugotovljeno 
zaostajanje pri izvajanju nalog 
srednjeročnega plana na tem 
področju. Največji zaostanki 
pa so pri izgradnji oziroma re- 
konstrukciji avtoceste »Brat- 
stvo in enotnost«, kjer seje SR 
Slovenija z dogovorom o te- 
meljih družbenega plana za ra- 
zvoj magistralnih cest za raz- 
dobje 1976-1980 zavezala, da 
bo zgradila 76 km te ceste. 

Med vzroki za zaostajanje iz- 
gradnje magistralnih cest se 
ugotavlja tudi pomanjkanje 
sredstev, ki se ne realizirajo v 
skladu s predvidevanji tako po 
obsegu, kakor tudi glede na 
predvideno strukturo virov 
sredstev. 

V obdobju 1976-1980 je bilo 
realizirano 7859,5 mio din 
sredstev, vendar lahko ugoto- 
vimo, da nastajajo veliki zao- 
stanki pri realizaciji sredstev 
na naslednjih virih: 
- odstopljeni prometni da- 

vek od pogonskih goriv, ki se 
ne realizira, 
- združevanje sredstev 

TOZD in 
- 0,60 in 0,40 od cene po- 

gonskih goriv, kar se je pričelo 
zbirati šele s 16. novembrom 
1978. 

Zaradi izpada navedenih vi- 
rov sredstev in zato, da bi se 
izvajal srednjeročni program 
izgradnje magistralnih cest, je 
Republiška skupnost za ceste 

najemala v preteklem obdobju 
premostitvene kredite. 

Eden najpomembnejših 
vzrokov za takšno strukturo vi- 
rov sredstev je vsekakor izpad 
predvidenega vira sredstev od 
odstopljenega prometnega 
davka od prodaje pogonskih 
goriv. 

Predlagamo, da se navede- 
na sredstva za izgradnjo magi- 
stralnih cest zagotovijo Repu- 
bliški skupnosti za ceste tako, 
da se za ta namen usmeri 20% 
priliva temeljnega prometnega 
davka od naftnih derivatov, ki 
pripada SR Sloveniji v času od 
1. julija do 31. decembra 1979. 
Predvidoma naj bi se usmerilo 
Republiški skupnosti za ceste 
200 milijonov dinarjev. 

Na državni meji SFRJ na ob- 
močju SR Slovenije iz leta v 
leto narašča potniški in tovorni 
promet. Tako seje od leta 1970 
do leta 1977 povečalo število 
prehodov avtobusov za 50%, 
kamionov za 88%, prikolic za 
86% ter uvoz in izvoz blaga za 
67%. Pri tem je bil delež pro- 
meta preko mejnih prehodov v 
SR Sloveniji od celotnega šte- 
vila v SFRJ v prvem trimesečju 
leta 1978 pri osebnih avtomo- 
bilih 78% in pri prehodu potni- 
kov 72%. 

Za takšen promet mejni pre- 
hodi na državni meji na ob- 
močju SR Slovenije niso ureje- 
ni in usposobljeni. Zato na teh 
prehodih ni mogoče opravljati 
ustreznega nadzora ter carin- 
skih in drugih opravil. Ker ni 
dovolj operativnih carinskih 
površin, nastajajo zlasti v turi- 
stični sezoni dolge kolone vo- 
zil. 

Da bi se hitreje odpravile ne- 
mogoče razmere na mejnih 
prehodih, je SR Slovenija uvr- 
stila izgradnjo mejnih preho- 
dov kot prioritetno nalogo v 
tekoči srednjeročni plan SR 
Slovenije. 

Za realizacijo predvidenega 
plana izgradnje mejnih preho- 

dov je bil v začetku leta 1975 
sklenjen poseben dogovor 
med Zvezno carinsko upravo 
in Republiškim sekretariatom 
za notranje zadeve SR Slove- 
nije o izgradnji in financiranju 
objektov na mejnih prehodih 
na območju SR Slovenije v ob- 
dobju od leta 1976 do leta 
1980. Po tem dogovoru se fi- 
nanciranje izgradnje carinskih 
objektov na mejnih prehodih 
izvaja v razmerju 50:50, med- 
tem ko se dokončni obračun 
napravi na temelju dejansko 
prevzetih prostorov carinske 
službe in službe za kontrolo 
potnih listin. 

Vsa ostala sredstva mora za- 
gotoviti republika sama in jih 
zagotavlja v delu iz republiške- 
ga proračuna, v delu pa sode- 
lujejo v financiranju izgradnje 
mejnih prehodov samouprav- 
ne interesne skupnosti (skup- 
nost za ceste in drugi). 

V prvi polovici letošnjega le- 
ta je Služba družbenega knji- 
govodstva Jugoslavije na te- 
melju medrepubliškega dogo- 
vora o načinu razdelitve te- 
meljnega prometnega davka 
od proizvodov, plačanega pri 
uvozu proizvodov in temeljne- 
ga prometnega davka od pro- 
izvodov plačanega za proiz- 
vode, ki jih nabavlja Jugoslo- 
vanska ljudska armada za svo- 
je potrebe (Uradni list SFRJ, št. 
3/79 pripravila obračun vpla- 
čanega prometnega davka za 
leta od 1975 do 1978. Po tem 
obračunu je SR Sloveniji pri- 
padlo 106,994.814,40 din sred- 
stev. 

Glede na potrebo po takojš- 
nji zagotovitvi sredstev za iz- 
gradnjo mejnih prehodov, v SR 
Sloveniji (zlasti za mejna pre- 
hoda v Vrtojbi in Fernetičih) 
predlagamo, da bi se prejeta 
sredstva po omenjenem dogo- 
voru uporabila za izgradnjo 
mejnih prehodov v SR Sloveni- 
ji v skladu s srednjeročnim 
planom izgradnje mejnih pre- 
hodov. 

SKLIC SEJ ZBOROV SKUPŠČINE 
SR SLOVENIJE 
11. julija 1979 

Seie Zbora združenega de- 
la, Zbora občin in Družbeno- 
političnega zbora Skupščine 
SR Slovenije so sklicane za 
sredo, 11. julija 1979. 

Vsi trije zbori bodo obrav- 
navali: 

- osnutek stališč, sklepov in 
priporočil Skupščine SR Slo- 

venije za nadaljnji razvoj sa- 
moupravnih družbenoeko- 
nomskih odnosov v stanovanj- 
skem gospodarstvu; 

- predlog zakona o sistemu 
državne uprave in o Izvršnem 
svetu Skupščine SR Slovenije 
ter o republiških upravnih or- 
ganih (ESA - 1039); 
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- osnutek zakona o organi- 
zaciji in delovnem področju 
republiških upravnih organov 
in republiških organizacij ter 
samostojnih strokovnih služb 
Izvršnega sveta Skupščine SR 
Slovenije (ESA - 125); 
- osnutek zakona o izpopol- 
njevanju strokovne izobrazbe, 
pripravništvu in strokovnih iz- 
pitih delavcev v državni upravi 
in pravosodju (ESA - 127); 

- osnutek zakona o družbe- 
nih svetih (ESA - 123); 

- predlog zakona o pravni 
pomoči; 

- poročilo Zveznega izvrš- 
nega sveta o uresničevanju 

družbenega plana Jugoslavije 
za obdobje od 1976 do 1980 v 
letitf 1976, 1977 in 1978 s prvo 
oceno razvoja v 1979. letu in 
možnostmi razvoja v 1980. 
letu: 

Zbor združenega dela in 
Zbor občin bosta obravnavala 
tudi: 

- predlog zakona o spre- 
membah in dopolnitvah zako- 
na o varnosti cestnega pro- 
meta; 

- predlog za izdajo zakona 
o dopolnitvi 2. člena zakona o 
združevanju sredstev določe- 
nih uporabnikov družbenih 

sredstev za financiranje iz- 
gradnje energetskih objektov; 

- predlog odloka o usmeri- 
tvi dela temeljnega prometne- 
ga davka, ki pripada SR Slove- 
niji; 

- potrditev oziroma soglas- 
je k spremembam in dopolni- 
tvam samoupravnega spora- 
zuma o združitvi v univerzo v 
Mariboru in k spremembam in 
dopolnitvam statuta univerze v 
Mariboru; 

- predlog zakona o ratifika- 
ciji sporazuma med Sociali- 
stično federativno republiko 
Jugoslavijo in Mednarodno 

banko za obnovo in razvoj (X. 
posojilo za ceste - YU 1678). 

Zbor združenega dela bo 
obravnaval še: 

- osnutek zakona o spre- 
membah in dopolnitvah zako- 
na o oddajanju graditve inve- 
sticijskega objekta tujemu 
izvajalcu; 

- predlog za izdajo zakona 
o sanaciji in prenehanju orga- 
nizacij združenega dela, z 
osnutkom zakona. 

Vsi trije zbori imajo na 
dnevnem redu sej še predlo- 
ge in vprašanja delegatov. 

IZ RAZPRAV V TELESIH SKUPŠČINE SR SLOVENIJE 

O nekaterih problemih razvoja samoupravnega sodstva 

Ustavna preobrazba pravosodnega si- 
stema, začrtana v idejnopolitičnih izhodi- 
ščih in tezah za ustavno preobrazbo pra- 
vosodnega sistema v SR Sloveniji je 
usmerjena predvsem v podružbljanje 
sodstva in še posebej v razvoj vseh oblik 
samoupravnih sodišč, ki naj zagotovijo, 
da se bodo sporna razmerja med samou- 
pravnimi subjekti reševala hitro, učinko- 
vito ter po samoupravni poti. 

Po sprejetju republiške ustave, zakona 
o samoupravnih sodiščih ter zveznega in 
republiškega zakona o sodiščih združe- 
nega dela, ki normativno urejajo področ- 
je samoupravnega sodstva, je bilo spre- 
jetih več dokumentov, v katerih je pou- 
darjeno, da je treba okrepiti družbena 
prizadevanja za razvoj in uveljavljanje sa- 
moupravnih sodišč, ustvarjati pogoje za 
njihovo delovanje ter utrjevati njihovo 
vlogo in položaj v okviru enotnega pravo- 
sodnega sistema. Večina teh dokumen- 
tov, med njimi zlasti sklepi, stališča in 
priporočila, ki jih je sprejela Skupščina 
SR Slovenije v letih 1975, 1976 in 1978 pa 
hkrati tudi ugotavlja, da proces ustanav- 
ljanja in uveljavljanja nekaterih samou- 
pravnih sodišč poteka prepočasi in da z 
doseženimi rezultati na tem področju ne 
moremo biti zadovoljni. 

Komisija za pravosodje Skupščine SR 
Slovenije, ki v skladu s svojo prisotnostjo 
od vsega začetka spremlja razvoj in uve- 
ljavljanje samoupravnega sodstva, je ob 
obravnavanju informacije Sodišča zdru- 
ženega dela SR Slovenije o problematiki 
reševanja spornih zadev pri sodiščih 
združenega dela v SR Sloveniji (6. seja z 
dne 15. decembra 1978) ter poročila o 
delu Sodišča združenega dela SR Slove- 
nije za obdobje od 1. 1. 1977 do 31. 12. 
1978 (7. seja dne 19. aprila 1978) ponov- 
no celovito in kritično pretresla proble- 
matiko v zvezi z uveljavljanjem samo- 

upravnega sodstva. Iz vsebine obeh gra- 
div ter razprave v komisiji je mogoče, 
upoštevajoč pri tem tudi podatke iz infor- 
macije Republiškega sekretariata za pra- 
vosodje, organizacijo uprave in proračun 
o problematiki v zvezi z ustanavljanjem 
posebnih sodišč združenega dela, v 
skrajšani obliki povzeti naslednje po- 
membnejše podatke in ugotovitve o tre- 
nutnem stanju na področju samouprav- 
nega sodstva. 

V SR Sloveniji deluje od leta 1975 dalje 
10 prvostopnih splošnih sodišč združe- 
nega dela ter Sodišče združenega dela 
SR Slovenije kot drugostopno sodišče. 
Statistični podatki kažejo, da se pripad 
novih zadev pri sodiščih združenega dela 
naglo veča (v letu 1977 je bilo pri prvo- 
stopnih sodiščih združenega dela vlože- 
nih 3471, v letu 1978 pa skupno 4091 
predlogov), kar kaže, da so se ta sodišča 
uveljavila in da uživajo zaupanje. Na dru- 
gi strani pa se iz leta v leto povečuje tudi 
število nerešenih zadev pri prvostopnih 
sodiščih (konec leta 1977 so vsa prvo- 
stopna sodišča združenega dela imela 
1271, konec leta 1978 pa 2026 nerešenih 
zadev). Ob tem se tudi znatno podaljšuje 
čas reševanja teh zadev, kar je še pose- 
bej 7"' ''.rbljujoče, če upoštevamo, da gre 
zz fji r.rere, pri katerih se odloča o občut- 
ljivem področju samoupravnih in drugih 
pravic, ki zahtevajo hitro in učinkovito 
urejanje spornih razmerij. 

Vzroke za takšno stanje je treba iskati v 
težavah in problemih, s katerimi se sre- 
čuje; le-te pa so v večini prvostopnih 
sodišč združenega dela objektivne in 
subjektivne narave. Med objektivnimi ve- 
lja zlasti omeniti naslednje: kadrovsko 
problematiko, ki kar zadeva profesional- 
ne sodnike sodišč združenega dela, ni 
dovolj usklajena, načrtna in smotrna, 
neurejene prostorske pogoje, neredno fi- 

nanciranje posameznih sodišč, neurejen 
sistem nagrajevanja profesionalnih so- 
dnikov in še nekatere druge. Med subjek- 
tivnimi vzroki, ki vplivajo na učinkovitost 
teh sodišč pa izstopajo zlasti naslednji: 
zastarela miselnost posameznikov, ki 
imajo pri reševanju posameznih zadev 
pred očmi še vedno spis, namesto celovi- 
tosti spornega razmerja, počasno in nee- 
konomično vodenje postopka, premaj- 
hna koncentracija dokaznega postopka, 
premajhna angažiranost, nepoznavanje 
že sprejetih načelnih, pravnih in politič- 
nih stališč itd. 

Tudi proces ustanavljanja posebnih 
sodišč združenega dela v posameznih 
samoupravnih interesnih skupnostih na 
področju družbenih dajavnosti in mate- 
rialne proizvodnje posebnega družbene- 
ga pomena ne poteka v skladu z zakon- 
skimi obveznostmi in sprejetimi stališči. 

Na področju samoupravnih interesnih 
skupnosti družbenih dejavnosti so bila 
doslej ustanovljena posebna sodišča 
združenega dela pri petih samoupravnih 
interesnih skupnostih. Skupnost pokoj- 
ninskega in invalidskega zavarovanja ter 
Skupnost starostnega zavarovanja kme- 
tov sta skupaj ustanovili Sodišče združe- 
nega dela pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja ter starostnega zavarovanja 
kmetov, posebna sodišča združenega 
dela pa so ustanovile še samoupravne 
interesne skupnosti na področju kulture, 
telesne kulture, raziskovalne in izobraže- 
valne dejavnosti. 

Doslej sta z delom pričeli le Sodišče 
združenega dela pokojninskega in inva- 
lidskega zavarovanja ter starostnega za- 
varovanja kmetov, ki deluje od 1. 1. 1978 
ter Sodišče združenega dela za področje 
telesne kulture. 

Pri vseh drugih samoupravnih intere- 
snih skupnostih družbenih dejavnosti 
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(skupnosti socialnega varstva, otroškega 
varstva, socialnega skrbstva, zdravstva in 
zaposlovanja), kjer doslej še niso bila 
ustanovljena posebna sodišča združene- 
ga dela, ni zakonskih ovir za njihovo 
ustanovitev, pač pa je potrebno le vzpod- 
buditi posamezne samoupravne intere- 
sne skupnosti ter pristojne upravne orga- 
ne, da pospešijo priprave za ustanovitev 
posebnih sodišč združenega dela. 

Od šestih samoupravnih interesnih 
skupnosti na področju materialne proiz- 
vodnje posebnega družbenega pomena 
(SIS elektrogospodarstva, SIS za nafto in 
plin, SIS za železniški in luški promet, 
SIS za PTT promet, SIS za gozdarstvo 
SRS ter samoupravne stanovanjske 
skupnosti) doslej še nobena ni ustanovila 
posebnega sodišča združenega dela. Po 
17. členu republiškega zakona o sodiščih 
združenega dela se lahko posebno sodi- 
šče združenega dela pri samoupravnih 
interesnih skupnostih na področju mate- 
rialne proizvodnje posebnega družbene- 
ga pomena ustanovi le v skladu s poseb- 
nim zakonom. Razen pri samoupravni in- 
teresni skupnosti za nafto in plin (le-ta je 
bila ustanovljena s samoupravnim spora- 
zumom) za vse druge samoupravne inte- 
resne skupnosti s področja materialne 
proizvodnje velja ugotovitev, da jim ob- 
stoječi predpisi ne omogočajo usta- 
novitev posebnih sodišč združenega de- 
la, ker ne vsebujejo ustreznih zakonskih 
določb. 

Ustanovitev posebnih sodišč združe- 
nega dela tam, kjer bo to potrebno in 
smotrno, bo pomenila ne le razbremeni- 
tev prvostopnih splošnih sodišč združe- 
nega dela ter prenos reševanja sporov iz 
rednih na samoupravna sodišča, temveč 
tudi hitrejše in kvalitetnejše razreševanje 
spornih razmerij in odnosov v neposre- 
dnem okolju, kjer so spori nastali. Zato bi 
bilo potrebno pospešiti priprave za spre- 
membe in dopolnitve ustreznih zakonov, 
ki predstavljajo normativno osnovo za 
ustanovitev posebnih sodišč združenega 
dela pri samoupravnih interesnih skup- 
nostih na področju materialne proizvod- 
nje posebnega družbenega pomena. 

V zvezi z uveljavljanjem in delovanjem 
arbitraž (notranjih, stalnih in občasnih) 
je mogoče ugotoviti, da tovrstna samou- 
pravna sodišča še vedno rešijo zelo maj- 
hno število sporov iz pogodbenih razme- 
rij ter sporov o pravicah in dolžnostih iz 
samoupravnih odnosov (pred prvostop- 
nimi splošnimi sodišči združenega dela 
sta bila v letu 1978 obravnavana samo 
dva primera preizkusa odločitve notranje 
arbitraže). Očitno je torej, da arbitraže 
zlasti v organizacijah združenega dela pa 
tudi v drugih oblikah združevanja dela in 
sredstev še vedno niso sprejete kot naju- 
streznejša oblika razreševanja spornih 
odnosov. 

V zvezi z delovanjem arbitraž obstajajo 
tudi še nekatera nerešena strokovna 

vprašanja in drugi problemi, ki prepreču- 
jejo oz. zavirajo uveljavljanje te vrste sa- 
moupravnih sodišč. Zato bo Gospodar- 
ska zbornica Slovenije v skladu s svojimi 
nalogami in na osnovi sprejetih stališč 
Skupščine SR Slovenije organizirala po- 
svete, zbrala ustrezne podatke ter pripra- 
vila analizo o vzrokih, ki zavirajo hitrejše 
uveljavljanje in učinkovitejše delovanje 
arbitraž. 

Tudi za uveljavljanje samoupravnih 
sodišč v družbenih organizacijah in 
društvih (razsodišča, častna sodišča in 
druga samoupravna sodišča) so značilni 
problemi organizacijske in kadrovske na- 
rave, njihovo delovanje pa zavirajo tudi, 
tako kot pri drugih vrstah samoupravnih 
sodišč, ne docela razčiščena strokovna 
vprašanja v zvezi s pristojnostjo in po- 
stopkom pred temi sodišči. 

Poravnalni sveti, ki so po zakonu dolž- 
ni med drugim obvezno obravnavati tudi 
nekatere kazenske in civilne spore iz pri- 
stojnosti rednih sodišč, bi po zakonu o 
samoupravnih sodiščih (Ur. I. SRS št. 
10/77) morali pričeti z delom 1. julija 
1978. Po zadnjih podatkih je bilo doslej 
ustanovljenih približno 80% vseh porav- 
nalnih svetov, tam, kjer še niso bili usta- 
novljeni (aH pa se še niso uveljavili) pa 
potekajo intenzivne priprave Socialistič- 
ne zveze delovnega ljudstva ter pristojnih 
občinskih organov za čimprejšnjo usta- 
novitev oz. uveljavitev teh samoupravnih 
sodišč. 

★ ★ ★ 

Navedeni podatki, doseženi rezultati in 
dosedanje izkušnje pri uveljavljanju sa- 
moupravnega sodstva kažejo, da se vse 
prepočasi in s premajhno zavzetostjo od- 
pravljajo vzroki in težave, ki zavirajo hi- 
trejše uveljavljanje samoupravnega sod- 
stva, hkrati pa je očitno, da tudi zaupanje 
delovnih ljudi in občanov ter zavest o 
pomenu in vlogi samoupravneg sodstva 
kot enakovredni sestavini v enotnem pra- 
vosodnem sistemu prodirata le postopo- 
ma in počasi. Dosedanja aktivnost druž- 
benopolitičnih organizacij v republiki 
(predvsem Zveze sindikatov Slovenije ter 
Socialistične zveze delovnega ljudstva 
Slovenije) usmerjena v razreševanje ak- 
tualne problematike samoupravnega 
sodstva, pri nekaterih družbenopolitičnih 
dejavnikih, kot so npr. občinske družbe- 
nopolitične organizacije, skupščine ob- 
čin, organizacije združenega dela, samo- 
upravne interesne skupnosti itd., pogo- 
sto ni dala pričakovanih in potrebnih re- 
zultatov. 

Za hitrejše in bolj usklajeno razreševa- 
nje teh problemov bo zato potrebna 
učinkovita, organizirana in konkretna 
družbenopolitična akcija vseh tistih 
družbenih dejavnikov, ki so po ustavi, 
zakonih in drugih predpisih zadolženi za 
razvoj in delovanje samoupravnega sod- 
stva in s tem za ustavno preoblikovanje 

pravosodnega sistema kot celote. Kon- 
kretizaciji družbene aktivnosti na tem po- 
dročju so namenjena tudi stališča, pred- 
logi in priporočila, ki jih je komisija za 
pravosodje sprejela ob obravnavi ome- 
njenih gradiv v skladu s svojo obveznost- 
jo, da spremlja uresničevanje ustavne 
preobrazbe pravosodnega sistema. 

1. Družbena prizadevanja za uresniče- 
vanje sprejetih sklepov, stališč in pripo- 
ročil Skupščine SR Slovenije, Predsed- 
stva SR Slovenije, resolucije VIII. kongre- 
sa Zveze komunistov Slovenije ter drugih 
dokumentov, ki opozarjajo na potrebo po 
hitrejšem razvijanju in uveljavljanju sa- 
moupravnega sodstva bo v prihodnje tre- 
ba okrepiti. Učinkovitost na tem področ- 
ju bo mogoče doseči le z organizirano, 
usklajeno in konkretno družbenopolitič- 
no akcijo skupščin družbenopolitičnih 
skupnosti, družbenopolitičnih organiza- 
cij, samoupravnih interesnih skupnosti, 
organizacij združenega dela in drugih 
družbenih dejavnikov, predvsem znotraj 
temeljnih družbenopolitičnih skupnosti - 
občin. 

2. Naloge Zveze sindikatov Slovenije, 
opredeljene v stališčih IX. kongresa Zve- 
ze sindikatov Slovenije pomenijo okvir za 
delovanje sindikatov na tem področju. 
Sindikati bodo pomagali pri uresničeva- 
nju družbene vloge samoupravnega sod- 
stva, podpirali bodo ustanavljanje sodišč 
združenega dela, jim nudili pomoč pri 
reševanju kadrovskih in drugih potreb ter 
vzpodbujali ustanavljanje in delovanje 
arbitraž, razsodišč in poravnalnih svetov. 

V tej smeri bi zlasti kazalo vzpodbuditi 
aktivnost in prizadevanja občinskih sve- 
tov zveze sindikatov in tudi drugih druž- 
benopolitičnih organizacij na območju 
občine, ki doslej tem vprašanjem niso 
vedno posvečali ustrezne pozornosti. V 
razprave o uveljavljanju vloge sindikata 
pri uresničevanju zakona o združenem 
delu, ki je samoupravnemu sodstvu dal 
pomembno obeležje, pa bi bilo koristno 
vključiti tudi problematiko sodišč zdru- 
ženega dela in drugih samoupravnih so- 
dišč in jo spričo njene aktualnosti pose- 
bej izpostaviti. 

V okviru aktivnosti sindikatov bi bil ko- 
risten tudi dogovor, na osnovi katerega 
bi občinski sveti zveze sindikatov skupno 
s samoupravnimi sodišči in ob podpori in 
pomoči Republiškega sveta Zveze sindi- 
katov Slovenije ocenili stanje na svojem 
področju in se skupaj z drugimi družbe- 
nopolitičnimi organizacijami v občini 
(zlasti socialistično zvezo in zvezo komu- 
nistov) kot tudi subjektivnimi silami zno- 
traj samoupravnih sodišč, dogovorili o 
usklajenem nastopu in aktivnosti pri ra- 
zreševanju nekaterih perečih vprašanj, ki 
zavirajo delo sodišč združenega dela in 
drugih samoupravnih sodišč. 

3. V zvezi z delovanjem splošnih so- 
dišč združenega dela bi bilo potrebno za 
vsako posamezno sodišče združenega 
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dela zbrati in analizirati podatke o pripa- 
du zadev, o vzrokih, ki vplivajo na učin- 
kovitost dela sodišča, zlasti pa o kadrov- 
skih, prostorskih in drugih problemih, s 
katerimi se sooča posamezno sodišče 
združenega dela. Ti podatki bi lahko slu- 
žili kot osnova za konkretno akcijo oz. 
ukrepe za izboljšanje stanja pri posamez- 
nih splošnih sodiščih združenega dela v 
SR Sloveniji. 

Občinske skupščine bi si morale v 
skladu s svojo zakonsko obveznostjo, po 
kateri so dolžne zagotavljati sredstva za 
delo splošnih sodišč združenega dela, v 
okviru materialnih možnosti še v večji 
meri prizadevati za urejanje kadrovskih 
in materialnih pogojev za delo splošnih 
sodišč združenega dela. 

4. Spričo razmeroma skromnih rezul- 
tatov, ki so bili doseženi pri ustanavljanju 
posebnih sodišč združenega dela obsta- 
ja potreba po večji aktivnosti skupščin in 

strokovnih služb samoupravnih intere- 
snih skupnosti na področju družbenih 
dejavnosti, predvsem pa na področju 
materialne proizvodnje posebnega druž- 
benega pomena, pri analiziranju možno- 
sti in pogojev za ustanavljanje posebnih 
sodišč združenega dela kot tudi pri de- 
janskem oblikovanju oz. ustanavljanju 
teh sodišč. S tem v zvezi bi v okviru 
posamezne samoupravne interesne 
skupnosti kazalo natančno opredeliti na- 
loge in nosilce teh nalog ter določiti roke 
za njihovo realizacijo, pristojni upravni 
organi v republiki pa bi se morali zavzeti 
za čimhitrejše spremembe in dopolnitve 
ustreznih zakonov, ki pomenijo norma- 
tivno osnovo za ustanavljanje posebnih 
sodišč združenega dela pri samouprav- 
nih interesnih skupnostih materialne 
proizvodnje posebnega družbenega po- 
mena. 

5. V procesu uveljavljanja samouprav- 
nega sodstva se porajajo številni strokov- 

ni in drugi problemi, ki se le počasi razre- 
šujejo, kar je eden od številnih vzrokov za 
zaostajanje na tem področju. Zato bi Re- 
publiški sekretariat za pravosodje, orga- 
nizacijo uprave in proračun, podobno 
kot na področju rednega sodstva, moral 
imeti pregled nad stanjem v samouprav- 
nem sodstvu ter v skladu s sprejetimi 
skupščinskimi stališči iz leta 1978 učin- 
koviteje razvijati strokovno pomoč tam, 
kjer je potrebno, hkrati pa prevzeti tudi 
vlogo pobudnika in usklajevalca pri ra- 
zreševanju odprtih in aktualnih vprašanj 
na področju samoupravnega sodstva. 

Tudi znanstvene institucije bi se mora- 
le v večji meri kot doslej angažirati pri 
iskanju ustreznih rešitev v zvezi z uveljav- 
ljanjem samoupravnega sodstva, glede 
na to, da so ta sodišča izvirna novota v 
sistemu socialistične samoupravne de- 
mokracije, ki v svoji konkretni izpeljavi še 
ni v zadostni meri obdelana. 

SPREMLJANJE IZVAJANJA ZAKONA 0 ZDRUŽENEM DELU 

KOMISIJA SKUPŠČINE SR SLOVENIJE 

MNENJE 
v zvezi z vpisom družbenega računalniškega centra v sodni register 

Določbe 388. člena zakona o združe- 
nem delu med subjekti združevanja v po- 
slovno skupnost ne navaja družbenopoli- 
tične skupnosti in samoupravne intere- 
sne skupnosti, zato je pravilno stališče 
registrskega sodišča, da poslovne skup- 
nosti, katere ustanovitelj je poleg OZD 
tudi skupščina občine in občinska zdrav- 
stvena skupnost, ni mogoče vpisati v so- 
dni register. 

Družbeni računalniški center se lahko 
ustanovi kot delovna organizacija, pri če- 
mer pa se v skladu s 375. členom zakona 
o združenem delu, pravice družbenopoli- 
tične skupnosti kot ustanovitelja do DO 
lahko določijo z aktom o ustanovitvi de- 
lovne organizacije le, če gre za z zako- 
nom določene pravice in za delovno or- 
ganizacijo, ki opravlja dejavnost aH zade- 
ve posebnega družbenega pomena ali 
zadeve, pomembne za uresničevanje na- 

log družbenopolitične skupnosti (četrti 
odstavek 375. člena zakona o združenem 
delu). 

Ker v konkretnem primeru pravice 
družbenopolitične skupnosti niso dolo- 
čene v zakonu, jih skupščina občine lah- 
ko zagotovi le s posebnim samouprav- 
nim sporazumom v skladu z 2. odstav- 
kom 375. člena zakona o združenem de- 
lu, ki ga sklene z delovno organizacijo v 
ustanavljanju. 

VPRAŠANJA DELEGACIJ IN DELEGATOV 

DRUŽBENOPOLITIČNI ZBOR - 23 5.1Q7Q 

Ali je preganjanje stekline neučinkovito? 

Na 16. seji Družbenopolitič- 
nega zbora Skupščine SR 
Slovenije dne 9. aprila 1979 je 
delegat Viktor Stopar postavil 
naslednje delegatsko vpraša- 
nje: 

»Zakaj na ogroženih krajih 
ni zdravila proti steklini in za- 
kaj so bila zdravila pri prega- 
njanju stekline v Prekmurju 
neučinkovita?« 

Na delegatsko vprašanje je 
odgovoril dr. Anton Fazarinc, 

predsednik Republiškega ko- 
miteja za zdravstveno in so- 
cialno varstvo. 

V skladu z zveznim pravilni- 
kom o imunoprofilaksi in z na- 
vodili iz imunizacijskega pro- 
grama, ki ga vsako leto pose- 
bej sprejme Republiški komite 
za zdravstveno in socialno var- 
stvo, poteka cepljenje proti 
steklini le v antirabični ambu- 
lanti v zavodih za socialno me- 
dicino in higieno. Zavodi za 
socialno medicino in higieno v 

SR Sloveniji imajo cepivo po 
Hempt-Nikoliću vedno na za- 
logi, lekarne pa teh cepiv ni- 
majo. V primeru, ki ga delegat 
navaja, je zdravnik iz zdrav- 
stvenega doma Tržič, ki je ce- 
pil proti steklini, uporabil dru- 
gačno pot in drugo vrsto cepi- 
va, ki je bilo takrat dostopno le 
v inozemstvu. Sedaj imajo po- 
leg domačega cepiva po 
Hempt-Nikoliću zavodi za so- 
cialno medicino in higieno, ta- 
ko tudi zavod v Kranju, na za- 
logi tudi cepivo Merieux iz 
uvoza tako, da pomanjkanja 
tega cepiva v Sloveniji ni. 

Na delegatovo vprašanje, 
zakaj so bila zdravila pri pre- 

ganjanju stekline v Prekmurju 
neučinkovita, pa Republiška 
veterinarska uprava odgovarja 
naslednje: 

»S trditvijo, da je bilo prega- 
njanje stekline neučinkovito, 
bi se težko strinjali, ker so prav 
v občini Murska Sobota vzor- 
no izvajali ukrepe za zatiranje 
stekline pri lisicah. Uspešnost 
zatiranja se kaže tudi v tem, da 
se bolezen ni razširila čez Mu- 
ro in da so stekle živali le izje- 
moma poškodovale ljudi. Če je 
z neuspešnostjo mišljeno, da 
bolezni ni bilo mogoče izkore- 
niniti, je treba povedati, da se 
to pri divjih živalih ni posrečilo 
še nikjer na svetu.« 
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Iz Skupščine SFRJ 

RAZVOJNA POLITIKA 

Temeljne smeri in okviri 

družbenoekonomskega razvoja naše 

države v prihodnjem petletnem obdobju 

• Izhodišča novega srednjeročnega plana bodo nadaljnji razvoj socialističnih sa- 
moupravnih odnosov, skladnejši in stabilnejši ekonomski razvoj, dvig življenjskega 
standarda, izboljšanje našega položaja v mednarodni delitvi dela, hitrejši razvoj 
gospodarsko manj razvitih območij, krepitev obrambne sposobnosti države in var- 
stvo človekovega okolja 
• Po ocenah bi lahko družbeni proizvod celotnega gospodarstva Jugoslavije nara- 
ščal v prihodnjem petletnem obdobju povprečno po šest odstotkov letno 
• Nujno moramo doseči hitrejšo rast industrijske proizvodnje kot bo rast družbe- 
nega proizvoda celotnega gospodarstva 
• Povečati moramo proizvodnjo koruze, industrijskih rastlin, zelenjave in sadja ter 
živinske krme in stabilizirati proizvodnjo pšenice na ravni skupnih potreb države 
• Razvojne zahteve države terjajo trajno izvozno usmeritev, pri čemer mora stopnja 
izvoza naraščati za najmanj toliko, kolikor bo znašala rast družbenega proizvoda 
• Obnova in nadaljnji razvoj območij SR Črne gore, ki jih je prizadel potres, bosta 
posebni nalogi razvojne politike Jugoslavije v obdobju od 1981. do 1985. leta 

Zvezni izvršni svet je poslal 
Skupščini SFRJ Osnutek odlo- 
ka o temeljnih smereh in okvi- 
rih ekonomske politike druž- 
benoekonomskega razvoja Ju- 
goslavije za obdobje od 1981. 
do 1985. leta (AS 148). Za 
obravnavo in sprejem tega do- 
kumenta je pristojen Zbor re- 
publik in pokrajin. 

Sprejetje omenjenih temelj- 
nih smernic naj bi ponudilo, 
kakor poudarja uvodni del od- 
loka, pri pripravi družbenega 
plana Jugoslavije in planov 
drugih nosilcev planiranja za 
prihodnje srednjeročno ob- 
dobje, na temelju dosedanjih 
rezultatov, izhodišča za obli- 
kovanje možnih smeri razvoja 
in začrtalo okvire ekonomske 
politike. Ob upoštevanju načel 
istočasnosti in kontinuitete 
planiranja, bomo pri pripravi 
družbenega plana ugotavljali 

skupne interese in razvojne ci- 
lje ter usklajevali celotno druž- 
beno reprodukcijo. 

Usklajevanje posamičnih in- 
teresov s posebnimi in ugotav- 
ljanje skupnih interesov druž- 
benoekonomskega razvoja bo 
moralo, kakor je posebej zapi- 
sano, sloneti na demokratič- 
nem odločanju in uresničeva- 
nju samoupravnih pravic de- 
lovnih ljudi in občanov, naro- 
dov in narodnosti, republik ter 
pokrajin. Samoupravno spora- 
zumevanje in dogovarjanje bo 
moralo biti temeljni instrument 
demokratičnega usklajevanja 
interesov. 

Ob upoštevanju Ustave, si- 
stemskih zakonov, resolucij in 
temeljev skupne politike dol- 
goročnega razvoja naše drža- 
ve, kakor tudi dosežene stop- 
nje razvoja proizvodnih sil 
družbe ter perečih problemov 

dosedanjega razvoja, morajo 
temeljne smeri družbenoeko- 
nomskega razvoja naše države 
v prihodnjem petletnem ob- 
dobju zagotoviti nadaljnji ra- 
zvoj socialističnih samouprav- 
nih odnosov in skladnejši ter 
stabilnejši ekonomski razvoj. 
Hkrati morajo omogočiti dvig 
življenjskega standarda, 
izboljšanje ekonomskega po- 
ložaja Jugoslavije v mednaro- 
dni delitvi dela in hitrejši razvoj 
gospodarsko manj razvitih re- 
publik in SAP Kosovo kot bo 
povprečen razvoj države. Za- 
gotoviti pa morajo tudi krepi- 
tev obrambne sposobnosti dr- 

žave in družbene samozaščite 
ter skrbeti za varstvo človeko- 
vega okolja. 

USPEHI 
DOSEDANJEGA 
RAZVOJA 

Prvi del Osnutka odloka go- 
vori o doseženih rezultatih pri 
dosedanjem razvoju sociali- 
stičnih samoupravnih družbe- 
noekonomskih odnosov in ra- 
zvoju materialne proizvodnje. 
Poudarjeno je, da smo v teko- 
čem srednjeročnem obdobju 
naredili nadaljnji korak naprej 
pri razvoju socialističnih sa- 

OSNUTEK ODLOKA O TEMELJNIH SMEREH IN OKVIRIH 
EKONOMSKE POLITIKE DRUŽBENOEKONOMSKEGA 
RAZVOJA JUGOSLAVIJE ZA OBDOBJE OD 1981. DO 1985. 
LETA-AS 148 
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moupravnih družbenoeko- 
nomskih odnosov. Sprejeta je 
bila tudi večina sistemskih za- 
konov, kar je prispevalo k ce- 
lovitejši graditvi gospodarske- 
ga sistema na temeljih Ustave 
SFRJ in Zakona o združenem 
delu. 

Značilen je dinamičen ra- 
zvoj, ki ga označuje relativno 
visoka, približno šestodstotna 
stopnja rasti družbenega pro- 
izvoda. Pomembne uspehe 
smo dosegli tudi pri razvoju 
materialne proizvodnje, pose- 
bej industrije in nekaterih dru- 
gih gospodarskih področij. Za- 
poslovanje je naraščalo hitreje 
kot smo planirali in doseženi 
so tudi ugodni rezultati pri dvi- 
gu življenjskega standarda de- 
lovnih ljudi in občanov. 

Vlaganja v razširjeno repro- 
dukcijo so naraščala hitreje 
kot smo predvidevali, kar je 
prispevalo k dinamičnemu ra- 
zvoju in omogočilo sprožitev 
procesov sprememb v gospo- 
darski strukturi, skladno z do- 
ločeno politiko. Dosežena te- 
hnično-tehnološka raven go- 
spodarstva in opremljenost 
dela je omogočila večanje pro- 
duktivnosti dela in krepitev 
drugih kvalitetnih faktorjev go- 
spodarjenja. 

