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ANALIZA
uresničevanja resolucije o načrtovanju družine in
družbenih prizadevanjih za njen nastanek in varnost in
zakona o varstvenih ukrepih pri uresničevanju pravice
do svobodnega odločanja o rojstvu otrok-povzetek
Resolucija o načrtovanju družine in družbenih prizadevanjih za njen nastanek in razvoj je Skupščina SR Slovenije
sprejela v letu 1974. Resolucija je zavezala vse družbene
dejavnike, da se vključijo v usklajeno in stalno družbeno
akcijo, ki bo temeljila na:
- uresničevanju ustreznih pogojev za nastanek in varnost
družine,
- uveljavljanju socialistično družbeno moralnih načel v odnosih med spoloma,.
- medsebojni odgovornosti staršev do rojstva, nege in
vzgoje otrok in
- omogočanju proste odločitve glede uravnavanja časa
spočetja in rojstva kot izraza odgovornosti do otroka, da se
rodi zaželjen in da starši odgovorno sprejemajo njegovo rojstvo.
Ob sprejetju Resolucije je bilo sklenjeno, naj se uresničevanje sprejetih nalog, spremlja in analizira. Analiza razčlenjuje
predvsem globalne vidike ter opozarja na naloge, ki niso
uresničene oz. ki niso v celoti izpeljane. Glede na to, da ni na
razpolago vseh podatkov, ki bi omogočili natančnejši pregled
uresničevanja Resolucije, so nekatere ocene pomanjkljive.
V posameznih poglavjih analiza predstavlja naslednje ugotovitve.
1. Družinska skupnost, odnosi med spoloma,
položaj delavke in matere
Čeprav je obdobje petih let prekratko, da bi bilo mogoče
oceniti, kakšne sprerriembe so nastale v družinski skupnosti,
v odnosih med spoloma irt v položaju žene in matere v
družinskih in družbeni skupnosti, lahko sklepamo na osnovi

nekaterih ugotovitev le na gibanja, ki opozarjajo na postopno
uveljavljanje nekaterih pomembnih sprememb:
- Družina postaja vse bolj odprta skupnost, ki se preko
svojih članov vključuje in veže z vsemi tokovi družbenopolitičnega in kulturnega življenja;
- spremenil se je tako položaj žene i.n otrok in kot tudi
moža oz. očeta; zakonska zveza in materinstvo ni več edina
perspektiva za ženo in mater, oče oz. mož pa vse bolj prevzema in opravlja tudi naloge, ki so tradicionalno sodile k
ženski oz. materi. Močno se spreminja tudi položaj otroka v
odnosu do staršev, katerim ne predstavlja več le zavarovanja
za bolezen in starost. Menja pa se tudi položaj otroka glede na
družbo, ki je vse bolj zainteresirana za njegov razvoj in za
njegovo uspešnost;
- visoka zaposlenost žensk kaže, da smo v kvantitativnem
pogledu v precejšnji meri že dosegli enakopravno vključevanje žensk v družbeni razvoj in delo. S tem pa je dosežen
temeljni pogoj za samoupravno in sploh družbeno uveljavljanje delavk in tudi pogoj za uveljavitev popolne enakopravnosti med spoloma.
2. Družbena, moralna in spolna vzgoja otrok,
mladine in staršev
Na osnovi sprejetih stališč so bili dopolnjeni učni načrti v
šolah in v vsebino posameznih predmetov vnešene teme, ki
prispevajo k oblikovanju humanih odnosov med spoloma.
Glede na to, da za to tematiko učitelji niso bili ustrezno
usposobljeni in pripravljeni v času svojega študija, je bilo
potrebno organizirati zanje dopolnilno izobraževanje, ki je
potekalo v obliki študijskih sestankov v vzgojnoizobraževal-
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nih organizacijah, strokovnih centrih posameznih predmetnih
področij in v okviru najrazličnejših seminarjev za posamezne
vrste pedagoških delavcev. Ob tem pa je potrebno opozoriti,
da niso povsem prezentni kvalitativni učinki teh naporov.
Posebna oblika splošnovzgojne dejavnosti so tako imenovane šole za življenje, s katerimi si delavske univerze prizadevajo slediti interesom in potrebam mladih ljudi. V teh šolah
dobiva mladina odgovore na vprašanja, ki so zanjo aktualna o ljubezni, spolnem življenju, zakonskem in družinskem življenju, o negativnih pojavih pri mladih ipd. Mladina se v teh
šolah seznanja tudi z marksističnim pojmovanjem morale,
zakonskih in družinskih razmerij, načrtovanja družine, družbenega' položaja žensk in z drugimi aktualnimi vprašanji.
Neurejeno financiranje je povzročilo nazadovanje te dejavnosti. Delavske univerze so poleg tega razvile t. im. šole za
starše, da bi tako pomagale staršem uspešno opravljati njihov
del odgovornosti pri vzgoji in pripravi otrok za življenje. Tudi
te oblike se iz ne povsem pojasnjenih razlogov opuščajo.
V preteklih dveh letih so bile opravljene tudi posebne naloge za ustanovitev zakonskih svetovalnic. V ta namen je bilo
organiziranih mnogo posvetovanj, opravljenih je bilo nekaj
parcialnih raziskav, usposobljenih je približno 200 svetovalcev za opravljanje predzakonskega in zakonskega svetovanja,
pripravljen pa je tudi pravilnik o delu zakonskih svetovalnic.
3. Zdravstveno varstvo matere in otrok
Zdravstveno varstvo žensk, zlasti v zvezi z nosečnostjo, porodom in materinstvom, je že vsa leta ena prednostnih nalog. Ta
del varstva je uvrščen tudi v enotni program zdravstvenega
varstva, kar pomeni zagotovilo za njegovo uresničevanje na
podlagi republiške solidarnosti ne glede na siceršnje materialne možnosti v posameznih občinah. V zvezi z uresničevanjem teh pravic je ponekod-zlasti na manj razvitih območjih-že čutiti intenzivnejšo dejavnost ter izpopolnjevanje prostorske in kadrovske mreže zdravstvenih organizacij združenega dela.
Iz analize je v zvezi z zdravstvenim varstvom mater in otrok
razvidno naslednje:
- v vseh občinah v Sloveniji delujejo dispanzerji za žene in
otroke,
- le še 0,85 % otrok je rojenih izven porodnišnic,
- nizka mrtvorojenost (je znašala za leto 1977 7,8 mrtvorojenih na 100 živorojenih),
- nizka umrljivost dojenčkov (za leto 1977 - 17,6 promil
jugosl. povprečje za leto 1976 - 36,8 promil),
• - bistven prispevek k varstvu matere in otroka je doprinesel
podaljšan porodniški dopust,
- redno teče republiški register pri pediatrični kliniki o
rizičnih otrokih,
- v dispanzerjih za otroke se v glavnem zajame vsak dojenček
na redni strokovni nadzor,
- v letu 1978 že 68 % zajetih triletnih otrok na sistematični
pregled,
- ugotovljeno je splošno izboljšanje zdravstvenega stanja
celotne otroške populacije.
Kljub napredku pa znanje o kontracepciji in njena dosegljivost še vedno ni ustrezna. Po letu 1974 je v porastu število
umetnih prekinitev nosečnosti. V analizi so obdelani posamezni faktorji, ki naj bi vplivali sočasno na ponovno rast
splavov.
Pomembne naloge pri uresničevanju pogojev za načrtovanje družine in za svobodno odločanje o rojstvu otrok opravlja
Inštitut za načrtovanje družine. Zakon o zdravstvenih ukrepih
pri uresničevanju pravice do svobodnega odločanja o rojstvu
otrok ter Navodilo za izvrševanje zakona obvezuje Inštitut za
načrtovanje družine, da opravi vrsto rutinskih raziskovalnih in
drugih nalog s pomočjo katerih zagotavljamo ustrezne pogoje za uresničevanje pravic o svobodnem odločanju o rojstvu otrok in za načrtovanje družine. Inštitut bi tako moral
opraviti nekatere temeljne raziskave o patologiji nosečnic,
nuditi strokovno pomoč, dajati navodila o kontracepciji, sterilizaciji in druge strokovne nasvete ter skrbeti za enotnost
doktrine na tem področju. Inštitut opravlja te naloge vendar
pa'zaostaja njihova raziskovalna dejavnost na račun rutinskih
nalog, prevelike zasedenosti delavcev z dnevnimi opravili in
nalogami ter zaradi neustrazno urejenega financiranja raziskovalnega, strokovno razvojnega ter instrukcijskega dela.
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4. Socialno skrbstvena pomoč družinam
Ugotovitev analize je, da se število družin, v katerih je
potrebna skupna družbena intervencija in pomoč, ne znižuje
(tabela str. 30). Dejstvo je, daje še mnogo otrok izpostavljenih
takim neugodnim socialnim in vzgojnim razmeram, ki jim
preprečujejo normalen in zdrav osebnostni razvoj. Ne gre
toliko za materialne in stanovanjske pogoje njihovega življenja, temveč predvsem za nekatere deviacije, med katerimi je
alkoholizem najpogostejši.
Teh družin je po domnevah gotovo več kot je razvidno iz
tabel, vendar s temi podatki ne razpolagamo.
5. Stanovanjska problematika
Stanovanjske skupnosti so za gradnjo^oziroma nakup stanovanj za občane iz skupine, ki so deležni posebne pomoči
vlagale veliko naporov; toda pokazalo se je, da na ta način ne
bo možno reševati vseh problemov. Stanovanj iz tega sklada
je doslej dobilo 2370 mladih družin. Glede na dejstvo, da se v
SRS letno sklene okrog 15.000 zakonskih zvez, je jasno, da je
položaj mlade družine glede pridobitve stanovanj še dokaj
slab. Dosedanje izkušnje tudi kažejo, da si mnoge mlade
družine, ki so dobile stanovanje iz namensko združenih sredstev v postavljenem roku niso mogle same zagotoviti lastnega
ali od TOZD dodeljenega stanovanja (nekatere celo niso bile
zainteresirane, pa tudi TOZD niso izpolnile danih obljub). To
narekuje potrebo po razširitvi pogojev za angažiranje večje
lastne udeležbe pri pridobitvi stanovanja tako, da bo stanovanje iz družbenih sredstev le začasna rešitev, ki pa jo je za
začetek treba omogočiti čimvečjemu številu zlasti mladih
družin. Taka izhodišča so že vsebovana v novem sistemu, ki
se pripravlja na stanovanjskem področju.
6. Družbeno varstvo otrok
Med vsemi oblikami, ki jih zajema pojem družbeno varstvo
otrok postaja ob obojestranski zaposlenosti staršev daleč
najpomembnejša oblika vzgojnovarstvena dejavnost za predšolske otroke. V tem srednjeročnem obdobju smo načrtovali,
da bomo vsako leto na novo odprli ca 6000 mest v vzgojnovarstvenih organizacijah. Predvidoma naj bi zajeli konec leta
1978 v vzgojnovarstvenih organizacijah 58.869 otrok, dejansko pa je bilo vključenih le 56.436 otrok, s čimer se je v letu
1978 zmanjšala intenzivnost pri pridobivanju novih mest v
vzgojnovarstvenih organizacijah. Pomanjkanje mest v vzgojnovarstvenih organizacijah je narekovalo, da se je po letu
1974 začelo razvijati organizirano varstvo predšolskih otrok v
varstvenih družinah. V letu 1977 je bilo v družinsko varstvo
vključenih 471 otrok, poleg organiziranega družinskega varstva pa še vedno obstaja tudi varstvo, ki si ga samoiniciativno
organizirajo občani in pri katerem je problem predvsem v tem,
da ni mogoče izvajati nadzora in zagotavljati ustrezne pogoje
za tako varstvo.
Analiza ugotavlja, da je v vzgojnovarstvene organizacije
vključenih zelo malo otrok kmečkih delavcev in zasebnih
kmetovalcev. Za te otroke so predvsem na manj razvitih območjih organizirani v okviru brigad Rdečega križa t. irti. brigadirski vrtci, kar že predstavlja določen napredek.
Za otroke, ki niso vključeni v vzgojnovarstvene organizacije
pa se izvaja program »male šole«, ki je v letu 1978 že 100 %
zajel vse šolske novince - za petletne otroke pa je bil uveden
80-urni vzgojni program, v katerega je bilo v letu 1978 vključenih 40 % otrok.
UGOTOVITVE IN SKLEPI
Od sprejetja resolucije do danes je bilo storjenih veliko
družbenih naporov, organiziranih akcij in sprejetij samoupravnih odločitev ter planskih dokumentov, ki so pravico do
svobodnega odločanja o rojstvu otrok in pogoje zanj postavili
na ustreznejše materialne pa tudi moralne osnove.
Ob vsem tem pa je vendarle potrebno opozoriti na nekatera
dejstva:
- odstopanje od nekaterih akcij, ki sodijo v program zagotavljanja pogojev za uresničevanje načrtovanja družine zaradi
česar bi morali vsi, ki jih je resolucija zavezala ponovno
opredeliti svoje naloge v planskih dokumentih in zagotoviti
izpolnitev vsaj tistih obvez, ki pomenijo zagotavljanje najosnovnejših pogojev za načrtovanje družine;
poročevalec

- zdravstveno varstvo matere in otroka je v zadnjih letih
doseglo visoko raven. Še vedno pa obstajajo v tem razlike
med posameznimi območji SR Slovenije. Glede na to, da
ugotavljamo visoko število patoloških nosečnosti pa bo potrebno temu problemu posvetiti več pozornosti predvsem z
raziskavo socialnoekonomskih in zdravstvenih okoliščin, ki
vplivajo na ta pojav;
- praksa in družbena akcija, ki jo je vzpodbudila resolucija
in rezultati te akcije so postali pomembno merilo za razločevanje med naprednim in nazadnjaškim odnosom do človekove svobode, njegovih pravic in dolžnosti, ko gre za rojstvo
in za razmerja med posameznimi družinskimi člani. Še pa se
najdejo v strokovnih krogih posamezniki, ki neobjektivno
tolmačijo nekatere trende s ciljem, da bi izzvali polemiko in
lažne dileme v zvezi s tem, pa tudi v sredstvih javnega obveščanja je pogosto zaslediti samovoljne in parcialne komentarje nekaterih dejstev, ki ne upoštevajo celovitost problemaPrediog odloka o spremembah in
dopolnitvah odloka o srednjeročnem
programu izvajanja in financiranja
geodetskih del na območju
Socialistične republike Slovenije
za obdobje 1976-1980
(ESA-404)
Odlok o srednjeročnem programu izvajanja in financiranja
geodetskih del na območju SR
Slovenije
za
obdobje
1876-1980 (Ur. list SRS, št.
2/76) - v nadaljnjem besedilu:
srednjeročni program - se z
odlokom o spremembah in dopolnitvah tega odloka spreminja oziroma dopolnjuje v glavnem v naslednjem:
- na novo se vključujejo
geodetska dela v zvezi s komasacijami zemljišč,
- povečuje se obseg del
oziroma stroškov pri izdelavi
zemljiškega katastra, izvedbi
cikličnega aerosnemanja, izdelavi geodetske prostorske
dokumentacije in izvedbi raziskav s področja delovanja
geodetske službe,
- spreminja se obseg del pri
temeljnih topografskih kartah
in preglednih kartah SR Slovenije, s tem, da se določene naloge zmanjšujejo, uvajajo pa
se nove,
- zmanjšuje se obseg del na
sanaciji mrež temeljnih geodetskih točk, na postavitvi navezovalnih mrež geodetskih
točk, izdelavi temeljnih topografskih načrtov v manjših merilih ter bonitiranju in katastrski klasifikaciji zemljišč,
- ukinja se valorizacija
sredstev za zneske po posameznih letih,
- financiranje in izvajanje
se prenaša še na leto 1981.
Osnovna razloga za spremembo in dopolnitev, odloka o
srednjeročnem programu geodetskih del sta predvsem dva,
in sicer:
poročevalec

1. zagotovitev pravočasno
potrebnih finančnih sredstev
2. dopolnitve in spremembe
srednjeročnega programa.
Ad 1. Vrednost del sedanjega srednjeročnega programa
geodetskih del je bila izračunana na osnovi predvidenih
cen za leto 1976. Zaradi tega je
z odlokom bilo določeno, da
se zneski od 1977 naprej valorizirajo v višini, kot to določi
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. Letne zneske bi bilo torej potrebno valorizirati glede
na leto 1976.
Pri zagotovitvi potrebnih
sredstev za potrebe valorizacije pa je prišlo do velikih težav.
Tako je Izvršni svet sprejel
sklep o valorizaciji za leto 1977
šele koncem junija 1978, in sicer v višini 17,6%. Za leto 1978
oziroma naslednja leta pa
Izvršni svet ne bi mogel določiti valorizacije do sprejetja rebalansa republiškega proračuna, to pa pomeni, da bi s sprejetjem ttebalansa (to je v drugi
polovici leta) bila določena valorizacija za eno leto nazaj. Tako pozno zagotavljanje potrebnih finančnih sredstev za
valorizacijo pa pravzaprav podaljšuje izvedbo srednjeročnega programa geodetskih del,
ker geodetske delovne organizacije ne morejo poslovati tako, da se jim dejansko opravljeno delo plačuje po cenah za
leto 1976, valorizacija pa z večletno zamudo. Že v letu 1978
so bile geodetske delovne organizacije, posebno še Geodetski zavod SRS v težavah pri

tike načrtovanja družine;
- več pozornosti bo potrebno posvetiti razvoju znanosti in
raziskovanju na področju posameznih dejavnosti, s katerimi
uresničujejo načela in cilje;
- akcije in dogodki v zvezi z uresničevanjem sprejete resolucije so imele to pomanjkljivost, da so bile večinoma začete
in končane na republiški ravni, saj se niso prenašale v TOZD, v
krajevne skupnosti in občine kar bi bilo nujno;
- v vlogi usklajevalnega organa med nosilci posameznih
nalog je pomembno nalogo opravil Koordinacijski odbor za
načrtovanje družine pri Republiški konferenci SZDL zlasti kot
soorganizator konkretnih akcij. Podobni organi ustanovljeni
pri občinskih konferencah SZDL pa niso delovali v vseh občinah, zato bo v bodoče pri tem potrebno storiti več. Organizirani bi morali biti tako, da bi povezovali vse dejavnike, da bi
lahko ocenjevali dosežene uspehe, opozarjali na pomanjkljivosti ter usklajevali in predlagali nove akcije.
zagotovitvi sredstev za osebne
dohodke in pri sestavi tromesečnih bilanc, ko bi naj opravljena dela dobile plačana po
cenah za leto 1976, a valorizacijo za leto 1978 glede na 1976
pa v letu 1979. Ta problem pa
je v tem in prihodnjih letih še
večji.
■ Zaradi tega so vsa geodetska dela po delno spremenjenem oziroma dopolnjenem
srednjeročnem programu, ki
že niso izvedena v letih 1976,
1977 in 1978 ponovno ovrednotena glede na dejanske cene v letu 1979 oziroma predvidene cene v letih 1980 in 1981.
Pri tem izračunu je upoštevan
dejanski obseg del, ki bodo
opravljena po posameznih letih. Pri izračunu potrebnih
sredstev za leti 1980 in 1981 je
upoštevan povprečno 15%
dvig cen.
Za izvedbo spremenjenega
oziroma dopolnjenega srednjeročnega programa geodetskih del je potrebno upoštevajoč valorizacijo, zagotoviti
331.887,00 din, - po sedanjem
odloku pa je bila skupna vrednost teh del upoštevajoč
stroške za leto 1976, ocenjena
na 195.200,00 din. V letih
1979-1981 bi naj SR Slovenija
zagotavljala naslednja sredstva: 1979 - 74,511.300 din,
1980 - 84,758.200 din, 1981 78,617.500 din, za leto 1979 so
potrebna sredstva že ugotovljena v proračunu oziroma rebalansu proračuna SR Slovenije za leto 1979.
Zaradi nepravočasne zagofovitve finančnih sredstev po
dejanskih stroških je prišlo do
manjšega zastoja pri izvajanju
srednjeročnega programa. Do
nekoliko večjega zastoja pa
prihaja v izdelavi temeljnih topografskih načrtov v večjih
merilih (1:500 in 1:1000). Izdelava in financiranje teh načrtov
se namreč izvaja v skladu z
Družbenim dogovorom o kriterijih za programiranje, sofinanciranje in izvajanje izdelave temeljnih topografskih načrtov v večjem merilu v obdob-

ju 1976 do 1980 (Ur. list SRS,
št. 5/77), ki so ga podpisale
Skupščine občin in mesta
Ljubljane ter Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. Osnovni
razlogi za zamujanje v izdelavi
teh načrtov je predvsem v tem,
ker je družbeni dogovor podpisan šele v letu 1977, torej v
drugem letu srednjeročnega
obdobja, tako, da občine niso
uspele zagotoviti pravočasno
potrebnih sredstev. Ker je stanje najslabše v manj razvitih
občinah oziroma občinah, ki
se uvrščajo v dopolnjevane je
nujno, da se predvidena republiška sredstva v celoti porabijo za te namene v tem srednjeročnem obdobju, občine, ki tega niso v stanju zagotoviti v
tem obdobju bi naj svoje obveznosti poravnale v prvih letih
prihodnjega srednjeročnega
obdobja, kar bi se naj zagotovilo in uredilo s skupnimi pogodbami med financerji (občina in Geodetska uprava SR
Slovenije) ter geodetsko organizacijo združenega dela, kot
izvajalcem. Pri financiranju izdelave temeljnih topografskih
načrtov sodeluje republika do
največ 50% glede na razvitost
občine, v povprečju pa s
35,1%. Predloženo rešitev je
potrebno izvesti tudi zaradi tega, ker bodo le na ta način
občine kolikor toliko v enakopravnem položaju, kar se tiče
stanja temeljnih topografskih
načrtov v večjih merilih, to
tembolj, ker so bila ta dela dq
sprejetja republiškega zakona
o temeljni geodetski izmeri v
letu 1974 v pristojnosti republike. Do takrat so se sicer izdelovali ti načrti tudi ob sofinanciranju občin, vendar ob
približno enaki udeležbi le-teh.
Zaradi navedenega se s
spremembo odloka predlaga
sofinanciranje srednjeročnega
programa geodetskih del
1976-1980 še v letu 1981.
Ad 2. Konkretne spremembe in dopolnitve srednjeročnega programa geodetskih del
1976-1980 ter razlogi za to so
naslednji:
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2.1. V skladu s sedanjim in
prejšnjim zakonom o kmetijskih zemljiščih je SR Slovenija
dolžna kriti stroške za izvedbo
določenih geodetskih del v
zvezi s komasacijo zemljišč. V
sedanjem odloku o srednjeročnem programu geodetskih
del pa so bila zagotovljena finančna sredstva le za ocenitev
proizvodne sposobnosti (bonitete) zemljišč v okviru sredstev
za bonitiranje in katastrsko
klasifikacijo zemljišč. Po zakonu o kmetijskih zemljiščih pa
SR Slovenija krije v zvezi z
izvedbo komasacij zemljišč
izvedbo primarnih geodetskih
del, to pa so razen cenitve vrednosti zemljišč še: postavitev
navezovalne geodetske mreže,
izmero oboda komasacijskega
območja in nespremenjenih
objektov, izdelava načrta
izmerjenega stanja in izdelava
zemljiško-katastrskih načrtov.
Navedena geodetska dela pri
komasacijah predstavlja ca.
40% vseh stroškov komasacij.
Z zakonom o kmetijskih zemljiščih je dpločeno, da mora
imeti izvedba geodetskih del v
zvezi z agrarnimi Operacijami,
torej tudi v zvezi s komasacijami prednost pri izvajanju programa geodetskih del.
Upoštevajoč navedene zakonske norme, družbeni plan
SR Slovenije za obdobje
1976-1980 za področje kmetijstva ter konkretne programe
komasacij po občinah je potrebno zagotoviti s sedanjim
srednjeročnim
programom
geodetskih del potrebna finančna sredstva v višini
23,313.000 din za izvedbo primarnih geodetskih del v zvezi
s komasacijami na 6000 obračunskih hektarjih v občinah
Ajdovščina, Brežice, Gornja
Radgona, Ilirska Bistrica,
Kranj, Krško, Lenart, Lendava,
Ljubljana Šiška, Ljutomer,
Murska Sobota, Nova Gorica,
Ormož, Ptuj, Sevnica, Slovenska Bistrica, Šentjur, Šmarje
pri Jelšah in Žalec.
2.2. V zvezi s pripravo prostorskih planov za obdobje
1981-85 ter popisom prebivalstva 1981 je potrebno zagotoviti v kratkem času ustrezne
geodetske osnove ter grafične
in številčne podatke o teritorialnih Enotah.
Zaradi tega je potrebno pri
programu temeljnih topografskih kart in preglednih kart SR
Slovenije izvršiti določene
spremembe in dopolnitve. Kot
nove naloge je potrebno uvesti
izdelavo oziroma predelavo topografskih kart po območjih
občin 1:25.000 in 1:50.000 (v
začasni izvedbi, kot direktna
pomanjšava topografske torte
1:25.000) in izdelavo kart pu4

blikacijskih meril po občinah
ter namesto pregledne karte
SR Slovenije merila 1:200.000
izdelati karto merila 1:250.000.
Zaradi vključitve navedenih
kart v program ni mogoče izdelati
topografskih
kart
1:50.000 in 1:100.000 za celotno območje republike, temveč
le za približno polovico območja republike.
V zvezi z izdelavo geodetske
prostorske dokumentacije bo
nastavljen register območij teritorialnih enot za celotno območje SR Slovenije na osnovi
nove
topografske
karte
1:25.000 ter nastavljena evidenca hišnih številk. Ta register, ki obsega zbirni grafični
prikaz in sezname, se izdeluje
v skladu z navodilom o evidentiranju območij teritorialnih
enot za vodenje geodetske
prostorske dokumentacije, ki
je izdano v letu 1978 (Ur. list
SRS, št. 16/78), torej po sprejemu srednjeročnega programa. V srednjeročnem programu je bilo predvideno, da bodo dela v zvezi z geodetsko
prostorsko
dokumentacijo
znašala po cenah za 1976. leto
le 2,900.000 din, dejanski stroški republike pri nastavitvi registra območij teritorialnih
enot ter združene evidence
hišnih številk s predhodnimi in
pripravljalnimi deli v zvezi z izdelavo geodetske prostorske
dokumentacije za celotno območje republike pa bodo znašali 6,020.600 din.
2.3. Poleg izvedbe cikličnega aerosnemanja SR Slovenije
je potrebno zagotoviti načrtno
izvedbo tistih nalog fotointerpretacije, ki so splošno družbenega značaja. Aerofotomaterial predstavlja namreč pomemben Vir informacij o prostoru za razne planske naloge
tako družbenopolitičnih skupnosti, samoupravnih interesnih in drugih skupnosti ter organizacij združenega dela. Z
aerosnemanjem v določenih
časovnih ciklusih je možno
dobiti hitre in natančne informacije o nenehnih spremembah stanja in pojavov v prostoru ter na ta način spremljati
trende razvoja prostora.
Pri dosedanji uporabi aerofotomateriala je ugotovljeno,
da aerofotomateriala v določenih področjih ne znajo dovolj
in
ustrezno
uporabljati.
Osnovni razlog za to je v tem,
ker ni ustrezno usposobljenih
kadrov po posameznih področjih ter v neopremljenosti
uporabnikov. Da bi dosegli
večjo uporabo aerofotomateriala v posameznih strokah
(geodezija-upravna
služba,
gozdarstvo, ceste, vode, var-

stvo narave in zraka itd.) mora
geodetska služba narediti napore za večjo informiranost
uporabnikov o obsegu in uporabi aerofotomateriala z nuđenjem nagvetov in konzultacije
pri izvajanju nalog ter izobraževanje uporabnikov, kot tudi
zagotavljanje vseh vrst posnetkov iz zraka - tudi satelitskih.
Zaradi tega je potrebno v okviru sredstev za ciklično aerosnemanje zagotoviti še potrebna sredstva za izvedbo nalog
fotointerpretacije.
2.4. Zemljiško-katastrska
izmera za 10.017 ha, ki se
opravlja v občini Murska Sobota, se izvaja v skladu z podzakonskimi predpisi s področja zemljiškega katastra, ki so
bili izdani v začetku 1976. leta,
torej po pripravi srednjeročnega programa geodetskih del.
To pa je imelo za posledico, da
niso vse naloge, zlasti tiste, ki
so na novo uvedene oziroma
spremenjene s podzakonskimi
predpisi (navodilo za ugotavljanje in zamejničenje posestnih meja - Ur. list SRS, št.
2/76), dovolj natančno ovrednotene glede na potreben
čas izvedbe. Na zahtevo občine je prišlo tudi do določene
spremembe v lokaciji zemljiško-katastrske izmere. Zaradi
predvidene kasnejše komasacije zemljišč se opravi zemljiško-katastrska izmera v katastrskih občinah: Kruplivnik,
Motovilci, Novi Breznovci, Stari Breznovci in Vodarci, namesto v katastrskih občinah Brezovic, Gorica, Predanovci in
Šalamenci. Skupno bo torej
izmerjeno 25 katastrskih občin
v površini 10.017 ha, namesto
prvotnih 10.091 ha v 24 katastrskih občinah.
2.5. Pri izdelavi in reambulaciji temeljnih topografskih
načrtov v manjših merilih
(1:5000 in 1:10.000) je prišlo
do sprememb v obsegu del. Izdelava teh načrtov se zmanjšuje od 605.866 ha na 570.300 ha,
reambulacija pa se povečuje
od 207.225 ha na 208.575 ha.
Obseg izdelave teh načrtov se
je zmanjšal za ca 6%, ker jih za
območje Kočevske ni dovoljeno izdelovati.
2.6. Obseg del na sanaciji
mrež temeljnih geodetskih
točk'in postavitvi navezovalne
mreže godetskih točk ter bonitiranju zemljišč se zmanjšuje
in sicer:
- obseg terenskih meritev v
trigonometrični mreži se
zmanjšuje za ca. 42%,
- postavljeno bo 2667 točk
navezovalne mreže namesto
predvidenih 3350 točk, torej se
obseg teh del zmanjšuje za ca.
20%,
- metodologija za bonitira-

nje zemljišč ne bo testirana na
površini 5000 ha, ker še ne bo
v taki fazi, da bi bilo možno
izvesti testiranje.
Za kasnitev navedenih nalog
prevladujejo enaki razlogi, ki
so zlasti v kasnitvi raziskovalnih nalog, ki predstavljajo
osnoVo za izvedbo teh del.
Drugi razlog za kasnitev oziroma odlaganje teh del je v tem,
ker se nekaterim novim nalogam geodetske službe (komasacija, geodetska prostorska
dokumentacija), ki so v tem
trenutku družbeno pomembnejše daje prednost. Točke navezovalne mreže bodo postavljene na vseh območjih po dosedanjem programu, le na
ustrezno manjšem obsegu in
manjšem številu.
2.7. Za potrebe raziskav z
geodetskega področja je bilo v
srednjeročnem programu geodetskih del predvideno le
2,300.000 din. Navedena sredstva pa nikakor ne zadoščajo,
saj je glede na uvajanje novih
nalog geodetske službe v SR
Sloveniji, kot so: geodetska
prostorska dokumentacija, kataster (register) zgradb, vsebinska izpopolnitev zemljiškega katastra, modernizacija in
združitev zemljiškega katastra
in zemljiške knjige, vključitev
geodetske službe v službo
družbenega sistema informiranja, itd., potrebno zagotoviti
večja sredstva za raziskovalno
dejavnost na področju geodetske službe, kot je bilo to do
sedaj. Zato se povečujejo potrebna sredstva za raziskave za
4,000.000 din s spremembami
in dopolnitvami odloka o srednjeročnem programu geodetskih del. S tem bi bila zagotovljena vsaj minimalna sredstva
za sofinanciranje raziskovalnih nalog, katerih sofinancer
je Raziskovalna skupnost Slovenije in posamezne geodetske organizacije združenega
dela.
2.8. Iz analize izvajanja
spremenjenega srednjeročnega programa izhaja, da je v
globalu v prvih treh letih
opravljeno del za 41,4%, po
posameznih nalogah je to stanje precej različno. Posamezne naloge (kartografija, komasacije, ciklično aerosnemanje,
geodetska prostorska dokumentacija) so v prvih treh letih
upravičeno v zaostanku, ker je
izvedbo teh del vezana na raziskave, ki so V teku, oziroma je
taka intenziteta izdelave bila
tudi predvidena, ker so imele
prednost druge naloge. V drugem delu srednjeročnega programa se bodo dela na teh nalogah intenzivirala, tako da bo
predviden srednjeročni program lahko v celoti realiziran.
poročevalec

Predlog zakona o določitvi stopenj, odbitnih
postavk in olajšav za republiški davek iz dohodka temeljnih organizacij
združenega deia v letu
1980
.
Sistem davka iz dohodka temeljnih organizacij zdruzenega dela v SR Sloveniji je določen z zakonom o davku iz dohodka temeljnih organizacij
zdruzenega dela, ki je bil sprejet v letu 19/3.
V skladu z navedenim davčnim zakonom se davčne stopnje ter nekatere odbitne po->
stavke, in davčne olajšave določajo za vsako leto s posebnimi zakoni. Tako je treba sprejeti tak izvedbeni davčni zakon
tudi za leto 1980. Glede na načela iz 15. člena sistemskega
davčnega zakona mora biti tak
izvedbeni zakon sprejet pred
začetkom leta, na katero se
nanaša.
V postopku je zakon o novem sistemu davka iz dohodka
temeljnih organizacij združenega dela in delovnih skupnosti, ki gaje Skupščina SR Slovenije v prvi zakonodajni fazi
obravnavala v juniju, osnutek
zakona pa bo obravnavan na
sejah zborov v decembru letos. Nove rešitve v predlaganem sistemskem zakonu pomenijo bistvene spremembe v
primerjavi z obstoječo ufeditvijo glede vseh pomembnejših elementov davka, kot so:
davčni zavezanec, davčna
osnova in vrste davčnih stopenj. Predlog novega sistemskega zakona bo predložen
Skupščini SR Slovenije predvidoma v prvem polletju 1980,
tako da bodo imeli davčni zavezanci, na razpolago dovolj
časa za priprave na prehod na
novo ureditev, ki bo dokončno
objavljena z začetkom novega
srednjeročnega planskega obdobja, to je s 1. 1. 1981.
S predloženim zakonom je torej treba urediti davčni inštrumentarij za davek v letu 1980.
Leto 1980 je zadnje leto tekočega srednjeročnega planskega obdobja, v katerem še
velja sedanji sistem davka iz
dohodka temeljnih organizacij
združenega dela. Davčni inštrumentarij (stopnje, odbitne
postavke in olajšave) se v
izvedbenih davčnih zakonih v
zadnjih nekaj letih ni bistveno
spreminjal, tako da so se rešitve iz prejšnjih let praviloma
nespremenjene prevzemale za
poročevalec
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hodkov v letu 1980. V odboru
za finance Zbora združenega
dela je bil dan predlog, da se
pri določanju te odbitne postavke povečanje osebnih dohodkov upošteva v višini 18%.
Predlagatelj je ta predlog in
druge pripombe iz dosedanje
razprave proučil in ugotovil,
da so skladne s predvidevanji
predloga resolucije za leto
1980, po katerih naj bi dohodek v letu 1980 porastel za
19%. Glede na navedeno se po
tem predlogu osebni dohodki
kot odbitna postavka upoštevajo v višini 5.725 dinarjev, za
rudnike pa v višini 6.560 dinarjev mesečno za polni delovni
čas, kar pomeni v primerjavi z
letom 1979 povečanje za 18%.
v razpravah na sejah Zbora
združenega dela in Zbora občin Skupščine SR Slovenije
dne 27. 11. 1979 so bile k
osnutku zakona dane naslednje pripombe, ki pa jih predlagatelj pri pripravi predloga ni
mogel upoštevati, in sicer:
1. Skupina delegatov z območja občine Kranj je predlagala dopolnitev zakona v tem
smislu, da se med odbitnii postavkami pri izračunu davčne
osnove upošteva tudi del
skupnega dohodka za vrnitev
vrednosti združenih sredstev,
Predloga ni bilo mogoče
upoštevati
iz naslednjih razloov:
9
Med odbitne postavke je
vključen del skupnega dohod^a, ki pripada drugim OZD iz
naslova nadomestila za gospodarjenje z združenimi sredstv z
' utemeljitvijo, da ta del
skupnega dohodka pomeni pri
obeh organizacijah — udeže'enkah v razporejanju skupne9a dohodka, sestavni del celotnega prihodka in dohodka,
zato naj bi bil obdavčen samo
enkrat in pri tisti temeljni organizaciji, na katero je razporejen. Nasprotno del skupnega
dohodka za vrnitev vrednosti
združenih sredstev ne vstopa v
celotni prihodek temeljne organizacije, ki ji po merilih iz
samoupravnega sporazuma o
združevanju sredstev za skupne naložbe pripada, temveč
neposredno povečuje denarni
del poslovnih sredstev.
To pomeni, da pri temeljni

organizaciji - udeleženki v razporeditvi skupnega dohodka,
ta del ni obdavčen, ker nikoli
ne tvori njenega dohodka,
Ob upoštevanju teh ugotovitev je s predlagano ureditvijo
stimulirano tudi združevanje
sredstev, saj so vse druge oblike udeležbe v skupnem dohodku, ugotovljenem na osnovi kreditnih razmerij, sestavni
del celotnega prihodka in dohodka temeljne organizacijeudeleženke v razporeditvi
skupnega dohodka, ter tako
tudi obdavčene, medtem ko ta
del skupnega dohodka v bančnih organizacijah ni obdavčen,
Iz navedene primerjave izhaja, da s predlagano ureditvijo
uvedena odbitna postavka
vzpodbuja procese združevanja sredstev za skupna vlaganja; nasprotno pa bi odbitna
postavka, ki bi obsegala vračilo združenih sredstev, stimulirala proces vračanja združenih
sredstev namesto prizadevanj
za njihovo reinvestiranje.
2. Skupina delegatov z območja občin Ilirske Bistrice
oziroma Postojne je predlagala dopolnitev zakona, po kateri
naj bi se v okviru davčne olajšave za investicije na manj razvitih območjih v SR Sloveniji
(olajšava se nanaša na štirikratni del dohodka, ki se vlaga
v te namene) priznala kot odbitna postavka tudi razlika
obračunanega zneska neizkoriščene olajšave v planskem
obdobju 1976 do 1980.
V zvezi z navedenim predloponovno poudarjamo
staiišče, da smo ga na takšne
pobude zavzemali že v razpravah v letnih davčnih zakonih v
preteklih letih'in ki je v tem, da
je izvedbeni davčni zakon enoletni zakon, ki se ne more nanašati na dogajanja v dohodkih preteklih let. Letni davčni
zakon postavlja davčni inštrumentarij v odnosu do dohodka, doseženega v tekočem letu
in ne more posegati v davčno
osnovo preteklih let, ki je bila
predmet davčnih zakonov v tistih letih. Takšno stališče bo
predlagatelj podrobneje obrazložil v posebnem pismu, ki ga
bo na predlog delegatske skupine poslal zainteresiranim
občinam.

naslednja leta. Glede na to, da
je obstoječi davčni režim za leto 1979 v praksi preizkušen,
predlagamo, da naj se z nekaterimi dopolnitvami uporablja
še v letu 1980. V dosedanjih
razpravah v zvezi s tem dav^om_ ie bilo namreč zavzeto
stališče, da naj se obveznosti
združenega
dela iz naslova te9a davka v letu 1980 ne bi v
ničemer spreminjale.
Zato prdlagamo, da naj se
republiški davek iz dohodka
temeljnih organizacij združenega dela v letu 1980 obračunava in plačuje na enak način,
kot se po sedanjem zakonu
obračunava in plačuje v letu
1979. Pri tem bi bilo treba posebej urediti le vprašanje višine osebnih dohovkov kot odbitne postavke.
Glede davčne stopnje za leto
1980 je torej predlagana enaka
rešitev, kot je veljala v letu
1979, to je, da znaša davčna
stopnja 5% davčne osnove.
Po tem predlogu bi se, upoštevajoč predvideno 16 odstotno rast davčne osnove v letu
1980, v republiškem proračunu za leto 1980 zbralo okoli
1.782 milijonov dinarjev.
V sistemskem zakonu je postavljeno načelo, da se pri
ugotavljanju davčne osnove
od celotnega prihodka odštejejo kot odbitna postavka
osebni dohodki v višini, ki je
določena z izvedbenim davčnim zakonom. V predlogu za
izdajo tega zakona z osnutkom
je bilo predvideno, da se kot
takšne odbitne postavke v letu
1980 upoštevajo bruto osebni
dohodki na pogojno nekvalificiranega delavca v višini 5.577
dinarjev mesečno za polni delovni čas, za rudnike, ki izplačujejo jamski dodatek pa v višini 6.394 dinarjev mesečno za
polni delovni čas. Tako predlagani znesek je pomenil povePredlog zakona o sprečanje te odbitne postavke za
membah
zakona
o
15% v primerjavi z letom 1979.
V razpravi o predlogu za izuvedbi in stopnjah repudajo zakona z osnutkom v
bliških davkov in taks
(ESA-366)
Skupščini SR Slovenije so bili
k temu predlogu izrečeni pomisleki, da je navedeno povečanje odbitne postavke prenizPo prvem odstavku 150. čle- pa dohodka občanov občan, ki
ko in da ni v skladu s predvide- na zakona o davkih občanov je
stalno prebivališče v SR
vanji o porastu osebnih do- zavezanec za davek iz skupne- Sloveniji in ima v posameznem
5

koledarskem letu iz kakršnihkoli virov v Jugoslaviji skupen
čisti dohodek, ki presega znesek, ki ga za vsako leto posebej določi Skupščina SR Slovenije. V drugem odstavku
156. člena istega zakona pa je
določeno, da se za vsakega
vzdrževanega
družinskega
člana davčna osnova zmanjša
za znesek, ki ga za vsako leto
posebej določi Skupščina SR
Slovenije.
Skupščina SR Slovenije odločitve o višini neobdavčnega
dela skupnega čistega dohodka in o višini olajšav za vzdrževane družinske člane ter davčnih stopenj za leto 1979 še ni
sprejela; rok za določitev stopenj in osnov za davek iz skupnega dohodka občanov za leto
1979 je bil podaljšan do 31.
decembra 1979 (Uradni' list
SRS, št. 30-1698/78).
V predloženem predlogu zakona so bili za določitev sistema neobdavčljivega dela
osebnega dohodka in olajšav
za vzdrževane družinske člane
uporabljeni kriteriji iz dogovora republik in avtonomnih pokrajin o usklajevanju temeljev
sistema in politike obdavčevanja celotnega prihodka občanov (v nadaljnjem besedilu:
dogovor), in sicer:
- neobdavčljivi del osebnega dohodka se določa v višini
trikratnega
povprečnega
osebnega dohodka zaposlenih
v gospodarstvu v republiki ali
avtonomni pokrajini;
- olajšave za vzdrževane
družinske člane pa se priznavajo v obliki neobdavčnega
zneska v višini zajamčenega
osebnega dohodka.
Pri višini olajšave za vzdrževane otroke, motene v telesnem ali duševnem razvoju, je
olajšava zvišana za okoli 50%,
to je enako, kot je bilo v letu
1978.
V skladu z dogovorom predlagamo tudi progresivne stopnje davka od skupnega dohodka.
V predlogu zakona predlagana višina neobdavčenega
dela skupnega dohodka temelji na oceni Zavoda SR Slovenije za statistiko o poprečnem
osebnem dohodku zaposlenih
v gospodarstvu v prvih devetih
mesecih letošnjega leta, ki je
pripravljena po dejanskih podatkih za obdobje januar- julij,
ter oceni o poprečnih osebnih
dohodkih zaposlenih v mesecu avgustu in septembru.
Pri predlogu višine olajšav
za vzdrževane družinske člane
je bilo upoštevano, da je po
ugotovitvah Republiškega odbora sindikatov SR Slovenije
večina temeljnih organizacij
združenega deia v samouprav6

nih aktih za leto 1979 določila
zajamčeni osebni dohodek na
ravni 60% povprečnega osebnega dohodka delavcev, zaposlenih v gospodarstvu v SR
Sloveniji v preteklem letu.
Predlagana višina neobdavčenega skupnega dohodka,
določena na podlagi navedenega dogovora, je večja, kot
pa je bila na podlagi dosedanjih kriterijev v SR Sloveniji. S
tem je doseženo, da tudi večina najvišjih osebnih dohodkov
iz rednega delovnega razmerja
ne bo obdavčena in bo le
manjši del izjemno visokih
osebnih dohodkov obdavčen.
Glede na navedeno predlagamo povišanje davčnih stopenj za 3%, vendar bo odmerjeni davek pri zavezancih z
najnižjo davčno osnovo še vedno manjši za okrog 3% od
obračunanega davka v letu
1978.
Zaradi tega, ker so bile stopnje davka iz skupnega dohodka v drugih republikah že dosedaj nižje od stopenj v SR
Sloveniji, prav tako pa ne predvidevajo povečanja teh stopenj, ne predlagamo večjega
povečanja stopenj davka v SR
Sloveniji.
Predlog zakona tudi določa,
da se podaljšuje obveznost
plačevanja 1% republiškega
davka iz osebnega dohodka
delavcev tudi v letu 1980
Ta davek je bil v letu 1978
uveden za pokrivanje nekaterih novih obveznosti republike,
kot so dodatne obveznosti do
federacije, obveznosti v zvezi z
izvajanjem dogovora o enotnih
priznavalninah borcem, obveznosti iz naslova premij, regresov in kompenzacij v kmetijstvu in obveznosti v zvezi z
izvajanjem dogovora o prispevkih v sklad solidarnosti z
državami v razvoju in neuvrščenimi državami.
Davek iz osebnega dohodka
delavcev v letu 1978 in 1979 je
torej pomemben vir sredstev
republiškega proračuna. Takšna sredstva so potrebna v republiškem proračunu tudi za
leto 1980, ker obveznosti republike, zaradi katerih je bil davek uveden, ostanejo v glavnem veljavne tudi v letu 1980.
Morebitnega izpada teh sred-,
stev v letu 1980, po mnenju
predlagatelja, ne bi prišlo v poštev.
Uvedba novega davka v letu
1978 in 1979 je bila v skladu z
načeli ustave in zakona o združenem delu, po katerih se
sredstva za pokrivanje splošnih družbenih potreb zagotavljajo z davki, ki jih plačujejo
delavci iz dohodka temeljne
organizacije združenega dela
in iz svojih osebnih dohodkov.

Z uvedbo tega davka so tudi
delavci v SR Sloveniji pričeli
zagotavljati sredstva za splošne družbene potrebe neposredno iz svojega osebnega dohodka. Te obveznosti v prejšnjih letih ni bilo, saj so delavci
v času od 1975 do 1977 iz svojega osebnega dohodka združevali le sredstva za financiranje skupne porabe.
Glede na navedeno predlagamo, da se časovna omejitev
plačevanja davka iz osebnega
dohodka delavcev po stopnji
1% spremeni, tako da postane
ta davek vir dohodkov republiškega proračuna tudi v letu
1980.

Povečanje neobdavčljivega
zneska dohodka bo vplivalo na
zmanjšanje števila zavezancev, kakor tudi na znesek dohodkov
družbenopolitičnih
skupnosti iz tega vira. Ocenjujemo, da se bo število zavezancev davka iz skupnega dohodka občanov zmanjšalo od okoli
11.000 na okoli 2.000 ter znesek odmerjenega davka od
okoli 40 mio din na 20 mio din.
Glede na to, da v skupščinskih razpravah o predlogu za
izdajo zakona z osnutkom ni
bilo spreminjevalnih predlogov, je predlog zakona pripravljen v enakem besedilu,
kot je bil osnutek zakona.

Predlog zakona o spremembi zakona o osnovah ter načinu obračunavanja in plačevanja
prispevkov za financiranje samoupravnih interesnih skupnosti na področju družbenih dejavnosti v letih 1975 do
1979
V zakonu o skupnih osnovah
svobodna menjave dela so v
skladu z zakonom o združenem delu urejena temeljna sistemska vprašanja uresničevanja svobodne menjave dela in
v tem okviru tudi zagotavljanje
sredstev za izvajanje programov oziroma nalog samoupravnih interesnih skupnosti
na področju družbenih dejavnosti. V navedenem sistemskem zakonu je glede urejanja
zagotavljanja sredstev za potrebe družbenih dejavnosti postavljeno načelo, da se viri
sredstev določajo z zakonomza posamezno področje, osnove ter način obračunavanja
obveznosti pa s samoupravnim sporazumom o temeljih
planov za posamezne samoupravne interesne skupnosti.
- V novembru letos je bila
sprejeta tudi večina zakonov,
ki urejajo posamezno področje družbenih dejavnosti in v
tem okviru tudi vire sredstev za
uresničevanje svobodne menjave dela na teh področjih.
Osnovna razlika v pristopu k
določanju virov sredstev v teh
zakonih v primerjavi s sedanjo
ureditvijo je v tem, da se bo v
novem sistemu pretežen del
sredstev zagotavljal iz dohodka, medtem ko so v obstoječi
ureditvi pretežni viri osebni
dohodki delavcev.
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V skladu z navedenimi zakoni bo podroben sistem zagotavljanja sredstev za uresničevanje svobodne menjave dela
(osnove, način obračunavanja
in plačevanja obveznosti)
opredeljen s samoupravnimi
sporazumi o temeljih planov
posameznih samoupravnih interesnih skupnosti na področju družbenih dejavnosti za naslednje srednjeročno plansko
obdobje. Novi sistem zagotavljanja sredstev pri uresničevanju svobodne menjave dela bo
torej neposredno zaživel šele v
planskem obdobju 1981 do
1985.
Zato je potrebno s posebnim
zakonom urediti finančni instrumentarij za zagotavljanje
sredstev za družbene dejavnosti za leto 1980 kot zadnje leto
tekočega
srednjeročnega
planskega obdobja. Ta vprašanja so bila doslej urejena z zakonom o osnovah ter načinu
obračunavanja in plačevanja
prispevkov za financiranje samoupravnih interesnih skupnosti na področju družbenih
dejavnosti, ki je bil prvotno
predviden le kot enoletni zakon, vendar se je pozneje njegova veljavnost podaljšala še
na naslednja leta do vključno
leta 1979.
Obstoječi samoupravni sporazumi o temeljih planov za
poročevalec

posamezne družbene dejavnosti vključujejo tudi leto 1980
kot zadnje leto tekočega srednjeročnega planskega obdobja. V teh sporazumih pa so tudi
za leto 1980 predvidene takšne
rešitve glede osnov in načina
plačevanja prispevkov, kot so
določene z zakonom za 1979.
Da bi omogočili izvedbo teh
samoupravnih sporazumov in
s tem zagotovili zbiranje sredstev za družbene dejavnosti v
letu 1980, predlagamo, da se
veljavnost zakona, ki ureja
vprašanja osnove ter načina

obračunavanja in plačevanja
prispevkov za družbene dejavnosti v letih 1975 do 1979, podaljša še na leto 1980. Po tem
predlogu naj bi se torej prispevki za samoupravne interesne skupnosti na področju
družbenih dejavnosti v letu
1980 obračunavali in plačevali
tako kot letos.
Glede na to, da k predlogu
za izdajo tega zakona z osnutkom v skupščinski razpravi ni
bilo pripomb, je predlog zakona pripravljen v enakem besedilu kot osnutek zakona.

Predlog zakona o spremembi zakona o določitvi
obračunavanja
amortizacije za osnovna
sredstva določenih uporabnikov
družbenih
sredstev za leta 1977 do
1979
Zvezni zakon o amortizaciji
osnovnih sredstev temeljnih
organizacij združenega dela in
drugih uporabnikov družbenih
sredstev (Uradni list SFRJ, št.
58/76) daje republikam in pokrajinam možnost, da lahko
glede obračunavanja amortizacije za osnovna sredstva organov in organizacij družbenopolitičnih skupnosti in državnih organov ter za osnovna
sredstva družbenopolitičnih in
družbenih organizacij uveljavljajo naslednje: ali odlog
amortizacije za določeno dobo
ali določitev manjših stopenj,
kot jih za amortizacijo določa
zvezni zakon. V skladu z navedenim je bilo obračunavanje
amortizacije za osnovna sredstva organov in organizacij
družbenopolitičnih skupnosti,
krajevnih skupnosti ter družbenopolitičnih in družbenih
organizacij v SR Sloveniji s posebnim zakonom odloženo za
leta 1977 do 1979.
Predlagamo, da se glede na
obstoječe razmere v republiškem proračunu in občinskih
proračunih in glede na planska predvidevanja obračunavanje navedene amortizacije
odloži še za leto 1980, torej do
konca tekočega srednjeročnega planskega obdobja. Z družbenim planom SR Slovenije za
tekoče srednjeročno obdobje
niso predvidena posebna
sredstva za amortizacijo pri
navedenih organih in organizacijah. Zato takšna sredstva
tudi niso vključena v republiporočevalec

(ESA-369)

škem proračunu in občinskih
proračunih v teh letih. Morebitna dodatna vključitev teh
sredstev v proračune bi pomenila takšno povečanje obveznosti za vplačevanje prihodkov
v proračune, ki ga v okviru obstoječe resolucije in razmer v
gospodarstvu ne bi bilo mogoče uresničiti. Poleg tega bi
vključitev teh sredstev v občinske proračune pomenila dodaten pritisk na sredstva republiškega proračuna za dopolnjevanje občin, ki že za sedanje
potrebe občin niso povsem zadostna.
Izvršni svet Skupščine SR
Slovenije glede na navedeno
ugotavlja, da zaenkrat niso podani pogoji, da bi se lahko
obračunavanje amortizacije v
navedenih organih in organizacijah začelo že v letu 1980. V
letu 1980 kot zadnjem letu tekočega srednjeročnega planskega obdobja namreč iz obstoječih virov proračunskih
sredstev ni mogoče zagotoviti
potrebnih sredstev za obračunavanje amortizacije, novih virov v ta namen pa glede na
številne druge potrebe in obveznosti republike (na primer
za porušena območja v SR
Črni gori, za intervencije v
kmetijstvu in podobno) in glede na razmere v gospodarstvu
tudi ni mogoče uvesti.
Prav tako je potrebno poudariti, da v letu 1980 kot v zadnjem letu tekočega srednjeročnega planskega obdobja,
ko je na področju splošne po-

rabe potrebno zagotoviti zadostna sredstva za stalne,
prioritetne in nove naloge v
občinah, pa hkrati uskladiti
rast sredstev splošne porabe z
doseženo stopnjo rasti družbenega proizvoda v vsaki posamezni občini, ni možno
obračunavati amortizacije za
osnovna sredstva v organih
družbenopolitičnih skupnosti
v občinah, ne da bi bilo pri tem
potrebno zmanjšati druge dejavnosti, ki se financirajo iz
sredstev občinskega proračuna.
Pripominjamo še, da je bilo
obračunavanje amortizacije za
leto 1980 s posebnim aktom
odloženo tudi za zvezne organe in organizacije.
Glede na navedeno torej
predlagamo, da se obračunavanje' amortizacije v omenjenih organih in organizacijah
odloži še za leto 1980 kotzad-

nje Jeto tekočega srednjeročnega planskega obdobja.
Problematika amortizacije v
organih družbenopolitičnih
skupnosti v naslednjih letih po
letu 1980 pa bo predmet razprave v okviru priprav osnovnih planskih dokumentov za
novo srednjeročno plansko
obdobje.
Konkretna finančna situacija
v republiškem proračunu za
leto 1980 s podrobnejšim prikazom razlogov, ki narekujejo
predlagano rešitev, bo podana
v obrazložitvi predloga zakona
o republiškem proračunu za
leto 1980.
Glede na to, da v skupščinski razpravi o predlogu za izdajo tega zakona z osnutkom
ni bilo spreminjevalnih predlogov, je predlog zakona pripravljen v enakem besedilu kot
osnutek zakona.