Toda, v minulem obdobju so 
se pokazale tudi nekatere neu- 
godne težnje in izostrili pro- 
blemi, ki bodo vplivali na po- 
goje ter predpostavke bodoče- 
ga razvoja. Zaradi tega lahko 
pričakujemo, da bo razvoj v 
prihodnjem obdobju potekal v 
precej bolj zahtevnih pogojih 
kot doslej. 

Gospodarska stagnacija in 
zaostrovanje energetske krize 
v svetu bosta vplivali tudi na 
možno dinamiko razvoja naše 
države in njeno uspešnejše 
vključevanje v mednarodno 
delitev dela. Poleg tega mora- 
mo upoštevati razmeroma sla- 
bo organiziranost in usposob- 
ljenost združenega dela za na- 
stopanje na tujem tržišču. Na 
neugodno rast razvoja bodo 
vplivali tudi premalo razviti sa- 
moupravni mehanizmi v deviz- 
nem sistemu. 

V takih pogojih pomeni visoka 
stopnja zadolženosti gospo- 
darstva in deficit plačilne bi- 
lance še dodatno težavo oziro- 
ma omejitveni dejavnik eko- 
nomskega razvoja. Prav tako 
pa sta pomembna elementa, ki 
ju more o upoštevati pri dolo- 
čanju razvojne politike za na- 
slednje plansko obdobje, eko- 
nomska nestabilnost in struk- 
turna neusklajenost v proiz- 
vodnji. 

RAZVOJ 
DRUŽBENO- 
EKONOMSKIH 
ODNOSOV 

Drugi del Osnutka odloka 
prikazuje pogoje in predpo- 
stavke za razvoj samoupravnih 
družbenoekonomskih od- 
nosov v prihodnjem obdobju. 
Pri tem je poudarjeno, da bi 
moralo biti težišče dejavnosti 
usmerjeno k razvoju dohod- 
kovnih odnosov, samoupravni 
preobrazbi bančništva in fi- 
nančne sfere, krepitvi vloge in 
odgovornosti združenega dela 
v ekonomskih odnosih s tuji- 
no, k razvijanju samouprav- 
nega sistema razširjene repro- 
dukcije in samoupravnega po- 
vezovanja proizvodnje in trgo- 
vine. 

Pri pripravi samoupravnih 
sporazumov in dogovorov o 
temeljih planov morajo organi- 
zacije združenega dela in dru- 
ge samoupravne organizacije 
ter skupnosti preučiti doseže- 
ne rezultate razvoja samou- 
pravnih družbenopolitičnih 
odnosov, Šele na tem temelju 
in ob upoštevanju sistemskih 
opredelitev morajo nato dolo- 
čiti obveznosti in odgovornosti 
za njihov nadaljnji razvoj. 

Planiranje razvoja in združe- 
vanja dela ter sredstev na do- 
hodkovnih temeljih mora po- 
stati izhodišče medsebojnega 
povezovanja organizacij zdru- 
ženega dela na enotnem jugo- 
slovanskem tržišču. Dohodek, 
skladen rezultatom, pa mora 
postati temeljno vodilo boljše 
organiziranosti in večje pro- 
duktivnosti dela ter učinkovi- 
tosti gospodarjenja. 

Plani in ukrepi ekonomske 
politike naj bi zagotovili tudi 
večjo mobilnost in svobodnej- 
še ter hitrejše kroženje sred- 
stev razširjene reprodukcije na 
območju vse države. Politika 
delitve dohodka na akumulaci- 
jo in porabo pa naj zagotovi 
krepitev materialne osnove 
združenega dela. Delitev do- 
hodka mora izhajati iz načela 
delitve po delu in rezultatih de- 
la ter načela solidarnosti de- 
lavcev v združenem delu. Pri- 
prava in usklajevanje planov 
mora nadalje upoštevati do- 
sežke znanstvenih raziskovanj, 
analitično dokumentacijska 
gradiva in upoštevati sistem 
informiranja. 

V planih samoupravnih or- 
ganizacij in skupnosti ter druž- 
benopolitičnih skupnosti bo 
potrebno, pri usklajevanju ra- 
zličnih interesov, sintetično 
zajeti vse elemente družbene 
reprodukcije in razvoja. Pri 

tem bo nujno potrebno upo- 
števati medsebojno odvisnost 
gospodarskih, socialnih, kul- 
turnih, prostorskih in drugih 
komponent ter celovitost od- 
nosov v družbeni reprodukciji 
in pri razvoju. 

Plani družbenopolitičnih 
skupnosti naj izhajajo iz pla- 
nov samoupravnih organizacij 
in skupnosti. Sloneti pa mora- 
jo tudi na ocenjenih možnostih 
in pogojih razvoja omenjenih 
skupnosti. 

RAST DRUŽBENEGA 
PROIZVODA IN 
RAZVOJ INDUSTRIJE 

Tretji del Osnutka odloka 
prinaša temeljne smeri druž- 
benoekonomskega razvoja na- 
še države v prihodnjem sred- 
njeročnem obdobju in temelj- 
ne proizvodne usmeritve. 

V obdobju od 1981. leta do 
1985. leta naj bi družbeni pro- 
izvod, kakor je predlagano, v 
celotnem gospodarstvu nara- 
ščal povprečno za šest odstot- 
kov na leto. Taka rast bo mo- 
goča ob rasti produktivnosti 
dela, učinkovitejšem izkori- 
ščanjem sredstev, rasti zapo- 
slovanja, večji uporabi sodob- 
ne tehnologije in znanstvenih 
spoznanj ter ob krepitvi drugih 
kvalitativnih dejavnikov go- 
spodarjenja. 

Dinamično in stabilnejšo 
rast gospodarstva bodo mora- 
le spremljati tudi intenzivnejše 
spremembe v gospodarski 
strukturi. Zato bo potrebno 
določiti skupno politiko te- 
meljnih smeri razvoja energe- 
tike, proizvodnje surovin, hra- 
ne in magistralnega prometa. 
Skratka tistih dejavnosti, ki naj 
bi se v prihodnjem obdobju hi- 
treje razvijale. 

Gradivo tudi opozarja, da 
bomo nujno morali doseči hi- 
trejšo rast industrijske proiz- 
vodnje od rasti družbenega 
proizvoda celotnega gospo- 
darstva. Na področju industrije 
se bo moral povečati delež 
proizvodnje bazičnih kovin, 
energije, pridobljene iz doma- 
čih virov, bazičnih in kemičnih 
proizvodov, gradbenega mate- 
riala in strojne industrije. 

Na ustrezne spremembe v 
strukturi virov energije v pri- 
hodnjem petletnem obdobju 
ne bomo smeli pozabiti. Po- 
dobno ne na to, da bomo ra- 
cionalnejše uporabljali energi- 
jo. Na področju proizvodnje 
surovin bo nujno potrebno še 
naprej usklajevati razvoj posa- 
meznih tehnoloških faz, kar 
zahteva predvsem učinkovitej- 
še raziskovanje rezerv, hitrejšo 
gradnjo rudarskih zmogljivosti 
in vzgojo gozdov. Na tem po- 

dročju namreč razvoj zaostaja 
za razvojem predelovalnih 
zmogljivosti. V kovinsko pre- 
delovalni industriji moramo 
prav tako doseči skladnejši ra- 
zvoj kooperacijske in končne 
proizvodnje ter dvigniti to in- 
dustrijo na višjo tehnično-te- 
hnološko raven. 

KMETIJSTVO, PROMET 
IN TURIZEM 

Potrebno bo zagotoviti tudi 
nadaljnje stabilno večanje 
kmetijske proizvodnje s hitrej- 
šim razvojem kmetijskega 
družbenega sektorja kot nosil- 
cem sodobne tehnologije. 
Prav tako pa tudi družbeno or- 
ganiziranje proizvodnje na za- 
sebnih kmetijskih gospodar- 
stvih in intenzivnejše izkori- 
ščanje kmetijskih površin prek 
različnih oblik združevanja 
kmetov. 

Izhodišče za nadaljnji razvoj 
kmetijstva mora hiti tudi krepi- 
tev visoko p1", i... indu- 
strijske proizvodnje na aiuž- 
benin gospodarstvih. Povečati 
moramo proizvodnjo koruze, 
industrijskih rastlin, zelenjave 
in sadja ter živinske krme in 
hkrati stabilizirati proizvodnjo 
pšenice na ravni skupnih po- 
treb dežele. Nujno bo potreb- 
no zagotoviti tudi intenzivnejši 
razvoj živinoreje in naprej ra- 
zvijati sodobno prehrambeno 
industrijo, predvsem višje obli- 
ke predelave. 

V prihodnjem petletnem ob- 
dobju moramo doseči usklaje- 
nost planov in programov re- 
publik in pokrajin pri gradnji, 
rekonstrukciji in modernizaciji 
prometa, predvsem magistral- 
nih prometnih povezav. Po- 
sebno pozornost moramo pri 
tem nameniti razvoju in mo- 
dernizaciji železniškega, po- 
morskega, rečnega in poštne- 
ga, telegrafsko-telefonega 
prometa. 

Glede na pogoje in možnosti 
povečanja deviznega priliva 
ter nujnost širjenja domačega 
tržišča, bo potrebno, po bese- 
dah dokumenta, tudi hitreje 
razvijati turizem, predvsem tuj- 
ski. 

EKONOMSKI ODNOSI 
S TUJINO 

Politika ekonomskih od- 
nosov s tujino mora krepiti vlo- 
go Jugoslavije v mednarodnih 
ekonomskih odnosih ter hkrati 
zagotoviti večji izvoz in konku- 
renčno sposobnost našega 
gospodarstva. V prihodnjem 
obdobju moramo nenehno 
razširjati sodobne oblike eko- 
nomskega sodelovanja na te- 
melju proizvodne kooperacije, 
znanstveno-tehničnega sode- 
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lovanja, skupnih vlaganj in 
drugih oblik dolgoročnega so- 
delovanja. Razvojne potrebe 
Jugoslavije terjajo povečanje 
izvoza in njegovo večjo stabil- 
nost, kar mora biti temeljno 
izhodišče razvijanja vseh eko- 
nomskih odnosov s tujino. Ob 
ustvarjanju materialnih in dru- 
gih pogojev za trajnejšo izvoz- 
no usmeritev organizacij zdru- 
ženega dela in hitrejše prilaga- 
janje zahtevam tujega tržišča, 
mora izvoz dosegati vsaj stop- 
njo rasti družbenega proiz- 
voda. V plačilni bilanci Jugo- 
slavije bo še naprej pomem- 
ben delež odpadel na nebla- 
govni devizni priliv. Zaradi te- 
ga bodo sprejeti ustrezni ukre- 
pi za omogočanje njegove hi- 
trejše rasti. 

Skupen uvoz bi moral nara- 
ščati počasneje od rasti izvo- 
za. V teh okvirih pa bo seveda 
potrebno zagotoviti uvoz re- 
produkcijskega materiala in 
opreme, ki bosta omogočila 
rast tehnično-tehnološke ravni 
gospodarstva. Rast neblagov- 
nih deviznih odhodkov pa mo- 
ra biti počasnejša od rasti 
uvoza. 

Politika plačilne bilance naj 
bi omogočila postopno zmanj- 
ševanje deficita in stopnje za- 
dolženosti države ter zagotovi- 
la likvidnost in solventnost pri 
plačilih tujini. Ob upoštevanju 
sistemskih rešitev, naj bi s po- 
močjo tujih sredstev predvsem 
spreminjali- gospodarsko 
strukturo in razvijali tiste de- 
javnosti, ki zmanjšujejo uvoz- 
no odvisnost države ter pove- 
čujejo izvozne možnosti. 

Se posebej naj bi se okrepilo 
razvijanje ekonomskih od- 
nosov z deželami v razvoju ter 
zagotovilo povečanje njihove- 
ga deleža v vsej zunanjetrgo- 
vinski menjavi naše države. 

RAZVOJ 
GOSPODARSKO MANJ 
RAZVITIH OBMOČIJ 

Tudi v prihodnjem obdobju 
bo ena osrednjih nalog izvaja- 
nje politike hitrejšega razvoja 
gospodarsko manj razvitih re- 
publik in SAP Kosovo. Ta poli- 
tika naj bi omogočila hitrejše 
aktiviranje materialnih in ka- 
drovskih potencialov omenje- 
nih območij, rast produktivno- 
sti dela in skupne učinkovitosti 
izkoriščanja razpoložljivih vi- 
rov. 

Glede na zaostajanje in pou- 
darjene probleme pri razvoju 
SAP Kosovo, moramo pri pri- 
pravi družbenega plana Jugo- 
slavije posebej preučiti vzroke 
tega zaostajanja in potem 
ustvariti potrebne pogoje ter 
možnosti za hitrejši razvoj 
omenjene pokrajine. Za po- 
spešeni razvoj gospodarsko 
manj razvitih republik in pose- 
bej SAP Kosovo naj bi razvijali 
in bogateli tudi sistem spod- 
bujevalnih ukrepov. Posebna 
vloga v tem procesu je name- 
njena samoupravnemu zdru- 
ževanju dela in sredstev ter 
transferu organizacijskih in te- 
hnično-tehnoloških znanj z 
gospodarsko razvitejših na 
manj razvita območja. 

Obnova in nadaljnji razvoj 
črnogorskih krajev, ki jih je 
prizadel potres, bo na temelju 
solidarnosti delovnih ljudi in 
občanov, narodov in narodno- 
sti, posebna naloga razvojne 
politike Jugoslavije v obdobju 
od 1981. do 1985. leta. Pri tem 
je tudi poudarjeno, da moramo 
v federaciji sprejeti ustrezne 
sistemske rešitve in druge 
ukrepe za omogočanje trajne- 
ga in celovitega saniranja po- 
sledic potresa v Črni gori. 

Ta del Osnutka odloka ome- 
nja tudi nujnost krepitve in na- 
daljnjega razvoja sistema 
splošne ljudske obrambe in 
družbene samozaščite. Pose- 
bej je poudarjeno izpopolnje- 
vanje obstoječih in iskanje no- 
vih oblik organiziranja oboro- 
ženih sil in nadaljnja kadrov- 
ska ter tehnična modernizacija 
JLA, teritorialne obrambe in 
drugih struktur splošne ljud- 
ske obrambe. 

STABILIZACIJSKA 
POLITIKA 

Četrti del Osnutka odloka 
govori o osrednji usmeritvi v 
prihodnjem petletnem obdob- 
ju. Zapisano je namreč, da bo 
glavna naloga naše ekonom- 
ske politike doseganje večje 
stopnje stabilnosti družbenoe- 
konomskega razvoja. Zato mo- 
rajo nosilci planiranja ustvariti 
pogoje za hitrejše spreminja- 
nje gospodarske strukture, 
oblikovanje skladnejših bla- 
govno-denarnih odnosov, ize- 
načevanje pogojev pridobiva- 
nja dohodka in zagotavljanje 

skladnejših odnosov pri delitvi 
dohodka. Z ekonomsko politi- 
ko, posebej s politiko razširje- 
ne reprodukcije, politiko eko- 
nomskih odnosov s tujino, kre- 
ditno-monetarno politiko in 
politiko cen, naj bi prav tako 
omogočili uresničevanje poli- 
tike ekonomske stabilizacije. 

Dinamičnejši in stabilnejši 
razvoj v prihodnjem petletnem 
obdobju mora biti predvsem 
rezultat večje produktivnosti 
dela, družbene delitve dela, 
specializacije proizvodnje, 
večje ravni standardizacije 
proizvodov in krepitve drugih 
kvalitativnih razvojnih dejavni- 
kov. Hitrejšo rast produktivno- 
sti dela moramo, zagotoviti v 
vseh dejavnostih. Nadaljnji ra- 
zvoj gospodarstva pa mora 
sloneti na realni akumulaciji in 
v manjši meri na domačih in 
tujih kreditnih sredstvih. 

Kreditno-monetarna politika 
naj prispeva svoj delež k ure- 
sničevanju ekonomske stabil- 
nosti na tak način, da bo rast 
denarne mase usklajena z no- 
minalno rastjo družbenega 
proizvoda, kreiranje denarja 
pa z gibanjem realnih blagov- 
nih fondov. 

Temeljne in druge organiza- 
cije združenega dela in druž- 
benopolitične skupnosti si 
morajo prizadevati doseči kar 
največjo stabilnost na tržišču 
in v skladu s tem tudi oblikova- 
ti politiko cen. 

Z razvojno politiko, spodbu- 
janjem ustvarjalnosti, s politi- 
ko osebnih dohodkov in dru- 
gimi ukrepi pa naj bi čimbolj 
uveljavili delo v proizvodnji in 
zavrli želje odhajanja strokov- 
nih kadrov na administrativna 
dela. 

Seveda bo potrebno tudi v 
prihodnje nadalje razvijati 
enotno jugoslovansko tržišče, 
ki je pomemben predpogoj za 
racionalnejšo družbeno deli- 
tev dela, skladnejši in učinko- 
vitejši razvoj proizvodnih sil in 
širše dohodkovno povezova- 
nje na temelju učinkovanja 
ekonomskih zakonov. 

Pri delitvi dohodka naj bi bi- 
le izhodišče realne materialne 
možnosti. Nujno pa bo potreb- 
no tudi doslednejše povezova- 
ti delitev dohodka z družbeno 
priznanimi rezultati dela. 
Osebni dohodki naj bi nara- 
ščali počasneje od čistega do- 
hodka in rasti produktivnosti 
dela, sredstva za zadovoljeva- 

nje splošnih in skupnih potreb 
pa počasneje od rasti dohodka 
in družbenega proizvoda. 

V prihodnjem petlatnem ob- 
dobju moramo po drugi strani 
nadalje izboljševati življenjske 
in delovne pogoje ter dvigati 
življenjski standard delovnih 
ljudi. Pri tem je posebej pou- 
darjeno, kako naj bi okrepili 
obseg in učinkovitost stano- 
vanjske gradnje, stabilizirali 
cene in hkrati zagotovili smo- 
trnejše gospodarjenje s stano- 
vanjskim skladom. Z ukrepi 
ekonomske politike pa bi mo- 
rali omogočiti tudi večja vlaga- 
nja sredstev občanov v stano- 
vanjsko gradnjo. 

PODROČJA, KI 
ZAHTEVAJO 
ODGOVOR NA RAVNI 
FEDERACIJE 

Zadnji, peti del Osnutka od- 
loka omenja nekatera področ- 
ja, kjer bo potrebno sprejeti 
dogovor na ravni federacije 
oziroma govoriti o tistih vpra- 
šanjih, ki terjajo dogovor o te- 
meljih družbenega plana Ju- 
goslavije za obdobje od 1981. 
do 1985. leta. Če jih našteje- 
mo, so ta področja: usklajeva- 
nje in usmerjanje tokov druž- 
bene reprodukcije, politika in 
razvoj ekonomskih odnosov s 
tujino, politika razvoja gospo- 
darsko manj razvitih republik 
in pokrajin in razvoj splošne 
ljudske obrambe. 

Dogovarjanje na ravni fede- 
racije lahko zajame tudi, kakor 
je ugotovljeno, razvoj določe- 
nih temeljnih dejavnosti, kjer 
je skupni interes. Prav tako je 
to mogoče takrat, če republike 
in pokrajini določijo, da je ka- 
tero vprašanj skupnega pome- 
na. Z dogovori o temeljih pla- 
nov se torej lahko urejajo dru- 
ga področja družbenoeko- 
nomskega razvoja in ekonom- 
ske politike. 

Na koncu je še rečeno, da 
bodo pristojni organi in orga- 
nizacije pri pripravi dogovorov 
o temeljih družbenega plana 
Jugoslavije in družbenega pla- 
na Jugoslavije za obdobje od 
1981. do 1985. leta, ob upošte- 
vanju navedenih smernic in 
nadaljnjem proučevanju ra- 
zvojnih možnosti, razčlenile in 
predlagale politiko družbe- 
noekonomskega razvoja in te- 
melje skupne ekonomske poli- 
tike. 
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NOVI PREDPISI 

Novi pomembni ukrepi za zboljšanje 

varnosti cestnega prometa 

® Odgovornost za stanje varnosti na cestah je razširjena na organizacije in posa- 
meznike, ki se ukvarjajo z učenjem voznikov, proizvodnjo, dajanjem v promet in 
popravilom vozila in javnim obveščanjem, kakor tudi na samoupravne interesne 
skupnosti za ceste 
© Prepovedana je vožnja mlajših otrok kot 12 let na prednjih sedežih osebnega 
avtomobila 
@ Enotno je urejeno omejevanje hitrosti: na avtocestah 120 kilometrov na uro, na 
cestah, ki so rezervirane za promet motornih vozil 100, in na ostalih cestah 90 km na 
uro 
® Vnešena je določba o prepovedi prehitevanja kolone v gibanju ali mirovanju 
© Vsa vozila na motorni pogon morajo imeti ponoči (pa tudi podnevi pri zmanjšani 
vidljivosti) prižgane zasenčene luči 
© Rok veljavnosti vozniškega dovoljenja bo v bodoče deset let 
© Zelo se povečujejo denarne kazni za vse prekrške in za vse kategorije udeležen- 
cev 
© Uvaja se možnost odlaganja izrečenega varstvenega ukrepa prepovedi upravlja- 
nja z motornim vozilom in če v določenem roku kaznovani voznik ne napravi novega 
prekrška, se ukrep ne izvrši 

Stanje varnosti prometa na 
cestah v Jugoslaviji ni dobro. 
Od leta 1970 do 1978 je v pro- 
metnih nesrečah letno umrlo 
povprečno okrog 4500 oseb, 
med tem ko je bilo 60.000 oseb 
poškodovanih, družba pa je 
utrpela neprecenjljivo mate- 
rialno škodo. Stanje se je po- 
slabšalo v letih 1977 in 1978. 

Zaradi tega je Zvezni izvršni 
svet, kot enega od ukrepov za 
izboljšanje nezadovoljivega 
stanja na tem področju prome- 
ta, predlagal Skupščini SFRJ 
sprejetje zakona o spremem- 
bah in dopolnitvah Zakora c 
temeljih varnosti cestnega 
prometa. Glede na nevarnost, 
da bi se stanje na prometu na 
cestah še naprej poslabševalo 
je bikžnova preučen veljavni 
Zakon, ki je bil sprejet leta 
1974, predložene so bile nove 
rešitve, ki lahko prispevajo k 
učinkovitejši zaščiti in obvaro- 
vanja varnosti vseh občanov - 
udeležencev v prometu, kakor 
tudi lastnine. 

ODGOVORNOST VSEH 
UDELEŽENCEV ZA 
STANJE V PROMETU 

Z Osnutkom zakona se raz- 
širja krog odgovornih subjek- 

tov v prometu s tistimi organi- 
zacijami in posamezniki, ki se 
ukvarjajo s poučevanjem voz- 
nikov, proizvajajo, popravljajo 
ali dajejo v promet vozila in z 
javnim obveščanjem. Zajete so 
prav tako samoupravne intere- 
sne skupnosti za ceste. Vsak 
udeleženec v prometu na ce- 
stah je namreč odgovoren za 
stanje varnosti, odvisno od ka- 
rakterja in načina udeležbe v 
prometu. Doslej veljavni zakon 
je bil bolj obrnjen k neposre- 
drim i'd^ložRncem.v pronftu. 
predvsem voznikom. 

Glede na to, da so motorna 
vozila eden velikih virov one- 
snaževanja človekovega oko- 
lja je v Osnutku zakona dolo- 
čeno, da morajo vsi udeleženci 
v prometu skrbeti za varstvo 
človekovega okolja. 

V temelje varnosti prometa 
so vgrajeni in bolj poudarjeni 
etični odnosi, ker skupništvo 
vseh udeležencev v prometu 
zahteva visoko razvita dojema- 
nja o solidarnosti in vzajemni 
pomoči. Tako je vgrajena do- 
ločba, da so udeleženci v pro- 
metu dolžni, da v njem sodelu- 
jejo na način s katerim se ra- 
zvijajo bolj humani odnosi 
med ljudmi, z namenom varo- 
vati zdravje in življenja drugih 

oseb, posebej otrok, invalidov 
ter starejših in onemoglih 
oseb. 

VARSTVO OTROK, 
INVALIDOV IN 
ONEMOGLIH OSEB 

S konkretizacijo obstoječe 
načelne določbe o obveznosti 
udeležencev v prometu, da pa- 
zijo na varnost invalidov ter 
starih in slabotnih, v Osnutku 
je določeno pravilo, da nosijo 
slepe osebe, kadar se samo- 
stojno udeležijo prometa, pali- 
co za slepe, vozila določenih 
invalidov pa so lahko zazna- 
movana s posebnim znakom. 

Ker je čedalje bolj pogost 
pojav, da se ponesrečijo otro- 
ci, ki sedijo na sprednjih sede- 
žih vozila je prepovedano pre- 
važati otroke, mlajše od 12 let, 
na sprednjih sedežih osebnih 
avtomobilov. 

Uvaja se obveznost varnost- 
nih pasov, vendar bi bila v tej 

fazi samo deklarativna (brez 
sankcij), ker starejša vozila ne 
morejo imeti vgrajenih teh pa- 
sov pa tudi zato, ker še vedno 
ni posebno razvite navade, da 
bi se le-ti uporabljali. Za razvi- 
janje takšnih navad bi, poleg 
raznih propagandnih sredstev, 
lahko pozitivno vplivala tudi ta 
zakonska določila. 

V Osnutek zakona so vneše- 
ne določene spremembe tudi v 
poglavje o cestah, da bi bili 
jasneje poudarjeni določeni- 
cestni elementi, ki imajo nepo- 
sreden vpliv na varno gibanje 
vozila na cestah. Na primer ob- 
veznost, da so ceste opremlje- 
ne in vzdrževane tako, da za- 
gotavljajo varen tek prometa je 
razširjena tudi na njihovo pro- 
jektiranje in gradnjo, ker so to 
predhodne faze od katerih je 
odvisno kasnejše vzdrževanje 
cest. V zvezi s tem je predpisa- 
na obveznost izvajalca del na 
cestah, da po zaključku del 
odstrani ostanke materiala in 
predmete, ki ovirajo promet na 
teh mestih. 
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OSNUTEK ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
ZAKONA O TEMELJIH VARNOSTI CESTNEGA PROMETA 
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SPLOŠNA OMEJITEV 
HITROSTI NA CESTAH 

Ena od pomembnih novosti 
je določevanje splošne omeji- 
tve hitrosti vozila na cestah 
izven naselij. Največja dovolje- 
na hitrost in to samo na avto- 
mobilskih cestah naj bi znaša- 
la 120 km na uro, na cestah, ki 
so rezervirane samo za promet 
motornih vozil -100 km na uro 
in na drugih cestah 90 km na 
uro. Tako bi bila samo na okoli 
1000 kilometrov avtomobilskih 
cest in cest rezerviranih za 
promet motornih vozil, kolikor 
jih imamo skupaj v tem trenut- 
ku, dovoljena hitrost večja od 
90 km na uro, na vseh drugih 
cestah (okoli 42.000 km so- 
dobnega cestnega omrežja) pa 
bi znašala največja dovoljena 
hitrost 90 km na uro. 

S to rešitvijo je opuščena 
dosedanja praksa, da se naj- 
večja dovoljena hitrost predpi- 
suje posebej za magistralne, 
regionalne in lokalne ceste in 
sicer iz več razlogov. Prvič ta 
kategorizacija cest ni narejena 
na podlagi njihove prometno- 
tehnične in varnostne, temveč 
na podlagi njihove ekonomske 
in teritorialne značilnosti, zato 
so pogosti primeri, da ima do- 
ločena cesta, čeprav lokalna 
ali regionalna, boljše promet- 
no-tehnične značilnosti od 
magistralne ceste in da omo- 
goča zaradi tega varno vožnjo 
vozil tudi s povečanimi hi- 
trostmi. 

Tako predpisane hitrosti so 
v glavnem usklajene z ustrez- 
nimi rešitvami v več evropskih 
državah in s priporočili ustrez- 
nih mednarodnih organizacij s 
čemer bo olajšan pospešen 
mednarodni promet na naših 
cestah. 

Rešitvam v zvezi s splošnimi 
omejitvami hitrosti ustreza tu- 
di spremenjen odnos do vozni- 
kov, ki jih ne bodo spoštovali. 
Za razliko od veljavne rešitve, 
po kateri sta samo dve vrsti 
prekrškov za prekoračenje 
največje dovoljene hitrosti in 
sicer samo v naselju (prekora- 
čena dovoljena hitrost do 30 
km in čez 30 km na uro), se z 
novo rešitvijo razvrščajo ti pre- 
krški v štiri kategorije: preko- 
račenje do 10 km na uro, od 10 
do 30, od 30 do 50 in čez 50 km 
na uro. Sankcija je toliko huj- 
ša, kolikor je prekoračenje 
večje, s čemer želimo doseči 
selektivno kaznovanje. V ve- 
ljavni Zakon se vnaša tudi do- 
polnitev, da se enako tretirajo 
vozniki, ki v naseljenem kraju 
vozijo hitreje od predpisanih 
60 km na uro in tisti, ki vozijo 
hitreje od manjše hitrosti ome- 
jene s prometnim znakom. Do 

zdaj je bil voznik, ki je vozil 
hitreje od z Zakonom dovolje- 
ne hitrosti 60 km na uro kazno- 
van ostreje od tistega, ki vozi 
hitreje od določene manjše hi- 
trosti. 

PREPOVED 
PREHITEVANJA 
KOLONE VOZIL 

Zaradi vse pogostega poja- 
va, da posebej na magistralnih 
cestah in v določeni čas (na 
primer promet v času vikenda 
ali turistične sezone) vozijo vo- 
zila v zgoščenih, pojemajočih 
in dolgih kolonah, s pogostimi 
prekinitvami vožnje. V takšnih 
okoliščinah so čedalje bolj po- 
gosti pojavi hudih prometnih 
nesreč in zato je vnešena do- 
ločba o prepovedi prehiteva- 
nja kolone, ki se premika ali 
stoji. Takšno obnašanje posa- 
meznikov je nekako že zajeto 
in sankcionirano kot hud pre- 
kršek veljavnega zakona, ven- 
dar se je pokazalo, da to ni 
dovolj. 

V Osnutku zakona je predpi- 
sana obveznost, da se poleg 
motornih in priklopnih vozil s 
posebnim znakom (varnostni 
trikotnik) zaznamujejo tudi 
ustavljeni kmetijski traktorji. 
Prav tako je predpisano, da se 
morajo varnostni trikotniki po- 
staviti tudi na cestah zunaj na- 
selij, postavljeni pa morajo biti 
na razdalji, ki ni manjša od 50 
metrov od ustavljenega vozila. 

Za razliko od dosedanjega 
pravila, da mora biti v primeru 
vleke pokvarjenih vozil var- 
nostni trikotnik samo na zadnji 
strani pokvarjenega vozila, je 
predpisano pravilo, da mora 
biti ta trikotnik tudi na sprednji 
strani vozila, ki vleče pokvarje- 
no vozilo. 

Sprejeta je rešitev, ki velja v 
vseh prometno razvitih drža- 
vah, da morajo imeti vsa vozila 
na motorni pogon ponoči, po- 
dnevi pa pri zmanjšani vidljivo- 
sti, prižgane zasenčene luči. 
Motorna kolesa pa bodo mora- 
la imeti v prihodnje vedno, po- 
dnevi in ponoči, prižgane luči 
za osvetljevanje ceste pri vož- 
nji po cestah zunaj naselja. 
Varstveni šlem pa bodo morali 
vozniki iri potniki na motornih 
kolesih nositi tudi pri vožnji 
skozi naseljene kraje. Glede 
kolesarjev je v OsnuTRu zakona 
določeno, da bodo morali ime- 
ti poleg bele luči na sprednji 
tudi eno rdečo luč na zadnji 
strani kolesa. 

Za vozila s spremstvom in s 
prednostjo je prav tako predpi- 
sano, da imajo prednost na 
vseh križiščih, razen na križi- 
ščih s svetlobno signalizacijo 
in na križiščih, na katerih ure- 

jajo promet pooblaščene ura- 
dne osebe. Prav tako je pred- 
pisana tudi prepoved prehite- 
vanja vozil v spremstvu, kakor 
tudi obveznost, da se pešci 
umaknejo z vozišča, dokler ta 
vozila ne peljejo mimo. 

ŠIRŠI PROGRAM 
USPOSABLJANJA 
VOZNIKOV 

S spremembami in dopolni- 
tvami veljavnega Zakona je 
predviden podrobnejši in širši 
program usposabljanja vozni- 
kov, usposabljanje voznikov v 
Jugoslovanski ljudski armadi 
pa se popolnoma izenači z 
usposabljanjem ostalih vozni- 
kov. Prihodnji program uspo- 
sabljanja zajema tudi gradivo, 
ki bi vplivalo na razvoj huma- 
nih odnosov, odnosov vzaje- 
mnega spoštovanja in solidar- 
nosti med udeleženci v prome- 
tu in na razvoj pravila defen- 
zivne vožnje ter na nauk o 
škodljivem vplivu alkohola, 
mamil, psihoaktivnih zdravil in 
raznih psihofizičnih stanj na 
sposobnost za varno vožnjo 
motornega vozila. Prav taKo 
predlagamo, da se izpusti iz 
programa vozniških izpitov 
del, ki se nanaša na dajanje 
prve pomoči osebam, poško- 
dovanim v prometnih nezgo- 
dah. Ti programi so obreme- 
njeni z odvečnimi in za vse na- 
mene nepotrebnimi vsebinami 
in detajli, pa jih je treba zožiti 
na nekaj nujnih vprašanj. 

Namesto dosedanje rešitve, 
po kateri se je vozniško dovo- 
ljenje izdajalo z veljavnostjo 
pet let, je v Osnutku zakona 
predloženo, da bo ta rok 10 let, 
za osebe starejše od 65 let, pa 
3 leta. Vozniško dovoljenje bo 
lahko izjemoma izdano tudi s 
krajšim rokom veljavnosti, to- 
da samo iz zdravstvenih razlo- 
gov. 

POOSTREVANJE 
KAZENSKIH UKREPOV 

Pomembna novost, ki je 
predložena, je tudi poostreva- 
nje Kazenskih ukrepov. Poleg 
tega se predlaga tudi uvedba 
novih rešitev v kazenski sistem 
za prometne prekrške, da bi se 
poudaril preventivni učinek 
sankcij. To je predvsem vre- 
dnotenje storjenih prometnih 
prekrškov z uporabo točkov- 
nega sistema. Predloženi si- 
stem, ki je v različnih inačicah 
že v uporabi v precejšnjem šte- 
vilu prometno razvitejših 
držav, mora angažirati vsake- 
ga posameznega voznika, da 
se bolj pazljivo in disciplinira- 
no udeleži prometa. Podrob- 
nejša razčlenitev in način upo- 

rabe tega šistema so prepu- 
ščeni republiški oziroma po- 
krajinski regulativi. 

Precej so povečane denarne 
kazni za vse prekrške in za vse 
kategorije njihovih storilcev. 
To povečanje je v povprečju za 
organizacije združenega dela 
približno dvakrat, za posamez- 
nike, ki se ukvarjajo s prevo- 
zom pa petkrat. Za najhujše 
prekrške posameznikov je po- 
večan zakonski minimum za 
2,5 krat, maksimum pa za 4 
krat. Denarne kazni, ki se lah- 
ko plačajo na kraju samem, so 
povečane za 2 krat. 

To povečanje je razultat 
spoznanja, da je samo dosti 
visoka denarna kazen lahko 
resen kazenski ukrep, ki bo 
imel poudarjen preventiven 
kazenski učinek in ki bo vplival 
na bolj discipliniran odnos 
voznikov do predpisanih pravil 
obnašanja. 

Varstveni - ukrep prepovedi 
izdajanja-vozniškega dovolje- 
nja je spremenjen tako, da se 
praviloma izreče fakultativno, 
roki njegovega trajanja pa so 
skrajšani na tri mesece do 
enega leta. 

VEČJA POZORNOST 
PREVENTIVNEMU 
DELOVANJU 

V Osnutek zakona je vneše- 
na možnost preložitve izvršitve 
izrečenega varstvenega ukre- 
pa prepovedi vožnje motorne- 
ga vozila, kar je bilo že predla- 
gano pa ni bilo sprejeto. Šte- 
vilni podatki in raziskovanja so 
namreč pokazali, da je bil izre- 
čen varstveni ukrep prepovedi 
vožnje motornega vozila (do- 
sedanji ukrep odvzema vozni- 
škega dovoljenja) v velikem 
številu, pri tem pa se število 
motornih vozil, za katere se le- 
ta uporablja, stalno zvišuje. To 
kaže na pomanjkanje preven- 
tivnega delovanja izrečenega 
ukrepa, saj ni nobenega na- 
daljnjega vzgojno-izobraževal- 
nega ali drugega dc!a, ki 
med ukrepom zagotovil od- 
pravljanje pomanjkljivosti pri 
določeni osebnosti. Zaradi te- 
ga je nujno, da se k uporabi 
sankcij pristopi na drug način. 

Preložitev izvršitve tega 
ukrepa ne more biti krajša od 
enega leta niti daljša od dveh 
let. Če v tem času kaznovani 
voznik ne stori prekrška za ka- 
terega se lahko izreče ukrep 
prepovedi vožnje motornega 
vozila, se izrečena kazen ne 
izvrši. 

Začasen odvzem vozniškega 
dovoljenja na kraju samem, ki 
je bil v veljavnem zakonu zelo 
široko postavljen, je zožen sa- 
mo na primere očitnega pijan- 
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stva, učinka opojnih sredstev, 
utrujenosti, bolezni in podob- 
nih stanj. To je storjeno pred- 
vsem zato, da bi se zavarovale 
pravice občanov od neredkih 
primerov neupravičene upora- 
be teh ukrepov. 

Predložena je tudi nova reši- 
tev glede pregrupiranja prekr- 

škov, da bi zagrožena sankcija 
bolj ustrezala stopnji družbene 
nevarnosti določenega prekr- 
ška. Tako so vsi prekrški v zve- 
zi z neodstopanjem prednosti 
razvrščeni v katergorijo naj- 
hujših prekrškov, med temi pa 
tudi neustavljanje vozila, ko se 
pokaže rdeča luč na semaforu. 

Predvidene so visoke denar- 
ne kazni (od 5000 do 50.000 
dinarjev) za organizacije zdru- 
ženega dela in za posamezni- 
ke, ki se ukvarjajo z vzdrževa- 
njem in popravilom vozil, če 
vozila popravljajo, vzdržujejo 
ali če v njih vgrajujejo nado- 
mestne dele na način, s kate- 

rim se ne zagotavljajo optimal- 
ni pogoji varne vožnje teh vo- 
zil. Prav tako je predvidena 
ostra sankcija proti lastniku 
vozila, ki da svoje vozilo drugi 
osebi, ki ga vozi pod učinkom 
alkohola ali drugih opojnih 
sredstev, ali ki nima pravice 
voziti motornega vozila. 

Celovita ureditev razpolaganja z 

družbenimi sredstvi, ki jih uporabljajo 

zvezni organi 

• Prvič naj bi celovito in na enotnih temeljih uredili uporabo, upravljanje in razpola- 
ganje z družbenimi sredstvi, Ki jih uporabljajo zvezni organi 
• Določene so pravice in dolžnosti zveznih organov pri ekonomični, racionalni in 
namenski uporabi sredstev v družbeni lasti 
9 Federacija lahko uporablja, upravlja in razpolaga samo s tistimi družbenimi 
sredstvi, ki so namenjena za materialni temelj dela zveznih organov pri uresničeva- 
nju njihovih funkcij 

Delegati Zveznega zbora bo- 
do kmalu obravnavali Predlog 
za izdajo zakona o pravicah in 
dolžnostih zveznih organov za 
sredstva v družbeni lasti, ki jih 
uporabljajo, skupaj z Osnut- 
kom zakona (AS 144). Omenje- 
no gradivo je Zvezni izvršni 
svet že poslal v obravnavo in 
sprejem Skupščini SFRJ. 

Zakonski Osnutek prvič ce- 
lovito in enotno ureja vpraša- 
nja uporabe, upravljanja in 
razpolaganja z družbenimi 
sredstvi, ki jih uporabljajo 
zvezni organi. Sedaj to po- 
dročje ureja vrsta zveznih 
predpisov, med katerimi neka- 
teri veljajo že več kot deset let. 

Eno izhodiščnih načel za- 
konskega besedila je, da lahko 
federacija uporablja, upravlja 
in razpolaga samo s tistimi 
družbenimi sredstvi, ki so ma- 
terialni temelj za delo zveznih 
organov. 

Drugače pa predlagani za- 
konski osnutek, skladno z 
Ustavo SFRJ, ureja pravice, 
dolžnosti in odgovornosti 
zveznih organov in delavcev v 
njihovih delovnih skupnostih 
glede sredstev v družbeni lasti. 

NALOGE IN ZADEVE 
ZVEZNIH ORGANOV 

Pri določanju funkcije druž- 
benih sredstev so sestavljalci 
besedila upoštevali, da so ta 
sredstva namenjena izključno 
za izpolnjevanje nalog in opra- 
vil zveznih organov. Njihov no- 

silec je federacija kot družbe- 
nopolitična skupnost. Ome- 
njeni zakon namreč ne ureja 
pravic in dolžnosti glede druž- 
benih sredstev, s katerimi na- 
loge in opravila federacije 
opravljajo tudi drugi z Ustavo 
in zakoni določenimi organi 
(Narodna banka Jugoslavije, 
Služba družbenega knjigovod- 
stva). 

Če pogledamo, kaj pravijo 
določila o sredstvih za skupno 
porabo delovnih skupnosti 
zveznih organov, omenjeni za- 
konski osnutek ureja samo po- 
stopek in primere prenehanja 
obstoja zveznih organov oziro- 
ma njihovih delovnih skupno- 
sti. Z veljavnimi zakonskimi 
predpisi so namreč že urejena 
vprašanja namena, strukture 
in delitve teh sredstev. 

Osnutek zakona pooblašča 
Zvezni Izvršni svet za sprejem 
ukrepov in opravljanje drugih 
nalog v skladu s svojimi pravi- 
cami in dolžnostmi pri izvaja- 
nju politike pridobivanja, upo- 
rabe, upravljanja in razpolaga- 
nja s sredstvi, ki jih uporabljajo 
zvezni upravni organi, zvezne 
organizacije in njihove stro- 
kovne ter druge službe. Prav 
tako skrbi za zagotavljanje 
sredstev in usmerja delo teh 
organov, organizacij in služb 
zaradi skladnejšega in eko- 
nomsko smotrnejšega uporab- 
ljanja sredstev. 

Koliko sredstev potrebujejo 
zvezni organi in s kakšnimi 
ukrepi naj ta sredstva pridobi- 

jo in kako uporabljajo, bo po 
členih Osnutka zakona dolo- 
čala Skupščina SFRJ na pred- 
log Zveznega izvršnega sveta. 
V tem smislu Skupščina SFRJ, 
Predsedstvo SFRJ in Predse- 
dnik republike, skladno s svo- 
jim ustavnim položajem, sa- 
mostojno določajo sredstva za 
opravljanje svojih funkcij. 

PRAVICE IN 
DOLŽNOSTI USTANOV, 
KI JIH USTANOVI 
FEDERACIJA 

Omenjeno zakonsko besedi- 
lo ureja tudi pravice in dolžno- 
sti organizacij združenega de- 
la (ustanov), ki jih ustanovi fe- 
deracija za uresničevanje svo- 
jih funkcij. Določbe opredelju- 
jejo pravice in dolžnosti glede 
družbenih sredstev, ki so za- 
gotovljena. V primeru, ko fede- 
racija preneha biti ustanovitelj, 
se z aktom o prenehanju pra- 
vic določijo tudi pravice in 
dolžnosti organov glede sred- 
stev te organizacije. Prav tako 
je urejen postopek, če tako or- 
ganizacija preneha z delom. 

Poseben del Zakona ureja 
vprašanja o vseh sredstvih, ki 
jih uporabljajo zvezni organi - 
predmeti, denarna sredstva in 

materialne pravice. Po določe- 
nem načelu se vsi predmeti 
nabavljajo v skladu s progra- 
mom v okvinih sredstev, pre- 
dvidenih za te namene v prora- 
čunu federacije oziroma v dru- 
gem aktu, opredeljenem v 
zveznem zakonu. Osnutek za- 
kona pa omogoča združevanje 
denarnih sredstev zveznih or- 
ganov za skupno nabavljanje 
določenih predmetov in njiho- 
vo racionalnejše izkoriščanje. 

Ko omenimo razpolaganje s 
stanovanjskimi hišami in sta- 
novanji, Osnutek zakona pri- 
naša novo definicijo, kaj je to 
stanovanje za službene potre- 
be funkcionarja oziroma vodil- 
nega delavca. Tako stanovanje 
Zakon tolmači na ta način, da 
moramo pod tem pojmom ra- 
zumeti stanovanje, namenjeno 
za začasno namestitev. Za ta- 
ko stanovanje ni mogoče pri- 
dobiti stanovanjske pravice. 
Po pridobitvi drugega stano- 
vanja morajo namreč ti delavci 
zapustiti službeno stanovanje. 

Osnutek nadalje predvideva, 
da bodo v primerih reorgani- 
zacije zveznega organa, sred- 
stva njegove delovne skupno- 
sti, iz katere se izloča posame- 
zen del in prehaja v sestavo 
drugega zveznega organa, 
prenešena na delovno skup- 

ke©©Cft 

OSNUTEK ZAKONA O PRAVICAH IN DOLŽNOSTIH 
ZVEZNIH ORGANOV ZA SREDSTVA V DRUŽBENI 
LASTNINI, KI JIH UPORABLJAJO - AS 144 

20 poročevalec 



nost tega novega organa. Od- 
ločilno bo pri tem število de- 
lavcev, ki prehajajo v ta drug 
organ. Enaka pravila naj bi ve- 
ljala tudi v primeru ukinitve ka- 
terega zveznih organov. 

VARSTVO, 
NADZORSTVO IN 
EVIDENCA 

Osnutek zakona posebej go- 
vori o organih, ki bodo nadzo- 
rovali uporabo določb Zakona. 

V členih so točno predvidene 
njihove pravice in dožnosti kot 
tudi do(žnosti zveznih orga- 
nov, nad katerimi poteka nad- 
zorstvo. Pri tem je upoštevan 
značaj posameznih sredstev in 
delokrog zveznih organov. To 
nadzorstvo bodo opravljali 
zvezni upravni organi, pristojni 
za naloge organizacije zvezne 
uprave, proračuna, za zunanje 
zadeve in ljudsko obrambo. 

Predvideno je nadalje vode- 
nje določenih evidenc, ki jih 
mora v šestih mesecih po 

sprejetju omenjenega Zakona 
predpisati Zvezni izvršni svet. 
S temi evidencami dobo pi Ika- 
zane vrednost, vsebina in na- 
men predmetov in materialne 
pravice. Zapisani pa bodo tudi 
podatki o delovnih sredstvih. 

Zaradi zagotavljanja točno- 
sti teh evidenc Osnutek zako- 
na nalaga zveznemu organu, 
ki mora del sredstev prenesti 
na republiški oziroma pokra- 
jinski organ ali na organizacijo 
združenega dela, drugo sa- 
moupravno organizacijo ali 

skupnost, naj jim brez odlaša- 
nja izroči tudi evidenco, ki jo je 
o teh sredstvih vodil ter vso 
svojo dokumentacijo. 

V prehodnih določbah je 
med drugim predvideno, da 
morajo zvezni organi v dveh 
letih po sprejemu tega Zakona 
zbrati in urediti potrebno do- 
kumentacijo ter podatke za 
ažurno vodenj pred; ,sjm3 
evidence. V enolemem roku pa 
morajo evidentirati vse nepre- 
mičnine, ki jih uporabljajo. 

Graditev investicijskega objekta je 

mogoče odstopiti samo tuji pravni osebi 

• Pogodba o oddajanju graditve ne more biti v nasprotju z domačimi planskimi 
dokumenti 
• Pri graditvi investicijskega objekta je mogoče uporabljati tudi tuje standarde, če 
za posamezne proizvode niso bili sprejeti jugoslovanski standardi ali kakovostne 
norme 

Gradnjo investicijskega objek- 
ta oziroma izvajanje posamez- 
nih del na investicijskem ob- 
jektu za potrebe domačega in- 
vestitorja je mogoče odstopiti 
tujemu izvajalcu samo če gre 
za pravno osebo, ni pa je mo- 
goče odstopiti fizični osebi, 
kot je bilo to doslej. 

To je temeljna določba 
Osnutka zakona o spremem- 
bah in dopolnitvah Zakona o 
oddajanju graditve investicij- 
skega objekta tujemu izvajal- 
cu, ki je bil poslan Skupščini 
SFRJ. Osnutek bodo na eni 
prihodnjih sej obravnavali de- 
legati v Zboru republik in po- 
krajin. 

Veljavni zakon o oddajanju 
graditve investicijskega objek- 
ta tujemu izvajalcu je bil uskla- 
jen z Ustavo leta 1976. Med 
tem časom sta bila sprejeta 
Zakon o deviznem poslovanju 
in kreditnih odnosih s tujino in 
Zakon o prometu blaga in sto- 
ritev s tujino, ki terjata spre- 
membe in dopolnitve sedanjih 
rešitev Zakona, ki tretira vpra- 

šanja o oddajanju graditve in- 
vesticijskega objekta tujemu 
izvajalcu. 

UPORABA 
MEDNARODNIH 
NORMATIVOV 

Vnešene spremembe v 
Osnutek se nanašajo pred- 
vsem na graditev investicijske- 
ga objekta, pogodbo o od: 
dajanju te graditve in na plači- 
lo po pogodbi. Graditev inve- 
sticijskega objekta se ne sme 
oddati tujemu izvajalcu - fizič- 
ni osebi, temveč le pravni 
osebi. 

Novost v Osnutku predstav- 
lja tudi določba, da pogodba o 
oddajanju graditve ne sme biti 
v nasprotju z družbenim pla- 
nom Jugoslavije ali temelji 
Družbenega plana Jugoslavije, 
republik ali pokrajin, niti ne s 
samoupravnim sporazumom, 
sprejetim v okviru samouprav- 
ne interesne skupnosti za eko- 
nomske odnose s tujino repu- 
blik ali pokrajin. 

Pri graditvi investicijskega 
objekta je v Osnutku zakona 
tudi novost, da se lahko upo- 
rabljajo standardi mednaro- 
dnih ali tujih nacionalnih orga- 
nizacij za standardizacijo, kot 
tudi predpisi tujih držav, če ni- 
so v nasprotju z jugoslovanski- 
mi standardi, oziroma če za 
posamezne proizvode niso iz- 
dani jugoslovanski standardi 
ali norme kakovosti. V Osnut- 
ku je tudi predvideno, da se 
tuji standardi oziroma norme 
kakovosti in predpisi o tehnič- 
nih normativih lahko uporab- 
ljajo le če gre za material, pri- 
prave, naprave ali opremo. Vse 
to pa mora odobriti Zvezni 
izvršni svet na predlog Zvezne- 
ga zavoda za standardizacijo. 

Plačilo po pogodbi o oddaji 
graditve investicijskega objek- 
ta tujemu izvajalcu se opravi 
na podlagi pravice do plačila, 
ki je določena s samouprav- 

OSNUTEK ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
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nim sporazumom v okviru sa- 
moupravne interesne skupno- 
sti za ekonomske odnose s tu- 
jino republike oziroma pokra- 
jine. 

Pogodba o oddaji graditve 
investicijskega objekta se ne 
vpiše v poseben register, če ni 
dokazov, daje investitor zago- 
tovil devize za plačilo tujemu 
izvajalcu in če ni predložen 
dokaz, da je pogodba v skladu 
z dogovorom o razvoju ustrez- 
ne gospodarske panoge. 

Z določbami starega Zakona 
je bilo določeno, da tuji izvaja- 
lec lahko prosto uvozi blago 
ali na podlagi odobritve pri- 
stojnih organov. V Osnutku za- 
kona pa je medtem predvide- 
no, da domači investitor, ozi- 
roma organizacija združenega 
dela, ki oddaja izvajanje del tu- 
jemu izvajalcu, lahko uvozi 
blago. 
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MEDNARODNE POGODBE 

Enakopravnost poljskih in jugoslovanskih 

spričeval in diplom 

• Enakopraven tretma lastnikov jugoslovanskih in poljskih spričeval in diplom o 
končani osnovni šoli, šoli za kvalificirane delavce, splošni izobraževalni srednji šoli, 
srednji strokovni in umetniški šoli in na univerzi 

Jugoslavija je 15. septembra 
1978 v Beogradu podpisala s 
Poljsko Sporazum o vzaje- 
mnem priznavanju enakoprav- 
nosti šolskih spričeval in viso- 
košolskih diplom, pridobljenih 
v obeh državah in s tem nada- 
ljevala dosledno izvajanje 
sklepov Konference o evropski 
varnosti in sodelovanju, kakor 
tudi svojo zunanjepolitično 
usmeritev pri razvijanju vse- 
stranskega sodelovanja kot 
elementa aktivne miroljubne 
koeksistence. Predlog zakona 
o ratifikaciji tega Sporazuma 
je Zvezni izvršni svet poslal v 
sprejem Skupščini SFRJ. 

S Sporazumom je zagotov- 
ljen enakopraven tretma imet- 

ANALIZE IN OCENE 

Neuresničevanje dogovorjene politike 

stanovanjske gradnje 

• Od leta 1976 do 1978 je bilo zgrajenih 432 tisoč stanovanj, kar ni dovolj za 
uresničitev planskih predvidevanj 820 tisoč stanovanj do leta 1980 
• Delovni ljudje in občani se ne odločajo bistveno o najpomembnejših vprašanjih 
stanovanjske politike 
• Samoupravne stanovanjske interesne skupnosti ne obvladajo popolnoma celot- 
nega področja stanovanjske gradnje, začenši od projektiranja stanovanj pa do 
njihovega vzdrževanja 
• Stanarine znašajo povprečno samo en odstotek od cene stanovanja, kar pa ni 
dovolj za vzdrževanje in zamenjavo dotrajanih stanovanj 
• Celoten stanovanjski sklad je v slabem stanju, hitro propada in se mu skrajšuje 
doba trajanja 
• Sredstva za tekoče vzdrževanje zgradb niso zadostna niti za čiščenje skupnih 
prostorov 

Družbeni plan Jugoslavije za 370 tisoč v družbeni lasti, tov nismo dosegli. Plana sta- 'etih v t0 gradnjo 8 do 9 od- 
čas od 1976 do 1980 predvide- 450.000 stanovanj pa v indivi- novanjske gradnje ne uresni- stotkov nacionalnega dodoh- 
va, da je treba zgraditi približ- dualni lastnini.'Splošna ocena čujemo kljub temu, da so bila ka't0 Pa Je zel° visoka stopnja 
no 820.000 stanovanj, od tega pa je, da pričakovanih rezulta- skupna vlaganja v zadnjih 15. v Primerjavi z drugimi drža- 

nikov jugoslovanskih oziroma 
poljskih spričeval in diplom po 
vrnitvi s šolanja ali študija v 
drugi državi. Ta enakopraven 
tretma obsega tako izenačeva- 
nje glede možnosti za nadalje- 
vanje šolanja in Studiranja, kot 
tudi glede strokovne izobrazbe 
za opravljanje poklica. 

Vzajemno priznavanje in 
enakopravnost se nanaša na 
spričevala o končanem 
osmem razredu osnovne šole, 
o zaključnih izpitih šol za kva- 
lificirane delavce, splošnih 
izobraževalnih srednjih šolah, 
srednjih strokovnih in umetni- 
ških šolah, kakor tudi na diplo- 
me o končanem študiju za vi- 
soko izobrazbo. 

Na takšen način je jugoslo- 
vanskim državljanom zagotov- 
ljeno lažje vključevanje v druž- 
benoekonomsko življenje v dr- 
žavi po vrnitvi s šolanja in Stu- 
diranja v LR Poljski. Istočasno 
pa Sporazum zagotavlja vsem 
tistim, ki se nameravajo šolati 
bodisi v SFRJ ali v LR Poljski, 
pravico do priznanja kvalifika- 
cije, pridobljene v drugi državi. 

S sklenitvijo Sporazuma je v 
obeh državah kar najbolj poe- 
nostavljen postopek za nostri- 
fikacijo in za priznavanje ekvi- 
valence spričeval in diplom, 
pridobljenih v drugi državi, 
precej je krajšan čas, ki je po- 
treben za izvajanje rednega 
postopka, precej pa so se po- 
cenili stroški. 

PREDLOG ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED } 
VLADO SFRJ IN VLADO LR POLJSKE O VZAJEMNEM 
PRIZNAVANJU ENAKOPRAVNOSTI ŠOLSKIH SPRIČEVAL 5 
IN VISOKOŠOLSKIH DIPLOM, PRIDOBLJENIH V OBEH j 
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vami. 
Najnovejši podatki o stano- 

vanjski gradnji v letu 1978 ka- 
žejo, da petletne naloge v zvezi 
z gradnjo stanovanj ne more- 
mo uresničiti, ker je bilo v treh 
letih (1976-1978) zgrajenih 
okrog 432.000 stanovanj, kar 
je 53 odstotkov predvidenega 
števila. Gledano v celoti grad- 
nja v zadnjih dveh letih vse- 
.bolj zaostaja in celo upada, 
posebej v velikih mestih in in- 
dustrijskih središčih. 

Kje so vzroki za takšno neza- 
dovoljivo stanje na področju 
gradnje stanovanj? V Poročilu 
o nekaterih aktualnih vpraša- 
njih v zvezi z uresničevanjem 
stanovanjske politike v Jugo- 
slaviji, ki ga je Zvezni izvršni 
svet poslal delegatom v Skup- 
ščini SFRJ v obravnavo, je 
med drugim rečeno, da je to 
med drugim določeno zaosta- 
janje v razvoju družbenoeko- 
nomskih odnosov na tem po- 
dročju. Delovni ljudje v svojih 
delovnih kolektivih, krajevnih 
in samoupravnih skupnostih 
ter v hišnih svetih in zborih 
stanovalcev še vedno ne odlo- 
čajo o vseh bistvenih vpraša- 
njih stanovanjske politike. 

Prisotna so tudi druga vpra- 
šanja in problemi v zvezi z 
izvajanjem dogovora o posa- 
meznih elementih skupne sta- 
novanjske politike in o racio- 
nalizaciji stanovanjske grad- 
nje, o vzdrževanju stanovanj- 
skega sklada, nizke stanarine 
in podobno, kar je v Poročilu 
posebej poudarjeno. 

STANOVANJSKA 
INTERESNA 
SKUPNOST BREZ 
SVOJE PRAVE 
FUNKCIJE 

Stanovanjske samoupravne 
interesne skupnosti, je rečeno 
v Poročilu, še vedno niso 
usposobljene, da povsem ob- 
vladajo s celotnim področjem 
stanovanjske gradnje, začenši 
od programiranja, projektira- 
nja stanovanj in naselij, komu- 
nalne ureditve in opremljanja 
zemljišč pa do njihovega na- 
daljnjega vzdrževanja. Njihovo 
delo otežuje tudi pomanjkanje 
prostorskih in urbanističnih 
načrtov, nezagotovljenost 
zemljišč, zlasti ko gre za indivi- 
dualni sektor gradnje, visoka 
rast gradbenih stroškov in cen 
stanovanj, neizvajanje politike 
stanarin, nezadostno stimuli- 
ranje angažiranja osebnih 
sredstev za gradnjo in upora- 
bo stanovanj in podobno. 

Zelo počasi se izvaja druž- 
beni dogovor o racionalizaciji 
stanovanjske gradnje in o po- 
sameznih elementih skupne 

stanovanjske politike. Namen 
tega drugega dogovora je ure- 
sničevanje družbenih, mate- 
rialnih in drugih pogojev za 
bolj pospešeno stanovanjsko 
gradnjo na principu solidarno- 
sti in vzajemnosti, da bi dose- 
gli načrtovan obseg. Čeprav je 
bilo po sprejetju Dogovora 
opaziti večjo aktivnost v repu- 
blikah in pokrajinah, poteka 
uresničevanje za zdaj še vedno 
zelo počasi in niso bili doseže- 
ni večji pomembnejši uspehi, 
posebej kar zadeva stanarine, 
financiranje komunalne infra- 
strukture, večje angažiranje 
osebnih sredstev in podobno. 

Udeleženci Dogovora o ra- 
cionalizaciji stanovanjske 
gradnje so se obvezali, da bo- 
do z relativnim zniževanjem 
stroškov in skrajševanjem ro- 
kov gradnje zagotovili uresni- 
čevanje planiranega obsega 
820.000 stanovanj. V ta namen 
je bilo sprejetih več ukrepov in ' 
akcij, vendar poteka tudi ure- 
sničevanje tega Dogovora v 
celoti zelo počasi in niso bili 
doseženi pomembnejši 
uspehi. 

FINANCIRANJE 
STANOVANJSKE 
GRADNJE 

Financiranje stanovanjske 
gradnje je urejeno z zakoni re- 
publik in pokrajin s katerimi so 
določene osnove in najnižje 
stopnje za izločanje sredstev 
za gradnjo stanovanj. 

V zakonih republik in pokra- 
jin o financiranju stanovanjske 
gradnje so razlike v pristopu k 
obračunavanju sredstev. V Sr- 
biji, na Kosovem in v Vojvodini 
izločajo sredstva za stanovanj- 
sko gradnjo iz osebnih dohod- 
kov delavcev. V drugih repu- 
blikah pa izločajo ta sredstva 
iz dela čistega dohodka, obra- 
čunavajo pa jih na bruto oseb- 
ne dohodke. 

Kot je znano se lahko stano- 
vanjska gradnja po zakonu o 
združenem delu financira le iz 
čistega dohodka. S prehodni- 
mi določbami zakona o ugo- 
tavljanju in razporejanju celot- 
nega prihodka in dohodka pa 
je dana olajšava, ki je v tem, da 
lahko temeljna organizacija 
združenega dela, ki ne zagoto- 
vi sredstev iz čistega dohodka, 
dohodkov delavcev. Vendar pa 
ta olajšava velja samo do 1. 
januarja 1980. Da ne bi prišlo 
do prehitrega zmanjšanja 
sredstev za stanovanjsko 
gradnjo, so na različnih ravneh 
razprave, katerih cilj je poiska- 
ti najboljše rešitve. 

Od leta 1976 do leta 1978 je 
bilo vloženih v gradnjo stano- 
vanj skupno približno 150 mili- 
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jard dinarjev, od tega polovico 
iz družbenega sektorja. Zak- 
ljučno s prvim trimesečjem 
1978 je bilo okrog 10,5 milijard 
neporabljenih sredstev, ki so 
bila namensko izločena za sta- 
novanjsko gradnjo. Zanimiv je 
tudi podatek, da je na koncu 
tretjega trimesečja 1978 imelo 
prebivalstvo na razpolago sku- 
paj 201 milijardo dinarjev na 
hranilnih vlogah, od tega 91 
milijard na deviznih računih. 

STANARINE 
Stanarina je morala imeti 

eno izmed ključnih pozicij gle- 
de na njen vpliv na vzdrževanje 
in reprodukcijo stanovanjske- 
ga sklada. Ker so bile stanari- 
ne leta umetno vzdrževane na 
zelo nizki ravni (razen v Slove- 
niji znašajo komaj 1 odstotek v 
primerjavi ceno stanovanja) 
niso zadostovale za vzdrževa- 
nje in zamenjavo dotrajanih 
stanovanj oziroma za enostav- 
no reprodukcijo stanovanjske- 
ga sklada. Da bi lahko s stana- 
rino zagotovili sredstva za 
vzdrževanje in amortizacijo 
stanovanjskega sklada, bi mo- 
rala biti povečana raven stana- 
rine najmanj 2 odstotka od 
povprečne cene stanovanja. 
Če pa bi s stanarino zagotav- 
ljali tudi del razširjene repro- 
dukcije, bi bilo treba dodati še 
1,5 do 2 odstotka. 

Nasproti temu pa rast cen 
stanovanj ni bila omejevana z 
nikakršnimi ukrepi in je tako 
nastajalo vse večje neskladje 
med stanarinami in sredstvi, ki 
so potrebna za vzdrževanje in 
zamenjavo dotrajanih stano- 
vanj. 

Pri gospodinjstvih z nižjimi 
prejemki, ki stanujejo v druž- 
benih stanovanjih, je delež sta- 
novanjskih izdatkov v skupnih 
izdatkih za osebno porabo pri- 
bližno 14 odstotkov. To je pre- 
cej več kot pri gospodinjstvih z 
visokimi prihodki, kjer znaša 
5,7 odstotka. Zaradi tega bi 
občutno povečanje stanarine 
bolj obremenilo proračun dru- 
žin z manjšimi prejemki. To bi 
lahko ublažili s subvencionira- 
njem stanarin, kar pa v zad- 
njem času ni bilo pomembneje 
uporabljeno, ker so linearne 
dotacije bolj ustrezale stano- 
valcem z večjimi in udobnejši- 
mi stanovanji. 

STANOVANJSKI 
SKLAD 

Po podatkih, ki so navedeni 
v gradivu je znašalo skupno 

število stanovanj v Jugoslaviji 
konec leta 1977 okrog 6 milijo- 
nov, od tega je bilo v družbe- 
nem sektorju 21,3 odstotka. 
Od leta 1971 je znašalo pove- 
čanje celotnega stanovanjske- 
ga sklada 17,6 odstotka - sa- 
mo družbenega stanovanjske- 
ga sklada pa 36,7 odstotka. 

Z organiziranim načinom 
vzdrževanja stanovanjskega 
sklada je bil zajet večji del sta- 
novanj v družbeni lastnini - 
okrog 88 odstotkov - zelo maj- 
hno število pa v lastnini obča- 
nov. 

Vendar pa je gledano v celo- 
ti ves stanovanjski sklad danes 
v zelo slabem stanju, hitro pro- 
pada, skrajšuje je trajnost 
predvsem zaradi tega, ker ni 
bilo ustrezne politike gospo- 
darjenja. K temu je treba doda- 
ti še nizke stanarine in premaj- 
hne zmogljivosti, kakor tudi 
neorganiziranost servisa, ki 
opravlja te zadeve. 

Nosilci vzdrževanja stano- 
vanjskega sklada so se pogo- 
sto izmenjavali, niso se pravo- 
časno in dovolj usposabljali 
ter organizirali za ta dela. Ne- 
kaj časa sploh ni bilo družbe- 
nega upravljanja v hišah. Z na- 
stajanjem stanovanjskih po- 
djetij so bila odpravljena de- 
lovna mesta hišnikov, po usta- 
novitvi samoupravnih stano- 
vanjskih skupnosti pa se sta- 
nje ni bistveno spremenilo. 

V zvezi z vprašanjem vzdrže- 
vanja stanovanjskega sklada 
velja poudariti nenehno po- 
manjkanje ustreznih storitve- 
nih zmogljivosti, zlasti gradbe- 
ne obrti v družbenem sektorju. 
Razen tega pa je samoupravna 
organiziranost stanovalcev ze- 
lo slaba, številne hiše pa nima- 
jo niti hišnih svetov. 

VLOGA STANOVALCEV 
IN HIŠNIH SVETOV 

Glede boljšega vzdrževanja 
stanovanjskih hiš, zboljševa- 
nja stanovanjskih pogojev in 
smotrnejše porabe sredstev 
imajo posebno vlogo stanoval- 
ci. Njihova organiziranost pa 
često ne ustreza naraslim po- 
trebam, pa tudi sredstva s ka- 
terimi razpolagajo hišni sveti 
največkrat niso dovolj velika 
za tekoče vzdrževanje stano- 
vanjskega prostora. Znano je, 
da imajo sredstva za investicij- 
sko vzdrževanje značaj vzaje- 
mnosti. To pa ni primer s sred- 
stvi za tekoče vzdrževanje, ki 
se uporabijo samo za hiše, iz 
katere tudi izvirajo. Ker so sta- 
narine zelo nizke, komaj krije- 
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jo stroške za čiščenje skupnih 
prostorov. Zaradi tega bi mo- 
rali realneje določiti sredstva 
za tekoče vzdrževanje stano- 
vanjskih hiš. Sedaj znašajo le- 
ta 20 do 25 odstotkov od sta- 
narine. 

V skladu z razvojem samou- 
pravljanja, je rečeno v poroči- 
lu, bi morali stanovalci odloča- 
ti ne le o uporabi dela stanari- 
ne, ki je namenjen za tekoče 
vzdrževanje, temveč o celotnih 
sredstvih stanarin in stano- 
vanjskem skladu ter o zagoto- 
vitvi drugih sredstev, ki so po- 
trebna za zadovoljevanje dru- 
gih skupnih potreb v stano- 
vanjski hiši. 

DODATNI UKREPI IN 
AKTIVNOSTI 

Ker je reševanje stanovanj- 
skega vprašanja zelo po- 
membno za standard delovne- 
ga človeka, bodo v prihodnjem 
obdobju potrebna dodatna 

prizadevanja, da bi dosledno 
uresničili planske naloge. 

Predvsem morajo v organi- 
zacijah združenega dela nujno 
sprejeti programe za reševanje 
stanovanjskih potreb delavcev 
in konkretne ukrepe za realiza- 
cijo z neposrednim odloča- 
njem delavca pri njihovem 
sprejemanju in uresničevanju. 
Čeprav je sprejemanje takšnih 
programov zakonska obvez- 
nost, je malo tistih, ki so te 
obveznosti opravili. Tudi ob- 
stoječi programi se ne realizi- 
rajo zadovoljivo. Razlog je v 
tem, ker stanovanjska gradnja 
še vedno ni del politike ra- 
zvoja. 

Ker pa veliko število organi- 
zacij posluje na meji rentabil- 
nosti ali z izgubo, je nujna ši- 
roka družbena aktivnost za 
sprejetje zakona v republikah 
in pokrajinah o financiranju 
stanovanjske gradnje na prin- 
cipu solidarnosti. 

Skupščine občin bi morale 
sprejeti tudi podrobne urbani- 
stične načrte z razdeljenimi 
conami gradnje stanovanjskih 
naselij, skupščine samouprav- 
nih interesnih skupnosti pa bi 
morale postati mesto enako- 
pravnega dogovarjanja in spo- 
razumevanja vseh udeležen- 
cev v stanovanjski gradnji. 

Sedanji način financiranja 
komunalne infrastrukture se 
ne uresničuje učinkovito in kot 
je bilo pričakovati, kar v veliki 
meri vpliva na obseg gradnje 
in na povečanje cen stanovanj. 
Tudi na tem področju bi bilo 
treba marsikaj spremeniti. 

Prav tako je treba zakonsko 
določiti in izdelati pravne 
osnove in možnosti, da bi hi- 
treje uresničili stališča o ana- 
gažiranju osebnih sredstev za 
to gradnjo. Da bi to uspešno 
izvedli je treba nujno temu pri- 
lagoditi davčno in kreditno po- 
litiko, krepiti stanovanjsko za- 

družništvo kot družbeno orga- 
nizirano obliko združevanja in 
odločanja delovnih ljudi, ki že- 
lijo z lastnimi sodelovati pri re- 
ševanju svojih stanovanjskih 
vprašanj. 

Kar zadeva višino stanarin, 
jih je treba postopoma privesti 
do ravni, ki bo zagotovila sred- 
stva za normalno vzdrževanje 
in zamenjavo stanovanjskega 
sklada. Zaradi tega je treba 
čim prej sprejeti programe s 
katerimi bodo pravočasno do- 
ločeni način, višina in dinami- 
ka povečanja stanarin ob na- 
daljnji uporabi sistema sub- 
vencioniranja stanarin zaradi 
varstva gospodinjstva z manj- 
šimi prejemki. 

Na področju racionalizacije 
stanovanjske gradnje je treba 
zagotoviti materialne pogoje 
za dolgoročnejše povezovanje 
vseh udeležencev v gradnji na 
temeljih samoupravnih in do- 
hodkovnih odnosov. 

SPREJETI ZAKONI 

Na seji Zbora republik in po- 
krajin, ki je bila 6. junija so bili 
sprejeti naslednji zakonski 
akti: 

Zakon o spremembah in do- 
polnitvah Zakona o zavarova- 
nju sredstev za odpravljanje 
posledic elementarnih nesreč 
(AS 134), s katerim je določe- 
no, da bo Narodna banka Ju- 
goslavije prek Narodne banke 
Črne gore odobrila bankam v 
svoji republiki 1,2 milijarde di- 
narjev za potrošniške kredite 
osebam, ki jih je prizadel po- 
tres aprila letos. 

Zakon o določanju skupne- 
ga zneska sredstev za finan- 
ciranje Programa tretje etape 

investicijskih del in nabave 
opreme ter tehničnih sred- 
stev za regulacijo Donave od 
Beograda do jugoslovansko- 
madžarske meje v obdobju od 
leta 1979 do leta 1983. (AS 
112) s katerim je predvideno, 
da bo za financiranje omenje- 
nega Programa potrebno 640 
milijonov dinarjev. Sredstva 
bodo zagotovljena v nasled- 
njih petih letih v proračunu fe- 
deracije, dela pa bodo oprav- 
ljena v obdobju od leta 1979 
do 1983. 

Zakon o kritju tečajnih ra- 
zlik na deviznih računih in de- 
viznih hranilnih vlogah obča- 
nov za obdobje od 1. januarja 
1975 do 30. septembra 1978. 

(AS 125); po zaključnih raču- 
nih za leti 1975 in 1976 je imel 
del poslovnih bank negativen 
saldo tečajnih razlik na podla- 
gi obračuna devizrtih računov 
in deviznih hranilnih vlog ob- 
čanov. Zato je s tem Zakonom 
določeno, da bodo v proraču- 
nu federaciji zagotovljena 
sredstva v višini 200 milijonov 
dinarjev, s katerimi bodo po- 
krite tečajne razlike bank. Fe- 
deracija bo bankam pokrila 
pravzaprav samo tisti del te- 
čajnih razlik, ki izvirajo iz pro- 
meta deviz na deviznih računih 
in deviznih hranilnih vlogah 
občanov. 

Zakon o določanju skupne- 
ga zneska sredstev za finan- 

ciranje Programa gradnje ob- 
jekta radio-relejnega sistema 
Jugoslavije vo obdobju od le- 
ta 1979 do 1983 (AS 116) s 
katerim je določeno, da bo za 
financiranje tega Programa v 
proračunu federacije zagotov- 
ljeno 823 milijonov dinarjev. 
Ta nepovratna sredstva bodo 
enakomerno razdeljena v pro- 
računih federacije za 1981., 
1982. in 1983. leto. 

Zakon o spremembi Zakona 
o obdavčevanju proizvodov in 
storitev v prometu (AS 126) s 
katerim je spremenjena stop- 
nja prometnega davka za kavo, 
vendar brez spremembe malo- 
prodajne cene tega proizvoda. 
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19. 6. 1979 

OSNUTEK ZAKONA 

o zdravstvenem varstvu (ESA-240) 

POVZETEK 
osnutka zakona o zdravstvenem varstvu 

Osnutek zakona o zdravstvenem varstvu pomeni kon- 
kretizacijo ustavnih določb, zakona o združenem delu, 
zakona o skupnih osnovah svobodne menjave dela ter 
drugih sistemskih rešitev predvsem na področju družbe- 
nega planiranja. S predloženim zakonskim osnutkom se 
celotno področje zdravstvenega varstva vsebinsko in or- 
ganizacijsko prilagaja spremembam v družbenoekonom- 
skih odnosih in v družbenopolitičnem sistemu tako, da bo 
sposobno učinkovito in racionalno zagotavljati zdrav- 
stvene storitve, program zdravstvenih storitev, zdrav- 
stveno dejavnost ter socialno varnost v zvezi z zdravstve- 
nim varstvom. 

Zakonski osnutek ima petnajst poglavij in v glavnem 
ohranja sistematiko sedaj veljavnega zakona o zdravstve- 
nem varstvu. 

Bistvene novitete v osnutku zakona o zdravstvenem 
varstvu po posameznih poglavjih so: 

V temeljnih določbah so opredeljene zdravstvene stori- 
tve kot predmet svobodne menjave dela in ki si jih zago- 
tavljajo delovni ljudje in občani v obsegu, ki ga določa 
zakon, družbeni dogovor o temeljih plana in drugi samou- 
pravni sporazumi. Opredeljena je interventna vloga druž- 
benopolitične skupnosti v primerih, ko so prizadeti druž- 
beni interesi oziroma temeljne pravice delavcev, delovnih 
ljudi in občanov do zdravstvenega varstva. 

V poglavju o družbenoekonomskih odnosih med upo- 
rabniki in izvajalci zdravstvenih storitev osnutek oprede- 
ljuje udeležence svobodne menjave dela ter kot novost 
uzakonja naslednja področja izvajanja zdravstvenih dejav- 
nosti: 

- osnovno zdravstveno varstvo 
- ambulantno specialistično zdravstveno varstvo 
- bolnišnično zdravstveno varstvo 
- klinično zdravstveno varstvo 
- zdraviliško zdravstveno varstvo 
- preskrba z zdravili, sanitetnim materialom in ortoped- 

skimi pripomočki, 
- nujna medicinska pomoč in reševalni prevoz. 
Razen tega osnutek zakona zahteva standardizacijo 

zdravstvenih storitev, ki jo udeleženci v svobodni menjavi 
dela opredelijo v samoupravnih sporazumih. Osnutek za- 
kona določa vire, osnove in merila za zagotavljanje sred- 
stev in uzakonja za razliko do sedaj veljavnega sedežnega 
- domicilni princip uresničevanja potreb in interesov de- 
lavcev, delovnih ljudi in občanov po zdravstvenih stori- 
tvah. Osnovni akt urejanja medsebojnih pravic, obveznosti 

in odgovornosti med uporabniki in izvajalci zdravstvenega 
varstva je samoupravni sporazum o temeljih planov. 

V poglavju o samoupravnih interesnih zdravstvenih 
skupnostih osnutek zakona opredeljuje organizacijo in 
način dela občinskih zdravstvenih skupnosti. Te se zaradi 
zadovoljevanja skupnih potreb in interesov lahko združu- 
jejo v medobčinske zdravstvene skupnosti, obvezno pa v 
Zdravstveno skupnost Slovenije. Osnutek zakona določa, 
skladno z zakonom o skupnih osnovah svobodne menjave 
dela, mesta in primere, kje in kdaj se poleg delegatov 
uporabnikov in delegatov izvajalcev občinskih zdravstve- 
nih skupnosti vključujejo v delegatske odnose delegati 
izvajalcev zdravstvenih storitev tistih zdravstvenih organi- 
zacij, ki izvršujejo storitve za območje več občin ali repu- 
blike. 