Predlog odloka o načrtu
statističnih raziskovanj
Socialistične republike
Slovenije v letu 1980

Po programu statističnih raziskovanj, ki imajo pomen za
vso državo, se zberejo z raziskovanji tudi podatki za SR
Slovenijo. Predlog programa
za leto 1980 predvideva številne spremembe in dopolnitve,
ki so potrebne zlasti zaradi
spremljanja izvajanja ustavnih
določil na področju združenega dela in za sestavo in spremljanje družbenih planov. Zaradi posebnih potreb, ki jih ima
SR Slovenija, pa je potrebno
nekatera raziskovanja še dopolniti s posameznimi vprašanji oziroma opraviti samostojna statistična raziskovanja, ki
imajo pomen samo za republiko.
V načrtu, ki je priloga odloku, so podrobno navedena posamezna raziskovanja. Pri vsakem je označeno, ali gre za
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dopolnitev statističnega raziskovanja, ki je pomembno za
vso državo, ali pa gre za raziskovanje, pomembno za republiko.
Za dopolnitve je potrebna
pravna osnova, s katero se določijo obveze dajalcev podatkov in statistične službe. Po
zakonu o statističnih raziskovanjih, ki imajo pomen za vso
državo, določi zvezni izvršni
svet program raziskovanj, ki
jih predloži zvezni skupščini v
sprejetje. Po enakem postopku naj bi se tudi v SR Sloveniji
sprejel odlok o načrtu dopolnitve statističnih raziskovanj iz
programa statističnih raziskovanj, ki imajo pomen za vso
državo in načrtu statističnih
raziskovanj, ki imajo pomen za
Socialistično republiko Slovenijo v letu 1980.
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ukrepi za zmanjševanje vseh

oblik

porabe

Zvezni izvršni svet je, ob upoštevanju sklepov Predsedstva CK ZKJ, predložil
bistvene spremembe Osnutka resolucije, ki omejujejo vse oblike investicijske,
splošne, skupne in osebne pdrabe
Osebni dohodki morajo naraščati precej počasneje kot dohodek, tako da v
gospodarstvu ne smejo preseči 18 odstotne rasti - če pa bo ustvarjen manjši
dohodek, se bo zmanjšala tudi rast osebnih dohodkov
V negospodarskih dejavnostih bodo osebni dohodki lahko narasli do 15
odstotkov, skupna poraba pa največ do 10 odstotkov
Do konca prvega trimesečja 1980. leta bo izdelana revizija predračunske
vrednosti investicij v gradnji
Vsestranska preučitev ekonomskih odnosov s tujino in nujnost zmanjšanja
plačilnega deficita
Cene na drobno morajo naraščati najmanj za 20 odstotkov počasneje kot letos
Zvezni izvršni svet je poslal skih odnosov s ■ tujino in manevrski prostor za prema- RAST OSEBNIH
Skupščini SFRJ predlog spre- ustvarjanje pogojev za upoča- govanje težav, ki nastajajo pri DOHODKOV
memb in dopolnitev Osnutka snitev gibanja cen ter spre- ekonomskih odnosih s tujino,
resolucije o uresničevanju membo neugodnih pojavov na hkrati pa na določen način odPrvo besedilo Osnutka resoDružbenega plana v letu 1980. tem področju.
pravilo del pritiskov za pove- lucije je določalo, da bi smeli
Predlog upošteva sklepe PredPredlogi sprememb Osnutka čevanje cen.
osebni dohodki narasti do 20
sedstva CK ZKJ, da so potrebni resolucije izhajajo iz nujnosti
učinkovitejši ukrepi in aktiv- nadaljnjega zoževanja okvira
nost za zagotavljanje skladnej- vseh oblik porabe; s tem pa
ših odnosov v družbeni repro- tudi ustvarjanja pogojev za nadukciji. Sklepi posebej opo- daljnje usklajevanje blagovnozarjajo na odnose pri delitvi denarnih odnosov in zagotav- «pooocosoaooeecossoo; »eecoocoosoososso
družbenega proizvoda, zago- ljanja večjih sredstev organiIN DOPOLNITVE OSNUTKA RESOLUCIJE 10
tavljanje počasnejše rasti vseh zacijam združenega dela, ki bi Q0 SPREMEMBE
O URESNIČEVANJU DRUŽBENEGA PLANA
K
oblik porabe, saj mora biti jih dobile pri delitvi dohodka.
0
manjša od ustvarjenega do- Vse to naj bi organizacijam H0 JUGOSLAVIJE V LETU 1980 - K AS 204
hodka, na področje ekonom- združenega dela odprlo večji uoeeoeeccooooooQi9os«oscoooceocee«soecc<
igeoeoooeecoseeooeoosoososoooocccoGosoeeeoocoeeeooosoossocoooeoMsececoccoscGcoeose
Iz Skupščine SFRJ:
RAZVOJNA POLITIKA
- Ostrejši ukrepi za zmanjševanje vseh oblik porabe
(Spremembe in dopolnitve
Osnutka resolucije o uresničevanju Družbenega plana Jugoslavije v letu 1980 - k AS 204)
- Realnejša ocena pogo.'ev
in možnosti uresničevanja ra8

zvojnega plana v prihodnjem spremembah in dopolnitvah
letu (Pripombe in predlogi zakona o vojaški obveznosti skupščin republik in pokrajin k AS 173)
Osnutku resolucije o politiki
uresničevanja
Družbenega
plana Jugoslavije v letu 1980
- Izenačiti pogoje za opravljanje vojaške obveznosti
(Stališča Odbora za ljudsko
NOVI PREDPISI
- Služenja vojaškega roka obrambo Zveznega zbora o
ne bo mogoče odlagati zaradi spremembah in dopolnitvah
študija (Osnutek zakona o Zakona o vojaški obveznosti)

ANALIZE IN OCENE
- Varnost v prometu zaostaja za naglim razvojem te
gospodarske panoge (Informacija o stanju in varnosti v
prometu)
- Uspešno varčevanje goriva v cestnem prometu (Informacija o učinkih in uspehih
predpisanih ukrepov za varčevanje tekočih goriv v cestnem
prometu)
poročevalec

odstotne stopnje (kar je za 3
odstotke manj od predvidene
rasti dohodka). Sedanje spremembe pa zahtevajo, da morajo osebni dohodki naraščati
precej počasneje od rasti dohodka. Tako se lahko v masi
skupni osebni dohodki v gospodarstvu nominalno povečajo največ do 18 odstotkov.
Če pa bo ustvarjeni dohodek
naraščal počasneje od predvidenega, se bo za ustrezen znesek morala zmanjšati tudi rast
osebnih dohodkov. Sredstva
za skupno porabo v gospodarstvu, z izjemo sredstev za stanovanjsko gradnjo, bodo v
masi nominalno smela narasti
največ do 14 odstotkov.
Osebni dohodki v dejavnostih zunaj gospodarstva, v delovnih skupnostih organov
družbenopolitičnih skupnosti,
bank, drugih finančnih organizacij, samoupravnih interesnih
skupnosti in osebni dohodki v
trgovinskih organizacijah bodo smeli v masi narasti največ
do 15 odstotkov, sredstva za
skupno porabo pa do 10 odstotkov.

Skladno z vsemi temi predlogi, so natančno določene
naloge Službe družbenega
knjigovodstva. Vsake tri mesece bo morala, na podlagi periodičnih obračunov in drugih
podatkov, preverjati, če izvajamo dogovorjeno politiko na
področjih osebne, skupne in
splošne porabe. S posebnim
nadzorovanjem bo SDK zagotovila, da se bodo sredstva za
splošno in skupno porabo
oblikovala v okvirih, ki so jih
določile bilance proračunov in
bilance posameznih oblik
skupne porabe.

ZMANJŠEVANJE
NEGOSPODARSKIH
INVESTICIJ
Za investicijsko področje je
določeno, da bo zaradi njihovega usklajevanja z razpoložljivimi sredstvi v republikah in
pokrajinah do konca prvega
trimesečja leta 1980 izdelana
revizija predračunske vrednosti investicij v gradnji. Obenem
bodo določene tudi prekoračiZa uresničitev tako začrtane tve in zagotovljena sredstva za
politike bodo republike in po- njihovo pokritje.
krajini do konca januarja 1980.
Investitorji, banke in drugi
leta sprejele ustrezen dogovor.
Podobne dogovore naj bi udeleženci pri financiranju.insprejeli tudi v vsaki republiki vesticij bodo morali v prihodali pokrajini. V njih se bodo njem letu nameniti posebno
obvezale, da bodo v primeru, pozornost dograditvi objektov,
če družbeno usmerjanje deli- ki so posebej pomembni za
tve dohodka in osebnih do- spreminjanje materialne strukhodkov ne zagotavlja izvajanje ture, povečevanje izvoza in nadogovorjene politike, to zago- domeščanje uvoza.
tovile z ustreznimi predpisi.
Nadalje je predvideno, da
naj bi republike in pokrajini
sprejele dogovor o merilih za
SREDSTVA ZA
usmerjanje gospodarskih inSKUPNE POTREBE
vesticij v letu 1980. Na njegoCelotna sredstva za zadovo- vem temelju pa naj bi v repuljevanje skupnih potreb se bo- blikah in pokrajinah sprejeli
do, kakor predlagajo spre- dogovore o konkretnem izvamembe, lahko v masi povečala janju skupaj dogovorjene invedo 15 odstotkov. Izjema pri sticijske politike v prihodnjem
tem so izplačila pokojnin iz letu. Pri tem bodo morali invepokojninskega in invalidskega stitorji in banke uresničiti tako
zavarovanja. Tako določeni določeno politiko.
politiki bo seveda potrebno
Predlagane spremembe poprilagoditi stopnje davkov in
prispevkov za posamezne obli- sebej poudarjajo, da se mora v
letu 1980 bistveno zmanjšati
ke skupne porabe.
obseg negospodarskih investiSredstva za zadovoljevanje cij. Izjema je le stanovanjska
splošnih družbenih potreb v gradnja in gradnja objektov na
občinah, pokrajinah in repu- območjih, ki sta jih prizadela
blikah, brez upoštevanja pri- potres ali poplave. Ukrepe za
spevkov v proračun federacije, uresničitev te politike bo dolose bodo v masi lahko povečala čil zvezni zakon ali dogovor redo 16 odstotkov. Zato morajo publik in pokrajin.
vse družbenopolitične skupnosti sprejeti varčevalne ukrepe. Vsekakor pa občine, repu- EKONOMSKI ODNOSI
blike in pokrajini ne bodo sme- S TUJINO
le povečevati stopnje prometnega davka in niti ne uvesti
Predlagane
spremembe
novih prometnih davkov.
poudarjajo, da je težišče ekoporočevalec

nomske politike krepitev položaja gospodarstva v mednarodni menjavi, krepitev njegove
izvozne sposobnosti, zmanjševanje uvozne odvisnosti in usklajevanje uvoza s plačilnobilančnimi možnostmi Jugoslavije, kakor tudi zmanjševanje
deficita plačilne bilance.
Organizacije
združenega
dela morajo zato preučiti vse
izdatke za uvoz surovin, reprodukcijskih materialov in opreme, sprejeti ukrepe za racionalizacijo uvoza in varčevanje pri
uporabi tujih plačilnih sredstev. Posebej naj bi izdelali
varčevalni program za neblagovne izdatke. Interesne skupnosti za ekonomske odnose s
tujino in pristojni organi družbenopolitičnih skupnosti pa
naj preučijo upravičenost uvoza tistega blaga in storitev, ki
ni nujno za proizvodni proces
in preskrbljenost tržišča. Hkrati naj zagotovijo uvoz v smotrnih okvirih.

Samoupravne organizacije
in skupnosti ter družbenopolitične skupnosti morajo s svojimi ukrepi in dejavnostjo omogočiti, da bodo cene na drobno naraščale najmanj za 20
odstotkov počasneje kot v letošnjem letu. Realizacija te politike naj zagotovi, da bo povprečna rast cen industrijskih
proizvajalcev nižja kot leta
1979. Cene kmetijskih proizvodov pa se morajo v prihodnjem letu gibati v skladu z rastjo cen industrijskih proizvodov.
V prvem polletju 1980. leta
naj ne bi povečevali cen. To
posebej omenjajo spremembe,
ko pravijo, da bo le na ta način
mogoče uresničiti začrtane
naloge, saj so se cene v letu
1979 izredno povečale.

Z ustrezno politiko naj bi tudi upočasnili rast cen tistih
proizvajalcev, ki so se v letošnjem letu, do sprejetja odloka
Organizacije
združenega o določanju maksimalnih cen,
dela v negospodarskih dejav- oblikovale po tržnih pogojih.
nostih, samoupravne skupno- Prav tako naj bi zavrli rast cen
sti, banke in družbenopolitič- vseh storitev, ki so se v letu
ne skupnosti morajo v prihod- 1979 precej povečale. Za tiste
njem letu zmanjšati neblagov- proizvode, katerih cene so se
na plačila tujini. O tem morajo oblikovale po tržnih pogojih in
napraviti posebne programe so v letu 1979 narasle za več
varčevanja in smotrne upora- kot 10 odstotkov, v prihodnjem
letu ne bi smeli povečati cen.
be deviznih sredstev.
Podobno se naj ne bi povečale
Velika pozornost je name- cene storitev, ki so v letošnjem
njena varčevanju nafte in naft- letu presegle okvire, določene
nih derivatov, saj se problemi v Dogovoru o izvajanju politike
na tržišču nafte v svetu vse bolj cen.
zaostrujejo. Če bo prišlo do
Pdobno naj bi zagotovili popovečanja cen nafte nad ocenami, ki so bile postavljene ob goje za upočasnjevanje gibadoločanju ekonomske politike nja drobnoprodajnih cen kmeza leto 1980, se bo moral tijskih in prehrambenih proizDružbenopolitične
zmanjšati predvideni uvoz naf- vodov.
te in drugega blaga, saj bo le skupnosti bodo še nadalje zana ta način mogoče zadržati gotavljale sedanje in uvedle
deficit plačilne bilance v pre- nove oblike kompenzacij, ki
naj bi zmanjšale vpliv povečedvidenih okvirih.
vanja cen teh proizvodov na
življenjske stroške.
OSTREJŠA POLITIKA
Najkasneje do 31. januarja
CEN
1980 bi morali sprejeti dogoTemeljne naloge politike na vore republik in pokrajin o
področju cen, pravijo spre- izvajanju politike cen v prihodmembe, so zaustavitev neugo- njem letu. Prav tako bi morali
dnih teženj. Zagotoviti bo po- do konca januarja sprejeti
trebno upočasnitev rasti cen in ustrezne predpise, ki bi naživljenjskih stroškov. Za izvaja- tančneje določali način izvajanje stabilizacijske politike in nja tako dogovorjene politike
zagotovitev pogojev za poča- cen. Do sprejetja teh dogovosnejšo rast cen, bo nujno po- rov pa ne bi povečali cen.
trebno dosledno izvajati preNa področju izvajanja stabidvideno politiko gibanja osebne, splošne in skupne porabe. lizacijske politike je tudi sprePrav tako bo potrebno sprejeti memba v Osnutku resolucije,
ukrepe za skladnejše blagov- da smejo denarna masa in kreno-denarne odnose, bolj orga- diti narasti največ do 20 odstotkov. Prej je bilo predvidenizirane preskrbovanje tržišča no, da se lahko povečajo do
in izboljšanje odnosov v zuna- predvidene minimalne rasti
družbenega proizvoda.
njetrgovinski menjavi.
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Realnejša ocena pogojev in
uresničevanja
prihodnjem

možnosti

razvojnega plana v

letu

Republike in pokrajine so sprejele načelna soglasja k Osnutku resolucije o
uresničevanju Družbenega plana v prihodnjem letu
Hitrejše odpravljanje vzrokov nestabilnosti, razvoj ekonomskih odnosov s tujino,
krepitev reprodukcijske sposobnosti gospodarstva in hitrejši razvoj manj razvitih
območij so temeljne smeri ekonomske politike v letu 1980
Sprejeti bo potrebno učinkovite ukrepe za razvoj energetike in uresničevanje
realne politike rasti cen
Skupščine republik in pokrajin nasprotujejo pretiranemu administriranju pri
razvoju gospodarskih tokov
Skupščine vseh republik in
pokrajin so dale soglasje k
Osnutku resolucije o uresničevanju Družbenega plana Jugoslavije v letu 1980 in posredovale svoja stališča, pripombe
in predloge Zboru republik in
pokrajin Skupščine SFRJ. Ker
smo Osnutek resolucije objavili v eni prejšnjih številk Poročevalca, tokrat povzemamo
stališča in nekatere konkretne
pripombe k posameznim delom Osnutka resolucije.
VEČ POZORNOSTI
SPREMEMBAM V
GOSPODARSKI
STRUKTURI
Skupščina SR Bosne in
Hercegovinepoudarja, da bi
moral Osnutek več pozornosti
nameniti vprašanjem skupnega pomena. Po njeni oceni so
tudi premalo povezane naloge
in predlagani ukrepi. Vsekakor
bi morali konkretizirati ukrepe
za odpravljanje neusklajenih
odnosov v reprodukciji, v materialni strukturi in pri delitvi
družbenega proizvoda in dohodka. Nadalje bi morali bolj
opredeliti zmanjševanje visoke
inflacije, odpravljanje pospešene rasti deficita plačilne bilance, kakor tudi probleme
strukturne neusklajenosti gospodarstva.
Skupščina omenjene republike je ocenila, da zaradi neuresničevanja dogovorjene politike pri spreminjanju gospodarske strukture prihaja do
neskladij med domačo ponudbo in povpraševanjem in do
vse večje odvisnosti tekoče reprodukcije od uvoza surovin in
reprodukcijskega materiala.
Zaradi premajhne doslednosti
in počasnosti uveljavljanja no10

vih predpisov na področju
ekonomskih odnosov s tujino,
uvozne pravice organizacij
združenega dela še naprej ne
pogojujejo rezultati ekonomske menjave. Vse preveč so
namreč močni parcialni oziroma regionalni vplivi.
Stopnjam rasti so namenili
posebno pozornost. Skupščina je ocenila, da je 5 odstotna
stopnja spodnja meja in je zato
potrebno sprejeti potrebne
ukrepe za pospeševanje proizvodnje, posebej energije, surovin in hrane oziroma tiste
proizvodnje, ki uporablja v
glavnem domače surovine.
Posledice nizke stopnje rasti
so negativno vplivale na kvalitativne dejavnike gospodarjenja - na akumulacijsko in reprodukcijsko sposobnost gospodarstva.
Delegati so prav tako ugotovili, da brez meril za določanje
in spremljanje uresničevanja
projekcije plačilne bilance in
deviznobilančnih pozicij republik in pokrajin ni mogoče
realno določiti disproporcev,
ki povečujejo plačilni deficit
države.
Če govorimo o hitrejšem razvoju energetsko-surovinskega in prehrambnega kompleksa, Skupščina SR Bosne in
Hercegovine trdi da razvoj teh
dejavnosti ne spremljajo
ustrezni mehanizmi. To je povzročilo razhajanja med ciiji in
uresničevanjem politike na teh
področjih.
Pripombe tudi poudarjajo,
da lahko računamo z zmanjševanjem deficita plačilne bilance le, če bomo v prihodnjem
letu sprejeli učinkovite ukrepe
za hitrejše preusmerjanje na
precej večjo uporabo domačih
energetskih surovin, zagotovili

s planom predvidene odnose v
proizvodnji belih in črnih derivatov pri predelavi nafte, hitreje zgradili objekte v črni metalurgiji, bazični kemiji in industriji gradbenega materiala,
kakor tudi hitreje speljali plinovodno omrežje in razvili
kmetijskoprehrambni
kompleks.
Podrobneje bi morali preučiti tudi uresničevanje politike
hitrejšega razvoja manj razvitih republik in SAP Kosovo. Ob
tem bi morali upoštevati, da so
v minulem obdobju ti kraji zaostali in so se celo poglobile
razlike glede razvitosti posameznih območij, posebej SAP
Kosovo.
HITREJŠI RAZVOJ
MANJ RAZVITIH
OBMOČIJ
Skupščina SR Črne gore je
ocenila, da bi morali med najpomembnejše naloge družbenoekonomskega razvoja v prihodnjem letu uvrstiti hitrejši
razvoj gospodarsko manj razvitih republik in SAP Kosovo.
Zavzela se je tudi za bistveno
zmanjšanje našega plačilno
bilančnega deficita, ob doslednem upoštevanju sistema in
boljšem organiziranju izvoznega gospodarstva.
Ker je za prihodnje leto pre-

dvidena najnižja stopnja rasti,
so delegati omenjene Skupščine zahtevali podrobnejšo
obrazložitev tega predloga. Po
njihovem mnenju namreč tudi
predvidena stopnja rasti produktivnosti dela in zaposlovanja ne moreta zagotoviti uresničevanja najpomembnejših
nalog ekonomske politike v letu 1980.
Skupščina SR Črne gore se
je zavzela, naj dokument ne
predvidi le ukrepov za povečanje izvoza, temveč tudi zmanjševanje naše odvisnosti od
uvoza. Rešitve naj bi poiskali s
pogojevanjem izvoza z uvozom in združevanjem dela in
sredstev za ustvarjanje skupnega dohodka in odpravljanje
stihijskega naraščanja deficita. Skladno s tem naj bi omogočili dosledno izvajanje novega deviznega in zunanjetrgovinskega sistema ter odpravili preveliko intervencijo državne administracije.
Stališča te republike tudi
pravijo, da moramo določiti
konkretne ukrepe za preprečevanje nelikvidnosti in uravnovesenje konjunkture in povpraševanja. Zraven pa poudariti, kaj vpliva na gibanje denarja in obseg denarne mase.
Zaostriti bo vsekakor potrebno
tudi odgovornost pri izpolnjevanju medsebojnih obveznosti
uporabnikov družbenih sredstev.
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PRIPOMBE IN PREDLOGI SKUPŠČIN REPUBLIK IN
S
H POKRAJIN K OSNUTKU RESOLUCIJE O POLITIKI
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stavka, da mora biti dinamika
RESTRIKTIVNO
rasti cen v prvem polletju priZAČRTANI CILJI
hodnjega leta počasnejša kot v
EKONOMSKE
drugi polovici leta, posebej ko
POLITIKE
gre za energetiko in nove proSabor SR Hrvaške je dal na- izvodno-prodajne cene kmetijčelno soglasje k Osnutku reso- skih pridelkov.
Sabor je opozoril, da bi molucije. Ob tem je poudaril, da
bi morali, pri določanju eko- rala biti kreditno-monetarna
nomske politike za prihodnje politika bolj v funkciji razvoja
leto, realno določiti uresničlji- in obvladovanja združenega
ve rešitve. Leto 1980 bo na- dela z denarnimi tokovi. Politimreč prehodno leto k novemu ko splošne porabe pa bi morali
tako, da skupni izdatki
srednjeročnemu obdobju. Za- določiti
to bi morali, ob pripravi ome- ne bi naraščali več kot bo znanjenega dokumenta, oceniti šal družbeni proizvod.
razvoj družbenih odnosov in
ekonomski sistem, pomen in TEŽIŠČE NAJ BO
učinke tekoče ekonomske po- URESNIČEVANJE
litike, položaj organizacij združenega dela in tudi razvoj eko- KONTINUIRANE
nomskih odnosov s tujino. GOSPODARSKE RASTI
Izhajati bi morali iz realnih
Sobranje SR Makedonije je
ocen ekonomskega položaja podprlo nujnost zagotavljanja
države in upoštevati gospo- pogojev za skladnejše gospodarska gibanja v letošnjem darske tokove in doseganje
letu.
ekonomske stabilnosti. OceniKar zadeva temeljne razvoj- lo pa je, naj bo težišče družbene smeri, Sabor meni, da si noekonomskega razvoja uremoramo prizadevati temeljno sničevanje kontinuirane gospremeniti položaj in politiko spodarske rasti. Če želimo, da
ekonomskih odnosov s tujino. bo Resolucija postala instruPotrebujemo nove odnose na ment za izpolnjevanje s plapodročju pridobivanja in raz- nom predvidenih nalog, bi mopolaganja z devizami. Uresni- rali iz tega dokumenta izpustiti
čiti pa moramo tudi tržne in nekatera ponavljanja, kot tudi
dohodkovne odnose. Izboljšati tiste elemente, ki so v pristojbi morali odnose pri delitvi do- nosti republik in pokrajin. Po
hodka v prid krepitve akumu- oceni Sobranja, bi morali skulacijske in reprodukcijske spo- paj z Resolucijo sprejeti tudi
sobnosti gospodarstva in po- plačilno in devizno bilanco,
spešiti proces združevanja de- dogovor o izvajanju politike
' la in sredstev.
cen in energetsko bilanco.
Pripombe pravijo, da mora
Skupščina SR Slovenije je v
politika cen izhajati iz analize svojih pripombah poudarila,
ekonomskega razvoja posa- da bi mcirali v omenjenem domeznih panog in grupacij. Za- kumentu kot eno ključnih navedamo se, je zapisano, da bo- log v prihodnjem letu poudariti
do v tej politiki prihodnje leto razvoj ekonomskih odnosov s
zaznavni inflacijski impulzi na tujino, posebej povečevanje
področju povpraševanja, priš- izvoza. Zaradi tega naj bi dololo pa bo tudi do krepitve stro- čili ukrepe, ki bodo omogočili
škovnih elementov inflacije. izvozno usmerjenost gospoMimo tega ne smemo pozabiti darstva. Dosledneje naj bi tudi
na določen pritisk svetovnih uresničili sistem ekonomskih
cen in predelovalnega sektor- odnosov s tujino in zaostrili
ja, ki bodo sprožili povečeva- odgovornost republik in ponje cen. Vse to pa kaže, da krajin za njihove plačilno-bipolitika na tem področju ni do- lančne pozicije.
volj objektivno začrtana. PoseSicer pa so delegati slovenbej restriktiven značaj politike ske Skupščine opozorili, da je
cen bi v prihodnjem letu zahte- politika ekonomske stabilizaval okrepljeno administriranje, cije dosledno izpeljana le za
kar nasprotuje družbenoeko- področje osebne porabe, ne
nomskemu . sistemu.
pa tudi za skupno in splošno
Sabor se je strinjal, kako se porabo. Zato naj bi proračunmorajo kvantitativni okviri rasti sko porabo uskladili s politiko
cen še naprej določati kot te- na tem področju in jo soočili z
koča letna rast. Vendar je ob nalogami krepitve akumulacijtem potrebno upoštevati nje- ske in reprodukcijske sposobgovo dinamiko, da bi se breme nosti gospodarstva. Prav tako
povečevanja razporedilo na naj bi preučili možnosti, da bi
vse leto. Kljub temu pa so pov- del sredstev za odpravljanje
prečne stopnje rasti nerealne, posledic potresa v SR Črni gosaj ne upoštevajo objektivnih ri, ki zadevajo odnose pri prookoliščin pri izvajanju politike izvodnji in življenjskih pogojih
cen v prihodnjem letu. Nespre- delovnih ljudi, prispevali tudi
jemljivo je ocenjena tudi po- po letu 1986.
poročevalec

Po mnenju Skupščine SR
Slovenije kvantifikacija rasti
cen.terja administrativne posege in zmanjšuje vpliv združenega dela na odločanje na
tem področju ter hkrati zaostruje odnose na tržišču. Z
ukrepi na posameznih področjih ekonomske politike naj bi
odpravljali rast cen in vzroke
inflacije, kakor tudi omogočili
večji vpliv tržišča na primarno
delitev.
Glede kreditno-monetarne
politike, pripombe omenjajo,
da bi morali predvidene samoupravne sporazume bank dobiti do konca januarja. Posebna naloga kreditno-monetarne
politike je, da se plasmaji bank
uskladijo z viri sredstev. Predvsem kratkoročne kredite naj
bi uporabili za kreditiranje tekoče reprodukcije.
Sicer pa je rečeno, da je za
večino ukrepov tekoče ekonomske politike pristojna federacija, in da so se v letu 1979
oprli predvsem na administrativne posege. Taka politika pa
ne vključuje socialnih vidikov
družbenega in gospodarskega
razvoja.
PREVIDNO Z
ADMINISTRATIVNIMI
UKREPI
Skupščina SR Srbije je podprla predvidene restriktivne
ukrepe na področju porabe.
Ob tem pa je opozorila, da bi
taka politika na področju proizvodne porabe delovala kot
zavirajoč dejavnik v gospodarstvu. Povzročila bi tudi upadanje produktivnosti dela. Zato je
mogoče le s kombinacijo restriktivnih in spodbujevalnih
ukrepov preprečiti zastoje pri
reševanju ekonomskih in socialnih problemov.
Cene morajo v prihodnjem
letu zagotoviti uresničitev politike ekonomske stabilizacije in
krepitev vloge in odgovornosti
organizacij združenega dela v
primarni delitvi. Ob njihovem
določanju bi morala biti, namesto povprečnega, osnova
tekoča rast cen. Zmanjšati bi
morali tudi razliko med rastjo
proizvajalnih cen in drobnoprodajnih cen ter življenjskih
stroškov. Zraven pa določiti,
katere dejavnosti naj bi v letu
1980 imele prednost pri povečevanju cen. Pripombe tudi
pravijo, da bi morali povečevanje cen stanarin in komunalnih
storitev omejiti z dogovorom
federacije, republik in pokrajin.
Ko gre za ekonomske odnose s tujino pripombe poudarjajo, da pri predvidenem
omejevanju uvoza ne bo mogoče zagotoviti umirjene dina-

mične rasti gospodarske dejavnosti, posebej industrijske
proizvodnje in izvoza. Opredeliti bi se morali le za globalno
dinamiko uvoza, njegov obseg
po ekonomskih namenih pa
določati v plačilno-bilančnih
pozicijah republik in pokrajin.
Težak plačilno-bilančni položaj in oteženi pogoji izvoza na
konvertibilna območja terjajo
tudi kompleksnejši pristop k
ekonomskim odnosom s tujino.
Skupščina SR Srbije na koncu tudi opozarja, da je zadolženost gospodarstva dosegla
kritično točko. Rešitev tega
problema je eden predpogojev
za razvijanje in uveljavitev samoupravnega sistema razširjene reprodukcije in zagotavljanje ekonomske stabilizacije.
ZMANJŠEVANJE
DEFICITA PLAČILNE
BILANCE
Skupščina SAP Kosovo je
podprla temeljne cilje ekonomske politike v prihodnjem
letu, saj omogočajo stabilizacijo gospodarskih tokov in
krepitev konkurenčne sposobnosti našega gospodarstva.
Predvideno stopnjo rasti je
ocenila kot realno, ker omogoča spremembe v strukturi gospodarstva, večjo zaposlenost
in hitrejši razvoj manj razvitih
območij. Pozitivna so prizadevanja za iskanje sistemskih in
materialnih možnosti za ekspanzijo izvoza in usklajevanje
uvoza z možnostmi, ki bodo
ustvarjene s povečanim izvozom.
Po oceni te Skupščine, pa še
niso povsem preučeni vsi pogoji za zmanjševanje plačilnega deficita, niti niso razvidni
mehanizmi za uresničevanje
realne stopnje rasti izvoza blaga in storitev. Prav tako bi morali podpreti prizadevanja za
zamenjavo uvoznih z domačimi viri surovin in energije.
Možne okvire rasti cen v prihodnjem letu pa bi morali
sprejeti predvsem kot usmeritev. Se enkrat je bilo tudi poudarjeno, da dokument ne daje
ustreznega pomena razvoju
manj razvitih republik in SAP
Kosovo.
V KMETIJSTVU
PREMAJHNA
STOPNJA RASTI
Skupščina SAP Vojvodine je
prav tako sprejela temeljne
smeri bodočega razvoja ter
usmeritev k doseganju večje
ekonomske stabilnosti. Predlagana stopnja rasti je sprejemljiva. Pomembno je, da
predvideva predvsem prilago11

ditev vseh oblik porabe materialnim možnostim.
Čeprav so delegati podprli
usmeritev k določitvi dolgoročne politike razvoja energetike, so vendar menili, da dokument ne upošteva dovolj
ravzoj petrokemične industrije
oziroma zagotavljanje naftnih
derivatov za njene potrebe.
Posebej je bilo poudarjeno, da
sedanji pristop k agroindustrijskemu kompleksu ni v skladu s
politiko razvoja na tem področju, saj ne upošteva proizvodnje hrane kot pomembnega stabilizacijskega dejavnika
razvoja. Stopnja rasti kmetijske proizvodnje v višini 3 odstotkov ne zagotavlja obsega
proizvodnje najpomembnejših
kmetijskih pridelkov, še posebej, ker je v letu 1979 prišlo do
določenega zaostajanja. Nadalje bi morali poudariti pomen tržnih rezerv kmetijskih in
prehrambnih proizvodov s stališča stabilizacije proizvodnje.
Skupščina SAP Vojvodine je
podprla usmeritev h krepitvi
izvoza in nadomeščanju uvoza. Poudarila pa je, da je premalo poudarjena nujnost doslednješe uporabe sistema
ekonomskih odnosov s tujino.
Prav tako se je strinjala, _da
morajo cene naraščati počasneje kot letos, čeprav bi po
mnenju te Skupščine morali
drugače kvantificirati njihovo
rast. Politika na tem področju
mora upoštevati selektivni in
diferencirani pristop, da bi popravili odnose v primarni delitvi.

stotkov, naj bi po mnenju spodbujanje razvoja premoskupščine SR BiH opredelili govnikov, predvsem tistih z
tudi njegovo nominalno rast. jamsko eksploatacijo. Po mnePoleg določene stopnje rasti nju Skupščine SAP Kosovo pa
za industrijsko in kmetijsko bi moral biti uvoz opreme pod
proizvodnjo, bi morali predvi- enakimi pogoji dostopen vsem
deti tudi dinamiko razvoja dru- rudnikom, tako z jamskim kot
gih panog kot so promet, goz- s površinskim kopom.
Mimo tega Skupščina SAP
darstvo in gredbeništvo. Ker je
za prihodnje leto predvidena Vojvodine prdlaga zagotovitev
najmanjša stopnja rasti, bi mo- ugodnejših pogojev za uvoz
rali razlog za to obrazložiti. specifične opreme za moderRast produktovnosti dela za nizacijo in razširitev zmogljiokoli 2,5 odstotka pa ne zago- vosti premogovnikov. Odobrili
tavlja uresničevanja najpo- pa naj bi tudi dodaten uvoz
membnejših nalog družbenoe- surove nafte za potrebe petrokemične industrije, rezerv in
konomskega razvoja.
Skupščina SR Makedonije polnjenje naftovodov.
meni, naj bi nujno preučili
realnost predlagane stopnje RAZVOJ AGROrasti. Ta stopnja naj bi namreč INDUSTRIJSKEGA
odrazila prizadevanja za uresničevanje stabilizacijske poli- KOMPLEKSA
tike, vendar naj bi hkrati zagoSkupščina SAP Vojvodine je
tovila dinamičen razvoj. Za posredovala
pomembnejše
uresničitev predvidene rasti pa pripombe na del Osnutka, ki
je potrebno zagotoviti tudi govori o razvoju agroindustrijustrezen uvoz surovin in re- skega kompleksa. Zahteva, naj
produkcijskega materiala, popristojni organi federacije,
sebej za objekte v gradnji, ki bi
republik in pokrajin sprejeli
imajo splošen pomen za razvoj ukrepe za pospešeno proizRAZČLENITEV
vse države.
MEHANIZMOV
hrane v celoti in za diMed drugimi pripombami vodnjo
namičnejšo primarno kmetijZADOLŽEVANJA V
Skupščina SR BiH predlaga, sko proizvodnjo. S samouTUJINI
da bi morale samoupravne or- pravnim
sporazumevanjem
Potrebno bo tudi razčleniti ganizacije in skupnosti spreje- med organizacijami združenemehanizme zadolževanja v tu- ti programe nadomeščanja ga dela v proizvodnji, predelajini in način usklajevanja obse- uvoza z domačo proizvodnjo. vi in prometu ter z velikimi poga in dinamike uvoza z rezulta- V družbenopolitičnih skupno- rabniki hrane, naj bi zagotovili
ti izvoza blaga in storitev, je stih in bančnih organizacijah dogovarjanje o proizvodnji in
predlagala Skupščina SR BiH. pa naj bi pripravili potrebne odkupu. Za stabilizacijo tržidejavnost za
Skupščina SAP Vojvodine pa ukrepe in razvijali
pa naj bi vse družbenoposubstitucije. Po šča
je predlagala zagotovitev po- spodbujanje
litične
skupnosti pospešile
gojev za dosledno povezova- mnenju Skupščine SR Slove- obJikovanje in delovanje renije ne potrebujemo posebne zerv kmetijsko-prehrambenih
nje organizacij združenega de- substitucijske
saj ra- izdelkov. V prihodnjem letu naj
la pri skupnem pridobivanju in zvojni programipolitike,
vsebujejo tudi bi pospešeni razvoj agroindudelitvi deviznega dohodka in
njihovem združevanju na do- realno nadomeščanje/Potreb- strijskega kompleksa ne prihodkovnih temeljih. SR Črna no je le sprejeti potrebne ukre- speval le pomembnega deleža
pe za racionalizacijo teh pro- k nadomeščanju uvoza, temgora meni, da morajo sistem- gramov.
ske rešitve zagotoviti, kako boveč omogočil tudi večji izvoz
do z devizami lahko razpolain s tem izboljšanje plačilnobiUČINKOVITEJŠE
lančnega položaja države.
gali le tisti, ki so jih ustvarili.
Skupščina SR Črne gore prav
Po mnenju Skupščine SR NADOMEŠČANJE
Srbije pa naj bi v prvi polovici UVOZNE ENERGIJE Z
tako poudarja nujnost večje
prihodnjega leta razčlenili merasti kmetijske proizvodnje kot
DOMAČO
hanizme za usklajevanje odtudi intenzivnejše združevanje
Za energetsko področje kmetov.
nosov v družbeni reprodukciji,
predvsem med sredstvi za in- Skupščine SR Srbije ocenjuje,
Sabor SR Hrvaške je predlavesticije in pri oblikovanju de- da bi morala biti vsa prizade- gal dopolnitev, ki zahteva
narnih sredstev. Oblikovanje vanja namenjena hitrejšemu in sprejem ukrepov za razvoj tujdenarja naj bi bilo odvisno od učinkovitejšemu nadomešča- skega turizma, kot je tudi doblagovno-denarnih tokov in nju uvozne energije z domačo. govorjeno. Posebej pa še
uresničevanja pravice delav- SAP Vojvodina pa zahteva, naj opredelitev konkurenčnosti
cev, da upravljajo z denarnimi se Zvezni izvršni svet obveže, našega turističnega gospodarsredstvi svojega tekočega in da bo, skupaj z republikami in stva na tujih trgih. Skupščina
minulega dela. V prihodnjem pokrajinama, predložil dolgo- SR Srbije predlaga, da bi v poletu bo nujno potrebno zaklju- ročno politiko razvoja energe- sebnem stališču poudarili, kačiti družbenoekonomsko pre- tike. SR BiH podpira nujnost ko bodo ukrepi ekonomske
obrazbo bank in odnosov v dograditve pomembnih zmog- politike omogočili razvoj maleljivosti in normalnega preskr- ga gospodarstva.
njih.
bovanja termoelektrarn s preOb primerjavi parametrov
mogom. Ob tem pa ocenjuje,
RAST DRUŽBENEGA
da bo potrebno konkretneje rasti družbenega proizvoda in
PROIZVODA
rezčleniti ukrepe, posebej ti- splošne ter skupne porabe, je
SR Hrvaške ocenil, da je
V delu Resolucije, ki govori ste, ki sodijo v pristojnost fe- Sabor
sedanjem besedilu prišlo do
o rasti družbenga proizvoda deracije. Skupščina omenjene vprerazporeditev
sredstev za
vsega gospodarstva za 5 od- republike se je tudi zavzela za

Srbije bi morala biti prioritetna
naloga tudi krepitev splošne
ljudske obrambe in družbene
samozaščite. Na področju sistema družbenga planiranja
pa bi morali sprejeti ustrezne
predpise, ki bi organizacijam
združenega dela omogočili, da
postanejo nosilci planiranja.
Skupščina SR Bosne in Hercegovine se je zavzela za odpravljanje disparitetnih odnosov in izboljšanje položaja v
primarni delitvi panog, .posebej energetsko-surovinskih, ki
so v zelo neugodnem položaju. Veliko bolj dorečeno bi morali tudi povedati, da bomo
morali v prihodnjem letu preučiti sistem financiranja skupnih in splošnih družbenih potreb.
Po mnenju Skupščine SAP
Vojvodine bi se moral Zvezni
izvršni svet obvezati, da bo
predložil ustrezne trajne rešitve, ki bodo odpravile problem
financiranja federacije.

HITREJŠE
VKLJUČEVANJE SAP
KOSOVO V
GOSPODARSKE
TOKOVE DRŽAVE
Skupščine republik in pokrajin so posredovale tudi več
konkretnih pripomb, ki naj bi
izboljšale sedanje formulacije.
Tako naj bi na primer v uvodnem delu Osnutka resolucije,
po predlogu Skupščine SR
Bosne in Hercegovine, poudarili nujnost bistvenega zmanjševanja deficita plačilne bilance, dosledno uporabo sistema
in boljšo organiziranost izvoznega gospodarstva.
Skupščina SAP Kosovo se je
zavzela, da bi morala biti ena
najpomembnejših nalog bodočega razvoja, uresničevanje
dogovorjene politike najhitrejšega razvoja te pokrajine. Intenzivirali naj bi predvsem
ukrepe in dejavnost za izpopolnitev te naloge. Tako stališče je podprlo tudi Sobranje
SR Makedonije.
Po mnenju Skupščine SR

poročevalec
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razširitev materialnih temeljev obravnavi ekonomskih odzdruženega dela. To bi bilo se- nosov s tujino. Po mnenju skladu z razvojno politiko, saj uporabi finančnih kreditov iz
veda pozitivno, če hkrati ne bi Skupščine SR Črne gore, bi bi njegovo omejevanje lahko tujine za dograditev objektov
pomenilo nerealno oceno gi- morali nujno predvidevati negativno vplivalo na uresni- na teh območjih. Po oceni
banja finalne porabe. Splošna ukrepe ne le na področju po- čevanje razvojnih programov. Skupščine BiH pa bi morali naSAP Vojvodina je predlaga- daljevati s politiko razvoja teh
in skupna poraba bo namreč večevanja izvoza, temveč tudi
težko zadržana na 16 odstotni glede zmanjševanja odvisnosti la, naj bi z instrumenti spodbu- območij in najhitrejšega rarasti, če upoštevamo predla- naše države od uvoza. Sprejeti janja izvoza stimulirali izvoz zvoja SAP Kosovo. Po drugi
gano povečanje zveznega pro- bi morali tudi ukrepe za dosle- proizvodov, izdelanih na do- strani SAP Kosovo meni, da bi
mači substanci. Določili pa naj morali bolj jasno zapisati staliračuna.
dnejšo izvajanje novega devizSobranje SR Makedonije je nega in zunanjetrgovinskega bi tudi materialne bilance izvo- šče, ki zadeva sprejetje dogoza in uvoza proizvodov. Pred- vora republik in pokrajin o
predlagalo, naj bi se realni
ter oceniti realnost te- lagala je nadalje, naj bi v pri- gradnji po enega objekta zaraosebni dohodki gibali do rasti sistema
čaja dinarja.
hodnjem letu sprejeli zakon o di pospeševanja razvoja te poproduktivnosti dela. Skupščizaščiti domače krajine.
na SAP Vojvodine pa je poudaPo oceni Skupščine SR Slo- zunajcarinski
Predlagano je tudi, naj bi zarila, da morajo sredstva za za- venije kvantifikacije na tem proizvodnje kmetijskih in pregotovili pogoje za odpravljanje
dovoljevanje splošnih družbe- področju niso dovolj realne, hrambenih proizvodov.
posledic poplav (SR Črna gonih potreb na vseh ravneh na- medtem ko Sobranje podpira
ra, SAP Kosovo).
raščati počasneje od nominal- predlagano usmeritev, da naj
ne rasti družbenega proizvoda bi se izvoz povečal za najmanj
KREDITNO(podobno je predlagal tudi Sa- 6 odstotkov. S sistemom davč- CENE POČASNEJE
MONETARNA
bor SR Hrvatske). Kot resen nih, carinskih in drugih olajšav KOT V LETU 1979
problem je bilo poudarjeno naj bi selektivno podpirali
Sobranje SR Makedonije POLITIKA
deficitarno financiranje fede- izvoz blaga in storitev, ki meni, naj bi resolucijski dokuZa kreditno-monetarno poliracije (SR Makedonija). Po za- ustvarja znatne devizne učin- ment obvezno določal, da mo- tiko je Skupščina SR Srbije
htevi SR Srbije pa naj bi se ke. Kmetijsko proizvodnjo pa ra biti rast cen in življenjskih poudarila, da mora biti v funkdimenzioniranje izdatkov pro- naj bi zavarovali pred nepo- stroškov počasnejša kot letos. ciji stabilizacije. Krediti in deračuna federacije uskladilo s trebnim uvozom in nelojalno Ko gre za cene industrijskih in narna masa smejo naraščati
politiko splošne in skupne po- tujo konkurenco.
kmetijskih proizvodov, naj bi največ do višine ustvarjene norabe. Vse izdatke, vključno z
zagotovili diferenciran pristop minalne rasti družbenega bruSkupščina SR Srbije meni, za posamezne panoge in gru- to proizvoda Zaradi zagotavobveznostmi do SR Črne gore,
naj bi v proračunu prikazali da bi morali vse viške oziroma pacije. V prihodnjem letu pa ljanja predvidene rasti denarprimanjkljaje iz plačilno-deviz- bo tudi posebej pomembno ne mase naj bi Narodna banka
skupaj.
nih pozicij republik in pokrajin
disparitet med Jugoslavije, po predlogu
Kar zadeva investicijsko po- v tem letu, prenesti v leto 1980. odpravljanje
cenami surovin, reprodukcij- Skupščine SR BiH, določila
rabo, je Skupščina SR BiH Prav tako ni razlogov za obstoj skih
materialov in končnih ustrezno rast vseh plasmajev
izrazila bojazen, da bi predla- različnih tečajev po valutnih
bank. Drugače pa SAP Vojvoproizvodov.
gana stopnja rasti gospodar- področjih.
dina
meni, da bi morali s saSabor
je
predlagal
naj
bi
z
skih investicij v višini 6 odstotsporazumom
ukrepi ekonomske politike moupravnim
kov lahko zavrla dograditev
Sabor SR Hrvaške je pouda- vplivali
na zaviranje rasti cen, bank določiti dinamiko plapomembnih zmogljivosti, ki ril, da morajo temeljne smeri Skupščina
SAP Vojvodine pa smaja bank v skladu s sezonbodo prispevale k spremem- ukrepov na področju ekonomsvojo zahtevo konkretizirala skimi potrebami kmetijstva.
bam gospodarske strukture. skih odnosov s tujino bolj upo- je
Mimo tega Sabor SR Hrvada je predlagala, naj bi
Nasprotno je Skupščina SAP števati vlogo in položaj organi- tako,
ške opozarja na nujnost da bi
rast
cen
industrijskih
in
kmetijVojvodine mnenja, da je stop- zacij združenega dela, ob upo- skih proizvajalcev decembra zaradi usklajevanja deviznih
nja rasti investicij prevelika. števanju njihovih dohodkovnih 1980. leta ne bila večja kot 12 transakcij z gibanjem denarja
Uskladiti bi jo morali z mate- interesov. Temelj za to so rešiv primerjavi z ena- v obtoku, s sporazumom med
rialnimi možnostmi združene- tve v politiki aktivnega, realne- odstotkov,
bankami in samoupravnimi inga dela. Sobranje smatra, da' ga tečaja dinarja, vračanja ca- kim mesecem leta 1979.
teresnimi skupnostmi za ekomoramo dati prednost tistim rin in drugih dajatev, financiraSkupščina SAP Vojvodine nomske odnose s tujino, doloobjektom, ki so v zadnji fazi nje izvoza opreme in ladij kot tudi meni, naj bi v Resoluciji čili
način in dinamiko ustvarjagradnje. Najprej tistim, ki ima- tudi carinska in zunajcarinska omenili, da bodo z dogovorom nja dogovorjenega zneska dejo pomen za razvoj vse države, zaščita. Pri razpolaganju z de- federacije, republik in pokrajin viz in plačilno-bilančne pozicikakor tudi investicijam, ki bo- vizami morajo izvozniki ure- določeni skupni temelji politirepublike.
do znatno vplivale na hitrejši sničevati svoje pravice do uvo- ke cen. Medtem ko je SR Srbi- je Skupščina
Srbije pa je
razvoj manj razvitih republik in za, postopno pa bo potrebno ja menila, naj bi pri določanju predlagala, nj SR
bi Zvezni sekreSAP Kosovo.
zmanjšati uvozne pravice »pa- okvira njihove rasti predvideli, tariat za finance
preučil, v
sivnih« izvoznikov.
da bi 3 odstotke uporabili za prvem polletju 1980. leta,
Skupščina SR Bosne in Her- popravljanje disparitet v cena področju finančcegovine je predlagala selek- nah. Glede zagotavljanja hi- predpise
EKONOMSKI ODNOSI
nega^ poslovanja organizacij
tivni pristop pri uvozu opreme trejšega razvoja manj razvitih združenega
S TUJINO
dela zaradi odin rezervnih delov, po mnenju območij, Sobranje predlaga
Posebno pozornost so repu- SAP Kosovo pa se ta uvoz ne opredelitev dodatnih rešitev, ki pravljanja rešitev, ki povzročablike in pokrajini namenili sme zmanjševati, če poteka v naj bi zagotovile pravice pri jo večanje finančnih operacij
in evidenc.
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NOVI

PREDPISI

Služenja vojaškega roka ne
odlagati zaradi

bo

mogoče

študija

® Zakon o vojaški obveznosti bo spremenjen zaradi zagotavljanja kakovostnejšega
dopolnjevanja oboroženih sil in večje stopnje borbene pripravljenosti
• Vsebinska novost - uvajanje vojaškega pouka za ženske v miru zaradi
usposabljanja za vojne dolžnosti
_
© Predložena je odprava odlaganja služenja vojaškega roka zaradi študija na višjih
in visokih šolah, študenti pa bi šli na služenje vojaškega roka takoj po srednji šoli
in to v začetku oktobra
O Izenačuje se trajanje vojaškega roka v vseh oblikah rodovih in službah JLA na 15
mesecev, tako da bi redni študenti služili 12 mesecev, če pa ne bi končali študija
do določenega roka bi doslužili še 3 mesece
© Ugodnejši pogoji za potovanje vojaških obveznikov v tujino
Zvezni izvršni svet je poslal
Skupščini SFRJ v razpravo
Predlog za izdajo zakona o
spremembah in dopolnitvah
Zakona o vojaški obveznosti, z
Osnutkom zakona (AS 173). V
obrazložitvi je poudarjeno, da
se je na podlagi večletnih izkušenj v uporabi Zakona o vojaški obveznosti pokazala potreba po dograditvi sistema vojaške obveznosti. Spremembe in
dopolnitve Zakona so nujne
zaradi zagotavljanja kakovostnejše dopolnitve oboroženih
sil in večje stopnje bojne pripravljenosti, kakor tudi zaradi
usklajevanja tega Zakona z
zveznimi zakoni, ki so bili
sprejeti prej.
VOJAŠKI POUK ZA
ŽENSKE
Ena najpomembnejših novosti v Osnutku zakona se nanaša na uvajanje v JLA vojaškega pouka za ženske v miru
za njihovo usposabljanje za
vojne dolžnosti v oboroženih
silah. Po veljavnem Zakonu
ženske služijo v JLA samo v
rezervnem sestavu in to če
imajo izobrazbo za opravljanje
strokovnih in tehničnih služb v
JLA. Zaradi razširitve možnosti
udeležbe vseh žensk v oboroženih silah je sedaj predlog, da
se ženske že v mirnem času
kličejo k vojaškemu pouku v
JLA, da bi se izučile za določene vojne dolžnosti v oboroženih silah, s tem da bi. te vaje
trajale najdalj šest mesecev.
Zaradi pridobivanja izkušenj
pri pouku žensk v JLA v miru je
nujno treba predvideti možnost, da se le-to postopoma
14

razvija v skladu s potrebami ja dalj kot štiri leta, bi se vojaoboroženih sil in ustvarjenimi ški rok odložil do konca kolematerialnimi, organizacijskimi darskega leta v katerem dopolnijo 25 let. Razlog za to izjemo
in drugimi pogoji.
je v tem, ker v stalnem sestavu
JLA ni zagotovljeno zadostno
BREZ ODLAGANJA
število zdravnikov, farmacevVOJAŠKEGA ROKA
tov in stomatologov.
V Osnutku zakona je predloženo, da se ukine odlaganje
služenja vojaškega roka zaradi TRAJANJE
študija na višjih in visokih šo- VOJAŠKEGA ROKA
lah. V obrazložitvi te rešitve je
Predvidene so tudi sprerečeno, da se odlaganje služenja vojaškega roka študentom membe v trajanju vojaškega
neugodno odraža na vojno in roka v vojni mornarici (skrajšamirnodobsko dopolnjevanje nje od 18 na 15 mesecev). To je
oboroženih sil, saj ti regruti obrazloženo s tem, da bi bilo
prihajajo na služenje vojaške- tako izenačeno trajanje vojaga roka v poznejših letih (do škega roka v vseh oblikah, ro27. leta). Tedaj pa so že obre- dovih in službah v JLA na 15
menjeni z družinskimi in dru- mesecev. Bile bi odpravljene
gimi problemi in se teže vklju- tudi nezadovoljive posledice
čujejo v okolje, ki ga sestavlja- pri dopolnjevanju mornarice,
ki so zdaj posledica daljšega
jo precej mlajši vojaki.
Da bi odpravili te nezadovo- trajanja vojaškega roka. Razen
ljive posledice, je predloženo, tega bo povečana strokovna
da se pošiljajo študenti na slu- izobrazba regrutov, ki prihajaženje vojaškega roka po kon- jo na služenje vojaškega roka
čani srednji izobrazbi in to v (okrog 74 odstotkov s srednjo
začetku oktobra vsako leto. strokovno izobrazbo) omogaTako bi imeli čas, da se vpišejo čala, da v krajšem času osvojina študija, študij pa bi jim bil jo zahteven program vojaškeodložen le za eno študijsko le- ga pouka v vojni mornarici.
Ko gre za trajanje vojaškega
to. S sprejetjem te rešitve bi
odpadla potreba vojaškega roka za študente, povejmo, da
pouka za študentsko mladino bi redni študenti v bodoče sluza pridobivanje vojaškega zna- žili vojaški rok 12 mesecev.
Vendar bi doslužili še tri mesenja in spretnosti.
ce, če študija ne bi končali do
Predložena pa je izjema za določenega leta (do 22. oziroštudente medicine, farmacije
in stomatologije. Njim bi se
odlagalo služenje vojaškega
roka do končanega študija,
najdalj pa do konca koledarskega leta v katerem bodo dopolnili 24 let. Ce pa šolanje tra-

ma 23. če študirajo na višji šoli
in do 24. oziroma 25. leta če
študirajo na visoki šoli).
Izredni študenti in študenti
na tujih višjih in visokih šolah
bi služili vojaški rok 15 mesecev.
Za študente fakultet splošne
ljudske obrambe in visoke šole
za notranje zadeve je predlog,
da služijo vojaški rok 6 mesecev, od tega dva v prvem in
štiri v četrtem letu študija, glede na to, da se v okviru programa teh šol izvaja vojaški pouk,
ki je potreben za opravljanje
starešinskih dolžnosti v oboroženih silah.
Novost v Osnutku zakona je
tudi uvajanje služenja vojaškega roka za gojence vojaških
akademij. Pred vstopom v šolo
bi služili 2 meseca vojaški rok
in v tem času bi bili usposobljeni za dolžnosti borcev v
oboroženih silah.