V poglavju o zagotavljanju pravic do zdravstvenega var- 
stva je določen obseg zdravstvenega varstva, ki je zago- 
tovljen vsem delavcem, delovnim ljudem in občanom na 
območju socialistične republike Slovenije. Ta obseg je za 
razliko od sedanjega zakona razširjen na popolno zdrav- 
stveno varstvo borcev NOV, na popolno zdravstveno var- 
stvo varovancev v socialnih zavodih, na zdravstveno var- 
stvo ostarelih kmetov, ki prejemajo starostno pokojnino, 
na nego na domu in na ambulantno zdravljenje starostni- 
kov nad 70 let ter na pravice do zdravstvenih storitev v 
zvezi s povišanim krvnim pritiskom, multiplosklerozo ter 
uresničevanjem pravice do svobodnega odločanja o roj- 
stvu otrok. 

Osnutek zakona povzema že uveljavljene načine zago- 
tavljanja pravic do socialne varnosti v zvezi z zdravstvenim 
varstvom. 

Osnutek zakona postavlja tudi načela in pogoje za sa- 
moupravno organiziranost izvajalcev zdravstvenega var- 
stva pri zagotavljanju interesov in potreb uporabnikov 
zdravstvenih storitev. Opredeljene so zdravstvene te- 
meljne organizacije v sestavi zdravstvene ali druge nez- 
dravstvene delovne organizacije. Po tem osnutku se 
zdravstvene organizacije lahko združujejo v sestavljene 
organizacije združenega dela ali v druge oblike združeva- 
nja dela in sredstev. V skladu z zakonom o združenem 
delu so podani dodatni kriteriji za oblikovanje temeljne 
organizacije, delovne organizacije in sestavljene organi- 
zacije združenega dela na področju zdravstvenega var- 
stva, ki temeljijo na medsebojno povezanih strokovno- 
tehnoloških in dohodkovnih značilnostih zdravstvenega 
varstva na določenem območju. 

Ustanavljanje in statusne spremembe zdravstvenih or- 
ganizacij je prilagojeno zakonu o združenem delu. 

Na novo so opredeljene vsebina in organizacijske oblike 
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zdravstvene dejavnosti, ki se izvaja v ambulantah, v di- 
spanzerjih, v zdravstvenih postajah, v zdravstvenih domo- 
vih, v bolnišnicah, v poliklinikah, v zavodih za socialno 
medicino in higieno, v lekarnah, v zdravstvenih centrih, v 
specialnih zavodih, na klinikah oziroma inštitutih ter v 
naravnih zdraviliščih. Ta opredelitev je namenjena enot- 
nemu poimenovanju, ne pomeni pa pogojev za samou- 
pravno organiziranost zdravstvenega varstva. 

V poglavju o samoupravljanju v zdravstvenih organiza- 
cijah osnutek določa, da v zadevah posebnega družbe- 
nega pomena sodelujejo in enakopravno odločajo tudi 
delegati ustanovitelja, družbenopolitične skupnosti, kra- 
jevne skupnosti, družbenopolitične organizacije ter druge 
samoupravne organizacije in skupnosti. Osnutek natanč- 
neje opredeljuje zadeve, ki so na področju zdravstvenega 
varstva posebnega družbenega pomena. 

V osnutku je natančneje opredeljena strokovnost dela in 
strokovno nadzorstvo. 

Osnutek zakona v poglavju, ki govori o posebnih pogo- 
jih dela ter pravicah in obveznostih pri izvajanju zdravstve- 
nega varstva med drugim določa delovni in poslovni čas 
ter ureja dežurstvo in stalno pripravljenost kot poseben in 
izjemen pogoj dela delavcev v zdravstveni organizaciji. 

Posebno poglavje je namenjeno delavcem, ki opravljajo 
zdravstvene storitve, v katerem se določa, da lahko zdrav- 
stvene storitve opravljajo le ustrezno strokovno usposob- 
ljeni delavci. Osnutek postavlja osnovne kriterije v zvezi s 
pripravništvom, strokovnimi izpiti in specializacijami. 

Za odločanje o sporih med uporabniki in izvajalci v 
zdravstvenih skupnostih in med zdravstvenimi skupnostmi 
osnutek zakona uvaja posebna sodišča združenega dela 
za področje zdravstvenega varstva. 

OPOMBE: i. TEMELJNE DOLOČBE 

1. člen 

Ta zakon ureja sistem zdravstvenega var- 
stva, njegovo vsebino, organizacijo in delo 
samoupravnih interesnih zdravstvenih skup- 
nosti, družbenoekonomske odnose med ude- 
leženci svobodne menjave dela na tem po- 
dročju, načela za urejanje drugih medseboj- 
nih razmerij med uporabniki in izvajalci, za- 
gotavlja pravnbo do zdravstvenega varstva, 
določa načela za samoupravno organiziranje 
delavcev na področju zdravstvenega varstva 
ter ureja druga vprašanja na področju zdrav- 
stvenega varstva. 

2. člen 

Zdravstveno varstvo po tem zakonu obsega 
zdravstvene storitve, ki jih izvršujejo delavci v 
združenem delu, samoupravno organizirani v 
organizacijah združenega dela na področju 
zdravstvenega varstva (v nadaljnjem besedilu: 
zdravstvena organizacija) in v drugih organi- 
zacijah združenega dela, ter določene pravice 
do socialne varnosti. 

Zdravstveno varstvo je sestavni del družbe- 
ne reprodukcije in eden od pogojev za rast 
produktivnosti dela ter obrambne sposobno- 
sti in bistveni element socialne politike ter 
življenske ravni delavcev v združenem delu, 
drugih delovnih ljudi in občanov. 

3. člen 

Zdravstvene storitve opravljajo delavci, sa- 
moupravno organizirani v zdravstvenih orga- 
nizacijah. 

Zdravstvene storitve opravljajo tudi delavci 
v drugih pooblaščenih organizacijah, za kate- 
re določa zakon, da poleg drugih dejavnosti 
lahko opravljajo tudi zdravstvene storitve. 
Kjer ta zakon govori o dejavnosti zdravstvenih 
organizacij ter o pravicah in obveznostih de- 
lavcev, ki opravljajo zdravstvene storitve, ve- 
ljajo te določbe tudi za te pooblaščene orga- 
nizacije. 

4. člen 

Zdravstveno varstvo je kot dejavnost zdrav- 

stvenih organizacij in samoupravnih intere- 
snih skupnosti s področja zdravstvenega var- 
stva dejavnost posebnega družbenega po- 
mena. 

5. člen 

Delavci v združenem delu, drugi delovni 
ljudje in občani morajo skrbeti za svoje zdrav- 
je in za svoje zdravstveno varstvo in so zanj 
odgovorni. To skrb in odgovornost uresniču- 
jejo tako, da si na podlagi načel vzajemnosti 
in solidarnosti obvezno zagotavljajo zadovo- 
ljevanje potreb in interesov po zdravstvenem 
varstvu v obsegu, ki ga zagotovi zakon, sa- 
moupravni sporazum o temeljih plana ter dru- 
gi samoupravni sporazumi in pogodbe. S tem 
uresničujejo ustavno pravico in obveznost, da 
si s socialnim zavarovanjem zagotovijo tudi 
pravico do zdravstvenih storitev in druge pra- 
vice v primeru bolezni, materinstva in zmanj- 
šanja ali izgube de(ovne sposobnosti, članom 
svoje družine pa pravico do zdravstvenih sto- 
ritev. Te pravice in obveznosti uresničujejo 
samoupravno organizirani v organizacijah 
združenega dela in delovnih skupnostih, v 
krajevnih skupnostih, v samoupravnih intere- 
snih skupnostih, v družbenih organizacijah in 
društvih, v drugih organizacijah in skupnostih 
ter kot posamezniki. 

Zadovoljevanje potreb in interesov po 
zdravstvenih storitvah si delavci v združenem 
delu, drugi delovni ljudje in občani zagotovijo 
s svobodno menjavo dela z delavci v zdrav- 
stvenih in drugih organizacijah združenega 
dela, ki te storitve izvršujejo, uresničevanje 
določenih pravic po socialni varnosti pa z 
združevanjem sredstev v okviru organizacij 
združenega dela ter v samoupravni interesni 
zdravstveni skupnosti (v nadaljnjem besedilu: 
zdravstvena skupnost). 

6. člen 

Zdravstvene storitve so neposredni rezultati 
vloženega dela izvajalcev, namenjene varova- 
nju, krepitvi in povrnitvi zdravja, zboljševanju 
zdravstvenih razmer, preprečevanju bolezni 
in poškodb ter invalidnosti, odkrivanju, diag- 
nosticiranju in zdravljenju bolezni in poškodb 
in rehabilitaciji obolelih in poškodovanih ter 
ustvarjanju zdravstvenih pogojev za rast živ- 
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Ijenjske, delovne in obrambne sposobnosti. 
Pravica do socialne varnosti obsega pravi- 

ce do nadomestil in povračil v primerih, koje 
sposobnost za pridobivanje dohodka zmanj- 
šana zaradi sprememb v zdravstvenem stanju, 
poroda in materinstva ter smrti. 

Samoupravno organizirani uporabniki in 
izvajalci opredelijo obseg in način zadovolje- 
vanja potreb in interesov po zdravstvenih sto- 
ritvah v samoupravnih sporazumih o temeljih 
planov in v drugih samoupravnih sporazumih 
ali pogodbah. Delavci in drugi delovni ljudje 
določijo obseg in način uresničevanja pravic 
do socialne varnosti v samoupravnih splošnih 
aktih organizacij združenega dela oziroma 
zdravstvenih skupnosti. 

7. člen 

Delavci, drugi delovni ljudje in občani v 
Socialistični republiki Sloveniji imajo pravico 
do obsega zdravstvenega varstva, ki ga zago- 
tavlja zakon. 

Delavci, drugi delovni ljudje in občani si v 
samoupravnem sporazumu o temeljih plana 
zagotovijo širši obseg pravic do zdravstvene- 
ga varstva, ki ga uresničujejo glede na svoje 
potrebe in dohodkovne sposobnosti. 

Glede na svoje potrebe in interese ter do- 
hodkovne možnosti si delavci in drugi delovni 
ljudje v organizacijah združenega dela, kra- 
jevnih skupnostih in zdravstvenih skupnostih 
zagotovijo tudi druge pravice do zdravstvene- 
ga varstva, ki niso zajete v zagotovljenem 
obsegu, ki ga določi zakon oziroma dogovor 
o temeljih plana družbenopolitične skupnosti. 

8. člen 

Svobodna menjava dela med uporabniki in 
izvajalci zdravstvenih storitev se uresničuje v 
neposrednih odnosih ter v zdravstvenih skup- 
nostih oziroma po njih. 

9. člen 

Zdravstvene storitve opravljajo strokovno 
usposobljeni delavci v zdravstvenih organiza- 
cijah. 

Zdravstvenih storitev ni mogoče izvajati kot 
samostojno osebno delo s sredstvi, ki so last- 
nina občanov. 

Določene naloge na področju zdravstvene- 
ga varstva opravljajo tudi organi sanitarne 
inšpekcije, organizacije Rdečega križa Slove- 
nije in druge organizacije v skladu s posebni- 
mi predpisi. 

10. člen 

Delavci zdravstvenih organizacij morajo s 
svojo organiziranostjo in delom zagotoviti 
uporabnikom zdravstvenega varstva zadovo- 
ljevanje potreb in interesov po vseh zdrav- 
stvenih storitvah, opredeljenih v samouprav- 
nih sporazumih o temeljih planov ter v drugih 
samoupravnih sporazumih in pogodbah z 
uporabniki. Pri tem izhajajo iz medsebojne 
strokovno-tehnološke in dohodkovne pove- 

zanosti in soodvisnosti zdravstvenih temelj- OPOMBE: 
nih organizacij. 

11. člen 

Skupščina družbenopolitične skupnosti 
ima pravico in dolžnost odrediti začasne 
ukrepe zaradi družbenega varstva samou- 
pravnih pravic, izvrševanja zadev posebnega 
družbenega pomena, in zavarovanja družbe- 
ne lastnine na področju zdravstvenega var- 
stva, če nastanejo pri udeležencih svobodne 
menjave dela ali pri organiziranju in delu 
zdravstvenih organizacij bistvene motnje ali 
če so prizadeti družbeni interesi ali temeljne 
pravice delovnih ljudi in občanov do zdrav- 
stvenega varstva ali bistveni pogoji za delo 
zdravstvenih skupnosti. 

II. DRUŽBENOEKONOMSKI ODNOSI 
MED UPORABNIKI IN IZVAJALCI 
ZDRAVSTVENIH STORITEV 

12. člen 

Uporabniki zdravstvenega varstva ter izva- 
jalci zdravstvenih storitev uresničujejo svobo- 
dno menjavo dela na podlagi samoupravno 
ugotovljenih osebnih, skupnih in splošnih po- 
treb in interesov na področju zdravstvenega 
varstva, dohodkovnih možnosti uporabnikov 
ter na podlagi strokovnih, tehničnih, kadrov- 
skih in drugih zmogljivosti izvajalcev. 

13. člen 

Udeleženci v svobodni menjavi dela v zvezi 
z zadovoljevanjem osebnih, skupnih in sploš- 
nih družbenih potreb in interesov po zdrav- 
stvenem varstvu so uporabniki in izvajalci 
zdravstvenih storitev. 

Uporabniki zdravstvenih storitev so delavci 
v temeljnih organizacijah in delovnih skupno- 
stih ter drugi delovni ljudje in občani, ki so za 
zadovoljevanje osebnih in skupnih potreb po 
zdravstvenih storitvah ustrezno organizirani. 

Izvajalci zdravstvenih storitev so delavci v 
zdravstvenih organizacijah. 

S svobodno menjavo dela pridobivajo sred- 
stva za opravljanje svojih programov na po- 
dročju zdravstvenega varstva tudi družbene 
organizacije in društva. 

14. člen 

Uporabniki zdravstvenih storitev si s svobo- 
dno menjavo dela zagotavljajo zadovoljevanje 
osebnih, skupnih in splošnih družbenih po- 
treb in interesov po zdravstvenih storitvah, 
izvajalci pa prihodek v obliki povračil za izvr- 
šene zdravstvene storitve. 

15. člen 

Zdravstvene storitve se izvršujejo na na- 
slednjih področjih: 

- osnovna zdravstvena dejavnost 
- ambulantno-specialistična zdravstvena 

dejavnost 
- bolnišnična zdravstvena dejavnost 
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OPOMBE: - klinična zdravstvena dejavnost 
- zdraviliška zdravstvena dejavnost 
- preskrba z zdravili, sanitetnim materia- 

lom in ortopedskimi pripomočki 
- nujna medicinska pomoč in reševalni 

prevoz. 

16. člen 

Uporabniki in izvajalci zdravstvenih storitev 
v svobodni menjavi dela opredelijo zdravstve- 
ne storitve, programe zdravstvenih storitev 
oziroma izvrševanje določene zdravstvene 
dejavnosti kot predmet svobodne menjave 
dela v samoupravnem sporazumu o temeljih 
plana ter v drugih samoupravnih sporazumih 
oziroma pogodbah. 

Pri sprejemanju samoupravnih odločitev o 
standardih in normativih za izvrševanje zdrav- 
stvenih storitev, programov zdravstvenih sto- 
ritev oziroma izvrševanje določene zdravstve- 
ne dejavnosti, ki bo predmet svobodne me- 
njave dela, upoštevajo uporabniki in izvajalci 
veljavno medicinsko doktrino. 

17. člen 

Sredstva za izpolnjevanje obveznosti v svo- 
bodni menjavi dela se zagotavljajo: 
- iz dohodka temeljne organizacije združe- 

nega dela in delovne skupnosti ter iz dohodka 
delovnih ljudi, ki z osebnim delom s sredstvi v 
lasti občanov opravljajo gospodarsko ali dru- 
go dejavnost za obveznosti, ki izhajajo iz ure- 
sničevanja z zakonom določenega obveznega 
obsega zdravstvenega varstva in z dogovo- 
rom o temeljih plana družbenopolitične skup- 
nosti zagotovljenega obsega zdravstvenega 
varstva; 

- iz osebnega dohodka delavcev oziroma 
sklada skupne porabe ter iz osebnega dohod- 
ka delovnih ljudi za izpolnjevanje obveznosti 
v zvezi z zadovoljevanjem drugih potreb in 
interesov po zdravstvenem varstvu, sprejetih 
v samoupravnih sporazumih; 

- iz osebnega dohodka delavcev in delov- 
nih ljudi za zagotovitev pravice do nadomestil 
osebnih dohodkov v času nesposobnosti za 
delo ter drugih oblik socialne varnosti v zvezi 
z zdravstvenim varstvom. 

Iz materialnih stroškov temeljne organizaci- 
je združenega dela se zagotavljajo sredstva za 
izpolnjevanje tistih obveznosti v svobodni 
menjavi dela, ki nastanejo zaradi z zakonom 
določenih potreb varstva pri delu in varstva 
delovnega okolja. 

Osnove in merila za združevanje sredstev v 
zdravstvenih skupnostih določijo uporabniki 
in izvajalci zdravstvenega varstva s samou- 
pravnim sporazumom. 

18. člen 

S samoupravnim sporazumom se lahko do- 
loči, da prispevajo uporabniki za zadovoljeva- 
nje skupnih potreb ali k plačilu za določene 
zdravstvene storitve iz svojih sredstev. 

Prispevka uporabnikov zdravstvenih stori- 
tev ni mogoče predpisati v zvezi z uveljavlja- 

njem z zakonom zagotovljenih pravic do 
zdravstvenega varstva. 

19. člen 

Delavci v temeljnih organizacijah in delov- 
nih skupnostih ter drugi samoupravno orga- 
nizirani delovni ljudje in občani kot uporabni- 
ki v svojih planih opredelijo tudi svoje potrebe 
in interese po storitvah delavcev v zdravstve- 
nih organizacijah. Na podlagi samoupravnih 
sporazumov o temeljih planov, ki jih sklenejo 
z delavci v zdravstvenih organizacijah, in v 
katerih opredelijo medsebojne pravice, ob- 
veznosti in odgovornosti, opredelijo tudi 
sredstva, ki so potrebna za zadovoljevanje teh 
potreb in interesov. V zvezi s tem sprejmejo 
odločitve o tem, katere potrebe in interese 
bodo zadovoljevali s svobodno menjavo dela 
v neposrednih odnosih oziroma s svobodno 
menjavo dela v samoupravni interesni skup- 
nosti na območju občine oziroma po njej. 

Uporabniki in izvajalci zdravstvenih storitev 
usklajujejo samoupravne sporazume o teme- 
ljih planov na področju zdravstvenega varstva 
s samoupravnimi sporazumi o temeljih planov 
za druga področja družbene reprodukcije. 
Tako usklajeni samoupravni sporazumi o te- 
meljih planov na področju zdravstvenega var- 
stva so ena od osnov za sklepanje dogovora o 
temeljih planov občine. V teh samoupravnih 
sporazumih in dogovorih usklajujejo, oprede- 
ljujejo in sprejemajo tudi tiste pravice, obvez- 
nosti in odgovornosti, ki izhajajo iz zadovolje- 
vanja določenih potreb in interesov po zdrav- 
stvenih storitvah na območju več občin ali na 
območju Socialistične republike Slovenije. 

Usklajeni samoupravni sporazumi planov, 
ki jih sklepajo uporabniki in izvajalci storitev 
na področju zdravstvenega varstva v prime- 
rih, ko je potrebno zadovoljevanje potreb in 
interesov na območju republike kot celote, so 
ena od osnov za sklepanje dogovora o teme- 
ljih plana republike. 

Na podlagi usklajenih samoupravnih spora- 
zumov o temeljih planov na področju zdrav- 
stvenega varstva, ki jih sklenejo uporabniki in 
izvajalci, sprejmejo svoje plane: 

- delavci temeljnih organizacij in delovnih 
skupnosti uporabnikov in izvajalcev zdrav- 
stvenih storitev, 

- uporabniki in izvajalci v krajevnih skup- 
nostih in samoupravnih interesnih skupnostih 
na območju občine oziroma njihovih delih ter 
v medobčinskih in republiški zdravstveni 
skupnosti. 

20. člen 

Udeleženci v svobodni menjavi dela določi- 
jo v samoupravnih sporazumih tudi način in 
pogoje uresničevanja medsebojnih pravic, 
obveznosti in odgovornosti v zvezi z zadovo- 
ljevanjem potreb in interesov uporabnikov po 
zdravstvenih storitvah, glede katerih niso 
sklenili samoupravnega sporazuma ali pogo- 
dobe z zdravstveno organizacijo. V ta namen 
zagotovijo potrebna sredstva. 

V samoupravnih sporazumih določijo ude- 
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leženci tudi način in pogoje uresničevanja 
tistih medsebojnih pravic, obveznosti in od- 
govornosti, ki nastajajo v zvezi z zdravstvenim 
varstvom v tujini. Pri tem upoštevajo neodlož- 
Ijivost zdravstvenih storitev kot tudi potrebe 
po zdravstvenih potrebah, ki jih še ni mogoče 
zagotoviti v Jugoslaviji. 

III. SAMOUPRAVNE INTERESNE 
ZDRAVSTVENE SKUPNOSTI 

1. Pojem in vrste 

21. člen 

Uporabniki in izvajalci zdravstvenih storitev 
uresničujejo v samoupravni interesni zdrav- 
stveni skupnosti svobodno menjavo dela, 
združujejo dela in sredstva, si po načelih vza- 
jemnosti in solidarnosti zagotavljajo zdrav- 
stveno varstvo, odločajo o vrstah in obsegu 
pravic do socialne varnosti v zvezi z zdrav- 
stvenim varstvom, določajo politiko razvoja in 
pospeševanja zdravstvene dejavnosti ter us- 
klajujejo razvoj teritorialne razporejenosti 
zdravstvenih organizacij, zagotavljajo možno- 
sti in skrbijo za zraziskovalno delo ter za 
vzgojo in izobraževanje delavcev, ki oprav- 
ljajo zdravstvene storitve, in uresničujejo dru- 
ge skupne interese na področju zdravstvene- 
ga varstva. 

22. člen 

V zdravstvenih skupnostih si delovni ljudje 
in občani zagotavljajo najmanj tiste pravice 
do zdravstvenega varstva in v takem obsegu, 
ki je določen s tem in drugimi zakoni, z dogo- 
vorom o temeljih plana družbenopolitične 
skupnosti ter z ratificiranimi mednarodnimi 
sporazumi. 

23. člen 

Zdravstvene skupnosti se ustanavljajo za 
območje občine (v nadaljnjem besedilu: ob- 
činske zdravstvene skupnosti). 

Občinske zdravstvene skupnosti se lahko 
zaradi zadovoljevanja skupnih interesov in 
potreb združujejo v širše zdravstvene skupno- 
sti za območje več občin (v nadaljnjem bese- 
dilu: medobčinska zdravstvena skupnost). 

Občinske zdravstvene skupnosti se združu- 
jejo v Zdravstveno skupnost Slovenije. 

2. Občinska zdravstvena skupnost 

24. člen 

Uporabniki in izvajalci zdravstvenih storitev 
se zaradi zagotovitve zdravstvenega varstva 
združujejo v občinsko zdravstveno skupnost s 
samoupravnim sporazumom o ustanovitvi te 
skupnosti. 

Delavci ene ali več zdravstvenih organizacij 
in tisti uporabniki, katerih potrebe in interese 
zadovoljujejo, lahko pod pogoji, ki jih določa 
samoupravni sporazum o ustanovitvi občin- 
ske zdravstvene skupnosti ali njen statut, 

ustanovijo enoto občinske zdravstvene skup- OPOMBE: 
nosti, v kateri uresničujejo naloge na določe- 
nem ožjem področju zdravstvenega varstva 
ali pa izvajajo določen program zdravstvenih 
storitev. 

Uporabniki in izvajalci imajo pravico, da se 
v občinski zdravstveni skupnosti pod pogoji, 
ki jih določa samoupravni sporazum o usta- 
novitvi ali njen statut, organizirajo v temeljne 
zdravstvene skupnosti, v katerih neposredno 
uresničujejo medsebojne pravice, obveznosti 
in odgovornosti v svobodni menjavi dela na 
določenem območju oziroma na določenem 
področju zdravstvenega varstva. 

Zaradi uresničevanja skupnih potreb in in- 
teresov na območju posebne družbenopoli- 
tične skupnosti se lahko občinske zdravstve- 
ne skupnosti združujejo v širše zdravstvene 
skupnosti za takšno območje. 

25. člen 

Občinsko zdravstveno skupnost upravlja 
skupščina. 

Skupščina občinske zdravstvene skupnosti 
je mesto sporazumevanja delegatov izvajal- 
cev in uporabnikov. Sestavljajo jo delegati 
uporabnikov, delegirani v zbor uporabnikov 
in delegati izvajalcev, delegirani v zbor izva- 
jalcev. 

Delegate v zbor uporabnikov delegirajo de- 
lavci v temeljnih organizacijah združenega 
dela in delovnih skupnostih ter drugi delovni 
ljudje in očbani v krajevnih skupnostih. 

Delegate v zbor izvajalcev delegirajo delav- 
ci v zdravstvenih organizacijah. 

Enoto občinske zdravstvene skupnosti ozi- 
roma temeljno zdravstveno skupnost upravlja 
svet enote oziroma temeljne skupnosti. Svet 
sestavljajo delegati izvajalcev v tej enoti ozi- 
roma temeljni skupnosti in delegati uporabni- 
kov njihovih storitev. 

3. Medobčinska zdravstvena skupnost 

26. člen 

Zaradi zadovoljevanja potreb in interesov 
po specifičnih ambulantnih, in bolnišničnih 
storitvah ter drugih storitvah, ki jih zaradi 
strokovnih, organizacijskih, tehničnih in do- 
hodkovnih pogojev ni mogoče ali ni smotrno 
zagotoviti v občinskih zdravstvenih skupno- 
stih, se občinske zdravstvene skupnosti zdru- 
žujejo v medobčinsko zdravstveno skupnost. 
V njej vzpostavljajo tudi solidarnost za dolo- 
čene pravice, za katere se tako sporazumejo 
in, ki so določene v dogovorih o temeljih 
planov družbenopolitičnih skupnosti. 

V medobčinski zdravstveni skupnosti us- 
klajujejo svoje interese po dogovorjenih stori- 
tvah občinske zdravstvene skupnosti, ki so jo 
ustanovile. V njej se sporazumevajo udele- 
ženci o izvrševanju zdravstvenih storitev na 
področju ambulantno-specialističnega in bol- 
nišničnega zdravstvenega varstva ter drugih 
dejavnosti, ki jih opredelijo v sporazumu o 
ustanovitvi, o pogojih izvrševanja ter storitev, 
o merilih za oblikovanje dene zdravstvenih 
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OPOMBE: storitev ter o drugih vprašanjih, ki predstavlja- 
jo skupni interes občinskih zdravstvenih 
skupnosti. 

27. člen 

Medobčinsko zdravstveno skupnost uprav- 
lja skupščina. 

Mesto sporazumevanja delegatov uporab- 
nikov in izvajalcev je skupščina medobčinske 
zdravstvene skupnosti. 

Delegate v zbor uporabnikov delegirajo 
zbori uporabnikov občinskih zdravstvenih 
skupnosti, delegate v zbor izvajalcev pa zbori 
izvajalcev občinskih zdravstvenih skupnosti. 
Pri sporazumevanju o svobodni menjavi dela 
enakopravno sodelujejo v zboru izvajalcev tu- 
di delegati tistih zdravstvenih organizacij, s 
katerimi se sklepa sporazum. 

4. Zdravstvena skupnost Slovenije 

28. člen 

Zaradi uresničevanja z zakonom zagotov- 
ljenega obsega zdravstvenega varstva in s 
tem povezanega solidarnostnega združevanja 
sredstev, zadovoljevanja skupnih potreb in 
interesov po zdravstvenih storitvah in izvrše- 
vanja drugih skupnih nalog ter uresničevanja 
svobodne menjave dela v zvezi z izvrševanjem 
zdravstvenih storitev na področju klinične 
zdravstvene dejavnosti in drugih zdravstvenih 
storitev, ki so skupnega pomena za vse upo- 
rabnike v Socialistični republiki Sloveniji za- 
radi sprejemanja programa zdravstvenega 
varstva v republiki ter izvajanja mednarodnih 
sporazumov s področja zdravstvenega var- 
stva in zdravstvenega zavarovanja se občin- 
ske zdravstvene skupnosti v Socialistični re- 
publiki Sloveniji združujejo v Zdravstveno 
skupnost Slovenije s samoupravnim sporazu- 
mom o ustanovitvi te skupnosti. 

29. člen 

Zdravstveno skupnost Slovenije upravlja 
skupščina. 

Skupščina Zdravstvene skupnosti Slovenije 
je mesto sporazumevanja delegatov uporab- 
nikov in izvajalcev. Sestavljajo jo delegati, ki 
jih v zbor uporabnikov delegirajo zbori upo- 
rabnikov občinskih zdravstvenih skupnosti v 
zbor izvajalcev pa zbori izvajalcev občinskih 
zdravstvenih skupnosti. 

Pri sporazumevanju o svobodni menjavi de- 
la v zvezi z izvrševanjem zdravstvenih storitev 
na področju klinične zdravstvene dejavnosti 
in drugih zdravstvenih storitev, ki so skupne- 
ga pomena za vse uporabnike v Socialistični 
republiki Sloveniji, sodelujejo v zboru izvajal- 
cev enakopravno tudi delegati tistih zdrav- 
stvenih organizacij, s katerimi se sklenejo sa- 
moupravni sporazumi. 

5. Skupne določbe 

30. člen 

Statut ali drug samoupravni splošni akt te- 

meljne organizacije združenega dela uporab- 
nikov in izvajalcev zdravstvenih storitev, kra- 
jevne skupnosti ter samoupravni sporazum o 
ustanovitvi oziroma statut zdravstvene skup- 
nosti podrobneje urejajo zadeve iz posamič- 
nih in skupnih pristojnosti samoupravno or- 
ganiziranih uporabnikov in izvajalcev zdrav- 
stvenih storitev glede na način in prostor spo- 
razumevanja in uresničevanja svobodne me- 
njave dela. 

31. člen 

Zdravstvene skupnosti, enote občinskih 
zdravstvenih skupnosti ter temeljne zdrav- 
stvene skupnosti so pravne osebe s pravica- 
mi, obveznostmi in odgovornostmi, ki jih ima- 
jo po ustavi, zakonu, samoupravnem spora- 
zumu o ustanovitvi samoupravne interesne 
skupnosti in po svojem statutu. 

32. člen 

Zdravstvene skupnosti si zagotovijo oprav- 
ljanje administrativno-strokovnih, pomožnih 
in tem podobnih del tako, da sklenejo samou- 
pravni sporazum ali pogodbo z delovno skup- 
nostjo, ki jo oblikujejo v ta namen, ali z drugo 
delovno skupnostjo ali organizacijo. 

Na delovne skupnosti ali organizacije iz 
prejšnjega odstavka ni mogoče prenesti pra- 
vic, pooblastil in odgovornosti zdravstvenih 
skupnosti oziroma njenih članov. 

6. Posebna sodišča združenega dela 
za področje zdravstvenega varstva 

33. člen 

Za odločanje o samoupravnih pravicah in 
obveznostih v sporih, ki nastanejo v družbe- 
noekonomskih in drugih samoupravnih od- 
nosih med uporabniki in izvajalci v zdravstve- 
ni skupnosti teer za odločanje v sporih med 
zdravstvenimi skupnostmi ter zaradi sodnega 
varstva pravic iz zdravstvenega varstva in pra- 
vic socialne varnosti v zvezi z zdravstvenim 
varstvom, se ustanovijo posebna sodišča 
združenega dela (v nadaljnjem besedilu: po- 
sebno sodišče). 

Postopek za delo posebnih sodišč in za 
uveljavljanje pravic iz pristojnosti teh sodišč, 
njihove pristojnosti, sestav ter druga vpraša- 
nja, pomembna za delo posebnih sodišč, do- 
ločijo uporabniki in izvajalci zdravstvenega 
varstva z aktom o ustanovitvi posebnega so- 
dišča oziroma z drugim samoupravnim sploš- 
nim aktom. 

IV. URESNIČEVANJE SVOBODNE 
MENJAVE DELA 

34. člen 

V občinski zdravstveni skupnosti delovni 
ljudje po načelih vzajemnosti in solidarnosti 
zadovoljujejo svoje osebne, skupne in sploš- 
ne potrebe in interese na področju zdravstve- 
nega varstva v obsegu, določenem v zakonu, ( 
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samoupravnem sporazumu o temeljih plana 
in drugih samoupravnih sporazumih ali po- 
godbah, ter usklajujejo delo na tem področju. 

Po občinskih zdravstvenih skupnostih si 
uporabniki s svobodno menjavo dela z izva- 
jalci zagotavljajo v medobčinski zdravstveni 
skupnosti in Zdravstveni skupnosti Slovenije 
zadovoljevanje tistih potreb in interesov po 
zdravstvenih storitvah, ki jih zaradi strokov- 
no-tehnoloških, organizacijskih in dohodkov- 
nih pogojev, zaradi celovitosti zdravstvenega 
varstva ter zaradi potrebe po širšem solidar- 
nostnem združevanju sredstev ni mogoče za- 
gotoviti v občinski zdravstveni skupnosti. 

35. člen 

Uporabniki in izvajalci zdravstvenih storitev 
se v neposrednih odnosih sporazumevajo zla- 
sti glede zadovoljevanja posebnih interesov 
in potreb določenih skupin uporabnikov, ter 
glede posebnih pogojev izvrševanja zdrav- 
stvenih storitev, če si teh niso zagotovili s 
svobodno menjavo dela v zdravstveni skup- 
nosti. 

36. člen 

Uporabniki v krajevni skupnosti se po nje- 
nih organih sporazumevajo z izvajalci zdrav- 
stvenih storitev o zadovoljevanju posebnih 
potreb in interesov po zdravstvenih storitvah 
in o posebnih pogojih zadovoljevanja teh po- 
treb v primerih, ko si tega niso zagotovili s 
svobodno menjavo dela v zdravstveni skup- 
nosti. 

37. člen 

V občinski zdravstveni skupnosti se upo- 
rabniki in izvajalci sporazumevajo zlasti o 
programu zdravstvenega varstva, o pogojih 
izvrševanja zdravstvenih storitev, o kadrov- 
skem in materialnem razvoju zmogljivosti 
izvajlcev zdravstvenih storitev, o ceni zdrav- 
stvenih storitev ter o drugih pogojih uresniče- 
vanja medsebojnih pravic obveznosti in od- 
govornosti. 

V občinski zdravstveni skupnosti si delovni 
ljudje zagotavljajo tudi določene pravice do 
socialne varnosti v obsegu in pod pogoji, ki 
jih določijo v samoupravnih sporazumih o 
temeljih plana in v drugih samoupravnih spo- 
razumih. Te pravice zagotavljajo s solidar- 
nostnim združevanjem sredstev v organizaciji 
združenega dela in v občinski zdravstveni 
skupnosti. 

V. ZAGOTAVLJANJE PRAVIC DO 
ZDRAVSTVENEGA VARSTVA 

38. člen 

Delavci in drugi delovni ljudje in občani s 
stalnim prebivališčem na območju Sociali- 
stične republike Slovenije imajo zagotovljeno 
v skladu z zakonom in samoupravnimi spora- 
zumi zase in za svoje družinske člane pravico 
do zdravstvenih storitev. Pod pogoji in na 
način, ki jih določajo s samoupravnimi spora- 

zumi v skladu s tem zakonom imajo zagotov- OPOMBE: 
Ijeno tudi pravico do socialne varnosti v pri- 
meru bolezni, poškodbe, poroda, materin- 
stva, nege obolelega družinskega člana in 
smrti. 

Svojim družinskim članom morajo zagoto- 
viti zdravstveno varstvo tudi delavci iz Sociali- 
stične republike Slovenije, ki delajo in so 
zdravstveno zavarovani v tujini, če z njihovim 
zavarovanjem ni zagotovljeno zdravstveno 
varstvo družinskih članov v Jugoslaviji. 

Zdravstvena skupnost zagotavlja zdravstve- 
no varstvo tudi družinskim članom delavcev 
organizacij združenega dela v Socialistični 
republiki Sloveniji, ki stalno prebivajo v dru- 
gih republikah in nimajo pravic do zdravstve- 
nega varstva po drugih predpisih, in drugim 
osebam, ki imajo te pravice po ratificiranih 
mednarodnih sporazumih. 

Tujci, ki prebivajo v Socialistični republiki 
Sloveniji, so upravičeni do zdravstvenega var- 
stva ob pogojih kot drugi delovni ljudje, če ni 
z mednarodnim sporazumom drugače dolo- 
čeno. Zdravstvena skupnost mora zagotavljati 
zdravstveno varstvo tudi drugim tujcem, za 
katere to določa zakon ali mednarodni spora- 
zum. 

39. člen 

Delavcem, drugim delovnim ljudem in ob- 
čanom na območju Socialistične republike 
Slovenije je zagotovljen najmanj naslednji ob- 
seg zdravstvenega varstva: 

1. pravico do zdravstvenih storitev v zvezi s 
preprečevanjem, zgodnjim odkrivanjem, zati- 
ranjem, zdravljenjem in medicinsko rehabili- 
tacijo, nalezljivih bolezni, rakastih obolenj, 
sladkorne bolezni, zvišanega krvnega priti- 
ska, multipleskleroze, mišičnih in živčno-mi- 
šičnih obolenj vljučno s pravico do zdravil, 
ortopedskih pripomočkov in potnih stroškov; 

2. pravico do zdravstvenih storitev in zdra- 
vil v zvezi z nego in zdravljenjem duševnih 
bolnikov; 

3. pravico do zdravstvenih storitev v zvezi 
- s popolnim zdravstvenim varstvom novo- 

rojenčkov, dojenčkov in predšolskih otrok, 
- s popolnim zdravstvenim varstvom mla- 

dine do dopolnjenega 18. leta starosti ter 
učencev in rednih študentov, 

- z zdravstvenim varstvom ostarelih kme- 
tov, ki prejemajo starostno pokojnino ali pre- 
živnino, 

- z nego na domu in ambulantnim zdravlje- 
njem starostnikov nad 70 let; 

4. pravico do organizirane zdravstvene 
vzgoje prebivalstva. 

Natančnejšo opredelitev pravic iz prejšnje- 
ga odstavka ter način in pogoje njihovega 
uresničevanja, pravice, odgovornosti in ob- 
veznosti v zvezi s tem ter zagotavljanje sred- 
stev zanje določijo udeleženci v svobodni me- 
njavi dela s samoupravnim sporazumom o 
temeljih planov in v drugih samoupravnih 
sporazumih, ki jih sklenejo v Zdravstveni 
skupnosti Slovenije. 
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OPOMBE: 40. člen 

Do zdravstvenega varstva iz prejšnjega čle- 
na imajo pravico vsi delavci, drugi delovni 
ljudje in občani na območju Socialistične re- 
publike Slovenije ne glede na dohodkovne 
sposobnosti svoje organizacije združenega 
dela oziroma zdravstvene skupnosti. 

Ta obseg zdravstvenega varstva zgotovijo 
uporabniki in izvajalci zdravstvenih storitev 
po načelu vzajemnosti in solidarnosti v zdrav- 
stvenih skupnostih. 

41. člen 

Delavci v temeljnih in drugih organizacijah 
združenega dela zagotavljajo sebi, učencem v 
gospodarstvu in osebam na poklicnem uspo- 
sabljanju, vzgojno-poboljševalni zavodi in do- 
movi pa svojim varovancem pravico do zdrav- 
stvenih storitev v zvezi 

- s preventivnimi zdravstvenimi pregledi, 
- z zdravstvenim varstvom pri delu, 
- z ukrepi za.utrjevanje zdravja in sposob- 

nosti za delo, 
- s posebnim zdravstvenim varstvom de- 

lavcev z zmanjšano delovno zmožnostjo. 
Uresničitev teh pravic zagotavlja organiza- 

cija združenega dela s samoupravnimi sploš- 
nimi akti in s samoupravnimi sporazumi ali 
pogodbami v neposrednih odnosih z zdrav- 
stvenimi organizacijami. 

Pravice iz tega člena morajo svojim delav- 
cem zagotoviti tudi nosilci samostojnega 
osebnega dela s sredstvi, ki so lastnina obča- 
na, ter organizatorji prostovoljnih javnih del 
za udeležence teh del. 

42. člen 

Delavci v združenem delu in drugi delovni 
ljudje si morajo zagotoviti v samoupravnih 
sporazumih o temeljih planov in v drugih sa- 
moupravnih sporazumih pravice do zdrav- 
stvenih storitev v zvezi s preprečevanjem, od- 
krivanjem in zdravljenjem poklicnih bolezni in 
poškodb pri delu ter medicinsko rehabilitaci- 
jo zbolelih in poškodovanih. Če obseg tega 
zdravstvenega varstva presega dohodkovne 
sposobnosti temeljne organizacije, si delavci 
zagotovijo te pravice s solidarnostjo v okviru 
delovne organizacije, sestavljene organizaci- 
je združenega dela oziroma druge širše oblike 
združevanja dela in sredstev, lahko pa tudi v 
okviru občinskih zdravstvenih skupnosti ali 
drugih skupnosti. Pogoje za upravičenost do 
solidarnostnih sredstev in merila za ugotav- 
ljanje obveznosti za dajanje teh sredstev do- 
ločijo s samoupravnimi sporazumi. 

V okviru teh pravic je tudi pravica do nado- 
mestila osebnega dohodka ob začasni ne- 
zmožnosti za delo zaradi poškodbe pri delu 
ali poklicne bolezni. 

43. člen 

Delavci v združenem delu in drugi delovni 
ljudje si z združevanjem dela in sredstev za- 
gotovijo najmanj naslednje pravice do social- 

ne varnosti v zvezi z zdravstvenim varstvom: 
- denarna nadomestila osebnega dohodka 

ob začasni zadržanosti od dela zaradi medi- 
cinskih preiskav, bolezni ali poškodbe, poro- 
da, transplantacije živega tkiva ali organov v 
korist druge osebe, dajanja krvi, nege obole- 
lega ožjega družinskega člana ter izolacije ali 
spremstva, ki ju odredi zdravnik; 

- povračilo potnih stroškov v zvezi z ure- 
sničevanjem pravic do zdravstvenega varstva; 

- posmrtnino in pogrebnino. 
Materialni obseg teh pravic ter način in 

pogoje za njihovo uresničevanje določijo 
udeleženci v samoupravnih sporazumih o te- 
meljih planov in v drugih samoupravnih spo- 
razumih. 

44. člen 

Pravice do zdravstvemih storitev ter pravice 
do socialne varnosti, ki presegajo z zakonom 
določeni obseg, opredelijo delavci v temeljnih 
organizacijah združenega dela in v delovnih 
skupnostih ter drugi delovni ljudje in občani v 
samoupravnih sporazumih o temeljih planov. 
Pri tem opredelijo tudi pravice za svoje dru- 
žinske člane in za druge upravičence ter dolo- 
čijo merila za status upravičenca do teh pra- 
vic in pogoje za pridobitev in prenehanje pra- 
vic v zvezi s tem. 

Zadovoljevanje potreb in interesov po tako 
določenem obsegu zdravstvenega varstva si 
zagotovijo s svobodno menjavo dela v okviru 
dohodkovne sposobnosti uporabniko ter s 
solidarnostnim združevanje sredstev v orga- 
nizaciji združenega dela, krajevni skupnosti 
oziroma v zdravstveni skupnosti. 

45. člen 

Udeleženci v svobodni menjavi dela pose- 
bej opredelijo v dogovoru o temeljih plana 
družbenopolitične skupnosti in v samouprav- 
nih sporazumih o temeljih planov tudi poseb- 
nost pri uresničevanju pravic do zdravstvene- 
ga varstva naslednjih skupin občanov: borcev 
NOV; vojaških in delovnih invalidov, invali- 
dnih otrok in drugih invalidnih oseb, civilnih 
invalidov vojne, imetnikov Partizanske spo- 
menice 1941, borcev španske osvobodilne 
vojne 19361939, borcev za severno mejo v 
letih 1918 in 1919 in slovenskih vojnih dobro- 
voljcev iz vojn 1912-1918 in njihovih ožjih 
družinskih članov; udeležencev narodnoo- 
svobodilnega gibanja Grčije; uživalcev stalne 
repuliške priznavalnine in njihovih ožjih dru- 
žinskih članov ter odlikovancev z redom naro- 
dnega heroja, z redom Karađorđeve zvezde z 
meči, z redom Belega orla z meči in z Zlato 
medaljo Obilica. 

VI. SAMOUPRAVNO ORGANIZIRANJE 
DELAVCEV 
ZDRAVSTVENIH ORGANIZACIJ 

46. člen 

Zdravstvene storitve opravljajo samouprav- 
no organizirani delavci, ki v ta namen v zdrav- 
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stvenih organizacijah združujejo svoje delo in 
sredstva ter zagotavljajo druge pogoje za 
opravljanje svojega dela pri zadovoljevanju 
potreb in interesov uporabnikov po zdrav- 
stvenih storitvah. 

Zdravstvena organizacija je lahko organizi- 
rana kot temeljna organizacija združenega 
dela v sestavi delovne organizacije, ki je 
zdravstvena organizacija, ali v sestavi druge 
delovne organizacije, ki ni zdravstvena orga- 
nizacija, lahko pa tudi kot delovna organizaci- 
ja, ki v svoji sestavi nima temeljnih organizacij 
združenega dela. Zdravstvene delovne orga- 
nizacije se lahko združujejo v sestavljeno or- 
ganizacijo združenega dela ali v druge oblike 
združevanja dela in sredstev. 

Zaradi boljše organizacije dela ter lažjega 
in neposrednejšega uresničevanja samou- 
pravnih pravic in obveznosti se v zdravstven i h 
temeljnih organizacijah lahko delavci organi- 
zirajo v delovne enote, delovne skupine ali v 
druge dele zdravstvene temelje organizacije. 

47. člen 

Zdravstveno varstvo obsega storitve, ki jih v 
zdravstvenih organizacijah opravljajo delavci 
v: 

1. osnovni zdravstveni dejavnosti, ki obse- 
ga zdravstvene storitve v zvezi s preprečeva- 
njem bolezni in poškodb, odkrivanjem, diag- 
nostiko, zdravljenjem in rehabilitacijo v am- 
bulanti in dispanzerju, ne terenu in na domu 
bolnika ter osnovno higiensko-epidemiolo- 
ško dejavnost; 

2. ambulantno-specialistični zdravstveni 
dejavnosti, ki obsega zdravstvene storitve v 
zvezi s specialistično obravnavo poškodova- 
nega in obolelega na ambulantni ali dispan- 
zerski način ter specialistične zdravstvene 
storitve na področju higiene, epidemiologije 
in socialne medicine; 

3. bolnišnični zdravstveni dejavnosti, ki ob- 
sega zdravstvene storitve v zvezi z diagnosti- 
ko, zdravljenjem in medicinsko rehabilitacijo, 
medicinsko nego, nastanitev in prehrano v 
bolnišnicah in v drugih stacionarnih zdrav- 
stvenih organizacijah; 

4. zdraviliški zdravstveni dejavnosti, ki ob- 
sega zdravstvene storitve v zvezi z zdravlje- 
njem na medicinsko rehabilitacijo obolelih in 
poškodovanih na osnovi uporabe naravnih 
zdravilnih sredstev ter drugih medicinskih te- 
rapevtskih in rehabilitacijskih postopkov; 

5. klinični zdravstveni dejavnosti, ki obse- 
ga opravljanje kliničnih zdravstvenih storitev. 
Klinične zdravstvene storitve so tiste, ki jih je 
v okviru klinik in inštitutov mogoče opravljati 
le na podlagi najzahtevnejših strokovnote- 
hnoloških in organizacijskih pogojev dela v 
povezavi s pedagoško in znanstveno-razisko- 
valno dejavnostjo v okviru ustrezne visoke 
šole in jih zato ne morejo opravljati delavci 
drugih zdravstvenih organizacij. V klinične 
zdravstvene storitve ni mogoče šteti drugih 
zdravstvenih storitev, ki jih opravljajo klinike 
in inštituti; 

6. preskrbi z zdravili, sanitetnim materia- 
lom in ortopedskimi pripomočki; 

7. nujni medicinski pomoči in reševalnem OPOMBE: 
prevozu. 

Izvrševanje zdravstvenih storitev iz prejš- 
njega odstavka obsega tudi preučevanje in 
spremljanje zdravstvenega stanja prebival- 
stva, njegovih potreb po zdravstvenem var- 
stvu ter učinkovitosti zdravstvenega varstva. 

48. člen 

Delavci, ki opravljajo zdravstvene storitve 
na ožjem strokovnem področju, ki ima svojo 
znanstveno osnovo, strokovno medicinsko 
doktrino, kadrovske in delovne normative, 
pogoje tehnične opremljenosti in pogoje stro- 
kovne usposobljenosti delavcev, so v strokov- 
nem pogledu povezani v ožjo medicinsko 
stroko. 

Glede kadrovskih, strokovnih in tehničnih 
zmogljivosti posameznih medicinskih strok 
ter obsega zdravstvenih storitev v osnovni, 
ambulantno-specialistični, bolnišnični in kli- 
nični zdravstveni dejavnosti na določenem 
območju sklenejo delavci zdravstvenih orga- 
nizacij in uporabniki zdravstvenih storitev sa- 
moupravne sporazume o delitvi dela med 
zdravstvenimi organizacijami oziroma opre- 
delijo od tod izvirajoče pravice, obveznosti in 
odgovornosti v samoupravnih sporazumih o 
temeljih planov oziroma v drugih samouprav- 
nih sporazumih. 

49. člen 

Delavci zdravstvenih organizacij morajo s 
svojo strokovno usposobljenostjo, materialni- 
mi možnostmi in s samoupravno organizira- 
nostjo zagotoviti uporabnikom strokovno- 
pravilno, pravočasno, celovito, učinkovito in 
racionalno zadovoljevanje potreb in interesov 
po zdravstvenih storitvah. Pri tem upoštevajo 
program zdravstvenega varstva in pogoje za 
njegovo uresničevanje, ki so opredeljeni v 
samoupravnih sporazumih. V zvezi s tem mo- 
rajo zagotoviti kadrovske, strokovne, tehnič- 
ne, organizacijske in druge pogoje za uresni- 
čevanje v samoupravnih sporazumih o svobo- 
dni menjavi dela prevzetih pravic in obvezno- 
sti. 

Delavci morajo pri organiziranju zdravstve- 
nih temeljnih organizacij in pri združevanju v 
zdravstvene1 in druge delovne organizacije, v 
sestavljene organizacije združenega dela ali v 
druge oblike združevanja dela in sredstev 
svoje delo pri opravljanju zdravstvenih stori- 
tev organizirati tako, da zagotovijo izvrševa- 
nje svojih nalog in obveznosti tudi ob narav- 
nih in drugih hudih nesrečah ter v pogojih 
splošnega ljudskega odpora. 

50. člen 

Delavci v zdravstveni temeljni organizaciji 
morajo zagotoviti uporabnikom zlasti zadovo- 
ljevanje potreb in interesov po zdravstvenih 
storitvah na področju posamezne ali več stro- 
kovno-tehnološko povezanih medicinskih ali 
drugih strok na območju občine, kadar gre za 
storitve v osnovni zdravstveni dejavnosti, ozi- 
roma na območju več občin, kadar gre za 
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OPOMBE: storitve v ambulantno-specialistični ali bol- 
nišnični zdravstveni dejavnosti. 

Delavci v zdravstveni delovni organizaciji 
morajo zagotoviti uporabnikom zadovoljeva- 
nje potreb in interesov po zdravstvenih stori- 
tvah kot skupen rezultat dela zdravstvenih 
temeljnih organizacij med seboj strokovno in 
tehnološko povezanih medicinskih strok ali 
zdravstvenih dejavnosti na območju ene ali 
več občin. Pri tem ustvarja temeljna organiza- 
cija prihodek na osnovi udeležbe v skupnem 
prihodku delovne organizacije v sorazmerju z 
rezultati svojega dela in poslovanja. 

Delavci v zdravstveni sestavljeni organiza- 
ciji združenega dela ali v drugi obliki združe- 
vanja dela in sredstev zagotavljajo uporabni- 
kom celovito zadovoljevanje potreb in intere- 
sov po zdravstvenih storitvah glavnih medi- 
cinskih strok na vseh temeljnih področjih 
zdravstvenega varstva. V njej uresničujejo 
boljšo organizacijo in delitev dela ter določe- 
ne skupne interese na področju informatike, 
razvoja, nabave opreme in potrošnega mate- 
riala ter zadovoljevanja poslovnih in drugih 
skupnih potreb in interesov. 

51. člen 

V zdravstveni ali drugi delovni organizaciji 
je delovna celota tak del družbenega dela, v 
katerem so delavci neposredno povezani z 
enotnim delovnim procesom pri izvrševanju 
zdravstvenih storitev določene medicinske 
stroke v določeni zdravstveni dejavnosti na 
določenem območju. 

Kot del družbenega dela v zdravstveni ali 
drugi delovni organizaciji, v katerem so delav- 
ci neposredno povezani z enotnim delovnim 
procesom, je šteti tudi:/ - izvrševanje stori- 
tev v zvezi z nastanitvijo, prehrano in zagoto- 
vitvijo osebne higiene hospitalno obravnava- 
nih bolnikov in poškodovanih, 
- opravljanje vzdrževalnih, tehničnih in 

drugih strokovnih opravil in del skupnega po- 
mena. 

Delavci v zdravstveni temeljni organizaciji 
opravljajo določene zdravstvene storitve stro- 
kovno-tehnološko in dohodkovno povezani in 
soodvisni z delavci drugih temeljnih organi- 
zacij v sestavi zdravstvene ali druge delovne 
organizacije. 

Kot del zdravstvene ali druge delovne orga- 
nizacije, ki je sposoben z delom svojih delav- 
cev opravljati zdravstvene storitve in s tem 
ustvarjati celotni prihodek oziroma pridobiva- 
ti dohodek ter tako izraziti skupen rezultat 
dela teh delavcev kot vrednost, je šteti takšen 
del zdravstvene delovne organizacije, ki je 
sposoben ustvarjati prihodek oziroma prido- 
bivati dohodek s svobodno menjavo dela. 

52. člen 

Delavci zdravstvene temeljne organizacije 
se lahko združijo v delovno organizacijo na 
področju materialne proizvodnje ali družbene 
dejavnosti v primerih, ko s svojim izvrševa- 
njem zdravstvenih storitev tvorijo pomembno 
ali neogibno sestavino oziroma dopolnilo 

osnovne dejavnosti, ki jo takšna delovna or- 
ganizacija opravlja. 

Delavci zdravstvene temeljne organizacije 
se lahko združijo z delavci drugih temeljnih 
organizacij v sestavi delovne organizacije na 
področju materialne proizvodnje ali družbe- 
nih dejavnosti tudi v primeru, ko je oprav- 
ljanje zdravstvenih storitev namenjeno pre- 
težno ali v celoti zadovoljevanju potreb in 
interesov delavcev te delovne organizacije, 
zlasti v zvezi z ustvarjanjem zdravstvenih po- 
gojev za rast produktivnosti ter izvrševanjem 
zdravstvenih ukrepov v zvezi z varstvom pri 
delu. 

Zdravstvena organizacija v sestavi druge 
delovne organizacije, ki ni zdravstvena orga- 
nizacija, se mora strokovno povezati z dru- 
gimi zdravstvenimi organizacijami in se z nji- 
mi dogovoriti o zagotavljanju tistih storitev 
uporabnikom svoje delovne organizacije, ki 
jih sami ne opravljajo, ter o drugih oblikah 
medsebojnega povezovanja in sodelovanja. 

53. člen 

Republiški upravni organ za zdravstveno 
varstvo in zainteresirana zdravstvena skup- 
nost lahko da organom pristojne družbeno- 
politične skupnosti oziroma organom uprav- 
ljanja zdravstvene delovne organizacije pobu- 
do za organiziranje zdravstvene temeljne or- 
ganizacije, če so za to podani v zakonu dolo- 
čeni pogoji. 

VII. USTANOVITEV IN STATUSNE 
SPREMEMBE ZDRAVSTVENIH 
ORGANIZACIJ 

54. člen 

Zdravstveno delovno organizacijo lahko 
ustanovijo organizacije združenega dela, sa- 
moupravne interesne skupnosti, krajevne 
skupnosti, družbenopolitične skupnosti in 
druge družbene pravne osebe. 

Delovni ljudje, občani in civilne pravne ose- 
be ne morejo ustanoviti zdravstvene organi- 
zacije. 

Pravice in obveznosti ustanovitelja določa 
zakon. 

Če je zdravstveno delovno organizacijo 
ustanovilo več ustanoviteljev, uredijo svoje 
pravice in obveznosti do zdravstvene organi- 
zacije in medsebojne odnose s samouprav- 
nim sporazumom. 

Če ustanovitelj zdravstvene delovne organi- 
zacije ni družbenopolitična ali zdravstvena 
skupnost, je za ustanovitev zdravstvene de- 
lovne organizacije potrebno soglasje pristoj- 
ne družbenopolitične skupnosti in mnenje 
zdravstvene skupnosti. 

55. člen 

Za ustanovitev zdravstvene delovne organi- 
zacije je potrebna ugotovitev za zdravstveno 
varstvo pristojnega organa družbenopolitične 
skupnosti, da je idejna zasnova bodoče 
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zdravstvene delovne organizacije usklajena z 
dogovorom o temeljih plana družbenopolitič- 
ne skupnosti, s programom zdravstvenega 
varstva in z družbenim interesom na tem po- 
dročju. 

Zdravstvena delovna organizacija sme za- 
četi delati šele, ko republiški upravni organ za 
zdravstveno varstvo ugotovi, da izpolnjuje 
strokovno-organizacijske in kadrovske ter hi- 
giengsko-tehnične pogoje glede prostorov in 
opreme, ki zagotavljajo varnost izvajalcev in 
uporabnikov. 

Določbi prejšnjih dveh odstavkov veljata tu- 
di, če se spremeni obseg oziroma namemb- 
nost izvrševanja zdravstvenih storitev v zdrav- 
stveni organizaciji. 

56. člen 

Zdravstvena delovna organizacija ali zdrav- 
stvena temeljna organizacija v sestavi zdrav- 
stvene ali druge delovne organizacije prene- 
ha pod pogoji in po postopku, ki je določen z 
zakonom ter v soglasju s pristojno družbeno- 
politično in zdravstveno skupnostjo. 

Če bi bil s prenehanjem zdravstvene temelj- 
ne ali zdravstvene delovne organizacije priza- 
det družbeni interes ter zdravstvena varnost 
uporabnikov na določenem območju, odredi 
pristojna in zainteresirana družbenopolitična 
skupnost potrebne ukrepe za zavarovanje in- 
teresov uporabnikov in širše družbene skup- 
nosti. 

57. člen 

Temeljna zdravstvena organizacija se ne 
more izločiti iz zdravstvene delovne organiza- 
cije, če bi to v nasprotju s splošnim interesom 
bistveno otežilo ali onemogočilo delo v dru- 
gih zdravstvenih temeljnih organizacijah v se- 
stavi zdravstvene delovne organizacije oziro- 
ma strokovno raven zdravstvene delovne or- 
ganizacije ter delo in pravice delavcev v dru- 
gih delih zdravstvene delovne organizacije, 
če bi enostransko spremenila medsebojne 
obveznosti, če bi prekršilaflz zakonom predpi- 
sane pogoje oziroma z družbenim dogovo- 
rom opredeljena merila za samoupravno or- 
ganiziranje ter prizadela splošni družbeni in- 
teres. 

Zoper izločitev zdravstvene temeljne orga- 
nizacije lahko sprožijo poleg v zakonu poo- 
blaščenih upravičencev spor pred sodiščem 
združenega dela: ustanovitelj zdravstvene de- 
lovne organizacije, zainteresirana zdravstve- 
na skupnost ter republiški upravni organ za 
zdravstveno varstvo, če bi izločitev bila v na- 
sprotju s splošnimi družbenimi interesi. 

58. člen 

Če zdravstvena temeljna organizacija ne iz- 
polnjuje v zakonu predpisanih pogojev ali če 
ni pogojev, da bi še naprej opravljala svojo 
dejavnost oziroma je njen obstoj strokovno ali 
družbenoekonomsko neutemeljen, lahko or- 
gani upravljanja te zdravstvene temeljne or- 
ganizacije, ustanovitelj zdravstvene delovne 

organizacije, v kateri sestavi je, republiški OPOMBE: 
upravni organ za zdravstveno varstvo ali zain- 
teresirana zdravstvena skupnost začne posto- 
pek za njeno odpravo. 

VIII. VSEBINA IN ORGANIZACIJSKE 
OBLIKE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI 

59. člen 

Zdravstvene storitve opravljajo delavci 
zdravstvenih organizacij v osnovni, ambulant- 
no-specialistični in bolnišnični zdravstveni 
dejavnosti, specialni zavodi in inštituti, poli- 
klinike, zavodi za socialno medicino in higie- 
no, lekarne in naravna zdravilišča. 

Klinike in inštituti opravljajo zdravstvene 
storitve v povezavi s pedagoško ter znanstve- 
no-raziskovalno dejavnostjo. 

60. člen 

Zdravstvene storitve v osnovni zdravstveni 
dejavnosti opravljajo delavci zlasti v ambulan- 
tah, dispanzerjih, zdravstvenih postajah v de- 
lovnih organizacijah, v zdravstvenih postajah 
v krajevnih skupnostih, v splošnih in poseb- 
nih socialnih zavodih, v zdravstvenih domovih 
ter v ustrezno organiziranih delovnih enotah 
drugih zdravstvenih organizacij. Pri tem upo- 
rabljajo zlasti dispanzersko metodo dela. 

61. člen 

Ambulanta opravlja zdravstvene storitve na 
področju splošne medicine in splošnega zo- 
bozdravstva. 

Dispanzer opravlja zdravstvene storitve po 
dispanzerski metodi dela za posamezne sku- 
pine prebivalstva glede na določene biološke, 
socialne in bolezenske značilnosti. 

Zdravstvena postaja v organizaciji združe- 
nega dela opravlja najmanj zdravstvene in 
zobozdravstvene storitve osnovne zdravstve- 
ne dejavnosti, zlasti na ožjem strokovnem po- 
dročju zdravstvenega varstva pri delu za po- 
trebe uporabnikov v organizaciji združenega 
dela. 

Zdravstvena postaja v krajevni skupnosti 
opravlja najmanj zdravstvene storitve na po- 
dročju splošne medicine, zobozdravstva in 
patronaže v osnovni zdravstveni dejavnosti za 
potrebe uporabnikov na območju ene ali več 
sosednjih krajevnih skupnosti. 

Zdravstveni dom opravlja na območju obči- 
ne najmanj zdravstvene storitve osnovne 
zdravstvene dejavnosti na področju splošne 
medicine, zdravstvenega varstva žensk, otrok 
in mladine, zdravstvenega varstva borcev 
NOV, medicine dela, prometa in športa, pnev- 
moftiziologije, mladinskega in splošnega zo- 
bozdravstva, psihiatrije, patronaže ter osnov- 
ne higiene in epidemiologije, če te za območ- 
je zdravstvenega doma ne organizira zavod za 
socialno medicino in higieno. 

V zdravstvenem domu je lahko organizira- 
no tudi opravljanje zdravstvenih storitev v 
zvezi z laboratorijsko in rentgenološko diag- 
nostiko in na področju fizikalne medicine na 
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OPOMBE: strokovni ravni osnovnega zdravstvenega var- 
stva, če teh potreb ni mogoče zadovoljevati v 
okviru zmogljivosti specialistične in bolniš- 
nične zdravstvene dejavnosti. 

Delavci zdravstvenega doma lahko organi- 
zirajo v okviru delokroga zdravstvenega doma 
tudi opravljanje konziliarnih specialističnih 
storitev, če so za to izpolnjeni potrebni ka- 
drovski in tehnični pogoji in izkazana potreba 
in je izvrševanje teh storitev sestavni del pro- 
grama zdravstvenega varstva. 

Zdravstveni dom mora zagotoviti tudi 
zdravstvene storitve nujne medicinske pomo- 
či in reševalnega prevoza, če izvrševanje teh 
storitev ni organizirano drugače. 

Delavci zdravstvenih organizacij iz tega čle- 
na zagotavljajo v primeru potrebe tudi zdrav- 
stvene storitve na domu bolnika. 

62. člen 

Bolnišnica opravlja specialistične zdrav- 
stvene storitve pri ambulantno ali stacionarno 
obravnavanih bolnikih oziroma poškodova- 
nih, oddelek bolnišnice pa specialistične 
zdravstvene storitve določene medicinske 
stroke ali več med seboj strokovno povezanih 
medicinskih strok. 

Po svojem namenu so bolnišnice lahko: 
splošne bolnišnice za zdravljenje več vrst 
obolenj, specialne bolnišnice za zdravljenje 
posameznih vrst obolenj ali obolenj določe- 
nih bioloških skupin ter klinične bolnišnice, ki 
poleg zdravljenja opravljajo za medicinsko fa- 
kulteto Univerze učne . Splošna bolnišnica 
mora zagotoviti uporabnikom na svojem ob- 
močju najmanj zdravstvene storitve kirurgič- 
ne, internistične, ginekološko-porodniške in 
pediatrične stroke, če pa zagotavlja zdrav- 
stvene storitve za uporabnike širšega gravita- 
cijskega območja pa še storitve infektološke, 
pnevmoftiziološke, otorinolaringološke, oku- 
listične, urološke, travmatološke, ortopedske, 
nevrološko-psihiatrične, dermatološke in nu- 
klearnomedicinske stroke. 

Delavci bolnišnice morajo zagotoviti upo- 
rabnikom tudi potrebne zdravstvene storitve 
rentgenološke, laboratorijske, anesteziolo- 
ške, transfuziološke, fizioterapevtske, lekarni- 
ške in patološko-anatomske stroke ter stori- 
tve prehrane, namestitve in osebne higiene 
ter službe nujne medicinske pomoči in reše- 
valnega prevoza. 

63. člen 

Poliklinika opravlja specialistične zdrav- 
stvene storitve na področju več medicinskih 
strok pri ambulantno obravnavanih bolnikih 
oziroma poškodovanih. 

64. člen 

Zavod za socialno medicino in higieno 
opravlja specialistične zdravstvene storitve na 
področju socialne medicine, higiene in epide- 
miologije. 

65. člen 

Lekarna opravlja zdravstvene storitve na 
področju preskrbe prebivalstva in zdravstve- 
nih organizacij z zdravili in sanitetnim mate- 
rialom. 

Lekarna mora imeti stalno na zalogi potre- 
bam primerne količine in vrste zdravil ter 
sredstev za zdravljenje in za varstvo zdravja 
ter zagotoviti mora to preskrbo tudi v izrednih 
razmerah, ob naravnih in drugih hudih nesre- 
čah ter v pogojih splošnega ljudskega od- 
pora. 

66. člen 

Zdravstveni center opravlja zdravstvene 
storitve osnovne, ambulantno-specialistične 
in bolnišnične zdravstvene dejavnosti ter nuj- 
no medicinsko pomoč in reševalne prevoze, 
lahko pa tudi zdravstvene storitve preskrbe z 
zdravili in sanitetnim materialom. 

67. člen 

Specialni zavod, klinika oziroma inštitut 
opravlja zdravstvene, pedagoške in razisko- 
valne storitve klinične zdravstvene dejavnosti 
posamezne ali več sorodnih medicinskih 
strok. 

68. člen 

Klinični center opravlja zdravstvene storitve 
klinične zdravstvene dejavnosti ter pedago- 
ške in raziskovalne storitve v povezavi z medi- 
cinsko fakulteto, s fakulteto za naravoslovje 
in tehnologijo, z drugimi zdravstvenimi šola- 
mi ter z drugimi organizacijami združenega 
dela na področju zdravstvenega varstva. 

Klinični center ter klinike in inštituti so 
dolžni strokovno pomagati drugim zdravstve- 
nim organizacijam, jih seznanjati z novimi 
medicinskimi dosežki ter skrbeti za uvajanje 
novih postopkov in novih metod strokovnega 
dela. Klinike in inštituti v sodelovanju z medi- 
cinsko fakulteto in drugimi zdravstvenimi, ra- 
ziskovalnimi in vzgojnoizobraževalnimi orga- 
nizacijami oblikujejo tudi strokovno medicin- 
sko doktrino kot eno izmed obveznih strokov- 
nih podlag za izvrševanje zdravstvenih stori- 
tev, programov zdravstvenih storitev oziroma 
določene zdravstvene dejavnosti ter za spre- 
jemanje normativov in standardov na področ- 
ju zdravstvenega varstva. 

Klinike in inštituti opravljajo strokovno in- 
strukcijsko nadzorstvo nad strokovnim medi- 
cinskim delom drugih zdravstvenih organiza- 
cij in zdravstvenih delavcev. 

69. člen 

Naravno zdravilišče opravlja zdravstvene 
storitve medicinske rehabilitacije bolnikov, 
poškodovanih in rekonvalescentov z uporabo 
naravnih zdravilnih sredstev ter ob uporabi 
diagnostičnih, fizioterapevtskih in drugih te- 
rapevtskih metod in sredstev. 

Naravno zdravilišče zagotavlja tudi druge 
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zdravstvene storitve, ki so uporabnikom po- 
trebne glede narave bolezni ali poškodbe, ter 
storitve namestitve, prehrane in osebne hi- 
giene. 

Naravno zdravilišče se v skladu z zakonom 
lahko ukvarja z zdraviliškim turizmom. 

70. člen 

Poleg organizacijske oblike in vsebine dela 
zdravstvene dejavnosti iz tega zakona lahko 
ustanovitelj, zainteresirana zdravstvena skup- 
nost, družbenopolitična skupnost, sindikat in 
drugi udeleženci družbenih dejavnosti dolo- 
čijo še druge organizacijske oblike in vsebino 
dela zdravstvene organizacije. 

Natančnejše pogoje in merila za organizira- 
nost, povezovanje, združevanje in delitev dela 
zdravstvenih organizacij določijo udeleženci 
v svobodni menjavi dela s samoupravnim 
sporazumom o delitvi dela, ki ga sklenejo za 
območje Socialistične republike Slovenije 
oziroma z družbenim dogovorom, ki ga na 
podlagi 327. člena zakona o združenem delu 
sklenejo udeleženci na območju pristojnih 
družbenopolitičnih skupnosti. V samouprav- 
nem sporazumu oziroma družbenem dogovo- 
ru natančneje razčlenijo merila za uporabo v 
zakonu določenih pogojev. 

71. člen 

Zdravstvene organizacije morajo izpolnje- 
vati minimalne strokovne in tehnične pogoje, 
ki zagotavljajo varno delo izvajalcem in var- 
nost uporabnikov zdravstvenih storitev. Nji- 
hovo izvrševanje nadzirajo pristojne inšpek- 
cije. 

72. člen 

Za učinkovitejše izvajanje zdravstvenega 
varstva, za pospeševanje strokovnega na- 
predka, dela in poslovanja ter za druge skup- 
ne namene in potrebe lahko zdravstvene or- 
ganizacije ustanovijo skupnost za medseboj- 
no plansko in poslovno sodelovanje. 

Načela, naloge in organizacijo skupnosti 
ter medsebojne pravice, obveznosti in odgo- 
vornosti se določijo v samoupravnem spora- 
zumu o ustanovitvi te skupnosti. 

73. člen 

Zdravstvene organizacije sodelujejo z izo- 
braževalnimi organizacijami, ki izvajajo 
usmerjeno izobraževanje zdravstvenih smeri 
pod pogoji in na način, kot se v skladu z 
zakonom dogovorijo neposredno in v okviru 
posebne izobraževalne skupnosti. 

74. člen 

Zdravstvene skupnosti, zdravstvene in dru- 
ge organizacije združenega dela ter druge 
zainteresirane samoupravne organizacije in 
skupnosti skupno določijo ali ustanovijo 
zdravstveno ali drugo organizacijo, ki izvršuje 
analitične, planske, strokovno-administrativ- 

ne, evidenčno-statistične, informacijske, ra- OPOMBE: 
zvojne, znanstvenoraziskovalne in instruktaž- 
ne naloge na področju organizacije dela, eko- 
nomike, družbenoekonomskih odnosov, pla- 
niranja in informatike za potrebe uporabnikov 
in izvajalcev zdravstvenega varstva, organov 
družbenopolitičnih skupnosti in drugih zain- 
teresiranih. 

IX. SAMOUPRAVLJANJE V 
ZDRAVSTVENIH ORGANIZACIJAH 

75. člen 

Delavci zdravstvenih organizacij uresniču- 
jejo svoje pravice samoupravljanja z osebnim 
izjavljanjem ter po delegatih v delavskem sve- 
tu zdravstvene organizacije v skladu z ustavo, 
zakonom, samoupravnim sporazumom o 
združevanju dela delavcev in statutom. 

76. člen 

V zadevah posebnega družbenega pomena 
sodelujejo v delavskem svetu zdravstvene or- 
ganizacije in enakopravno odločajo skupaj z 
delegati delavcev zdravstvene organizacije 
tudi delegati ustanovitelja, družbenopolitične 
skupnosti, krajevnih skupnosti in družbeno- 
političnih organizacij ter drugih samouprav- 
nih organizacij in skupnosti (v nadaljnjem be- 
sedilu: delegati družbene skupnosti). 

Ustanovitelj v soglasju s skupščino družbe- 
nopolitične skupnosti določi, katere samo- 
upravne organizacije in skupnosti delegirajo 
svoje delegate v delavski svet zdravstvene or- 
ganizacije in koliko jih vsaka delegira. 

V primerih in na način, določen z zakonom, 
samoupravnim sporazumom in drugim sploš- 
nim aktom soodločajo v organih upravljanja 
zdravstvenih organizacij po svojih delegatih 
tudi samoupravno organizirani uporabniki. 

V zdravstveni organizaciji, ki ima manj kot 
30 delavcev, soodločajo v zadevah iz prvega 
in tretjega odstavka tega člena delegati sku- 
paj z delavci te zdravstvene organizacije. 

77. člen 

Kadar v zadevah posebnega družbenega 
pomena enakopravno soodločajo v delav- 
skem svetu zdravstvene organizacije delegati 
delavcev, delegati družbene skupnosti in de- 
legati uporabnikov je odločitev sprejeta, če so 
jo sprejeli delegati delavcev, delegati družbe- 
ne skupnosti in delegati uporabnikov, ki so 
udeleženi v svobodni menjavi dela. 

78. člen 

Posebnega družbenega pomena so zlasti: 
sprejemanje določenih samoupravnih sploš- 
nih aktov, ki zadevajo širši interes, razvojni 
programi in razširjena reprodukcija, določa- 
nje pogojev za pridobivanje dohodka, finanč- 
ni načrt in zaključni račun zdravstvene orga- 
nizacije, cene zdravstvenih storitev, statusne 
spremembe, kadrovska politika, imenovanje 
in razreševanje ter odgovornost individualne- 
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OPOMBE; ga oziroma kolegijskega poslovodnega orga- 
na in delavcev s posebnimi pooblastili in od- 
govornostmi ter obravnavanje stanja in dela 
ter problematike zdravstvene organizacije s 
stališča izpolnjevanja njenih nalog. 

Sporazumevanje o svobodni menjavi dela 
vključuje zlasti: programe zdravstvenega var- 
stva oziroma programe zdravstvenih storitev, 
pogoje za izvrševanje medsebojnih obvezno- 
sti, pravic in odgovornosti, višino cene oziro- 
ma povračila, medsebojna jamstva za prevze- 
te obveznosti in odgovornosti ter druga vpra- 
šanja, ki izhajajo iz skupnih interesov svobo- 
dne menjave dela oziroma so-skupnega po- 
mena. 

79. člen 

Poslovodni organ zdravstvene organizacije 
je individualni poslovodni organ ali kolegijski 
poslovodni organ. 

Individualni poslovodni organ oziroma 
predsednik kolegijskega poslovodnega orga- 
na zdravstvene organizacije mora imeti viso- 
ko strokovno izobrazbo; izjemoma ima lahko 
višjo strokovno izobrazbo individualni poslo- 
vodni organ oziroma predsednik kolegijskega 
poslovodnega organa tiste temeljne zdrav- 
stvene organizacije, ki ne opravlja zdravstve- 
nih storitev kot svojo osnovno dejavnost. 

Zdravstvena organizacija, v kateri indivi- 
dualni poslovodni organ oziroma predsednik 
kolegijskega poslovodnega organa nima nje- 
ni dejavnosti ustrezne zdravstvene izobrazbe, 
mora določiti delavca z visoko zdravstveno 
izobrazbo, ki je odgovoren za medicinsko 
delo. 

Individualni poslovodni organ oziroma 
predsednik kolegijskega poslovodnega orga- 
na zdravstvene organizacije imenuje na pod- 
lagi določb zakona delavski svet. 

80. člen 

Zdravstvena organizacija ima statut in dru- 
ge samoupravne splošne akte, ki jih določa 
zakon; sprejmejo jih delavci zdravstvene or- 
ganizacije po postopku in na način, ki ga 
določa zakon. 

V statutu zdravstvene organizacije določijo 
delavci poleg zahtev, ki jih določa zakon, tudi 
pogoje in način izvajanja dejavnosti zdrav- 
stvene organizacije in njeno notranjo organi- 
zacijo, upoštevaje posebni družbeni interes, 
ki ga uresničujejo. 

Statut zdravstvene organizacije velja, ko 
dasta nanj svoje soglasje pristojna družbeno- 
politična in zdravstvena skupnost. 