POGOJI ZA BIVANJE V
TUJINI
Predložene so tudi olajšave
pri potovanju in bivanju vojaških obveznikov v tujini. Osebe
v rezervnem sestavu so morale
do zdaj iskati odobritev za odhod v tujino na vojaškem odseku in so ga tudi vedno dobile. Vendar prevladuje mnenje,
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da za potovanje in bivanje v
tujino ni potrebe, da je še naprej pogojeno s tem in v bodoče ne bo treba več iskati takšnega dovoljenja pri dviganju
ali podaljševanju veljavnosti
potnega lista. Za regrute bi še
naprej veljalo, da lahko potujejo in bivajo v tujini samo po
odobritvi pristojnega organa,
vendar je v Osnutku zakona
razširjeno število razlogov za

Izenačiti

izdajo teh dovoljenj. Med drugim je razlog lahko zdravljenje
v tujini, dijaška ekskurzija, letni dopust, turistično potovanje
- do 40 dni. Prav tako je bivanje v tujini lahko odobreno, če
gre za službeno potovanje,
udeležbo na športnem tekmovanju ali kulturno-umetniških
prireditvah, urejanje lastniškopravnih, družinskih in podobnih razmerij, kakor tudi v pri-

meru težke bolezni ali smrti
Predloženi so tudi boljši počlana ožje družine v tujini - in goji za priznavanje svojstva
to do 60 dni.
edinega hranilca družine. To
svojstvo se z veljavnim ZakoUčencem srednje pomorske nom določa po družinskem
šole je mogoče izdati odobri- stanju v času prejema poziva
tev za opravljanje plovnega za vojaško službo in po družinstaža in to do zaključka tega skem stanju, ki je obstajalo lestaža, do enega leta pa - zara- to dni pred prejemom poziva.
di delovnih obveznosti na naši Osnutek zakona upošteva druladji ali zrakoplovu, ki vozi na žinsko in lastninsko stanje, ki
mednarodnih progah.
je v času vložene zahteve.

pogoje za opravljanje vojaške

obveznosti
Neenakost občanov glede dolžine trajanja vojaškega roka je treba odpraviti
Odbor predlaga, da se uvede enotno služenje vojaškega roka 14 mesecev za vse
vojaške obveznike
Predlogi o vojaškem pouku za ženske zahtevajo popolnejšo obdelavo in
celovitejšo obrazložitev
Ko je Odbor Zveznega zbora
za ljudsko obrambo obravnaval Predlog za izdajo Zakona o
vojaški obveznosti je dal določene sugestije, predloge in
mnenja o predloženih rešitvah
oziroma je pokazal na potrebo,
da je treba nekatera vprašanja
podrobneje oceniti. Predvsem
meni, da bi morali v zakonu
podrobneje izraziti in spodbujati podružbljanje zadev vojaške obveznosti, ki so obveznost, pravica in dolžnost vseh
dejavnikov v družbi, posebej
temeljnih organizacij združenega dela in krajevnih skupnosti, kakortudi družbenopolitičnih skupnosti.
Odbor prav tako zavzema
stališče, da je v zakonu treba v
zvezi z vojaško obveznostjo na
ustrezen način izraziti obveznosti in dolžnosti republik in
pokrajin. Ker so le-te odgovorne za skupne obrambne priprave, imajo v tem okviru pravice in dolžnosti, da zagotavljajo uresničevanje in razvijanje sistema vojaške obveznosti
v duhu koncepta splošne ljudske obrambe.
Po mnenju članov Odbora
se v predloženem zakonu več. krat kaže neenakost občanov v
zvezi z opravljanjem vojaške
obveznosti oziroma glede dolžine trajanja vojaškega roka.
Prav tako so neenakosti glede
začetka služenja vojaškega roka (eni gredo po zaključku
srednje šole, drugi po zaključku študija), kakor tudi glede
dolžine študija in sploh glede
opravljanja vojaške obveznosti
obveznikov, ki so vpisani v redni študij in tistih, ki študirajo
poročevalec

ob delu. Neprestano se povečujejo kategorije tistih obveznikov, ki služijo krajši rok ali
pa pod določenimi ugodnostmi opravljajo vojaške obveznosti (nove ugodnosti so dane
obveznikom, ki so vpisani na
fakultetah za splošno ljudsko
obrambo ter višjih in visokih
šolah za notranje zadeve).
ZMANJŠATI RAZLIKE
PRI OPRAVLJANJU
VOJAŠKE
OBVEZNOSTI
Zaradi vsega tega in če izhajamo iz tega, da je opravljanje
obveznosti vojaškega roka temeljna in najbolj bistvena oblika usposabljanja vsakega posameznika v družbi in celoti za
obrambo, potem takšen pristop k urejanju vojaških obveznosti ne more imeti prepričljivega družbenega opravičila. Temeljna opredelitev mora biti, ne da se uvajajo nove
kategorije z novimi ugodnostmi, ampak, da se razlike
zmanjšujejo, da se vojaška obveznost opravlja pod istimi pogoji. Odbor meni, da bi se
predlagatelj moral opredeliti
za alternativo, da si vsi vojaški
obvezniki služijo 14 mesecev;
da vojaški obvezniki, ki študirajo služijo kontinuirano 12
mesecev in da doslužijo 2 meseca.
če obstajajo resni razlogi,
da ni mogoče imeti vojaškega
roka 14 mesecev, je Odbor
mnenja, da je treba preizkusiti
predlog v Osnutku zakona, ki
predlaga, da se obvezniku, ki

konča vojaško akademijo ali
šola za miličnike, kjer so šolanje in priprave za novi poklic v
uniformi in z orožjem, šolanje
prizna kot dosluženje vojaškega roka. Prav tako je treba
preizkusiti predložen predlog
da zaključek pouka, ki se odvija na fakultetah za splošno
ljudsko obrambo ter višjih in
visokih šolah za notranje zadeve, ne bi bilo treba priznati obveznikom kot odsluženje vojaškega roka. V zvezi s tem so
posamezni delegati iz SR Hrvatske in Slovenije podčrtali
težave, ki so v teh republikah
glede opredeljevanja za poklic
za katerega se usposablja na
fakulteti za splošno ljudsko
obrambo.
POPOLNEJE
OBDELATI PREDLOGE
O VOJAŠKEM POUKU
ŽENSK
Ko je bil govor o vojaškem
pouku žensk, je Odbor menil,
da je to vsebinska novost pri
uresničevanju pravic in obveznosti žensk, da se na najboljši
način usposobijo za obrambo.
Vendar pa predlogi, ki so vse-

bovani v Osnutku zakona v
mnogo čem zahtevajo popolnejšo obdelavo in celovitejšo
obrazložitev. Glede na specifičnost fiziologije ženske in
funkcijo matere, kakor tudi v
mnogočem še vedno tradicionalno vlogo ženske v družini je
nujno, da se predlogi prilagodijo tem momentom.
Morali bi poudariti, da ni treba da se vse oblike vojaškega
pouka opravljajo v enotah JLA,
ampak v enotah teritorialne
obrambe in civilne zaščite in
na drugih mestih, odvisno od
tega za katero dolžnost v oboroženih silah, naj bi bila ženska usposobljena. Posebej je
bilo zahtevano, da je treba dati
obrazložitev o tem pod kakšnimi pogoji bo ženska postala
rezervni vojaški starešina in
koliko časa bi trajal vojaški
pouk za to kategorijo vojaških
obveznikov.
Na koncu je Odbor menil, da
bi bilo glede na to, da so predlagane številne in vsebinske
spremembe Zakona o vojaški
obveznosti, namesto sprememb in dopolnitev Zakona,
treba pripraviti integralno besedilo predloga zakona o vojaški obveznosti.
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Varnost v prometu zaostaja za naglim
razvojem te gospodarske

panoge

@ V prometnih nesrečah v Jugoslaviji je v letu 1978 izgubilo življenje 5812 oseb,
ranjenih pa je bilo 76.322 oseb, od katerih se jih je 93 odstotkov ponesrečilo na
CGStdh
© V prvih devetih mesecih 1979. leta je na cestah umrlo 3939 oseb, kar je za 4,1
odstotka več kot v enakem obdobju lani
• Osnovni vzroki nesreč so: nespoštovanje prometnih predpisov, utrujenost,
izčrpanost, neprimerna hitrost in vožnja pod vplivom alkohola
« Na naših cestah je nad 2,6 milijona avtomobilov, 3,5 milijona Jugoslovanov pa ima
vozniško dovoljenje
9 Napake zaposlenih so najpogosteje vzrok za nesreče na železnici, vendar na to
vplivajo tudi težki delovni pogoji
• V letalskem prometu je velika pisanost tipov in modelov letal, kar povzroča
zahtevne probleme pri vzdrževanju in vpliva na varnost
® Velike materialne škode pri nesrečah v pomorskem in rečnem prometu
Informacija o stanju in varnosti v prometu, ki jo je Zvezni
izvršni svet poslal v obravnavo
Skupščini SFRJ, zajema gibanja na tem področju od leta
1971, posebej pa nove probleme na cestnem, železniškem,
letalskem in rečnem prometu v
letu 1978 in v prvi polovici leta
1979.
V uvodu so poudarjeni sprejeti ukrepi za zboljšanje varno•sti prometa v prejšnjem obdobju. Ugotovljeno je, da se
programi modernizacije prometa počasi uresničujejo in da
se postavke iz Družbenega dogovora o prometni politiki v
Jugoslaviji nezadovoljivo realizirajo.
NAJVEČ ŽRTEV NA
CESTAH IN
ŽELEZNICAH
Prometna dejavnost v tekočem srednjeročnem obodbju,
je rečeno v Informaciji, poteka
ob stalnem naraščanju števila
prevoženih potnikov, blaga in
uresničenih potniških in tonskih kilometrih oziroma z razširitvijo prometnih zmogljivosti in povečanjem števila prometnih sredstev. Vendar takšnih gibanj ne spremlja splošno
izboljšanje varnosti prometa,
ampak se varnost poslabšuje.
V letu 1978 je v prometnih
nesrečah izgubilo življenje
5812 oseb. Najtežje posledice
so imele nesreče v cestnem
prometu in na Jugoslovanskih
železnicah - življenje je izgubi16

lo 5812, ranjenih pa je bilo
67.322 oseb. Povprečno je to
16 žrtev na dan in 184 poškodovanih oseb. Statistika tudi
ugotavlja, da je od skupnega
števila 92,6 odstotka umrlo v
prometu na cestah, 7,10 na železnici, ostali pa v pomorskem,
rečenm in zračnem prometu. V
najtežjih prometnih nesrečah
so bili neposredni vzroki napake zaposlenih v prometu in to v
glavnem voznikov, strojevodij,
pilotov, kontrolorjev in podobno. Med ostalimi vzroki pa so
navedeni: organizacija dela,
delovni čas zaposlenih, nagrajevanje po delu in rezultatih
dela ter splošni problemi, ki so
v zvezi s pridobivanjem in delitvijo dohodka, zatem raven
strokovnega znanja, disciplina, spoštovanje predpisov, razvoj samoupravnih odnosov
itd.
ŠTEVILO NESREČ NA
CESTAH NEPRESTANO
NARAŠČA
Stanje varnosti v prometu, je
poudarjeno v Informaciji, je
najtežje na cestah. O tem je
Zvezni zbor Skupščine SFRJ
že razpravljal letos in določil
temeljne smeri delovanja. Po
tem so v vseh družbenopolitičnih skupnostih, kakor tudi v
ustreznih organizacijah sprejeli več ukrepov.
Pospešeno je bilo delo pri
sprejemanju predloga za izdajo zakona o spremembah in

dopolnitvah Zakona o temeljih
varnosti prometa na cestah,
sprejet je bil Zakon o omejitvi
gibanja potniških in drugih vozil, kakor tudi vrsta drugih
predpisov. V teku je priprava
nekaterih družbenih dogovorov in samoupravnih sporazumov v tej dejavnosti.
Vsi ti ukrepi so bili sprejeti z
namenom, da se splošno stanje varnosti v cestnem prometu zboljša, ker je ogroženost
udeležencev dosegla kritične
razmere. Za to prometno panogo je obenem karakterističen hiter razvoj, raznovrstna
struktura sredstev in nenavadno'veliko število udeležencev, posebej voznikov amaterjev, ki jih kontrolirajo samo organi za notranje zadeve.
Vse te posebnosti so imele
velik vpliv na varnost prometa
na cestah, število prometnih
nesreč iz leta v leto raste. Posebej zaskrbljujoč je porast
nesreč z najtežjimi posledicami. Takšnih je bilo leta 1978
48.807, že v prvih devetih mesecih leta 1979 pa je bilo zabeleženih 36.338 nesreč. Lani je
na cestah Jugoslavije umrlo
5380 oseb ali 4,5 odstotka več
kot leto prej, v devetih mesecih
letos pa je umrlo 3939 oseb ali
4,1 odstotka več kot v enakem
obdobju lani. Povprečno umre

na dan 15 ljudi v nesrečah
takšne vrste.
VOZNIKI SE
NAJVEČKRAT
PONESREČIJO
Stanje varnosti v cestnem
prometu je različno po republikah in pokrajinah. Na 1000
vozil je bilo na primer v SR
Srbiji 77,2 nesreč, v SR Sloveniji 19,8, v SR Hrvatski 61,3 in v
SR Bosni in Hercegovini 115,4.
Na isto število vozil je v SR
Srbiji umrlo 1,9 oseb, poškodovanih pa je bilo 22,7, v SR
Bosni in Hercegovini 2,4 in
33,2 ranjenih, v SAP Kosovu pa
je umrlo 3,3 in bilo poškodovanih 44,7 oseb.
Po istih statističnih podatkih
je bilo med ranjenimi 39,5 odstotka voznikov, potnikov 24,5
odstotka, pešcev 35,3 odstotka
in ostalih 0,68 odstotka. Pri ranjenih je skoraj podobno razmerje. Največ ponesrečenih
udeležencev v prometu je v naseljenih mestih, v poletnih mesecih pa se dogajajo najtežje
nesreče v katerih so udeleženi
avtobusi.
Osnovni vzrok teh nesreč je
utrujenost in izčrpanost voznikov, velika in neprilagojena hitrost, kakor tudi vožnja pod
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vplivom alkohola. V 80 odstotkih so krivci za nesreče vozniki, v enem odstotku pa je bil
vzrok, cesta ali nepravilnost
avtomobila, v 18 odstotkih pa
so nesreče povzročili ostali
udeleženci prometa. Splošen
sklep je torej, da je glavni dejavnik varnosti in vzrok nesreč
človek in njegovo obnašanje,
nato pa vozilo in njegova medsebojna odvisnost.

Leta 1978 se je na naših že- žale varnost potnikov in sredNEZADOVOLJIVA
leznicah zgodilo 328 nesreč v stev.
PROMETNA VZGOJA
katerih je umrlo 58, težje pa je
IN IZOBRAZBA
bilo ranjenih 255 oseb. V PREKRŠKI TUDI V
Prometno-tehnična vzgdja prvem polletju letos pa je bilo ZRAČNEM PROMETU
in izobraževanje vseh udele- 196 nesreč, v katerih je umrlo
Za razliko od ostalih prometžencev v prometu, je poudarje- 48, ranjena pa je bila 101 oseno v Informaciji, ni na zadovo- ba. Materialna škoda znaša nih panog so za zrečni promet
ljivi ravni. To je eden glavnih 261 milijonov dinarjev. Vendar pooblastila v celoti v pristojnovzrokov, da je lani na cestah pa je sliko varnosti na železnici sti organov federacije. Toda
umrlo 1898 pešcev, med kate- dopolnila posebno težka sep- tudi na tem področju stanje
rimi je bil vsak četrti otrok do tembrska nesreča na postaji varnosti ni bilo zmeraj zadovo14 let starosti. Ocenjeno je, da Stalač, ko je izgubilo življenje ljivo, saj se je od leta 1970 do
GRADITEV CEST
se ta vrsta nujne izobrazbe za 62 potnikov, 37 je bilo težje in 1977 zgodilo sedem veliKih nesreč, v katerih je izgub.lo živsodobnega človeka premalo 69 lažje ranjenih.
ZAOSTAJA
Z dogovorom o temeljih izvaja v okviru ustreznih predVzroki teh nesreč so pred- ljenje 434 ose'j.
V Informaciji je poudarjeno,
Družbenega plana Jugoslavije metov v šolah. Za odrasle pa vsem neuporaba in nepoznaza razvoj magistrlanih cest od praktično ni sistema prometne vanje prometnih predpisov, da nesreče v letalskem promeleta 1976 do 1980 predvidena vzgoje in izobraževanja.
kakor tudi neodgovornost na tu v glavnem nastajajo zaradi
graditev in rekonstrukcija 404
Obnašanje udeležencev v delu, zanemarjanje dolžnosti napak pilotov in oseb, ki delajo
kilometrov avtomobilskih cest prometu ima po tem doku- vodilnih ljudi in drugo. Na pri vzdrževanju letal, manj pa
in 183 kilometrov polavtomo- mentu odločilen vpliv na var- cestnih prehodih, kjer sta leta zaradi tehnične pomanjkljivobilskih cest. Do zdaj je zgraje- nost prometa. Občutek odgo- 1978 umrli 102 osebi, 201 pa je sti letal in naprav za vodenje
nih okrog 200 km avtomobil- vornosti je v resni krizi. Mno- bila težje ranjena, so skoraj letal. To med drugim kažejo
skih cest ali 0,4 odstotka od žično se kršijo predpisi, za- izključni krivci neprevidni voz- tudi podatki, po katerih je bilo
skupne mreže cest s sodobnim vestno se vključujejo v promet niki cestnih vozil. Analiza je od maja 1978 do oktobra 1979
cestiščem.
nepravilna vozila, ne spoštuje- pokazala, da so od 328 nesreč 85 nesreč in 27 -nezgod, ko je
Jugoslavija sicer zaostaja za jo se prometni znaki, vse več je v lanskem letu 157 nesreč pov- umrlo 22 in bilo ranjenih 25
večino evropskih držav v gra- tudi voženj brez vozniškega iz- zročili zaposleni delavci in da oseb.
ditvi avtomobilskih cest. Naše pita in pod vplivom alkohola. so bile v 128 primerih vzrok
Vendar pa relativno majhno
ceste so prav tako slabo
V Informaciji je poudarjeno, tehnične pomanjkljivosti na število nezgod in nesreč, ki so
opremljene s sodobno signali- da se na področju cestnega sredstvih. Podobna situacija je naštete v tem dokumentu, nizacijo, neredno in nekakovost- prometa še ne izvajajo določ- tudi v letu 1979 in kot po pravi- kakor ne pomeni, daje varnost
no vzdrževanje, kar je prav ta- be Zakona o združenem delu, . lu najtežje nesreče (trčenja in povsem zadovoljiva tako v proko eden od dejavnikov, ki pov- niti Družbenega dogovora o nalete) povzročajo železniški metnem kot v poslovnem letalzročajo nesreče.
prometni politiki Jugoslavije. delavci. Le-ti največkrat ne stvu. Med faktorje te varnosti
V zadnjih letih v Jugoslaviji Dosti je primerov, ko voznike spoštujejo predpisov, ki ureja- so uvrščeni: letalsko osebje,
naglo narašča število avtomo- spodbujajo na podaljšano de- jo prehod vlakov mimo signa- letala, letališča, opravljanje
bilov: Na naših cestah je danes lo, sistem delitve pa je največ- lov, vstop na zasedeni peron, zračne plovbe, uporaba predokrog 2,67 milijona avtomobi- krat v nasprotju s principi var- hitrosti gibanja, postavljanje pisov in kazenska politika.
lov, med katerimi je okrog 2,2 nosti v prometu. Ne spoštujejo kretnic, ustavitev manevrskeV Informaciji je podrobno
milijona potniških. Od skupne- se določbe Zakona po katerem ga dela, vzdrževanje in kontro- opisan način šolanja in pripraga števila vozil jih je 86 odstot- voznik v 24 urah ne sme voziti la sredstev in drugo. Posebej ve kadrov za to področje prokov v privatni lastnini.
avtomobila dalj kot 8 ur ali več je poudarjeno, da je notranja meta. Zaradi nezadovoljivega
Naša država je podpisala sa- kot pet ur neprekinjeno. Obe- kontrola na železnici nepopol- števila kadrov in drugih nererho 17 od skupaj 40 mednaro- nem se počasi rešujejo živ- no organizirana in premalo šenih vprašanj so često kršeni
dnih tehnično-varnostnih nor- ljenjski problemi tega poklica, učinkovita.
predpisi o delovnem času lemativov za posamezne napra- neurejeno družinsko življenje
Pogoji dela na železnici prav talskega in drugega osebja,
ve na avtomobilih. V Informa- in pogosta odsotnost puščata tako sodijo med bistvene fak- doslednejša, uporaba le-tega
ciji je poudarjeno, da naši pro- globoko sled na njihovih psi- torje varnosti prometa. Velika pa bi povzročila velike tehnoizvajalci ne dosegajo optimal- hofizičnih sposobnostih.
osebna odgovornost, neureje- loške probleme in zastoje.
ne kakovosti, ki zagotavlja vse
V zadnjih dveh letih so pri- na stanovanjska vprašanja in Poudarjeno je, da posebej privarnostne pogoje. Na naših stojni kontrolni organi v pro- nizki osebni dohodki samo še manjkuje veliko število kontrocestah je veliko število tipov in metu imeli prek 3 milijone in- poslabšujejo razmere v katerih lorjev letenja, in zaradi tega
modelov avtomobilov, kar so tervencij. Letno je vloženih delajo zaposleni. To ni več zaposleni delajo precej več kot
prav tako negativni faktorji za 920.000 zahtev za sprožitev vabljivo delo in primanjkuje to predpisi dovoljujejo.
varnost. Poudarjeno je, da je postopka za prekrške, med ka- najpotrebnejših kadrov.
nezadovoljiva tehnična pravil- terimi se jih 68 odstotkov naStanje tehničnih sredstev in
nost, kar v pogojih nelojalne naša na najtežje prekrške. Lani rednost vlakov je eden bistve- PESTROST LETALSKE
konkurence in tekme za do- je bilo za prekrške pravomoć- nih pogojev za dobro delova- FLOTE
hodkom v javnem prevozu pot- no obsojenih 806.350 oseb.
nje železniškega prometa. To
Čeprav je tipizacija zrakonikov še bolj ogroža varnost v
stanje pa ni zadovoljivo. Pri plovov eden glavnih dejavniprometu.
približno 50 odstotkov prog je kov varnosti, le-te praktično ni
V Informaciji je podčrtano, NAZADOVOLJIVA
ugotovljena izrabljenost mate- v našem prometu. Od 53 letal v
VARNOST
NA
da ima v Jugoslaviji 3,5 milijoriala. Počeni tiri so največkrat javnem prevozu je devet različna prebivalcev vozniško dovo- ŽELEZNICI
vzrok izrednih dogodkov, ki jih nih tipov in 12 modelov. V poljenje in da pride letno povUkrepi za izboljšanje varno- je bilo lani 111 s 4 nesrečami. slovnem letalstvu je od 35 letal
prečno na ceste približno sti v železniškem prometu se
Modernizacija
tehničnih
tipov, v kmetijstvu pa od
300.000 novih voznikov. Razi- po oceni v Informaciji izvajajo sredstev poteka počasi zaradi 17
144
letal 15 tipov. Tako imamo
skave so pokazale, da takšni počasi in ne dajejo pričakova- nezadovoljivih
materialnih med vsemi 855 letali 93 tipov.
začetniki češče povzročajo nih rezultatov, čeprav je bila možnosti, posebej pa se to do- Danes pa ni zakonske možnoprometne nesreče. Pouk voz- med tem sprejeta vrsta zakon- gaja pri zamenjavi signalnih sti za usmerjanje nabave letal z
nikov je preveč skomercializi- skih aktov in zelo pomembnih naprav in vlečnih sredstev, ki namenom, da bi floto tipizirali
ran, počasi pa se združujejo normativnih aktov v okviru ne spremljajo zahteve sodob- zaradi
tega je zelo zahteven
sredstva in kadri za pouk, Skupnosti jugoslovanskih že- nega prometa. Zaradi okvar na problem vzdrževanja in je pripredvsem ker strokovnost uči- leznic, ki se nanašajo prav na vlečnih vozilih je bilo na prida bo v bodoče teteljev v teh šolah ni na zadovo- varnost potnikov in transport mer lani 3473 motenj, nekatere čakovati,
hnični faktor pogosteje vzrok
ljivi ravni.
med
njimi
pa
so
direktno
ogroblaga.
nesreče.
poročevalec
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V Informaciji je podčrtano,
da tudi opremljenost letališč ni
zadovoljiva. Letališke stavbe
skoraj vseh jugoslovanskih letališč so premajhne za narasli
promet. Vendar pa je opremljenost za pristajanje v oteženih pogojih prilagojena potrebam, čeprav nekatera letališča
niso vgradila vse predpisane
opreme.
Naši letalski prevozniki so
leta 1978 prepeljali skupaj
4,916.000 potnikov v mednarodnem in domačem prometu.
Pričakovati je, da bo leta 1979
ta številka za 10 do 15 odstotkov večja.
V preteklem obdobju je bil
zaključen proces integracije
vojnfe in civilne kontrole letenja, vendar pa s tem še niso vsi

problemi rešeni. Med tem je
bilo izdanih 2585 upravnih aktov za odpravo ugotovljenih
napak, izrečenih je bilo 383
prepovedi za opravljanje zračne plovbe, vloženih pa je bilo
tudi 310 prijav za sprožitev postopka za prekrške.
PORAST
POMORSKEGA IN
REČNEGA PROMETA
V Informaciji je ugotovljeno,
da morski promet na Jadranu
zelo narašča. Precej se je povečal tudi promet na mreži notranjih plovnih poti (rek in kanalov) v celotni dolžini 2200
km. Se zlasti hitro narašča
navtični turizem, tako da v
plovbi sodeluje približno

80.000 plovnih objektov, od tega več kot 40.000 tujih jaht in
čolnov. V naša pristanišča
vplove več kot 350.000 plovnih
objektov.
Glavni vzroki nastalih nesreč
so človeški faktor in naravno
tehnična sredstva plovbe. V
zadnjem času so tako na Jadranu kot tudi na rekah vse
večja nevarnost veliki tankerji
za prevoz nafte.
Značilnost za to vrsto prometa so velike škode, ki nastajajo po potopitvi, trčenju, nasedanju, požaru ali pri drugih
vrstah nesreč na plovnih poteh. V preteklem letu je bilo v
teh nesrečah skupaj šest človeških žrtev, v glavnem turistov, materialna škoda pa je
znašala več kot 11 milijonov

dinarjev. Varnost je posebej
slaba na notranjih plovnih poteh, kjer je bilo lani 1070 nesreč, škoda pa je znašala nad
30 milijonov dinarjev.
Za razliko od ostalih prometnih panog je v tej bistven dejavnik varnosti starost flote.
Zato pa je bolj zadovoljivo stanje strokovnih kadrov. Na varnost pa kljub temu negativno
vpliva velika fluktuacija delovne sile, kot tudi nedosledno izpolnjevanje programa modernizacije.
Poseben problem je plovnost reke Save, ki bi jo morale
z dogovorom rešiti priobalne
republike Bosna in Hercegovina, Hrvatska, Srbija in SAP
Vojvodina.

Uspešno varčevanje goriva v cestnem
prometu
• Prihranki bencina od maja do avgusta letos znašajo 42 tisoč ton, čeprav se je
medtem število vozil povečalo za 10 odstotkov
© Na zmanjšano porabo bencina je, rsizen sprejetih ukrepov, vpNvalo tudi zvišanje
cen teh goriv, prišlo pa je tudi manj potniških avtomobilov v državo
• Rezultati varčevanje diesel-goriv niso uspešni, saj je namesto zmanjšanja prešlo
do povečanja porabe za 5,4 odstotka
e Veliko število za izvzetje prepovedi vožnje
• Obstaja predlog, da bi lastniki vozil sami izbrali dan v tednu, ko vozila ne bi
uporabljali, dopolnilni dnevi prepovedi pa bi bili nedelje (dve na mesec)
• Uvajanje racionalizacije porabe bencina (na bone) bi bil skrajen ukrep, ki bi ga
uporabili samo ko bi bile vse možnosti za varčevanje izčrpane in če bi se še
poslabšala energetska kriza
varčevanjem tako nadaljevali, času januar-julij 1979 povečaUporaba ukrepov za varče- DOSEDANJI UČINKI
bi bili prihranki bencina za leto la v primerjavi z istim časom
vanje tekočih goriv v cestnem UKREPOV
dni
uporabe ukrepov 340 tisoč leta 1978 za 5,4 odstotka. Pri
prometu je dala ugodne rezul- VARČEVANJA GORIV
tem je bilo ugotpvljeno, da
ton.
tate, udeleženci v prometu pa
produktivnost dela upada. ZaNa
zmanjšanje
porabe
so
Z zakonom o omejitvi uporaso jih disciplinirano sprejeli,
nesljivo je, da bi bil vpliv tega
vplivale
tudi
cene
motornega
Ukrepi so ugodno vplivali tudi be in vožnje osebnih in drugih bencina, kot tudi zmanjšano ukrepa večji, če bi ga doslena varnost cestnega prometa. motornih vozil, ki je začel ve- število vstopa avtomobilov tuje dneje in popolneje izvajali.
Povečanje cen tekočih goriv, ljati 3. maja 1979 in z vrsto
dvakrat med letom, je prav ta- podzakonskih aktov je predvi- registracije.
Poraba diesel goriva se je v IZBOLJŠANA
ko vplivalo na zmanjšano po- dena omejitev uporabe oseb- času
januar-julij 1979 poveča- VARNOST PROMETA
nih
avtomobilov
v
določenih
rabo goriva. Ukrepi za zmanjPri oceni doseženih učinšano porabo diesel goriva pa dneh, kakor tudi omejevanje la.
V prvi fazi uporabe teh predje treba upoštevati omejeso imeli omejeno delovanje. hitrosti vožnje vozil, s čemer bi kov
delovanje sprejetih ukrepov pisov o varčevanju tekočih goPovečano število izvzetij pri prihranili okrog 180 tisoč ton no
zmanjšanje porabe diesel riv v cestnem prometu, ki traja
omejevanju uporabe in giba- bencina. Z omejitvijo dolžine na
saj je bil z njim zajet od sprejetja do konca avgusta,
nja vozila in še nadaljnje za- relacije vožnje določenih to- goriva,
samo
del
prevoznikov in po- niso bili doseženi neki povornih
vozil
in
avtobusov
in
hteve za ta izvzetja vodijo neimembnejši učinki na področju
rabnikov
diesel
goriva.
prepovedjo
uvajanja
novih
avzogibno k zmanjšanju učinkov
zboljšanja varnosti prometa.
Rezultati
varčevanja
te
vrste
tobusnih
prog,
bi
morali
privarčevanja.
niso ugodni. Specifična Razlogi za to so številni. PredTe ocene so naštete v Infor- hraniti okrog 120 tisoč ton die- goriva
poraba na en potniški oziroma vsem so bili predpisi izdani z
macijo o učinku in uspehih sel goriva.
Prihranki v porabi motorne- tonski kilometer se je namreč v določeno zamudo, tako da se
predpisanih ukrepov za varčevanje tekočih goriv v cestnem ga bencina v času od maja do aoooaoMOOoocosooceececciOooeooooosoBoooa
prometu, ki jo je Zvezni izvršni avgusta 1979 znašajo v primerINFORMACIJA O UČINKU IN USPEHIH PREDPISANIH
S
svet poslal Skupščini SFRJ v javi v istim časom lani 42,000 §0 UKREPOV
ZA
VARČEVANJE
TEKOČIH
GORIV
V
6
ton,
kljub
povečanju
parka
obravnavo. Informacijo je priR CELOSTNEM PROMETU
b
pravil zvezni komite za pro:net osebnih avtomobilov za pri- Koeooeeosoooooooooeooeoeccooo&sosocosoos
bližno 10 odstotkov. Če bi z
in zveze.
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je njihova uporaba začela na
pragu turistične sezone. Poleg
tega pa sami predpisi niso dajali celovitih rešitev, posebej
glede sankcioniranja omejitve
hitrosti vožnje motornih vozil.
Zato je učinek teh ukrepov v
obdobju od maja do avgusta
neznaten.
V septembru je prišlo do
manjšega zboljšanja varnosti
prometa posebej na cestah v
SR Hrvatski in Vojvodini. V
tretjem trimesečju je v primerjavi z istim obdobjem lani prišlo do manjšega povečanja števila nesreč s ponesrečenimi. V
tem obdobju se je v dneh prepovedi vožnje motornih vozil
število nesreč zmanjšalo povprečno za 30 odstotkov, medtem ko se je število nesreč s
poškodovanimi zmanjšalo približno za 20 odstotkov.
Zahteve za izvzetje od omejitve uporabe in vožnje motornih vozil (skupaj približno 800)
so bile skrbno obravnavane in
kot rezultat tega je bilo sprejetih več podzakonskih aktov.
Do zdaj je bilo glede na skupno število registriranih vozil v
letu 1978 2,6 odstotka stalnih
in 3 odstotke začasnih zahtev
za izvzetje od omejitve za
osebne avtomobile. Prav tako
je bilo 16,6 odstotka stalnih in
35,1 odstotka začasnih zahtev
za avtobuse ter 11,3 odstotka
stalnih in 16 odstotkov začasnih zahtev za tovorna vozila.
Pri tem je treba omeniti velik
pritisk posameznih organov
družbenopolitičnih skupnosti
za povečanje seznama, kar
zmanjšuje učinke sprejetih
ukrepov.
Problem prevoza za lastne
potrebe je še vedno v procesu
reševanja in prilagajanja prometni politiki naše države.

SMERI PRI
REŠEVANJU
PROBLEMOV PORABE
GORIV
V naslednjem obdobju, je
poudarjeno v Informaciji, bi bilo treba okrepiti ukrepe za varčevanje in sprejeti fleksibilnejši sistem ukrepov ter vpeljati
namesto restriktivnih ekonomske ukrepe. Seznam izvzetja se
ne bi smel povečevati, prav pa
bi bilo, če bi uporabili tuje izkušnje pri zmanjšanju porabe
tekočih goriv v prometu.
V Informaciji je predloženih
več rešitev za zmanjšanje porabe bencina. Možna je še nadaljnjna uporabe sedanjega sistema omejitve (soda-liha).
Pomanjkljivost tega sistema je
nezadostna prožnost, kar povzroča povečani pritisk na povečanje števila izvzetij od omejitve. Zato je več predlogov, da
lastniki motornih vozil sami
izbirajo dan v tednu, v katerem
ne bodo uporabljali vozila. Dopolnilni dnevi prevpovedi uporabe vozila bi bile v tem primeru nedelje (po dve za soda in
liha vozila). S tem bi dobili 78
dni omejitve vožnje z osebnimi
avtomobili v letu, podobno kot
v veljavnem sistemu omejitve,
za kar bi lahko pričakovali približno enak učinek varčevanja.
Tretja rešitev s katero bi
omogočili varčevanje bancina
temelji na tem, da osebnih avtomobilov ne bi mogli uporabljati tri dni v mesecu, na primer: če ima vozilo na registrski tablici zadnjo številko sedem, bi bilo izključeno iz prometa 7. 17 in 27. v mesecu. Ta
način omejitve ima, poleg svoje določene prožnosti, pomanjkljivosti, da bi se z njim
precej zmanjšali učinki varčevanja tekočih goriv. Omejitev
vožnje bi namreč znašala na
leto le 36 dni.

Omejitev uporabe avtomobilov v dneh vikenda je četrta
rešitev, ki bi omogočila varčevanje bancina, ki daje precej
večjo časovno omejitev (približno 100 dni na leto), vendar
je zelo težko ugotoviti, kolikšni
bi bili učinki. Osebni avtomobili v družbeni lastnini (približno 100.000 vozil) se namreč v
večini primerov ne uporabljajo
v dneh vikenda. Na drugi strani
pa je znano, da veliko število
lastnikov osebnih avtomobilov
uporablja svoje avtomobile
izključno za vikend, s tem bi se
pa tudi zmanjšale možnosti za
rekreacijo delovnih ljudi v
dneh počitka, zlasti v velikih
mestih.
Je še več predlogov z različnih strani za zamenjavo sistema omejitve uporabe osebnih
avtomobilov z uvajanjem bonov. Uveden naj bi bil limit porabe na vozilo mesečno. Vendar pa ima ta ukrep vrsto pomanjkljivosti in je v Informaciji
rečeno, da naj bi bil to skrajni
ukrep, ko bi bile izčrpane vse
možnosti za varčevanje in če
bi se poslabšala energetska
kriza.
Ukinitev vseh administrativnih ukrepov in povečanje cen
motornega bencina je prav tako ena izmed variant ukrepov
za zmanjšanje porabe bencina. To varianto bi bilo treba
analizirati v okviru sprejemanja ostalih ekonomskih ukrepov, zlasti v zvezi z realizacijo
programa stabilizacije gospodarstva in politike cen.
BOLJŠE UREJANJE
PROMETA
Sprejeti ukrepi za zmanjšanje porabe diesel goriva nimajo le energetsko bilančnega
pomena, temveč so pomembni
tudi s stališča izvajanja pro-

metne politike. Cilj teh ukrepov je med drugim tudi povečanje usmerjevanja gospodarstva na prevoz z železnico in
na vodni promet, kakor tudi na
povečanje varnosti v prometu.
Ob analizi varčevanja diesel
goriva je predloženo, da se za
sedaj ne opravi korekcija sprejetih ukrepov za omejitev porabe, da se nadaljuje spremljanje
in analiza rezultatov teh ukrepov s proučevanjem prihodnjih akcij, kakor tudi, da se
sprejmejo ustrezni samouporavni sporazumi, s katerimi se
bodo prevozniki zavezali, da
zmanjšajo porabo tekočih goriv.
Prav tako je predloženo, da
je v bodoče treba posvetiti posebno pozornost omejitvi hitrosti na cestah, s stalno kontrolo spoštovanja te omejitve
in da se uvedejo večje kazni za
prekoračitev hitrosti.
V Informaciji je na koncu
poudarjeno, da sprejeti ukrepi
varčevanja energije v prometu
ne pomenijo celotne rešitve,
temveč so bolj parcialnega
značaja. Varčevanje je nujno,
vendar ne bi smelo privesti do
padca gospodarske aktivnosti
ali da bi omejilo razvojne možnosti prometa. Zaradi tega morajo organizacije združenega
dela v naslednjem obdobju
upoštevati ukrepe varčevanja,
posvetiti je treba največjo pozornost urejanju prometa v
mestih, javni mestni promet
naj bi potekal bolje kot zdaj,
zmanjšati je treba prispevke
javnega mestnega prometa.
Treba je zboljšati storitve v
železniškem in mestnem prometu, z ukrepi ekonomske politike pa vplivati na večjo uporabo železniškega prometa ter
stimulirati razvoj vozil z manjšo porabo goriva.
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6. 2. 1979
Poslovno združenje energetike SR Slovenije
Samoupravna interesna skupnost za elektrogospodarstvo
Samoupravna interesna skupnost za nafto In plin
Republiški komite za energetiko

PREDLOG
energetske bilance SR Slovenije za leto
1979 (ESA-230)

1

{
»
{
j
[
|
>
|
I
{
?
i
j
t
j(
II

UVOD
Osnutek energetske bilance za leto 1979 je bil izdelan
po ustaljeni metodologiji za kratkoročne bilance. Po tej
metodologiji se osnutek opira predvsem na globalna
predvidevanja energetske bilance SR Slovenije za obdobje 1976-1980, osnutek resolucije o politiki Izvajanja
družbenega plana SR Slovenije za obdobje od leta 1976
do leta 1980 za leto 1979, upoštevajoč pri tem tudi spremembe v energetskem gospodarstvu republike zaradi
nekaterih dogajanj, ki vnaprej niso mogla biti predvidena. Kot najpomembnejša operativna elementa pri izdelavi predmetnega osnutka sta služila osnutek energetske bilance za prihodnje leto ter predvidevanja porabe zemeljskega plina v drugem polletju leta 1978 ter v
letu 1979. Domača proizvodnja In poraba premoga,
nafte, njenih derivatov, zemeljskega plina, plinov prolzvedenih v mestnih plinarnah ter toplote proizvedene v
mestnih toplarnah je bila za leto 1979 planirana na podlagi dosežene proizvodnje in potrošnje v prvi polovici
leta 1978 ter predvidevanj v drugem polletju tega leta,
glede na to da samoupravni organi navedenih OZD v tem
času še ne morejo sprejeti gospodarskih načrtov za
prihodnje leto.
Zaradi vse večjih energetskih potreb Slovenije in rela-

tivno majhne možnosti pokrivanja teh potreb z domačimi
energetskimi viri je prikazana tud{ energetska odvisnost
SR Slovenije v primerjavi s preteklimi leti.
Upoštevajoč družbeni dogovor o ukrepih in aktivnostih
za zagotovitev racionalnega pridobivanja, pretvarjanja,
transporta In porabe energije ter zakona o varstvu zraka
pred onesnaženjem so v predmetnem osnutku prikazani
efekti racionalnega gospodarjenja z energijo ter zmanjšanje emisije škodljivih snovi Iz energetskih objektov
glede na pretekla leta. Z uveljavljanjem zakona o enotni
klasifikaciji dejavnosti so nastopile pri evidentiranju proizvodnje In porabe energije določene spremembe. Poleg
sprememb nastalih kot posledica uveljavljanja Ustave in
sistemskih zakonov, so bile v informacijskem sistemu
prisotne tudi napake pri poročanju in nadzorovanju podatkov. Zaradi tega so bile potrebne pri razmejitvi porabe energije med industrijo in široko potrošnjo določene korekture, ki pa na globalno porabo energije niso
vplivale.
V skladu z zakonom o merskih enotah in merilih In v
skladu z mednarodnim sistemom merskih enot, ki dopuščata uporabo starih enot v javnem poslovanju le še do
konca leta 1980 navajamo v tem osnutku količine v novih
merskih enotah.

I

GLOBALEN PRIKAZ OSNUTKA ENERGETSKE
BILANCE SR SLOVENIJE ZA LETO 1979
Slovensko gospodarstvo bo potrebovalo v prihodnjem letu
po sedanjih predvidevanjih okoli 7,6 milijard kWh električne
energije, okoli 6,8 milijonov ton premoga,3 okoli 185 tisoč ton
naftnih derivatov, okoli 550 milijonov Nm zemeljskega plina,
okoli 30 milijonov Nm3 plina proizvedenega v mestnih plinarnah ter okoli 1200 Tcal toplote, proizvedene v mestnih toplarnah. Večji del pravkar navedene energije je potreben elektrarnam, toplarnam in rafinerijam, ki predelujejo energijo iz svoje
naravne primarne oblike (premog, nafta, zemeljski plin) v
žlahtnejšo transformirano obliko energije, ki jo želijo potrošniki. Manjši del primarne energije porabljajo uporabniki neposredno kot tako imenovano koriščeno energijo, ki je definirana kot tržna oblika energije na pragu končnega potrošnika.
Zaradi pomanjkljivih podatkov je del energije prikazan kot
da je uporabljen v obliki koriščene energije, v resnici se pa še
naprej pretvarja v nekaterih primerih tudi v večstopenjskih
transformacijah. Prav tako termoelektrarne in toplarne ne
pretvarjajo samo primarne energije, ampak tudi del že predelane energije (kurilno olje). To velja tudi za plinarne, ki iz
tekočega naftnega plina (TNP) proizvajajo mestni plin.
Tabela 1 ločuje navedene globalne količine energije, potrebne našemu gospodarstvu v prihodnjem letu na energijo
potrebno pretvornikom energije (TE, TO, rafinerije, plinarne)
in porabnikom energije.
Za presojo pravilnosti napovedi je najpomembnejša poraba
koriščene energije. Poraba je porastla iz leta 1976 na leto
1977 (za 5,1%), prav tako iz leta 1977 na leto 1978 (5,1%),
dočim se bo povečala iz leta 1978 na leto 1979 za 7,8%. K
občutnemu porastu porabe iz leta 1978 na leto 1979 posebej
prispevajo nove proizvodne zmogljivosti v industriji in dopolnitev izčrpanih zalog v industriji in v široki potrošnji, ki sicer
niso evidentirane. Že v letu 1978 še bolj pa v letošnjem letu se
pojavlja v strukturi koriščene energije bistveno večji delež
plina in manjši delež kurilnega olja. Napovedovanje porabe
koriščene energije je bilo zaradi nadomeščanja naftnih derivatov in zemeljskega plina zelo otežkočeno, pri tem pa ni bilo
možno v celoti upoštevati prijavljenih potreb distributerjev

naftnih derivatov in mestnih plinarn. V kolikor bi upoštevali
celotne prijavljene potrebe, bi namreč porastla v letu 1979 za
dodatnih 14.550 TJ. To bi pomenilo, da bi znašal porast KE iz
leta 1979 kar 15,5%. Tako visok porast ne bi bil možen, če
upoštevamo predvideni družbeni proizvod in dosedanjo elastičnost koriščene energije. Glede na to, da je bilo 67%
presežkov potrebne koriščene energije namenjeno industriji,
bi morala porasti poraba v industriji za 18% iz leta 1978 na
leto 1979. Pri elastičnosti koriščene energije v industriji okoli
0,5 bi moral porasti DP iz leta 1978 na leto 1979 za okoli 30%,
kar ni realno. Za 18% več energije tudi ne bi mogli porabiti
kljub slabemu izkoriščanju proizvodnih zmogljivosti zaradi
omejenega števila obratovalnih ur strojev in naprav v industriji.
Bolj smotrno gospodarjenje z energijo se glede na tozadevni družbeni dogovor prikazuje že v letošnjem letu z večjim
učinkom porabe viškov rjavega premoga v TEš. Še večji
učinki racionalnosti in pretvarjanja energije bodo doseženi v
prihodnjem letu glede na to, da bodo v prihodnjem letu
porabljene v TEš še večje količine viškov rjavega premoga.
Večji učinki pri pretvarjanju energije bodo v prihodnjem letu
doseženi tudi z zmanjšanjem obratovanja plinskih elektrarn
za okoli 77% glede na elektroenergetsko bilanco 1978.
Emisija škodljivih snovi v ozračje je zelo pomemben činitelj,
ki ga je potrebno ugotavljati ob vsaki energetski bilanci in
primerjavi stopnjo onesnaženosti zraka glede na predhodna
leta. Iz pregleda v tabeli 4, kjer je podan prikaz emisije škodljivih snovi v ozračje v letih 1977,1978 in 1979, je razvidno, da se
stanje izboljšuje v spodnjih plasteh ozračja (ostalo), da se v
srednjih plasteh ozračja (Industrija) emisija S02, NOx zmanjšuje emisija trdnih delcev in CO se povečuje, emisija CXHX pa
se nebistveno spreminja. V zgornjih plasteh ozračja se zaradi
izgradnje novih termoelektrarn in toplarn povečuje emisija
vseh škodljivih snovi v ozračje. Čeprav emisija v srednjih in
zgornjih plasteh ne prizadene žive narave v tolikšni meri kot v
spodnjih plasteh, kjer se stanje izboljšuje, bi bilo vseeno
potrebno razmišljati o uvajanju še boljših naprav za čiščenje
dimnih plinov v industriji ter TE in TO glede na to, da je
tehnika očiščevanja dimnih plinov v svetu, pa tudi že pri nas,
precej napredovala.

Pri izdelavi tabele št. 4 so bile upoštevane sledeče vrednosti emisijskih koeficientov škodljivih snovi:
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Ob relativno visokem pričakovanem porastu koriščene energije in ugodni ravni učinkovitosti glede na družbeni proizvod je
pomembna ugotovitev ravni energetske odvisnosti, ki je prikazana v bilanci primarne energije (tabela 3). Zaradi naraščajoče
porabe nafte in zemeljskega plina, ki prekoračuje predvidevanja EB 76-80 in nizke proizvodnje premoga, ki zaostaja za
predvidevanji EB 76-80, se energetska odvisnost glede na pretekla leta še povečuje. Kar 56,6% primarne energije mora energetsko
gospodarstvo v letu 1979 priskrbeti izven SRS, skoraj vsa tekoča in plinasta goriva, pa tudi eno četrtino trdih goriv. Le pri električni
energiji lahko zadovoljimo potrebe skoraj v celoti iz domačih virov (93%).
Pri izračunu potrebne primarne energije so upoštevane tudi povečane potrebe v neenergetski porabi (INA - Nafta Lendava 70
milijonov Nm3 zemeljskega plina za proizvodnjo metanola).
II

ELEKTRIČNA ENERGIJA
1. Proizvodnja električne energije
Gibanje proizvodnje električne energije v Sloveniji je razvidno iz tabele 5. Podana je dejanska proizvodnja električne
energije za leto 1977, ocena proizvodnje v letu 1978 s pomočjo evidence dispečerske službe EGS, plan za leto 1979 in
primerjava s srednjeročno energetsko bilanco 1976-1980.
Značilna je nizka proizvodnja hidroelektrarn v letu 1978 v
primerjavi z letom 1977, ki je bilo po hidrologiji izredno.
Termoelektrarne so v letu 1978 proizvedle precej več električne energije kot v letu 1977 predvsem zaradi nizke proizvodnje hidroelektrarn in proizvodnje novega bloka 335 MW v
TE Šoštanj, ki je bil že v preizkusnem obratovanju.
V letu 1979 je planirana proizvodnja HE v višini 3001 GWh,
podobno kot je bila planirana za leto 1978, povečana za
proizvodnjo HE Formin, ki je v letu 1978 šele začela obratovati. V HE Ožbalt bo popravilo agregata 3 končano v juniju
1979, v HE Doblar pa bo rekonstrukcija agregata C trajala do
sredine marca 1979. Na prečrpovalnem agregatu v HE Moste
bo v 1979 potreben 2-mesečni remont. Planirana proizvodnja
industrijskih HE v I. 1979 je v višini 100 GWh, kot v srednjeročni bilanci 1976-1980.
Planirana proizvodnja TE znaša za leto 1979 4674 GWh, kar
je manj, kot je predvidevala srednjeročna energetska bilanca
za to leto. Predvsem je predvidena manjša proizvodnja pri
manj ekonomičnih agregatih in plinskih blokih, medtem ko je
proizvodnja velikih in ekonomičnih blokov v TE enaka ali celo
nekoliko večja kot v I. 1978. Proizvodnja vseh enot v TE
Šoštanj je predvidena v takšni višini, kolikor bo na razpolago
premoga za proizvodnjo električne energije. V vseh TE so
planirani le krajši normalni remonti, razen na plinsko-parnem
agregatu I v TE Trbovlje, kjer je predviden remont v dolžini 2
mesecev. Planirana proizvodnja v industrijskih TE je na višini
predvidevanj srednjeročne energetske bilance t. j. 357 GVVh.
Skupna proizvodnja na pragu bo v I. 1979 znašala 7675
GWh, kar je za ca 7,2% več, kot je bilo proizvedeno v letu
1978.
V tabeli 5 je podana tudi lastna poraba elektrarn.
2. Poraba in bilanca električne energije
V tabeli 6 je prikazana poraba električne energije v Sloveniji
na isti način kot prej proizvodnja, na dnu tabele pa je podana
tudi bilanca električne energije.
Poraba električne energije (skupaj potrebe na pragu) je v I.
1979 planirana v višini 8239 GWh in za 6,8% večja kot je bila v
I. 1978, predvsem zaradi večje porabe v distribuciji (7,9%),
medtem ko bodo imeli posebni odjemalci bolj umerjen porast
(4,5%). V primerjavi s srednjeročno energetsko bilanco
1976-1980 je planirana poraba električne energije za leto
1979 precej manjša, kar bo treba upoštevati pri izdelavi srednjeročne energetske bilance za naslednje obdobje
1981-1985.
Poraba v industriji, prometu in ostali potrošnji je za leta
1977, 1978 in 1979 ocenjena, ker je na Zavodu za statistiko
nastala sprememba v zbiranju podatkov in razlike še niovsklajene.
V bilanci električne energije za leto 1979 je upoštevan
prejem električne energije iz BiH (Tuzla V) v okviru pogodbe v
višini 564 GWh. Poraba in razpoložljiva električna energija sta
tako usklajeni in ni v bilanci prikazanih nobenih viškov ali
primanjkljajev.
3. Nekateri problemi ob elektroenergetski
bilanci za leto 1979.
a) V predlogu je bilanca proizvodnje in porabe električne
energije uravnotežena - brez viškov in primanjkljajev. Vendar
so hidrološke razmere zelo spremenljive in odvisne od vremena, od česar zavisi tudi proizvodnja vodnih elektrarn in
poraba premoga. V primeru, da bi v letu 1979 namesto 70%
verjetnosti hidroloških razmer, kot je predvideno v bilanci,
nastopile srednje hidrološke razmere, bi to povzročilo nekaj
nad 300.000 ton večje zaloge premoga. Nekoliko večja količina premoga pa bi primanjkovala, če bi nastopila 90% verjetnost hidroloških razmer (vsi meseci suhi).
Termoelektrarne morajo torej imeti zagotovljene zadostne
količine premoga, v primeru sušnega leta pa bodo potrebne

dodatne količine premoga za naopiansko proizvodnjo.
Ta problem je podrobneje obravnavan v poglavju o proizvodnji in porabi premoga.
Pri tem je treba poudariti, kot že prejšnja leta, da je pri TE
Trbovlje nujno potrebno urediti deponijo premoga. Sedanja
deponija je premajhna in neustrezna, saj nastajajo samovžigi,
ker premoga ni mogoče tlačiti.
b) Rezerva v moči in energiji ne zadošča vedno za nadomestitev izpada največjih proizvodnih enot v elektroenergetskem
sistemu Slovenije. Zato bo potrebna v takih primerih nabava
ustreznih količin manjkajoče električne energije izven Slovenije tudi v letu 1979, da bo zagotovljena nemotena preskrba
dojemalcev.
c) Avtomatizirati bi morali plinske agregate v Trbovljah in
Brestanici, da bi jih lahko angažirali ob vsakem času iz stikališč brez prisotnosti ostale posadke. Na ta način bi bili plinski
agregati stalno pripravljeni in sposobni za prevzem nalog ob
izpadih kapacitet in pri drugih nepričakovanih dogodkih v
mreži, kar bo še bolj izrazito v letu 1980, ko bo poskusno
obratovala NE Krško.
d) Pospešeno je treba odpravljati ozka grla v 110 kV prenosni mreži Slovenije. Najtežje razmere so na področju Celja, ki
se bodo še poslabšale, ko bo predvidoma v maju 1979 začela
obratovati nova elektropeč v Železarni štore.
e) Pohiteti je treba z izgradnjo TP 400 kV Podlog, ki bo
omogočila normalno obratovanje TE Šoštanj in 380 kV prenosne mreže.
f) Zaostriti je potrebno izvršitev kompenzacije jalove energije tako pri posebnih odjemalcih kot v distributivni mreži, saj
ob izpadih večjih proizvodnih enot ali DV 400 kV nastopajo
problemi vzdrževanja napetosti v prenosni mreži.

OCENE IZVAJANJA ENERGETSKE BILANCE
1978-ELEKTRIKA
v GWh
EB 1978 Oc. real. Indeks
Elementi bilance
7.164
7.091
99,0
Poraba v SRS
4.584
4.340
94,7
- industrija
220
196
89,1
- promet
2.360
2.555
108,3
- ostala potr.
663
620
93,5
Izgube
475
420
88,4
- distribucija
188
200
106,4
prenosna
7.827
7.711
98,5
Skupaj potrebe na pragu
7.385
7.287
98,7
Odvzem iz javne mreže
1.982
1.911
96,4
- posebni odjem
5.215'
5.176
99,3
- distribucija
- prenosne izgube
188
200
106,4
Odvzem iz ind. proizv.
442
424
95,9
- posebni odjem
65
59
90,8
ostala industrija
377
365
96,8
Skupaj proizv. na pragu
7.717
7.157
92,7
- EGS in DES
7.275
6.733
92,5
- vodne
2.805
2.647
94,4
- termo.
4.470
4.086
91,4
- industr. elektr.
442
424
95,9
- vodne
100
83
83,0
- term.
342
341
99,7
Nabava izven SRS
564
890
157,8
- iz SFRJ
564
862
152,8
- iz tujine
28
Razpoložljivo
8.281
8.047
97,2
Prodaja izven SRS
336
- v SFRJ
296
- v tujino
40
Saldo nabave in prodaje
564
554
98,2
+454
Primanjkljaj (-), višek (+)

Pripombe:
- prijave posebnih odjemalcev so bile višje od ustvarjenega odjema
- proizvodnja EGS in DES je pod planom predvsem zaradi neustvarjenih planiranih viškov, ker ni bilo kupcev
- nabava iz SFRJ precej večja od načrtovane (bolj gospodarno obratovanje,
remonti, itd).

TRDNA GORIVA
1. LIGNIT
V letu 1978 je proizvodnja lignita v Velenju dosegla skoraj v
celoti planirano raven 4,500.000 ton, čeprav je požar v rudniku
povzročil izpad proizvodnje okoli 300.000 ton. Z izredno požrtvovalnim delom v kriznem obdobju proti koncu leta so velenjski rudarji izpad nadomestili in proizvedli 4,430.000 ton
prepotrebne primarne energije.
Za leto 1979 načrtuje RLV izkop 4,500,000 ton, kar pa je
enako kot v letu 1978 in še vedno 200.000 ton manj od
predvidevanj v srednjeročnem načrtu. Zaradi močno izčrpanih zalog konec leta 1978 bi bilo treba z nadurnim delom in s
pospešeno mehanizacijo zagotoviti večjo proizvodnjo, ker se
občuti pomanjkanje lignita predvsem v široki potrošnji, pa
tudi zaloge reda velikosti 300.000 ton ne morejo v primeru
izrazito slabe vodnatosti rek preprečiti redukcije električne
energije zaradi pomanjkanja goriva.
Druga smer ukrepanja za zagotovitev nemotene preskrbe z
energijo. Ker EES SRS sicer razpolaga z dovolj moči, ne pa z
dovolj energije, je treba tudi prodajo in izvoz električne energije omejiti le na pomoč pri izpadu moči, ne pa na masovno
oddajanje energije. Prihranki goriva v TE se morajo realizirati
predvsem v lignitu, ne glede na obratovalne stroške mejne
kWh, ker sicer vsiljen način proizvodnje v kriznih obdobjih
močno prevlada in poslabša globalno gospodarnost proizvodnje električne energije.
Upoštevati je treba tudi, da je elektroenergetska bilanca
zasnovana na 70% hidrologiji, kar pomeni, da bi se poraba
premoga ob povprečni vodnatosti rek zmanjšala za okoli
300.000 ton.
Na kateri koli način dodatno pridobljene ali sproščene
količine lignita je treba prednostno nameniti široki potrošnji
in industriji, da bi preprečili nepotrebno substituiranje s tekočimi gorivi ter v bilanci predvideno nadomeščanje z rjavimi
premogi iz srednje in vzhodne Jugoslavije ter z briketi iz
uvoza.
Bilanca lignita za 1979 predvideva nabavo 320.000 ton lignita iz drugih republik, kar naj bi zagotovilo pokrivanje potreb
in preprečilo negospodarno nadomeščanje z drugimi gorivi.
Vendar te količine lignita še niso zagotovljene, prav tako pa
bo treba še rešiti problem deponiranja in ustrezno razporeditev med porabnike.
2. RJAVI PREMOG
Proizvodnja rjavega premoga v letu 1978 je dosegla
1,665.000 ton, od tega 1,391.000 ton v REK Zasavje. Zaostajanje za planom (EB 1978 - 1,811.000 ton; EB 76-80 za 1978 1,950.000 ton) ter celo za predhodnim letom (1,719.000 ton) je
zaskrbljujoče, ker povzroča težave s preskrbo in izgube pri
proizvajalcih. Hkrati z akutnim pomanjkanjem debelejših vrst
premoga pa za drobne vrste ni na razpolago dovolj porabnikov.
Za leto 1979 je predvidena proizvodnja 1,693.000 ton rjavega premoga, od tega 1,400.000 ton v REK Zasavje. Te
količine odražajo nadaljevanje krize rjavega premoga in terjajo učinkovite ukrepe.
Vzroki za nizko proizvodnjo so tehnične, pa tudi gospodarske narave. Pri tehničnih sta glavna vzroka poanjkanje uvožene rudarske opreme in težek plasma drobnih vrst premoga
Glavni gospodarski vzrok pa je nestimulativna cena komercialnega premoga, kar ne vzpodbuja naporov za povečanje
deleža teh asortimanov v proizvodnji, onemogoča akumulacijo premogovnikov in posredno pogojuje nekatere poslovne
probleme.
Za nemoteno proizvodnjo ter eventualno prekoračenje letnega plana je treba zagotoviti odpravo vsaj neposrednih vzrokov stagnacije. Brezpogojno je treba odkupiti viške drobnih
vrst premoga in jih deponirati pri porabnikih, predvse predvsem v TE Šoštanj. Zagotoviti je treba stimulativno ceno
komercialnih asortimanov premoga in poskrbeti za povečanje
deleža le-teh v skupni proizvodnji.
Premogovnikom je treba tudi omogočiti devizne pravice za
uvoz opreme.
Tudi v rudnikih rjavega premoga bo potrebno nadurno
delo, če ne bo mogoče zagotoviti nabav iz drugih republik kot
jih predvideva EB 1979.
IV

Poraba rjavega premoga v letu 1979 je dvignjena nad predhodno leto za 16,8% in nad srednjeročna predvidevanja za
14,1%. Predvsem poraba rjevaga premoga za koriščenje naj
bi ostala na dosedanji ravni kljub nezmanjšanem prodiranju
kurilnih olj in plina.
Rjavi premog mora namreč nadomeščati pomanjkanje lignita v ostali potrošnji, pri čemer pomagata uvoz 90.000 briketov in nabava 200.000 ton iz drugih republik. Na zadovoljivo
povpraševanje po premogu vplivajo tudi razmerja cen, ki pa
hkrati ogrožajo obstoj premogovnikov. Zato bi veljalo ohraniti
nizke trzne cene premogu, proizvajalcem pa zagotoviti kompenzacijo do stimulativnih proižvodnih cen.
Poraba drobnih vrst rjavega premoga v elektroenergetiki se
bo v letu 1979 bistveno dvignila na račun mešanja v TE
Šoštanj. Maksimalno je treba angažirati gospodarne agregate
na rjavi premog ali mešanice (TOL, TEŠ, TET 95 MW) in v ta
namen izvajati vse razpoložljive organizacijske in tehnične
ukrepe.
Tudi pri rjavem premogu nastopa v letu 1979 zmanjšanje
zalog kljub bistveno povečanim nabavam in zmanjšani prodaji izven SRS. Stanje zalog na koncu leta bo na primerni
ravni, vendar bodo na zalogi le drobne vrste rjavega premoga.
Energijska bilanca lignita in rjavega premoga za obravnavana leta je izdelana na podlagi naslednje delitve premoga po
1. Termoelektrarne na rudniku porabljajo premog najdrobnejših granulacij in najslabših kakovosti.
2. Toplarna Ljubljana v celoti in termoelektrarna Šoštanj le
v tistem obsegu, kolikor pokuri viškov rjavega premoga, porabljata preostanek drobnih vrst rjavega premoga REK Zasavje, ki se ne more porabiti v TET in vse odvišne vrste
premoga vseh rudnikov rjavega premoga, ki preostajajo zaradi prehajanja industrije na oljna kurišča in prenehanja obratovanja plinskih generatorjev že v preteklih letih.
3 Industrija porablja poleg zdroba in graha po potrebi tudi
naslednje višje vrednotene vrste premoga.
4. Široka potrošnja porablja kos in kocke ter del oreha iz
domačih in bosanskih rudnikov, sušeni lignit iz Kolubare in
brikete iz DDR.
5. V kolikor se za izgorevanje v TEŠ porabi tudi del rjavega
premoga, ki je namenjen široki potrošnji, se za široko potrošnjo ohranjajo vrste premoga z dopustno vsebnostjo gorliiveaa
žvepla in pepela.
Na zgoraj opisani način je možno uporabiti premog najbolj
gospodarno z ozirom na to, da so doseženi najmanjši transportni stroški in najmanjša emisija S02 v spodnje plasti
ozračja, ki jih povzroča premog. Pri tem je upoštevano, da je
ves premog dobavljen iz ostalih republik in inozemstva neoporočen glede na odlok o emisiji. Na ta način so tudi v največji
možni meri uveljavljena določila družbenega dogovora o
ukrepih in aktivnostih na področju transporta energije in
določila odloka o emisiji.