X. STROKOVNOST DELA IN 
STROKOVNO NADZORSTVO 

81. člen 

Delavci v zdravstveni organizaciji zagotav- 
ljajo strokovnost dela s stalnim spremljanjem 
razvoja medicinske znanosti, s poglabljanjem 
znanja in praktičnih izkušenj, s stalnim in 
programiranim strokovnim izpopolnjevanjem 

delavcev, z ustrezno notranjo organizacijo in 
razporejanjem delavcev k posameznim nalo- 
gam in opravilom, s svoji dejavnosti ustreno 
tehnično opremljenostjo, z medsebojno izme- 
njavo strokovnjakov, s stalnim strokovnim 
nadzorom ter s spremljanjem, preverjanjem in 
ocenjevanjem svojega dela in s sodelovanjem 
z drugimi zdravstvenimi organizacijami, pred- 
vsem s klinikami, inštituti ter z ustreznimi 
fakultetami in zdravstvenimi šolami. 

82. člen 

Zdravstvene in druge organizacije, ki 
opravljajo klinično zdravstveno varstvo, in 
ustrezne fakultete so dolžne pomagati zdrav- 
stvenim organizacijam pri zboljševanju stro- 
kovnosti njihovega dela, jih seznanjati z novi- 
mi medicinskimi dosežki in skrbeti, da se uva- 
jajo novi postopki in nove metode strokovne- 
ga dela. 

Način oblikovanja enotnih doktrinarnih sta- 
lišč in uresničevanja strokovne pomoči iz 
prejšnjega odstavka se določi v samouprav- 
nem sporazumu. 

83. člen 

Nadzorstvo nad delom zdravstvenih organi- 
zacij in delavcev, ki opravljajo zdravstvene 
storitve, se opravlja kot strokovno instrukcij- 
sko nadzorstvo ali kot upravno nadzorstvo. 

84. člen 

Strokovno instrukcijsko nadzorstvo ima na- 
men, da se izboljša strokovnost dela zdrav- 
stvenih organizacij in delavcev, ki opravljajo 
zdravstvene storitve, da se odredijo ustrezni 
ukrepi in da se odpravijo ugotovljene nepra- 
vilnosti. 

Strokovno instrukcijsko nadzorstvo organi- 
zirajo in izvajajo klinike in inštituti na osnovi 
programa, ki ga sprejme zdravstvena skup- 
nost Slovenije v soglasju z republiškim uprav- 
nim organom za zdravstveno varstvo. 

Sredstva za strokovno instrukcijsko nad- 
zorstvo zagotovijo uporabniki in izvajalci 
zdravstvenih storitev v skladu s pogoji uresni- 
čevanja medsebojnih pravic, obveznosti in 
odgovornosti v samoupravnih sporazumih. 

85. člen 

Upravno nadzorstvo nad delom zdravstve- 
nih organizacij in zdravstvenih delavcev izva- 
ja za zadeve zdravstvenega varstva pristojni 
upravni organ družbenopolitične skupnosti. 

86. člen 

Zaradi učinkovitega opravljanja upravnega 
nadzorstva opravlja republiški upravni organ 
za zdravstveno varstvo strokovne preglede 
dela zdravstvene organizacije ali zdravstvene- 
ga delavca. Ta pregled se izvaja po določe- 
nem programu ali kot izredni pregled, če je 
podan sum, da gre za kršitev predpisov o 
zdravstvenem varstvu. Strokovni pregled se 
opravlja na način, ki ga določi predstojnik 
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republiškega upravnega organa za zdravstve- 
no varstvo. 

87. člen 

Pregled v primerih iz prejšnjega člena lahko 
zahtevajo uporabniki in izvajalci zdravstvenih 
storitev, družbenopolitična in zdravstvena 
skupnost, ustanovitelj zdravstvene organiza- 
cije, državni organ in sama zdravstvena orga- 
nizacija ter prizadeta organizacija združene- 
ga dela ali druga organizacija oziroma priza- 
deti občan. 

Izredni strokovni pregled na zahtevo posa- 
meznega uporabnika ali izvajalca oziroma ob- 
čana odredi predstojnik republiškega uprav- 
nega organa za zdravstveno varstvo potem, 
ko je presodil utemeljenost zahteve. 

88. člen 

Republiški upravni organ za zdravstveno 
varstvo na podlagi ugotovitev strokovnega 
pregleda odredi ustrezne ukrepe. 

Če opravlja strokovni pregled posebna 
strokovna komisija, lahko izjemoma ukrepa 
tudi sama, da se prepreči neposredna nevar- 
nost, ki bi utegnila nastati za zdravje ljudi ali 
za zdravstvene razmere. 

Zoper ukrepe, ki jih odredi strokovna komi- 
sija, ima zdravstvena organizacija v osmih 
dneh pravico ugovora na republiški upravni 
organ za zdravstveno varstvo. Ugovor ne za- 
drži izvršitve ukrepov. 

89. člen 

Stroške strokovnega pregleda nosi tisti, ki 
ga je zahteval. V primeru ugotovljenih nepra- 
vilnosti nosi stroške prizadeta zdravstvena or- 
ganizacija. 

Če je strokovni pregled zahteval posamezni 
uporabnik ali izvajalec zdravstvenega varstva 
oziroma občan in ne gre za nepravilnosti 
zdravstvene organizacije, nosita stroške pri- 
stojna družbenopolitična in zdravstvena 
skupnost. 

XI. POSEBNI POGOJI DELA TER 
PRAVICE IN OBVEZNOSTI PRI 
IZVAJANJU ZDRAVSTVENEGA 
VARSTVA 

90. člen 

Vsakdo ima pravico do zdravstvenega var- 
stva in dolžnost zagotavljati možnost za nje- 
govo uresničevanje. 

Vsakdo je dolžan skrbeti za svoje zdravje; 
nihče ne sme ogrožati zdravja drugim. 

Vsakdo ima pravico do proste izbire zdrav- 
nika in zdravstvene organizacije. 

91. člen 

Zdravstvena organizacija in delavci, ki 
opravljajo zdravstvene storitve, izvajajo 
zdravstveno varstvo po načelih sodobne me- 
dicinske in drugih znanosti, po preizkušeni 

medicinski doktrini ter po načelih enotnosti OPOMBE: 
medicine s preventivnega, kurativnega in so- 
cialno-medicinskega vidika, in ob upošteva- 
nju etičnih meril samoupravne socialistične 
družbe ter po načelih kodeksa etike zdrav- 
stvenih delavcev. 

92. člen 

Za mladoletne osebe in za osebe pod skrb- 
ništvom lahko zahtevajo zdravstveno varstvo 
tudi njihovi zakoniti zastopniki oziroma skrb- 
niki, za delavce njihove organizacije združe- 
nega dela, za delovne ljudi in njihove družin- 
ske člane - upravičence do pravic iz zdrav- 
stvenega varstva in do drugih pravic socialne 
varnosti pa tudi organ pristojne zdravstvene 
skupnosti. 

Mladoletne osebe ali osebe pod skrbniš- 
tvom na zahtevo zakonitega zastopnika oziro- 
ma skrbnika ni mogoče odpustiti z zdravlje- 
nja, če bi bilo s tem huje ogroženo njeno 
zdravje ali zdravje drugih in če s tem ne sogla- 
ša zdravnik, ki tako osebo zdravi. 

93. člen 

Pri uveljavljanju zdravstvenega varstva je 
edino merilo prednosti nujnost zdravstvenega 
posega, težavnost bolezenskega primera in 
usposobitev za življenje in delo. 

Pri izvajanju zdravstvenega varstva morajo 
zdravstveni in drugi delavci, ki opravljajo 
zdravstvene storitve, upoštevati bolnikovo 
osebnost in spoštovati njegovo človeško do- 
stojanstvo. 

Zdravstveni in drugi delavci, ki opravljajo 
zdravstvene storitve, morajo ravnati z bolniki 
ob enakih pogojih enako. 

94. člen 

Pri uveljavljanju zdravstvenega varstva je 
vsakomur zagotovljeno: 

- pravica do ugovora na pristojni organ 
zdravstvene organizacije oziroma zdravstve- 
ne skupnosti, če bolnik meni, da niso bila 
uporabljena zadosti učinkovita sredstva za 
njegovo zdravljenje ali da so bila kršena etič- 
na načela; 
- pravica, da lahko bolnik zahteva konzi- 

liarni pregled, posvetovanje z zdravnikom, ki 
ga sam izbere, ter preizkus strokovnosti dela 
zdravstvene organizacije oziroma njene stro- 
kovne enote oziroma delavca na področju 
zdravstvenega varstva; 

- pravica, da izve za diagnozo bolezni in za 
prognozo zdravljenja, če to po mnenju zdrav- 
nika, ki ga zdravi, ne bi poslabšalo njegovega 
zdravja ali zmanjšalo možnosti zdravljenja; 
podatke o diagnozi in prognozi zdravljenja da 
bolniku in njegovi družini oziroma skrbniku le 
zdravnik; 

- pravica, da so kirurški in drugi medicin- 
ski posegi dovoljeni samo z vnaprejšnjo pri- 
volitvijo s posegom in z morebitnimi posledi- 
cami seznanjenega bolnika oziroma staršev 
ali skrbnika, če je bolnik mladoleten ali nima 
opravilne sposobnosti. V nujnih primerih, ko 
je v nevarnosti bolnikovo življenje, so kirurški 
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OPOMBE: aii drugi posegi dopustni tudi brez vnaprejš- 
nje privolitve bolnika, če je v takem stanju, da 
ne more odločati sam oziroma zaradi nujnosti 
no mogoče dobiti privolitve staršev ali skrb- 
nika. 

95. člen 

V celovitem procesu prevencije, diagnosti- 
ciranja, zdravljenja in medicinske rehabilita- 
cije se morajo izvajalci in uporabniki zdrav- 
stvenih storitev ravnati tako, da med zdrav- 
stvenimi storitvami, pri katerih je upravičeno 
pričakovati enak učinek, izvršujejo tiste, ki 
pomenijo manjšo materialno obremenitev 
uporabnikov. Pri tem se ravnajo po načelih 
stopnjevite obravnave in postopkov na stro- 
kovno zahtevnejših področjih zdravstvenega 
varstva potem, ko so izčrpane vse druge mož- 
nosti. 

Zdravstvenim delavcem morajo biti na raz- 
polago vsi dokumentirani podatki in izvidi 
prejšnjih faz obravnave bolnika. 

96. člen 

Zdravstveni in drugi delavci, ki opravljajo 
zdravstvene storitve, so pri opravljanju le-teh 
in v mejah njim določenega delovnega po- 
dročja in strokovne izobrazbe samostojni in 
neodvisni ter za svoje delo odgovorni. 

Vodja ekip zdravstvenih in drugih delavcev, 
ki opravljajo zdravstvene storitve, in predstoj- 
niki delovnih enot, ki zanemarijo potrebno 
nadzorstvo ali zaupajo opravljanje določene- 
ga dela delavcu, ki za to ni strokovno uspo- 
sobljen ali ki ni pokazal potrebnih osebnih 
lastnosti za opravljanje takšnega dela, so za 
to odgovorni. 

Zdravstveni in drug delavec, ki opravlja 
zdravstvene storitve, lahko zaradi izobraževa- 
nja in strokovnega izpopolnjevanja zaupa 
drugemu delavcu posamezna zdravstvena 
opravila, za katera se ta usposablja, vendar ga 
mora pri tem strokovno nadzorovati in je za 
njegovo delo odgovoren. 

97. člen 

Zdravstvena organizacija in zdravstveni ter 
drugi delavci, ki opravljajo zdravstvene stori- 
tve, morajo dati vsakemu nujno zdravstveno 
pomoč v okviru svoje strokovne usposoblje- 
nosti. To velja za delavce na področju zdrav- 
stvenega varstva tudi zunaj njihovega redne- 
ga dela in ne glede na to, ali so za tako pomoč 
izrecno zaprošeni ali ne. 

Za nujno zdravstveno pomoč se ne sme 
vnaprej zahtevati plačila. 

Dolžnost občana je, da v nujnih primerih po 
svojih zmožnostih daje drugemu prvo pomoč. 

98. člen 

Pri opravljanju nalog zdravstvenega varstva 
so zdravstveni in drugi delavci, ki opravljajo 
zdravstvene storitve, dolžni varovati poklicno 
skrivnost. 

Za poklicno skrivnost se šteje vse, kar 
zdravstveni in drugi delavci pri opravljanju 

svojega poklica izvedo o bolezni ter o osebnih 
ali družinskih razmerah bolnika. 

K varovanju poklicne skrivnosti so zavezani 
tudi drugi, ki so pri opravljanju svojega dela 
izvedeli za podatke, ki so poklicna skrivnost. 

Dolžnosti varovanja poklicne skrivnosti lah- 
ko razreši zdravstvenega ali drugega delavca 
prizadeti bolnik. 

Zdravstvene organizacije in zdravstvene 
skupnosti morajo urediti svoje strokovno po- 
slovanje in dokumentacijo tako, da je poklic- 
na skrivnost vselej varovana; to velja tudi za 
njihovo poslovanje z državnimi organi in or- 
ganizacijami združenega dela, če v posebnih 
predpisih ni drugače določeno. 

99. člen 

Bolnik, ki umre v zdravstveni organizaciji, 
mora biti obduciran. Izjemoma lahko na željo 
svojcev umrlega predstojnik strokovne enote 
odloči, da se obdukcija opusti, če je vzrok 
smrti nesporen in če se zdravnik, ki je zdravil 
umrlega, s tem strinja. 

100. člen 

V skladu z določbami tega zakona in ko- 
deksa etike zdravstvenih delavcev samou- 
pravni splošni akt zdravstvene organizacije in 
zdravstvene skupnosti podrobneje določi 
splošne obveznosti in odgovornosti zdrav- 
stvenih in drugih delavcev, ki opravljajo 
zdravstvene storitve, ter uredi pravice in dolž- 
nosti bolnikov pri uveljavljanju zdravstvenega 
varstva in način uveljavljanja teh pravic. 

101. člen 

Zdravstveni in drugi delavci, ki opravljajo 
zdravstvene storitve, ne smejo zapustiti svoje- 
ga delovnega mesta, dokler ne dobe nadome- 
stitve, čeprav je njihov delovni čas potekel, če 
bi to pomenilo nevarnost za zdravje ljudi. 

102. člen 

Delovni čas in poslovni čas zdravstvene or- 
ganizacije ter njihovo razporeditev v dnevu in 
tednu določajo uporabniki in izvajalci zdrav- 
stvenih storitev s samoupravnim sporazu- 
mom tako, da zagotavlja potrebam uporabni- 
kov najlažjo dostopnost. 

V samoupravnem sporazumu določijo upo- 
rabniki in izvajalci zdravstvenega varstva tudi 
zdravstvene organizacije, katerih zdravstvene 
storitve morajo biti uporabnikom dostopne v 
vsakem času; pri tem se dogovorijo in določi- 
jo, v katerih zdravstvenih organizacijah ali 
delih zdravstvenih organizacij se organizira 
dela neprekinjeno, v izmenah oziroma v delje- 
nem delovnem času. 

103. člen 

Delavci v zdravstvenih organizacijah mora- 
jo svoje delo organizirati tako, da izpolnijo 
svoje delovne obveznosti do uporabnikov iz 
samoupravnega sporazuma o temeljih planov 
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in drugih samoupravnih sporazumov ter po- 
godb v okviru polnega delovnega časa (42- 
urnega delovnega tedna). 

104. člen 

Delo v podaljšanem delovnem času se lah- 
ko opravi: 

- če nastopijo izjemna in nepredvidena 
stanja, ki bi lahko onemogočila izvršitev de- 
lovnega procesa; 

- če je zaradi nujnosti in neodložljivosti 
medicinski ukrep oziroma intervencijo treba 
pričeti izvajati, koje zanjo nastopila medicin- 
ska indikacija ne glede na to, kdaj bo inter- 
vencija zaključena; 

- če zaradi začasne odsotnosti delavcev, ki 
jo z ustrezno organizacijo dela in prerazpore- 
ditvijo ostalih delavcev ni mogoče nadomesti- 
ti, ne bi bilo mogoče izpolniti delovnih obvez- 
nosti ali ne pravočasno izvršiti medicinske 
intervencije ali drugega neodložljivega zdrav- 
stvenega ukrepa oziroma opravila, s čemer bi 
bila povzročena škoda na zdravju uporabnika 
ali pa večja materialna škoda. 

Dežurstvo je poseben in izjemen pogoj dela 
delavca v zdravstveni organizaciji, za katere- 
ga je značilna potreba prisotnosti na delov- 
nem'mestu povezana z neogibnim izvrševa- 
njem zdravstvenih storitev v nujnih primerih 
in tega dela ni mogoče organizirati v izmenah. 

Stalna pripravljenost je poseben in izjemen 
pogoj dela delavca na področju zdravstvene- 
ga varstva, ki mora biti dosegljiv zaradi more- 
bitne potrebe po zdravstvenih storitvah v nuj- 
nih primerih. 

105. člen 

S samoupravnim splošnim aktom delavci 
zdravstvene organizacije v skladu s pogoji 
zakona in v skladu z obveznostmi, prevzetimi 
v svobodni menjavi dela, določijo dela, ki jih 
je opraviti v podaljšanem delovnem času, v 
dežurstvu in v stalni pripravljenosti ter pogoje 
za opravljanje teh del in nalog. 

V primerih iz prejšnjega člena morajo de- 
lavci v zdravstveni organizaciji ob koncu vsa- 
kega meseca opraviti analizo in preveriti 
upravičenost ter potrebo po takem delu, da bi 
uvedli ustrezne ukrepe pri organizaciji dela in 
določitvi delovnega časa, v primeru potrebe 
pa tudi ukrepe za nadomestitev manjkajočih 
delavcev z novimi. 

106. člen 

Udeleženci v svobodni menjavi dela upora- 
bijo pri opredelitvi standardov in normativov 
zdravstvenih storitev, opravljenih med dežur- 
stvom in stalno pripravljenostjo, enake stro- 
kovne in delovne normative kot za izvrševanje 
zdravstvenih storitev v rednem delovnem 
času. 

V primerih, ko pri posameznem delavcu na 
osnovi teh normativov ugotovljen porabljeni 
delovni čas skupno z delom v rednem delov- 
nem času preseže 42-urno tedensko obvez- 

nost, se razlika šteje kot delo v podaljšanem 
delovnem času in kot poseben delovni pogoj. 

107. člen 

Pri izvajanju zdravstvenega varstva sodelu- 
jejo zdravstvene organizacije zlasti z družbe- 
nopolitičnimi in zdravstvenimi skupnostmi, s 
krajevnimi skupnostmi in družbenopolitični- 
mi organizacijami ter z drugimi samoupravni- 
mi organizacijami in skupnostmi, s sanitetno 
službo Jugoslovanske ljudske armade, s sani- 
tarno in z drugimi inšpekcijami, z Rdečim 
križem Slovenije in z Gorsko reševalno služ- 
bo, s šolami za izobraževanje delavcev, ki 
opravljajo naloge zdravstvenega varstva, s 
strokovnimi društvi zdravstvenih delavcev in z 
drugimi društvi. 

108. člen 

Samoupravno organizirani uporabniki in 
izvajalci zdravstvenega varstva v zdravstvenih 
organizacijah in zdravstvenih skupnostih, ter 
organi družbenopolitičnih skupnosti in druge 
zainteresirane samoupravne organizacije in 
skupnosti spremljajo in proučujejo zdravstve- 
no stanje in higienske razmere prebivalstva, 
potrebe in interese po zdravstvenem varstvu, 
razvitost, organiziranost in učinkovitost 
zdravstvenih organizacij, družbenoekonom- 
ske odnose in druga vprašanja s področja 
zdravstvenega varstva s posebnim zdravstve- 
no-informativnim sistemom, ki je sestavni del 
družbenega sistema informiranja. 

Najnujnejši obseg potrebnih informacij in 
podatkov, enoten način evidentiranja, zbira- 
nja in obdelave podatkov ter obveznosti upo- 
rabnikov in izvajalcev zdravstvenega varstva 
določi poseben zakon. 

XII. DELAVCI, KI OPRAVLJAJO 
ZDRAVSTVENE STORITVE 

109. člen 

Zdravstvene storitve opravljajo strokovno 
usposobljeni delavci, ki imajo ustrezno stro- 
kovno izobrazbo za opravljanje medicinskih 
del in nalog, drugih z zdravstvenim varstvom 
povezanih strokovnih del in nalog oziroma 
ustrezno usposobitev za opravljanje določe- 
nih opravil v zvezi z zdravstvenimi storitvami. 

Poleg predpisane strokovne usposobitve 
morajo delavci, ki opravljajo zdravstvene sto- 
ritve, izpolnjevati tudi druge pogoje, določene 
v zakonu in na njegovi podlagi izdanih pred- 
pisih in v samoupravnem splcjšnem aktu 
zdravstvene organizacije. 

110. člen 

Delavci, ki opravljajo zdravstvene storitve 
oziroma strokovna dela in naloge v zvezi z 
zdravstvenimi storitvami, morajo imeti sred- 
njo, višjo ali visoko strokovno izobrazbo na 
področju medicinskih oziroma drugih strok. 

Delavci, ki ne opravljajo zdravstvenih stori- 
tev iz prejšnjega odstavka ampak opravljajo 

OPOMBE: 
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OPOMBE: določena opravila v zvezi z zdravstvenimi sto- 
ritvami, imajo ustrezno nižjo strokovno izo- 
brazbo oziroma ustrezno usposobitev na 
delu. 

111. člen 

Opredelitev del, nalog in opravil delavcev 
na področju zdravstvenega varstva z določi- 
tvijo načina in stopnje izobraževanja in uspo- 
sabljanja ter opis dela posameznih poklicev 
bo določil poseben izvršilni predpis, ki ga bo 
izdal republiški upravni organ za zdravstveno 
varstvo. 

112. člen 

Delavci, ki opravljajo strokovna dela in na- 
loge zdravstvenega varstva, smejo samostoj- 
no opravljati te naloge in dela potem, ko so 
določeno dobo d§lali v zdravstvenih organi- 
zacijah kot pripravniki in opravili strokovni 
izpit. 

Pripravništvo traja za delavce s srednjo 
strokovno izobrazbo šest mesecev, z višjo 
strokovno izobrazbo devet mesecev in z viso- 
ko strokovno izobrazbo dvanajst mesecev. 

Na predlog mentorja lahko republiški 
upravni organ za zdravstveno varstvo posa- 
mezniku pripravniško dobo skrajša ali po- 
daljša. 

Po poteku pripravniške dobe, med katero 
se sproti preizkuša praktično znanje, oprav- 
ljajo delavci iz prvega odstavka tega člena 
strokovni izpit pred Izpitno komisijo. Strokov- 
ni izpit obsega teoretični strokovni del in 
splošni del. Vsebino strokovnega izpita določi 
ter izpitno komisijo imenuje republiški uprav- 
ni organ za zdravstveno varstvo. 

113. člen 

Delavci, ki opravljajo strokovna dela in na- 
loge zdravstvenega varstva, imajo pravico in 
dolžnost, da se strokovno izpopolnjujejo. 

Strokovno izpopolnjevanje mora biti v skla- 
du s programom zdravstvenega varstva in z 
razvojem medicinskih in drugih znanosti ter s 
potrebami uporabnikov zdravstvenega var- 
stva na določenem območju. 

Delavci iz prvega odstavka tega člena so 
dolžni dopolnjevati svoje znanje tudi za delo v 
izrednih razmerah. 

Zdravstvene organizacije zagotovijo stro- 
kovno izpopolnjevanje svojih delavcev v skla- 
du s svojimi razmerami in potrebami ter dolo- 
čijo s samoupravnim splošnim aktom obseg, 
način in trajanje strokovnega izpopolnjevanja 
za posamezne vrste delavcev na podlagi do- 
ločb izvršilnega predpisa, ki natančneje dolo- 
ča strokovno izpopolnjevanje delavcev na po- 
dročju zdravstvenega varstva. 

114. člen 

Delavci, ki opravljajo naloge zdravstvenega 
varstva in imajo visoko strokovno izobrazbo, 
se lahko specializirajo v posameznih medicin- 
skih oziroma drugih strokah. 

Specializacija se izvaja v skladu s progra- 
mom zdravstvenega varstva in s sprejeto ka- 
drovsko politiko in se odobrava za potrebe 
določene zdravstvene organizacije. 

Pravico do specializacije ima delavec iz pr- 
vega odstavka tega člena, ki ima strokovni 
izpit in lastnost delavca v združenem delu in 
ki je opravil najmanj dve leti dela na področju 
osnovnega zdravstvenega varstva; ta zadnji 
pogoj republiški upravni organ za zdravstve- 
no varstvo lahko spregleda v primerih, ko gre 
za specializacijo na področju deficitarnih me- 
dicinskih strok. 

Specializacijo odobri republiški upravni or- 
gan za zdravstveno varstvo na predlog organa 
upravljanja zdravstvene organizacije. 

Specializacije so temeljne in usmerjene. 
Temeljna specializacija lahko traja praviloma 
3, izjemoma pa največ 4 leta. Specializacija 
obsega praktično in teoretično usposabljanje 
ter specialistični izpit. 

Določbe tega člena veljajo tudi za delavce z 
visoko strokovno izobrazbo, ki ne delajo v 
zdravstvenih organizacijah, njihovo delo pa 
sega na področje zdravstvenega varstva. Tem 
delavcem odobri specializacijo republiški 
upravni organ za zdravstveno varstvo po pro- 
stem preudarku in ob upoštevanju programa 
zdravstvenega varstva in strokovnih potreb. 

Varianta: 

Delavci, ki opravljajo naloge zdravstvenega 
varstva in imajo visoko strokovno izobrazbo, 
se lahko po vzgojnoizobraževalnem progra- 
mu za pridobitev podiplomske strokovne izo- 
brazbe specializirajo za posamezno ožje po- 
dročje medicine ali drugih strok na področju 
zdravstvenega varstva in tako pridobijo po- 
trebno teoretično in praktično znanje za 
opravljanje najzahtevnejših in specializiranih 
del in nalog. 

Specializacija se izvaja v skladu s progra- 
mom zdravstvenega varstva in s sprejeto ka- 
drovsko politiko in se odobrava za potrebe 
določene zdravstvene organizacije. 

Pravico do specializacije ima delavec iz pr- 
vega odstavka tega člena, ki ima strokovni 
izpit in lastnost delavca v združenem delu in 
ki je opravil najmanj dve leti dela na področju 
osnovne zdravstvene dejavnosti. 

Specializacijo odobri organ upravljanja 
zdravstvene organizacije potem, ko republiški 
upravni organ za zdravstveno varstvo ugotovi, 
če so za to izpolnjeni pogoji iz tega zakona in 
da je specializacija v skladu z zakonom oziro- 
ma samoupravnim sporazumom o temeljih 
planov, določenimi kadrovskimi in drugimi 
normativi. 

Organ upravljanja zdravstvene organizacije 
odobri specializacijo kandidatu, ki se priglasi 
na javnem razpisu na podlagi meril, določe- 
nih v samoupravnih splošnih aktih zdravstve- 
ne organizacije. 

Posebna izobraževalna skupnost za po- 
dročje zdravstvenega varstva določi ožje me- 
dicinske in druge stroke, v katerih je mogoče 
specializirati, v soglasju z republiškim uprav- 
nim organom za zdravstveno varstvo. 

XVIII 
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Program specializacije določi Medicinska 
fakulteta v soglasju s posebno izobraževalno 
skupnostjo in republiškim upravnim organom 
za zdravstveno varstvo. 

Specializacije so temeljne in usmerjene. 
Temeljna specializacija lahko traja praviloma 
3, izjemoma pa največ 4 leta. Specializacija 
obsega praktično in teoretično usposabljanje 
ter specialistični izpit. 

Izpitno komisijo določi izobraževalna orga- 
nizacija' v soglasju z republiškim upravnim 
organom za zadeve zdravstvenega varstva. 

Določbe tega člena veljajo tudi za delavce z 
visoko strokovno izobrazbo, ki ne delajo v 
zdravstvenih organizacijah, njihovo delo pa 
sega na področje zdravstvenega varstva. Tem 
delavcem odobri specializacijo republiški 
upravni organ za zdravstveno varstvo po pro- 
stem preudarku in ob upoštevanju programa 
zdravstvenega varstva in strokovnih potreb. 

Administrativna dela v zvezi s soglasjem k 
odobritvi specializacije, s potrebami speciali- 
zacije in s specialističnim izpitom opravlja 
republiški upravni organ za zadeve zdravstva. 

XIII. KAZENSKE DOLOČBE 

115. člen 

Z denarno kaznijo od 1000 do 20.000 dinar- 
jev se kaznuje za prekršek organizacija zdru- 
ženega dela: 

1. če v svojem samoupravnem splošnem 
aktu ne uredi zadev, kijih mora urediti potem 
zakonu oziroma po samoupravnih splošnih 
aktih zdravstvene skupnosti; 

2. če v nasprotju z določbami tega zakona 
in samoupravnih splošnih aktov zdravstvene 
skupnosti odreče ali omeji pravice, ki gredo 
osebi na podlagi tega zakona oziroma sa- 
moupravnih splošnih aktih zdravstvene skup- 
nosti; 

3. če omogoči uživanje pravice komu, ki 
mu po tem zakonu oziroma po samouprav- 
nem splošnem aktu zdravstvene skupnosti 
pravica sploh ne gre ali mu ne gre tolikšna; 

4. če ne da organom zdravstvene skupno- 
sti predpisanih podatkov, če da o zavarovani 
osebi nepravilne podatke in obvestila ali če 
prepreči ogled na samem kraju ali pregled 
poslovnih knjig in evidenc, ki se nanašajo na 
delo v zvezi z zdravstvenim varstvom in s 
pravicami do socialne varnosti v zvezi z zdrav- 
stvenim varstvom; 

5. če ne vloži predpisane prijave ali jo vloži 
po preteku predpisanega roka ali če vloži 
prijavo z nepravilnimi podatki; 

6. če ne vplača zapadlega prispevka, kot ga 
določa samoupravni splošni akt zdravstvene 
skupnosti, ali ga ne vplača v predpisanem 
roku ali ne vsega prispevka. 

Z denarno kaznijo do 5000 dinarjev se kaz- 
nuje tudi odgovorna oseba organizacije zdru- 
ženega dela, ki stori prekršek iz prejšnjega 
odstavka. 

Oseba, ki opravlja samostojno osebno delo 
s sredstvi, ki so lastnina občanov, in ki stori 
prekršek iz 2. in 6. točke prvega odstavka tega 

člena, se kaznuje z denarno kaznijo do 5000 OPOMBE: 
dinarjev. 

116. člen 

Z denarno kaznijo od 1000 do 20.000 dinar- 
jev se kaznuje za prekršek zdravstvena orga- 
nizacija: 

1.če namenoma prepreči občanu uveljavi- 
tev pravic ali mu pomaga v nezakonitem uži- 
vanju zdravstvenega varstva in drugih pravic 
do socialne varnosti v zvezi z zdravstvenim 
varstvom; 

2. če namenoma omogoči uživanje zdrav- 
stvenega varstva in drugih pravic do socialne 
varnosti v zvezi z zdravstvenim varstvom ko- 
mu, ki nima pravice do tega. 

Z denarno kaznijo do 2000 dinarjev se kaz- 
nuje tudi zdravstveni ali drug delavec, ki stori 
prekršek iz prejšnjega odstavka. 

Z denarno kaznijo do 5000 dinarjev se kaz- 
nuje za prekršek oseba, ki si zaradi pridobitve 
pravic do zdravstvenega varstva oziroma do 
določenih pravic socialne varnosti: 

1. nalašč povzroči nezmožnost za delo, 
2. namenoma preprečuje zdravljenje ali 

usposobitev za delo, 
3. med bolezenskim dopustom prejema 

osebni dohodek ali se ukvarja s pridobitno 
dejavnostjo. 

117. člen 

Če ne gre za kaznivo dejanje, se kaznuje za 
prekršek z denarno kaznijo do 5000 dinarjev 
delavec, ki ne da nujne zdravstvene pomoči 
ali ki za tako pomoč zahteva vnaprejšnje pla- 
čilo. 

Zdravstvena organizacija, ki stori prekršek 
iz prejšnjega odstavka, se kaznuje z denarno 
kaznijo do 5000 dinarjev, odgovorna oseba 
zdravstvene organizacije pa z denarno kazni- 
jo do 2000 dinarjev. 

Občan, ki v nujnih primerih ne da prve po- 
moči, se kaznuje za prekršek z denarno kazni- 
jo do 1000 dinarjev. 

118. člen 

Če ne gre za kaznivo dejanje, se kaznuje za 
prekršek z denarno kaznijo do 8000 dinarjev 
zdravstvena organizacija: 

1. ki v nasprotju z določbami tega zakona 
neupravičeno ne da zdravstvenega varstva 
oziroma ne da zdravstvene pomoči osebi, ki 
to zdravstveno varstvo oziroma pomoč upra- 
vičeno zahteva, 

2. ki krši določbe tretjega odstavka 90. čle- 
na in določbe 94. člena tega zakona. 

Za prekršek iz prejšnjega odstavka se kaz- 
nuje z denarno kaznijo do 2000 dinarjev tudi 
odgovorna oseba zdravstvene organizacije. 

119. člen 

Če ne gre za kaznivo dejanje, se kaznuje za 
prekršek z denarno kaznijo do 5000 dinarjev 
zdravstveni ali drug delavec zdravstvene ali 
druge organizacije združenega dela, ki krši 
poklicno skrivnost. 
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OPOMBE: 120. člen 

Z denarno kaznijo do 5000 dinarjev se kaz- 
nuje za prekršek zdravstvena organizacija: 

1. če začne delati, preden strokovna komi- 
sija ugotovi, da so za začetek dela izpolnjeni 
pogoji, 

2. če preneha delati, kadar je na podlagi 
posebnih predpisov prenehala, 

3. če preneha delati v nasprotju z določba- 
mi tega zakona. 

Z denarno kaznijo do 2000 dinarjev se kaz- 
nuje za prekršek iz prejšnjega odstavka tudi 
odgovorna oseba zdravstvene organizacije. 

121. člen 

Zdravstveni delavec, ki opravlja zdravstve- 
no prakso kot samostojno delo s sredstvi, ki 
so lastnina občanov, ali jo opravlja v nasprot- 
ju z dovoljenjem, ki ga je dobil po veljavnih 
predpisih, se kaznuje za prekršek z denarno 
kaznijo od 5000 do 20.000 dinarjev. 

V primerih iz prejšnjega odstavka se sme 
izreči poleg denarne kazni tudi varnostni 
ukrep odvzema predmetov, ki so bili uporab- 
ljeni ali namenjeni za prekršek. Poleg tega se 
kot varnostni ukrep lahko izreče tudi odvzem 
premoženjske koristi, ki je bila dosežena s 
prekrškom, ali odvzem dovoljenja za oprav- 
ljanje poklica do enega leta. 

122. člen 

Z denarno kaznijo od 2000 do 10.000 dinar- 
jev se kaznuje za prekršek zdravstvena orga- 
nizacija: 

1. ki ne prijavi primera, ki terja strokovni 
pregled, 

2. ki ne izvrši odrejenih ukrepov strokovne 
komisije, 

3. ki onemogoča ali otežuje strokovno-in- 
strukcijsko nadzorstvo oziroma strokovni 
pregled, 

4. ki onemogoča strokovno izpopolnjeva- 
nje svojim delavcem, ki opravljajo zdravstve- 
ne storitve, 

5. ki odredi pripravniku samostojno delo, 
6. ki odredi specializantu samostojno delo 

specialista. 
Za prekršek iz prejšnjega odstavka se kaz- 

nuje z denarno kaznijo do 2000 dinarjev tudi 
odgovorna oseba v zdravstveni organizaciji. 

XIV. PREHODNE IN KONČNE 
DOLOČBE 

123. člen 

Zdravstvene organizacije in zdravstvene 
skupnosti morajo uskladiti svoje samouprav- 
ne splošne akte ter organizacijo in delo z 
določbami tega zakona v šestih mesecih po 
njegovi uveljavitvi. 

124. člen 

Zdravstvene organizacije, ustanovljene v 

skladu s posebnimi predpisi, ki veljajo za že- 
leznice, nadaljujejo delo kot zdravstvene or- 
ganizacije po določbah tega zakona. 

125. člen 
Delavci, ki opravljajo zdravstvene storitve, 

in jim je bila po prej veljavnih predpisih priz- 
nana strokovna izobrazba oziroma so si stro- 
kovno izobrazbo pridobili v ustreznih medi- 
cinskih šolah in jim je bil priznan temu ustrez- 
ni naziv oziroma imajo naziv po 79. členu 
zakona o zdravstvu (Uradni list SRS, št. 26/70) 
obdržijo svoj naziv in lahko opravljajo zdrav- 
stvene storitve, za katere se zahteva strokov- 
na izobrazba, ki jo imajo po predpisih, veljav- 
nih do uveljavitve tega zakona. 

126. člen 

Dokler ne bodo izdani ustrezni novi predpi- 
si, se še uporabljajo: 

1. pravilnik o zdravstvenem nadzorstvu in 
higiensko-sanitarnih ukrepih v pekarnah 
(Uradni list SRS, št. 38/53), 

2. pravilnik o minimalnih pogojih za uredi- 
tev in delo obratnih ambulant (Uradni list 
SRS, št. 11/63), 

3. pravilnik o prijavi in kontroli rakavih bol- 
nikov in o drugih tehničnih vprašanjih boja 
proti raku (Uradni list SRS, št. 4/66), 

4. pravilnik za izvrševanje ukrepov v zvezi z 
zastrupitvami z živili (Uradni list SRS, št. 
42/67), 

5. pravilnik o minimalnih strokovnih in te- 
hničnih pogojih za delo oddelkov za transfu- 
zijo krvi v bolnišnicah in Zavoda SRS za trans- 
fuzijo krvi (Uradni list SRS, št. 25/68), 

6. pravilnik o prostorih in opremi za oprav- 
ljanje zasebne zdravstvene prakse, o evidenci 
bolnikov ter o drugih strokovnih in tehničnih 
pogojih za opravljanje zasebne zdravstvene 
prakse (Uradni list SRS, št. 27/68), 

7. pravilnik o minimalnih strokovnih in te- 
hničnih pogojih za delo reševalne službe 
(Uradni list SRS, št. 31/69), 

8. pravilnik o strokovnih in tehničnih pogo- 
jih glede opreme in kadrov v lekarnah ter o 
načinu, postopku in rokih za izpolnitev pogo- 
jev za verifikacijo lekarn (Uradni list SRS, št. 
17/71), 

9. pravilnik o izdajanju zdravniških spriče- 
val in potrdil v zdravstvenih delovnih organi- 
zacijah (Uradni list SRS, št. 28/71), 

10. pravilnik o načinu in postopku za 
opravljanje preventivnih zdravstvenih pregle- 
dov delavcev (Uradni list SRS, št. 33/71), 

11. pravilnik o sistematičnem nadzorstvu 
nad živili in o številu vzorcev za preiskavo 
(Uradni list SRS, št. 4/72 in 6/72), 

12. pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpol- 
njevati zdravstvene delovne organizacije za 
strokovno izobraževanje učencev in študen- 
tov (Uradni list SRS, št. 47/72), 

13. pravilnik o strokovnih in tehničnih po- 
gojih glede opreme in kadrov naravnih zdravi- 
lišč ter o načinu, postopku in rokih za izpolni- 
tev pogojev za verifikacijo naravnih zdravilišč 
(Uradni list SRS, št. 54/72), 

14. pravilnik o mrliški pregledni službi 
(Uradni list SRS, št. 15/73), 
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15. pravilnik o strokovnih in tehničnih po- 
gojih glede opreme in kadrov v zavodih za 
zdravstveno varstvo ter o načinu, postopku in 
rokih za izpolnitev pogojev za verifikacijo za- 
vodov za zdravstveno varstvo (Uradni list 
SRS, št. 23/73), 

16. pravilnik o pripravništvu in o strokovnih 
izpitih zdravstvenih delavcev (Uradni list SRS, 
št. 16/75), 

17. pravilnik o strokovnem izpopolnjevanju 
zdravstvenih delavcev (Uradni list SRS, št. 
16/75), 

18. pravilnik o izvrševanju varnostnega 
ukrepa obveznega zdravljenja spolne bolezni 
(Uradni list SRS, št. 23/75), 

19. pravilnik o zdravstvenih pregledih voz- 
nikov motornih vozil in kmetijskih traktorjev 
in o izdajanju zdravniških spričeval (Uradni 
list SRS, št. 18/76), 

20. pravilnik o določitvi zavodov za oprav- 
ljanje zdravstvenih pregledov in analiz za 
ugotavljanje, če je bil voznik pod vplivom al- 
kohola, drugih mamil ali psihoaktivnih zdravil 
(Uradni list SRS, št. 18/76), 

21. pravilnik o specializaciji delavcev na 
področju zdravstvenega varstva (Uradni list 
SRS, št. 5/78), 

22. pravilnik o reševalni službi in o službi 
prve pomoči na smučiščih (Uradni list SRS, 
št. 5/78 in št. 1/79), 

23. navodilo o izvrševanju zakona o zdrav- 
stvenih ukrepih pri uresničevanju pravice o 
svobodnem odločanju o rojstvu otrok (Uradni 
list SRS, št. 15 77), 

24. odredba o higienskih in sanitarnih 

ukrepih v brivskih in frizerskih obratih (Uradni 
list LRS, št. 24/51), 

25. odredba o obveznem zdravljenju tuber- 
kuloznih bolnikov (Uradni list LRS, št. 16/56), 

26. odredba o oprostitvi od izpita iz prve 
pomoči kandidatom za voznika motornih vo- 
zil (Uradni list SRS, št. 14/76 in št. 20/77). 

Izvršilni predpisi, ki jih določa ta zakon, 
morajo biti izdani najpozneje v dveh letih po 
uveljavitvi tega zakona. 

127. člen 

Osebe, ki so na podlagi 189. člena zakona o 
zdravstvenem varstvu (Uradni list SRS, št. 
38/74 in št. 31/76) obdržale pravico za oprav- 
ljanje zdravstvene prakse kot samostojnega 
dela s sredstvi, ki so lastnina občanov, obdrži- 
jo to pravico, če izpolnjujejo druge pogoje po 
dotlej veljavnih predpisih. 

128. člen 

Z dnem, ko začne veljati ta zakon, preneha 
veljati zakon o zdravstvenem varstvu (Uradni 
list SRS, št. 38/74 in št. 31/76) in zakon o 
plačevanju stroškov za zdravstveno varstvo 
nezavarovanih oseb (Uradni list SRS, št. 
36/64). 

129. člen 

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

OPOMBE: 

OBRAZLOŽITEV 

i. 

Skupščina SR Slovenije je na sejah zborov dne 9. 4. 1979 
sprejela predlog za izdajo zakona o zdravstvenem varstvu s 
tezami in naročila predlagatelju naj pripravi osnutek zakona o 
zdravstvenem varstvu in ga prddloži Skupščini SR Slovenije v 
obravnavo. 

O predlogu za izdajo zakona o zdravstvenem varstvu s 
tezami so pred sejami zborov Skupščine SR Slovenije raz- 
pravljali pristojni odbori Skupščine SR Slovenije, Svet za 
socialno in zdravstveno politiko pri RK SZDL, samoupravne 
interesne zdravstvene skupnosti oziroma njihovi organi, 
Skupnost zdravstvenih delovnih organizacij tet posamezne 
zdravstvene organizacije. Svoja stališča, mnenja in predloge v 
zvezi s predlogom za izdajo zakona o zdravstvenem varstvu s 
tezami je posredoval IO Zdravstveni skupnosti Slovenije. O 
predlogu za izdajo zakona o zdravstvenem varstvu s tezami je 
razpravljala skupščina Zdravstvene skupnosti Slovenije. Mne- 
nja, predloge za dodelavo in dopolnitev ter pripombe k pred- 
logu za izdajo zakona o zdravstvenem varstvu so posredovale 
tudi druge organizacije in skupnosti ter posamezniki. 

Skupščina SR Slovenije je naročila predlagatelju - Izvrš- 
nemu svetu Skupščine SR Slovenije - da pri pripravi osnutka 
zakona o zdravstvenem varstvu upošteva stališča, mnenja ki 
so jih zbori Skupščine SR Slovenije sprejeli na sejah dne 27. 
2. 1979 in še sklep ter pripombe, predloge in mnenja iz 
razprave na sejah zborov z dne 9. 4. 1979. 

Predlagatelj je vse pripombe, predloge in mnenja skrbno 
preučil in pretežno večino predlogov, mnenj, stališč in pri- 
pomb upošteval pri dograjevanju besedila v osnutku zakona o 
zdravstvenem varstvu. Sprejeti pa niso bili predvsem tisti 
predlogi za spremembo in dopolnitev posameznih tez v za- 
konu, ko so jih dali posamezniki oziroma skupine delegatov 

ali pa na sejah delovnih teles, ki niso v skladu z ustavo, 
zakonom o združenem delu ali zakonom o skupnih osnovah 
svobodne menjave dela. 

Skladno s koncepcijo predloga za izdajo zakona s tezami in 
osnovnimi usmeritvami, ki so bile podprte v vseh razpravah, 
osnutek zakona o zdravstvenem varstvu obravnava celovitost 
zdravstvenega varstva in celovitost odnosov v družbeni repro- 
dukciji. 

Pri tem sloni na izhodiščih ustave, zakona o združenem 
delu ter zakona o skupnih osnovah svobodne menjave dela. 
Tako osnutek zakona natančneje ureja sistem zdravstvenega 
varstva, njegovo vsebino, organizacijo in delo samoupravnih 
interesnih zdravstvenih skupnosti, družbenoekonomske od- 
nose med udeleženci svobodne menjave dela na področju 
zdravstvenega varstva, načela za urejanje drugih razmerij 
med uporabniki in izvajalci zdravstvenega varstva, ureja zago- 
tavljanje pravic do zdravstvenega varstva in določa načela za 
samoupravno organiziranje zdravstvenih organizacij ter 
druga vprašanja na področju zdravstvenega varstva. 

V osnutku zakona se je predlagatelj skušal držati načela, da 
ne povzema določb ustave, zakona o združenem delu in 
zakona o skupnih osnovah svobodne menjave dela, temveč je 
razdelal in dodelal določbe, ki so specifičnost področja zdrav- 
stvenega varstva in ki so v omenjenih zakonih načelno opre- 
deljene in niso podrobneje razčlenjene. 

Delegati so v razpravi o predlogu za izdajo zakona pouda- 
rili, da je besedilo v tezah težko razumljivo in da ni dovolj 
jasno. Zato v osnutku zakona predlagatelj ponuja jasnejše 
besedilo in konkretizira in razvija določbe, ki so načelno 
opredeljene v ustavi, zakonu o združenem delu, zakonu o 
skupnih osnovah svobodne menjave dela in drugih sistem- 
skih zakonih. 

Predlagateljev namen je, da bi bil zakon jasen, razumljiv in 
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da bi kot sistemski zakon na področju zdravstvenega varstva 
predstavljal ustrezno podlago in izhodišče za nadaljnjo razde- 
lavo in razčlenitev odnosov s podzakonskimi predpisi in sa- 
moupravnimi splošnimi akti. 

II. 

Osnutek zakona ima 14 poglavij. 
- V prvem poglavju so zajete »temeljne določbe-, ki jasno 

opredeljujejo vsebino zakona, nadalje ureja, kje se svobodna 
menjava dela na področju zdravstvenega varstva odvija, opre- 
deljuje izvajalce in uporabnike zdravstvenega varstva ter od- 
govornosti udeležencev svobodne menjave dela. 

Zdravstveno varstvo po tem zakonu obsega izvrševanje 
zdravstvenih storitev, programov zdravstvenih storitev ozi- 
roma zdravstvene dejavnosti, ki jo izvršujejo delavci v zdrav- 
stvenih organizacijah ter zagotavljanje določenih pravic do 
socialne varnosti v zvezi z zdravstvenim varstvom. Osnutek 
zakona določa, da si delovni človek z zdravstvenim zavarova- 
njem v skladu z zakonom zagotavlja pravico do zdravstvenega 
varstva in druge pravice v primeru bolezni in invalidnosti, 
materinstva, zmanjšanja aH izgube delovne zmožnosti in pra- 
vico do drugih oblik socialne varnosti v zvezi z zdravstvenim 
varstvom. 

V temeljnih določbah je opredeljeno, da je vsem delavcevm, 
drugim delovnim ljudem in občanom v SR Sloveniji zagotov- 
ljeno zadovoljevanje potreb po zdravstvenem varstvu v ob- 
segu, ki ga določa ta zakon. V dogovoru o temeljih planov 
družbenopolitičnih skupnosti in samoupravni sporazum med 
uporabniki in izvajalci zdravstvenega varstva pa določijo širši 
obseg pravic do zdravstvenega varstva, ki ga uresničujejo 
glede na svoje dohodkovne sposobnosti. Izpostavljena je pra- 
vica in dolžnost do zdravstvenega varstva s tem, da je vsakdo 
dolžan skrbeti za svoje zdravje in da nihče ne sme ogrožati 
zdravja drugih. 

Družbeni odnosi v zvezi z zadovoljevanjem pravic do zdrav- 
stvenega varstva se uresničujejo s svobodno menjavo dela 
med uporabniki in izvajalci zdravstvenga varstva v neposre- 
dnih odnosih ter v zdravstvenih skupnostih oziroma po njih. 

Skladno z dosedanjo družbeno prakso v osnutku zakona je 
določba, da zdravstvenih storitev ni mogoče izvajati kot sa- 
mostojno osebno delo s sredstvi, ki so lastnina občanov. 

V temeljnih določbah je opredelitev, da družbenopolitična 
skupnost ima pravico in dolžnost intervenirati, če so prizadeti 
družbeni interesi ali temeljne pravice do zdravstvenega var- 
stva. 

- V poglavju "družbenoekonomski odnosi med uporabniki 
in izvajalci zdravstvenih storitev« so v skladu z danimi izhodi- 
šči v predlogu za izdajo zakona ter v skladu z danimi predlogi, 
mnenji in stališči v razpravi izvedene določene spremembe in 
dopolnitve tez, nekatere teze pa so bistveno dopolnjene, 
deloma pa tudi spremenjene. Povsem so izpuščene določbe, 
ki so bile povzete iz predloga zakona o skupnih osnovah 
svobodne menjave dela in ki niso bile specifične za področje 
zdravstvenega varstva, kot npr. elementi cene storitev. Do- 
ločbe o planiranju pa bo potrebno v nadaljnjem postopku 
uskladiti z določbami zakona o sistemu družbenega planira- 
nja in družbenem planu Slovenije. Povsem na novo je opisana 
določba o virih za oblikovanje sredstev za izpopolnjevanje 
obveznosti v svobodni menjavi dela na področju zdravstve- 
nega varstva. 

Predlagatelj je pri dograjevanju besedila osnutka zakona 
jasneje opredelil uporabnike in izvajalce zdravstvenih stori- 
tev, kje vse se svobodna menjava dela odvija, razčlenil je 
neposredne odnose v svobodni menjavi dela, opredelil od- 
nose, ki so podlaga za posamezne institucionalizirane oblike 
svobodne menjave dela in s tem v zvezi položaj enote, te- 
meljne skupnosti, občinske in medobčinske zdravstvene 
skupnosti ter zdravstvene skupnosti Slovenije. 

V posebni določbi je opredeljenih sedem področij, kjer se 
izvršujejo zdravstvene storitve. 

- V tretjem poglavju osnutek zakona obravnava samo- 
upravne interesne zdravstvene skupnosti. Pri tem določa pri- 
stojnosti skupščine zdravstvene skupnosti kot mesta spora- 
zumevanja delegatov uporabnikov in izvajalcev. Medobčinska 
zdravstvena skupnost je opredeljena kot mesto sporazumeva- 
nja delegatov uporabnikov in izvajalcev o izvrševanju zdrav- 
stvenih storitev na področju ambulantno-specialističnega in 

bolnišničnega zdravstvenega varstva. Pri tem delegate v zbor 
izvajalcev pošiljajo zbori izvajalcev občinskih zdravstvenih 
skupnosti. Pri sporazumevanju o svobodni menjavi deta pa 
sodelujejo v zboru izvajalcev tudi delegati tistih zdravstvenih 
organizacij, s katerimi se sklepa sporazum. 

Omenjena načela veljajo tudi za urejanje odnosov v Zdrav- 
stveni skupnosti Slovenije. 

Tretje poglavje je zaradi boljše preglednosti razdeljeno v 
podpoglavja: pojem in vrste, občinska zdravstvena skupnost, 
medobčinska zdravstvena skupnost, Zdravstvena skupnost 
Slovenije ter v podpoglavje, v katerem so združene skupne 
določbe tega poglavja. 

- Četrto poglavje z naslovom »Uresničevanje svobodne 
menjave dela« je usklajeno z določbami zakona o skupnih 
osnovah svobodne menjave dela. 

- V poglavju o zagotavljanju pravic do zdravstvenega var- 
stva je preciziran zagotovljeni obseg zdravstvenega varstva 
vsemu prebivalstvu v Socialistični republiki Sloveniji. Po- 
trebno je opozoriti, da je predlagani obseg zdravstvenega 
varstva nekoliko širši od t. i. najmanjšega obsega pravic do 
zdravstvenega varstva, ki so bile urejene v 61. členu veljav- 
nega zakona o zdravstvenem varstvu. 

- V zvezi s šestim poglavjem »Samoupravno organiziranje 
zdravstvenega varstva« je potrebno poudariti, da ni bistvenih 
sprememb od določb, ki so bile v tezah zakona. V tem po- 
glavju je pomembna opredelitev, da se zdravstvene storitve 
izvršujejo na področju osnovnega zdravstvenega varstva, am- 
bulantno-specialističnega, bolnišničnega, zdraviliškega in 
kliničnega zdravstvenega varstva ter na področju preskrbe z 
zdravih, sanitetnim materialom in ortopedskimi pripomočki, 
kakor tudi na področju nujne medicinske pomoči in reševal- 
nega prevoza. Opozorili bi na določbo, ki obvezuje izvajalce, 
da morajo s svojo strokovno usposobljenostjo in samou- 
pravno organiziranostjo zagotoviti uporabnikom strokovno 
pravilno, pravočasno in učinkovito zadovoljevanje potreb in 
interesov po zdravstvenih storitvah. V posebni določbi so 
precizirani pogoji, kdaj delavci v delu zdravstvene organiza- 
cije imajo pravico in dolžnost, da se organizirajo kot TOZD. 

- Poglavje »Ustanovitev in statusne spremembe zdravstve- 
nih organizacij« precizira, da zdravstvene organizacije lahko 
ustanovijo organizacije združenega dela, zdravstvena skup- 
nost, krajevna skupnost, družbenopolitična skupnost in 
druge družbene pravne osebe. Pri tem, skladno z določbami 
ustave zakon določa, da občani in civilno pravne osebe ne 
morejo ustanoviti zdravstvene organizacije. Ostale določbe iz 
tega poglavja, ki so bile opredeljene v tezah, so vsebinsko 
nespremenjene. 

- »Vsebino in organizacijske oblike zdravstvene dejavno- 
sti« ureja sedmo poglavje. V njem je določeno, da zdravstvene 
storitve na področju osnovnega zdravstvenega varstva oprav- 
ljajo delavci (izvajalci) v ambulantah, dispanzerjih, zdravstve- 
nih postajah, v splošnih in posebnih socialnih zavodih, v 
zdravstvenih domovih ter v ustrezno organiziranih drugih 
zdravstvenih organizacijah. Zdravstvene storitve v povezavi s 
pedagoško in raziskovalno dejavnostjo pa opravljajo klinike 
in inštituti. V tem poglavju je določba, ki je določba, ki 
precizira, da bolnišnica opravlja specialistične zdravstvene 
storitve pri ambulantno in stacionarno obravnavanih bolnikih 
oziroma poškodovanih. Pri tem poglavju je potrebno opozo- 
riti, da so opisane organizacijske oblike in vsebina dela zdrav- 
stvene dejavnosti namenjene poenotenju poimenovanja in da 
ne pomenijo pogojev za samoupravno organiziranje izvajal- 
cev v TOZD, delovne organizacije in druge organizacije zdru- 
ženega dela. Nadalje predlagatelj daje rešitev za organiziranje 
skupnosti za plansko in poslovno sodelovanje. Prav tako daje 
podlago za ustanavljanje organizacije, ki izvršuje razisko- 
valne, analitične in druge naloge na področju ekonomike, 
organizacije dela, planiranja in informatike za potrebe izvajal- 
cev in uporabnikov zdravstvenega varstva ter druge organiza- 
cije in skupnosti. 

»Samoupravljanje v zdravstvenih organizacijah« obravnava 
deveto poglavje osnutka zakona. Pri tem so precizirane do- 
ločbe, ki opredeljujejo oblike družbenega vpliva na poslova- 
nje zdravstvene organizacije preko delegatov uporabnikov, 
ustanovitelja, organov družbenopolitičnih skupnosti in druž- 
benopolitičnih organizacij. Posebni družbeni interes pri 
opravljanju zdravstvene dejavnosti se zagotavlja s soodloča- 
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njem »zunanjih« delegatov v delavskem svetu zdravstvene 
organizacije. 

V tem poglavju so ustrezno prevzete določbe iz predloga za 
izdajo zakona o zdravstvenem varstvu s tezami. 

- »Strokovnost dela in strokovno nadzorstvo« je oprede- 
ljeno v desetem poglavju. Pri tem je določeno, da delavci v 
zdravstvenih organizacijah zagotavljajo strokovnost dela s 
stalnim spremljanjem razvoja medicinske znanosti, s poglab- 
ljanjem znanja in praktičnih izkušenj, s stalnim izpopolnjeva- 
njem, z ustrezno notranjo organizacijo oziroma s t. i. »notra- 
njim nadzorstvom«; oblikovanje in uvajanje enotnih doktrira- 
nih stališč in uresničevanje strokovne pomoči zdravstvenim 
delavcem pa opravljajo klinične zdravstvene organizacije v 
obliki strokovno-instrukcijskega nadzorstva. Strokovni pre- 
gled dela zdravstvene organizacije ali zdravstvenega delavca 
se opravi po določenem programu ali če je podan sum, da gre 
za kršitev predpisov o zdravstvenem varstvu. 

- »Posebni pogoji dela ter pravice in obveznosti pri izvaja- 
nju zdravstvenega varstva« so ustrezno povzeti iz veljavnega 
zakona o zdravstvenem varstvu oziroma iz predloga za izdajo 
zakona o zdravstvenem varstvu s tezami. V skladu z doseda- 
njimi izkušnjami pri uresničevanju posebnih pogojev dela ter 
pravic in obveznosti pri izvajanju zdravstvenih storitev so 
dodelane in precizirane dosedanje rešitve glede pravice do 
proste izbire zdravnika in zdravstvene organizacije. V tem 
poglavju je določba, da zdravstvene storitve izvršujejo le 
strokovno usposobljeni delavci v zdravstvenih organizacijah 
in da zasebna zdravniška praksa ni dopustna. 

Osnutek zakona podrobneje opredeljuje delovni čas in po- 

slovni čas zdravstvene organizacije ter njihovo razporeditev v 
dnevu in tednu. Natančneje so opredeljeni pogoji za delo v 
podaljšanem delovnem času, pogoji dela v dežurstvu in v 
stalni pripravljenosti kot posebni pogoji dela delavcev na 
področju zdravstvenega varstva, ki morajo zagotavljati nepre- 
kinjeno zdravstveno varstvo. 

- »Delavci, ki opravljajo zdravstvene storitve« so oprede- 
ljeni v dvanajstem poglavju. Pri tem opredeljuje, da bo v 
izvršilnem predpisu podrobneje določena opredelitev del in 
nalog z določitvijo načina in stopnje izobraževanja in uspo- 
sabljanja, ter opis dela posameznih poklicev. Določbe o de- 
lavcih, ki opravljajo zdravstvene storitve bo predlagatelj v 
nadaljnji pripravi zakona še usklajeval z rešitvami, ki bodo 
izoblikovane v postopku priprave in sprejemanja zakona o 
usmerjenem izobraževanju in opredelitvami iz samouprav- 
nega sporazuma o kadrovski politiki. Opozarjamo na določbo 
v tem poglavju, ki določa, da pravico da specializacije ima 
delavec, ki je opravil najmanj dve leti dela na področju osnov- 
nega zdravstvenega varstva ter da specializacija praviloma 
traja tri leta, izjemoma pa največ štiri leta. 

- V poglavju »kazenske določbe« in v poglavju »prehodne 
in končne določbe« za uveljavljanje tega zakona, velja opozo- 
riti da so v ustrezni obliki prevzete določbe iz predloga za- 
kona o zdravstvenem varstvu s tezami s tem, da je pomembna 
dopolnitev, ki določa da izvršilni predpisi po tem zakonu 
morajo biti izdelani najpozneje v dveh letih po uveljavitvi tega 
zakona. 

Zakon o zdravstvenem varstvu ne bo povzročil finih posle- 
dic za proračun družbenopolitičnih skupnosti. 

POVZETEK 
osnutka zakona o kulturnih skupnostih 

Osnutek zakona ureja načela za organizacijo samou- 
pravnih interesnih kulturnih skupnosti (v nadaljnjem bese- 
dilu: kulturne skupnosti), svobodno menjavo dela, ki se 
uresničuje v kulturnih skupnostih v njih, in druga medse- 
bojna razmerja. 

Zakonska snov je razdeljena na pet poglavij. 
Prvo poglavje vsebuje splošne določbe, v katerih so 

opredeljeni temelji za samoupravno organiziranje uporab- 
nikov in izvajalcev in za uresničevanje svobodne menjave 
v kulturnih skupnostih. Osnutek določa uporabnike in 
izvajalce kot subjekte samoupravnega sporazumevanja v 
občinskih in posebnih kulturnih skupnostih ter v kulturni 
skupnosti Slovenije: svobodno menjavo, ki se uresničuje 
neposredno v krajevni skupnosti, pa bodo urejati posebni 
zakoni o posameznih vrstah kulturnih dejavnosti. 

V drugem poglavju osnutek zakona ureja družbenoeko- 
nomske odnose pri uresničevanju svobodne menjave v 
kulturnih skupnostih oziroma po njih. Pri tem opredeljuje 
kot predmet svobodne menjave dela kulturno storitev, 
program storitev in določeno dejavnost, s katerimi izva- 
jalci zadovoljujejo potrebe in interese uporabnikov po 
kulturi. Osnutek zakona določa sestavine samoupravnih 
sporazumov, s katerimi uporabniki in izvajalci urejajo 
medsebojne pravice in obveznosti ter odgovornosti v zvezi 
z zadovoljevanjem svojih osebnih, skupnih in splošnih 
potreb in interesov po kulturi. V zvezi s tem osnutek 
zakona posebej opredeljuje obvezne sestavine samou- 
pravnih sporazumov o temeljih planov kulturnih skupnosti 
in obvezne sestavine planov teh skupnosti ter zavezuje 
uporabnike in izvajalce, da uskladijo elemente za samo- 
upravne sporazume o temeljih planov kulturnih skupnosti 
v skupščinah občinskih in posebnih kulturnih skupnosti, 
posebne kulturne skupnosti pa tudi z zainteresiranimi 
občinskimi kulturnimi skupnostmi v njihovih skupščinah 
oziroma z drugimi posebnimi kulturnimi skupnostmi v 
skupščini kulturne skupnosti Slovenije. V osnutku zakona 
so določeni tudi viri, iz katerih uporabniki zagotavljajo 

potrebna sredstva za izpolnjevanje obveznosti v svobodni 
menjavi dela v kulturnih skupnostih. 

V tretjem poglavju, ki govori o organiziranju kulturnih 
skupnosti in razmerjih v njih, so določena načela za nji- 
hovo organiziranje ter opredeljeni interesi, ki se uresniču- 
jejo v posebnih kulturnih skupnostih. Osnutek zakona 
predvideva, da se v občinskih kulturnih skupnostih zado- 
voljujejo vse temeljne potrebe in interesi na celotnem 
področju kulture, medtem ko se v posebnih kulturnih 
skupnostih programira dejavnost, solidarno in vzajemno 
zagotavlja celovit razvoj in normalno delovanje področij, 
za katera so posebne skupnosti ustanovljene, zagotavlja 
enak družbenoekonomski položaj izvajalcev, omogoča 
izmenjavo kadrov znotraj področja ter sodelovanje z dru- 
gimi interesnimi skupnostmi. V teh skupnostih se združu- 
jejo uporabniki, ki uresničujejo svoje potrebe in interese 
na področjih, za katera so skupnosti ustanovljene, ter 
izvajalci s teh področij. 

Občinske in posebne kulturne skupnosti se obvezno 
združijo v kulturno skupnost Slovenije zaradi oblikovanja 
enotne kulturne politike in skupne politike razvoja kultur- 
nih dejavnosti v SR Sloveniji in enakopravnega soodloča- 
nja s pristojnimi zbori Skupščine SR Slovenije ter uresni- 
čevanja skupnih nalog občinskih in posebnih kulturnih 
skupnosti, določenih z zakonom oziroma s samouprav- 
nimi sporazumi o temeljih plana in s plani. 

Osnutek zakona določa še način konstituiranja skup- 
ščin kulturnih skupnosti; način urejanja zadev na območ- 
jih, kjer žive pripadniki italijanske oziroma madžarske na- 
rodnosti, pristojnosti organa delavske kontrole; obveznost 
ustanovitve posebnega sodišča združenega dela; obvez- 
nost racionalne organizacije dela strokovnih služb; ter 
javnost dela kulturnih skupnosti. 

V četrtem poglavju osnutek zakona določa, da ima kul- 
turna skupnost Slovenije Prešernov sklad, iz katerega se 
podeljujejo Prešernove nagrade in nagrade Prešernovega 
sklada. 

I/ prehodnih in končnih določbah pa je določeno, da 
kulturne skupnosti prilagode svojo organizacijo in samo- 
upravne splošne akte oziroma se konstituirajo najkasneje 
do 31. 12. 1980. 

OSNUTEK ZAKONA 

o kulturnih skupnostih (ESA-245) 
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OPOMBE: I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 

S tem zakonom se urejajo načela za organi- 
zacijo iirdelo samoupravnih interesnih kul- 
turnih skupnosti (v nadaljnjem besedilu: kul- 
turne skupnosti), svobodna menjava dela in 
druga medsebojna razmerja v njih. 

2. člen 

Delavci, delovni ljudje in občani s svobodno 
menjavo dela uresničujejo in zadovoljujejo 
svoje osebne, skupne in splošne družbene 
potrebe in interese po kulturi ter zagotavljajo 
možnosti za kulturno življenje in za razvijanje 
in zadovoljevanje kulturnih potreb, za razvoj 
kulturnih dejavnosti, za oblikovanje kulturne 
politike, za bogatenje kulture slovenskega na- 
roda, pripradnikov italijanske in madžarske 
narodnosti in vsega delovnega ljudstva SR 
Slovenije in uresničujejo druge skupne inte- 
rese na področju kulture. 

3. člen 

Kulturne dejavnosti po tem zakonu so vse 
oblike ustvarjanja, posredovanja in varstva 
kulturnih vrednost: književna, glasbena, ple- 
sna, gledališka, likovna in filmska umetnost; 
muzejska, glaerijska in knjižničarska dejav- 
nost; varstvo kulturnih spomenikov in narav- 
nih znamenitosti, varstvo arhivskega gradiva 
in ustvarjanje ter posredovanje vseh teh vre- 
dnot v založništvu, kinematografiji, radiu in 
televiziji ter v drugih oblikah. 

4. člen 

V kulturne skupnosti se združujejo delavci v 
temeljnih in drugih organizacijah združenega 
dela, delovni ljudje in občani v družbenih or- 
ganizacijah in društvih, ki opravljajo kulturne 
dejavnosti, ter delovni ljudje, ki samostojno 
kot poklic opravljajo umetniško ali drugo kul- 
turno dejavnost (v nadaljnjem besedilu: izva- 
jalci) in delavci v temeljnih organizacijah 
združenega dela in drugih samoupravnih or- 
ganizacijah in skupnostih ter drugi delovni 
ljudje in občani, ki so za zadovoljevanje oseb- 
nih, skupnih in splošnih družbenih potreb in 
interesov po kulturi ustrezno organizirani (v 
nadaljnjem besedilu: uporabniki). 

5. člen 

Kulturne skupnosti so: občinske kulturne 
skupnosti, kulturne skupnosti za posamezna 
področja kulturnih dejavnosti (v nadaljnjem 
besedilu: posebne kulturne skupnosti) ter 
kulturna skupnost Slovenije. 

Kulturna skupnost se ustanovi s samou- 
pravnim sporazumom v skladu s tem zako- 
nom. 

6. člen 

Dejavnost kulturnih skupnosti je posebne- 
ga družbenega pomena. 

7. člen 

V občinsko kulturno skupnost se v skladu s 
tem zakonom združujejo uporabniki in izva- 
jalci na območju občine. 

V posebno kulturno skupnost se po svojih 
občinskih kulturnih skupnostih združijo upo- 
rabniki na posameznem področju kulturnih 
dejavnosti in izvajalci s tega področja. 

Posebna kulturna skupnost se ustanovi za 
celotno območje SR Slovenije. 

Uporabniki in izvajalci se po občinskih kul- 
turnih skupnostih in po posebnih kulturnih 
skupnostih združijo v kulturno skupnost Slo- 
venije. 

8. člen 

Na podlagi ugotovljenih osebnih in skupnih 
potreb uporabnikov ter splošnih družbenih 
potreb po kulturnih dejavnostih uporabniki in 
izvajalci skupno planirajo razvoj kulturnih de- 
javnosti tako, da pri tem upoštevajo dohod- 
kovne možnosti uporabnikov in materialne ter 
kadrovske zmogljivosti izvajalcev. 

Medsebojne obveznosti uporabniki in izva- 
jalci določijo s samoupravnimi sporazumi o 
temeljih planovin z drugimi samoupravnimi 
sporazumi občinskih oz. posebnih kulturnih 
skupnosti ter kulturne skupnosti Slovenije. 

Uporabniki in izvajalci usklajujejo skupne 
potrebe po kulturnih dejavnostih v občinskih 
in posebnih kulturnih skupnostih ter s sode- 
lovanjem pri pripravi in sprejemanju dogovo- 
rov o temeljih planov družbenopolitičnih 
skupnosti in družbenih planov. 

9. člen 

V kulturni skupnosti Slovenije se uporabni- 
ki in izvajalci v skladu s planskimi usmeritva- 
mi SR Slovenije sporazumevajo zlasti o nalo- 
gah kulturne skupnosti Slovenije in nalogah 
skupnega pomena. 

10. člen 

Pogoje in način uresničevanja svobodne 
menjave dela v kulturnih skupnostih urejajo 
uporabniki in izvajalci s samoupravnimi spo- 
razumi o temeljih planov kulturnih skupnosti. 
V skladu s temi sporazumi lahko podrobneje 
opredelijo medsebojne obveznosti, pravice in 
odgovornosti tudi z drugimi samoupravnimi 
sporazumi in s pogodbami. 

II. SVOBODNA MENJAVA DELA V 
KULTURNIH SKUPNOSTIH 

11. člen 

V svobodni menjavi dela uporabniki in izva- 
jalci v kulturnih skupnostih skupno in enako- 
pravno odločajo o planiranju kulturnih dejav- 
nosti, njihovih programih in pogojih svobo- 
dne menjave dela, se sporazumevajo o svojih 
pravicah, obveznostih in odgovornostih ter si 
tako zagotavljajo enak družbenoekonomski 
položaj. 
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12. člen 

Predmet svobodne menjave dela v kultur- 
nih dejavnostih so: kulturna storitev, program 
kulturnih storitev in kulturna dejavnost. 

Upoštevajoč posebnosti določene kulturne 
dejavnosti se uporabniki in izvajalci s samou- 
pravnimi sporazumi o temeljih plana v okviru 
posebne kulturne skupnosti dogovore o po- 
drobnejši opredelitvi predmeta svobodne me- 
njave dela iz prejšnjega odstavka. 

Uporabniki in izvajalci v svobodni menjavi 
dela v kulturnih skupnostih vrednotijo rezul- 
tate dela izvajalcev in njihov prispevek k ra- 
zvoju ustvarjalnih sposobnosti človeka in k 
napredku družbe v celoti, kot samoupravno 
dogovorjeno ceno kulturne storitve oziroma 
povračilo za opravljen program kulturnih sto- 
ritev ali za določeno kulturno dejavnost. 

O merilih za ugotavljanje cene oziroma po- 
vračila se sporazumejo uporabniki in izvajalci 
v kulturni skupnosti v skladu z zakonom. 

13. člen 

Uporabniki in izvajalci sporazumno in ena- 
kopravno v kulturnih skupnostih: 

- se dogovarjajo o elementih za samou- 
pravno sporazumevanje o temeljih plana, 

- sprejemajo programe kulturnih storitev 
oziroma določenih dejavnosti in določajo kul- 
turne storitve, 

- določajo standarde in normative za 
opravljanje kulturnih storitev, programov sto- 
ritev oziroma določeno dejavnost, 

- določajo osnove in merila za ugotavljanje 
cene kulturnih storitev oziroma povračila za 
program kulturnih storitev oziroma za dolo- 
čeno kulturno dejavnost, vključno z moderni- 
zacijo te dejavnosti, določajo oblike povračil 
in pogoje za uresničevanje medsebojnih ob- 
veznosti, 

- določajo ukrepe za odpravljanje motenj 
pri izvajanju kulturnih dejavnosti, nastalih za- 
radi nepredvidenih sprememb v gibanju do- 
hodka uporabnikov ali sprememb materialne 
in kadrovske zmogljivosti izvajalcev, 

- določajo postopke za ugotavljanje in 
ocenjevanje izvrševanja medsebojnih obvez- 
nosti, zlasti za ugotavljanje in ocenjevanje 
izvršenih storitev, programov storitev oziroma 
opravljenih dejavnosti, 

- sprejemajo programe naložb za razširitev 
zmogljivosti izvajalcev, za usposabljanje nji- 
hovih delavcev in raziskovalno kulturnih de- 
javnosti in določajo način zagotavljanja po- 
trebnih sredstev v ta namen, 

- sprejemajo plan, 
- urejajo druge medsebojne odnose. 

14. člen 

Uporabniki in izvajalci s samoupravnim 
sporazumom v skladu z zakonom določijo 
standarde in normative za opravljanje kultur- 
nih storitev, programov storitev in za določe- 
ne dejavnosti (v nadaljnjem besedilu: kultur- 
ne storitve). 

S standardi se izražajo zlasti: 

- količina kulturnih dobrin, kulturnih stori- OPOMBE: 
tev in pogojev za kulturno življenje, 

- dostopnost kulturnih vrednot in možno- 
sti za kulturno življenje glede na oddaljenost, 
materialne možnosti in druge okoliščine, 

- delovni pogoji za umetniško in drugo 
kulturno delovanje. 

Z normativi se izražajo obseg in zahtevnost 
dela, ter vrste in sestava delovnih sredstev, t 
potrebnih za opravljanje posamezne kulturne 
storitve. 

15. člen 

Uporabniki zagotavljajo potrebna sredstva 
za izpopolnjevanje obveznosti v svobodni me- 
njavi dela v kulturnih skupnostih iz naslednjih 
virov: 

- iz dohodka temeljnih organizacij združe- 
nega dela za potrebe in interese, ki jih izvajal- 
ci uresničujejo v skladu s samoupravnimi 
sporazumi o temeljnih plana posebnih kultur- 
nih skupnosti oziroma kulturne skupnosti 
Slovenije, 

- iz dohodka temeljnih organizacij združe- 
nega dela ter iz osebnega dohodka delavcev 
in dohodka oziroma prihodkov delovnih ljudi, 
ki samostojno z osebnim delom opravljajo 
dejavnosti z delovnimi sredstvi v lasti obča- 
nov, za potrebe in interese, ki jih izvajalci 
uresničujejo v skladu s samoupravnimi spora- 
zumi o temeljih plana občinskih kulturnih 
skupnosti. 

S posebnim samoupravnim sporazumom 
uporabniki zagotavljajo potrebna sredstva iz 
osebnih dohodkov, sredstev skupne porabe 
in sredstev za razširjeno reprodukcijo temelj- 
ne organizacije združenega dela za tisti del 
razširjene reprodukcije, ki ni vračunan v ceni. 

16. člen 

S samoupravnim sporazumom o temeljih 
plana kulturne skupnosti se lahko določijo 
pogoji, pod katerimi neposredni uporabniki 
(obiskovalci) prispevajo za kulturne storitve 
tudi iz svojih sredstev. 

17. člen 

Uporabniki in izvajalci se s samoupravnim 
sporazumom o temeljih plana občinskih kul- 
turnih skupnosti in posebnih kulturnih skup- 
nosti dogovorijo o uresničevanju skupnih na- 
log v kulturni skupnosti Slovenije ter določijo 
obseg in način združevanja sredstev ter po- 
goje za uporabo teh sredstev. 

18. člen 

Uporabniki in izvajalci s samoupravnimi 
sporazumi o temeljih plana kulturnih skupno- 
sti opredeljujejo in usklajujejo svoje skupne 
in celotne družbene potrebe po kulturnih de- 
javnostih. 

Samoupravne sporazume iz prejšnjega od- 
stavka sklepajo udeleženci na podlagi ele- 
mentov za samoupravne sporazume o teme- 
ljih plana, ki jih oblikujejo uporabniki in izva- 
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OPOMBE: jalci po metodologiji, ki jo določijo v skupšči- 
ni kulturne skupnosti Slovenije. 

19. člen 

Uporabniki v svojih samoupravnih organi- 
zacijah in skupnostih določajo zlasti nasled- 
nje elemente: 

- kulturne storitve, za katere so zainteresi- 
rani, predvideno število neposrednih uporab- 
nikov teh storitev ter njihovo pričakovano 
kvaliteto oziroma kulturno odmevnost, 

- dostojnost kulturnih vrednot in uporabo 
kulturnih objektov, 

- predvidena sredstva za izvedbo načrto- 
vanih kulturnih storitev, 

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

20. člen 

Izvajalci v svojih samoupravnih organizaci- 
jah in skupnostih določijo zlasti naslednje 
elemente: 

- obseg, kvaliteto in družbeni vpliv kultur- 
nih storitev, ki jih lahko zagotovijo s svojimi 
materialnimi in kadrovskimi možnostmi po 
veljavnih standardih in normativih, 

- predloge za morebitne spremembe ve- 
ljavnih standardov in normativov s prikazom 
vpliva predlaganih sprememb na stanje na 
določenem območju oziroma področju ter na 
obseg in ceno storitev, 

- ceno kulturnih storitev oziroma povračilo 
za opravljene programe kulturnih storitev in 
določeno dejavnost. 