3. OSTALA TRDNA GORIVA
V zbirni energetski tabeli nastopajo še črni premog, antracit
in koks, katerih v SRS ne proizvajamo.
V letu 1979 je predviden uvoz 23.000 ton črnega premoga in
antracita za koriščenje, pri čemer naj bi se zaloge v višini
10.000 ton bistveno na spreminjale.
Koks bo v načelu nabavljen iz drugih republik, le intervencijsko po poti direktnega uvoza. Sicer pa je surovina za
proizvodnjo koksa uvožena. Planirana je poraba 185.000 ton
ob stalni ravni zalog okoli 10.000 ton.
Les in odpadki v bilanci ne nastopajo, čeprav njihov delež ni
majhen, po ocenah znaša okoli 7,8% koriščene energije.
Pretežen del tega goriva se porablja neevidentirano v gospodinjstvih in v manj pomembnih količinah v gospodarstvu
(lesna industrija, papirna industrija). Evidentirane količine
lesa za kurjavo, ki se pojavljajo na tržišču ali pa se porabijo v
industriji, se sučejo okoli 500.000 ton, pri čemer obstoja tudi
prodaja in nabava izven republike.

OCENA IZVAJANJA ENERGETSKE BILANCE
1978-LIGNIT
v 103 ton
EB 1978 Oc. real. Indeks
Elementi bilance
602
105,6
570
Zaloge 1. I.
98.4
4.430
4,500
Proizvodnja
100,0
20
20
Nakup izven
99,3
5.052
5.090
Razpoložljivo
96.0
4.615
4.806
Poraba v SRS
95,6
4.298
4.496
- za transf.
95.5
4.178
4.376
- javne TE in TO
95.1
3.878
4.076
TEŠ
100.0
300
300
- TOL
100,0
120
120
- ind. TE in ZO
102.3
317
310
- za koriščenje
129.4
207
160
- industrija
100,0
120
120
- Krško
85,0
17
20
- Ruše
350,0
70
20
- ostala ind.
73,3
110
150
- ostala potr.
87,0
87
100
Prodaja izven SRS
74
74,0
100
- v SRFJ
13
- v tujino
190,2
350
184
Zaloge 31. XII.
Pripombe:
- proizvodnja manjša zaradi pomanjkanja rudarske opreme in zaradi požara v
RLV
- poraba v TEŠ manjša zaradi ugodne hidrologije in kurjenja viškov rjavega
premoga
t
- večja poraba v ostalh industriji zaradi naporov za varstvo okolja in za ohranitev kotkov na lignit
- večje zaloge so zelo ugoden rezultat izvajanja bilance

OCENA IZVAJANJA ENERGETSKE BILANCE
1978-RJAVI PREMOG
v 103 ton
EB 1978 Oc. real. Indeks
Elementi bilance
73,4
158
116
Zaloge 1. I.
91,9
1.665
1.811
Proizvodnja
92,7
1.391
1.500
REK Zasavje
1.127
- Trbovlje
264
- Zagorje
124
99.2
125
- Senovo
88,8
97
120
- Kanižarica
80.0
48
60
- Laško
83.3
5
6
- Kočevje
87.5
245
280
Nakup izven SRS
95.2
200
210
- iz SFRJ
64.3
45
70
- iz tujine (briketi)
90.1
2,249
2.026
Razpoložljivo
Poraba v Poraba v SRS
924
90.6
1,020
- za transformacijo
912
- javne TE in TO
612
- TET
210
- TOL
30
-TEB
60
- TEŠ
12
- ind. TE in TO
105,1
799
760
- za koriščenje
104,3
313
300
- industrija
128
-TGA
185
- ostala ind.
8
- promet
107,5
486
452
- ostala potr.
144,0
50
72
Prodaja izven SRS
138,0
69
50
- v SFRJ
3
- v tujino
55,1
419
231
Zaloge 31. 12.
Pripombe:
- zaloge 1.1. manjše zaradi nižje proizvodnje in večje porabe rjavega premoga
v zadnjih mesecih leta 1977
- manjši uvoz briketov zaradi administrativnih ovir
- proizvodnja zaostaja za planom zaradi zamud pri nabavi rudarske opreme Ih
zaradi premajhnih deponijsklh zmogljivosti

PORABA TNP, KURILNIH OLJ IN
ZEMELJSKEGA PLINA
1. Zemeljski plin
Glede na potek odjema zemeljskega plina iz Sovjetske
zveze za potrebe naše republike v letu 1978, lahko z gotovostjo trdimo, da bodo nastopile določene težave pri količinskem odjemu zemeljskega plina tudi še v letu 1979.
Iz najrazličnejših razlogov ne moremo zagotovo predvidevati, da bodo vsi prijavljeni porabniki zemeljskega plina za
leto 1979 že od meseca januarja prevzemali pogodbene količine plina po dogovorjeni mesečni dinamiki skozi vse leto.
Zato ugotavljamo, da se v predlogu EB 1979 navedene količine zemeljskega plina, tekočega naftnega plina in kurilnih olj
ne morejo smatrati kot dokončno obvezna podlaga za pogodbene dobave bilančnih količin za leto 1979.
Znano je, da zemeljski plin lahko nadomešča predvsem
kurilna olja in tekoči naftni plin. Izpad ene vrste goriva nadomesti drugo ustrezno gorivo. V zvezi s tem predlagamo, da se
kot pogodbena obveznost dobaviteljev smatra energetska
vrednost vseh treh goriv. Pri porabi zemeljskega plina v petrokemiji pa ta zamenjuje zlasti primarni bencin in sta porabi
zemeljskega plina in primarnega bencina medsebojno odvisni.
Nujno potrebno je sprejeti ustrezne ukrepe za zagotovitev
porabe celotne razpoložljive količine zemeljskega plina, saj
se bomo le na ta način izognili velikemu riziku pri oskrbi
gospodarstva z energijo v letu 1979.
V načelu je bilanca naftnih derivatov in zemeljskega plina
izdelana tako, da je bila predvidena normalna rast kurilnih olj
in TNP v drugem polletju 1978 in v letu 1979 kot, da ne bi bilo
uvedbe novega energetskega vira zemeljskega plina. Nato pa
je bila zaradi nadomeščanja z zemeljskim plinom, odšteta
ustrezna količina kurilnih olj in TNP.
Predvidena poraba zemeljskega plina in TNP je bila v celoti
upoštevana po podatkih, ki jih je posredovala Poslovna skupnost za plinifikacijo SR Slovenije. Podatki zajemajo OZD iz
industrije in plinarne, ki so podpisnice samoupravnega sporazuma o prevzemu zemeljskega plina. Pri tem so upoštevani
tudi sklepi 2. seje Izvršnega odbora Poslovne skupnosti za
plinifikacijo SR Slovenije z dne 27.12.1978 v zvezi s preskrbo
KEL Ljubljana in INA - Nafta Lendava z zemeljskim plinom v
letu 1979.

2. Naftni derivati
Bilančno predvidena poraba naftnih derivatov je, kot je že
uvodoma rečeno, tesno povezana z realnimi možnostmi porabe3 dejanskih količin zemeljskega plina (največ do 554 mio
Nm ).
Pri substituciji z zemeljskim plinom so upoštevane določene količine kurilnih olj in TNP, ki naj bi služile za obvladanje
motenj pri preskrbi z zemeljskim plinom, oziroma za pokrivanje konic porabe, ki jih plinovodni sistem ne bo mogel pokriti.
V zvezi s tem je skupna kalorična vrednost zemeljskega
plina in naftnih derivatov nekoliko višja, kot bi bila potrebna
za kritje potreb samo z naftnimi derivati.
Tak ukrep je potreben in opravičljiv samo v prvih letih
prehajanja na zemeljski plin.
V naslednjih letih pa predstavljajo zgoraj omenjena intervencijska goriva samo določeno zalogo, ki je potrebna za
optimalnejše obratovanje plinovodnega energetskega sistema.
Z uvedbo zemeljskega plina sproščeni TNP se bo uporabil
na področjih, kjer ne bo zemeljskega plina. V določeni meri
bo TNP nadomešča! tudi kurilna olja, kar bo bistveno vplivalo
na zmanjšano emisijo škodljivih snovi na okolje.
Naslednja tabela kaže predvideno porabo zemeljskega
plina za energetske svrhe in nadomeščena goriva v letih 1978
in 1979.

Predvidena poraba zemeljskega plina za
energetske namene in nadomeščena goriva
Leto 1978
nadomeščeno gorivo
kurilno olje, industrija
TNP, industrija
TNP plin za predelavo
skupaj
Leto 1979
nadomeščeno gorivo
kurilno olje, industrija
TNP, industrija
TNP, za predelavo
skupaj

za 40,00 mio Nm3 Z. P.
320,0 Tcal
26.200 ton
254,0 Tcal
2.000 ton
22,0 Tcal
4.000 ton
44,0 Tcal
320,0 Tcal
103 ton
279,4
43,2
21,0

427,0 mio Nm3
3.416,0 Tcal
2.709,8 Tcal
475,2 Tcal
231,0 Tcal
3.416,0 Tcal

Predvidena poraba zemeljskega plina za
neenergetske namene in nadomeščena goriva
v OZD INA Nafta Lendava:
Leto 1978
nadomeščeno gorivo
Leto 1979
nadomeščeno gorivo

6.250 ton
prim. bencin
gasolin
54.400 ton
prim. bencin
gasolin

za 8 mio Nm3 Z. P.
64 Tcal
3

za 70 mio Nm Z. P.
560 Tcal

Poraba naftnih derivatov v prometu (pogonska goriva) je
predvidena na podlagi pričakovane stopnje rasti motorizacije,
tujskega in tranzitnega prometa v letu 1979 in primerjana z
dejansko porabo v letu 1978.
Porast porabe gospodinjskega kurilnega olja je manjši kot v
let letu 1978^ ker je upoštevan vpliv nedavno vsklajenih cen za
gospodinjsko kurilno olje in zagotovljena boljša preskrba
široke potrošnje in družbenih dejavnosti s premogom.
Naftni derivati (primerjava bilanc) so obravnavani v tabeli
10.
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OCENA IZVAJANJA ENERGETSKE BILANCE
1978 - NAFTA IN DERIVATI
v 103 ton
Elementi bilance
EB 1978 Oc. real. Indeks
Bencini skupaj
501
486
97,0
- prim. benc. (za transf.)
20
10
50,0
- motorni bencini
481
476
99,0
Jet gorivo in petrolej
32
37
115,6
Plinsko olje
298
301
101,0
- za korišč.
298
301
101,0
- za transf.
100,0
Kurilno olje skupaj
1071
1189
111,0
- gospodinjsko
280
300
107,1
- ostalo za korišč.
721
771
106,9
- ostalo za transf.
70
118
168,6
TNP
58
110
189,7
- za korišč.
48
93
193,8
- za transf.
10
17
170,0
Derivati za energ. svrhe
1960
2123
108,3
- za korišč.
1860
1971
106,0
-za transf.
100
152
152,0
Derivati za neenerg. svrhe
175
141
80,6
Poraba derivatov skupaj
2135
2264
106,0
Izgube pri proizv. deriv.
107
113
105,6
Potrebna surova nafta
2242
2377
106,0
Pripombe:
- porast porabe TNP je posledica zakasnitev prevzemanja zemeljskega plina in
nepopolne evidence porabe TNP v ietu 1977
- skoki pri kurilnih oljih so nastali zaradi hujše zime in pomanjkanja premoga v
industriji in široki potrošnji
Daljinsko ogrevanje
V tabeli 12 je prikazana bilanca proizvodnje in porabe
toplote za daljinsko ogrevanje in paro. Upoštevani so le trije
največji javni obrati v SR Sloveniji. V daljinskem ogrevanju je
opazna pospešena rast tako v velikih sistemih kot tudi nastajanje novih manjših. Zaradi ugodnih izkoristkov primarne
energije, varstva okolja in povečanega udobja je potrebno še
bolj vzpodbujati izgradnjo toplarniškib omrežij ter z družbeno
podporo stimulirati potrošnike. Za zagotovitev racionalne porabe in varčevanja s toploto je treba pospešiti zahtevo po
merjenju prevzete toplote in po ustreznem načinu zaračunavanja porabe.
V letu 1979 je predvidena izdatnejša uporaba zemeljskega
plina za proizvodnjo toplote v kotlarni KEL v Ljubljani. Ta
način uporabe ni tehnološko smotrn, potreben je zaradi nujnosti porabe pogodbenih količin zemeljskega plina.

Tabela 1
ZBIRNA ENERGETSKA BILANCA SR SLOVENIJE ZA LETO 1979
Poraba v SRS za
Proiz- RazpoZaloge Nakup iz
ložlji transf. korišč.za neenerg.
Enote 1.1.1979 SFRJ tujine vodnja
7.556
7.675 8.239
564
GWh
El. energija
27.201
27.630 29.660
2.030
TJ3
495
4.500 5.170 4.295
320
350
10 t
Lignit
44.460 52.751 42.719 6.203
3.428 4.863
TJ 3
848
90 1.693 2.214 1.164
200
231
10 t
Rjavi premog
2.573 3.827 1.779 22.607 30.786 13.098 15.120
TJ3
30
45
32
13
Črni prem. in antracit 10 t
879
1.315
935
380
TJ3
185
195
185
10
10 t
Koks
5.422
5.715
293 5.422
TJ 3
25
565
638
3
605
30
10 t
Surova nafta
700
129 26.712 24.002
1.253 25.330
TJ3
510
25
550
110
430
10
10 1
Bencini
4.740 23.900 1.047 22.207
430 18.730
TJ3
315
335
115
200
20
10 t
Plinsko olje
13.584
4.959 14.446
862 8.625
TJ3
37
5
50
46
4
10 t
Petrol. in jet gorivo
218 1.611
2.177
174 2.003
TJ 3
320
345
91
234
20
10 t
Gospodinjsko olje
13.800
3.924 14.878
362 10.091
TJ3
559
101
720
249
431
40
10 1
Ostala kurilna olja
10.000 28.930 4.060 22.470
1.600 17.330
TJ 3
76
2
84
83
1
10 t
Tekoči naftni plin
92 3.500
3.868
46 3.822
TJ6 3
27
30
30
10 Nm
Plinarniški plin
629
699
699
TJ6 3
70
379
68
554
549
5
10 Nm
Zemeljski plin
168 18.556 2.277 12.694 2.345
- 18.388
TJ
1.125
1.204 1.204
Tcal
Daljinsko ogrevanje
4.710
5.040 5.040
TJ

Skupaj Izgube
683
7.556
27.2'M 2.459
4790
48.922
2.012
28.218
30
879
185
5.422
18
590
754
24.702
535
23.254
315
13.584
42
1.829
320
13.800
660
26.530
78
3.592
3
27
70
629
517
37
17.316 1.240
79
1.125
330
4.710

Prodaja v
Zaloge 31.
SFRJ tujino 12. 1979
320
681
50
875

320
3.148
152
1.693
15
436
10
293
30
1.256
15
646
20
862
8
348
25
1.078
60
2.400
6
276

Tabela 1 a
REALIZACIJA ENERGETSKE BILANCE 1978
Poraba v SRS za Izg. in
Prolz- RazpoZaloge Nakup iz
kor. skupaj neenerg.
1.1. 1978 SFRJ tujine vodnja ložljivo transf.
Enote
663
7164
7164
8281
7717
564
GWh
plan
el. energija
620
7091
7091
8047
7157
28
862
GWh
real.
310 4806
5 4500 5090 4496
15
570
1033t
plan
Lignit
317 4702
5 4430 5052 4298
15
602
103t
real.
760 1780
70 1811 2249 1020
210
158
103t
plan
rjavi premog
924
799 1723
45 1665 ,2026
200
116
103t
real.
20
20
28
11
17
103t
črni premog, antracit plan
36
36
49
32
17
103t
real.
190
190
200
50
148
2
1031
plan
Koks
208
208
218
6
203
9
103t
real.
32
32
34
32
2
103t
plan
Petrolej in jet
37
30
7
41
38
3
1031
real.
20
501
481
20
578
150
417
11
103t
plan
Bencini
17
486
476
10
589
119
464
6
103t
real.
298
298
346
200
132
14
103t
plan
Plinsko olje
301
301
376
111
22
24
219
103t
real.
18
70 1001 1071
200 1214
963
103t
51
plan
Kurilna olja
24
118 1071 1189
308 1371
180
825
58
103 t
real.
58
48
10
61
61
103t
plan
Tekoči naftni plin
110
93
17
111
9
101
106t 3
real.
3
25
25
28
28
106Nm3
plan
Plinarniški plin
3
24
24
27
27
106Nm3
real.
14
132
127
146
6
140
106Nm3
plan
Zemeljski plin
9
34
40
49
44
5
10 Nm
real.
100
970
970
1070
1070
plan
Tcal
Daljinsko ogrevanje
70
998
998
1068 1068
Tcal
real

Prodaja v
Zaloge 31.
SFRJ tujino 12. 1978
454
40
296
184
100
350
13
74
419
50
231
69
8
13
10
10
2
4
7
50
10
76
8
40
20
55
65
60
60
98
3
1
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Tabela 2
KORIŠČENA ENERGIJA (PRIMERJAVA BILANC)

Industrija
- el. energija
- Trdna goriva
- tekoča goriva
- plinasta goriva
- toplota
Promet
- el. energija
- trdna goriva
- tekoča goriva
- plinasta goriva
Ostala potrošnja
- el. energija
- trdna goriva
- tekoča goriva
- plinasta goriva
- toplota
SKUPAJ
- el. energija
- trdna goriva
- tekoča goriva
- pljnasta goriva
- toplota
Pojasnilo: 1 Tcal = 4,1868 TJ

1977
1978
real.
ocena
1
63.381
66.568
15.113 15.624
13.518 14.133
30.772 30.990
3.191
4.950
787
871
32.478 35.870
698
706
198
31.435 35.012
147
152
36.575 36.708
8.169
9.198
13.281
10.385
11.115 12.937
1.050
880
2.960
3.308
132.434 139.146
23.980 25.528
26.997 24.518
73.322 78.939
4.388
5.982
3.747
4.179

2:1 EB 76-80
indeks za 1978
105,0 66.779
103,4 17.551
104,5
100,7 49.228
155,1
110,7
110,4 32.804
101,1
682
0,0
111,4 32.121
103,4
100,4 37.200
112,6
8.101
78,2
116,4 29.098
83,8
111,8
105,1 136.783
106,5 26.335
90,8 24.263
107,7 72.700
136,3
9.969
111,5
3.517

2:4 EB 76-80
indeks za 1979

6:2
indeks

99,7
89,0

69.543
19.016

104,5
121,7

103,4

50.526

99,1

109,3
103,5

34.332
703

95,7
99,6

109,0

33.628

96,0

98,7
113,5

38.686
8.642

105,4
94,0

94,5

30.044

109,2

101.7
96,9
101,1
108,6
60,0
118.8

142.561
28.361
22.378
67.701
20.310
3.810

102,5
111,1
91,3
85,8
339,5
91,2

EB
1979
8
68.190
16.153
13.004
22.470
15.600
963
38.324
756

8:2
indeks
9
102,4
103.4
92,0
72,5
315,2
110.6
106,8
107.1

37.402
166
43.516
10.292
14.620
13.800
1.057
3.747
150.030
27.201
27.624
73.672
16.823
4.710

106,8
109.2
118.5
111,8
140,8
106.7
120.1
113.3
107.8
106.6
112.7
93,3
281.2
112,7

v TJ
8:6
indeks
10
98,1
84,9
102,9
111,6
107,5
111,2
112,5
119,1
110,5
105,2
95,9
123,4
108,8
82,8
123,6

Tabela 2 a
STRUKTURA KORIŠČENE ENERGIJE

Industrija
- el. energija
- trdna goriva
- tekoča goriva
- plinasta goriva
- toplota
Promet
- el. energija
- trdna goriva
- tekoča goriva
- plinasta goriva
Ostala potrošnja
- el. energija
- trdna goriva
- tekoča goriva
- plinasta goriva
- toplota
SKUPAJ
- el. energija
- trdna goriva
- tekoča goriva
- plinasta goriva
- toplota
Pojasnilo: 1 Tcal = 4,1868 TJ
VIII

Realizacija v letu 1977
Ocena za leto 1978
Plan za leto 1979
TJ
%
TJ
%
TJ
%
%
63.381
100,0
47,9 66.568
100,0
47,8 68.190
100,0
15.113
23,8
11.4 15.624
23.5
11,2
16.153
23,6
13.518
21,3
10,2 14.133
21.2
13.004
10.1
19,1
30.772
48,6
23,2 30.990
46.6
22,4 22.470
33,0
3.191
5.0
2,4
4.950
7,4
3.5
15.600
22;9
787
1,2
0,6
1,4
0,6
32.478
100,0
24.5 35.870
100,0
25,8
38.324
100,0
698
2.1
0,5
706
2,0
0,5
756
2,0
198
0,6
0,1
31.435
96,8
23,7 35.012
97,6
25.2 37.402
97.6
147
0,5
152
0,4
0,1
166
0,4
0,1
36.575
100,0
27.6 36.708
100,0
26,4 43.516
100,0
8.169
22,3
6,2
9.198
25.1
6.6 10.292
23.7
13.281
36.3
10.0 10.385
28.3
7,5
14.620
33.6
11.115
30.4
8,4 12.937
35.2
9.3 13.800
31.7
1.050
2,9
0,8
880
2,4
1.057
0,6
2,4
2.960
8,1
2.2
3.308
9,0
2.4
3.747
8,6
132.434
100,0 139.146
100,0 150.030
23.980
18.1
25.528
18.3 27.201
26.997
20,4 24.518
17,6 27.624
73.322
55,4 78.939
56,8 73.672
4.388
3.3
5.982
4,3 16.823
3.7472,8
4.179
3,0
4.710

%
45,5
10,7
8,7
15,0
10,5
25,5
0,5
24,9
0,1
29.0
6,9
9,7
9,2
0,7
2,5
100,0
18.1
18,4
49.2
11,2
3,1

PRIMARNA ENERGIJA (PRIMERJAVA FINANC)
2:1 EB 76-80
1977
1978
real. ocena indeks za 1978
Enote
Potrebna
primarna energija
- vodna energija

Tabela 3
2:4EB 76-80
indeks za 1979

6:2
indeks

EB
1979

8:2
indeks

8:6
indeks
10

203.333 215.213
TJ
2.701
2.730
GWh
34.321 32.004
TJ 3
6.545
7.235
10 t
77.718 84.038
TJ3
2.377
2.220
10 t
TJ6 3 91.088 97.530
49
10 Nm
5,9
1.641
206
TJ

105,8 214.481
3.047
101.0
93,2 33.808
6.971
110,5
108.1 82.911
2.210
107,0
107,0 90.644
198
830.5
7.118
796.6

100,3 224.697
89.5
3.091
94.6 33.905
103,7
7.038
101,3 83.862
107,5
2.100
107,5 86.248
24.7
575
23,0 20.683

104.4 234.681
113,2
3.001
105,9 34.553
97,2
7.781
99,7 90.525
88,4
2.219
88.4 91.047
554
1173,4
1260,3 18.556

109,0
109,9
107,9
107.5
107,7
93,3
93.3
1130,7
1130,7

104.4
97,0
101,9
110.5
107,9
105.6
105,6
96,3
88,9

98.290
2.730
32.004
6.095
65.975
3,2
137
5
174

97.1 108.585
3.047
101,0
93.2 33.808
6.650
99.6
99.3 74.274
2
76,2
84
76,2
12
84.7
84,7
419

90,5 109.878
89.5
3.091
94.6 33.905
91.6
6.735
88.8 75.446
160,0
160.0
41.7
15
528
41,7

111,7 101.923
3.001
113.2
105,9 34.553
6.193
110.5
114.3 67.067
3
0,0
129
0,0
5
300,0
174
300.0

103.6
109,9
107,9
101,6
101,6
93,8
93,8
100,0
100,0

92.7
97,0
101,9
101,6
88.8

102.211 116.923
TJ
54.3
50,3
%3
1.140
426
10 t
- premog
11.303 18.063
TJ
14,5
21,5
%3
2.374
2.216
10 t
- surova nafta
90.908 97.393
TJ
99,8
99,9
%6 3
44
10 Nm
- zemeljski plin
1.467
TJ
89.4
%
Pojasnilo: 1 Tcal = 4,1868 TJ

144,4 105.897
49,4
108.0
321
267,6
8.637
159,8
10,4
148,3
2.208
107.1
107,1 90.560
99,9
100,1
186
6.699
94,1

110.1 114.819
109,9
51,1
303
355,1
8.415
209,1
206,7
10,0
2.100
107,5
107,5 86.248
100,0
100,0
23,7
560
24,6 20.155
97,4
95,0

98,2 132.758
56,6
94.1
1.588
26,6
46,6 23.458
47.2
25,9
2.217
88.5
88.6 90.918
100.1
99,9
38.0
1272,7
1373,9 18.382
108,9
99.1

113,5
104.2
139.3
129,9
120.5
91,7
93.4
100,0
263.6
1253,0
110,9

115,6
109,9
524,1
278,8
259,0
105.6
105,4
99,9
67,9
91,2
101.7

- premog
- surova nafta
- zemeljski plin
Proizvodnja
primarne energ.
- vodna energija
- premog
- surova nafta
- zemeljski plin

101.122
TJ
2.701
HWh
34.321
TJ 3
6.119
10 t
TJ3
66.415
4,2
10 t
180
TJ6
10 Nm3
5,9
206
TJ

Primanjkljaj
(energ. odvis.)

Tabela 4

EMISIJA ŠKODLJIVIH SNOVI V OZRAČJU

x 103 ton
1978

1977
Porabnik
Vrsta
goriva
Indu- lignit
stri- rjavi premog
koks
ja
antracit
olje
zem. plin*
TNP
Skupaj
Šir.
lignit
potr. /javi premog
kur. olje
zem. plin*
TNP
Skupaj
lignit
TE
rjavi premog
TO
kur. olje
zem. plin*
Skupaj
PliTNP
narne z. plin*
Skupaj
Pro- lignit
met
rjavi premog
črni premog
bencin
JET gorivo
plin. olje
Skupaj
VSI PORABNIKI SK.
podano v x 10®Nm1

kol.
gor.
341,6
327,9
174,0
32,0
761,0
61,5

kol.
gor.
207
313
190
36
771
33
73

CO
0,29
0,44
0,27
0,05
0,23
0,35
0,15 0,03
0,12
14,96 1,43
16,89
110 0,14 17,60
289,0 0,38
486 0,63 77,76
539,0 0,70
300 2,85 0,11
219,0 2,09
0,04
1
20 0,04 0,01
3,66 95,52
3,17 132,56 15,78 42,58 54,22
3158,0 28,42 4,42 1,42 94,74 8,84 4298 38,68 6,02
1084,0 9,76 1,52 0,49 42,28 3,43 924 8,32 1,29
88,0 0,92 0,03 0,02 5,28 0,88 118 1,24 0,04
-___--2- 0,02
48,24 7,37
39,10 5,97 1,93 142,30 13,15
17 0,03 0,01
13,5 0,03
4
- 0,04
- 0,03 0,05
0,03
4.6 0,04 0,01
- 0,08 0,08
-3,8 0,03 0,01
- 0,17 0,04
-2.7 0,02
0,11 0,02
T
450,8 4,96 180,32 6,76 27,50
- 476 5,24 190,40
27,90
0,06
30
245,60 3,19 12,50 0,74 1,47 0,49 301 3,91 15,35
9,15 205,75
8,24 192,84 7,50 29,39 0,63
76,04 310,12
67,40 332,95 25,83 289,05 80,95
NO,
3,07
2,95
1,57
1,19
7,99

CO CkHX S02 t. d.
0,45 0,15 5,60 5,88
0,46 0,15 14,76 3,61
0,24 0,08 3,48 1,65
0,18 0,06 5,28 1,03
0,23 0,17 45,66 0,76
- 0,02
0,02 0,01
1,58 0,62 74,78 12,95
46,24 5,49 4,34 16,16
86,24 10,24 25,89 37,84
0,08 0,05 12,35 0,22

33,3
33,3

NO„
1,86
2,82
1,71
0,32
8,10

kol.
S02 T. d. gor.
3,39 3,56 215
14,08 3,44 298
3,90 1,81 185
1,44 0,28 30
46,26 0,77 559
0,23 0,66 373
0,03 55,6
69,30 10,55
1,65 6,15 280
23,33 34,12 550
16,92 0,30 320
0,01 0,02 6
0,01 20,4
11,39 41,91 40,60
1,93 128,94 12,03 4295
0,42 36,04 2,92 1164
0,03 7,08 0,12 101
- 0,02 0,03 10
2,38 172,08 15,10
- 0,01 2
- 0,03 0,07 58
0,03 0,08
----7,14 0,48
- 510
0,06
- 37
0,92 1,83 0,60 315,0
8,06 2,37 0,60
22,35 285,69 66,93
C.H.
0,09
0,14
0,09
0,02
0,17
0,01
0,52
2,09
9,23
0,07
-

NO„ CO C,H, S02
1,94 0,30 0,10 3,53
2,68 0,42 0,13 13,41
1,62 0,25 0,08 3,61
0,27 0,04 0,01 1,20
5,86 0,17 0,12 33,54
2,42
3,73
0,11 0,02 0,01
12,48 4,93 0,45 57,71
0,36 44,80 5,32 4,20
0,72 88,00 10,45 26,40
3,04 0,11 0,07 18,10
0,04
0,06
0,15
0,20
4,12 133,17 15,84 48,89
1,93 128,93
38,67 6,01 0,52
10,48 1,63 0,02 45,40
6,06
1,06 0,03
- 0,06
- 0,10
50,21 7,77 2,47 180,45

T. d.
3,70
3,28
1,72
0,23
0,55
7,09
0,02
16,59
15,65
38,61
0,32
0,12
0,35
55,05
12,02
3,68
0,10
0,20
16,00

0,38
1,15

1,15

0,61
0,61
5,61
4,09
9,70
76,51

0,38

204,0 15,30 0,51 1,02
0,08
16,07 0,95 1,89 0,63
220,07 2,48 2,48 1,65
366,55 21,24 289,91 90,44
IX

Tabela 5
PROIZVODNJA ELEKTRIČNE ENERGIJE (PRIMERJAVA BILANC)

Elektrarne EGS in DES
- vodne
- termične
Industrijske elektrarne
- vodne
- termične
Skupaj proizvodnja
na pragu
Lastna raba
Skupaj proizvodnja
na generatorju
Skupaj vodne elektrarne
Delež vodnih
elektrarn/prag

1977
real.
1
5927
2612
3315
431
89
342

1978
ocena
6733
2647
4086
424
83
341

113,6
101,3
123,3
98,4
93,3
99,7

7634
2947
4687
442
100
342

88,2
89,8
87,2
95,9
83,0
99,7

7777
2991
4786
457
100
357

6358
375

7157
424

112,6
113,1

8076
467

88,6
90,8

8234
477

115.1
112,5

6733
2701

7581
2730

112,6
101,1

8543
3047

88,7
89,6

8711
3091

114.9
113.2

42,5

38,1

37,7

-

37,5

2:1 EB 76-80
indeks za 1978

2:4 EB 76-80
indeks za 1979

8:2
indeks
9
107,2
109,6
105.6
107.8
120,5
104.7

v GWh
8:6
indeks
10
92,8
97.0
90,2
100,0
100,0
100,0

7675
460

107.2
108,5

93,2
96,4

8135
3001

107.3
109.9

93,4
97.1

6:2 EB 1979
indeks
8
115,5
7218
113.0
2901
117.1
4317
107.8
457
120,5
100
104,7
357

39,1
Tabela 6

ELEKTRIČNA ENERGIJA (PRIMERJAVA BILANC)

Poraba v SRS
- industrija
- promet
- ostala potrošnja
Izgube
- distribucijske
- prenosne
Skupaj potrebe na pragu
Odvzem iz javne mreže
- posebni odjem
- distribucija
- prenosne izgube
Odvzem iz ind. proizvodnje
- posebni odjem
- ostala industrija
Skupaj proizv. na pragu
Nabava izven SRS
- iz SFRJ
- iz tujine
Razpoložljivo
Skupaj potrebe na pragu
Prodaja izven SRS
- v SFRJ
-v tujino
Saldo nabave in prodaje
Primanjkljaj (-), višek (+)

1977
real.
1
6661
4198
194
2269
593
406
187
7254
6823
1887
4749
187
431
59
371
6358
1018
905
113
7376
7254
122
98
24
896
-

1978
ocena

2:1 EB 76-80
indeks za 1978

7091
4340
196
2555
620
420
200
7711
7287
1911
5176
200
424
59
365
7157
890
862
28
8047
7711
336
296
40
554

106,5
103,4
101,0
112,6
104,6
103,5
107,0
106,3
106,8
101,3
109,0
107,0
98,4
100,0
98,4
112,6
87,4
95^3
24,8
109,1
106,3
275,4
302,0
166,7
61,8

2:4 EB 76-80
indeks za 1979

6:2
indeks

7403
4963
190
2250
710
501
209
8113
7671
2190
5272
209
442
65
377
8076
564
564

95,8
87.5
103,2
113,6
87,3
83.8
95,7
95,0
95.0
87,3
98,2
95.7
95.9
90.8
96,8
88.6
157,8
152,8

7408
5313
195
2400
763
539
224
8671
8214
2312
5678
224
457
60
397
8234
564
564

104,5
122,4
99,5
93,9
123,1
128.3
112,0
112.4
112,7
121,0
109.7
112.0
107.8
101.7
108.8
115.1
63,4
65,4

EB
1979
8
7556
4487
210
2859
683
483
200
8239
7782
1996
5586
200
457
60
397
7675
564
564

8640
8113

93.1
95,0

8798
8671

109.3
112.4

8239
8239

564
+527

89,2

564
+ 127

101,8

8:2
indeks
9
106.6
103.4
107.1
111,9
110.2
115,0
100,0
106,8
106.8
104.5
107.9
100,0
107,8
101.7
108.8
107,2
63,4
65,4

v GWh
8:6
indeks
10
95,5
84,5
107,7
119,2
89.5
89.6
89,3
95,0
94.7
86.3
98.4
89,4
100,0
100,0
100,0
93,2
100,0
100,0

102,4
106,8

93,6
96,0

Tabela 7
PROIZVODNJA PREMOGA (PRIMERJAVA BILANC)

Lignit
Rjavi premog
- REK Zasavje
- Trbovlje
- Zagorje
- Senovo
- Kanižarica
- Laško
- Kočevje
Skupaj

1977
real.
1
4400,0
1719,3
1461,0
11.81,1
279,9
129,8
29,1
56,4
43,0
6119,3

1978
ocena
4430
1665
1391
1127
264
124
97
48
5
6095

2:1 EB 76-80
indeks za 1978
100,6
96,8
95.2
95.4
94.3
95.5
333,3
85,1
11.6
99,6

4700
1950
1690

2:4 EB 76-80
indeks za 1979
6
94.2
4700
2035
85.3
82,3
1720

120
65
75

103,3
149,2
64,0

120
120
75

6650

91,6

6735

6:2
indeks
106,0
122,2
123,6
96,7
123,7
156,3
0,0
110,5

EB
1979
8
4500
1693
1400
1149
251
123
120
50
6193

8:2
indeks
9
101.5
101.6
100.6
101,9
95.0
99.1
123.7
104,2
0,0
101,6

v 103 ton
8:6
indeks
10
95,7
83,1
81,3
102,5
100,0
66,7
100,0
91,9

Tabela 7 a
PROIZVODNJA PREMOGA (ENERGIJSKA BILANCA)
realizacija v letu 1977
103ton kcal/kg
TJ
4.400,0
2390 44.028
1.719,3
3.110 22.387
1.461.0
18.171
2.970
14.034
1.181.1
2.830
279,9
3.530
4.137
129,8
4.050
2.201
29,1
3.580
436
56,4
987
4.180
43,0
3.290
592
6.119,3
2.590 66.415

Lignit
Rjavi premog
- REK Zasavje
- Trbovlje
- Zagorje
- Senovo
- Kanižarica
- Laško
- Kočevje
Skupaj
Pojasnilo: 1 Tcal = 4,1868 TJ

Ocenama
leto 1978
103 kcal/kg
TJ
4.430
2.360 43.772
1.665
3.185 22.203
1.391
3.065 17.822
1.127
2.950 13.920
264
3.902
3.530
124
4.050
2.103
97
3.370
1.369
48
4.180
840
5
3.290
69
6.095
2.585 65.975

Plan za leto 1979
103ton kcal/kg
TJ
4.500
2.360 44.460
1.693
3.189 22.607
1.400
3.070 17.957
1.149
2.960 14.239
251
3.530
3.718
123
4.050
2.085
120
3.370
1.690
50
4.180
875
6.193

2.586

67.067

Tabela 8
LIGNIT (PRIMERJAVA BILANC)

Zaloge 1.1.
Proizvodnja
Nakup izven SRS
Razpoložljivo
Poraba v SRS
- za transformacijo
- za javne TE in TO
- TES
- TOL
- ind. TE in TO (Krško)
- za koriščenje
- industrija
- Krško
- Ruše
- ostala industrija
- promet
- ostala potrošnja
Prodaja izven SRS
-v SFRJ
-v tujino
Zaloge 31. XII

1977
real.
1
109,3
4400,0
22,0
4531,3
3792,5
3271,7
3157,8
2849,6
308,2
113,9
520,8
227,7
108,9
18,0
100,8
3,8
289,3
137,1
119,7
17,4
601,7

1978
ocena
602
4430
20
5052
4615
4298
4178
3878
300
120
317
207
120
17
70
110
87
74
13
350

2:1 EB 76-80
indeks za 1978
550,8
100,6
90,9
111,4
121,6
131,3
132,2
136,0
97,3
105,4
60,8
90,7
110,2
94,4
69,4
0,0
38,0
63,5
61,6
74,7
58,1

2:4 EB 76-80
indeks za 1979

6:2
indeks

640
4700

94.1
94.2

610
4700

5340
4730
4370
4250

94,6
97,5
98.3
98,3

5310
4770
4470
4350

101,3
106.0
0,0
105.1
103,3
104.0
104.1

120
360
160

100,0
88,0
129,3

120
300
155

100,0
94,6
74,8

200

100,0
55,0

145

610

57,3

540

100,0
131,8
0,0
0,0
0,0
154,2

EB
1979
8
350
4500
320
5170
4790
4295
4180
3880
300
115
495
215
115
20
80
280
60
60
320

v 103 ton
8:6
indeks
10
57,3
95,7

8:2
indeks
58,1
101.5
1600,0
102,3
103.7
99,9
100,0
100,0
100.0
95,8
156.1
103.8
95.8
117.6
114.2
100,0
254,5
68.9
81,0
0,0
91,4

97,3
100,4
96,0
96,0
95,8
165,0
138,7

100.0
193.1
100,0
59,3
Tabela 8 a

LIGNIT (ENERGIJSKA BILANCA)

Zaloge 1.1.
Proizvodnja
Nakup izven SRS
Razpoložljivo
Poraba v SRS
- za transformacijo
- Javne TE in TO
- TEŠ.
- TOL
- Industr. TE in TO (Krško)
- za koriščenje
- Industrija
- Krško
- Ruše
- ostala industrija
- Promet
- Ostala potrošnja
Prodaja izven SRS
- v SFRJ
- v tujino
Zaloge 31. XII.

Realizacija v letu 1977
TJ
103ton kcal/kg
1.066
2.330
109,3
2.390 44.028
4.400,0
334
3.627
22,0
2.395 45.428
4.531,3
2:393 38.004
3.792.5
2.353 32.236
3.271.7
2.348 31.044
3.157.8
2.330 27.799
2.849.6
308.2
2.515
3.245
1.192
2.500
113,9
2.646
5.768
520.8
2.361
227.7
2.476
2.500
1.140
108.9
166
2.200
18,0
1.055
2.500
100.8
44
2.740
3,8
2.776
3.363
289.3
1.554
2.708
137,1
2.712
1.359
119,7
195
17,4
2.678
2.330
5.870
601,7

Ocena za leto 1978
TJ
103ton kcal/kg
5.870
602
2.330
2.360 43.772
4.430
304
3.630
20
5.052
2.360 49.946
2.357 45.533
4.615
2.340 42.102
4.298
2.335 40.846
4.178
2.320 37.668
3.878
3.178
300
2.530
1.256
2.500
120
3.431
317
2.585
2.146
2.476
207
1.256
2.500
120
157
2.200
17
733
2.500
70
110
87
74
13
350

2.790
2.704
2.710
2.670
2.340

1.285
985
840
145
3.428

Plan za leto 1979
TJ
103 ton kcal/kg
3.428
350
2.340
2.360 44.460
4.500
4.863
320
3.630
2.437 52.751
5.170
2.439 48.922
4.790
2.376 42.719
4.295
2.372 41.516
4.180
3.880
2.360 38.338
3.178
2.530
300
1.203
2.500
115
6.203
2.993
495
2.224
2.471
215
2.500
1.203
115
184
2.200
20
837
2.500
80
280
60
60

3.394
2.710
2.710

3.979
681
681

320

2.350

3.148
XI

Tabela 9
RJAVI PREMOG (PRIMERJAVA BILANC)
1977
real.
1
147,2
1719,3
272,2
198,2
74,0
2138,7
1955,3
1094,4
1084,1
827,1
223,2
33,8

1978
ocena

2:1 EB 76-80
indeks za 1978

Zaloge 1.1.
116
Proizvodnja
1665
Nakup izven SRS
245
- iz SFRJ
200
- iz tujine (briketi)
45
Razpoložljivo
2026
Poraba v SRS
1723
- za transformacijo
924
-javne TE in TO
912
- TET
612
- TOL
210
- TEB
30
- TEŠ Velenje
60
- industr. TE in TO
10,3
12
- za koriščenje
860,9
799
- industrija
317,6
313
- TGA
92,8
128
- ostala ind.
224,8
185
- promet
4,6
- ostala potrošnja
538,8
486
Prodaja izven SRS
67,5
72
-v SFRJ
67,2
69
- v tujino
0,3
3
Zaloge 31. XII
115,9
231
Opomba: Od porabe industrijskih TE in TO odpade

78,8
96,8
90,0
100,9
60,8
94,7
88,1
84,4
84,1
73,9
94,0
88,8
116,5
92,8
98,6
137,9
82,3
0,0
90,2
106,6
102,6

2:4 EB 76-80
indeks za 1979
6
57,4
327
2035
85.3
490,0
25
25
400,0

6:2
indeks

2202
1843
1085
1075

92.0
93.4
85.1
84,8

2387
1763
1085
1075

281,9
122.2
10,2
12,5
0,0
117,8
102.3
117.4
117,8

10
758
350

120,0
105,4
89,4

10
678
270

83,3
84,8
86,3

8
400
32
32

0,0
121.5
225,0
215.6

8
400
23
23

202
950
50
50

EB
1979
8
231
1693
290
200
90
2214
2012
1164
1152
724
192
100,0
206
12
848
298
128
170

82,3
550
50
31,9
33,3
50
0,0
152
260,1
70,6
601
327
199,3
na TGA v letu 1977 5,0 . 103 ton, kasneje pa 7,0 . 103 ton.

8:2
indeks
199.1
101,6
118,3
100,0
200,0
109.2
116.8
125.9
126.3
118,3
91,4

v 103 ton
8:6
indeks
10
70.6
83,1
1160,0
800.0
92.7
114.1
107.2
107,1

343,3
100.0
106.1
95,2
100,0
91,9
100.0
113.1
69,4
72,4

0,0
137,5
217,3
217,3

65,8

25,1

120,0
125,0
110,4

Tabela 9 a
RJAVI PREMOG (ENERGIJSKA BILANCA)
Realizacija
v letu 1977
103 kcal/kg
TJ
147,2
2580
1.590
1.719,3
3.110 22.387
272,2
5.254
4.610
198,2
4.570
3.792
74,0
1.462
4.720
1.955.3
3.266 26.740
1.094.4
2.537
11.624
1.084,1
2.524
11.458
827.1
2.367
8.197
223.2
2.986
2.790
33,8
471
3.328

Zaloge 1. I.
Proizvodnja
Nakup izven SRS
- iz SFRJ
- iz tujine (briketi)
Poraba v SRS
- za transformacijo
- javne TE in TO
- TET
- TOL
- TEB
- TEŠ
- industr. TE in TO
10,3
- za koriščenje
860,9
- industrija
317,6
- TGA
92,8
224,8
- ostala industrija
- promet
4,6
- ostala potrošnja
538.8
67,5
Prodaja izven SRS
67,2
- v SFRJ
- v tujino
0,3
Zaloge 31. XII.
115.9
Opomba: Od porabe ind. TE in TO odpade na TGA
1 Tcal = 4,1868 TJ
XII

Ocena za leto 1978
103 ton kcal/kg
TJ
116
1.310
2.700
1.665
3.185 22.803
245
4.598
4.716
200
4.570
3.827
45
4.720
889
1.723
3.382 24.396
924
2.703 10.460
912
2.690
10.275
612
2.535
6.495
2.664
210
3.030
3.290
30
413
60
2.800
703
12
3.690
185
799
4.165 13.936
313
3.690
4.836
128
1.978
3.690
185
3.690
2.858

3.848
166
4.194
15.116
3.848
5.117
3.848
1.495
3.848
3.622
4.200
81
4.397
9.918
4.180
1.181
4.180
1.176
4.180
5
2.700
1.310
v letu 1977 5,0 . 1031,

486
72
69
3
231
kasneje

4.472
9.100
4.180
1.260
1.208
4.180
4.180
52
2.660
2.573
pa 7,0 . 1031

Plan za leto 1979
103ton kcal/kg
TJ
2.573
231
2.660
3.189 22.607
1.693
4.617
5.606
290
3.827
200
4.570
1.779
90
4.720
3.350 28.218
2.012
1.164
2.687
13.098
12.918
1.152
2.678
7.654
724
2.525
3.030
2.436
192
30
3.290
413
2.800
2.415
206
12
3.590
180
848
4.259 15.120
4.479
3.590
298
1.924
128
3.590
3.590
2.555
170
550
50
50
152

4.621
4.180
4.180
4.180
2.660

10.641
875
875
1.693

TABELA 10
NAFTNI DERIVATI (PRIMERJAVA BILANC)

Primarni bencin
(za transformacijo)
Motorni bencini
Petrolej
(za transformacijo)
Jet gorivo
Plinsko olje
- za koriščenje
- za transformacijo
Gospodinjsko olje
Ostala kurilna olja
- za koriščenje
- za transformacijo
Tekoči naftni plin
- za koriščenje
- za transformacijo
Derivati
za energetske svrhe
- za koriščenje
- za transformacijo
Derivati
za neenergetske svrhe
Skupaj poraba derivatov
Izgube
pri proizvodnji derivatov
Potrebna surova nafta

2:1 EB 76-80
indeks za 1978

2:4 EB 76-80
indeks za 1979

v 103 ton
8:6
8:2
indeks indeks
10

6:2
indeks

EB
1979

0,0
96,6

25
510

250.0
107.1

110,9

0,0
150,0
111,3
106,3

5
37
315
315

98,3
61,9
62,9
55,1
81,8
75,3
117,6

320
660
559
101
78
76
2

71.4
123,3
104,7
104,7
100,0
106,6
74.2
72.5
85.6
70,9
81.7
11.8

82,2
94,0
98,4
0,0
108.5
120,0
115.3
155.4
86,7
108.6
10,0

1775
1675
100

83,6
85,0
65,8

1950
1817
133

93.3
92,2
87,5

109,9
108.5
133,0

80,6
107,6

225
2000

159,6
88,3

164
2114

116,3
93.4

72,9
105.7

107,6
107,6

100
2100

88,5
88,3

105
2219

92.9
93,4

105,0
105,7

1977
real.

1978
ocena

18,2
451,1

10
476

54,9
105,5

440

108,2

460

4,9
27,6
286,1
286,1
263,1
831,0
716,3
114,7
93,2
79,7
13,5

7
30
301
301
300
889
771
118
110
93
17

142,9
108,7
105,2
105,2
100,0
114,0
107,0
107,6
102,9
118,0
116,7
125,9

40
320
305
15
290
740
690
50
100
80
20

75,0
94,1
98,7
0,0
103,4
120,1
111,7
236,0
110,0
116,3
85,0

45
335
320
15
295
550
485
65
90
70
20

1975,2
1829,6
145,6

2123
1971
152

107,5
107,7
104,3

1930
1845
85

110,0
106,8
178,8

139,0
1114,2

141
2264

101,4
107,0

175
2105

105,8
2220,0

113
2377

106,8
107,1

105
2210

Tabela 11
ZEMELJSKI PLIN (PRIMERJAVA BILANC)

Zaloge 1. I.
Proizvodnja
Nakup izven SRS
- iz SFRJ
- iz tujine
Razpoložljivo
Poraba
- za koriščenje
- industrija

1977
real.

1978
ocena

5,9

5
44

5,9
5,9

44
49
45
34

■ 33

2:1 EB 76-80
indeks za 1978
100,0
84,7
100,0
830,5
1627,0

12
186
186
198
192
160

2:4 EB 76-80
indeks za 1979
100,0
41,7
23,7
100,0
23,7
24,7
23,4
21,3

-100,0
15
560
560
575
560
460

6:2
indeks
300,0
1273,0
100,0
1273,0
1173,0
1244,0
1352,9

EB
1979
8
100,0
5
549
549
554
517
379

v 106 Nm3
8:2
8:6
indeks indeks
10
100,0
100,0
33,3
1247,7
98,0
100,0
100,0
1247,7
98,0
1130.6
96,3
1148,9
92.3
1114.7
82.4
373
1130,3

- ostala potrošnja
- za transformacijo
- za neenergetske svrhe
5,9
Izgube
Prodaja izven SRS
Zaloge 31. XII.
Neizkoriščen plin v letu 1979
možna dobava iz ZSSR 600,0
Potrebna nabava za SRS 549,0
51,0 (8,5%)

84,7
100,0
100,0

32
6

15,6
66,6
100,0
100,0

0,0
100
15

68
2000,0
375,0
100,0
100,0

1133,3
70
37

6
600,0
1400,0
925,0
100,0
100,0

70,0
246,7
100,0
100,0

XIII

Tabela 12
DALJINSKO OGREVANJE (PRIMERJAVA BILANC)
1977
1978
real.
ocena
1
2
Vložena energija
1029
1206
- lignit
513
580
- rjavi premog
227
237
- naftni derivati
289
341
- zemeljski plin
28
Proizvodnja
958
1068
Poraba
895
998
- industrija
188
208
-para
91
90
-topla voda
96
118
- ostala potrošnja
707
790
- para
34
30
-topla voda
672
760
Izgube v prenosu
63
70
Opomba: Upoštevane so le TOL, KEL in TEŠ.

XIV

2:1 EB 76-80
indeks za 1978
3
4
117,2
113,1
104,4
118,0
111,5
111,5
840
110,6
98,9
122,9
111,7
88,2
113,1
111,1
-

2:4 EB 76-80
indeks za 1979
5
6
-

6:2
indeks
7
-

118,8
-

910
-

0,0
91,2

-

-

-

-

EB
1979
8
1323
618
245
76
384
1204
1125
230
105
125
895
35
860
79

8:2
indeks
S
109,7
106,6
103,4
22,3
1371,4
112,7
112,7
110,6
116,7
105,9
113,3
116,7
113,2
112,9

VTcal
8:6
indeks
10

123,6
-

PREDLOG UGOTOVITEV IN STALIŠČ
k energetski in elektroenergetski bilanci SR Slovenije
za leto 1979 (ESA-230)

i.
Energetska in elektroenergetska bilanca SR Slovenije za
leto 1979 sta predloženi kot informaciji Izvršnemu svetu
Skupščine SR Slovenije in zborom Skupščine SR Slovenije na
osnovi sprejetega programa za leto 1978. Bilanci sta pripravili
Poslovno združenje za energetiko in Združena elektrogospodarska podjetja Slovenije. Obravnava realizacije tako energetske kot elektroenergetske bilance je pokazala, da v prvih treh
letih sedanjega srednjeročnega plana pri oskrbi z električno
energijo nismo imeli zastojev. Oskrba z ostalimi energetskimi
viri, je razen občasnih težav pri oskrbi s kurilnimi olji in
tekočim naftnim plinom v letih 1976 in 1977, potekala nemoteno. V letu 1978 smo uvedli nov vir energije - zemeljski plin,
katerega pozitivne učinke še ni možno v celoti oceniti, vendar
bo bistveno vplival na obseg in strukturiranje porabe energije.
Izhajajoč iz splošnih gospodarskih gibanj v obdobju
1976-1978, lahko pskrbo s potrebno energijo ocenimo dokaj
ugodno, kar je treba pripisati predvsem naporom, ki jih v
zadnjih letih vlagamo v izgradnjo novih energetskih kapacitet,
njihovi visoki obratovalni sposobnosti in večjim naporom za
realno oskrbo z energijo iz drugih republik oziroma uvoza.
Seveda ob tem ne moremo zanikati nekaterih odprtih problemov v preskrbi, vendar predvidevamo, da jih bomo do konca
tega planskega obdobja odpravili.
Po ocenah je poraba koriščene energije v letu 1978za 5,1%,
poraba primarne energije pa za 5,8% višja kot v letu 1977, ob
ocenjeni rasti družbenega proizvoda 5,8%, kar kaže, da na
rast primarne in koriščene energije že vplivajo nekateri
ukrepi, sprejeti v okviru racionalnega ravnanja z energijo,
čeprav še ne v tistem obsegu, v kakršnem bi želeli. Isto sliko
dobimo za obdobje 1976-1970, kjer je poraba koriščene energije rastla s stopnjo 4,6%, ob istočasni rasti družbenega
proizvoda s stopnjo 4,8%.
Obseg porabe koriščene energije v letu 1978je za 1,7% nad
predvidevanji srednjeročne energetske bilance, vendar pa je
poraba koriščone energije v obdobju 1976-1978 le 0,4% večja
od predvidevanj. Pri porabi posameznih goriv prihaja do odstopanj, ki niso bistvena, vendar je spodbudna ugotovitev, da
kitže poraba nizkokaioričnih domačih goriv tendenco večjega
porasta (premog, toplota), kot poraba visokokaloričnih uvoznih goriv (kurilna olja, TNP).
V letu 1979 bo poraba koriščene energije za 7,8% višja kot v
letu 1978, prav tako bo porast porabe koriščene energije za
5,2% višji od planiranega v srednjeročni energetski bilanci za
to leto, medtem ko bo poraba primarne energije za 4,4% nad
predvidevanji srednjeročne energetske bilance. Ob tem bo
naša energetska odvisnost, namesto po srednjeročni bilanci
predvidenih 51,1%, znašala 56,6%. Porast porabe primarne
energije kaže, da porabniki energije izkoristku primarne energije posvečajo še vedno premalo pozornosti, čeprav je ravno
le-ta osnova za čim nižjo energetsko porabo. Racionalna
poraba koriščene energije zahteva, da se tudi pri porabi
primarne energije sprejme ustrezne ukrepe, saj bi lahko z
enakimi količinami primarne energije, bistveno povečali obseg porabe koriščene energije. Energetska bilanca je dala v
tej smeri alternativo pri porabi premoga za proizvodnjo električne energije, kjer predlaga angažiranje najbolj racionalnih
agregatov. Vendar jo potrebno sprejeti ukrepe za boljše izkoriščanje termične energije, posebno v industriji, kjer zastarele
kotlovske naprave onemogočajo dvig izkoristka energetskega
goriva. Povečanje nabav primarne energije nad predvidenim
obsegom kaže na to, da domačo energetsko osnovo, posebno
premog, ne izkoriščamo v planiranem obsegu. Primanjkljaj
primarne energije bomo pokrili v višini 15% iz drugih republik
ter v višini 85% iz uvoza. Proces upadanja deleža domače
proizvodnje primarne energije bo potrebno v letu 1979 zaustaviti, predvsem z večjim angažiranjem domače energetske

osnove ter bolj racionalno proizvodnjo, transformacijo in porabo tako lastne kot uvozne primarne energije. Samo na ta
način lahko realiziramo enega temeljnih ciljev naše dolgoročne energetske politike.
V letu 1979 se izboljšuje ekološko stanje ozračja, saj bo
znižana emisija škodljivih snovi, zlasti ogljikovega monoksida, ogljikovodikov ter žveplovega dioksida. K izboljšanju
bosta doprinesla predvsem industrija in široka poraba, kar
gre v največji meri na račun uvedbe zemeljskega plina, medtem ko bo promet, glede onesnaženja ozračja, ostal še vedno
kritičen.
Poraba električne energije v 1P79. letu bo predvidoma za
6,8% višja kot v 1978. letu in 5% nižja od predvidevanj srednjeročne energetske bilance. V letu 1979 razpolagamo z največ 1368 MW oziroma najmanj 1169 MW inštalirane moči, ob
največji potrebni moči 1240 MW oziroma najmanj 1030 MW.
Zato razpolagamo z viški moči od 19 MW od 338 MW v
posameznih mesecih, kar nam omogoča povečanje proizvodnje v posameznih mesecih za 70-80 mio kWh dodatno oziroma 10-12% več. To je posebno pomembno, če se ne bi
realizirala hidrološka predvidevanja. Z vstopom HE Srednja
Drava II imamo v letu 1979 zagotvljeno 10% hladne in 5%
rotirajoče rezerve ter še približno 12% inštalirane rezerve.
Zato v 1979. letu ne predvidevamo primanjkljaja niti v moči
niti v količini električne energije.
Kljub vrsti novih agregatov pa bi eventualni izpad največjih
agregatov kot npr. Šoštanja (295 MW) povzročil 10-15% rodukcijo porabe, če ne bi uspeli dobiti havarijske pomoč; od
drugod. Poudariti pa je, da bi bil vpliv takih omejitev v primerjavi s prejšnjimi leti pravzaprav minimalen.
Kljub zelo ugodnemu stanju bo realizacija elektroenergetske bilance odvisna predvsem od ohranitve visoke obratovalne sposobnosti vseh proizvodnih in prenosnih naprav,
zadostne in pravočasne preskrbe termoelektrarn s premogom
in tekočimi gorivi ter predvidenih hidroloških razmer.
Zaradi zadostnih elektroenergetskih kapacitet predvideva
elektroenergetska bilanca le uporabo kapacitet z boljšim izkoristkom premoga in s tem doprinaša k manjši porabi premoga na proizvedeno kWh in k manjši emisiji škodljivih snovi.
Proizvodnja lignita in rjavega premoga bo v letu 1979 le
nekoliko večja kot V letu 1978, ter še vedno precej pod
predvidevanji srednjeročne energetske bilance, predvsem zaradi nižje predvidene rasti proizvodnje v REK Velenje in Zasavje. Obseg proizvodnje premoga pod predvidevanji srednjeročne bilance je posledica otežkočenih montageoloških
pogojev, še nerealiziranih predvidenih investicij, pomanjkanja
delovne sile in težav pri prodaji nekaterih drobnih vrst rjavega
premoga. V letu 1979 bo poraba lignita za 3,7% večja in
poraba rjavega premoga za 16,8 večja kot 1978. leta, zato bo
potrebno dodatno zagotoviti iz drugih republik oziroma uvoza
okrog 610.000 ton premogov, ob tem da bodo prehodno
zaloge koncem leta 1979 pri premogih ne bodo bistveno
znižano. Posebno pozornost bo potrebno posvetiti normalni
in pravočasni preskrbi široke porabe, če ni mogoče drugače,
tudi iz uvoza: v preskrbi namreč lahko nastopijo podobne
motnje oziroma podobne posledice kot pri tekočem naftnem
plinu. Prav tako bi morala distribucijska podjetja za premog
pravočasno zagotoviti potrebne zaloge in ne čakati jeseni in
zime, ko premogovniki bistveno večjih količin ne morejo
zagotoviti.
Z mešanjem lignita in rjavega premoga v TE Šoštanj se
odpira možnost za zagotovitev približno 150.000 ton dodatnih
količin lignita za potrebe široke potrošnje, kar bo z oziroma
na nizko vsebnost žvepla ugodno vplivalo na znižanje onesnaženja zraka v posameznih območjih.
Ker v 1979. letu ob potrebnih prehodnih zalogah ne bo
viškov premoga, se postavlja vprašanje možne substitucije
tekočih goriv s premogom, posebno v industriji, predvsem
XV

novih porabnikov primarne energije. Ker premoga ni, se povečana poraba termične energije tudi na nizkotemperaturnih
nivojih pokriva s tekočimi in plinastimi gorivi, kar ni v prid ne
naši piačiinobiiančni poziciji, ne znižanju uvozne odvisnosti.
Poraba tekočih goriv v 1979. letu v primerjavi z 1978. letom
je na račun povečane porabe zemeljskega plina nižja za 6,6%,
predvsem pri kurilnih oljih (-25%) in TNP (-29%). Če k temu
prištejemo še predvideno porabo zemeljskega plina v letu
1979, je celotna poraba za 10% višja kot v letu 1978 oziroma
za 2% višja od predvidevanj srednjeročne energetske bilance.
Pri tekočih gorivih še vedno predstavljajo pereč problem
nezadostne rezervoarske kapacitete, zlasti za tekoči naftni
plin in kurilna olja. Prav tako zaostaja urejanje dohodkovnih
odnosov z glavnimi dobavitelji naftnih derivatov, kar zmanjšuje stabilnost in zanesljivost dobav.
Da bi realizirali predviden obseg porabe tekočih goriv, je
potrebno zagotoviti da se vsi porabniki zemeljskega plina
tekom 1979. leta priključijo na plinovod po predvidenem terminskem planu in omogočijo prevzem bilančno določenih
količin plina, ki so izenačene z že veljavnimi pogodbenimi
količinami. S tem se bomo izognili plačevanju penalov za
neprevzete količine plina in znižali ceno za enoto prevzetega
plina na planirano raven.
Koncem 1979. leta računamo na zaključek de! na magistralnem plinovodnem omrežju in računamo, da bo kot zadnji
večji porabnik priključena Cementarna Anhovo, kar bo omogočilo nemoteno realizacijo bilančnih in pogodbenih količin
zemeljskega plina. Uvedba zemeljskega plina bo ugodno vplivala na zmanjšano onesnaženje okolja (posebno v območjih
IV. stopnje onesnaženosti), zboljšanje tehnologije in zanesljivost oskrbe z energijo. Vso pozornost bo potrebno posvetiti
njegovi optimalni porabi in izrabi.
Pozitivna gibanja se kažejo tudi v rasti porabe daljinskega
ogrevanja, ki poteka nad predvidevanji srednjeročne energetske bilance in bo v letu 1979 za 12,7% višja kot v letu 1978.
Največji delež vložene energije je premog (65%), ostalo pa
zagotavljamo s tekočimi in plinastimi gorivi. Delež daljinskega
ogrevanja bo znašal v letu 1979 -3,1% celotne porabe koriščene energije, proti 2,8% v 1977. letu. Hitrejše uvajanje
daljinskega ogrevanja, kjer so zato podani pogoji, omogoča
boljši izkoristek goriva ter kontrolirano in manj škodljivo
emisijo.
Temeljna usmeritev celotnega energetskega gospodarstva
in porabnikov v letu 1979 ostaja še naprej zagotovitev čim
višje stopnje racionalnosti pri proizvodnji, transformaciji in
porabi energije. Ob tem se bomo zavzemali za racionalno
proizvodnjo in porabo primarne in koriščene energije, upoštevajoč v potrebnem obsegu predvsem zahtevo po ustrezni
zaščiti okolja in cilje dolgoročne energetske bilance Slovenije.
II.
Ob obravnavi informacije o energetski in elektroenergetski
bilanci za leto 1979 je Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
sprejel naslednja
STALIŠČA IN UGOTOVITVE
1. Realizacijo energetske bilance v letu 1978 lahko, glede
na tekoča gospodarska gibanja v tem letu, ocenimo dokaj
ugodno, saj razen manjših problemov pri oskrbi s tekočimi
gorivi, ni bilo večjih zastojev. Ob tem je potrebno predvsem
poudariti bistveno večjo zanesljivost in stabilnost pri oskrbi z
električno energijo, kjer so zagotovljene tudi potrebne rezerve v kapacitetah. Z uvedbo zemeljskega plina je začet
proces postopne menjave strukture porabe tekočih goriv in
zagotovljena diverzifikacija dobav energije. Proces zmanjševanja onesnaženja okolja z emisijo škodljivih snovi se nadaljuje. Porast porabe koriščene energije je v skladu z rastjo
družbenega proizvoda, kar kaže na učinkovanje ukrepov za
racionalno ravnanje z energijo, ki je vse bolj prisotno pri vseh
proizvajalcih in porabnikih energije, čeprav še vedno premalo
poudarjen. Ob tem opozarjamo tudi na ugodne premike pri
rasti porabe posameznih vrst goriv.
2. Energetska bilanca SR Slovenije za leto 1979predstavlja
celoto proizvodnje, nabave, predelave in porabe vseh vrst

primarne in koriščene energije. Ker sprejemamo še posebno
elektroenergetso bilanco, moramo doseči potrebno primerljivost in skladnost. Kljub opozorilu, da se izhodišča poenotijo,
to v elektroenergetski bilanci še ni storjeno. Zato jo bodo
predlagatelji morali dopolniti s proizvodnjo industrijskih elektrarn in obsegom lastne rabe. Na ta način bo elektroenergetska bilanca obsegala celoto proizvodnje in porabe električne
energije v republiki. Prikaz proizvodnje po bruto principu bo
omogočil primerjavo realizacije bilance s podatki Zavoda SR
Slovenije za statistiko. Prav tako bi morala energetska bilanca
jasno razmejiti lastno proizvodnjo energije, dobavo iz drugih
republik in dobave iz uvoza, kar je posebno važno pri tekočih
in plinastih gorivih.

.

3. Med osnovne naloge energetske bilance v letu 1979 se
vključujejo aktivnosti, ki bodo zagotavljale nadaljnjo uvajanje
ukrepov za racionalno gospodarjenje z energijo. To bo prispevalo k nižji stopnji rasti porabe primarne in koriščene
energije, razbremenitvi energetske bilance in nižji energetski
odvisnosti. Prav tako bo potrebno ustaviti upadanje deleža
domače proizvodnje primerne energije. Posebna pozornost
bo posvečena večjemu izkoristku primarne energije, saj le-to
omogoča rast porabe koriščene energije ob nespremenjeni
porabi primarne energije, vendar z upoštevanjem razpoložljivih tehničnih rešitev.
V letu 1979 bo porabljeno 235 TJ primarne energije. Od tega
bo šlo za energetsko porabo republike 201,0 TJ oziroma 85%.
Razlika 15% gre v prehodne zaloge, neenergetsko porabo ter
izvoz. 20 TJ primarne energije bo pretvorjeno v 151 TJ koriščene energije, kar pomeni, da bomo dosegli 75% izrabo
vložene primarne energije, in to predvsem zaradi nizkega
deleža električne energije v porabi koriščene energije.
Izvajanje programa in družbenega dogovora o ukrepih in
aktivnostih za zagotovitev racionalnega ravnanja z energijo,
zahteva povečano aktivnost vseh podpisnikov, predvsem za
pripravo in realizacijo dogovorjenih akcijskih programov.
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije in Republiški komite za
energetiko bosta spodbujala pripravo programov in v okviru
svojih možnosti in pristojnosti tudi sodelovala pri njihovi
realizaciji.
4. Predvidevanja energetske bilance za leto 1979 zagotavljajo povečano zanesljivost oskrbe z vsemi vrstami primarne
in koriščene energije. Predviden obseg in struktura ponudbe
koriščene energije, kljub višji rasti družbenega proizvoda,
kvalitetno pokriva potrebe porabe. Lahko ugotovimo, da intenzivna vlaganja v energetiko v zadnjih letih postopno že
uresničujejo in zagotavljajo normalno in neovirano gospodarsko rast. Pri električni energiji bosta kvaliteta in obseg preskrbe še nadalje izboljšana, predvsem na področju distribucije, del potreb po naftnih derivatih bo zamenjal zemeljski plin
in s tem zagotovil večjo zanesljivost oskrbe s termično energijo. Zagotovljena bo preskrba termoelektrarn in industrije s
premogom. Čeprav v manjšem obsegu kot v letu 1978, bo
ostal odprt problem oskrbe s kurilnimi olji, TNP-jem in premogom, kjer razpolagamo z nezadostnimi skladiščinimi kapacitetami, ki ne morejo slediti možnostim domače ponudbe, niti
uvozu. Zato bo terminiranje tako domačih kot uvoznih dobav,
glede na naše potrebe in skladiščne zmogljivosti, eden osnovnih pogojev za zanesljivost dobav predvsem pri tekočih gorivih. Zagotoviti bo potrebno pravočasno informiranje in preventivno ukrepanje, ob stalnem sodelovanju zainteresiranih
dejavnikov, posebno samoupravnih interesnih skupnostih in
pristojnih republiških upravnih organov.
5. Emisija škodljivih snovi bo v 1979. letu znižana, predvsem zaradi uvedbe zemeljskega plina. Ob dosedanjih ukrepih lahko ugotovimo, da se stanje v spodnjih plasteh ozračja
izboljšuje, v srednjih plasteh se zmanjšuje emisija S02 in
ogljikovodikov, povečuje pa se emisija CO in trdnih delcev. V
zgornjih plasteh ozračja pa se povečuje emisija vseh škodljivih snovi. Za nadaljnjo izboljšanje stanja v območjih IV. stopnje onesnaženja zraka bo potrebno pripraviti dodatne programe zagotovitve »čistih« goriv in le-te v programiranem
obsegu tudi zagotoviti. Ob tem je potrebno preprečevati neustrezno rabo kvalitetnih goriv, razen če je to neizogibno. To je
posebno važno, kadar gre za alernativno uvedbo daljinskega
ogrevanja, zemeljskega plina oz. električne energije. Zaradi
zmanjšanja vpliva prometa na onesnaženje okolja je potrebno
analizirati in pripraviti nove standarde naftnih derivatov.

6. Elektroenergetska bilanca za leto 1979 omogoča normalno pokrivanje predvidene porabe, ob racionalni izrabi
razpoložljivih agregatov. V elektroenergetskem sistemu obstojajo zadostne rezerve moči. Kljub ugodnemu položaju pa
bo potrebno stalno zagotavljati visoko obratovalno sposobnost vseh proizvodnih in prenosnih naprav v elektrogospodarstvu ter zadostno in pravočasno preskrbo termoelektrarn s
premogom. Glede na visoke obratovalne stroške bodo plinske
elektrarne obratovale le kot havarijska pomoč, oziroma v času
pomanjkanja moči in količin vršne električne energije. Prav
tako je potrebno industrijske elektrarne usklajevati s potrebami elektroenergetskega sistema, kjerkoli bo to mogoče.
Remonte elektroenergetskih objektov bo potrebno opraviti v
planiranih rokih. Pravočasno naj se vključijo nove kapacitete
prenosa in distribucije.
7. V letu 1979 bo izdelana analiza v letu 1978 uvedenega
tarifnega sistema za prodajo električne energije in ob tem
predložene potrebne dopolnitve. Nov tarifni sistem je ugodno
vplival na racionalno porabo električne energije, posebno pri
direktnih odjemalcih, še vedno pa ni bistveno vplival na
zmanjšanje rasti porabe v distribuciji, zato bo moralo elektrogospodarstvo nadaljevati z informiranjem porabnikov o ukrepih za racionalno rabo električne energije. Posebej bo potrebno analizirati izgube pri prenosu in distribuciji električne
energije. Zagotoviti bo potrebno odgovornost organizacij
združenega dela distribucije za kvalitetno dobavo električne
energije vsem porabnikom in izboljšati napetostne razmere v
kritičnih območjih, ter po drugi strani nadaljevati s kompenzacijo jalove energije. Zaradi enakomernejše obremenitve
elektroenergetskega sistema si je treba še v nadalje prizadevati za uvajanje krmiljenega odjema na nizki napetosti, s tem
pa tudi uvedbo ustreznih naprav (MTK).
8. Če bo v okviru elektroenergetske bilance podana možnost proizvodnje določenih količin električne energije preko
potreb naše republike v letu 1979, je potrebno te viške deponirati oz. ponuditi republikam, če bi v naslednjem letu bile v
kritični situaciji z oskrbo. Viški naj se realizirajo po lastni ceni
razpoložljivega agregata, ob pogoju, da je zagotovljeno potrebno gorivo.
Kljub vgrajeni rezervi moči bi lahko izpad največjih agregatov (Šoštanj III ali IV), če ne bo možno dobiti dovolj električne
energije od drugod, zahteval določen obseg redukcij, ki pa ne
bi smele znašati več kot 12% predvidene povprečne dnevne
porabe ob upoštevanju sprejetih dogovorov v okviru JUGELA.
9. V letu 1979 se računa na planiran obseg proizvodnje
premoga v vseh premogovnikih, čeprav bo proizvodnja še
vedno pod predvidevanji srednjeročne energetske bilance.
Posebno pozornost zahteva sanacija rudnika lignita Velenje
po požaru. V vseh premogovnikih je potrebno pospešeno
nadaljevati raziskave, s katerimi se bo ugotovilo nove rezerve
ter omogočilo še naprej varno in produktivnejše delo. Analizirane bodo dolgoročne možnosti za nabavo premoga iz drugih
republik, da bi s tem zagotovili gorivo za povečane potrebe po
termični energiji v vseh sektorjih porabe. S tem bi se lahko v
bodoče izognili povečanemu uvozu tekočih goriv.
10. Za zagotovitev dela potrebnih količin lignita za potrebe
industrije in široke potrošnje, je potrebno dogovorjene količine rjavega premoga iz Zasavskih premogovnikov, Senovega
in Laškega transportirati na deponijo TE Šoštanj, saj so poskusi mešanja obeh vrst premogov dali pozitivne rezultate. To
bo omogočilo ugodnejšo oskrbo porabnikov izven elektrogospodarstva, še posebej na območjih četrte stopnje onesnaženosti, z lignitom z nizko vsebnostjo žvepla. Še manjkajoče
količine za potrebe široko porabe bo potrebno pravočasno
zagotoviti iz drugih republik oziroma uvoza.
11: Za realizacijo predvidenega obsega proizvodnje vseh
vrst premoga je nujno izvesti predvidene naložbe in f tem
okviru še posebej nabavo ustrezne jamske opreme iz uvoza,
ker bomo samo na ta način znižali fluktuacijo delavcev pri
tistih delih, kjer je zaradi težkih pogojev dela največja. Tudi z
urejanjem družbenega standarda bomo prispevali k rešitvi
pomanjkanja delavcev v promogovništvu. Zaradi izčrpanosti
in težkih pogojev dela bo tekom leta prenehala proizvodnja
premoga v jami Kisovec. Odločiti bo potrebno o nadaljnjem
obsegu eksploatacije v rudniku Senovo.
12. Nabavo manjkajočih količin premoga izven Slovenije
bodo morali porabniki iz industrije in široke potrošnje premoga zagotoviti v okviru ustreznih samoupravnih sporazumov s proizvajalci premoga v drugih republikah ter pripraviti

potrebne sezonske deponije, da v jesenskem in zimskem času
ne bi prišlo do pomanjkanja. Ob tem bo potrebno rešiti tudi
problem distribucijske marže, ker se bomo sicer srečavali s
problemom premajhnih zalog oziroma pomanjkanjem premoga predvsem za potrebe široke porabe.
13. Ocenjujemo, da bo preskrba s kurilnimi olji in tekočim
naftnim plinom v 1979. letu boljša, saj bo obratovanje magistralnega plinovodnega sistema v polnem teku. Zaradi zmanjšane porabe tekočega naftnega plina in kurilnih olj bodo
večje količine teh energetskih goriv sproščene za potrebe
porabnikov v široki porabi, ter jih tako v letu 1979 po vsej
verjetnosti ne bo potrebno uvažati. Za zagotovitev kvalitetne
in kontinuirane oskrbe porabnikov s tekočimi gorivi je potrebno, da proizvajalci, distributerji in veliki porabniki naftnih
derivatov sklenejo samoupravni sporazum o zagotovitvi potrebnih količin derivatov tema dohodkovnih osnovah zagotovijo stabilno in kvalitetno oskrbo naših potreb z vsemi tekočimi gorivi tako po obsegu kot strukturi. Kljub vsemu pa
obstoja možnost zastojev v oskrbi s tekočimi gorivi, če bodo
zaradi plačilno-bilančnih omejitev zmanjšane predvidene količine nafte in naftnih derivatov iz uvoza. Za take primere je
potrebno predvideti ustrezne intervencijske ukrepe v okviru
republike.
Pospešiti je potrebno zagotovitev manjkajočih finančnih
sredstev in pričeti z izgradnjo nove rafinerije v Lendavi ter
vključiti bodočo proizvodnjo v samoupravni sporazum o preskrbi republike s tekočimi gorivi.
14. Izgradnja rezervoarskih prostorov za naftne derivate v
Račah pri Mariboru je končana. Ker je stanje še vedno kritično, je potrebno v 1979. letu pospešiti izgradnjo novih rezervoarskih prostorov. Prav tako je pričeti s pripravami za izgradnjo dodatnih rezervoarskih prostorov v energetski industriji
coni v Kopru. Zagotoviti bo potrebno večje zaloge vseh tekočih goriv, tako pri distributerjih kot večjih industrijskih porabnikih. Ob tem je nujno zagotoviti možnost uporabe industrijskih rezervoarjev v tem smislu, da se iz njih lahko polnijo tudi
železniške in avto cisterne. Posebno pozornost bo potrebno
posvetiti varnosti prevoza tekočih goriv.
15. V 1979. letu se bo nadaljevala in končala izgradnja
magistralnega plinovodnega omrežja do Jesenic in Nove Gorice. Pri tem mora investitor pospešiti priključevanje porabnikov, ker bo vsaka zamuda vplivala na zmanjševanje odjema
zemeljskega plina, in povečano porabo naftnih derivatov.
Zato se bodo porabniki v okviru poslovne skupnosti za gazifikacijo dogovorili o ukrepih za pravočasno priključitev na
plinovodno omrežje.
16. Za zagotovitev dodatnih količin zemeljskega plina po
1980. letu se bo nadaljevalo s pogajanji s Sovjetsko zvezo,
Alžirom in drugimi možnimi dobavitelji. V okviru Jugoslavije
bo dosežen dolgoročni dogovor o gazifikaciji ter pričete priprave pri terminalu za vtekočinjeni zemeljski plin v okviru
energetske industrijske cone v Kopru.
17. Proces uvajanja daljinskega ogrevanja in oskrbe industrijskih porabnikov s tehnološko paro je v letu 1979 nadaljevati povsod tam, kjer je to, z ozirom na gostoto naseljenosti
oziroma porabo, ekonomsko utemeljeno. Izhajajoč iz možnosti, ki jih nudi boljša toplotna zaščita zgradb in uporaba
odpadne toplote, bo ponovno ocenjena dolgoročna potreba
po primarni energiji za daljinsko ogrevanje in pripravljen
program razvoja daljinskega ogrevanja v posameznih predelih Slovenije, posebno v večjih urbanih aglomeracijah. Še
naprej bo dana prioriteta izgradnji objektom za kombinirano
proizvodnjo toplotne in električne energije.
18. Organizacijam združenega dela s področja energetskega gospodarstva je potrebno v 1979. letu omogočiti pogoje poslovanja vsaj na ravni enostavne reprodukcije. Z učinkovitimi ukrepi je potrebno odpraviti pojave nelikvidnosti, ter
zagotoviti sredstva za vzdrževanje normalnih zalog, predvsem
tekočih goriv in premoga za potrebe široke potrošnje. Uveljaviti je potrebno medrepubliško dogovarjanje o načinu in pogojih realizacije predvidenih kontingentov uvoza nafte ter
njihovi razdelitvi na koristnike.
19. Tekom 1979. leta bo zaradi kontrole izvajanja ukrepov
tekoče ekonomske politike potrebno energetsko in elektroenergetsko bilanco tudi ekonomsko ovrednotiti in jo dopolniti
z ustreznimi kazalci. Ekonomsko ovrednotenje bilanc bo
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omogočalo tudi pripravo potrebnih ekonomskih ukrepov za
njeno usmerjanje v skladu z zastavljenimi cilji energetske
politike. Težiti bo potrebno k formiranju ustreznih paritet med
posameznimi gorivi, ki bodo pospeševale racionalno rabo in
boljšo izkoriščanje lastne energetske osnove.
20. Za uresničitev predloženih ugotovitev in stališč bo potrebno tesno sodelovanje in pravočasno ukrepanje vseh zain-
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teresiranih dejavnikov, zlasti pa Samoupravne interesne
skupnosti elektrogospodarstva, Samoupravne interesne
skupnosti za nafto in plin, Gospodarske zbornice Slovenije,
Plansko-poslovne skupnosti za premog, Poslovne skupnosti
za gazifikacijo Slovenije, Združenih elektrogospodarskih podjetij Slovenije ter Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije
oziroma pristojnih republiških upravnih organov.
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I
Program dela Zbora združenega dela, Zbora občin in
Družbenopolitičnega zbora vsebuje naloge, ki naj bi jih
Skupščina SR Slovenije v okviru štiriletnega mandata
uresničila ali vsaj začela uresničevati v letu 1979. Tako
smo v naši republiki prvič prešli na programiranje dela
skupščine za koledarsko leto, da bi tako dosegli večjo
kontinuiranost skupščinskega dela in njegovo časovno
uskladitev s programi dela zborov Skupščine SFRJ in s
programi dela drugih družbenih subjektov. Program pa
vsebuje tudi nekatere širše zastavljene naloge dolgoročnega značaja, ki jim bo morala Skupščina SR Slovenije posvečati posebno skrb v vsem svojem mandatnem
obdobju in so v določeni meri nadaljevanje dela, začetega v delegatski skupščini prvega mandata. Vendar bo
to In naslednja leta obravnavala le določena vprašanja
iz okvira teh širše zastavljenih in dolgoročnejših nalog.
Program dela zborov Skupščine SR Slovenije ni program dela republiške skupščine v ožjem smislu. Predstavlja program družbenopolitične aktivnosti številnih
družbenih subjektov: delegacij in delegatov, delovnih
teles in Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije ter
republiških upravnih organov, družbenopolitičnih organizacij, republiških družbenih svetov, samoupravnih interesnih skupnosti, Gospodarske zbornice Slovenije in
drugih družbenih subjektov in kot tak zajema tista vprašanja, ki so po svoji družbeni naravi taka, da je potrebno
o njih razpravljati, se dogovarjati in sprejemati odločitve
v republiški skupščini. Program je torej delovna usmeritev vseh teh dejavnikov za leto 1979, saj je rezultat
iniciativ, interesov in potreb delegatske baze, ki so prišle
do izraza v usmeritvah, ki jih vsebujejo resoluciji VIII.
kongresa Zveze komunistov Slovenije in XI. kongresa
Zveze komunistov Jugoslavije, resolucije Zveze sindikatov Jugoslavije in Slovenije, dokumenti Socialistične
zveze delovnega ljudstva Jugoslavije in Slovenije ter
sklepi kongresov ZZB NOV in ZSMS in izhajajo iz razprav, vprašanj in predlogov delegatov na sejah delegacij, skupin delegatov, zborov občinskih skupščin, skupščin samoupravnih interesnih skupnosti in na sejah zborov republiške skupščine.
Tako je tudi program nastajal. Predsedstvo Skupščine
SR Slovenije je oblikovalo posebno delovno telo, v katerem so sodelovali predstavniki zborov Skupščine SR
Slovenije, Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, vseh
družbenopolitičnih organizacij in Gospodarske zbornice
Slovenije z nalogo, da pripravijo zasnovo programa. K
sodelovanju so bile povabljene tudi samoupravne interesne skupnosti in občinske skupščine. Zasnovo programa je obravnavalo predsedstvo Skupščine SR Slovenije skupaj s predstavniki skupščin samoupravnih interesnih skupnosti. Na podlagi danih sugestij in pripomb je
bil pripravljen osnutek programa, ki je bil objavljen v
prilogi Poročevalca in poslan vsem temeljnim samoupravnim organizacijam in skupnostim, njihovim delegacijam, občinskim skupščinam, skupinam delegatov,
Izvršnemu svetu in republiškim upravnim organom,
vsem družbenopolitičnim organizacijam in drugim zainteresiranim družbenim dejavnikom v mnenje in pripombe. Osnutek programa so obravnavala vsa delovna
telesa skupščine in zborov, zbori skupščine pa so osnutek obravnavali in sprejeli na svojih sejah 25. decembra
1978. Zbori so oblikovali skupine delegatov, da pripravijo
predlog programa. Pripombe in predloge, ki so jih dali k
osnutku programa zbori Skupščine SR Slovenije, delovna telesa skupščine in zborov, Izvršni svet Skupščine
SR Slovenije, Republiška konferenca SZDL Slovenije in
še nekateri drugi družbeni dejavniki je obravnavalo
predsedstvo Skupščine SR Slovenije, na kar so na sejah
zborov izvoljene skupine delegatov pripravile predlog
programa dela Zbora združenega dela, Zbora občin in
Družbenopolitičnega zbora za leto 1979, ki so ga zbori
sprejeli na svojih sejah 5. oziroma 7. februarja 1979. S
tem, da so v vseh fazah priprave delovnega programa
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sodelovali vsi družbeni dejavniki, predstavlja predlog
programa akt družbenopolitične narave, iz katerega so
razvidne najpomembnejše politične naloge republike,
hkrati pa skupno sprejeto delovno usmeritev vseh družbenopolitičnih dejavnikov za leto 1979, ki temelji na
oceni družbenoekonomskih in političnih razmer v naši
republiki.
Ob programiranju nalog, ki naj bi jih skupščina opravila v tem mandatnem obdobju velja poudariti, da so
delegati v prejšnjem mandatnem obdobju opravili izredno zahtevno delo, saj so bile zbrane dragocene izkušnje, na katerih je mogoče in potrebno graditi tudi sedanje delo delegatov. Dograjevanje našega pravnega sistema pa je ostalo na nekaterih področjih še nedokončano, kot npr. na področju družbenega planiranja, družbene reprodukcije, svobodne menjave dela, družbenega
sistema informiranja, izgrajevanja sistema usmerjenega
izobraževanja, sistema cen, davčnega sistema itd. Skupščina bo morala v prihodnjem letu usmeriti svojo pozornost predvsem na ta področja, pa tudi na spreminjanje in
dopolnjevanje tistih zakonov, ki so formalno sicer usklajeni z ustavo, pa zahteva njihove spremembe in dopolnitve nadaljnje uveljavljanje in poglabljanje socialističnih
samoupravnih odnosov, bodisi na področju družbenoekonomske ureditve, bodisi na področju družbenopolitičnega sistema. Z enako zavzetostjo bo morala skupščina
stalno, tekoče in temeljito ugotavljati, kako se izvajajo
sprejeta politika in akti, spremljati stanje in razvoj na
posameznih področjih in na podlagi razvoja družbenoekonomskih in družbenopolitičnih odnosov ter ocen družbenopolitičnih, samoupravnih, upravnih in strokovnih
dejavnikov in ob njihovem sodelovanju presoditi ali obstajajo objektivne družbene potrebe, da se zaradi uresničevanja ustave in zakona o združenem delu na novo
oblikuje politika na določenih področjih oziroma spremenijo in dopolnijo posamezni zakoni in drugi akti skupščine. Pomembno mesto je v programu namenjeno tudi
obravnavi aktov, ki jih sprejemajo zbori Skupščine SFRJ,
obravnavi katerih bodo morali delegati in delegacije ter
njihove delegatske skupine, kakor tudi vsi drugi družbeni dejavniki, ki sodelujejo v delegatskem in skupščinskem odločanju, posvečati še večjo pozornost kot doslej.
Iz vsebinskega vidika je program odprt, kar pomeni, da
ne predstavlja dokumenta, ki ga med letom ne bi bilo
mogoče spreminjati ter dopolnjevati, tako glede uvrščanja novih ali odlaganja zastavljenih nalog kakor glede
spreminjanja prioritet, odvisno od ocene razmer in potreb v republiki. Pri tem bo potrebno izhajati iz načela, da
morajo imeti pri uresničevanju programa prednost tista
vprašanja, za katere imajo delovni ljudje in občani v
temeljnih samoupravnih organizacijah in skupnostih še
poseben interes ter iz načela, da imajo vsi družbeni
dejavniki, ki so sodelovali pri oblikovanju in sprejemanju
programa možnost in odgovornost, da sproti predlagajo
skupščini v obranavo družbeno najbolj pomembna in
aktualna vprašanja. To pomeni, da uveljavljamo tudi pri
programiranju dela skupščine načelo kontinuiranega
programiranja.
Drugačna pa bo morala biti narava periodičnih delovnih programov dela zborov Skupščine SR Slovenije, ki
bodo v začetku vsakega trimesečja določeni na podlagi
sprejetega delovnega programa. Iz periodičnih delovnih
programov bodo morali biti razvidni naši konkretni dogovori z Izvršnim svetom in z republiškimi upravnimi organi, z družbenopolitičnimi organizacijami v republiki in
drugimi družbenimi dejavniki, katera vprašanja bodo na
dnevnih redih posameznih sej zborov v posameznem
tromesečju. Periodični delovni programi bodo predstavljali skupno čvrsto delovno obvezo za vse dejavnike, ki
na ta ali drug način sodelujejo pri skupščinskih odločitvah.
II.
Program dela zborov Skupščine SR Slovenije je izredno obsežen, saj so izredno obsežne tudi naloge, ki so
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pred skupščino v tem mandatnem obdobju. Uresničevanje programa bo brez dvoma zahtevalo velike napore
delegacij, delegatov, občinskih skupščin, družbenopolitičnih organizacij in drugih družbenih dejavnikov, ki se
vključujejo v proces skupščinskega dela. Zato bo potrebno posebno pozornost posvetiti načinu uresničevanja delovnega programa.
Med številnimi vprašanji, ki jih program vsebuje, je
potrebno zagotoviti absolutno prioriteto reševanju tistih
političnih nalog, ki jih je potrebno na podlagi resolucij
Zveze komunistov Jugoslavije in Slovenije ter Zveze
sindikatov ter dokumentov drugih družbenopolitičnih organizacij, kakor tudi na podlagi ocene družbenoekonomskih in političnih razmer v republiki prvenstveno reševati. Tako prioriteto je potrebno vsekakor zagotoviti nadaljnjemu dograjevanju političnega sistema (npr. področja informatike, sistem državne uprave, družbeni
sveti), dograjevanju družbenoekonomskega sistema in
družbenoekonomskih odnosov v republiki in v federaciji
(npr. sistem družbenega planiranja, sistem svobodne
menjave dela, razširjena reprodukcija, temelji sistema
cen, celotno področje stanovanjskega gospodarstva) ter
izvajanju konkretnih nalog in ukrepov, ki jih postavlja
pred skupščino sprejeta resolucija o politiki izvajanja
srednjeročnega družbenega plana SR Slovenije v letu
1979. Vsi napori delegatov, skupščin družbenopolitičnih
skupnosti, izvršnih in upravnih organov ter družbenopolitičnih dejavnikov v republiki se morajo usmeriti v razreševanje teh prednostnih nalog. Premiki ali odlaganja v
programu predvidenih vprašanj in nalog, do katerih
utegne priti glede na obsežnost programa in na predvidene roke, nikakor ne bi smeli vplivati na pravočasno
pripravo, obravnavo in razreševanje nalog, ki so oziroma
bodo tekom izvajanja programa ocenjene kot prednostne. Premiki ali odlaganja tudi ne bi smela biti taka,
da bi onemogočala obravnavo vsebinsko zaokroženih
sklopov na isti seji, kar bistveno olajšuje delo delegacije
in delegatov.
Uspešno uresničevanje programa je v mnogem odvisno tudi od oblik in metod skupščinskega dela. Te morajo biti take, da bodo olajšale delo delegacijam v temeljnih samoupravnih organizacijah in skupnostih, konferencam delegacij in občinskim skupščinam pri oblikovanju smernic ter pri določanju temeljnih stališč za delo
delegatov v zborih Skupščine SR Slovenije. V ta namen
bo potrebno nadaljevati z metodami in oblikami, ki smo
jih že začeli uveljavljati, jih še dalje izpopolnjevati ter
iskati nove, še primernejše in učinkovitejše načine dela.
Nadalje bo potrebno razvijati zlasti naslednje metode
in oblike skupščinskega dela:
- dnevne rede sej zborov bo potrebno še nadalje
oblikovati tako, da bodo na eni seji obravnavani vsebinsko zaokroženi sk/op/vprašanj iz tematskega in zakonodajnega področja, da bi tako omogočili delegatom v
temeljnih samoupravnih organizacijah in skupnostih, občinskim skupščinam, njihovim skupinam za pošiljanje
delegatov v Zbor združenega dela in Zbor občin republiške skupščine, družbenopolitičnim organizacijam in drugim družbenim dejavnikom bolj organizirano in načrtno
delo, na podlagi celovite ocene stanja in razmer ter iz nje
izhajajočih predlogov ukrepov. To bi omogočilo tudi delegiranje najbolj kvalificiranih delegatov na posamezne
seje Zbora združenega dela in Zbora občin, kar je eden
od pogojev za uresničevanje načela zamenljivega delegata.
Vsebinsko zaokroženi sklopi bodo seveda mnogo jasneje razvidni iz periodičnih delovnih programov, dasi so
nakazani že tudi v predloženem predlogu (npr. pri posameznih temah so v obrazložitvi teme navedeni tudi zakoni, ki naj bi bili obravnavani istočasno s programirano
temo; zakoni so v zakonodajnem delu predloga razvrščeni po posameznih vsebinskih sklopih;
- za uvod v obravnavo posameznih vsebinsko zaokroženih sklopov morajo biti skupščini predložene analize
oziroma ocene stanja na posameznih področjih s predlogi sistemskih rešitev in drugih ukrepov, ki jih je potrebno na tem področju podvzeti. Le tako bo omogočen
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delegacijam in delegatom celovit vpogled v stanje na
določenem področju, kar jim bo olajšalo sprejemanje
odločitev pri določanju politike oziroma pri oblikovanju
posameznih zakonskih in drugih aktov, s katerimi naj bi
se razmere na tem področju uskladile s sprejeto politiko;
- Skupščina SR Slovenije naj bi se v bodoče omejevala le na bistvene odločitve, se pravi za take odločitve,
s katerimi se opredeljuje politika na določenem področju, kadar gre za bistvenejše posege v stanje na tem
področju ali kadar gre za dograjevanje sistemskih rešitev. V okviru dogovorjene politike pa bi se morali vedno
bolj uveljavljati Izvršni svet in republiški upravni organi,
da bi na podlagi svoje ustavno opredeljene odgovornosti
usklajevali stanje na posameznih področjih s temeljno
politiko, ki jo je določila skupščina. S tem v zvezi bo
potrebno zlasti na zakonodajnem področju dosledneje
izvajati že sprejeto resolucijo o zakonodajni politiki republike. Prizadevati si bo treba, da bodo zakoni razbremenjeni pretirane kazuistike in drugih sestavin, ki ne sodijo
v zakon in da bodo vsebovali res načelne, politične
odločitve. S takim pristopom bo mogoče pritegovati delegate k oblikovanju aktov že v fazi predlogov za izdajo
in osnutkov zakona in v večji meri spodbuditi Izvršni svet
in republiške upravne organe za izdajanje izvršilnih
predpisov, s katerimi je mogoče urediti mnogo vprašanj,
ki so sedaj po nepotrebnem predmet zakonskega urejanja in obremenjujejo delegacije.
Zbore bo mogoče razbremeniti njihovega obsežnega
dela, če bodo poročila o izvajanju sprejete politike in
aktov obravnavala pristojna delovna telesa, ki bodo potem samo informirala zbore o svojih ugotovitvah, ne da
bi zbori razpravljali o takšnih poročilih kot samostojnih
točkah dnevnega reda. To bo mogoče vselej takrat, kadar taka poročila niso povezana z izdajo novega ali
spremembo obstoječega zakona, ali kadar se ugotovi,
da se politika izvaja v skladu z intencijami v skupščini
sprejete politike in aktov oziroma kadar v uresničevanju
te politike ne prihaja do bistvenih motenj in odstopanj;
- bistveni element, ki lahko odločilno prispeva h kvalitetnejšim odločitvam skupščine je prav gotovo tudi čas,
ki ga bodo imele delegacije in delegati za obravnavo
posameznih gradiv oziroma zakonskih aktov za določanje temeljnih stališč in za njihovo usklajevanje pred
sprejemanjem odločitev v Skupščini SR Slovenije. V nadaljnji praksi skupščinskega dela si bo potrebno prizadevati, da bo v poslovniku skupščine predvideni rok 30
dni, v katerem je treba delegatom zagotoviti gradiva, v
bistvu izjema in da bomo težili za daljšimi roki, ki bodo
delegatom na razpolago za obravnavo zlasti pomembnejših gradiv in aktov;
- metode skupščinskega dela bo potrebno izpopolniti
tudi glede sodelovanja Skupščine SR Slovenije s skupščinami samoupravnih interesnih skupnosti, zlasti v
smeri intenzitete in kontinuiranosti tega sodelovanja, v
smeri večje odgovornosti skupščin samoupravnih interesnih skupnosti in njihovih organov za pripravo problematike, ki naj bi jo obravnavali tudi zbori Skupščine SR
Slovenije in pri obravnavi problematike, o kateri sicer
razpravlja Skupščina SR Slovenije, pa so za vsebino in
način njenega reševanja zainteresirane tudi skupščine
samoupravnih interesnih skupnosti tako s področja
družbenih dejavnosti, kakor tudi s področja materialne
proizvodnje. Posebno pozornost pa bo treba posvetiti
razvijanju metod in oblik sodelovanja med Skupščino SR
Slovenije in skupščinami samoupravnih interesnih skupnosti s področja družbenih dejavnosti, kadar te enakopravno s pristojnimi zbori Skupščine SR Slovenije odločajo o vprašanjih s teh področij;
- nadalje bo potrebno izpolnjevati metode notranjega
dela v Skupščini SR Slovenije, ki naj zagotovijo vpliv
delegacij ter delo skupščine odprejo v še večji meri
tistim družbenim - političnim in strokovnim dejavnikom ki morajo sodelovati ali so zainteresirani za sodelovanje
v procesih nastajanja skupščinske odločitve. Nadaljevati je potrebno z že uveljavljeno prakso, da bodo iz
periodičnih delovnih programov razvidni skupni, konkretni dogovori z družbenopolitičnimi organizacijami in
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drugimi zainteresiranimi družbenopolitičnimi in strokovnimi dejavniki, ki se bodo vključevali v obravnavo posameznih vprašanj, kakor tudi interes skupščinskih zborov
in delovnih teles za vključevanje republiških svetov v
razreševanje sistemskih vprašanj. V periodičnih delovnih programih bo tudi določeno, katero delovno telo ali
funkcionar skupščine bo pri obravnavi posameznih tematsko zaokroženih sklopov nosilec koordinacije dela v
skupščini;
- posebno odgovornost imajo pri pripravi predlogov
za skupščinske odločitve delovna telesa skupščine in
zborov, zato bo potrebno nadaljnjemu razvijanju metod
dela skupščinskih in zborovskih delovnih teles posvečati
še posebno skrb. Komisije skupščine in odbori zborov
bodo morali nadaljevati in še izpopolniti dosedanjo
prakso in vabiti na svoje seje vse zainteresirane družbene dejavnike, zaradi čim boljše osvetlitve obravnavane problematike in priprave predlogov za najustreznejše rešitve. Vso skrb bo potrebno posvetiti še boljši
koordinaciji dela med delovnimi telesi, ki obravnavajo
ista vprašanja, upoštevajoč pri tem specifično vlogo
posameznih zborov, ki so delovna telesa oblikovala.
Začeti bo potrebno tudi s prakso ustanavljanja in imenovanja ad hoc delovnih teles z nalogo, da za zbore preučijo določeno vprašanje, poskrbijo za gradiva za skupščinske obravnave oziroma spremljajo kako se izvajajo
od skupščine oblikovana politika na določenem področju ali posamezen pomembnejši sklep. Sploh bo potrebno delovna telesa skupščine in zborov spodbujati,
da dosledneje spremljajo izvajanje politike, ki jo je določila skupščina, da ugotavljajo stanje na posameznih
področjih družbenega življenja ter spremljajo izvrševanje zakonov in drugih splošnih aktov skupščine;
- posebno vlogo bodo morali v bodoče odigrati t. i.
matična delovna telesa, ki naj bi obravnavala vsa pomembnejša gradiva dvakrat: prvič, še predno se pošlje
gradivo delegacijam v obravnavo, z namenom da ugotovijo ali so dovolj prilagojena potrebam dela delegacij in
ali so iz njih dovolj razvidna opozorila, katera so bistvena
sistemska in razvojna vprašanja, ki jih je potrebno prvenstveno upoštevati ali razrešiti pri obravnavi posameznih zadev, kar naj bi pomagalo usmerjati razprave v
temeljnih samoupravnih organizacijah in skupnostih in
njihovih delegacijah in v občinskih skupščinah; in drugič, da ugotavljajo in obravnavajo stališča in pobude
delegacij in konferenc delegacij in občinskih skupščin
glede posameznih zadev, ugotavljajo stopnjo doseženega soglasja, morebitne razlike in skrbijo, da so stališča delegacij temeljnih samoupravnih organizacij in
skupnosti izražena v predloženih aktih oziroma predvidenih rešitvah.
III.
Program dela Zbora združenega dela, Zbora občin in
Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije za
leto 1979 je razdeljen na tri dele, to je na tematsko
področje, zakonodajno področje in na teme in zakone iz
programov dela zborov Skupščine SFRJ.
V prvem delu (tematsko področje) so najprej navedene
teme iz področja družbenopolitičnega sistema, nato
teme s področja družbenoekonomskih odnosov in
končno teme s področja družbenoekonomskega razvoja.
Iz obrazložitev k posameznim temam je razvidno, v katerih primerih gre za dolgoročne naloge, ki jih bodo zbori
Skupščine SR Slovenije opravljali v vsem mandatnem
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obdobju. V obrazložitvah k posameznim temam je tudi
opozorjeno na zakonske akte, ki jih bo Skupščina SR
Slovenije obravnavala v zvezi s programirano temo.
V drugem delu (zakonodajno področje) so zakoni najprej razvrščeni po tem, ali gre za zakone iz republiške
pristojnosti ali za zakone iz pristojnosti Zbora republik in
pokrajin, ki pa jih Zbor republik in pokrajin sprejema s
soglasjem skupščin socialističnih republik in socialističnih avtonomnih pokrajin. Zakoni iz republiške pristojnosti so dalje razdeljeni na tiste iz področja družbenopolitičnega sistema in na tiste s področja družbenoekonomskih odnosov. Znotraj teh dveh skupin so zakoni razvrščeni po njihovi vsebini oziroma po področjih, ki jih bodo
urejali.
V tretjem delu (teme in zakoni iz programov dela zborov Skupščine SFRJ) so navedene nekatere teme iz
samostojne pristojnosti Zbora republik in pokrajin Skupščine SFRJ ter nekatere teme in zakoni s področja Zveznega zbora Skupščine SFRJ. Navedene so le najpomembnejše teme in zakoni iz programov dela zborov
Skupščine SFRJ. Sicer pa je opozorjeno, da bodo zbori in
delovna telesa skupščine obravnavali še druge teme iz
programov obeh zborov Zvezne skupščine na pobudo
delegacije Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in
pokrajin oziroma na pobudo delegatov iz SR Slovenije v
Zveznem zboru, na pobudo predsedstva Skupščine SR
Slovenije, delovnih teles Skupščine SR Slovenije in njenih zborov ter Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije.
Pri vsaki programirani temi oziroma zakonu je navedeno, kdo je v smislu poslovnika Skupščine SR Slovenije
pooblaščeni predlagatelj gradiva za obravnavo določene teme oziroma zakona, kdo je dolžan za pooblaščenega predlagatelja pripraviti gradivo, dalje je naveden
rok (trimesečje), v katerem bo predvidoma v Skupščini
SR Slovenije stekla obravnava, končno so navedeni
zbori, pristojni za obravnavo posameznega vprašanja.
Če je pri večini vprašanj, ki so uvrščena v program,
naveden kot predlagatelj Izvršni svet, to ne pomeni, da
prihaja iniciativa za obravnavo teh vprašanj in predlogov
izključno od Izvršnega sveta. Programirane naloge so
rezultat skupnih spoznanj družbenopolitičnih organizacij, Skupščine SR Slovenije, Izvršnega sveta in drugih
družbenih dejavnikov. Potreba njihove vključitve tako v
program zborov Skupščine SR Slovenije, kakor tudi v
program Izvršnega sveta, ki je glede na njegove odgovornosti še mnogo obsežnejši, izhaja iz resolucij in dokumentov družbenopolitičnih organizacij, iz resolucije o
politiki izvajanja srednjeročnega družbenega plana SR
Slovenije, iz že sprejetih zakonov in drugih aktov Skupščine SR Slovenije ter iz pobud in predlogov delegatov.

Program ima tudi prilogo, ki je razdeljena na tematsko
področje, zakonodajno področje in na zadeve iz delovnih
programov zborov Skupščine SFRJ.
V prilogi so navedene tiste teme, ki naj bi jih najprej
obravnavala delovna telesa skupščine in zborov. Ce bi
ta ocenila, da je problematika obravnavane materije
take narave, da bi jo morali obravnavati zbori, bi bila ta
vprašanja vključena tudi v dnevne rede sej zborov. V
zakonodajnem delu priloge pa so navedeni zakoni, za
katere se smatra, da niso prioritetnega značaja. Isto
velja tudi za teme in zakone iz delovnih programov Skupščine SFRJ.
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I. DEL
TEMATSKO PODROČJE

1. DRUŽBENOPOLITIČNI SISTEM

1. Izvajanje delegatskega sistema in
uresničevanje delegatskih odnosov v SR
Sloveniji
Gre za dolgoročno nalogo, ki jo bo skupščina opravljala v
vsem mandatnem obdobju.
Skupščina SR Slovenije je v preteklem mandatnem obdobju
sprejela vrsto dokumentov v zvezi z izvajanjem delegatskega
sistema in uresničevanjem delegatskih odnosov v temeljnih
samoupravnih organizacijah in skupnostih, v občinskih skupščinah in v Skupščini SR Slovenije. Ugotoviti je potrebno,
kako se sprejeti dokumenti uresničujejo in opredeliti najaktualnejše naloge za nadaljnji razvoj delegatskega sistema in
uresničevanje delegatskih odnosov v temeljnih samoupravnih
organizacijah in skupnostih ter v skupščinah družbenopolitičnih skupnosti. Hkrati bo treba analizirati tudi uresničevanje
delegatskih odnosov in delegatskih razmerij v samoupravnih
interesnih skupnostih, predvsem na področju družbenih dejavnosti. Pri tem bo potrebno posvetiti posebno pozornost
delu posebnih, združenih in splošnih delegacij za samoupravne interesne skupnosti, prav tako pa tudi delu skupščin
teh skupnosti in njihovemu sodelovanju s skupščinami družbenopolitičnih skupnosti.
V letu 1979 bo skupščina posvetila posebno pozornost
uresničevanju delegatskih odnosov:
- v delegacijah temeljnih samoupravnih organizacij in
skupnosti in konferencah delegacij;
- v občinskih skupščinah kot konferencah delegacij za
Zbor združenega dela in Zbor občin in skupinah delegatov kot
metodi dela občinskih skupščin za pošiljanje delegatov v Zbor
združenega dela in Zbor občin.
Sproti bo treba ugotavljati ali so potrebne spremembe poslovnika Skupščine SR Slovenije oziroma poslovnikov zborov
ter spremembe drugih aktov s tega področja.
Predlagatelji:
Odbori za družbenopolitični oziroma komunalni sistem
Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega
zbora
Gradivo pripravi:
Posebno delovno telo, sestavljeno iz delegatov zborov,
predstavnikov družbenopolitičnih organizacij in delegatov samoupravnih interesnih skupnosti.
Rok obravnave:
III. in IV. trimesečje 1979
Pristojni:
Zbor združenega dela
Zbor občin
Družbenopolitični zbor
obravnavajo tudi skupščine samoupravnih interesnih skupnosti
2. Izhodišča za ureditev družbenega sistema
informiranja
Zaradi pomena informiranja kot sestavine političnega in
delegatskega sistema bo Skupščina SR Slovenije ugotovila ali
informiranje temelji na samoupravnih osnovah, kar omogoča,
da se oblikujejo resnične, celovite, sprotne in razumljive informacije kot osnove za delegatsko, samoupravno in politično odločanje. Pri tem bo posebno pozornost posvetila
krepitvi vloge informativnih dejavnikov, ki prispevajo k utrjevanju družbenoekonomskega položaja delovnih ljudi v zdru-

ženem delu. Prav tako bo skupščina ocenila sedanje stanje
družbenega sistema informiranja, pri čemer bo potreben pregled vseh organov in organizacij, ki zbirajo podatke za potrebe informiranja delovnih ljudi in občanov. Proučila bo
vloge informiranja pri oblikovanju socialistične samoupravne
zavesti delovnih ljudi in občanov, vlogo in funkcijo posameznih dejavnikov v procesu informiranja in zagotavljanje celovitega informiranja delovnih ljudi in občanov, samoupravno
organiziranost informativne dejavnosti ter družbeni vpliv na
vsebino javnega obveščanja in dejavnost sistema informacij.
Glede na pomen organiziranja in delovanja družbenega sistema informiranja v temeljnih samoupravnih organizacijah in
skupnostih, družbenopolitičnih skupnostih, družbenopolitičnih organizacijah ter državnih, upravnih in strokovnih organih
bo temu področju informiranja potrebno posvetiti še posebno
pozornost in ugotoviti ali je organizacija in delovanje le-tega
ustrezno.
S tega področja bo skupščina obravnavala zakon o informacijskem sistemu Slovenije, zakon o statistiki, zakon o določanju, dodeljevanju in uporabi enotne matične številke občanov ter družbeni dogovor o razvoju informacijskih sistemov
na področju javne uprave in določenega dela svobodne menjave dela.
Predlagatelj:
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
Gradivo pripravi:
Republiški komite za družbeno planiranje in informacijski
sistem ter Republiški sekretariat za pravosodje, organizacijo
uprave in proračun
Rok obravnave:
II. trimesečje 1979
Pristojni:
Zbor združenega dela
Zbor občin
Družbenopolitični zbor obravnavajo tudi skupščine samoupravnih interesnih skupnosti
3. Nekateri pojavi in problemi uresničevanja
ustavnosti in zakonitosti
Ustavno sodišče bo Skupščini SR Slovenije predložilo obvestilo o nekaterih pojavih in problemih uresničevanja ustavnosti in zakonitosti. Istočasno bo potrebno oceniti, kako se
uresničujejo stališča Skupščine SR Slovenije o varstvu ustavnosti in zakonitosti iz leta 1976 (Uradni list SRS, št. 25/76).
Predlagatelj:
Ustavno sodišče SR Slovenije
Rok obravnave:
II. trimesečje 1979
Pristojni:
Zbor združenega dela
Zbor občin
Družbenopolitični zbor
4. Uresničevanje ustavne vloge občine kot
temeljne družbenopolitične skupnosti
Gre za dolgoročno nalogo, ki jo bo skupščina opravljala v
vsem mandatnem obdobju.
Skupščina bo spremljala, kako se občine v smislu ustave
razvijajo kot celovite demokratične, samoupravne in temeljne
družbenopolitične skupnosti, zlasti pri uresničevanju sistema
samoupravnega družbenega planiranja in pri uveljavljanju
družbenoekonomskih odnosov, družbenega varstva samoupravnih pravic in družbene lastnine ter nadzora zakonitosti.
V okviru obravnave te problematike bo potrebno tudi ugotoviti, kako občine v skladu z načelom prostovoljnosti in
V
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solidarnosti sodelujejo med seboj na podlagi samoupravnega
sporazumevanja in družbenega dogovarjanja za uresničitev
interesov in potreb delovnih ljudi in občanov v občini, ki jih je
po njihovi naravi mogoče uresničevati le v okviru takšnega
sodelovanja. Oceniti bo potrebno tudi uresničevanje ustavnih
funkcij skupnosti občin kot posebnih družbenopolitičnih
skupnosti.
V letu 1979 bo skupščina:
- ob obravnavi zakona o družbenem planiranju ugotovila
kako se občinske skupščine na področju planiranja uveljavljajo kot dejavniki povezovanja vseh družbenih sil za pospeševanje ustvarjanja pogojev za hitrejši razvoj proizvajalnih sil;
- proučila vlogo občin pri podružbljanju zunanje politike in
mednarodnega sodelovanja, pri čemer bo potrebno vsebinsko opredeliti vlogo občin pri kreiranju in uresničevanju zunanje politike SFRJ. Posebej naj bi bila opredeljena vloga
občin pri razvoju odnosov z občinami oz. mesti v tujini, z
namenom, da se razvijajo ti odnosi v skladu z našo politiko
sodelovanja, hkrati pa, da se doseže večja smotrnost, povezanost in informiranost.
Predlagatelj:
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
Gradivo pripravi:
Posebna medresorska skupina republiških upravnih organov v sodelovanju z Republiško konferenco SZDL in Skupnostjo slovenskih občin
Rok obravnave:
II., III. in IV. trimesečje 1979
Pristojni:
Zbor združenega dela
Zbor občin in
Družbenopolitični zbor
5. Razvoj samouprave v krajevnih skupnostih
Skupščina bo pri tej obravnavi posvetila posebno pozornost vprašanju, kako se krajevne skupnosti v skladu z ustavo,
zakonom o združenem delu in drugo zakonodajo razvija kot
odprta samoupravna posebna interesna skupnost delovnih
ljudi in občanov in kot sestavina družbenopolitičnih in družbenoekonomskih odnosov. Oceniti bo treba tudi, kako se
izvajajo stališča, priporočila in sklepi skupščine o nadaljnjem
samoupravnem razvoju krajevnih skupnosti iz leta 1975 ter
stališča Skupščine SRS iz leta 1977. Pri tem bo treba opredeliti zlasti naloge, ki izhajajo iz zvezne resolucije o razvoju
krajevnih skupnosti na ustavnih temeljih.
Predlagate!j:
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
Gradivo pripravi:
Posebna medresorska skupina republiških upravnih organov v sodelovanju z Republiško konferenco SZDL
Rok obravnave:
IV. trimesečje 1979
Pristojni:
Zbor združenega dela
Zbor občin in
Družbenopolitični zbor
6. Uresničevanje koncepta splošne ljudske
obrambe in družbene samozaščite
Namen te obravnave je spremljanje uresničevanja procesa
podružbljanja splošne ljudske obrambe in družbene samozar
ščite ter krepitev vseh oblik družbene samozaščite in njihovega povezovanja v celovit sistem samozaščitnega in
obrambnega usposabljanja vseh delovnih ljudi in občanov v
temeljnih samoupravnih organizacijah in skupnostih, kot jamstva in sestavine uveljavljanja in varovanja socialistične samoupravne demokracije in družbenopolitičnega sistema in sprejem nadaljnjih usmeritev na tem področju. S področja civilne
zaščite bo potrebno še posebej proučiti stanje izgradnje zaklonišč ter uporabo sredstev, ki se zbirajo v ta namen.
S tega področja bo skupščina obravnavala zakon o spremembah i in dopolnitvah zakona o ljudski obrambi, zakon o
družbeni samozaščiti in zakon o notranjih zadevah.
Predlagatelj:
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
Gradivo pripravita:
Republiški sekretariat za ljudsko obrambo in
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Republiški sekretariat za notranje zadeve
Rok obravnave:
II. trimesečje 1979
Pristojni:
Zbor združenega dela
Zbor občin in
Družbenopolitični zbor
7. Stališča za delovanje enotnega sistema
organizacije, odgovornosti in obveznosti v
primerih elementarnih nesreč v SR Sloveniji
Skupščina je v IV. trimesečju 1978 sprejela osnutek stališč
za delovanje enotnega sistema organizacije, odgovornosti in
obveznosti v primerih elementarnih nesreč v SR Sloveniji in
naložila izvršnemu svetu pripravo predloga tega akta.
Predlagatelj:
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
Gradivo pripravi:
Republiški sekretariat za urbanizem
Rok obravnave:
I. trimesečje 1979
Pristojni:
Zbor združenega dela,
Zbor občin in
Družbenopolitični zbor
8. Uresničevanje resolucije o zakonodajni
politiki republike
Skupščina SR Slovenije je v letu 1977 sprejela resolucijo o
zakonodajni politiki republike. Potrebno je oceniti njeno izvajanje, zlasti z vidika vključevanja delegatske baze v nastajanje
in sprejemanje zakonov ter drugih aktov. Oceniti bo potrebno
tudi, kako se uresničuje zahteva resolucije, da naj se čimvečje
število družbenih odnosov ureja s samoupravnimi sporazumi,
družbenimi dogovori in drugimi splošnimi akti. Posebno pozornost bo ob ocenjevanju uresničevanja resolucije potrebno
posvetiti tudi vprašanju, kako izvršni svet in drugi upravni
organi uresničujejo svoje funkcije na področju sprejemanja
podzakonskih aktov.
Predlagatelj:
Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije
Gradivo pripravi:
Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije v
sodelovanju s Sekretariatom Izvršnega sveta za zakonodajo
Rok obravnave:
II. trimesečje 1979
Pristojni:
Zbor združenega dela
Zbor občin in
Družbenopolitični zbor