21. člen 

Uporabniki in izvajalci uskladijo elemente iz 
19. in 20. člena tega zakona po svojih delega- 
tih v skupščini občinske oziroma posebne 
kulturne skupnosti. Posebne kulturne skup- 
nosti uskladijo te elemente z zainteresiranimi 
občinskimi kulturnimi skupnostmi in drugimi 
posebnimi kulturnimi skupnostmi v skupščini 
kulturne skupnosti Slovenije. 

22. člen 

Samoupravni sporazum o temeljih plana 
občinske kulturne skupnosti temelji na uskla- 
jenih ustreznih elementih iz 19. in 20. člena in 
ureja odnose in razmerja, ki nastajajo pri izvr- 
ševanju nalog občinske kulturne skupnosti 
ter pri tem določa zlasti: 

- programe kulturnih storitev in zagotav- 
ljanje pogojev in možnosti za kulturno življe- 
nje in delo delovnih ljudi in občanov, 
- merila za ugotavljanje cene kulturnih sto- 

ritev oziroma povračila za opravljene progra- 
me kulturnih storitev oziroma dejavnosti, 

- potrebna sredstva za izvedbo nalog 
skupnosti, 

- obseg in pogoje plačevanja prispevkov 
neposrednih uporabnikov pri določenih stori- 
tvah, 

- način ugotavljanja potrebnih sredstev za 

posamezna leta v planskem obdobju, 
- osnove in merila za združevanje sredstev, 

način združevanja sredstev za posamezna le- 
ta v planskem obdobju, 

- osnove in merila za združevanje sredstev, 
način združevanja sredstev in ukrepe za pre- 
prečevanje motenj v izpolnjevanju sprejetih 
obveznosti, 

- način ugotavljanja kvalitete storitev, 
- pose8lebne pogoje delovanja organizacij 

združenega dela, družbenih organizacij in 
društev s področja kulture, uporabe prosto- 
rov v kulturnih objektih ter čas kulturnih pri- 
reditev oziroma čas, ko bodo kulturne storitve 
dostopne neposrednim uporabnikom, 

- normative materialnih stroškov, amorti- 
zacijo in rezerve. 

Samoupravni sporazum iz prejšnjega od- 
stavka vsebuje tudi skupne naloge, ki jih upo- 
rabniki uresničujejo v kulturni skupnosti Slo- 
venije ter obseg in način zagotavljanja sred- 
stev za ta namen. 

23. člen 

Plan občinske kulturne skupnosti vsebuje 
zlasti: 

- smeri in cilje razvoja organizacij združe- 
nega dela, družbenih organizacij in društev, 
ki delujejo v občini kot izvajalci, smernice za 
usklajevanje razvoja kulturnih dejavnosti v 
občini ter možnosti za kulturno življenje de- 
lovnih ljudi in občanov, 

- naloge, obveznosti in sredstva prikazana 
po sestavinah samoupravnega sporazuma o 
temeljih plana občinske kulturne skupnosti, 

- naloge, ki jih prevzema občinska kultur- 
na skupnost po drugih sporazumih, družbe- 
nih dogovorih ali zakonu, 

- organizacijske, kadrovske in materialne 
ukrepe za uresničitev nalog. 

24. člen 

Samoupravni sporazum o temeljih plana 
posebne kulturne skupnosti temelji na uska- 
Ijenih elementih iz 19. in 20. člena tega zako- 
na in ureja odnose in razmerja, ki nastajajo pri 
izvrševanju nalog posebne kulturne skupno- 
sti ter pri tem določa zlasti: 

- kulturne storitve na področju, za katero 
je skupnost ustanovljena, 

- merila za ugotavljanje cene kulturnih sto- 
ritev, 

- potrebna sredstva za izvedbo nalog 
skupnosti, 

- obseg in pogoje plačevanja prispevkov 
neposrednih uporabnikov pri določenih stori- 
tvah, 

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

- osnove in merila za združevanje sredstev, 
način združevanja sredstev in ukrepe za pre- 
prečevanje motenj v izpolnjevanju sprejetih 
obveznosti, 

- način ugotavljanja kvalitete storitev, 
- način zagotavljanja posebnih pogojev 

delovanja posameznih organizacij združene- 
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ga dela, družbenih organizacij in društev, ki 
izvajajo kulturne dejavnosti, 

- normative materialnih stroškov, amorti- 
zacijo in rezerve. 

Samoupravni sporazum iz prejšnjega od- 
stavka vsebuje tudi skupne naloge, ki jih upo- 
rabniki glede na njihove posebnosti oziroma 
naravo uresničujejo v kulturnih skupnosti 
Slovenije ter obseg in način zagotavljanja 
sredstev za ta namen. 

25. čien 

Plan posebne kulturne skupnosti vsebuje 
zlasti: 

- smeri in cilje razvoja področja kulturne 
dejavnosti, za katero je skupnost ustanov- 
ljena, 

- naloge, obveznosti in sredstva, prikazana 
po sestavinah iz samoupravnega sporazuma 
o temeljih plana posebne kulturne skupnosti, 

- naloge, ki jih prevzame posebna kulturna 
skupnost po drugih samoupravnih sporazu- 
mih, družbenih dogovorih ali zakonu, 

- organizacijske, kadrovske in materialne 
ukrepe za uresničitev nalog. 

26. člen 

Samoupravni sporazum o temeljih plana 
kulturne skupnosti Slovenije zlasti: 
- ureja odnose in razmerja, ki nastajajo pri 

izvrševanju nalog, ki jih opravlja Kulturna 
skupnost Slovenije sama ter za občinske in 
posebne kulturne skupnosti, 

- zagotavlja potrebna sredstva za izvedbo 
nalog skupnosti. 

27. člen 

Plan kulturne skupnosti Slovenije se obli- 
kuje na podlagi samoupravnih sporazumov o 
temeljih plana kulturne skupnosti Slovenije, 
občinskih in posebnih kulturnih skupnosti, v 
skladu s tem zakonom in vsebuje zlasti načela 
in naloge za uresničevanje enotne kulturne 
politike v SR Sloveniji. 

III. ORGANIZIRANJE KULTURNIH 
SKUPNOSTI 

28. člen 

V občinsko kulturno skupnost se združuje- 
jo delavci in drugi delovni ljudje po svojih 
temeljnih in drugih organizacijah združenega 
dela, drugih samoupravnih organizacijah in 
skupnostih ter občani po krajevnih skupno- 
stih kot uporabniki, skupaj z delavci temeljnih 
in drugih organizacij združenega dela s po- 
dročja kulture ter delovnimi ljudmi, ki samo- 
stojno kot poklic opravljajo umetniško ali dru- 
go kulturno dejavnost neposredno ter v svojih 
začasnih ali trajnih delovnih skupnostih in 
občani v družbenih organizacijah in društvih, 
ki opravljajo kulturne storitve v občini kot 
izvajalci. 

29. člen OPOMBE: 

Uporabniki in izvajalci v občinski kulturni 
skupnosti: 

- sprejemajo plan občinske kulturne skup- 
nosti, 

- usklajujejo predloge kulturnih storitev ter 
druge elemente samoupravnega sporazuma o 
temeljih plana, 

- usklajujejo predloge cen oziroma meril 
za vrednotenje kulturnih storitev, 

- ugotavljajo obseg sredstev za izvedbo 
kulturnih storitev in sprejemajo ukrepe za za- 
gotavljanje sredstev za ta namen, 
- zagotavljajo sredstva za skupne naloge, 

ki jih v skladu s samoupravnim sporazumom 
uresničujejo v kulturni skupnosti Slovenije, 

- odločajo o drugih zadevah, določenih s 
samoupravnimi splošnimi akti občinske kul- 
turne skupnosti. 

30. člen 

V posebno kulturno skupnost se združijo 
po svojih občinskih kulturnih skupnostih 
uporabniki, ki uresničujejo svoje potrebe in 
interese na področju kulturnih dejavnosti, za 
katero je posebna kulturna skupnost ustanov- 
ljena, in izvajalci v teh dejavnostih, ki se vklju- 
čujejo v to posebno kulturno skupnost tudi 
neposredno, da bi v njej programirali dejav- 
nost, solidarno in vzajemno zagotavljali celo- 
vit razvoj in normalno delovanje področja, za 
katero je posebna skupnost ustanovljena, za- 
gotavljali enak družbenoekonomski položaj 
izvajalcev, omogočali izmenjavo kadrov zno- 
traj področja in sodelovali z drugimi samou- 
pravnimi interesnimi skupnostmi. 

31. člen 

Posebne kulturne skupnosti se ustanovijo 
za: 

- knjigo, 
- gledališče, glasbo in ples, 
- kinematografijo, 
- likovno dejavnost, 
- varstvo kulturne in naravne dediščine. 
Dejavnost posamezne posebne kulturne 

skupnosti se podrobneje določi s samouprav- 
nim sporazuzumom o njeni ustanovitvi. 

Izvajalci se obvezno združijo v tisto poseb- 
no kulturno skupnost, na področju katere 
pretežno uresničujejo svojo dejavnost. 

32. člen 

Uporabniki in izvajalci v posebni kulturni 
skupnosti: 

- sprejemajo plan posebne kulturne skup- 
nosti, 
- uskaljujejo načrte celotnih potreb v kul- 

turnih dejavnostih področja, za katero je 
skupnost ustanovljena, 

- načrtujejo kulturne storitve, 
- usklajujejo predloge meril za vrednotenje 

kulturnih storitev, 
- združujejo sredstva za izvedbo skupnih 

programov kulturnih dejavnosti, 
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OPOMBE: - zagotavljajo sredstva za skupne naloge, 
ki jih v skladu s samoupravnim sporazumom 
uresničujejo v kulturni skupnosti Slovenije, 

- dajejo mnenja o ustanavljanju organiza- 
cij združenega dela s področja kulture, za 
katero je skupnost ustanovljena, 

- zagotavljajo možnosti za delo samostoj- 
nih kulturnih delavcev, 

- odločajo o drugih zadevah določenih z 
zakonom, samoupravnifn sporazumom, druž- 
benim dogovorom in s samoupravnimi sploš- 
nimi akti posebne kulturne skupnosti. 

33. člen 

Uporabniki in izvajalci se po svojih občin- 
skih in posebnih kulturnih skupnostih združi- 
jo v kulturno skupnost Slovenije, da bi v njej 
oblikovali enotno kulturno politiko in skupno 
politiko razvoja kulturnih dejavnosti ter izena- 
čevali pogoje kulturnih dejavnosti v SR Slove- 
niji in soodločali o vprašanjih, za katera je na 
področju kulturnih dejavnosti pristojna skup- 
ščina SR Slovenije. 

34. člen 

V kulturni skupnosti Slovenije uporabniki in 
izvajalci: 

- oblikujejo.enotno kulturno politiko v SR 
Sloveniji, 

- skrbijo za kulturne dejavnosti italijanske 
in madžarske narodnosti v SR Sloveniji in 
izpolnjujejo obveznost SR Slovenije do kul- 
turnega razvoja teh narodnosti, 

- skrbijo za kulturne dejavnosti Slovencev 
zunaj SR Slovenije in delavcev na začasnem 
delu v tujini, 

- spodbujajo razvoj kulturnih dejavnosti 
slovenske narodnostne skupnosti v zamejstvu 
ter njihovo tvorno vključevanje v kulturo ma- 
tičnega naroda, 

- usmerjajo povezovanje organizacij zdru- 
ženega dela ter drugih organizacij in skupno- 
sti s področja kulture pri sodelovanju sloven- 
ske kulture s kulturami drugih narodov in 
narodnosti Jugoslavije, 
- oblikujejo politiko kulturnih stikov s tuji- 

no in uveljavljanja slovenske kulture v svetu. 
Uporabniki in izvajalci v kulturni skupnosti 

Slovenije kot skupne naloge občinskih in po- 
sebnih kulturnih skupnosti: 

- sprejemajo samoupravni sporazum o te- 
meljih plana kulturne skupnosti Slovenije, 
- sprejemajo samoupravni sporazum o us- 
klajevanju planov posebnih kulturnih skupno- 
sti, 

- usklajujejo razvoj kulturnih dejavnosti v 
SR Sloveniji in mreže organizacij združenega 
dela s področja kulture, 

- sprejemajo enotna merila za oblikovanje 
standardov in normativov, 

- organizirajo in usklajujejo raziskovalno 
in razvojno delo za potrebe kulture ter usta- 
navljajo skupne organe z drugimi ustreznimi 
samoupravnimi interesnimi skupnostmi, 

- opravljajo druge skupne naloge, določe- 
ne z zakonom, družbenim dogovorom in sa- 
moupravnim sporazumom, 

- združujejo sredstva za uresničevanje 
skupnih nalog. 

35. člen 

Za neposredno uresničevanje samouprav- 
nih pravic, obveznosti in odgovornosti v svo- 
bodni menjavi dela na področju kulturnih de- 
javnosti se uporabniki in izvajalci pod pogoji, 
ki jih določa samoupravni sporazum o usta- 
novitvi kulturne skupnosti, organizirajo v eno- 
te kulturnih skupnosti oziroma v temeljne 
skupnosti. 

36. člen 

V občinski oziroma posebni kulturni skup- 
nosti se uporabniki in izvajalci lahko organizi- 
rajo v enote v skladu z zakonom. 

V občinski oziroma posebni kulturni skup- 
nosti se lahko organizira temeljna skupnost 
za določeno ožje področje skupnih interesov, 
ki jih opredeljujejo programi posameznih kul- 
turnih dejavnosti. 

S samoupravnim sporazumom o usta- 
novitvi in s statutom občinske oziroma poseb- 
ne kulturne skupnosti se natančneje določijo 
pogoji za organiziranje enot in temeljnih 
skupnosti ter načela za njihovo samoupravno 
organiziranost. 

37. člen 

V enoti občinske oziroma posebne kulturne 
skupnosti uporabniki in izvajalci: 

- neposredno usklajujejo potrebe ter inte- 
rese po kulturni dejavnosti, 

- se sporazumevajo o medsebojnem sode- 
lovanju uporabnikov in izvajalcev pri uresni- 
čevanju programov organizacije združenega 
dela, ob kateri enota deluje, ter temeljnih in 
drugih kulturnih skupnosti, 

- sodelujejo pri izhodiščih za sestavo 
plana, 

- obravnavajo letni delovni načrt organiza- 
cije združenega dela in spremljajo njegovo 
uresničevanje, 

- sodelujejo pri oblikovanju tistega dela 
programa, plana, meril za svot>odno menjavo 
dela in drugih samoupravnih aktov občinske 
kulturne skupnosti, ki se nanašajo na organi- 
zacijo združenega dela, ob kateri enota delu- 
je, in sprejemajo odločitve v neposredni me- 
njavi dela, ki jo uresničujejo v njenem okviru, 

- opravljajo druge naloge v skladu s sa- 
moupravnim sporazumom občinske kulturne 
skupnosti oziroma njenim statutom, 

- se sporazumevajo o racionalni uporabi in 
vzdrževanju objektov in opreme, 

- delegati uporabnikov delegirajo delegate 
v svet organizacije združenega dela, ob kateri 
enota deluje, 

- opravljajo druge naloge v skladu s sa- 
moupravnim sporazumom o ustanovitvi kul- 
turne skupnosti in njenim statutom. 

V temeljni skupnosti občinske oziroma po- 
sebne kulturne skupnosti se uporabniki in 
izvajalci dogovorijo o zadovoljevanju tistih 
potreb, ki jih glede na skupne interese po- 
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dročja dela, za katero je organizirana temelj- 
na skupnost, uresničujejo v tej skupnosti, v 
skladu s samoupravnim sporazumom o usta- 
novitvi občinske oziroma posebne kulturne 
skupnosti in njenim statutom. 

38. člen 

Zaradi zadovoljevanja določenih skupnih 
potreb in interesov na območju več občin 
lahko uporabniki in izvajalci po občinskih kul- 
turnih skupnostih ustanovijo medobčinske 
zveze kulturnih skupnosti. 

39. člen 

V posebnih družbenopolitičnih skupnostih, 
se uporabniki in izvajalci po občinskih kultur- 
nih skupnostih združijo v mestno oziroma re- 
gionalno kulturno skupnost ter v nji uresniču- 
jejo določene skupne interese ter izvršujejo 
pravice in obveznosti, o katerih so se spora- 
zumeli v občinskih kulturnih skupnostih. 

40. člen 

Kulturne skupnosti sodelujejo med seboj in 
z drugimi samoupravnimi interesnimi skup- 
nostmi, zlasti s področja vzgoje in izobraževa- 
nja, raziskovalnega dela in otroškega varstva 
zaradi usklajevanja dela, dogovarjanja o 
skupnih nalogah in izvajanju teh nalog ter za 
uresničevanje skupnih ciljev. V ta namen 
ustanavljajo skupne organe. 

41. člen 

Kulturno skupnost upravlja skupščina. 
Skupščina kulturne skupnosti ima zbor 

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

turne skupnosti delegirajo temeljne organiza- 
cije združenega dela in delovne skupnosti 
uporabnikov ter krajevne skupnosti iz svojih 
delegacij. 

Delegate v zbor izvajalcev občinske kultur- 
ne skupnosti delegirajo: organizacije združe- 
nega dela izvajalcev, druge organizacije in 
društva, ki opravljajo kulturne dejavnosti, ter 
delovni ljudje, ki samostojno kot poklic 
opravljajo umetniško ali drugo kulturno de- 
javnost. 

Delegate v zbor uporabnikov posebnih kul- 
turnih skupnosti delegirajo zbori uporabnikov 
občinskih kulturnih skupnosti izmed sebe, 
delegate v zbor izvajalcev pa zbori izvajalcev 
občinskih kulturnih skupnosti izmed izvajal- 
cev s področja posebne kulturne skupnosti 
ter neposredne organizacije združenega dela 
izvajalcev, ki opravljajo kulturne storitve na 
območju več občin ali vse republike. 

Delegate v zbor uporabnikov kulturne 
skupnosti Slovenije delegirajo zbori uporab- 
nikov občinskih kulturnih skupnosti in poseb- 
nih kulturnih skupnosti, v zbor izvajalcev pa 
zbori izvajalcev teh skupnosti. 

S samoupravnim sporazumom o usta- 
novitvi občinske kulturne skupnosti se določi 
število delegatskih mest v zborih skupščine in 

število delegatov, ki jih v zbora skupščine OPOMBE: 
kulturne skupnosti delegirajo ustrezne dele- 
gacije, izvoljene v skladu z zakonom. 

S samoupravnim sporazumom o usta- 
novitvi posebne kulturne skupnosti se določi 
število delegatskih mest, oziroma delegatov, 
ki jih v skupščino posebne kulturne skupnosti 
delegirajo zbori uporabnikov in zbori izvajal- 
cev občinskih kulturnih skupnosti, in katere 
organizacije združenega dela izvajalcev dele- 
girajo svoje delegate v zbor izvajalcev poseb- 
ne kulturne skupnosti in koliko jih delegirajo. 

S samoupravnim sporazumom o usta- 
novitvi kulturne skupnosti Slovenije se določi 
število delegatskih mest v skupščini in število 
delegatov, ki jih delegirajo ustrezni zbori ob- 
činskih in posebnih kulturnih skupnosti. 

42. člen 

V enoti in temeljni skupnosti kulturne skup- 
nosti se oblikuje zbor delegatov, sestavljen iz 
zbora uporabnikov in zbora izvajalcev. 

S samoupravnim sporazumom o usta- 
novitvi enote oziroma temeljne skupnosti se 
določi število delegatskih mest v zborih enote 
oziroma temeljne skupnosti ter število dele- 
gatov, ki jih delegirajo posamezne delegacije 
oziroma konference delegacij v skladu z meri- 
li, določenimi s samoupravnim sporazumom 
o ustanovitvi kulturne skupnosti. 

43. člen 

Delegati v skupščini kulturne skupnosti 
enakopravno in sporazumno sprejemajo plan 
kulturne skupnosti, oblikujejo politiko na po- 
dročju kulturnih dejavnosti, se sporazumeva- 
jo o programih kulturnih storitev oziroma de- 
javnosti, pogojih za opravljanje storitev oziro- 
ma izvajanje teh dejavnosti, cenah oziroma 
povračilih, samoupravnem nadzoru in o dru- 
gih pogojih uresničevanja svobodne menjave 
dela in drugih medsebojnih pravicah in ob- 
veznostih, ki jih določa samoupravni spora- 
zum o ustanovitvi kulturne skupnosti. 

44. člen 

Skupščina kulturne skupnosti pripravlja 
predlog samoupravnega sporazuma o teme- 
ljih plana, predloge drugih samoupravnih 
sporazumov in samoupravnih splošnih aktov 
in odloča o kadrovskih ter organizacijskih za- 
devah skupnosti. 

45. člen 

Skupščina kulturne skupnosti odloča o za- 
sedanjih svojih zborov. Odločitve in sklepi 
skupščine o medsebojnih pravicah, odgovor- 
nostih in obveznostih za uresničevanje svo- 
bodne menjave dela, določene s samouprav- 
nim sporazumom o ustanovitvi kulturne skup- 
nosti in statutom, so sprejeti, če so bili spreje- 
ti z večino glasov v vsakem zboru in v enakem 
besedilu v obeh zborih. 

S samoupravnim sporazumom o usta- 
novitvi kulturne skupnosti in statutom se do- 
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OPOMBE: ločijo zadeve, o katerih odločata oba zbora 
enakopravno, in zadeve, o katerih odloča po- 
samezni zbor. 

Če ni doseženo soglasje med zboroma, se 
izvede usklajevalni postopek, ki je določen s 
statutom kulturne skupnosti. 

Če tudi v usklajevalnem postopku ni dose- 
ženo soglasje in bi bilo zaradi tega ogroženo 
opravljanje kulturnih dejavnosti, lahko skup- 
ščina družbenopolitične skupnosti na pred- 
log svojega izvršnega sveta začasno uredi to 
vprašanje. 46 č)en 

Skupščina kulturne skupnosti enakopravno 
s pristojnimi zbori skupščine družbenopoli- 
tične skupnosti sprejema zakone in druge 
splošne akte ter odloča o splošni politiki, ra- 
zvoju in drugih pomembnih vprašanjih s po- 
dročja kulture, ki so v pristojnosti skupščine 
družbenopolitične skupnosti, v skladu s po- 
slovnikom skupščine SR Slovenije oziroma 
statutom občine. 

47. člen 

Posamezne odločitve o zadevah, ki jih dolo- 
ča zakon oziroma odlok skupščine družbeno- 
politične skupnosti in so posebnega družbe- 
nega pomena, se v kulturni skupnosti spreje- 
majo v soglasju s skupščino družbenopolitič- 
ne skupnosti. 

48. člen 

S samoupravnim sporazumom o usta- 
novitvi in s statutom kulturne skupnosti se 
opredelijo namen in cilji ustanovitve kulturne 
skupnosti, pravice, obveznosti in odgovorno- 
sti uporabnikov in izvajalcev, delovno po- 
dročje, samoupravna organiziranost skupno- 
sti, sestava, pooblastila in odgovornosti skup- 
ščine in drugih organov skupnosti, pogoji 
pod katerimi se organizirajo enote oziroma 
temeljne skupnosti, vsebina, način in posto- 
pek sporazumevanja, način odločanja, način 
nadzora nad delom organov in strokovnih 
služb ter druga razmerja v skupnosti, določe- 
na z zakonom in druge zadeve skupnega po- 
mena za člane skupnosti. 

Samoupravni sporazum o ustanovitvi kul- 
turne skupnosti določi v skladu z zakonom 
način sodelovanja s predstavniki organizacij 
in skupnosti v skupščini kulturne skupnosti. 

Samoupravni sporazum o ustanovitvi in 
statut občinske kulturne skupnosti in kultur- 
ne skupnosti Slovenije začneta veljati, ko da k 
njima soglasje skupščina pristojne družbeno- 
politične skupnosti. Samoupravni sporazum 
o ustanovitvi in statut posebne kulturne skup- 
nosti začneta veljati, ko da k njima soglasje 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. Samou- 
pravni sporazum o ustanovitvi in statut kultur- 
ne skupnosti se objavita v uradnem glasilu 
ustrezne družbenopolitične skupnosti. 

49. člen 

S statuti občinskih kulturnih skupnosti na 
območju občin, kjer živijo pripadniki italijan- 

ske oziroma madžarske narodnosti, se dolo- 
čijo zadeve, o katerih enakopravno z zborom 
skupščine občinske kulturne skupnosti odlo- 
ča samoupravna interesna skupnost za pro- 
sveto in kulturo italijanske oziroma madžar- 
ske narodnosti. 

S statutom kulturne skupnosti Slovenije se 
določijo zadeve v zvezi s kulturno dejavnostjo 
obeh narodnosti, o katerih skupščina kultur- 
ne skupnosti Slovenije odloča potem, ko je 
dobila mnenje samoupravnih interesnih 
skupnosti za prosveto in kulturo italijanske 
oziroma madžarske narodnosti. 

50. člen 

S samoupravnim sporazumom o usta- 
novitvi kulturne skupnosti se oblikuje organ 
samoupravne delavske kontrole za oprav- 
ljanje nadzora nad izvajanjem sprejete politi- 
ke, nad uveljavljanjem pravic in obveznosti 
delavcev in drugih delovnih ljudi, združenih v 
skupnosti, nad uresničevanjem sprejetih sa- 
moupravnih odločitvah, nad uporabo sred- 
stev ter nad delovanjem organov skupnosti in 
njene strokovne službe. 

S samoupravnim sporazumom o usta- 
novitvi kulturne skupnosti se določi v skladu z 
zakonom sestava, volitve in odpoklic ter števi- 
lo članov organa samoupravne delavske kon- 
trole. 

51. člen 

Za reševanje sporov iz družbenoekonom- 
skih odnosov med kulturnimi skupnostmi in 
sporov iz medsebojnih razmerij, ki jih delovni 
ljudje samostojno urejajo v kulturni skupno- 
sti, se ustanovi posebno sodišče združenega 
dela. 

Več kulturnih skupnosti lahko ustanovi s 
samoupravnim sporazumom posebno sodi- 
šče združenega dela. 

Kulturne skupnosti lahko s samoupravnimi 
interesnimi skupnostmi podobnih družbenih 
dejavnosti s samoupravnim sporazumom 
ustanovijo skupno posebno sodišče združe- 
nega dela. 

52. člen 

Za opravljanje administrativno-strokovnih, 
pomožnih in tem podobnih del skupnega po- 
mena se lahko v kulturni skupnosti oblikuje 
delovna skupnost ali pa si kulturna skupnost 
zagotovi opravljanje teh del z dogovorom z 
drugo skupnostjo, organizacijo združenega 
dela ali upravnim organom. 

Za učinkovitejše poslovanje strokovnih 
služb in racionalno organizacijo dela se v 
občinah strokovna služba za občinsko kultur- 
no skupnost praviloma organizira kot skupna 
strokovna služba več samoupravnih intere- 
snih skupnosti v občini. 

Posebne kulturne skupnosti in kulturna 
skupnost Slovenije zaradi racionalne organi- 
zacije dela, skupne obdelave podatkov in 
izrabe tehničnih sredstev oblikujejo skupno 
strokovno službo. 
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53. člen 

Delo kulturnih skupnosti je javno. 
S samoupravnim sporazumom o usta- 

novitvi skupnosti oziroma s statutom se dolo- 
čijo oblike obveščanja javnosti. 

Samoupravni sporazum o ustanovitvi kul- 
turne skupnosti, statut in drugi splošni akti, 
določeni v samoupravnem sporazumu o usta- 
novitvi, se objavijo v uradnem glasilu družbe- 
nopolitične skupnosti. 

IV. PREŠERNOV SKLAD 

54. člen 

Kulturna skupnost Slovenije ima Prešernov 
sklad. Iz Prešernovega sklada se podeljujejo 
nagrade za izredno pomembne umetniške 
dosežke ter za uspešno življenjsko delo na 
področju umetniškega ustvarjanja. 

* 55. člen 

Iz Prešernovega sklada se podeljujejo: 
- Prešernove nagrade 
- nagrade Prešernovega sklada. 

56. člen 

Prešernov sklad ima upravni odbor. Pred- 
sednika in člane upravnega odbora imenuje 
skupščina kulturne skupnosti Slovenije v so- 
glasju s skupščino SR Slovenije. 

57. člen 

Z zakonom se določijo načela, kriteriji in 
postopek za izbor nagrajencev ter sestava in 

način dela upravnega odbora Prešernovega 
sklada. 

V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

58. člen 

Občinske kulturne skupnosti uskladijo svo- 
jo organizacijo in delo ter samoupravne spo- 
razume o ustanovitvi ter druge samoupravne 
splošne akte z določbami tega zakona najka- 
sneje do 30. 9. 1980. 

Posebne kulturne skupnosti se ustanovijo 
najkasneje do 15. 11. 1980. 

Kulturna skupnost Slovenije uskladi svojo 
organizacijo in delo, samoupravni sporazum 
o ustanovitvi in druge samoupravne splošne 
akte najkasneje do 31. 12. 1980. 

59. člen 

Dokler ne bodo ustanovljene posebne kul- 
turne skupnosti po tem zakonu, opravlja nji- 
hovo delo kulturna skupnost Slovenije. 

60. člen 

Z dnem, ko začne veljati ta zakon, preneha- 
ta veljati zakon o kulturnih skupnostih (Ura- 
dni list SRS, št. 38/74 in 31/76) in zakon o 
Prešernovem skladu (Uradni list SRS, št. 
8/65). 

, 61. člen 

Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v 
Uradnem listu SR Slovenije. 

OPOMBE: 

OBRAZLOŽITEV 

Skupščina SR Slovenije je na sejah zborov 9. aprila 1979 
obravnavala predlog za izdajo zakona o kulturnih skupnostih 
ter ga sprejela. Hkrati so zbori naložili Izvršnemu svetu Skup- 
ščine SR Slovenije, naj pripravi osnutek zakona ter pri tem 
upošteva stališča, mnenja in predloge, sprejete v Skupščini 
SR Slovenije 27. februarja 1979, kot tudi ugotovitve in pri- 
pombe, izražene v razpravah delegatov v delovnih telesih 
Skupščine in na sejah zborov ter pripombe družbenopolitič- 
nih organizacij in kulturne skupnosti Slovenije. 

Predlagatelj je pri izdelavi osnutka upošteval vsa navedena 
stališča in predloge in sproti usklajeval priprave zakona o 
kulturnih skupnostih s pripravami drugih zakonov o samou- 
pravnih interesnih skupnostih na področju družbenih dejav- 
nosti, zlasti pa tudi s pripravami predloga zakona o skupnih 
osnovah svobodne menjave dela ter osnutka zakona o si- 
stemu družbenega planiranja in o družbenem planu SR Slo- 
venije. 

I. 

Osnutek zakona o kulturnih skupnostih je zasnovan tako, 
da ureja zlasti samoupravno organiziranost delavcev, drugih 
delovnih ljudi in občanov za zadovoljevanje svojih osebnih, 
skupnih in celotnih družbenih potreb po kulturi oziroma kul- 
turnih dejavnostih, ki jih uresničujejo s svobodno menjavo 
dela v okviru in po kulturnih skupnostih, konkretizira družbe- 
noekonomske odnose v svobodni menjavi dela na področju 
kulturnih dejavnosti, ki se uresničujejo v kulturnih skupnostih 

ter obveznosti posameznih nosilcev planiranja na področju 
kulturnih dejavnosti. 

Glede na tako zasnovo tega zakona, bodo neposredno 
svobodno menjavo dela in svobodno menjavo dela v krajevnih 
skupnostih uredili zakoni o posebnih področjih kulturnih de- 
javnosti (zakon o knjižničarstvu, zakon o odrski dejavnosti, 
zakon o varstvu kulturne in naravne dediščine, in drugi) 
skladno s posebnostmi, ki se pojavljajo v teh kulturnih dejav- 
nostih. 

Osnutek zakona poleg dosedanjega samoupravnega orga- 
niziranja po teritorialnem načelu v občinskih kulturnih skup- 
nostih in kulturni skupnosti Slovenije, uvaja tudi samou- 
pravno organiziranje po funkcionalnem načelu za posamezna 
področja kulturnih deljavnosti v posebnih kulturnih skupno- 
stih. 

Delavci in drugi delovni ljudje ter občani se po svojih 
temeljnih organizacijah združenega dela in drugih samou- 
pravnih organizacijah in skupnostih obvezno združijo v ob- 
činski kulturni skupnosti in po njej v posebni kulturni skupno- 
sti. 

Zakon ureja tudi postopek za sprejemanje programov kul- 
turnih storitev oziroma dejavnosti tako, da jih sprejemajo 
uporabniki in izvajalci enakopravno v pristojnih kulturnih 
skupnostih. 

Osnutek zakona podrobneje opredeljuje skupne naloge, ki 
jih uporabniki in izvajalci uresničujejo v kulturni skupnosti 
Slovenije. Poleg izvirnih nalog nalaga zakon tej skupnosti tudi 
odgovornost za skupno oblikovanje kulturne politike, ki se 
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uresničuje v občinskih in posebnih kulturnih skupnostih, in za 
usklajevanje njihovih planov. Pri tem je zlasti pomembno 
sporazumevanje njihovih planov. Pri tem je zlasti pomembno 
sporazumevanje o uskladitvi planov posebnih kulturnih skup- 
nosti za zagotavljanje celotnih potreb kulturnih dejavnosti 
vseh področij, skupnih osnovah normativov in standardov in 
metodologiji planiranja. 

II. 

Osnutek zakona v primerjavi s sedanjim zakonom o kul 
turnih skupnostih na novo uvaja določbe o svobodni menjavi 
dela in planiranju kulturnih dejavnosti ter bistveno razširja 
dosedanje opredelitve o postopku sporazumevanja o odloči- 
tvah. Hkrati pa so opuščene določbe, ki jih enotno za vse 
samoupravne interesne skupnosti ureja zakon o skupnih os- 
novah svobodne menjave dela in zadeve, kijih bo predvidoma 
urejal zakon o osnovah sistema družbenega planiranja. 

Zakonska snov je razdeljena na pet poglavij. V splošnih 
določbah zakon opredeljuje temeljna načela za organizacijo 
kulturnih skupnosti, opredeljuje uporabnike in izvajalce, vrste 
kulturnih skupnosti in način združevanja v njih ter temeljne 
značilnosti planiranja razvoja kulturnih dejavnosti. 

V poglavju o svobodni menjavi dela v kulturnih skupnostih 
osnutek splošno opredeljuje predmet svobodne menjave dela 
na področju kulturnih dejavnosti in določa, da se posebnosti 
posameznih dejavnosti opredele v posebenih zakonih. 

Zakon podrobneje opredeljuje postopek za sporazumeva- 
nje o pogojih in načinu svobodne menjave dela v kulturnih 
skupnostih ter določa, da uporabniki in izvajalci v njih spreje- 
majo standarde in normative za opravljanje kulturnih storitev, 
programov storitev oziroma dejavnosti. 

Zakon določa vire sredstev za izpolnjevanje obveznosti 
uporabnikov v svobodni menjavi dela. Uporabniki in izvajalci 
pa s samoupravnim sporazumom o temeljih plana lahko dolo- 
čijo pogoje, pod katerimi neposredni uporabniki prispevajo 
za posamezne storitve tudi iz svojih sredstev. 

Uporabniki in izvajalci se s samoupravnimi sporazumi o 
temeljih plana občinskih in posebnih kulturnih skupnostih 
dogovorijo o uresničevanju s tem zakonom določenih skup- 
nih nalog, ki jih uresničujejo v kulturni skupnosti Slovenije in 
zagotavljanju potrebnih sredstev za ta namen. Tako naj bi se 
tudi o teh nalogah odločili delavci v temeljnih samoupravnih 
organizacijah in skupnostih hkrati in v okviru istega samo- 
upravnega sporazuma, ki bi bil ta del tako hkrati za plan 
občinske oziroma posebne kulturne skupnosti in za plan 
kulturne skupnosti Slovenije. 

Tako rešitev predlagamo zlasti zato, da bi s tem zagotovili 

delavcem v teemeljnih organizacijah združenega dela celovit ^ 
pregled in hkratno odločanje o vseh nalogah na področju 
kulturnih dejavnosti, obenem pa tudi, da bi se odločitve o 
nalogah, ki se uresničujejo v okviru občinskih oziroma poseb- 
nih kulturnih skupnostih in po odločitve o skupnih nalogah 
sprejela hkrati z istim samoupravnim sporazumom, kar bi 
izključilo možnost, da bi se odločitev o skupnih nalogah v 
posameznih primerih zavlačevala, kar bi glede na značaj 
skupnih nalog in veliko število subjektov sporazumevanja 
lahko povzročilo motnje pri izpolnjevanju teh nalog. 

Celotno problematiko planiranja v kulturnih dejavnostih bo 
predlagatelj v nadaljnji pripravi zakona še uskladil z rešitvami, 
ki bodo izoblikovane v postopku priprave in sprejemanja 
zakona o osnovah sistema družbenega planiranja. 

V poglavju o organiziranosti kulturnih skupnosti zakon, 
poleg načel za združevanje opredeljuje zlasti naloge, ki jih 
uporabniki opravljajo v skupnostih. Pri tem so zlasti po- 
membne določbe o posebnih kulturnih skupnostih, ki so 
novina v samoupravni interesni organiziranosti na področju 
kulture, novina pa je tudi to, da zakon določa, za katera širša 
področja naj bodo te skupnosti obvezno ustnovljene. Izbor 
področij je v glavnem povzet po opredelitvah, ki jih je v 
dosedanjih razpravah o tej temi oblikovala skupščina kulturne 
skupnosti Slovenije. 

Zakon predvideva tudi obvezno sodelovanje kulturnih 
skupnosti med seboj in z drugimi samoupravnimi interesnimi 
skupnostmi, zlasti na področju vzgoje in izobraževanja, razi- 
skovalnega dela in otroškega varstva. 

Predviden je poseben način sprejemanja odločitev v kultur- 
nih skupnostih na obmpčjih, kjer živijo pripadniki italijanske 
oziroma madžarske narodnosti, da bi tako učinkovito zaščitili 
njihove interese po kulturnih dejavnostih na teh območjih. 

Glede na številna opozorila o razraščanju strokovnih služb 
v samoupravnih interesnih skupnostih vseh vrst, osnutek 
izrecno spodbuja združevanje strokovnega dela v skupnih 
strokovnih službah v občinah in republiki, racionalno organi- 
zacijo, s tem pa tudi večjo strokovnost tega dela. 

V osnutku zakona so sprejete pobude, da se vanj vnesejo 
določila o Prešernovem skladu, iz katerega se podelujejo 
nagrade za izredno pomembne umetniške dosežke ter za 
uspešno življenjsko delo na področju umetniškega ustvarja- 
nja. 

V prehodnih in končnih določbah je določeno, da preneha 
veljati sedanji zakon o kulturnih skupnostih z dnem, ko začne 
veljati ta zakon. Predpisana je tudi obveznost kulturnih skup- 
nosti, da postopoma, od 30. 9. do najkasneje 31. 12. 1980, 
uskladijo svojo organizacijo ter samoupravne splošne akte z 
določbami tega zakona oziroma, da se konstituirajo. 
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