II. DRUŽBENOEKONOMSKI ODNOSI
1. Izvajanje stališč, priporočil in sklepov o
uresničevanju zakona o združenem delu v SR
Sloveniji
Gre za dolgoročno nalogo, ki jo bo skupščina opravljala v
vsem mandatnem obdobju. Skupščina SR Slovenije je v
marcu 1978, ob obravnavi informacije o uresničevanju zakona
o združenem delu v SR Sloveniji, sprejela stališča, priporočila
in sklepe o uresničevanju zakona o združenem delu v SR
Sloveniji. Oceniti je treba, kako se izvaja v tem aktu določena
politika v SR Sloveniji. Potrebno bo med drugim ugotoviti tudi
kako poteka uresničevanje samoupravnega družbenega planiranja v temeljnih samoupravnih organizacijah in skupnostih, dohodkovnih odnosov, svobodne menjave dela, zlasti
med delavci temeljnih organizacij in delavci skupnih služb,
dohodkovnih odnosov med proizvodnjo in trgovino, preobrazbe bančništva in zavarovalstva (posebno glede uveljavljanja
internih bank in finančnih služb) ter uresničevanje samoupravne organiziranosti.
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V letu 1979 bo skupščina obravnavala zlasti:
- povezovanje temeljnih organizacij združenega dela in
uveljavljanje družbenoekonomskih odnosov v delovnih organizacijah in sestavljenih organizacijah združenega dela;
- ustanavljanje temeljnih organizacij združenega- dela na
področju družbenih dejavnosti;
- samoupravno organiziranost in družbenoekonomske odnose organizacij, ki se ukvarjajo s prometom blaga in storitev
s tujino,
- povezovanje proizvodnih organizacij z organizacijami, ki
se ukvarjajo s prometom blaga in storitev;
- skladnost samoupravnih splošnih aktov organizacij združenega dela z zakonom o združenem delu.
Predlagatelj:
Komisija za spremljanje izvajanja zakona o združenem delu
Rok obravnave:
IV. trimesečje 1979
Gradivo pripravi:
Komisija za spremljanje izvajanja zakona o združenem delu
v sodelovanju z Republiškim sekretariatom za delo, Republiškim svetom Zveze sindikatov Slovenije SIS, Gospodarsko
zbornico in Družbenim pravobranilcem samoupravljanja SR
Slovenije
Pristojni:
Zbor združenega dela
Zbor občin in Družbenopolitični zbor
2. Problematika produktivnosti dela in
izkoriščanja zmogljivosti ter reprodukcijske
sposobnosti gospodarstva
Gre za dolgoročno nalogo, ki jo bo skupščina opravljala v
tem in v naslednjih letih.
Glede na to, da produktivnost dela neposredno vpliva na
dinamiko rasti celotnega družbenega proizvoda, kar se v
srednjeročnih načrtih postavlja kot ena temeljnih nalog družbenega razvoja na sploh, je potrebno v posebni analizi proučiti vzroke, zakaj glede produktivnosti zaostajamo za planskimi predvidevanji ter predlagati ukrepe, ki bi odpravili negativne tendence na tem področju. Analiza naj zajame poleg
materialne proizvodnje tudi svobodno menjavo dela. V zvezi s
kakovostnimi dejavniki, ki se sintetično izražajo v produktivnosti dela, naj bodo posebej obravnavana vprašanja hitrejšega vključevanja ter učinkovitejše rabe znanja, raziskovalnega dela in inovacij v delovnih procesih, modernizacije delovnih procesov, predvsem v avtomatizaciji in racionalizaciji,
boljšem izkoriščanju proizvodnih zmogljivosti, smotrnejši
izrabi delovnega časa, vprašanju sodobne organizacije dela,
varčnosti rabe energije in surovin ter smotrnejšemu zaposlovanju ter vprašanju dolgoročnega in planskega vključevanja v
mednarodno menjavo dela. Ob obravnavi zakona o sredstvih
skupnih rezerv in zakona o zajamčenem osebnem dohodku
bo treba posebno pozornost posvetiti organizacijam združenega dela, ki poslujejo z izgubo.
V letu 1979 bo skupščina obravnavala problematiko produktivnosti dela in izkoriščanja zmogljivosti na področju industrije.
Predlagatelj:
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
Gradivo pripravi:
Republiški sekretariat za industrijo v sodelovanju z drugimi
ustreznimi republiškimi upravnimi organi,
Gospodarsko zbornico in sindikati
Rok obravnave:
III. trimesečje 1979
Pristojna:
Zbor združenega dela in Zbor občin
Obravnava tudi Skupščina Raziskovalne skupnosti Slovenije
3. Uresničevanje sistema samoupravnega
sporazumevanja in družbenega dogovarjanja
Gre za dolgoročno nalogo, ki jo bo skupščina opravljala v
vsem mandatnem obdobju.
Glede na vlogo in pomen samoupravnega sporazumevanja
in družbenega dogovarjanja kot temeljnega načina usklajevaporočevalec

nja interesov o skupnih in splošnih zadevah naj gradivo ugotovi, v kolikšni meri je pri samoupravnem sporazumevanju in
družbenem dogovarjanju zagotovljeno uveljavljanje odločilne
vloge delavcev, delovnih ljudi in občanov, v kolikšni meri to
vpliva oziroma krepi samoupravni položaj delavcev v organizacijah združenega dela ter delovnih ljudi in občanov v krajevnih skupnostih in v kolikšni meri so pri tem udeležene
znanstvene in strokovne institucije. Poseben poudarek naj bo
dan uresničevanju sprejetih sporazumov in dogovorov ter
možnim posledicam neupoštevanja le-teh. Razprava o tej
problematiki naj pokaže, kakšni ukrepi so potrebni na tem
področju.
V letu 1979 bo skupščina obravnavala zlasti:
- samoupravno sporazumevanje o združevanju dela delavcev v temeljnih organizacijah združenega dela;
- samoupravno sporazumevanje in družbeno dogovarjanje
pri planiranju družbenega in materialnega razvoja;
- samoupravno sporazumevanje na področju pridobivanja
in razporejanja dohodka in čistega dohodka.
Predlagatelj:
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
Gradivo pripravi:
Republiški komite za družbeno planiranje in informacijski
sistem v sodelovanju z Republiškim svetom Zveze sindikatov
Slovenije
Rok obravnave:
II. trimesečje 1979
Pristojni:
Zbor združenega dela
Zbor občin in
Družbenopolitični zbor
Obravnavajo tudi Skupščine samoupravnih interesnih
skupnosti
4. Uresničevanje sklepov in stališč skupščine
SR Slovenije o obmejnem gospodarskem
sodelovanju s sosednjimi državami
Skupščina SR Slovenije je sprejela v letu 1975 sklepe in
stališča o obmejnem gospodarskem sodelovanju s sosednjimi
državami. Oceniti je treba kako se sprejeti sklepi in stališča
uresničujejo in kako se, oz. se bodo v skladu s sprejetimi
mednarodnimi sporazumi, dograjevale oblike obmejnega gospodarskega sodelovanja.
Predlagatelj:
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
Gradivo pripravi:
Republiški komite za ekonomske odnose s tujino
Rok obravnave:
IV. trimesečje 1979
Pristojni:
Zbor združenega dela
Zbor občin in
Družbenopolitični zbor
5. Ocena razvoja družbenoekonomskih
odnosov v samoupravnih interesnih skupnostih
materialne proizvodnje
Gre za dolgoročno nalogo, ki jo bo skupščina opravljala v
tem in v naslednjih letih.
Gradivo naj bi na podlagi analiz posamičnih dejavnosti
gospodarske infrastrukture povzelo temeljne ugotovitve, podalo skupno oceno razvoja v samoupravnih interesnih skupnostih materialne proizvodnje in usmeritev za nadaljnje delo
na tem področju. Potrebno bo tudi analizirati kako se v okviru
samoupravnih interesnih skupnosti materialne proizvodnje
združujejo sredstva za financiranje dejavnosti posebnega
družbenega pomena in predlagati ukrepe za izvedbo nalog na
področju teh dejavnosti, ki so sprejete z dogovorom o temeljih družbenega plana SR Slovenije.
Cilj analize naj bi bila uskladitev veljavne zakonodaje z
zakonom o združenem delu in z zakonom o skupnih osnovah
svobodne menjave dela.
V okviru celotne analize bosta obravnavana:
- stanje in uveljavljanje samoupravnih družbenoekonomskih odnosov v vodnem gospodarstvu;
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- uresničevanje samoupravnih družbenoekonomskih odnosov na področju komunalnega gospodarstva.
Predlagatelj:
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
Gradivo pripravi:
Posebna medresorska skupina Izvršnega sveta Skupščine
SR Slovenije
Rok obravnave:
I., III. in IV. trimesečje 1979
Pristojna:
Zbor združenega dela in
Zbor občin
6. Družbeni dogovor o osnovah za oblikovanje
sredstev za osebne dohodke in za prisvajanje
osebnih dohodkov
V pripravi je družbeni dogovor o osnovah za oblikovanje
sredstev za osebne dohodke in za prisvajanje osebnih dohodkov, ki naj bi opredelili temeljne skupne osnove za urejevanje
odnosov pri oblikovanju sredstev za osebne dohodke in pri
prisvajanju osebnih dohodkov. Ta dogovor naj bi predstavljal
razčlenitev in konkretizacijo zakonskih določil, ki bi pomagala v izpeljavi praktičnih rešitev. Gre za konkretizacijo zakona o združenem delu glede družbenoekonomskih kriterijev,
osnov in meril, ki so lahko skupna v celotnem združenem
delu.
V okviru te teme bo Družbenopolitični zbor obravnaval tudi
osnutek stališč o pridobivanju in razporejanju dohodka ter
uveljavljanju načel delitve po delu in rezultatih dela.
Predlagatelj:
Republiški svet Zveze sindikatov Slovenije
Gradivo pripravi:
Koordinacijski odbor Republiškega sveta za vprašanja
družbene ureditve
Rok obravnave:
I. in II. trimesečje 1979
Pristojni:
Zbor združenega dela in
Zbor občin
Družbenopolitični zbor
7. Uresničevanje samoupravnih
družbenoekonomskih odnosov v
stanovanjskem gospodarstvu
Proučiti je potrebno samoupravno organiziranost in uveljavljanje novih družbenoekonomskih odnosov na tem področju ter proučiti vlogo občin in krajevnih skupnosti na
področju stanovanjskega gospodarstva. Hkrati je treba proučiti ustreznost veljavnih predpisov, jih uskladiti z zakonom o
združenem delu in proučiti' možnost kompleksne ureditve
tega področja v enotnem zakonu.
Predlagatelj:
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
Gradivo je pripravil:
Republiški svet Zveze sindikatov Slovenije in CK ZKS in
Republiški sekretariat za urbanizem
Rok obravnave:
II. trimesečje 1979
Pristojni:
Zbor združenega dela
Zbor občin in
Družbenopolitični zbor
Skupščina skupnosti socialnega varstva Slovenije
8. Analiza davčne politike v SR Sloveniji
Analiza naj bi prikazala vse vidike davčne politike v republiki ter bo služila na podlagi stališč, sprejetih v Skupščini SR
Slovenije kot osnova za revizijo davčnega sistema, kar bo
zahtevalo sprejetje zakona o davku iz dohodka temeljnih
organizacij združenega dela, zakona o davkih občanov in
zakona o službi družbenih prihodkov.
Predlagatelj:
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
Gradivo je pripravil:
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Republiški sekretariat za finance
Rok obravnave:
II. trimesečje 1979
Pristojna:
Zbor združenega dela in
Zbor občin
9. Izhodišča za samoupravni sporazum o delitvi
dela in o samoupravni organiziranosti zdravstva
v SR Sloveniji
Namen tega sporazuma je doseči boljšo strokovno in samoupravno povezanost zdravstvenih organizacij kot tudi med
zdravstvenimi organizacijami in skupnostmi, določiti usklajene z dohodkovnimi možnostmi optimalne potrebe po zdravstvenih zmogljivostih, uveljaviti učinkovite, vendar racionalnejše oblike zdravstvenega varstva in hitrejše uresničevanje
vrednostnih ter planskih nalog, odpraviti neracionalno večtirnost pri razvijanju nekaterih zdravstvenih zmogljivosti ter
odpraviti nekatera razvojna neskladja med posameznimi
zdravstvenimi dejavnostmi.
Predlagatelj:
Izvršni odbor Skupščine Zdravstvene skupnosti Slovenije
Rok obravnave:
II. trimesečje 1979
Pristojni:
Zbor združenega dela in
Zbor občin
Skupščina zdravstvene skupnosti Slovenije

III. Družbenoekonomski razvoj
1. Spremembe in dopolnitve družbenega
dogovora o temeljih družbenega plana SR
Slovenije za obdobje 1976 do 1980 z aneksom k
družbenemu dogovoru o temeljih družbenega
plana SR Slovenije za obdobje 1976 do 1980
Obrazložitev bo poslal Izvršni svet.
Predlagatelj:
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
Gradivo pripravi:
Republiški komite za družbeno planiranje in informacijski
sistem
Rok obravnave:
I. trimesečje 1979
Pristojni:
Zbor združenega dela
Zbor občin in
Družbenopolitični zbor
Obravnavajo tudi Skupščine samoupravnih interesnih
skupnosti
2. Analiza zaključnih računov za leto 1978
V skladu s skupščinskimi stališči in sklepi ob obravnavi
resolucije o politiki izvajanja družbenega plana SR Slovenije
za obdobje 1976-1980 v letu 1979 naj analiza zaključnih
računov za leto 1978 prikaže osnovne poslovne rezultate in
razporeditve dohodka, predvsem pa naj odgovori na vprašanje, kako so delavci v temeljnih organizacijah združenega
dela na podlagi kazalcev gospodarjenja, opredeljenih v zakonu o združenem delu, ocenili rezultate gospodarjenja in
možnosti za razporejanje celotnega prihodka v skladu z njihovimi potrebami in sprejetimi obveznostmi. V okviru analize naj
se opredelijo tudi ukrepi, ki bi bili potrebni za odpravo ugotovljenih motenj v gospodarjenju.
Predlagatelj:
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
Gradivo pripravi:
Posebna medresorska skupina Izvršnega sveta Skupščine
SR Slovenije v sodelovanju s sindikatom, Gospodarsko zbornico in Službo družbenega knjigovodstva
poročevalec

Rok obravnave:
II. trimesečje 1979
Pristojen:
Zbor združenega dela
3. Uresničevanje skladnejšega regionalnega
razvoja SR Slovenije
Analiza naj pokaže, kako se uresničuje politika skladnejšega regionalnega razvoja, opredeljenega z družbenim planom SR Slovenije ter z zakonom in dogovorom o pospeševanju skladnejšega regionalnega razvoja v SR Sloveniji; v tem
okviru naj zlasti pokaže, kako se uresničuje politika pospešenega razvoja manj razvitih in manj razvitih obmejnih območij
z vidika neposrednega dohodkovnega povezovanja in združevanja dela in sredstev TOZD z razvitejšim in manj razvitih
območij, skupnih oblikovanj razvojnih programov v okviru
samoupravnih interesnih skupnosti materialne proizvodnje in
družbenih dejavnosti ter bank in z vidika skupno dogovorjenega obsega pravic glede družbenega standarda in socialne
zaščite delovnih ljudi in občanov, z vidika zaposlovanja in z
vidika vračanja naših delavcev z dela v tujini in njihovega
zaposlovanja; analiza naj po potrebi vsebuje tudi zasnovo za
sprejem potrebnih ukrepov za spodbujanje ekonomskega interesa delavcev v TOZD na razvitejših in manj razvitih območij
za neposredno združevanje dela in sredstev, hkrati pa naj po
potrebi opredeli tudi ugotovitve, na katerih naj temelji politika
na tem področju v naslednjem srednjeročnem obdobju,
vključno z ustreznimi pobudami za revizijo normativnih aktov
oziroma družbenega dogovora.
Predlagatelj:
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
Gradivo pripravi:
Komisija za pospeševanje skladnejšega regionalnega razvoja
Rok obravnave:
II. trimesečje 1979
Pristojni:
Zbor združenega dela
Zbor občin in
Družbenopolitični zbor
Obravnavajo tudi skupščine samoupravnih interesnih skupnosti
4. Poročilo izvršnega sveta skupščine SR
Slovenije o uresničevanju družbenega plana SR
Slovenije v razdobju 1976 do 1980 v letu 1979
Poročilo naj pokaže, kako se uresničuje družbeni plan SR
Slovenije v letu 1979, pri čemer naj v skladu s skupščinskimi
stališči in sklepi ob obravnavi te resolucije zlasti osvetli, kako
se uresničujejo naloge v zvezi z uveljavljanjem samoupravnega družbenega planiranja, zagotavljanjem stabilnejše gospodarske rasti, učinkovitejšem vključevanju v mednarodno
menjavo ter dograjevanjem sistema in opredeljevanjem osnov
za razporejanje čistega dohodka za vse vrste porabe. Poročilo
naj odgovori tudi na vprašanje uresničevanja samoupravnih
dohodkovnih odnosov v družbeni reprodukciji.
V okviru teh poglavitnih vprašanj naj poročilo da tudi informacijo o temeljnih organizacijah, ki ne izvajajo sporazuma o
razporejanju dohodka, o dohodkovnih možnostih za uresničevanje programov družbenih dejavnosti in o sistemu solidarnosti na področju družbenih služb.
To poročilo naj zajame tudi problematiko uresničevanja
akcijskega programa za izvajanje dogovorov o temeljih družbenega plana Jugoslavije za razvoj agroindustrijskega kompleksa.
Poročilo Izvršnega sveta o izvajanju družbenega plana naj
bi bilo osnova oziroma ključni ekonomsko in politično-analitični dokument, ki mora vsebovati tudi predloge ukrepov za
uskladitev ekonomskih gibanj s planskimi in resolucijskimi
nalogami do konca letošnjega leta, kot tudi osnovna izhodišča za uresničevanje družbenega plana v naslednjem letu.
Kot podlaga za obravnavo poročila Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije o uresničevanju družbenega plana SR
Slovenije v letu 1979 bosta služili tudi:
- analiza Zavoda SR Slovenije za družbeno planiranje o

uresničevanju družbenega plana SR Slovenije v letu 1978 in
1979 ter
- poročilo podpisnikov družbenega dogovora o uresničevanju dogovora o temeljih družbenega plana SR Slovenije v
letih 1978 in 1979.
Predlagatelj:
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
Rok obravnave:
II. trimesečje 1979
Pristojni:
Zbor združenega dela
Zbor občin
Družbenopolitični zbor
Obravnavajo tudi skupščine samoupravnih interesnih skupnosti
5. Resolucija o politiki izvajanja družbenega
plana SR Slovenije za obdobje 1976 do 1980 v
letu 1980
Na podlagi osnovnih izhodišč za uresničevanje družbenega
plana SR Slovenije v letu 1980 bo skupščina obravnavala
osnutek in predlog resolucije o politiki izvajanja družbenega
plana SR Slovenije v letu 1980.
Hkrati z osnutkom bo obravnavala aktualizirane analize
uresničevanja družbenega plana SR Slovenije in uresničevanje dogovora o temeljih družbenega plana SR Slovenije v letih
1978 in 1979.
Predlagatelj:
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
Gradivo pripravi:
Republiški komite za družbeno planiranje in informacijski
sistem
Rok obravnave:
IV. trimesečje 1979
Pristojni:
Zbor združenega dela
Zbor občin
Družbenopolitični zbor
Obravnavajo tudi Skupščine
samoupravnih interesnih skupnosti
6. Vključevanje organizacij združenega dela v
SR Sloveniji v hitrejši razvoj manj razvitih
socialističnih republik in SAP Kosova
Informacija naj prikaže, kako Slovenija uresničuje prevzete
obveznosti po družbenem planu Jugoslavije in zveznih zakonov in v tem okviru zlasti namene in obseg neposrednega
združevanja sredstev za razvojne projekte in programe po
načelih skupnih vlaganj, rezultate takega samoupravnega povezovanja dela in sredstev za vidike prenosa znanja, izkušenj,
sodobne tehnologije in organizacije dela ter uveljavljanje
dohodkovnih odnosov; prikaže naj tudi učinkovitost investicijskih vlaganj, posebej pa naj opredeli možnosti in ukrepe za
večji delež neposrednega združevanja v okviru celotnih obveznosti združenega dela v SR Sloveniji na tem področju (nad
20-odstotno neposredno združevanje v okviru obvezne kreditne kvote).
Predlagatelj:
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
Gradivo pripravi:
Republiški komite za družbeno planiranje in informacijski
sistem
Rok obravnave:
II. trimesečje 1979
Pristojni:
Zbor združenega dela
Zbor občin
Družbenopolitični zbor
7. Priprave za sprejem družbenega plana SR
Slovenije za obdobje 1981 do 1985
V pripravah in sprejemanju planov za naslednje srednjeročno plansko obdobje je treba zagotoviti dosledno izvajanje
novega sistema družbenega planiranja, kar med drugim pomeni zahtevno samoupravno sporazumevanje in dogovarjaIX

poročevalec
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nje o temeljih planov samoupravnih organizacij in skupnosti
ter družbenih planov družbenopolitičnih skupnosti. S pripravami naslednjih srednjeročnih planov se bo pričelo že v drugi
polovici leta 1978, v II. četrtletju 1979. leta pa bo Izvršni svet
predložil v obravnavo:
- program dela za pripravo dogovora o temeljih družbenega plana v letih 1981 do 1985, vključno s pripravo dogovora
o temeljih prostorskega plana SR Slovenije,
- analizo razvojnih možnosti SR Slovenije v razdobju 1981
do 1985.
Predlagatelj:
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
Gradivo pripravi:
Zavod SR Slovenije za družbeno planiranje
Rok obravnave:
III. in IV. trimesečje 1979
Pristojni:
Zbor združenega dela
Zbor občin
Družbenopolitični zbor
Obravnavajo tudi skupščine samoupravnih interesnih skupnosti

8. Dogovor o temeljih prostorskega plana SR
Slovenije do leta 1985 z elementi dolgoročnih
ciljev in smeri prostorskega vidika družbenega
razvoja do leta 2000
Predlagatelj:
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
Gradivo pripravi:
Republiški komite za družbeno planiranje in informacijski
sistem
Rok obravnave:
IV. trimesečje 1979
Pristojni:
Zbor združenega dela
Zbor občin in
Družbenopolitični zbor

9. Opredelitev funkcije republiškega proračuna
v sistemu splošne porabe, ter izhodišča za
sestavo republiškega proračuna za leto 1980
V skladu z zakonom o združenem delu in spremembami v
sistemu državne uprave, ko se na nov način ureja financiranje
državnih organov in oblikovanje dohodka delovnih skupnosti
teh organov, je treba analizirati tudi specifični položaj proračuna v sistemu splošne porabe in nakazati konkretne usmeritve za leto 1980 kot prvega leta izvajanja novega sistema. Pri
tem se bo treba posebej opredeliti do funkcije republiškega
proračuna pri zagotavljanju sredstev za intervencije v kmetijstvu in prehrani oziroma do razmejitve med splošno in
skupno porabo. Prav tako bo treba opredeliti izhodišča za
financiranje splošne porabe v dopolnjevanih občinah.
Predlagatelj:
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
Gradivo pripravi:
Republiški sekretariat za pravosodje, organizacijo uprave in
proračun
Rok obravnave:
IV. trimesečje 1979
Pristojna:
Zbor združenega dela in
Zbor občin
10. Energetska bilanca SR Slovenije v letu 1979
z informacijo o poteku izgradnje energetskih
objektov za leto 1978
Energetska bilanca SR Slovenije v letu 1979 mora zajeti
celotno proizvodnjo, nabavo, predelavo in porabo vseh energetskih virov. Gradivo mora zajeti tudi oceno ekonomskih
učinkov te bilance v letu 1979 ter poročilo o izvrševanju
sprejetih ukrepov in akcijskih .programov izvršnega sveta v
zvezi z energetsko situacijo, sprejetih v letu 1976, 1977 in
1978.
Predlagatelj:
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
Gradivo pripravi:
Republiški komite za energetiko
Rok obravnave:
I. trimesečje 1979
Pristojna:
Zbor združenega dela in
Zbor občin

II. DEL
ZAKONODAJNO PODROČJE

A) REPUBLIŠKI ZAKONI
A. DRUŽBENOPOLITIČNI SISTEM
A1 DRŽAVNI ORGANI
1. Zakon o sistemu državne uprave in o
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izvršnem svetu skupščine SR Slovenije ter o
republiških upravnih organih
Predlog zakona:
II. trimesečje 1979
Predlagatelj:
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
Nosilec:
Republiški sekretariat za pravosodje, organizacijo uprave in
poročevalec

proračun
Pristojni:
Zbor združenega dela
Zbor občin
Družbenopolitični zbor
2. Zakon o družbenih svetih
Zakon naj bi na sistemskih osnovah novega zveznega zakona o temeljih družbenih svetov ter o zveznih družbenih
svetih, ki je v pripravi, postavil ureditev družbenih svetov v
SR Sloveniji. Republiški zakon bo nadalje razvil zlasti izhodišča za ustanavljanje in delo družbenih svetov v občinah in
pri organih uprave ter vzpostavil konkretno organizacijo republiških družbenih svetov.
Osnutek zakona:
II. trimesečje 1979
Predlog zakona:
III. trimesečje 1979
Predlagatelj:
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
Nosilec:
Sekretariat Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije za zakonodajo
Pristojni:
Zbor združenega dela
Zbor občin
Družbenopolitični zbor
3. Zakon o organizaciji in delovnem področju
republiških upravnih organov in republiških
organizacij ter samostojnih strokovnih služb
Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije
Zakon predstavlja konkretizacijo ustreznih določb sistemskih zakonov o državni upravi in uskladitev obstoječe organizacijske strukture republiške uprave z dejanskimi potrebami na posameznih področjih iz pristojnosti državne
uprave v republiki. Po sprejetju tega zakona bo Skupščina
SRS sprejela odlok o sestavi republiških- komitejev.
Osnutek zakona:
II. trimesečje 1979
Predlog zakona:
III. trimesečje 1979
Predlagatelj:
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
Nosilec:
Republiški sekretariat za pravosodje, organizacijo uprave
in proračun
Pristojna:
Zbor združenega dela
Zbor občin
4. Zakon o dopolnilnem izobraževanju,
pripravništvu in strokovnih izpitih delavcev v
državnih organih
Zakon bo enotno urejal pripravništvo, strokovne izpite ter
dopolnilno strokovno in družbenopolitično izobraževanje za
vse delavci upravnih organov, pravosodja in drugih državnih organov. Sprememba sedanjih predpisov, ki urejajo to
področje je nujna predvsem zaradi doslej neustrezno urejenih strokovnih izpitov. Stalnega dopolnilnega izobraževanja
v državnih organih doslej ni urejal noben predpis.
Osnutek zakona:
If. trimesečje 1979
Predlog zakona:
III. trimesečje 1979
Predlagatelj:
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
Nosilec:
Republiški sekretariat za pravosodje, organizacijo uprave
in proračun
Pristojni:
Zbor združenega dela
Zbor občin
Družbenopolitični zbor
Skupščina Izobraževalne skupnosti Slovenije
poročevalec

5. Zakon o pravni pomoči
Predlog zakona:
II. trimesečje 1979
Predlagatelj:
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
Nosilec:
Republiški sekretariat za pravosodje, organizacijo uprave
in proračun
Pristojni:
Zbor združenega dela
Zbor občin
Družbenopolitični zbor
6. Zakon o sanitarni inšpekciji
Sprememba zakona je potrebna zaradi uskladitve obveznosti, pravic in odgovornosti družbenopolitičnih skupnosti
in organov državne uprave pri zagotavljanju pravic do
zdravstvenega nadzorstva nad živili, predmeti splošne rabe,
komunalne higiene in drugih vprašanj na področju sanitarnega nadzorstva in pri izvrševanju ukrepov za varovanje
zdravja delavcev v združenem delu.
Predlog za izdajo zakona:
II. trimesečje 1979
Osnutek zakona:
llll. trimesečje 1979
Predlog zakona:
IV. trimesečje 1979
Predlagatelj:
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
Nosilec:
Republiški komite za zdravstveno in socialno varstvo
Pristojni:
Zbor združenega dela
Zbor občin
Družbenopolitični zbor
Skupščina Skupnosti zdravstvenega varstva Slovenije

A2 DRUŽBENOPOLITIČNE
SKUPNOSTI

7. Zakon o območjih občin v SR Sloveniji
Predlog za Izdajo zakona s tezami za osnutek zakona:
III. trimesečje 1979
Predlagatelj:
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
Nosilec:
Republiški sekretariat za pravosodje, organizacijo uprave in
proračun
Pristojen:
Zbor občin
A3 LJUDSKA OBRAMBA, DRUŽBENA SAMOZAŠČITA IN
NOTRANJE ZADEVE
8. Zakon o spremembah in dopolnitvah
zakona o ljudski obrambi
Spremembe in dopolnitve republiškega zakona o ljudski
obrambi bodo potrebne zaradi ustreznih sprememb v zveznem zakonu o ljudski obrambi. Gre za nekatere organizacijske spremembe s tem, da bo bolj izpostavljena vloga subjektivnih sil, zlasti zveza komunistov. V spremembah in dopolnitvah zakona o ljudski obrambi bo še bolj poudarjena
povezava splošnega ljudskega odpora z družbeno samozaščito.
Predlog za izdajo zakona:
II. trimesečje 1979
Osnutek zakona:
III. trimesečje 1979
~

XI

Predlog zakona:
IV. trimesečje 1979
Predlagatelj:
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
Nosilec:
Republiški sekretariat za ljudsko obrambo
Pristojni:
Zbor združenega dela
Zbor občin
Družbenopolitični zbor
9. Zakon o družbeni samozaščiti
Glede na dosedanja spoznanja je potrebno področje
družbene samozaščite urediti s posebnim zakonom v skladu
s smernicami nadaljnjega razvoja družbene samozaščite,
sprejetimi na VIII. kongresu ZKS. Določbe tega zakona bodo
morale biti usklajene z ustreznimi določbami zakona o ljudski obrambi.
Predlog za izdajo z osnutkom zakona:
II. trimesečje 1979
Predlog zakona:
III. trimesečje 1979
Predlagatelj:
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
Nosilec:
Republiški sekretariat za notranje zadeve
Pristojni:
Zbor združenega dela
Zbor občin
Družbenopolitični zbor
10. Zakon o notranjih zadevah
Z novim zakonom, ki bo nadomestil del sedanjega zakona
o družbeni samozaščiti, varnosti in notranjih zadevah, se
ureja področje notranjih zadev in usklajujejo sedaj veljavne
določbe s sistemskimi predpisi, predvsem na področju delovnih razmerij, disciplinske odgovornosti, samoupravljanja
in izobraževanja delavcev, ki delajo na področju notranjih
zadev.
Predlog za izdajo z osnutkom zakona:
II. trimesečje 1979
Predlog zakona:
III. trimesečje 1979
Predlagatelj:
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
Nosilec:
Republiški sekretariat za notranje zadeve
Pristojni:
Zbor združenega dela
Zbor občin
Družbenopolitični zbor
11. Zakon o osebni izkaznici
Spremenile naj bi se določbe sedanjega zakona o podatkih, ki jih vsebuje osebna izkaznica, uvedla matična številka,
obrazec osebne izkaznice pa bi se spremenil tako, da bi
bilo mogoče vpisovati spremembe prebivališča.
Predlog za izdajo zakona:
II. trimesečje 1979
Osnutek zakona:
III. trimesečje 1979
Predlog zakona:
IV. trimesečje 1979
Predlagatelj:
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
Nosilec:
Republiški sekretariat za notranje zadeve
Pristojen:
Zbor občin
12. Zakon o določanju, dodeljevanju in
uporabi enotne matične številke občanov
Predlog za izdajo zakona:
I. trimesečje 1979
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Osnutek zakona:
III. trimesečje 1979
Predlog zakona:
IV. trimesečje 1979
Predlagatelj:
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
Nosilec:
Zavod SR Slovenije za statistiko
Pristojen:
Zbor občin

B. DRUŽBENOEKONOMSKI SISTEM

B1 SVOBODNA MENJAVA DELA

1. Zakon o skupnih osnovah svobodne
menjave dela
Predlog zakona:
II. trimesečje 1979
Predlagatelj:
Izvršni svet Skupščien SR Slovenije
Nosilec:
Odbor Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije za družbene dejavnosti
Pristojni:
Zbor združenega dela
Zbor občin
Družbenopolitični zbor
Obravnavajo tudi skupščine samoupravnih interesnih
skupnosti
2. Zakon o izobraževalnih skupnostih
Zakon o izobraževalnih skupnostih bo nadomestil sedani
zakon o izobraževalnih skupnostih iz leta 1974, na podalgi
katerega delujejo občinske in posebne izobraževalne skupno^
sti in izobraževalna skupnost Slovenije. Na podlagi izkušenj in
njihovega delovanja bo dalje razvijal in konkretiziral v skladu
z zakonom o združenem delu in zakonom o skupnih osnovah
svobodne menjave dela uveljavljene družbenoekonomske odnose v svobodni menjavi dela na področju vzgoje in izobraževanja ter uskladil samoupravno organiziranost na tem področju z ddločbami navedenih zakonov.
Predlog za izdajo zakona:
I. trimesečje 1979
Osnutek zakona:
II. trimesečje 1979
Predlog zakona:
III. trimesečje 1979
Predlagatelj:
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
Nosilec:
Republiški komite za vzgojo in izobraževanje
Pristojni:
Zbor združenega dela
Zbor občin
Družbenopolitični zbor
Skupščina Izobraževalne skupnosti Slovenije
3. Zakon o raziskovalnih dejavnostih in
raziskovalnih skupnostih
Na področju raziskovalne dejavnosti so na podlagi zakona v
združenem delu doseženi prvi premiki pri uveljavljanju novih
družbenoekonomskih odnosov, čeprav se še ohranjajo tudi
stari odnosi. Prav tako je še tudi nedodelan sistem planiranja
raziskovalne dejavnosti. Za pospešitev nadaljnjega razvoja je
treba hitreje razvijati vse oblike svobodne menjave dela, poporočevalec

drobneje opredeliti osnose med udeleženci svobodne menjave dela in dograditi samoupravno organiziranost na tem
področju.
Hkrati s predlogom za izdajo zakona bo skupščina obravnavala tudi informacijo o uresničevanju stališč, priporočil in
sklepov o raziskovalni dejavnosti kot sestavini združenega
dela.
Predlog za izdajo zakona:
I. trimesečje 1979
Osnutek zakona:
II. trimesečje 1979
Predlog zakona:
III. trimesečje 1979
Predlagatelj:
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
Nosilec:
Republiški komite za raziskovalno dejavnost
Pristojni:
Zbor združenega dela
Zbor občin
Družbenopolitični zbor
Skupščina raziskovalne skupnosti Slovenije
4. Zakon o kulturnih skupnostih
Zaradi hitrejšega in doslednejšega uresničevanja določil
ustave in zakona o združenem delu ter potreb neposredne
prakse je potrebno novelitati zakon o kulturnih skupnostih ter
sprejeti določila, s katerimi bo omogočeno razreševanje družbenoekonomskih odnosov med uporabniki in izvajalci storitev na področju kulture.
Predlog za izdajo zakona:
II. trimesečje 1979
Osnutek zakona:
III. trimesečje 1979
Predlog zakona:
IV. trimesečje 1979
(
Predlagatelj:
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
Nosilec:
Republiški komite za kulturo
Pristojni:
Zbor združenega dela
Zbor občin
Družbenopolitični zbor
Skupščina kulturne skupnosti Slovenije
5. Zakon o zdravstvenem varstvu
Zaradi hitrejšega in doslednejšega uresničevanja določil
ustave in zakona o združenem delu ter potreb neposredne
prakse je potrebno natančnejše določiti načela za uresničevanje družbenoekonomskih odnosov med uporabniki in izvajalci zdravstvenega varstva, načela za samoupravno organiziranje uporabnikov in izvajalcev zdravstvenega varstva v zvezi
z uresničevanjem svobodne menjave dela, pogoje za ustanavljanje TOZD zdravstvene dejavnosti, načela usmerjenega izobraževanja zdravstvenih delavcev ter pravice in obveznosti
družbenopolitičnih skupnosti in druga vprašanja na področju
zdravstvenega varstva.
Predlog za izdajo zakona:
II. trimesečje 1979
Osnutek zakona:
III. trimesečje 1979
Predlog zakona:
IV. trimesečje 1979
Predlagatelj:
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
Nosilec:
Republiški komite za zdravstveno in socialno varstvo
Pristojni:
Zbor združenega dela
Zbor občin
Družbenopolitični zbor
Skupščina Skupnosti zdravstvenega varstva
6. Zakon o skupnostih socialnega varstva
Zaradi hitrejšega in doslednejšega uresničevanja določil
poročevalec

ustave in zakona o združenem delu ter potreb neposredne
prakse je potrebno novelirati zakon o skupnostih socialnega
varstva ter sprejeti določila, s katerimi bo omogočeno usklajevanje vseh področij, ki se združujejo v skupnostih socialnega varstva s ciljem, da zagotovijo enakomeren razvoj teh
področij v okviru zagotavljanja socialne varnosti vseh delovnih ljudi in občanov.
Predlog za izdajo zakona:
I. trimesečje 1979
Osnutek zakona:
II. trimesečje 1979
Predlog zakona:
III. trimesečje 1979
Predlagatelj:
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
Nosilec:
Republiški komite za zdravstveno in socialno varstvo
Pristojni:
Zbor združenega dela
Zbor občin
Družbenopolitični zbor
Skupščina skupnosti socialnega varstva Slovenije

7. Zakon o socialnem skrbstvu
Zaradi hitrejšega in doslednejšega uresničevanja določil
ustave in zakona o združenem delu ter potreb neposredne
prakse je potrebno novelirati zakon o socialnem skrbstvu ter
sprejeti določila, s katerimi bo omogočeno razreševanje družbenoekonomskih odnosov med uporabniki in izvajalci storitev socialnega skrbstva.
V zvezi s tem bo zakon vseboval določila o splošnih vprašanjih socialnega skrbstva, organizaciji in izvajanju javnih pooblastil, ki so dana tem skupnostim na podalgi drugih zakonskih predpisov.
Predlog za izdajo zakona:
I. trimesečje 1979
Osnutek zakona:
II. trimesečje 1979
Predlog zakona:
III. trimesečje 1979
Predlagatelj:
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
Nosilec:
Republiški komite za zdravstveno in socialno varstvo
Pristojni:
Zbor združenega dela
Zbor občin
Družbenopolitični zbor
Skupščina Skupnosti socialnega varstva Slovenije
8. Zakon o družbenem varstvu otrok in o
skupnostih otroškega varstva
Zaradi hitrejšega in doslednejšega uresničevanja določil
ustave in zakona o združenem delu ter potreb neposredne
prakse je potrebno novelirati zakon o družbenem varstvu
otrok ter sprejeti določila, s katerimi bo omogočeno razreševanje družbenoekonomskih odnosov med uporabniki in izvajalci storitev na področju družbenega varstva otrok. Zakon bo
vseboval določila o splošnih vprašanjih družbenega varstva
otrok, organizaciji in določbe o uresničevanju svobodne menjave dela kot osnovnega družbenoekonomskega odnosa
med uporabniki in izvajalci.
Predlog za izdajo zakona:
I. trimesečje 1979
Osnutek zakona:
II. trimesečje 1979
Predlog zakona:
III. trimesečje 1979
Predlagatelj:
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
Nosilec:
Republiški komite za zdravstveno in socialno varstvo
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Pristojni:
Zbor združenega dela
Zbor občin
Družbenopolitični zbor
Skupščina socialnega varstva Slovenije
9. Zakon o vzgoji in varstvu predšolskih otrok
Za razliko od obstoječega zakona o vzgojnovarstveni dejavnosti bo novi zakon dal večji poudarek vzgoji ne le otrok v
vzgojnovarstvenih organizacijah, ampak vseh otrok v krajevnih skupnostih, da bi bili tako vsi otroci deležni nekaterih
oblik vzgojnih dejavnosti.
Predlog za izdajo zakona:
I. trimesečje 1979
Osnutek zakona:
II. trimesečje 1979
Predlog zakona:
IV. trimesečje 1979
Predlagatelj:
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
Nosilec:
Republiški komite za vzgojo in izobraževanje
Pristojni:
Zbor združenega dela
Zbor občin
Skupščina Izobraževalne skupnosti Slovenije
10. Zakon o telesnokulturnih skupnostih
Zakon o telesnokulturnih skupnostih bo nadomestil sedanji
zakon o telesnokulturnih skupnostih iz leta 1973. Hkrati ni več
v celoti v skladu z ustavo, pa tudi dosežene izkušnje in razvoj
telesnokulturne dejavnosti terjajo, da se to področje na novo
uredi - v skladu z določbami zakona o združenem delu in
zakona o osnovah svobodne menjave dela.
Predlog za izdajo zakona:
I. trimesečje 1979
Osnutek zakona:
II. trimesečje 1979
Predlog zakona:
IV. trimesečje 1979
Predlagatelj:
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
Nosilec:
Republiški komite za vzgojo in izobraževanje ,
Pristojni:
Zbor združenega dela
Zbor občin
Družbenopolitični zbor
11. Zakon o spremembah in dopolnitvah
zakona o komunalnih dejavnostih posebnega
družbenega pomena
Urejanje družbenoekonomskih odnosov in svobodne menjave na področju komunalnega gospodarstva; posebno po
sprejetju zakona o združenem delu, zahteva spremembe sedanjega zakona tako glede samoupravne organiziranosti kot
tudi dodelave sistema financiranja, odnosno menjave dela in
sredstev. Spremembe in dopolnitve terjajo tudi v Skupščini
SR Sloveniji sprejeta stališča, sklepi in priporočila za oblikovanje in izvajanje prostorske, urbanistične in zemljiške politike v SR Sloveniji.
Predlog za izdajo zakona:
III. trimesečje 1979
Osnutek zakona:
IV. trimesečje 1979
Predlagatelj:
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
Nosilec:
Republiški sekretariat za urbanizem
Pristojna:
Zbor združenega dela
Zbor občin
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B2 DRUŽBENOEKONOMSKI ODNOSI
12. Zakon o zajamčenem osebnem dohodku
Po 131. členu zakona o združenem delu se višina zajamčenega OD določa tudi z zakonom. Predlagani zakon pomeni
uresničitev cit. določbe zakona o združenem delu.
Osnutek zakona:
II. trimesečje 1979
Predlog zakona:
III. trimesečje 1979
Predlagatelj:
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
Nosilec:
Republiški sekretariat za delo
Pristojni:
Zbor združenega dela
Zbor občin
Skupščina skupnosti socialnega varstva Slovenije
13. Zakon o skladih skupnih rezerv
S tem zakonom bo v skladu z načeli zakona o združenem
delu in novega zveznega zakona o sredstvih rezerv na novo
urejeno združevanje sredstev rezerv v skladu skupnih rezerv v
organizacijah združenega dela in v družbenopolitičnih skupnostih. Nova ureditev bo nadomestila obstoječi sistem združevanja in uporabe sredstev skupnih rezerv, opredeljenih z
republiškim zakonom.
Osnutek zakona:
I. trimesečje 1979
Predlog zakona:
II. trimesečje 1979
Predlagatelj:
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
Nosilec:
Republiški sekretariat za finance
Pristojna:
Zbor združenega dela
Zbor občin
14. Zakon o družbeni kontroli cen
Zakon bo urejal pravice in obveznosti organov SRS in občin
pri opravljanju družbene kontrole cen, v skladu z zveznim
zakonom ter delno postopke pri sklepanju samoupravnih
sporazumov in pripravi pravilnikov, ki jih izdaja Zavod za
cene.
Osnutek zakona:
Po sprejetju zveznega zakona
Predlagatelj:
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
Nosilec:
Republiški komite za tržišče in cene
Pristojna:
Zbor združenega dela
Zbor občin
15. Zakon o kompenzacijah
Predlog za izdajo zakona z osnutkom zakona:
III. trimesečje 1979
Nosilec:
Republiški komite za tržišče in cene
Predlog zakona:
IV. trimesečje 1979
Predlagatelj:
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
Pristojna:
Zbor združenega dela
Zbor občin
16. Zakon o zavarovanju in skupnostih
zavarovanja
S tem zakonom bodo v skladu z zveznim zakonom o temeljih sistema premoženjskega in osebnega zavarovanja urejena
predvsem določena vprašanja s področja obveznega zavaroporočevalec

vanja v prometu, ki so bila poprej urejena z zveznimi predpisi.
Republiškega zakona s tega področja doslej še nismo imeli.
Predlog za izdajo zakona z osnutkom zakona:
II. trimesečje 1979
Predlog zakona:
IV. trimesečje 1979
Predlagatelj:
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
Nosilec:
Republiški sekretariat za finance
Pristojen:
Zbor združenega dela
17. Zakon o vpisovanju samoupravnih
interesnih skupnosti in drugih samoupravnih
organizacij in skupnosti v sodni register
Zakon o združenem delu določa nekatere subjekte vpisovanja v sodni register. Poleg tega pa predvideva, da druge
subjekte vpisa določi zakon. Novi republiški zakon bo določil
obveznost vpisa v sodni register za samoupravne interesne
skupnosti, kateri podatki o interesnih, skupnostih se bodo
vpisovali v sodni register in katere listine bo potrebno predložiti ob zahtevi za vpis. Urejal bo tudi druga vprašanja v zvezi z
vpisovanjem interesnih skupnosti v sodni register.
Predlog za izdajo zakona:
II. trimesečje 1979
Osnutek zakona:
IV. trimesečje 1979
Predlagatelj:
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
Nosilec:
Republiški sekretariat za pravosodje, organizacijo uprave in
proračun
Pristojna:
Zbor združenega dela
Zbor občin

B3 DRUŽBENI SISTEM
INFORMIRANJA
18. Zakon o informacijskem sistemu SR
Slovenije
Zakon naj bi celovito uredil sistem informacij (integralni
informacijski sistem SR Slovenije), pri čemer bo izhajal iz
splošnih smernic resolucije Skupščine SFRJ, ustreznega dokumenta, ki bo še predložen Skupščini SR Slovenije ter zveznega zakona, ki naj bi predhodno uredil temelje odnosov na
tem področju.
Zakon naj bi med drugim uredil tudi enotne elemente računalništva in postavil izhodišča za družbeno dogovarjanje in
samoupravno sporazumevanje v smeri poenotenja, racionalizacije in skupnega planiranja ter programiranja razvoja informacijskega sistema.
Predlog za izdajo zakona:
II. trimesečje 1979
Osnutek zakona:
III. trimesečje 1979
Predlagatelj:
Izvršni svet Skupščine S-R Slovenije
Nosilec:
Republiški komite za družbeno planiranje in informacijski
sistem
Pristojni:
Zbor združenega dela
Zbor občin
Družbenopolitični zbor
19. Zakon o statistiki
SR Slovenija še nima zakona o statistiki, čeprav je organizacija statistične službe v republiki in urejanju funkcionalnih
problemov, ki se tičejo zbiranja, obdelovanja in objavljanja
statističnih podatkov, ki imajo pomen za republiko, v republiporočevalec

ški zakonodajni pristojnosti. Statistična služba v SR Sloveniji
uravnava svoje delo z analogno uporabo določb zveznega
zakona, to je zakona o statističnih raziskovanjih, ki imajo
pomen za vso državo, kar pa ne rešuje številnih težavnih
problemov v zvezi s to službo v republiki.
Predlog za izdajo zakona;
II. trimesečje 1979
Osnutek zakona:
III. trimesečje 1979
Predlog zakona:
IV. trimesečje 1979
Predlagatelj:
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
Nosilec:
Zavod SRS za statistiko
Pristojni:
Zbor združenga dela
Zbor občin
Družbenopolitični zbor

Đ4 DRUŽBENO PLANIRANJE
20. Zakon o sistemu družbenega planiranja in o
družbenem planu SR Slovenije
321. člen ustave SR Slovenije določa, da republika s svojimi
predpisi ureja sistem družbenega planiranja; to obveznost ji
nalaga tudi zvezni zakon o temeljih sistema družbenega planiranja in o družbenem planu Jugoslavije. Republiški zakon
bo moral urediti ne samo sistem vsebine, nastajanja, sprejemanja in kontinuitete republiškega družbenega plana, merveč
še tudi številna - v zveznem zakonu nerešena ali le nakazana
vprašan'ja samoupravnega družbenega planiranja kot ene od
temeljnih sestavin družbenoekonomskih odnosov in uveljavljanja odločilne vloge delavcev v temeljnih in drugih organizacijah združenega dela sploh.
Hkrati z zakonom je potrebno pripraviti in predložiti
ustrezno metodologijo planiranja.
Osnutek zakona:
II. trimesečje 1979
Predlog zakona:
III. trimesečje 1979
Predlagatelj:
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
Nosilec:
Republiški komite za družbeno planiranje in informacijski
sistem
Pristojni:
Zbor združenega dela
Zbor občin
Družbenopolitični zbor
21. Zakon o urbanističnem planiranju
Z zakonom o urbanističnem planiranju usklajujemo sedaj
veljavni zakon iz leta 1967 z ustavo, z zakonom o združenem
delu in z zakonom o sistemu družbenega planiranja, upoštevajoč tudi izkušnje pri izvajanju sedaj veljavnega zakona.
Nova ureditev naj upošteva integralno družbeno planiranje in
zagotovi razvoj in ureditev prostora ter njegovo smotrno uporabo na način, da bo možno uresničevati ustavno načelo
neposrednega samoupravnega odločanja delovnih ljudi in
občanov pri sprejemanju skladnih prostorskih odločitev. Pomembni dejavniki pri tem naj postanejo krajevna skupnost,
organizacije združenega dela in samoupravne interesne
skupnosti. Nov sistem urbanističnega planiranja mora zagotoviti prostorske možnosti za planirano družbeno reprodukcijo in zlasti za širše regionalne objekte, ki so podlaga za
hitrejši gospodarski in družbeni razvoj SR Slovenije, ter za
stanovanjsko izgradnjo, ki ima pri tem poudarjen socialen in
gospodarski pomen. V zakonu je potrebno izpeljati novo
organizacijo urbanistične strokovne službe.
XV

Predlog za izdajo zakona:
II. trimesečje 1979
Osnutek zakona:
III. trimesečje 1979
Predlog zakona:
IV. trimesečje 1979
Predlagatelj:
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
Nosilec:
Republiški sekretariat za urbanizem
Pristojni:
Zbor združenega dela
Zbor občin
Družbenopolitični zbor

B5 DRUŽBENOEKONOMSKI POLOŽAJ
KMETOV

22. Zakon o spremembah in dopolnitvah
zakona o gozdovih
Zakon o gozdovih je treba uskladiti z zakonom o združenem
delu. Te uskladitve se bodo nanašale predvsem na vprašanja
samoupravne organiziranosti kmetov v temeljnih obratih kooperantov. Analiza o štiriletnem izvajanju zakona o gozdovih
pa je pokazala, da je potrebno spremeniti tudi določbe, ki
opredeljujejo položaj samoupavnih interesnih skupnosti za
gozdarstvo v smeri krepitve njihove vloge. Dopolniti bo potrebno tudi določbe o ugotavljanju tistega dohodka temeljnih
organizacij združenega dela gozdarstva, ki izvira iz različnih
naravnih proizvodnih pogojev pri gospodarjenju z družbenimi
gozdovi.
Predlog za izdajo zakona z osnutkom zakona:
III. trimesečje 1979
Predlog zakona:
IV. trimesečje 1979
Predlagatelj:
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
Nosilec:
Republiški sekratariat za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Pristojni:
Zbor združenega dela
Zbor občin
Družbenopolitični zbor

23. Zakon o spremembah in dopolnitvah
zakona o starostnem zavarovanju kmetov
Predvidene spremembe in dopolnitve zakona o starostnem
zavarovanju kmetov, se nanašajo predvsem na varstveni dodatek kmetov-borcev NOV, hkrati pa urejajo finančna vprašanja, ki utegnejo nastati, če družbeno^ pravne osebe, ki bi
prevzele od kmetov - zavarovancev njihova zemljišča, ne
piačajo prispevka.
Predlog za izdajo zakona z osnutkom
I. trimesečje 1979
Predlog zakona:
III. trimesečje-1979
Predlagatelj:
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
Nosilec:
Republiški sekretariat za delo v sodelovanju s Skupnostjo
starostnega zavarovanja kmetov
Pristojni:
Zbor združenega dela
Zbor občin
Skupščina Skupnosti socialnega varstva Slovenije
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24. Zakon o hranilno-kreditnih organizacijah
Zakon bo v skladu z rešitvami in pooblastili iz zveznega
zakona o temeljih kreditnega in bančnega sistema urejal
način ustanavljanja in poslovanja hranilno-kreditnih služb v
kmetijskih in gozdno-gospodarskih organizacijah. Glede na
doseženo stopnjo razvitosti hranilno-kreditnega poslovanja v
drugih oblikah združevanja sredstev se postavljajo zahteve,
naj bi novi zakon določil splošna načela za organiziranost in
delovanje vseh oblik hranilno-kreditnega poslovanja. Novi
zakon bo zagotovil kontinuiteto dela hranilno-kreditnih služb
po obstoječem republiškem zakonu.
Osnutek zakona:
II. trimesečje 1979
Predlog zakona:
III. trimesečje 1979
Predlagatelj:
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
Nosilec:
Republiški sekretariat za finance
Pristojen:
Zbor združenega dela
25. Zakon o obrambi pred točo
Zakon naj bi v SR Sloveniji uveljavil enoten sistem obrambe
pred točo. Tako bi se lahko doseglo obvarovanje kmetijskih
pridelkov in drugih materialnih dobrin pred posledicami te
naravne nesreče.
Osnutek zakona:
II. trimesečje 1979
Predlog zakona:
IV. trimesečje 1979
Predlagatelj:
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
Nosilec:
Republiški sekretariat za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Pristojna:
Zbor združenega dela
Zbor občin
B6 DAVČNI SISTEM
26. Zakon o davku iz dohodka TOZD
S tem zakonom bo v skladu z zakonom o združenem delu, z
zakoni, ki urejajo obračunski sistem in drugimi sistemskimi
zveznimi zakoni na novo urejeno plačevanje davka iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela. Temeljna vprašanja davčnega sistema (zavezanec, davčna osnova, davčne
stopnje) bodo v zakonu opredeljena v skladu z načeli medrepubliškega dogovora o enotnih osnovah sistema davkov, ki je
že v pripravi.
Priprava navedenega zakona je tesno povezana s pripravo
medrepubliškega dogovora o temeljnih osnovah sistema davkov, v katerem bodo enotno za vso Jugoslavijo opredeljeni
osnovni elementi tega davka, kot so: zavezanec, osnova in
vrste stopenj.
Predlog za izdajo zakona:
II. trimesečje 1979
Osnutek zakona:
IV. trimesečje 1979
Predlagatelj:
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
Nosilec:
Republiški sekretariat za finance
Pristojna:
Zbor združenega dela
Zbor občin
27. Zakon o davkih občanov
Novi zakon o davkih občanov bo pomenil kompleksno revizijo obstoječega davčnega zakona glede na pobude, ki so bile
izrečene ob dosedanjem izvajanju zakona in glede na nove
rešitve, ki so bile na tem področju uveljavljene z zakonom o
poročevalec
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združenem delu oziroma bodo uveljavljene z novim obrtnim
zakonom.
Predlog za izdajo zakona:
II. trimesečje 1979
Osnutek zakona:
III. trimesečje 1979
Predlog zakona:
IV. trimesečje 1979
Predlagatelj:
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
Nosilec:
Republiški sekretariat za finance
Pristojna:
Zbor združenega dela
Zbor občin
28. Zakon o spremembah in dopolnitvah
zakona o davku na promet nepremičnin
Predlog zakona:
I. trimesečje 1979
Predlagatelj:
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
Nosilec:
Republiški sekretariat za finance
Pristojna:
Zbor združenega dela
Zbor občin
29. Zakon o službi družbenih prihodkov
Zakon bo urejal organizacijo in način poslovanja služb
oziroma uprav družbenih prihodkov kot nove oblike upravnih
organov, ki bodo izvajale svoje funkcije predvsem na naslednjih področjih: odmera in pobiranje davkov od občanov, pobiranje prispevkov od občanov za družbene dejavnosti, inšpekcijsko nadzorstvo ter spremljanje pridobivanja in trošenje
prihodkov občanov. Novi zakon bo pripravljen na podlagi
enotnih izhodišč, ki bodo sprejeta s posebnim zveznim zakonom. Priprava tega zakona je odvisna od priprave zveznega
zakona o položaju, organizaciji in delovnem področju služb
družbenih prihodkov, ki bo predvidoma v prvi fazi obravnavan
v Zveznem izvršnem svetu nobembra 1978.
Predlog za izdajo zakona:
II. trimesečje 1979
Osnutek zakona:
III. trimesečje 1979
Predlagatelj:
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
Nosilec:
Republiški sekretariat za finance
Pristojna:
Zbor združenega dela
Zbor občin
30. Zakon o obveznem posojilu za kreditiranje
hitrejšega gospodarskega razvoja manj razvitih
republik in SAP Kosovo
Predlog za izdajo zakona:
II. trimesečje 1979
Osnutek zakona:
III. trimesečje 1979
Predlog zakona:
IV. trimesečje 1979
Predlagatelj:
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
Nosilec:
Zavod SR Slovenije za družbeno planiranje v sodelovanju z
Republiškim sekretariatom za finance
Pristojni:
Zbor združenega dela
Zbor občin
Družbenopolitični zbor
poročevalec

31. Zakon o dajanju poroštva SR Slovenije za
obveznosti OZD pri določenih tujih posojilih
Obstoječi zakon bo treba spremeniti v tem smislu, da republika ne bi več dajala neposrednih poroštev organizacijam
združenega dela za najemanje tujih posojil, temveč naj bi
dajala takšno poroštvo le bankam.
Predlog za izdajo zakona z osnutkom zakona
III. trimesečje 1979
Predlog zakona:
IV. trimesečje 1979
Predlagatelj:
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
Nosilec:
Republiški sekretariat za finance
Pristojna:
Zbor združenega dela
Zbor občin
32. Zakon o zaključnem računu SR Slovenije za
leto 1978
Rok obravnave:
II. trimesečje 1979
Predlagatelj:
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
Gradivo pripravi:
Republiški sekretariat za pravosodje, organizacijo uprave in
proračun
Pristojna:
Zbor združenega dela
Zbor občin
33. Zakon o proračunu SR Slovenije za leto
1980
Rok obravnave:
IV. trimesečje 1979
Predlagatelj:
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
Gradivo pripravi:
Republiški sekretariat za pravosodje, organizacijo uprave in
proračun
Pristojna:
Zbor združenega dela
Zbor občin
34. Odlok o določitvi in razdelitvi skupnega
zneska deviz za potrebe republiških organov in
organizacij in ožjih družbenopolitičnih
skupnosti za leto 1980
Predlog odloka:
IV. trimesečje 1979
Nosilec:
Republiški sekretariat za pravosodje, organizacijo uprave in
proračun
Predlagatelj:
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
Pristojna:
Zbor združenega dela
Zbor občin

B7 VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE
35. Zakon o usmerjenem izobraževanju
Zakon daje sistemsko podlago za celovito izobraževanje za
delo in samoupravljanje po končanem obveznem osemletnem
šolanju, ki obsega izobraževanje za poklice, usposabljanje na
delu in z delom, kakor tudi nadaljnje izpopolnjevanje v poklicu. Področje vzgoje in izobraževanja je v zakonu obdelano
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z vidika uresničevanja sistema svobodne menjave dela, pri
čemer skuša ovrednotiti celotno področje dejavnosti glede na
njegov prispevek k ustvarjenemu družbenemu dohodku oziroma k dohodku delovne organizacije. Zakon obravnava
snov, ki je sedaj zajeta v zakon o visokem šolstvu, zakonu o
srednjem šolstvu, zakonu o poklicnem izobraževanju in o
urejanju razmerij, zakonu o organizacijah za izobraževanje
odraslih in še deloma v štirih drugih zakonih.
Osnutek zakona:
I. trimesečje 1979
Predlog zakona:
III. trimesečje 1979
Predlagatelj:
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
Nosilec:
Republiški komite za vzgojo in izobraževanje
Pristojni:
Zbor združenega dela
Zbor občin
Skupščina Izobraževalne skupnosti Slovenije
36. Zakon o osnovni šoli
Zakon naj bi sedanjo zakonsko ureditev osnovnih šol prilagodil za potrebe usmerjenega izobraževanja in urejeval tudi
vprašanja celodnevnih osnovnih šol: S tem bo treba preveriti
zlasti opredelitev smotrov osnovne šole. Prav tako bo zakon
uskladil delo in organizacijo osnovnih šol z zakonom o združenem delu ter vključil v delo osnovnih šol tudi pedagoškopsihološke in socialne strokovne službe.
Predlog za izdajo zakona:
I. trimesečje 1979
Osnutek zakona:
III. trimesečje 1979
Predlog zakona:
IV. trimesečje 1979
Predlagatelj:
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
Nosilec:
Republiški komite za vzgojo in izobraževanje
Pristojni:
Zbor združenega dela
Zbor občin
Skupščina Izobraževalne skupnosti Slovenije
37. Zakon o pedagoški službi
Nadaljnji razvoj družbenoekonomskih odnosov in samoupravne organiziranosti v vzgoji in izobraževanju terja, da se
spremenijo položaj in pristojnosti pedagoške nadzorne in
svetovalne službe. Zakon bo na novo koncipiral vlogo in
položaj te službe.
Predlog za izdajo zakona:
II. trimesečje 1979
Osnutek zakona:
III. trimesečje 1979
Predlagatelj:
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
Nosilec:
Republiški komite za vzgojo in izobraževanje
Pristojni:
Zbor združenega dela
Zbor občin
Skupščina Izobraževalne skupnosti Slovenije

B8 KULTURA
38. Zakon o knjižničarstvu
Zakon zamenjuje sedaj veljavni zakon o knjižnicah ter
izhaja iz urejanja knjižničarstva kot dejavnosti, pri čemer
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zlasti razširja vlogo matičnih knjižnic pri skrbi za napredek
knjižničarstva. Usklajuje organizacijo in delo knjižnic z zakonom o združenem delu.
Osnutek zakona:
I. trimesečje 1979
Predlog zakona:
III. trimesečje 1979
Predlagatelj:
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
Nosilec:
Republiški komite za kulturo
Pristojni:
Zbor združenega dela
Zbor občin
Skupščina Kulturne skupnosti Slovenije

39. Zakon o samostojnih umetnikih
Zakon naj bi na novo prvič opredelil položaj delavcev, ki
samostojno kot poklic opravljajo umetniške ali druge kulturne
dejavnosti in status njihovih začasnih in trajnih delovnih
skupnosti.
Predlog za izdajo zakona:
I. trimesečje 1979
Osnutek zakona:
III. trimesečje 1979
Predlog zakona:
IV. trimesečje 1979
Predlagatelj:
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
Nosilec:
Republiški komite za kulturo
Pristojni:
Zbor združenega dela
Zbor občin
Družbenopolitični zbor Skupščine Kulturne skupnosti Slovenije

40. Zakon o spremembah in dopolnitvah
zakona o SAZU
Zakon o SAZU je bil sprejet leta 1971 in je zastarel ter ne
omogoča hitrejše vključevanje SAZU v enotno znanstveno
raziskovalno dejavnost v Sloveniji. S predlaganimi spremembami zakona bi jasneje opredelili vlogo akademijskih inštitutov in razmejili odnose med reprezentativnim in operativnim
delo akademije.
Predlog za izdajo zakona:
IV. trimesečje 1979
Predlagatelj:
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
Nosilec:
Republiški komite za raziskovalno dejavnost v sodelovanju
z Republiškim komitejem za kulturo
Pristojna:
Zbor združenega dela
Zbor občin

41. Zakon o odrski kulturni dejavnosti in o
posredovanju kulturnih prireditev
Zakon bo nadomestil večino' že zdavnaj zastarelih določb
zakona o poklicnih gledališčih iz leta 1957 ter uredil nekatere
temeljne samoupravne zadeve na področju glasbe in posredovanja kulturnih prireditev, ki doslej v posebnem republiškem zakonu niso bile obdelane; zakon bo uredil soodločanje
predstavnikov širše družbene skupnosti v delovnih organizacijah s področja gledališča, glasbe, plesa in posredovanja
kulturnih prireditev, ki vse opravljajo dejavnost posebnega
družbenega pomena in opredelil specifičnost njihovega samoupravnega organiziranja.
poročevalec

Predlog za izdajo zakona:
I. trimesečje 1979
Osnutek zakona:
III. trimesečje 1979
Predlagatelj:
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
Nosilec:
Republiški komite za kulturo
Pristojni:
Zbor združenega dela
Zbor občin
Skupščina Kulturne skupnosti Slovenije
42. Zakon o filmu
Obstoječi zakon o filmu, ki je bil sprejet v času ustavnih
amandmajev, je potrebno uskladiti z ustavo in zakonom o
združenem delu. Novi zakon bo uredil osnove družbenoekonomskih odnosov na področju filma, uredil nekatera vprašanja v zvezi s samostojnimi umetniki na tem področju. Poleg
tega bo urejal še vprašanja proizvodnje, prometa, javnega
predvajanja filmov, organa za pregled filmov ter arhivskega
filmskega gradiva.
Predlog za izdajo zakona:
IV. trimesečje 1979
Predlagatelj:
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
Nosilec:
»
Republiški komite za kulturo
Pristojni:
Zbor združenega dela
Zbor občin
Skupščina Kulturne skupnosti Slovenije
43. Zakon o spremembah in dopolnitvah
zakona o Prešernovem skladu
Z nastankom in uveljavljanjem novih družbenoekonomskih
odnosov na področju kulture ter nadaljnjim izpopolnjevanjem
organiziranosti in delovanja kulturnih skupnosti je potrebno
na novo, v skladu z ustavo in zakonom o združenem delu
urediti tudi Prešernov sklad (vprašanje ustanovitve, zagotavljanja sredstev, upravljanje z njimi, zagotovitev vpliva širše
družbene skupnosti ter uporabnikov ter vprašanje predlaganja kandidatov za Prešernove nagrade ter podeljevanja teh
nagrad).
Predlog za izdajo zakona z osnutkom zakona:
II. trimesečje 1979
Predlog zakona:
III. trimesečje 1979
Predlagatelj:
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
Nosilec:
Republiški komite za kulturo
Pristojni:
Zbor združenega dela
Zbor občin
Skupščina Kulturne skupnosti Slovenije

B9 STANOVANJSKA POLITIKA IN
USMERJANJE RAZVOJA
STANOVANJSKEGA GOSPODARSTVA
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44. Zakon o spremembah in dopolnitvi zakona o
samoupravnih stanovanjskih skupnostih
Čeprav je bil sprejet zakon o spremembah irt dopolnitvah
zakona o samoupravni stanovanjski skupnosti v letošnjem
poročevalec

letu bo potrebno predvsem glede vloge in pristojnosti stanovanjskih skupnosti v usmerjeni stanovanjski graditvi financiranju in zagotavljanju izgradnje zaključenih stanovanjskih
sosesk, dopolniti zakon o stanovanjski skupnosti, istočasno
pa tudi pretehtati ustreznost združevanja dela stanovanjske
zakonodaje v celovit zakon o stanovanjskem gospodarstvu.
Predlog za izdajo zakona:
II. trimesečje 1979
Osnutek zakona:
IV. trimesečje 1979
Predlagatelj:
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
Nosilec:
Republiški sekretariat za urbanizem
Pristojni:
Zbor združenega dela
Zbor občin
Skupščina Skupnosti socialnega varstva Slovenije

45. Zakon o spremembah in dopolnitvah
zakona o gospodarjenju s stanovanjskimi
hišami v družbeni lastnini
Tudi zakon o gospodarjenju s stanovanjskimi hišami v družbeni lastnini, ki je bil sprejet leta 1974 bo potrebno spremeniti
in dopolniti v skladu z družbeno opredeljenim prehodom na
ekonomske stanarine in odločanjem o njihovi delitvi in racionalni porabi v okviru zborov stanovalcev ter samoupravne
stanovanjske skupnosti. Opredeliti bo potrebno odgovorne
nosilce in nivoje odločanja gospodarjenja s sredstvi stanarin.
Predlog za izdajo zakona:
II. trimesečje 1979
Osnutek zakona:
IV. trimesečje 1979
Predlagatelj:
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
Nosilec:
Republiški sekretariat za urbanizem
Pristojna:
Zbor združenega dela
Zbor občin

46. Zakon o spremembah in dopolnitvah
zakona o stanovanjskih razmerjih
Zakon o stanovanjskih razmerjih je bil sprejet v letu 1974 in
nato dopolnjen v skladu z družbeno prakso, vendar se tudi tu
kaže potreba po celovitejši uskladitvi in dopolnitvi, predvsem
v zvezi z angažiranjem lastnih sredstev tudi za pridobitev
pravice uporabe nad stanovanjem in ureditvi odnosov, ki iz
tega izhajajo. Z izvajanjem družbenoekonomskih odnosov na
področju stanovanjskega gospodarstva, bodo dane večje
možnosti za širše samoupravno dogovarjanje o bodočih stanovanjskih razmerjih, kar v preteklih pogojih sorazmerno
velikega pomanjkanja stanovanj ni bilo mogoče.
Predlog za izdajo zakona:
II. trimesečje 1979
Osnutek zakona:
IV. trimesečje 1979
Predlagatelj:
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
Nosilec:
Republiški sekretariat za urbanizem
Pristojni:
Zbor združenega dela
Zbor občin
Skupščina Skupnosti socialnega varstva Slovenije
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47. Zakon o spremembi zakona o stanarinah
Zakon o stanarinah je bil sprejet koncem leta 1972 v skladu
s sprejetimi ustavnimi amandmaji in z dejanskimi razmerami v
SR Sloveniji. Družbenoekonomski razvoj v preteklih letih ter
sprejeti zakonski predpisi narekujejo dopolnitev in uskladitev
določb tega zakona s sedanjimi razmerami v stanovanjskem
gospodarstvu.
Predlog za izdajo zakona:
II. trimesečje 1979
Osnutek zakona:
IV. trimesečje 1979
Predlagatelj:
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
Nosilec:
Republiški sekretariat za urbanizem
Pristojni:
Zbor združenega dela
Zbor občin
Skupščina Skupnosti socialnega varstva Slovenije

48. Zakon o spremembi zakona o ugotovitvi
vrednosti stanovanjskih hiš in stanovanj
Sistem ugotavljanja vrednosti stanovanjskih hiš in stanovanj se je v preteklih letih stalno dopolnjeval. Novi zakon bo
upošteval posebne strokovne študije, ki so v pripravi in ki
bodo dale boljše možnosti za gospodarjenje s stanovanjskimi
hišami in stanovanji.
Predlog za izdajo zakona:
II. trimesečje 1979
Osnutek zakona:
IV. trimesečje 1979
Predlagatelj:
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
Nosilec:
Republiški sekretariat za urbanizem
Pristojna:
Zbor združenega dela
Zbor občin

49. Zakon o spremembi zakona o družbeni
pomoči v stanovanjskem gospodarstvu
Celotno področje družbene pomoči bomo s tem zakonom
prilagodili nadaljnjemu razvoju področja stanovanjskega gospodarstva.
Predlog za izdajo zakona:
II. trimesečje 1979
Osnutek zakona:
IV. trimesečje 1979
Predlagatelj:
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
Nosilec:
Republiški sekretariat za urbanizem
Pristojni:
Zbor združenega dela
Zbor občin
Skupščina Skupnosti socialnega varstva Slovenije

druge ustrezno samoupravno in dohodkovno organizirati in
vključiti v samoupravni sistem stanovanjskih skupnosti.
Predlog za izdajo zakona:
II. trimesečje 1979
Osnutek zakona:
IV. trimesečje 1979
Predlagatelj:
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
Nosilec:
Republiški sekretariat za urbanizem
Pristojna:
Zbor združenega dela
Zbor občin

51. Zakon o spremembi zakona o poslovnih
stavbah in poslovnih prostorih
Že večkrat je bila dana pobuda za spremembo in dopolnitev
zakona o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih (člen 37)
glede na dosedanjo prakso prenašanja poslovnih prostorov
proti plačilu odškodnine v osnovna sredstva združenega dela.
Razrešiti je treba vprašanje namenske uporabe in oblikovanja
najemnin za poslovne prostore izven kompleksnega stanovanjskega gospodarstva.
Predlog za izdajo zakona:
II. trimesečje 1979
Osnutek zakona:
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
Nosilec:
Republiški sekretariat za urbanizem
Pristojna:
Zbor združenega dela
Zbor občin

52. Zakon o spremembi zakona o
programiranju in financiranju stanovanjske
graditve
Z zakonom o ugotavljanju in razporejanju skupnega prihodka in dohodka se spreminja sedanji sistem izvajanja sredstev za stanovanjsko gradnjo. Zato bo potrebno spremeniti
obstoječo zakonodajo, ki ureja programiranje in financiranje
stanovanjske graditve v republiki.
Predlog za izdajo zakona:
II. trimesečje 1979
Osnutek zakona:
III. trimesečje 1979
Predlog zakona:
IV. trimesečje 1979
Predlagatelj:
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
Nosilec:
Republiški sekretariat za urbanizem
Pristojna:
Zbor združenega dela
Zbor občin

B10 VARSTVO NARAVE IN
ČLOVEKOVEGA OKOLJA
50. Zakon o spremembi zakona o stanovanjskih
zadrugah
V okviru usmerjene stanovanjske gradnje mora dobiti
ustrezno mesto tudi združena gradnja organizirana v stanovanjski zadrugi kot obliki združevanja občanov za reševanje
svojih stanovanjskih problemov. V ta namen je potrebno zaXX

53. Zakon o naravni in kulturni dediščini
Ta zakon naj bi v čimvečji meri združeval zadeve, ki jih
urejajo številni zakoni s področja varstva narave in kulturne
dediščine ter regionalnega, prostorskega in urbanističnega
planiranja, predvsem pa zakon o varstvu narave in zakon o
varstvu kulturnih spomenikov.
poročevalec

Predlog za izdajo zakona:
I. trimesečje 1979
Osnutek zakona:
II. trimesečje 1979
Predlog zakona:
IV. trimesečje 1979
Predlagatelj:
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
Nosilec:
Republiški komite za kulturo ter
Republiški sekretariat za urbanizem
Pristojni:
Zbor združenega dela
Zbor občin
Skupščina Kulturne skupnosti Slovenije
54. Zakon o narodnih parkih, krajinskih parkih
in naravnih rezervatih
Zakon o narodnih parkih, krajinskih parkih in naravnih
rezervatih naj bi bil izvedbeni predpis iz zakona o naravni in
kulturni dediščini, kjer bi podrobneje opredelili merila in
kriterije za opredelitev in proglasitev naravnih vrednot za
narodni park, krajinski park in naravni rezervat. Ta zakon naj
bi nadalje opredelil možnosti specifične samoupravne organiziranosti aktivnega varstva zavarovanih območij, oblike in
načine za povezovanje varstva naravne ter kulturne dediščine
v prostorske plane in urbanistične načrte, oblike financiranja,
oblike strokovnega ohranjanja in varstva nadzorstva in kazenske sankcije.
Hkrati s tem je potrebno pripraviti tudi ustrezne akte o
proglasitvi in zavarovanju posameznih predelov (na primer
triglavskega narodnega parka).
Osnutek zakona o narodnih parkih, krajinskih parkih in
naravnih rezervatih bo predložen le, če ta materija ne bo
vključena v zakon o naravni in kulturni dediščini, kar je bila
izrecna zahteva ob obravnavi predloga za izdajo tega zakona.
Predlog za izdajo zakona:
I. trimesečje 1979
Osnutek zakona:
II. trimesečje 1979
Predlog zakona:
III. trimesečje 1979
Predlagatelj:
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
Nosilec:
Republiški sekretariat za urbanizem
Pristojni:
Zbor združenega dela Zbor občin
Skupščina Kulturne skupnosti Slovenije
55. Zakon o spominskem parku TrebčeKumrovec
Z zakonom bodo določeni pogoji, način upravljanja, razvoja
in zaščite dobrin splošnega pomena, njihovo smotrno izkoriščanje in varstvo splošnih interesov ob istočasni skrbi za
vsestranski razvoj območja spominskega parka Trebče-Kumrovec. Osnovni namen zakonskega varovanja spominskega
parka Trebče-Kumrovec je ohranitev zgodovinskega izročila
vezanega na življenje in delo Josipa Broza-Tita ter ohranitev
avtentičnih krajinskih vrednot, jugoslovanske dediščine in
spominskih obeležij NOB ob istočasnem vsestranskem prizadevanju za ureditev spominskega območja ter hitrejši gospodarski, kulturni in socialni razvoj.
Predlog za izdajo zakona:
I. trimesečje 1979
Osnutek zakona:
II. trimesečje 1979
Predlog zakona:
III. trimesečje 1979
Predlagatelj:
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
Nosilec:
Republiški sekretariat za urbanizem
poročevalec

Pristojni:
Zbor združenega dela
Zbor občin
Skupščina Kulturne skupnosti Slovenije
56. Zakon o spremembah in dopolnitvah
zakona o varstvu zraka
Zakon bo usklajen z zakonom o združenem delu, predvsem
pa bo urejeno združevanje sredstev za varstvo zraka ter samoupravna organiziranost na tem področju.
Predlog za izdajo zakona z osnutkom zakona:
II. trimesečje 1979
Predlog zakona:
IV. trimesečje 1979
Predlagatelj:
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
Nosilec:
Republiški komite za varstvo okolja
Pristojna:
Zbor združenega dela
Zbor občin
57. Zakon o spremembah in dopolnitvah
zakona o vodah
S tem zakonom bo usklajen zakon o vodah z zakonom o
združenem delu, natančneje bodo opredeljeni upravljalci vodnogospodarskih objektov in s tem tudi pravice in dolžnosti
delavcev na vodah, opredeljeni družbenoekonomski odnosi v
vodnem gospodarstvu, natančno opredeljena izdaja smernic,
mnenj, soglasij, dovoljenj, določen status hidroloških služb,
opredeljena pristojnost rečne nadzorne službe.
Predlog za izdajo zakona:
II. trimesečje 1979
Osnutek zakona:
III. trimesečje 1979
Predlog zakona:
IV. trimesečje 1979
Predlagatelj:
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
Nosilec:
Republiški sekretariat za urbanizem
Pristojna:
Zbor združenega dela
Zbor občin
58. Zakon o kategorizaciji vodotokov
V tem zakonu bodo urejene zadeve kategorizacije vodotokov in načini za dosego željenega stanja vodotokov.
Predlog za izdajo zakona:
II. trimesečje 1979
Osnutek zakona:
IV. trimesečje 1979
Predlagatelj:
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
Nosilec:
Republiški sekretariat za urbanizem
Pristojna:
Zbor združenega dela
Zbor občin

B11 GOSPODARJENJE S PROSTOROM
59. Zakon o razlastitvi in prisilnem prenosu
nepremičnin v družbeni lastnini
Zakon pomeni uresničitev dosedanjih prizadevanj družbe
za racionalno gospodarjenje s prostorom. Urejuje področje
razlastitve in prisilnega prenosa nepremičnin v družbeni lastnini ter predstavlja uresničitev ustavnih določb členov 27., 99.
in 321. ustave SRS ter zakona o združenem delu.
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Osnutek zakona:
II. trimesečje 1979
Predlog zakona:
III. trimesečje 1979
Predlagatelj:
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
Nosilec:
Republiški sekretariat za pravosodje, organizacijo uprave in
proračun
Pristojni:
Zbor združenega dela
Zbor občin
Družbenopolitični zbor
60. Zakon o spremembi zakona o upravljanju in
razpolaganju s stavbnim zemljiščem
Dosedanja družbena praksa pri izvajanju določil zakona
narekuje predvsem zaradi problemov, ki se pojavljajo pri
samoupravnem organiziranju in delovanju stavbnih zemljiških skupnosti, kakor tudi pri izvajanju sistema financiranja
komunalnega opremljanja zemljišč, nekatere spremembe zakona o upravljanju in razpolaganju s stavbnimi zemljišči.
Zastaviti je treba enotnejši sistem in povezovanje organizacij
in skupnosti na področju komunalnega gospodarstva in zemljiške politike.
Predlog za izdajo zakona:
III. trimesečje 1979
Osnutek zakona:
IV. trimesečje 1979
Predlagatelj:
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
Nosilec:
Republiški sekretariat za urbanizem
Pristojna:
Zbor združenega dela
Zbor občin
61. Zakon o spremembah in dopolnitvah
zakona o graditvi objektov
Zakon je potrebno uskladiti z zakonom o združenem delu
ter ponovno preveriti pogoje za registracijo projektantskih in
izvajalskih organizacij ter inženiring OZD.
Predlog za izdajo z osnutkom zakona:
III. trimesečje 1979
Predlog zakona:
IV. trimesečje 1979
Predlagatelj:
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
Nosilec:
Republiški sekretariat za industrijo
Pristojna:
Zbor združenega dela
Zbor občin
62. Odlok o spremembi odloka o izvajanju
srednjeročnega programa geodetskih del v SR
Sloveniji
Predlog odloka:
III. trimesečje 1979
Predlagatelj:
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
Nosilec:
Geodetska uprava SR Slovenije
Pristojna:
Zbor združenega dela
Zbor občin
B12 PROMET
63. Zakon o skupnostih za ceste
Predlog zakona:
III. trimesečje 1979
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Predlagatelj:
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
Nosilec:
Republiški komite za promet in zveze
Pristojna:
Zbor združenega dela
Zbor občin
64. Zakon o javnih cestah
Zakon ima značaj tehničnega zakona, ker vsebuje določila
o gradnji, rekonstrukciji, vzdrževanju, uporabi in varstvu javnih cest. Poseben poudarek je na vzdrževanju javnih cest, kot
zadevi posebnega družbenega pomena. Zakon vsebuje tudi
inšpekcijske in kazenske določbe.
Predlog za izdajo zakona:
III. trimesečje 1979
Osnutek zakona:
IV. trimesečje 1979
Predlagatelj:
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
Nosilec:
Republiški komite za promet in zveze
Pristojna:
Zbor združenega dela
Zbor občin
65. Zakon o spremembah in dopolnitvah
zakona o varnosti cestnega prometa
Zakon bo potrebno uskladiti s spremembami in dopolnitvami zveznega zakona o temeljih varnosti cestnega prometa,
ki bo sprejet predvidoma v I. trimesečju 1979.
Predlog za izdajo z osnutkom zakona:
III. trimesečje 1979
Predlog zakona:
IV. trimesečje 1979
Predlagatelj:
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
Nosilec:
Republiški sekretariat za notranje zadeve
Pristojna:
Zbor združenega dela
Zbor občin
66. Zakon o varnosti plovbe
Zakon ima predvsem značaj dopolnilnega predpisa k zveznemu zakonu o varnosti plovbe in bo vseboval ureditev posameznih manjših vprašanj v zvezi z varnostjo plovbe, ki imajo
lokalni pomen, kakor tudi inšpekcijo teh določb in kazenske
sankcije. Potrebna je usklajena izdelava z zakonodajo sosednje SR Hrvatske.
Predlog za izdajo z osnutkom zakona:
III. trimesečje 1979
Predlog zakona:
IV. trimesečje 1979
Predlagatelj:
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
Nosilec:
Republiški komite za promet in zveze
Pristojna:
Zbor združenega dela
Zbor občin
67. Zakon o letališčih
Zakon ima značaj dopolnilnega predpisa v odnosu na
zvezni zakon o zračni plovbi. Poleg tega pa bo zakon vseboval
še določbe v zvezi z ureditvijo tehničnih in nekaterih organizacijskih vprašanj na letališčih pri nas, kakor tudi celotno
snov v zvezi s tercialnimi in športnimi letališči. Poleg tega pa
še določbe inšpekcije in sankcije za kršitelje določb.
Predlog za izdajo zakona:
III. trimesečje 1979
Osnutek zakona:
IV. trimesečje 1979
Predlagatelj:
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
poročevalec

Nosilec:
Republiški komite za promet in zveze
Pristojna:
Zbor združenega dela
Zbor občin
B13 ENERGETIKA
$6. Zakon o energetskem gospodarstvu
fltepubliška skupščina je v stališčih, sklepih in priporočilih o
izvajanju programa ukrepov za racionalizacijo pridobivanja,
pretvarjanja, transporta in porabe energije (Uradni list SRS,
št. 2/78) zadolžila Izvršni svet, da prouči možnost priprave
zakona o energetskem gospodarstvu, ki naj bi obsegal določila za racionalno gospodarjenje z energijo, omogočil izdajo
ustreznih podzakonskih aktov, uredil inšpekcijske službe in
dopolnil kontrolo racionalnega gospodarjenja z energijo ter
preprečil nekontrolirano prehajanje z enega na drugi vir energije.
Osnutek zakona:
II. trimesečje 1979
Predlog zakona:
III. trimesečje 1979
Predlagatelj:
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije

B.

Nosilec:
Republiški komite za energetiko
Pristojna:
Zbor združenega dela
Zbor občin
69. Zakon o financiranju kontinuitete izgradnje
elektroenergetskih objektov po letu 1980
Zaradi zagotovitve ustreznih bančnih garancij za izgradnjo
objektov kontinuitete je potrebno do sprejetja novega samoupravnega sporazuma o temeljih plana elektrogospodarstva
za obdobje 1981-1985 sprejeti ustrezen zakon, ki krije potrebna sredstva po letu 1980 in s tem omogočiti formalno
zaključitev finančnih konstrukcij v skladu z določili zakona o
zavarovanju plačil med uporabniki družbenih sredstev.
Predlog za izdajo z osnutkom zakona:
II. trimesečje 1979
Predlog zakona:
III. trimesečje 1979
Predlagatelj:
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
Nosilec:
Republiški komite za energetiko
Pristojna:
Zbor združenega dela
Zbor občin

SOGLASJA K ZVEZNIM ZAKONOM, KI

JIH SPREJEMA ZBOR

REPUBLIK IN POKRAJIN

SKUPŠČINE SFRJ V SOGLASJU S

SKUPŠČINAMI

SOCIALISTIČNIH REPUBLIK
IN AVTONOMNIH POKRAJIN

a) ZAKONI, KI NAJ BI JIH ZBOR
SPREJEL V PRVEM POLLETJU 1979
1. Zakon o določitvi celotnega zneska
sredstev za financiranje programa tretje etape
investicijskih del in nakupa opreme ter
tehničnih sredstev za regulacijo Donave od
Beograda do jugoslovansko-madžarske meje
V zakonu bo urejeno financiranje del na Donavi, da bi
izpolnili mednarodno obveznost naše države.
Pristojna:
Zbor združenega dela
Zbor občin
2. Zakon o obračunavanju in kritju tečajnih
razlik za devizne račune, devizne hranilne
vloge državljanov za leta 1975, 1976, 1977 in
do 30. septembra 1978
V tem zakonu bo urejeno kritje dela negativnega salda
tečajnih razlik o deviznih računih in deviznih hranilnih vlogah državljanov za obdobje od 1. 1. 1975 do 30. 9. 1978 s
strani federacije in način poravnave negativnega dela tečajnih razlik s strani bank po zaključnih računih.
Pristojna:
Zbor združenega dela
Zbor občin
poročevalec

3. Zakon o financiranju zavarovanja izvoznih
poslov pred nekomercialnim rizikom
V tem zakonu bodo urejeni pogoji in način zagotovitve
sredstev za zavarovanje izvoznih poslov pred nekomercialnim rizikom.
Pristojna:
Zbor združenega dela
Zbor občin
4. Zakon o financiranju popisa prebivalstva in
stanovanj v letu 1981
S tem zakonom bodo zagotovljena sredstva za financiranje popisa prebivalstva in stanovanj v letu 1981.
Pristojna:
Zbor združenega dela
Zbor občin
5. Zakon o temeljih sistema cen in družbeni
kontroli cen
Z zakonom bomo uredili sistem družbene kontrole cen, ki
se uporablja v prometu blaga in storitev na enotnem jugoslovanskem trgu in bomo določili pravice in dolžnosti organov federacije glede izvajanja ukrepov neposredne družbene kontrole cen.
XXIII

Pristojna:
Zbor združenega dela
Zbor občin
6. Zakon o kompenzacijah
Z zakonom bomo urediti merila in pogoje izvajanja kompenzacijskih ukrepov, način zagotavljanja in vire sredstev za
kompenzacije ter ukrepe dejavnosti in odgovornosti organov za izvajanje zakonov, s tem da se zagotovi enakopravnost temeljnih organizacij združenega dela, republik in avtonomnih pokrajin pri pridobivanju in delitvi dohodka na
enotnem jugoslovanskem trgu.
Pristojen:
Zbor združenega dela
7. Zakon o spremembah in dopolnitvah
carinskega zakona
S spremembami in dopolnitvami tega zakona bodo usklajene njegove določbe, ki urejajo postopek o prekršku, z novimi predpisi o prekrških.
Pristojen:
Zbor združenega dela
8. Zakon o obračunavanju in kritju tečajnih
razlik v deviznih računih občanov za leti 1975,
1976 in do 18. marca 1977
Z zakonom bomo uredili vprašanja tečajnih razlik, ki so
nastale v bankah in jih je treba pokriti iz proračuna federacije oziroma jih morajo pokriti banke iz svojega dohodka.
Pristojna:
Zbor združenega dela
Zbor občin
9. Zakon o financiranju poslov v zvezi z
upravljanjem proste cone
Z zakonom se bodo zagotovila ustrezna sredstva za
opravljanje poslov v zvezi z upravljanjem v prosti coni.
Pristojna:
Zbor združenega dela
Zbor občin
10. Zakon o prenosu izvršbe deviznih
obveznosti za kredite iz tujine na republike in
avtonomni pokrajini
Zakon o deviznem poslovanju in kreditnih odnosih s tujino
predvideva določitev meril o izpolnjevanju deviznih obveznosti za kredite iz tujine.
Pristojna:
Zbor združenega dela
Zbor občin
11. Zakon o spremembah in dopolnitvah
zakona o določitvi celotnega zneska sredstev
za financiranje programa integracije skupnih
služb za vodenje civilnih in vojaških letal v
obdobju od leta 1977 do 1981 in programa
modernizacije skupnih služb za vodenje civilnih
in vojaških letal v obdobju od leta 1976-1981
Ta zakon bo določil vire sredstev za razlastitev v zvezi z
graditvijo objektov, predvidenih s programom integracije
skupnih služb za vodenje civilnih in vojaških letal v obdobju
od leta 1977 do 1981 in programom modernizacije skupnih
služb za vodenje civilnih in vojaških letal v obdobju od leta
1976 do 1981.
Pristojna:
Zbor združenega dela
Zbor občin
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12. Zakon o spremembah in dopolnitvah
zakona o narodni banki Jugoslavije in enotnem
monetarnem poslovanju narodnih bank republik
in narodnih bank avtonomnih pokrajin
Ta zakon bo uredil kratkoročne kredite iz primarne emisije;
ustvaril možnosti, da se iz primarne emisije lahko kreditirajo
tudi druge finančne organizacije oziroma druge družbeno
pravne osebe kot Jugoslovanska banka za mednarodno ekonomsko sodelovanje, direkcija za blagovne rezerve: uredil bo
tudi vprašanje trga vrednostnih papirjev ter vprašanje pristojnosti za določitev obrestnih mer narodne banke v zvezi s
krediti, ki se dajejo za vzdrževanje dnevne likvidnosti; pooblastil narodno banko, da uvaža in vnaša monetarno zlato iz
tujine in dr.
Pristojen:
Zbor združenega dela

b) ZAKONI IN DRUGI AKTI, KI NAJ BI
JIH ZBOR SPREJEL V DRUGEM
POLLETJU 1979
1. Resolucija o politiki uresničevanja
družbenega plana Jugoslavije za obdobje od
leta 1976 do 1980 v letu 1980
V skladu z zakonom o temeljih sistema družbenega planiranja in o družbenem planu Jugoslavije bo Zbor republik in
pokrajin do konca leta 1979, na podlagi usklajenih stališč
republiških in pokrajinskih skupščin, sprejel resolucijo o politiki uresničevanja družbenega plana Jugoslavije za obdobje
od leta 1976 do leta 1980 v letu 1980.
Pristojni:
Zbor združenega dela
Zbor občin
Družbenopolitični zbor
2. Odlok o skupni devizni politiki Jugoslavije za
leto 1980
Po 19. členu zakpna o deviznem poslovanju in kreditnih
odnosih s tujino določi skupno devizno politiko Skupščina
SFRJ za vsako leto skupno z določitvijo skupne ekonomske
politike države v skladu s srednjeročnim planom Jugoslavije.
Pristojna:
< Zbor združenega dela
Zbor občin
3. Temelji ciljev in nalog skupne emisijske in
denarne politike ter skupnih temeljev kreditne
politike za leto 1980
Po 9.1. točki družbenega plana Jugoslavije za obdobje od
leta 1976 do 1980, določi Skupščina SFRJ vsako leto cilje in
naloge skupne emisijske politike glede globalnega obsega
denarne mase, usmerjanja kreditov bank in namena delitve
primarne emisije, kot tudi okvire skupne kreditno-monetarne
politike.
Pristojna:
'
Zbor združenega dela
Zbor občin
4. Projekcija plačilne in devizne bilance
Jugoslavije za leto 1980
Po 24. členu zakona o deviznem poslovanju in kreditnih
odnosih s tujino, sprejme projekcijo plačilne bilance in projekcijo devizne bilance Jugoslavije Skupščina SFRJ na predlog Zveznega izvršnega sveta istočasno s sprejetjem skupne
devizne politike.
Pristojna:
Zbor združenega dela
Zbor občin
poročevalec

5. Določitev celotnega zneska deviz za potrebe
federacije za leto 1980
Zbor v skladu z zakonom o deviznem poslovanju in kreditnih odnosih s tujino določi celotni znesek deviz za potrebe
federacije za leto 1980.
Pristojna:
Zbor združenega dela
Zbor občin
6. Odlok o določitvi prihodkov od carin in drugih
uvoznih davščin, ki se v letu 1980 odstopajo
interesni skupnosti Jugoslavije za ekonomske
odnose s tujino
Zbor bo v skladu s 25. členom zakona o financiranju federacije določil prihodke od carin in drugih uvoznih davščin, ki se
v letu 1980 odstopajo ISJEOT za povrnitev carin in drugih
davščin v korist tistih organizacij združenega dela, ki izvažajo.
Pristojna:
Zbor združenega dela
Zbor občin
7. Določitev celotnega obsega odhodkov
proračuna federacije za leto 1980
Zbor bo obravnaval analizo o uresničevanju proračuna federacije za leto 1979 in bo izhajajoč iz temeljev politike
družbenoekonomskega razvoja za leto 1980 določil celoten
obseg odhodkov proračuna federacije za leto 1980.
Pristojna:
Zbor združenega dela
Zbor občin

8. Odlok o osnovnih smernicah in okvirih
ekonomske politike za obdobje od leta 1981 do
1985
V skladu s 104. členom zakona o temeljih sistema družbenega planiranja in o družbenem planu Jugoslavije, bo s tem
odlokom Skupščina SFRJ določila osnovne smernice in okvire ekonomske politike za naslednje petletno obdobje.
Pristojna:
Zbor združenega dela
Zbor občin
9. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona
o odstopanju graditve investicijskega objekta
tujemu izvajalcu
S spremembami in dopolnitvami bo ta zakon usklajen z
zakonom o deviznem poslovanju in kreditnih odnosih s tujino
ter zakonom o prometu blaga in storitev s tujino - s tistimi deli
zakona, ki se nanašajo na kreditiranje graditve investicijskih
objektov v SFRJ s sredstvi tujih oseb.
Pristojna:
Zbor združenega dela
Zbor občin
10. Zakon o financiranju programa mobilnega
Radia Jugoslavija
Z zakonom bodo zagotovljena sredstva za uresničevanje
programa mobilnega radia Jugoslavija.
Pristojna:
Zbor združenega dela
Zbor občin

III. DEL
TEME IN ZAKONI IZ PROGRAMOV DELA
SKUPŠČINE SFRJ,
ki jih zbori Skupščine SR Slovenije
obravnavajo v

A)

Vključevanje v

izvajanje delovnega
programa zbora republik
in pokrajin skupščine
SFRJ
1. Analiza o uresničevanju dogovora o razvoju
dejavnosti, ki imajo poseben pomen zaceloten razvoj države
Potrebno je podrobno analizirati dosedanje izkušnje oz. s
sklepanjem dogovorov o temeljih družbenega plana Jugoporočevalec

svoji pristojnosti

slavije za obdobje 1976 do 1980, pogoje gospodarjenja in
položaj dejavnosti, ki imajo poseben pomen ter možnosti za
uresničevanje predvidenih planskih nalog.
Obravnava teh vprašanj ter ustrezno ukrepanje je prav
tako pomembna tudi za pripravo novega srednjeročnega
plana.
Predlagatelj:
Zbor republik in pokrajin
Skupščine SFRJ
Rok:
I. trimesečje 1979
Pristojni:
Zbor združenega dela
Zbor občin
Družbenopolitični zbor
Opomba:
Zbor republik in pokrajin ima v svojem delovnem programu še vrsto tem, ki naj bi osvetlile problematiko kakor
se izvaja že določena politika na posameznih področjih. To
so npr:
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- analiza o uresničevanju politike hitrejšega razvoja gospodarsko manj razvitih republik in SAP Kosova,
- analiza odnosov o primarni delitvi,
r - analiza paritete cen glede na paritete cen v energetiki,
- uresničevanje ciljev in nalog skupne emisijske in denarne politike ter skupnih temeljev kreditne politike za leto
1979, itd.
Zbori Skupščine SR Slovenije oz. njihova delovna telesa
bodo obravnavali te teme na predlog delegacije Skupščine
SR Slovenije, delovnih teles zborov ali Izvršnega sveta
Skupščine SR Slovenije.

B)

Vključevanje v

izvajanje programa
zveznega zbora
skupščine SFRJ
1. Poročilo o izvajanju novega sistema
samoupravnega družbenega planiranja in o
uresničevanju zakona o temeljih sistema
družbenega planiranja in o družbenem planu
Jugoslavije
Poročilo bo zajelo celovito problematiko uresničevanja
omenjenega zakona v teku priprav novih srednjeročnih načrtov.
Predlagatelj:
Zvezni izvršni svet oz. Zvezni zbor Skupščine SFRJ
Rok:
III. trimesečje 1979
Pristojni:
Zbor združenega dela
Zbor občin
Družbenopolitični zbor
2. Analiza o funkcioniranju enotnega
jugoslovanskega tržišča s predlogom ukrepov
in smeri nadaljnje aktivnosti
Analiza bo zajela kompleksno funkcioniranje enotnega jugoslovanskega tržišča in nakazala potrebne ukrepe in smeri
nadaljnje aktivnosti na tem področju na temelju stališč in
dokumentov XI. kongresa ZKJ.
Predlagatelj:
Zvezni izvršni svet oz. Zvezni zbor Skupščine SFRJ
Rok:
IV. trimesečje 1979
Pristojni:
Zbor združenega dela
Zbor občin
Družbenopolitični zbor
3. Zakon o temeljih sistema razširjene
reprodukcije
Zakon bo uredil družbenoekonomske odnose na področju
razširjene reprodukcije in zlasti pravice, obveznosti in odgovornosti pri skupnem ustvarjanju dohodka s stališča upravljanja, uporabe in razpolaganja s sredstvi za razširjeno reprodukcijo v TOZD:
Predlagatelj:
Zvezni izvršni svet oz. Zvezni zbor Skupščine SFRJ
Rok:
- predlog za izdajo zakona II. trimesečje 1979
- predlog zakona IV. trimesečje 1979
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Obravnavajo:
Komisija za spremljanje izvajanja zakona o združenem delu
Odbor za družbenoekonomske odnose Zbora združenega
dela
Odbor za družbenoekonomske odnose in razvoj Zbora
.občin
4. Zakon o sanaciji in o prenehanju organizacij
združenega dela
Zakon bo uredil pogoje za uvedbo prisilne poravnave in
stečaja; organe stečajnega postopka; pravne posledice
uvedbe stečajnega postopka; stečaj nad premoženjem imetnika obrtne delavnice in prisilno poravnavo imetnikov obrtnih
delavnic ter še nekatera druga vprašanja.
Predlagatelj:
Zvezni izvršni svet oz. Zvezni zbor Skupščine SFRJ
Rok:
- predlog za izdajo zakona I. trimesečje 1979
- predlog zakona II. trimesečje 1979
Obravnavajo:
Komisija za spremljanje izvajanja zakona o združenem delu
Odbor za družbenoekonomske odnose in Odbor za finance
Zbora združenega dela
Odbor za družbenoekonomske odnose in razvoj ter Odbor
za finance Zbora občin
5. Zakon o obveznem združevanju dela in
sredstev proizvajalnih in prometnih organizacij
združenega dela
Zakon bo uredil vprašanje obveznega združevanja dela in
sredstev organizacij združenega dela, ki se ukvarjajo s prometom blaga s proizvajalnimi organizacijami združenega dela
v duhu določb 43. člena ustave SFRJ.
Predlagatelj:
Zvezni izvršni svet oz. Zvezni zbor Skupščine SFRJ
Pristojna:
Zbor združenega dela
Zbor občin
Rok:
- predlog za izdajo zakona II. trimesečje 1979
- predlog zakona IV. trimesečje 1979
6. Zakon o temeljih sistema ukrepov s katerimi
se preprečuje rušenje enotnosti
jugoslovanskega tržišča
Zakon bo uredil v celoti materijo, s katero se preprečuje
rušenje enotnosti Jugoslovanskega tržišča, kar je bilo delno
doslej urejeno v posameznih zakonih, ki so bili že sprejeti ali
pa so v postopku za sprejetje.
Predlagatelj:
Zvezni izvršni svet oz. Zvezni zbor Skupščine SFRJ
Rok:
- predlog za izdajo zakona IV. trimesečje 1979
Pristojni:
Zbor združenega dela
Zbor občin
Družbenopolitični zbor
7. Zakon o temeljnih pravicah iz pokojninskega
in invalidskega zavarovanja
Zakon bo uredil temeljne pravice iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja in bo bolj popolno vgradil načelo o
minulem delu, načelo solidarnosti in druga načela iz ustave
SFRJ in zakona o združenem delu.
Predlagatelj:
Zvezni zbor Skupščine SFRJ
Rok:

- predlog za izdajo zakona IV. trimesečje 1979
Pristojni:
Zbor združenega dela
Zbor občin
Družbenopolitični zbor
poročevalec

8. Zakon o varstvu izumov, tehničnih
izboljšavah in razpoznavnih znakih
Zakon ureja predvsem varstvo izumov ter tehničnih izboljšav, ki so pomemben element zvišanja produktivnosti. Obenem vsebuje tudi nekatere druge pravice industrijske lastnine
(modeli, vzorci).
Predlagatelj:
Zvezni zbor Skupščine SFRJ
Rok:
III. trimesečje 1979
Pristojen:
Zbor združenega dela

Opomba:
Zvezni zbor ima v svojem delovnem programu še vrsto
drugih pomembnih zakonov, kakor so: zakon o temeljih sistema javnega obveščanja; zakon o temeljih družbenega sistema obveščanja: zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o potnih listinah jugoslovanskih državljanov: zakon o
spremembah in dopolnitvah zakona o vojaški obveznosti in še
drugi zakoni.
Zbori Skupščine SR Slovenije in njihova delovna telesa
bodo obravnavali osnutke teh zakonov na predlog delegatov
iz SR Slovenije v Zveznem zboru Skupščine SFRJ, na pobudo
delegatov v zborih Skupščine SR Slovenije, na predlog Predsedstva Skupščine SR Slovenije, delovnih teles Skupščine SR
Slovenije in Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije. Delegati
iz SR Slovenije v Zveznem zboru Skupščine SFRJ bodo na
pobudo Skupščine SR Slovenije predlagali dopolnitev programa Zveznega zbora z obravnavo uresničevanja Osimskih
sporazumov.

PRILOGA
k programu dela Zbora združenega dela,
Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora
Skupščine SR Slovenije za leto 1979

I. TEMATSKO PODROČJE

1. Poročilo o delu republiškega sekretariata
za notranje zadeve za leto 1978
Predlagatelj:
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
Gradivo pripravi:
Republiški sekretariat za notranje zadeve
Rok obravnave:
II. trimesečje 1979
Obravnavajo:
Odbori za družbenopolitični sistem vseh zborov

2. Kaznovalna politika v SR Sloveniji
Ker je skupščina v letu 1976 sprejela stališča o gibanju
kriminalitete in drugih družbeno škodljivih pojavov, njihovem preprečevanju in usmerjanju kaznovalne politike v SR
Sloveniji bo treba oceniti uresničevanje politike na tem področju.
Gradivo pripravi:
Vrhovno sodišče SR Slovenije
Javno tožilstvo SR Slovenije
Republiški sekretariat za notranje zadeve
Republiški sekretariat za pravosodje, organizacijo uprave
in proračun
Rok obravnave:
III. trimesečje 1979
Obravnava:
Komisija Skupščine SR Slovenije za pravosodje
poročevalec

3. Informacija o izvajanju sklepov in priporočil
skupščine SR Slovenije o varnosti v prometu v
SR Sloveniji
Predlagatelj:
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
Gradivo pripravi:
Republiški sekretariat za notranje zadeve in Republiški komite za promet in zveze v sodelovanju s Svetom SR Slovenije
za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
Rok obravnave:
IV. trimesečje 1979
Obravnavata:
Odbora za družbenopolitični sistem Zbora združenega dela
in Zbora občin

4. Analiza usposobljenosti in učinkovitosti
higiensko-epidemiološke službe v SR Sloveniji
Gradivo naj bi zajemalo epidemiologijo in gibanje nalezljivih bolezni, splošno higiensko stanje prebivalstva, epidemiologijo splošnih in starostnih obolenj ter ukrepe za zboljšanje te problematike.
Predlagatelj:
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
Gradivo pripravi:
Republiški komite za zdravstvo in socialno varstvi Rok
obravnave:
II. trimesečje 1979
Obravnavata:
Odbora za družbenoekonomske odnose Zbora združenega dela in Zbora občin
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5. Informacija o izvajanju sklepov konference
o evropski varnosti in sodelovanju (Helsinki Beograd) na območju SR Slovenije in
opredelitev nalog v zvezi s konferenco v
Madridu leta 1980
Predlagatelj:
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
Gradivo pripravi:
Republiški sekretariat za mednarodno sodelovanje
Rok obravnave:
IV. trimesečje 1979
Obravnava:
Komisija Skupščine SRS za mednarodne odnose
6. Uresničevanje stališč in sklepov Skupščine
SRS o nadaljnjem uresničevanju resolucije o
ekonomskem sodelovanju z deželami v
razvoju
Predlagatelj:
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
Gradivo pripravi:
Republiški komite za ekonomske odnose s tujino
Rok obravnave:
IV. trimesečje 1979
Obravnavajo:
Odbori za družbenoekonomske odnose in razvoj vseh zborov ter Komisija za mednarodne odnose
7. Odnosi med SFRJ in EGS
Potrebno je oceniti dosedanje stike med SFRJ in EGS in
oblikovati stališča za ravnanje vseh dejavnikov v SR Sloveniji, ki nastopajo v odnosu z EGS kot tudi predloge glede
našega položaja in vloge v EGS, ki naj jih obravnavajo organi federacije.
Predlagatelj:
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
Gradivo pripravi:
Republiški sekretariat za mednarodno sodelovanje
Rok obravnave:
II. trimesečje 1979
Obravnavajo:
Odbori za družbenoekonomske odnose in razvoj vseh
zborov in Komisija Skupščine SR Slovenije za mednarodne odnose
8. Poročilo o organiziranosti in izvajanju nalog
v zvezi z uresničevanjem načel nove
ekonomske ureditve in nalog V. konference
neuvrščenih v Kolombu ter priprave na VI.
konferenco v Havani
Predlagatelj:
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
Gradivo pripravi:
Republiški sekretariat za mednarodno sodelovanje
Rok obravnave:
II. trimesečje 1979
Obravnava:
Komisija Skupščine SR Slovenije za mednarodne odnose
9. Informacija o preoblematiki ustanavljanja
posebnih sodišč združenega dela na področju
družbenih dejavnosti in materialne proizvodnje
posebnega družbenega pomena
Informacija bo prikazala ustanavljanje posebnih sodišč
združenega dela, njihovo delovanje ter probleme, ki se pojavljajo v zvezi z njihovo ustanovitvijo.
Predlagatelj:
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
Gradivo pripravi:
Republiški sekretariat za pravosodje, organizacijo uprave
in proračun
XXVIII

Rok obravnave:
II. trimesečje 1979
Obravnavajo:
Komisija za pravosodje
Komisija za spremljanje izvajanja zakona o združenem
delu
Komisija za volitve, imenovanja in administrativne zadeve
10. Uresničevanje zakona o zakonski zvezi in
družinskih razmerjih
Analiza uresničevanja zakona mora pokazati kako se uresničujejo njegove posamezne določbe, zlasti tiste, ki omogočajo humanizacijo odnosov družinskih skupnosti. Potrebno je ugotoviti ali in kako se uresničujejo določbe zakona o predzakonskem in zakonskem svetovanju kot pomembna novost na tem področju.
Predlagatelj:
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
Gradivo pripravi:
Republiški komite za zdravstvo in socialno varstvo
Rok obravnave:
IV. trimesečje 1979
Obravnavajo:
Odbori za družbenopolitični sistem vseh zborov
11. Uresničevanje resolucije Skupščine SR
Slovenije o načrtovanju družine in o družbenih
prizadevanjih za njen nastanek in varnost
Potrebno je oceniti uresničevanje resolucije o načrtovanju
družine in o družbenih prizadevanjih za njen nastanek in
varnost, ki jo je skupščina sprejela leta 1974.
Predlagatelj:
Skupnost socialnega skrbstva Slovenije
Gradivo pripravi:
Skupnost socialnega skrbstva Slovenije v sodelovanju z
Republiško konferenco SZDL Slovenije
Rok obravnave:
III. trimesečje 1979
Obravnavajo:
Odbori za družbenopolitični sistem vseh zborov
•
12. Uresničevanje stališč, sklepov in priporočil
za oblikovanje in izvajanje prostorske,
urbanistične in zemljiške politike v SR
Sloveniji
Glede na dolgoročnejši pomen sprejetih stališč je treba
njihovo izvajanje tekoče letno spremljati z namenom, da bi
eventualna večja odstopanja na teh treh področjih učinkovito in sprotno usklajevali.
Predlagatelj:
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
Gradivo pripravi:
Republiški sekretariat za urbanizem
Republiški sekretariat za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Rok obravnave:
III. trimesečje 1979
Obravnavata:
Odbora za urbanizem, stanovanjsko-komunalna vprašanja in varstvo okolja Zbora združenega dela in Zbora
občin
13. Poročilo o delovanju geodetske službe
Predlagatelj:
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
Gradivo pripravi:
Geodetska uprava SRS
Rok obravnave:
II. trimesečje 1979
Obravnavata:
Odbora za urbanizem, stanovanjsko izgradnjo in komunalne zadeve Zbora združenega dela in Zbora občin
poročevalec

14. Uresničevanje stališč skupščine za
usmerjanje skladnega razvoja in delitev dela
na področju prometa in zvez
Predlagatelj:
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
Gradivo pripravi:
Republiški komite za promet in zveze
Rok obravnave:
IV. trimesečje 1979
Obravnavata:
Odbora za družbenoekonomske odnose
Zbora združenega dela in Zbora občin
15. Informacija o izvajanju družbenega
dogovora ter o sprejemanju in izvajanju
samoupravnih sporazumov o minimalnih
standardih za življenjske in kulturne razmere
pri zaposlovanju delavcev
Predlagatelj:
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
Gradivo pripravi:
Republiški sekretariat za delo z odborom podpisnikov
družbenih dogovorov
Rok obravnave:
IV. trimesečje 1979
Obravnavata:
Odbora za družbenoekonomske odnose
Zbora združenega dela in Zbora občin
16. Izvajanje sklepov in priporočil za
reševanje problematike zaposlovanja naših
delavcev v tujini, za postopno vračanje teh
delavcev ter za njihovo vključevanje v
zaposlitev v SR Sloveniji
Predlagatelj:
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
Gradivo pripravi:
Republiški sekretariat za delo
Rok obravnave:
III. trimesečje 1979
Obravnavajo:
Odbori za družbenoekonomske odnose Zbora združenega
dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora ter Komisija
za mednarodne odnose
17. Informacija o nočnem delu žensk
Predlagatelj:
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
Gradivo pripravi:
Republiški sekretariat za delo
Republiški svet zveze sindikatov Slovenije
Gospodarska zbornica Slovenije in Republiški komite za
zdravstveno in socialno varstvo
Rok obravnave:
III. trimesečje 1979
Obravnavata:
Odbora za družbenoekonomske odnose
Zbora združenega dela in
Zbora občin
18. Izhodišča za pripravo novega sistema
pokojninskega in invalidskega zavarovanja
V pripravi so izhodišča za nov sistem pokojninskega in
invalidskega zavarovanja. Pri tem je treba rešiti vrsto načelnih
vprašanj sistemske narave.
Predlagatelj:
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
Gradivo pripravi:
Posebna komisija izvršnega sveta za pripravo zasnov novega sistema pokojninskega in invalidskega zavarovanja
poročevalec

Rok obravnave:
III. trimesečje 1979
Obravnavajo:
Zbor združenega dela
Zbor občin in
Skupščina skupnosti socialnega varstva Slovenije
19. Vloga in naloge samoupravnih interesnih
skupnosti in njihovih strokovnih služb ter
naloge upravnih organov v sistemu socialne
varnosti borcev NOV in vojaških invalidov
Potrebno je ugotoviti, kako se uresničujejo sklepi skupščine iz leta 1978 o usmeritvi nadaljnjega podružbljanja sistema socialne varnosti borcev NOV. Proučiti je potrebno
problematiko samoupravnega urejanja sistema socialne in
materialne varnosti borcev NOV in drugih borcev ter vojaških
invalidov in po potrebi sprejeti nadaljnje smernice. V zvezi s
tem je potrebno ugotoviti, kako strokovne službe v samoupravnih interesnih skupnostih in upravni organi uresničujejo
sprejeto politiko in akte s tega področja in presoditi primernost njihove organiziranosti in učinkovitosti.
Predlagatelj:
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
Gradivo pripravi:
Republiški komite za vprašanja borcev NOV in vojaških
invalidov
Rok obravnave:
IV. trimesečje 1979
Obravnava:
Komisija za vprašanja borcev NOV Skupščine SR Slovenije
20. Delovanje službe za zdravstveno varstvo
borcev NOV
Potrebno je ugotoviti, kako se uresničujeta zakon o zdravstvenem varstvu iz leta 1974 in samoupravni sporazum s
področja zdravstvenega varstva glede organiziranja in delovanja teh služb; predvideti je potrebno tudi morebitne ukrepe
za nadaljnje izpopolnjevanje tega področja.
Predlagatelj:
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
Gradivo pripravi:
Komisija za vprašanja zdravstvenega varstva borcev NOV
pri Republiškem komiteju za zdravstveno in socialno varstvo
Rok obravnave:
IV. trimesečje 1979
Obravnava:
Komisija za vprašanja borcev NOV Skupščine SRS
21. Izvajanje zakona o grobiščih in grobovih
borcev
Zakon o grobiščih in grobovih borcev je na novo uredil
nekatera vprašanja s tega področja. Potrebno bo ugotoviti
stanja na tem področju v času enoletnega uveljavljanja zakona.
Predlagatelj:
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
Gradivo pripravi:
Republiški komite za vprašanja borcev NOV in vojaških
invalidov
Rok obravnave:
III. trimesečje 1979
Obravnava:
Komisija za vprašanja borcev NOV Skupščine SR Slovenije
22. Zagotavljanje socialne varnosti invalidnim
osebam
Analiza mora prikazati, kako se izvaja zakon o usposabljanju in izobraževanju otrok in mladoletnikov z motnjami v
telesnem in duševnem razvoju ter zakon o usposabljanju za
zaposlovanje invalidnih oseb.
Predlagatelj:
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
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Gradivo pripravi:
Republiški komite za zdravstveno in socialno varstvo
Republiški komite za vzgojo in izobraževanje in
Republiški sekretariat za delo
Rok obravnave:
III. trimesečje 1979
Obravnavajo:
Odbora za družbenoekonomske odnose Zbora združenega
dela in Zbora občin ter pristojna delovna telesa skupščine
Skupnosti socialnega varstva Slovenije

23. Poročilo o izvajanju zakona o civilnih
invalidih vojne
Predlagatelj:
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
Gradivo pripravi:
Republiški komite za vprašanja borcev NOV in vojaških
invalidov
Rok obravnave:
IV. trimesečje 1979
Obravnava:
Komisija za vprašanja borcev NOV Skupščine SRS

24. Uresničevanje stališč, sklepov in priporočil
za reševanje problematike varstva dobrin
splošnega pomena in vrednot človekovega
okolja
Skupščina SR Slovenije je v začetku leta 1977 sprejela
stališča, sklepe in priporočila za reševanje problematike varstva dobrin splošnega pomena in vrednot človekovega okolja,
da bi zagotovila učinkovitejšo odpravo neskladnosti in škodljive pojave v okolju ter za preprečitev nastajanja novih. Ugotoviti bo treba, kako se izvajajo stališča, sklepi in priporočila
ter zakoni iz tega področja.
Predlagatelj:
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
Gradivo pripravi:
Republiški komite za varstvo okolja in
Republiški sekretariat za urbanizem
Rok obravnave:
I. trimesečje 1979
Obravnavata:
Odbora za stanovanjsko komunalna vprašanja in varstvo
okolja Zbora združenega dela in Zbora občin

25. Izvajanje zakona o varstvu pred hrupom
Predlagatelj:
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
Gradivo pripravi:
Republiški komite za varstvo okolja
Rok obravnave:
III. trimesečje 1979
Obravnavata:
Odbora za urbanizem, stanovanjsko-komunalna vprašanja
in varstvo okolja Zbora združenega dela in Zbora občin

26. Poročilo o izvajanju zakona o varstvu zraka
Predlagatelj:
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
Gradivo pripravi:
Republiški komite za varstvo okolja
Rok obravnave:
II. trimesečje 1979
Obravnavata:
Odbora za urbanizem, stanovanjsko-komunalna vprašanja
in varstvo okolja Zbora združenega dela in Zbora občin
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27. Informacija o izvajanju zakona o ravnanju z
odpadki
Predlagatelj:
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
Gradivo pripravi:
Republiški komite za varstvo okolja
Rok obravnave:
IV. trimesečje 1979
Obravnavata:
Odbora za urbanizem, stanovanjsko-komunalna vprašanja
in varstvo okolja Zbora združenega dela in Zbora občin

28. Ustanoviteljstvo na področju družbenih
dejavnosti
Na področju družbenih dejavnosti se že dalj časa pojavlja
vprašanje ustanoviteljstva nekaterih zavodov in drugih institucij, prenos ustanoviteljstva itd. Potrebno bo ugotoviti sedanje stanje in oblikovati predloge za ustrezne rešitve.
Predlagatelj:
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
Gradivo pripravi:
Sekretariat Izvršnega sveta za zakonodajo
Rok obravnave:
II. trimesečje 1979
Obravnava:
Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije

29. Informacija o izvajanju programa
investicijskih vlaganj SR Slovenije v graditev
objektov in nabavo opreme v obdobju od leta
1978 do 1982
Z zakonom o investicijskih vlaganjih SR Slovenije v graditev
objektov in nabavo opreme v obdobju 1978 do 1982 je določiti
program investicijskih vlaganj za te namene. Ugotoviti bo
treba stanje izvajanja investicijskih del in eventualno potrebo
po spremembi programa.
Predlagatelj:
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
Gradivo pripravi:
Republiški sekretariat za pravosodje, organizacijo uprave in
proračun
Rok obravnave:
IV. trimesečje 1979
Obravnavata:
Odbora za finance Zbora združenega dela in Zbora občin

30. Informacija o uresničevanju akcijskega
programa boja proti alkoholizmu v SR Sloveniji
Alkoholizem predstavlja v naši republiki še vedno pereč
družbeni problem, za katerega preprečevanje in odpravo se
morajo čimbolj angažirati vsi družbeni dejavniki na raznih
področjih. Zato je namen informacije o uresničevanju sprejetega akcijskega programa prikazati, v kolikšni meri se uresničujejo naloge iz omenjenega programa, zakaj uresničevanje
posameznih nalog zaostaja in kje so razlogi za to. Poleg tega
bo informacija osvetlila tudi problematiko narkomanije.
Predlagatelj:
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
Nosilec:
Republiški komite za zdravstveno in socialno varstvo
Rok predložitve:
IV. trimesečje 1979
Obravnavata:
Odbora za družbenoekonomske odnose Zbora združenega
dela in Zbora občin
poročevalec

II.

ZAKONODAJNO

PODROČJE
1. Zakon o spremembah in dopolnitvah
zakona o komunalnih taksah
Predlog za izdajo zakona:
/. trimesečje 1979
Predlagatelj:
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
Nosilec:
Republiški komite za tržišče in cene
Pristojna:
Zbor združenega dela
Zbor občin
2. Zakon o dopolnitvi zakona o orožju
Spremeniti je potrebno določbe zakona, ki se nanašajo na
vrsto orožja, ki ga lahko posedujejo ODD za zavarovanje
družbenega premoženja, na posest in nošenje zračnega
orožja, hrambo orožja idr.
Predlog za izdajo zakona z osnutkom zakona:
IV. trimesečje 1979
Predlagatelj:
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
Nosilec:
Republiški sekretariat za notranje zadeve
Pristojna:
Zbor združenega dela
Zbor občin
3. Zakon o izgradnji in financiranju zaklonišč
za republiške upravne organe
Zakon bo opredelil način in roke zagotavljanja sredstev za
izgradnjo zaklonišč za potrebe republiških upravnih organov in organizacij v obdobju od leta 1979-1983.
Predlog za izdajo z osnutkom zakona:
II. trimesečje 1979
Predlog zakona:
III. trimesečje 1979
Predlagatelj:
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
Nosilec:
Republiški sekretariat za ljudsko obrambo
Pristojna:
Zbor združenega dela
Zbor občin
4. Zakon o usmerjanju sredstev javnih investicij
v likovno opremo
Predlog za izdajo zakona:
IV. trimesečje 1979
Predlagatelj:
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
Nosilec:
Republiški komite za kulturo
Pristojni:
Zbor združenega dela
Zbor občin
Skupščina kulturne skupnosti Slovenije
5. Zakon o zdraviliščih
Zakon o naravnih zdraviliških sredstvih in o naravnih zdraviliščih, ki je doslej urejal to področje, in sicer je iz leta 1964,
je zastarel. Zato je zlasti z vidika razvoja naravnih zdravilišč
treba sprejeti ta zakon.
Predlog za izdajo zakona:
II. trimesečje 1979
Osnutek zakona:
III. trimesečje 1979
Predlog zakona:
IV. trimesečje 1979
poročevalec

Predlagatelj:
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
Nosilec:
Republiški komite za tržišče in cene
Pristojni:
Zbor združenega dela
Zbor občin
Skupščina Skupnosti zdravstvenega varstva Slovenije
6. Zakon o imenovanju ulic, mest in naselij
Novi zakon naj bi upošteval potrebe statične, geodetske in
drugih služb in naj bi prenesel pristojnosti v celoti na občine.
Predlog za izdajo zakona:
II. trimesečje 1979
Osnutek zakona:
III. trimesečje 1979
Predlog zakona:
IV. trimesečje 1979
Predlagatelj:
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
Nosilec:
Republiški sekretariat za urbanizem
Pristojen:
Zbor občin
7. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona
o semenu in sadikah
Predlog za izdajo z osnutkom zakona:
IV. trimesečje 1979
Predlagatelj:
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
Nosilec:
Republiški sekretariat za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Pristojna:
Zbor združenega dela
Zbor občin
e
8. Zakon o turizmu in gostinstvu
V SRS še dosedaj ni^mo imeli zakona o turizmu in gostinstvu; dosežena stopnja razvoja te dejavnosti pa postavlja
zahtevo, da se z zakonom uredijo nekatere sistemske osnove
za urejanje odnosov na tem področju.
Predlog za izdajo zakona:
II. trimesečje 1979
Osnutek zakona:
III. trimesečje 1979
Predlog zakona:
IV. trimesečje 1979
Predlagatelj:
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
Nosilec:
Republiški komite za tržišče in cene
Pristojna:
Zbor združenega dela
Zbor občin
9. Zakon o cestnem prevozu
Zakon ima značaj tehničnega predpisa. Obravnava vrste
prevozov, pogojev izvajanja prevozov, ukrepe v zvezi z varnostjo in organiziranostjo prometa, avtobusne postaje in postajališča, inšpekcijske in kazenske določbe.
Predlog za izdajo zakona:
III. trimesečje 1979
Osnutek zakona:
IV. trimesečje 1979
Predlagatelj:
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
Nosilec:
Republiški komite za promet in zveze
Pristojna:
Zbor združenega dela
Zbor občin
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III. ZADEVE IZ DELOVNIH
PROGRAMOV ZBOROV
SKUPŠČINE SFRJ

1. Problemi reprodukcijske in akumulacijske
sposobnosti gospodarskih organizacij
združenega dela s predlogi ukrepov za
krepitev njihove materialne podlage
Analiza bo obravnavala probleme reprodukcijske in akumulacijske sposobnosti gospodarskih organizacij združenega dela s posebnim ozirom na dejavnosti posebnega
družbenega pomena.
Predlagatelj:
Zvezni izvršni svet oz. Zvezni zbor Skupščine SFRJ
Rok:
I. ali II. trimesečje 1979
Obravnavajo:
Komisija za spremljanje izvajanja zakona o združenem
delu
Odbor za družbenoekonomske odnose
Zbora združenega dela
Odbor za družbenoekonomske odnose in razvoj Zbora
občin
2. Analiza izvajanja zakona o ugotavljanju in
razporejanju celotnega prihodka in dohodka
Na temelju rezultatov poslovanja in zaključnih računov za
leto 1978 bo analizirano izvajanje omenjenega zakona s posebnim ozirom na vpliv določb tega zakona na usklajevanje
porabe v okvire realnega doseženega dohodka.
Predlagatelj:
Zvezni izvršni svet. oz. Zvezni zbor Skupščine SFRJ
Rok:
II. trimesečje 1979
Obravnavajo:
Komisija za spremljanje izvajanja zakona o združenem
delu
Odbor za družbenoekonomske odnose in Odbor za finance Zbora združenega dela
Odbor za družbenoekonomske odnose in razvoj ter Odbor
za finance
Zbora občin
3. Zakon o temeljih premoženjsko-pravnih
razmerij
Zakon bo uredil premoženjsko pravico in njene posebne
oblike: služnostno pravico, zastavno pravico in dr.
Predlagatelj:
Zvezni zbor Skupščine SFRJ
Rok:
Predlog zakona II. trimesečje 1979
Obravnava:
Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije
4. Zakon o carinski službi
Zakon bo bolj podrobno uredil delovno področje in organizacijo carinske službe, specifična vprašanja s področja
samoupravljanja in medsebojnih razmerij delavcev v carinski službi, sredstva za delo in drugo.
Predlagatelj:
Zvezni Izvršni svet oziroma
Zvezni zbor Skupščine SFRJ
Rok:
- predlog za izdajo zakona I. trimesečje 1979
- predlog zakona II. trimesečje 1979
Obravnavajo:
Odbor za družbenopolitični sistem
Zbora združenega dela
»
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Odbor za družbenopolitični in komunalni sistem Zbora
občin
Odbor za družbenopolitični sistem
Družbenopolitičnega zbora
5. Analiza o stanju in problemih sodišč
združenega dela in drugih oblik
samoupravnega sodstva
Analiza bo kompleksno zajela stanje in probleme v zvezi z
delovanjem sodišč združenega dela, pri čemer je potrebno
videti odnos med sodišči združenega dela in rednimi sodišči; morebitne probleme, ki nastajajo pri uporabi sodnih postopkov; stanje v zvezi z ustanavljanjem posebnih sodišč
združenega dela za reševanje določenih sporov na področju
samoupravnega interesnega organiziranja; vprašanje izenačevanja sodne prakse pri uporabi zveznih zakonov; vprašanje morebitne uporabe izrednih pravnih sredstev pred sodišči združenega dela; določeni problemi v zvezi z izvrševanjem odločb samoupravnih sodišč in podobno kot prikaz
stanja drugih samoupravnih sodišč - arbitraž, poravnalnih
svetov in izvoljenih sodišč.
Predlagatelj:
Zvezni izvršni svet oz. Zvezni zbor
Skupščine SFRJ
Rok:
IV. trimesečje 1979
Obravnava:
Komisija Skupščine SR Slovenije za pravosodje
6. Resolucija o temeljih družbenega sistema
obveščanja
Resolucija bo določila cilje, vsebino, organizacijo in
upravljanje družbenih sistemov obveščanja, pravice, obveznosti in odgovornosti subjektov družbenega sistema obveščanja, kot tudi pogoje, ki so potrebni za zagotovitev delovanja in razvoja družbenega sistema obveščanja.
Predlagatelj:
Zvezni zbor Skupščine SFRJ
Rok:
Predlog resolucije I. trimesečje 1979
Obravnavajo:
Odbor za družbenopolitični sistem
Zbora združenega dela
Odbor za družbenopolitični in komunalni sistem Zbora
občin
Odbor za družbenopolitični sistem
Družbenopolitičnega zbora
7. Resolucija o temeljih svobodne menjave
dela in oblikah samoupravnega interesnega
organiziranja ter odločanja v družbenih
dejavnostih
Resolucija bo določila temeljne opredelitve za nadaljnji
razvoj družbenoekonomskih odnosov na področju družbenih dejavnosti in zlasti družbeno planiranje skupnih potreb,
pridobivanje dohodka po načelu svobodne menjave dela v
odnosih neposrednega združevanja dela in sredstev, oblike
samoupravnega interesnega organiziranja, kot tudi način
odločanja na področju družbenih dejavnosti.
Predlagatelj:
Zvezni zbor Skupščine SFRJ
Rok:
Predlog resolucije I. trimesečje 1979
Obravnavajo:
Odbor za družbenoekonomske odnose
Zbora združenega dela
Odbor za družbenoekonomske odnose in razvoj Zbora
občin
Odbor za finance Zbora občin
Odbor za družbenoekonomske odnose
Družbenopolitičnega zbora
Odbor za družbenopolitični sistem
Družbenopolitičnega zbora.
poročevalec

6. 3. 1979

PREDLOG ZA

IZDAJO ZAKONA

o zdravstvenem varstvu

s tezami za

osnutek zakona (ESA-240)

POVZETEK
Zdravstveno varstvo obsega stev na območju SR Slovenije.
Sedaj veljavni zakon o samoupravne organiziranosti
Preostali - v bistvu pretežni
zdravstvenem varstvu je bil zdravstvenih delavcev določ- izvrševanje zdravstvenih stori- del
celotnega obsega zdravtev,
programa
storitev
oziroma
bam
zakona
o
združenem
desprejet v decembru 1974 na
varstva zagotavljajo
podlagi določil Ustave SRS in lu. Razrešiti bi moral tudi po- zdravstvene dejavnosti. Ta de- stvenega
v svobodni menjavi
z njo usklajen. Kljub temu, da sebnosti odnosov svobodne la izvršujejo delavci v zdrav- udeleženci
ki jo uresničujejo nepoje takrat pomenil velik napre- menjave dela v zvezi z zadovo- stvenih in drugih pooblašča- dela,
v krajevni skupnosti in
dek pri prilagajanju novim od- ljevanjem potreb in interesov nih organizacijah združenega vsredno,
zdravstveni skupnonosom, je zlasti po sprejemu po zdravstvenih storitvah na dela. Poleg zdravstvenih stori- stiobčinski
oziroma njenih delih, kot so
zakon o združenem delu po- podlagi načel opredeljenih v tev obsega zdravstveno var- enote
samoupravne interesne
stal pretesen okvir za urejanje osnutku zakona o skupnih os- stvo tudi določene pravice do skupnosti
za posamezna obsocialne
varnosti
v
zvezi
z
novah
svobodne
menjave
dela.
družbenoekonomskih
odNovi zakon o zdravstvenem zdravstvenim varstvom. Obseg močja ali temeljne zdravstvene
nosov na tem področju. Še
za posamična ožja
bolj je to dejstvo prišlo do izra- varstvu bi naj torej uredil si- in način zagotavljanja pravic skupnosti
področja zdravstvenega varza ob oblikovanju osnutka za- stem zdravstvenega varstva in do zdravstvenih storitev ter do stva'oziroma
preko občinskih
kona o skupnih osnovah svo- njegovo vsebino, organizacijo socialne varnosti v zvezi z zdravstvenih skupnosti,
v rebodne menjave dela in pa v in delo samoupravnih intere- zdravstvenim varstvom dolo- gionalnih in republiški zdravvsakodnevni praksi. Razvoj snih zdravstvenih skupnosti, čajo delavci v združenem delu stveni skupnosti. Pri tem izhadružbenoekonomskih
od- družbenoekonomske odnose in drugi delovni ljudje v saiz potreb in interesov uponosov v zvezi z zadovoljeva- med udeleženci svobodne me- moupravnih sporazumih o te- jajo
rabnikov
po zdravstvenih stomeljih
planov
in
drugih
sanjave
dela
na
tem
področju,
njem interesov in potreb po
ritvah, dohodkovnih možnosti
zdravstvenem varstvu in razre- zagotovil pravico do zdrav- moupravnih sporazumih na združenega
dela in tehnične in
ševanje določenih vprašanj sa- stvenega varstva, določil nače- načelih vzajemnosti in solidar- kadrovske zmogljivosti
zdravmoupravne
organiziranosti la za samoupravno organizira- nosti. Vsem delavcem v zdru- stvenih organizacij združeneuporabnikov sta pričela prera- nje delavcev na področju ženem delu, drugim delovnim ga dela ter iz načel vzajemnoščati okvire zakona o zdrav- zdravstvenega varstva, poseb- ljudem in občanom je družbe- sti in solidarnosti, ki jo uresnistvenem varstvu, ki je vseboval ne pravice in obveznosti upo- no zagotovljen obseg zdrav- čujejo v temeljni organizaciji
še vedno precej koncesij sta- rabnikov in izvajalcev storitev stvenega varstva, ki ga določa združeenega dela, delovni orrim odnosom v zdravstvenem v zvezi z izvrševanjem zdrav- zakon, uresničujejo pa ga ude- ganizaciji, sestavljeni organistvenih storitev in nekatera leženci v svobodni menjavi dezavarovanju.
druga vprašanja na tem po- la kot sestavni del programa zaciji združenega dela ali druNovi zakon naj bi opredelil dročju posebnega družbenega zdravstvenega varstva, ki je gih oblikah združevanja dela
opredeljen v samoupravnih in sredstev, v krajevni skupnoin omogočil intenzivnejši po- pomena.
in zlasti v občinski samouIz predloga za izdajo zakona sporazumih o temeljih planov sti
tek procesov prilagajanja
družbenoekonomskih
od- o zdravstvenem varstvu povze- in drugih samoupravnih spo- pravni interesni zdravstveni
preko nje pa tudi v
nosov med uporabniki in izva- mamo naslednje predložene razumih in pri tem upoštevajo skupnosti,
solidarnostno prelivanje sred- širši zdravstveni skupnosti za
jalci zdravstvenih storitev in rešitve:
poročevalec
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območje več občin in republike. V zvezi s tem bo v zakonu
določena tudi funkcija družbenega planiranja udeležencev v
svobodni menjavi dela na področju zdravstvenega varstva.
Samoupravno sporazumevanje o svobodni menjavi dela
v zvezi z zadovoljevanjem potreb in interesov po zdravstvenih storitvah in izvrševanje
zdravstvenih storitev, programov storitev oziroma določene
zdravstvene dejavnosti je posebnega družbenega pomena.
Zato bo zakon opredelil udeležence v svobodni menjavi ter
pogoje in načine uresničevanja svobodne menjave dela.
Opredelil bo natančneje predmet svobodne menjave dela,
elemente za določanje standarda in cene storitev ter določil uporabo načel vzajemnosti
in solidarnosti v zvezi z zagotavljanjem pravic do zdravstvenega varstva.
Uporabniki
in
izvajalci
zdravstvenih storitev uresničujejo v samoupravni interesni
zdravstveni skupnosti svobodno menjavo dela, združujejo
delo in sredstva, si na načelih
vzajemnosti in solidarnosti zagotavljajo pravice do zdravstvenega varstva, odločajo o
vrstah in obsegu pravic do
zdravstvenega varstva in do
socialne varnosti v zvezi z
zdravstvenim varstvom, določajo politiko razvoja zdravstvene dejavnosti ter usklaju-

jejo razvoj teritorialne razporejenosti zdravstvenih organizacij, zagotavljajo možnosti za
raziskovalno delo ter za vzgojo
in izobraževanje delavcev, ki
opravljajo zdravstvene storitve
in uresničujejo druge skupne
interese na področju zdravstvenega varstva. Predlog za
izdajo zakona predvideva obvezno ustanovitev samoupravnih interesnih zdravstvenih
skupnosti za območje občine
in njih združevanja v širše
skupnosti za območje več občin in republike. Udeleženci v
svobodni menjavi dela se bodo
na podlagi določb v samoupravnih sporazumih o ustanovitvi občinske zdravstvene
skupnosti lahko organizirali v
enote te skupnosti ali temeljne
zdravstvene skupnosti. Uporabniki in izvajalci se bodo o
uresničevanju svobodne menjave dela na področju osnovnega zdravstvenega varstva
sporazumevali
neposredno
preko delegatov v delavskem
svetu zdravstvene temeljne organizacije, v svetu enote oziroma temeljne zdravstvene
skupnosti in v skupščini občinske samoupravne interesne
zdravstvene skupnosti. V regionalne in republiško zdravstveno skupnost se pa združujejo v prvi vrsti za to, da bi si v
svobodni menjavi dela z izvajalci, ki izvršujejo zdravstvene
storitve za vse uporabnike na
širšem območju več občin ali

PREDLOG ZA IZDAJO
ZAKONA O
ZDRAVSTVENEM
VARSTVU

I. USTAVNA PODLAGA
Ustavna podlaga za izdajo novega zakona o zdravstvenem
varstvu je:
- 15. točka 321. člena Ustave SR Slovenije, po kateri Skupščina SR Slovenije v okviru pravic in dolžnosti republike z
zakonom ureja sistem zdravstvenega varstva ter zdravstvenega zavarovanja kot področje, ki je skupnega pomena za
delovne ljudi in občane,
- prvi odstavek 51. člena Ustave SRS, po katerem se z
zakonom lahko določi, da so posebnega družbenega pomena
določene dejavnosti ali zadeve organizacij združenega dela,
ki opravljajo družbene dejavnosti, in uredi način uresničevanja posebnega družbenega interesa in v skladu z njim način
uresničevanja samoupravnih pravic delavcev in
- 58. člen Ustave SRS, po katerem zakon lahko določi
načela za enotnost sistema in najmanjši obseg pravic iz
zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja ter način
njihovega financiranja.
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republike zagotovili zadovoljevanje potreb in interesov po
takšnih storitvah. Kot mesto
sporazumevanja glede storitev
na področju specialističnega
in bolnišničnega zdravstvenega varstva je predvidena skupščina regionalne zdravstvene
skupnosti, kot mesto sporazumevanja glede storitev na področju kliničnega zdravstvenega varstva pa skupščina republiške zdravstvene skupnosti.
V zakonu je določena interventna vloga družbenopolitičnih skupnosti v primerih, če s
samoupravnimi odločitvami ni
mogoče razrešiti vprašanj, od
katerih je bistveno odvisno delo samoupravne interesne
skupnosti oziroma bi bilo
ogroženo izvrševanje zdravstvenih storitev. Zakon bo vseboval tudi določbe o organiziranju in delovanju delovnih
skupnosti samoupravnih interesnih skupnosti in v zdravstvenih organizacijah združenega dela.
Podrobneje bo v zakonu določen način zagotavljanja pravic do zdravstvenega varstva,
načela za samoupravno organiziranje izvajalcev in pogoji
za ustanovitev in delo ter naloge zdravstvenih organizacij. V
zvezi s tem bodo opredeljena
širša področja zdravstvenega
varstva (osnovno, ambulantnospecialistično, bolnišnično,
klinično, preskrba z zdravili,

nujna medicinska pomoč in
sanitetni transport) in ožja
strokovna področja posameznih medicinskih strok. Podrobneje bodo določeni nekateri tehnološki in dohodkovni
pogoji za organiziranje temeljnih organizacij. Navedeni bodo osnovni tipi zdravstvenih
organizacij združenega dela
ter opredeljeni njih okvirni delokrogi. Zakon bo omogočil
tudi organiziranje zdravstvenih temeljnih organizacij v sestavi drugih delovnih organizacij.
Glede strokovnosti dela in
strokovnega nadzorstva ter
glede posebnih pogojev dela v
zdravstvenih organizacijah bodo v glavnem povzete določbe
sedaj veljavnega zakona.
Spremenjena bo le ureditev
neprekinjenega dela v zdravstvenih organizacijah v zvezi z
zagotovitvijo neprekinjenega
zdravstvenega varstva. Zakon
bo uredil tudi nekatera druga
vprašanja
izobraževanja
zdravstvenih delavcev.
Zakon ne bo imel finančnih
posledic za družbenopolitične
skupnosti, niti ne bo neposredno povečal finančnih obveznosti za zadovoljevanje potreb
na področju zdravstvenega
varstva, ker v ta namen delavci
in delovni ljudje združujejo
sredstva v obsegu, določenem
s samoupravnimi sporazumi o
temeljih planov in drugimi samoupravnimi sporazumi.

Ker je sistem zdravstvenega varstva že po sedaj veljavnem
zakonu o zdravstvenem varstvu enoten in ga v skladu z načeli
ustave uresničujejo uporabniki in izvajalci zdravstvenega varstva s svobodno menjavo dela, ki jo uresničujejo neposredno,
v in prek samoupravnih interesnih zdravstvenih skupnostih,
bo tudi novi zakon o zdravstvenem varstvu izhajal iz te z
ustavo določene ureditve. Novi zakon bo pa pri urejanju
vprašanj družbenoekonomskih odnosov in samoupravne organiziranosti delavcev, drugih delovnih ljudi in občanov pri
zagotavljanju in uresničevanju pravic do zdravstvenega varstva izhajal tudi iz določb zakona o združenem delu in zakona
o skupnih osnovah svobodne menjave dela.
II. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA IZDAJO
ZAKONA
Celotno področje zdravstvenega varstva ureja zakon o
zdravstvenem varstvu (Ur. I. SRS, št. 38/74 in 31/76) in izvršilni predpisi sprejeti na podlagi zakona. Sedanji zakon a
zdravstvenem varstvu je bil kot sistemski zakonski predpis na
področju zdravstvenega varstva v SR Sloveniji sicer sprejet na
podlagi določb ustave SRS in torej z njo usklajen. Kljub
rešitvam, ki so pomenile pomemben napredek in prilagajanje
zakona novim potrebam in odnosom, ki so se razvijali v času
ko je nastajal, je postal sedanji zakon pretesen okvir za
urejanje novih družbenoekonomskih odnosov, ki jih opredeljujeta zakon o združenem delu in osnutek zakona o skupnih
osnovah svobodne menjave dela. Veljavni zakon o zdravstvenem varstvu ne odraža več stopnje razvitosti zdravstvenega
varstva pa tudi stopnje družbenoekonomskih in samoupravporočevalec

nih odnosov v naši družbi. Z zakonom o združenem delu je
bila dana pravna podlaga za uveljavljanje novih družbenoekonomskih odnosov in za samoupravno organiziranost uporabnikov in izvajalcev zdravstvenih storitev in s tem tudi za
hitrejše podružbljanje zdravstvene dejavnosti.
Razvoj družbenoekonomskih odnosov v zvezi z zadovoljevanjem interesov in potreb po zdravstvenem varstvu in vprašanja samoupravne organiziranosti delavcev v zdravstvenih
organizacijah združenega dela in uporabnikov zdravstvenih
storitev je v zadnjih (dveh) letih, zlasti po sprejemu zakona o
združenem delu pričel preraščati okvire zakona o zdravstvenem varstvu, čigar določbe - vsaj glede določenih vprašanj niso bile v skladu s pozneje sprejetima zakonoma o združenem delu in zveznim zakonom o sistemu družbenega planiranja, zlasti pa ne z načeli za uresničevanje svobodne menjave
dela, podanimi v osnutku zakona o skupnih osnovah svobodne menjave dela. Sedanja ureditev na drugi strani ne zavezuje dovolj k ustrezni samoupravni organiziranosti uporabnikov in izvajalcev pri uresničevanju svobodne menjave dela,
saj v tem pogledu obravnava le samoupravne interesne zdravstvene skupnosti. Premalo so razdelane tudi določbe o sestavi skupnih organov upravljanja zdravstvenih organizacij
združenega dela, kar je imelo za posledico, da soodločanje
uporabnikov glede zadev posebnega družbenega pomena v
skladu z 51. členom ustave še ni prišlo v zadostni meri do
izraza. Neposredno uresničevanje svobodne menjave dela ni
preseglo obrobne dimenzije neposrednih kratkotrajnih interesov posameznih ožjih skupin uporabnikov in izvajalcev.
Podrobnejša določitev pogojev za organiziranje temeljnih organizacij do sedaj ni bila prisotna, kar je imelo za posledico
dokaj različne in pretežno formalistične pristope k oblikovanju temeljnih organizacij združenega dela v zdravstvu. Tudi za
organiziranje zdravstvenih temeljnih organizacij v okviru nezdravstvenih delovnih organizacij po sedaj veljavnem zakonu
ni bilo možnosti.
Tudi organizacija, vpliv in pristojnosti, zlasti pa odnosi med
udeleženci svobodne menjave dela na podlagi določb veljavnega zakona o zdravstvenem varstvu ne sledijo več odnosom,
ki izhajajo iz zakona o združenem delu in osnutka zakona o
skupnih osnovah svobodne menjave dela. Uresničevanje svobodne menjave dela v okviru občinskih samoupravnih interesnih zdravstvenih skupnosti zaradi zadrževanja povezav dogovarjanja na relaciji regionalna zdravstvena skupnost zdravstvena delovna organizacija še ni ustrezno zaživelo,
ravno v enotah občinskih zdravstvenih skupnosti. Zato tudi
novi delegatski sistem pri sporazumevanju o svobodni menjavi dela in skupnem planiranju, ustvarjanju in razporejanju
dohodka še ni mogel priti do takšne veljave, ki bi zagotavljala
enakopraven družbenoekonomski položaj udeležencev v svobodni menjavi in družbenem planiranju.
Razvoj družbenoekonomskih odnosov, ki se oblikujejo na
podlagi ustave, zakona o združenem delu, pa tudi preobrazbe
celotnega sistema zdravstvenega varstva, ki se razvija na
podlagi dokumentov ZKJ in ZKS postavljajo pred zdravstvo
nove naloge.
Novi zakon o zdravstvenem varstvu naj bi spodbudil zlasti
procese enakopravnega samoupravnega odločanja uporabnikov in izvajalcev zdravstvenih storitev o medsebojnih pravicah, obveznostih in odgovornostih, pa tudi o samoupravnem
organiziranju zdravstva. Zakon o zdravstvenem varstvu naj
zagotovi nove možnosti in spodbue za poglabljanje in razvijanje procesov, ki bodo omogočali uveljavljanje novih družbenoekonomskih odnosov na področju zdravstvenega varstva
ter nove oblike samoupravne povezanosti uporabnikov in
izvajalcev za uresničevanje svobodne menjave dela in hitrejše
podružbljanje zdravstva.
Novi zakon o zdravstvenem varstvu mora torej na eni strani
bolj zavezujoče kot dosedanji opredeliti vprašanja zagotavljanja pravice do zdravstvenega varstva, uresničevanja svobodne menjave dela in samoupravne organiziranosti delavcev,
ki izvršujejo zdravstvene storitve, na drugi strani pa omogočiti
in zagotoviti nadaljni razvoj zdravstvene dejavnosti in odnosov na tem področju družbene reprodukcije.
Zato ugotavljamo, da veljavni zakon predstavlja pretesen
okvir za urejanje novih družbenoekonomskih in samoupravnih odnosov na področju zdravstvenega varstva ter predlagarpo, da se izda novi zakon o zdravstvenem varstvu.
poročevalec

III. NAČELA, NA KATERIH TEMELJI ZAKON IN
PREDLAGANE REŠITVE
1. Temeljne določbe
Predloženi zakon bo uredil sistem zdravstvenega varstva,
njegovo vsebino, organizacijo in delo samoupravnih interesnih zdrav. sk. družbenoekonomske odnose med udeleženci
svobodne menjave dela na tem področju, načela za urejanje
medsebojnih razmerij med uporabniki in izvajalci, zagotovil
bo pravico do zdravstvenega varstva in določil načela za
samoupravno organiziranje delavcev na področju zdravstvenega varstva, kakor tudi druga vprašanja na tem področju
posebnega družbenega pomena.
Zakon bo določil, da zdravstveno varstvo obsega izvrševanje storitev, programa storitev oziroma zdravstvene dejavnosti, ki jo izvršujejo delavci v združenem delu samoupravno
organizirani v organizacijah združenega dela na področju
zdravstvenega varstva in v drugih organizacijah združenega
dela. Zakon bo tudi določil, da si delovni človek z zdravstvenim zavarovanjem v skladu z zakonom zagotavlja pravico do
zdravstvenega varstva in druge pravice v primeru bolezni in
invalidnosti, materinstva, zmanjšanju ali izgube delovne
zmožnosti in pravico do drugih oblik socialne varnosti v zvezi
z zdravstvenim varstvom.
Zakon bo opredelil zdravstveno varstvo kot sestavni del
družbene reprodukcije in enega od pogojev za rast produktivnosti dela ter obrambne sposobnosti naroda ter enega od
bistvenih elementov socialne politike in življenjske ravni delavcev, delovnih ljudi in občanov.
Zakon bo določil, da zdravstveno dejavnost lahko opravljajo tudi organizacije združenega dela, ki so z zakonom
pooblaščene, da poleg drugih dejavnosti opravljajo tudi
zdravstvene storitve.
Zakon bo določil, da je samoupravno sporazumevanje in
dogovarjanje o zagotovitvi zdravstvenega varstva in socialne
varnosti v zvezi z zdravstvenim varstvom ter izvajanje zdravstvenega varstva kot osnovna dejavnost zdravstvenih organizacij posebnega družbenega pomena.
Zakon bo določil, da so delavci v združenem delu, drugi
delovni ljudje in občani dolžni skrbeti za svoje zdravje in za
svoje zdravstveno varstvo in da ne smejo ogrožati zdravje
drugih. Skrb za svoje zdravje in za svoje zdravstveno varstvo
uresničujejo samoupravno organizirani v organizacijah združenega dela in delovnih skupnostih, v krajevnih skupnostih, v
samoupravnih interesnih skupnostih, družbenopolitičnih organizacijah in društvih, v drugih organizacijah in skupnostih
ter kot posamezniki. V združenem delu si delavci, drugi delovni ljudje in občani zagotavljajo zadovoljevanje svojih potreb in interesov po zdravstvenih storitvah s svobodno menjavo dela z delavci v zdravstvenih in drugih organizacijah
združenega dela, zadovoljevanje svojih interesov po socialni
varnosti pa s solidarnim združevanjem in prelivanjem sredstev v okviru organizacij združenega dela ter v občinski samoupravni interesni zdravstveni skupnosti.
Zakon bo opredelil zdravstvene storitve kot neposredni
rezultat vloženega dela izvajalcev, ki je namenjen varovanju,
krepitvi in povrnitvi zdravja, izboljševanju zdravstvenih razmer, preprečevanju bolezni in poškodb ter invalidnosti, odkrivanju, diagnosticiranju in zdravljenju bolezni in poškodb,
rehabilitaciji obolelih in poškodovanih ter ustvarjanju zdravstvenih pogojev za rast življenjske, delovne in obrambne
sposobnosti naroda. Pravico do socialne varnosti v zvezi z
zdravstvenim varstvom pa bo zakon opredelil kot pravico do
nadomestil in povračil v primerih, ko je sposobnost pridobivanja osebnih dohodkov zmanjšana zaradi sprememb v zdravstvenem stanju. Zakon bo tudi določil, da obseg in način
uveljavljanja pravic do zdravstvenih storitev ter pravic do
socialne varnosti v zvezi z zdravstvenim varstvom določijo
uporabniki in izvajalci s samoupravnim sporazumom o temeljih planov in drugimi sampupravnimi sporazumi.
Zakon bo določil vsem delavcem, drugim delovnim ljudem
in občanom v SR Sloveniji pravico do družbeno zagotovljenega obsega zdravstvenega varstva. Udeleženci v svobodni
menjavi dela bodo zagotovili uresničevanje tega obsega v
okviru programov zdravstvenega varstva, ki bodo opredeljeni
v samoupravnih sporazumih o temeljih planov in v drugih
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samoupravnih sporazumih ob upoštevanju solidarnostnega
prelivanja sredstev na območju SR Slovenije.
Zakon bo določil, da se družbenoekonomski odnosi v zvezi
z uresničevanjem pravic do zdravstvenega varstva uresniču
jejo kot svobodna menjava dela med uporabniki in izvajalci
zdravstvenih storitev neposredno, v krajevni skupnosti ter v in
prek samoupravnih interesnih zdravstvenih skupnosti.
V zakonu bo določeno, da zdravstvene storitve, programe
zdravstvenih storitev oziroma zdravstveno dejavnost izvršujejo ustrezno strokovno usposobljeni delavci v zdravstvenih
organizacijah. Zakon bo tudi določil, da takih storitev ni
mogoče izvajati kot samostojno osebno delo s sredstvi, ki so
lastnina občanov. Določene naloge na področju zdravstvenega varstva pa bodo opravljali tudi organi sanitarne inšpekcije, ki na podlagi posebnih predpisov izvajajo sanitarno nadzorstvo in organizacije Rdečega križa Slovenije v skladu s
posebnimi predpisi.
Zakon bo določil načelo, da morajo delavci zdravstvenih
organizacij s svojo organiziranostjo in delom zagotoviti uporabnikom zdravstvenega varstva zadovoljevanje potreb in interesov po vseh v programih zdravstvenega varstva opredeljenih zdravstvenih storitvah na podlagi medsebojne strokovnotehnološke povezanosti pri izvrševanju zdravstvenih storitev
in od tod izhajajoče dohodkovne povezanosti in soodvisnosti
zdravstvenih temeljnih organizacij.
Zakon bo tudi določil, da ima pristojna družbenopolitična
skupnost v skladu z zakonom pravico in dolžnost odrediti
začasne ukrepe družbenega varstva samoupravnih pravic,
zadev posebnega družbenega pomena in družbene lastnine s
področja zdravstvenega varstva, če nastanejo pri udeležencih
svobodne menjave dela ali pri organiziranju in delu zdravstvenih organizacij združenega dela bistvene motnje, ali če so
prizadeti družbeni interesi ali temeljne pravice delavcev, drugih delovnih ljudi in občanov do zdravstvenega varstva oziroma bistveni pogoji za delo samoupravnih interesnih zdravstvenih skupnosti.
2. Družbenoekonomski odnosi med uporabniki
in izvajalci zdravstvenih storitev
Zakon bo opredelil uporabnike in izvajalce zdravstvenih
storitev kot udeležence v svobodni menjavi dela in osnove
medsebojnih odnosov. Zakon bo določil, da udeleženci v
svobodni menjavi dela uresničujejo svobodno menjavo dela
na osnovi samoupravno ugotovljenih osebnih in skupnih potreb in interesov na področju zdravstvenega varstva in dohodkovnih možnosti uporabnikov ter na osnovi strokovnih, tehničnih in kadrovskih zmogljivosti izvajalcev.
Zakon bo določil, da je izvrševanje zdravstvenih storitev,
programov zdravstvenih storitev oziroma zdravstvene dejavnosti organizirano na naslednjih področjih zdravstvenega
varstva: osnovno zdravstveno varstvo, ambulantno-specialistično zdravstveno varstvo, bolnišnično zdravstveno varstvo,
klinično zdravstveno varstvo, preskrba z zdravili in sanitetnim
materialom in ortopedskimi pripomočki in nujna medicinska
pomoč ter sanitetni transport.
Zakon bo opredelil zdravstvene storitve, programe zdravstvenih storitev oziroma izvrševanje zdravstvene dejavnosti
kot predmet svobodne menjave dela med uporabniki in izvajalci. Zakon bo tudi določil, da udeleženci svobodne menjave
dela opredelijo v samoupravnih sporazumih standard zdravstvenih storitev, programov zdravstvenih storitev oziroma
zdravstvene dejavnosti.
Določeno bo, da standard zdravstvenih storitev, programov
zdravstvenih storitev oziroma zdravstvene dejavnosti obsega:
na osnovi veljavne medicinske doktrine določene postopke
oziroma dejanja, ki jih je nujno opraviti, da bi bila zdravstvena
storitev, program zdravstvenih storitev oziroma zdravstvena
dejavnost opravljena, dogovorjeno stopnjo kakovosti opravljanja zdravstvene storitve ter dogovorjene strokovne, delovne, materialne, tehnične, varnostne, higienske in druge
pogoje in normative, na podlagi katerih je mogoče opravljati
zdravstvene storitve, programe zdravstvenih storitev ali zdravstveno dejavnost.
Najnujnejše strokovne, delovne, materialne, tehnične, varnostne, higienske in druge pogoje oziroma normative, ob
katerih je na osnovi veljavne medicinske doktrine mogoče
izvrševati zdravstvene storitve, bo določil posebni zakon.
IV

Standard zdravstvenih storitev, programov zdravstvenih
storitev in zdravstvene dejavnosti, ki bo temeljil na najnujnejših pogojih oziroma normativih, pod katerimi jih bo še mogoče izvrševati predstavlja osnovno izhodišče pri določanju
cene storitev oziroma pri vrednotenju programov storitev
oziroma dejavnosti, ki so namenjene zadovoljevanju tistih
potreb in interesov delavcev, delovnih ljudi in občanov, ki
izhajajo iz pravic določenih v ustavi ali zakonu in katerih
zadovoljevanje si uporabniki zagotavljajo tudi s solidarnostnim združevanjem in prelivanjem sredstev v okviru republiške
skupnosti. Pri opredelitvi cene zdravstvenih storitev oziroma
povračil ter pri opredelitvi meril za zagotavljanje cen zdravstvenih storitev oziroma povračil bo zakon izhajal iz podrobneje razdelanih določb v zakonu o skupnih osnovah svobodne menjave dela, prilagojenih specifičnostim zdravstvene
dejavnosti. Isto velja tudi za opredelitev virov, osnov in meril
za oblikovanje sredstev ter za določanje obsega sredstev za
izpolnjevanje obveznosti v svobodni menjavi dela v zvezi z
zadovoljevanjem potreb in interesov po zdravstvenih storitvah. Zakon pa bo vseboval določbo, da udeleženci v svobodni menjavi dela skupno in enakopravno planirajo, ustvarjajo
in razporejajo dohodek s tem, da se sporazumevajo o programu zdravstvenih storitev, ter o načinu in pogojih njihovega
izvrševanja, o ceni storitev, o pričakovanem vplivu izvrševanja
programa storitev na rast produktivnosti in o dosežen stopnji
zadovoljevanja osebnih in skupnih potreb po zdravstvenih
storitvah ter o medsebojnih pravicah, obveznostih in odgovornostih v svobodni menjavi dela.
Zakon bo vseboval določbe o uresničevanju družbenega
planiranja v zvezi z zadovoljevanjem potreb po zdravstvenih
storitvah in podrobneje določil vsebino samoupravnih sporazumov o svobodni menjavi dela v zvezi z zadovoljevanjem
potreb po zdravstvenih storitvah. Pri tem bo zakon vseboval
tudi določbo, da morajo udeleženci v svobodni menjavi dela v
samoupravnih sporazumih določiti tudi način in pogoje uresničevanja tistih medsebojnih pravic, obveznosti in odgovornosti, ki nastajajo v zvezi z zadovoljevanjem potreb in interesov uporabnikov po zdravstvenih storitvah izven samoupravne interesne zdravstvene skupnosti. Za zagotavljanje
takšnih obveznosti bo v zakonu predvidena določba, da udeleženci v svobodni menjavi dela opredelijo v samoupravnih
sporazumih o temeljih planov in v drugih samoupravnih sporazumih o svobodni menjavi dela potreben obseg skupnih
rezerv bodisi pri uporabniških, bodisi pri izvajalskih temeljnih
organizacij združenega dela. V zakonu bo tudi določba, da
bodo v primerih, ko gre za nujno in neodložljivo potrebo po
zdravstvenih storitvah oziroma za zdravstvene storitve, ki jih
ni mogoče zagotoviti na območju zdravstvene skupnosti,
uporabnikom zagotovljene enake pravice, kot bi jim pripadale, če bi jim bilo zadovoljevanje teh potreb zagotovljeno v
samoupravni interesni skupnosti.
3. Uresničevanje svobodne menjave dela
Glede načina uresničevanja svobodne menjave dela bo
zakon vseboval določbe, ki bodo opredelile pogoje, pod katerimi je mogoče uresničevati neposredno svobodno menjavo
dela, svobodno menjavo dela v krajevni skupnosti in svobodno menjavo dela v samoupravni interesni zdravstveni skupnosti za območje občine ali po njej, pa tudi za uresničevanje
svobodne menjave dela v delih občinske samoupravne interesne zdravstvene skupnosti kot so enota ali temeljna skupnost.
Pri tem bo zakon izhajal iz stališča, da je način uresničevanja
svobodne menjave dela pogojen s strokovno-tehnološkimi,
organizacijskimi in dohodkovnimi pogoji izvrševanja zdravstvenih storitev in sposobnosti uporabnikov glede materialnih
možnosti za zadovoljevanje potreb in interesov po zdravstvenih storitvah.
Zakon bo izhajal iz načela, da je s svobodno menjavo dela v
občinski zdravstveni skupnosti ali po njej potrebno zagotoviti
zadovoljevanje tistih potreb po zdravstvenih storitvah, ki jih
glede na strokovno-tehnološke, organizacijske in dohodkovne pogoje ni mogoče zagotoviti z neposrednim uresničevanjem svobodne menjave dela med uporabniki in izvajalci.
Po istem načelu bi si naj uporabniki in izvajalci prek občinskih
zdravstvenih skupnosti v okviru regionalne oziroma republiške zdravstvene skupnosti zagotovili zadovoljevanje potreb in
interesov po zdravstvenih storitvah, ki jih zaradi enakih razloporočevalec

gov ne morejo zagotoviti v okviru občinske zdravstvene skupnosti. Glede uresničevanja neposredne svobodne menjave
dela in svobodne menjave dela v krajevni skupnosti bo v
zakonu določeno, da se uporabniki in izvajalci zdravstvenih
storitev v neposredni svobodni menjavi dela sporazumevajo
zlasti glede zadovoljevanja tistih specifičnih interesov in potreb določenih skupin uporabnikov, ki presegajo v samoupravni interesni zdravstveni skupnosti dogovorjen program
storitev oziroma po posebnih pogojih izvrševanja zdravstvenih storitev, ki so opredeljeni drugače kot pa v samoupravnih
sporazumih, ki jih sklepajo v okviru samoupravnih interesnih
zdravstvenih skupnosti.
V zakonu bodo podrobneje opredeljene funkcije, ki jih
uporabniki in izvajalci zdravstvenih storitev uresničujejo v
samoupravni interesni zdravstveni skupnosti. Kot temeljna
funkcija bo opredeljena svobodna menjava dela, združevanje
dela in sredstev, zagotavljanje zdravstvenega varstva po načelih vzajemnosti in solidarnosti, odločanje o vrstah in obsegu pravic do zdravstvenega varstva in socialne varnosti v
zvezi z zdravstvenim varstvom, določanje politike razvoja in
pospeševanja zdravstvene dejavnosti, usklajevanje razvoja teritorialne razporejenosti zdravstvenih organizacij, zagotavljanje možnosti za raziskovalno delo ter za vzgojo in izobraževanje delavcev zdravstvenih temeljnih organizacij in uresničevanje drugih skupnih interesov na področju zdravstvenega varstva. V zakonu bo tudi določba, da morajo biti delavcem,
drugim delovnim ljudem in občanom v zdravstveni skupnosti
zagotovljene vsaj tiste pravice do zdravstvenega varstva, in
vsaj v tistem obsegu, ki je določen s tem in drugimi zakoni ter
z ratificiranimi mednarodnimi sporazumi. Ustanovitev zdravstvene skupnosti za območje občine bo po zakonu obvezna,
ravno tako pa bo tudi po zakonu obvezno združevanje teh v
regionalno zdravstveno skupnost oziroma v zdravstveno
skupnost Slovenije.
V zakonu bodo določena vprašanja, ki jih bo treba podrobneje urediti s samoupravnim sporazumom o ustanovitvi
zdravstvene skupnosti in z njenim statutom.
Zakon bo določil, da se udeleženci v svobodni menjavi dela
v občinski zdravstveni skupnosti sporazumevajo o zagotavljanju tistih zdravstvenih storitev, ki jih zaradi strokovno-tehničnih, organizacijskih in dohodkovnih pogojev ni mogoče zagotoviti z neposredno svobodno menjavo dela oziroma s svobodno menjavo dela v krajevni skupnosti. Pri tem se sporazumevajo zlasti o programu zdravstvenega varstva, o pogojih izvrševanja zdravstvenih storitev, o kadrovskem in materialnem
razvoju zmogljivosti izvajalcev zdravstvenih storitev, o ceni
zdravstvenih storitev ter o drugih pogojih uresničevanja medsebojnih pravic, obveznosti in odgovornosti. V občinski
zdravstveni skupnosti si udeleženci zagotavljajo tudi pravice
do socialne varnosti v zvezi z zdravstvenim varstvom v obsegu
in pod pogoji, ki jih bodo določili v samoupravnih sporazumih
o temeljih plana in v drugih samoupravnih sporazumih; zagotavljali pa si jih bodo s solidarnostnim združevanjem sredstev
v temeljni organizaciji združenega dela, delovni organizaciji,
krajevni skupnosti ter v občinski zdravstveni skupnosti oziroma v njenih delih (enotah ali temeljnih zdravstvenih skupnostih).
Udeleženci v svobodni menjavi dela uresničujejo v občinskih zdravstvenih skupnostih tudi družbeno planiranje na
področju zdravstvenega varstva, sprejemajo samoupravne
sporazume o temeljih planov za potrebe zdravstvenega varstva, jih usklajujejo s samoupravnimi sporazumi o temeljih
planov za druga področja družbene reprodukcije ter sprejemajo dogovor o temeljih članov občine.
Zakon bo tudi določil, da se lahko udeleženci v svobodni
menjavi dela v občinski zdravstveni skupnosti zaradi neposrednejšega uresničevanja samoupravnih odnosov organizirajo
v enoto občinske zdravstvene skupnosti. Zaradi uresničevanja teh odnosov v zvezi z zadovoljevanjem potreb in interesov
na določenem ožjem območju oziroma v temeljno zdravstveno skupnost zaradi zadovoljevanja potreb in interesov na
ožjem strokovnem področju zdravstvene dejavnosti. Zato bo
opredelil skupščino občinske zdravstvene skupnosti kot mesto sporazumevanja delegatov uporabnikov in izvajalcev ter
sestavo zbora uporabnikov in zbora izvajalcev.
Zakon bo določil, da se zaradi zadovoljevanja potreb in
interesov po zdravstvenih storitvah, ki jih zaradi strokovnih,
organizacijskih, tehničnih in dohodkovnih pogojev ni mogoče
poročevalec

zagotoviti v občinski zdravstveni skupnosti, udeleženci svobodne menjave dela prek občinskih zdravstvenih skupnosti
združujejo v regionalno zdravstveno skupnost.
Zakon bo tudi določil, da je mesto sporazumevanja delegatov uporabnikov in izvajalcev v regionalni zdravstveni skupnosti skupščina te skupnosti in da delegate v zbor uporabnikov delegirajo zbori uporabnikov občinskih zdravstvenih
skupnosti, delegate v zbor izvajalcev pa zbori izvajalcev občinskih zdravstvenih skupnosti in tiste zdravstvene organizacije, ki izvršujejo zdravstvene storitve za vse uporabnike na
območju regionalne zdravstvene skupnosti.
Zaradi uresničevanja družbeno zagotovoljenega obsega
zdravstvenega varstva in s tem povezanega solidarnostnega
prelivanja sredstev za zadovoljevanje skupnih potreb in interesov po zdravstvenih storitvah in izvrševanja drugih skupnih
nalog ter uresničevanja svobodne menjave dela v zvezi z
opravljanjem vrhunskih in drugih zdravstvenih storitev, ki so
skupnega pomena za vse uporabnike v SR Sloveniji, zaradi
sprejemanja programa zdravstvenega varstva v republiki ter
izvajanja mednarodnih sporazumov na področju zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja se uporabniki in
izvajalci zdravstvenih storitev v SR Sloveniji prek občinskih
zdravstvenih skupnosti združujejo v republiško zdravstveno
skupnost tj. Zdravstveno skupnost Slovenije.
Zakon bo tudi določil, da je skupščina Zdravstvene skupnosti Slovenije mesto za sporazumevanje delegatov uporabnikov in izvajalcev. Skupščino sestavljajo delegati, ki jih v zbor
uporabnikov delegirajo zbori uporabnikov občinskih zdravstvenih skupnosti, v zbor izvajalcev pa zbori izvajalcev občinskih zdravstvenih skupnosti. V zbor izvajalcev skupščine
Zdravstvene skupnosti Slovenije pošiljajo svoje delegate tudi
tiste zdravstvene organizacije, ki opravljajo zdravstvene storitve, programe zdravstvenih storitev ali določeno zdravstveno
dejavnost za potrebe vseh uporabnikov na območju SR Slovenije.
Zakon bo določil, da statut ali drug samoupravni splošni akt
temeljne organizacije združenega dela uporabnikov in izvajalcev zdravstvenih storitev, krajevne skupnosti ter statuti zdravstvenih skupnosti podrobneje urejajo zadeve iz posamičnih in
skupnih pristojnosti samoupravno organiziranih uporabnikov
in izvajalcev zdravstvenih storitev glede na način in prostor
sporazumevanja in uresničevanja svobodne menjave dela.
Zdravstvene skupnosti, enote občinskih zdravstvehih skupnosti ali temeljne zdravstvene skupnosti so pravne osebe s
pravicami, obveznostmi in odgovornostmi, ki jih imajo po
ustavi, zakonu, samoupravnem sporazumu o ustanovitvi in po
svojem statutu.
Zakon bo tudi določil, v katerih zadevah skupščina občinske zdravstvene skupnosti oziroma skupščina Zdravstvene
skupnosti Slovenije sodeluje pri delu ustreznih skupščin
družbenopolitičnih skupnosti in soodloča z zbori teh skupščin. Pri tem bo izhajal iz dejstva, da gre za zadeve, ki jih
določa ustava SRS oziroma statut občine in se nanašajo na
vprašanja s področja zdravstvenega varstva. Te zadeve so
zlasti: sprejemanje zakonov in drugih predpisov s področja
zdravstvenega varstva, vprašanja družbenoekonomskih odnosov med uporabniki in izvajalci zdravstvenega varstva, ter
vprašanja, ki jih na področju zdravstvenega varstva v svoji
pristojnosti urejata republika oziroma občina.
Zakon bo predvidel tudi interventno vlogo skupščine družbenopolitične skupnosti v primerih, če zdravstvena skupnost
ne odloči o vprašanju, od katerega je bistveno odvisno njeno
delo in bi zaradi tega nastala občutna škoda.
Zakon bo tudi določil, da si lahko udeleženci v svobodni
menjavi dela v zdravstveni skupnosti zagotovijo opravljanje
administrativno-strokovnih, pomožnih in tem podobnih del
skupnega pomena tako, da sklenejo samoupravni sporazum,
dogovor ali pa pogodbo z delavci delovne skupnosti zdravstvene skupnosti, ki jo ustanovijo v ta namen, z delavci delovnih skupnosti drugih zdravstvenih ali drugih skupnosti, z
delavci ustreznih organizacij združenega dela, z delavci delovnih skupnosti ustreznih organov uprave ter drugih organizacij ali skupnosti, ali pa si izvrševanje teh opravil zagotovijo
na drug način. Na delovne skupnosti zdravstvene skupnosti ni
mogcče prenašati pravic; pooblastil in odgovornosti zdravstvenih skupnosti.
V zakonu bo tudi določeno, da nadzorstvo nad zakoni"
y

tostjo, poslovanjem in delom zdravstvene skupnosti opravljajo za zdravstveno varstvo pristojni upravni organi družbenopolitičnih skupnosti; nadzorstvo nad varstvom in uveljavljanjem pravic članov zdravstvenih skupnosti, nad oblikovanjem in porabo sredstev, izvajanjem programiranih nalog ter
nad delovanjem samouprave zdravstvenih skupnosti pa organ
samoupravne delavske kontrole v zdravstveni skupnosti.
4. Zagotavljanje pravic do zdravstvenega
varstva
Zakon bo vseboval določbe, na osnovi katerih bo na podlagi načel vzajemnosti in solidarnosti zagotovljen vsem uporabnikom zdravstvenih storitev na območju SR Slovenije naslednji družbeno zagotovljeni obseg zdravstvenega varstva:
pravice do zdravstvenih storitev v zvezi s preprečevanjem,
zgodnjim odkrivanjem, zatiranjem zdravljenjem in medicinsko rehabilitacijo nalezljivih bolezni, rakastih obolenj, sladkorne bolezni, mišičnih in živčno-mišičnih obolenj, pravico
do zdravil, ortopedskih pripomočkov in potnih stroškov; nadalje pravico do zdravstvenih storitev in zdravil v zvezi z nego
in zdravljenjem duševnih bolnikov in pa pravico do zdravstvenih storitev v zvezi s popolnim zdravstvenim varstvom novorojenčkov, dojenčkov in predšolskih otrok, s popolnim zdravstvenim varstvom mladine do dopolnjenega 18. leta ter rednih
študentov v usmerjenem izobraževanju; nadalje zdravstveno
varstvo žensk v zvezi z nosečnostjo, porodom in materinstvom in uresničevanjem pravic do svobodnega odločanja o
rojstvu otrok; nadalje popolno zdravstveno varstvo borcev
NOV in organizirano zdravstveno vzgojo prebivalstva.
Zakon bo tudi določil, da natančnejšo opredelitev obsega
pravic iz družbeno zagotovljenega zdravstvenega varstva ter
način in pogoje njihovega uresničevanja, pravice, odgovornosti in obveznosti v zvezi s tem ter zagotavljanje sredstev zanje
določijo udeleženci v svobodni menjavi dela s samoupravnim
sporazumom o temeljih planov in drugih samoupravnih sporazumih o svobodni menjavi dela. Delavci v temeljnih in drugih organizacijah združenega dela bodo morali zagotoviti
sebi, učencem v gospodarstvu in osebam na poklicnem usposabljanju, vzgojno-poboljševalni zavodi in domovi pa svojim
varovancem pravico do zdravstvenih storitev v zvezi s preventivnimi zdravstvenimi pregledi, zdravstvenim varstvom pri
delu z ukrepi za utrjevanje zdravja in sposobnosti za delo in s
posebnim zdravstvenim varstvom delavcev z zmanjšano delovno zmožnostjo. Ravno tako bo v zakonu podana tudi obveznost, da si delavci v združenem delu in drugi delovni
ljudje, morajo zagotoviti v samoupravnih sporazumih o temeljih planov in drugih sporazumih o svobodni menjavi dela tudi
pravico do zdravstvenih storitev v zvezi s preprečevanjem,
odkrivanjem in zdravljenjem poklicnih bolezni in poškodb pri
delu ter medicinsko rehabilitacijo obolelih in poškodovanih.
Zakon bo tudi določil možnost, da v kolikor dohodkovne
sposobnosti posamezne temeljne organizacije ne bodo prenesle tako nastalih obveznosti, si delavci zagotovijo te pravice
s solidarnostjo v okviru delovne organizacije, sestavljene organizacije združenega dela ali druge širše oblike združevanja
dela in sredstev, oziroma v samoupravnih interesnih skupnostih in da pogoje določijo s samoupravnimi sporazumi.
Zakon bo tudi določil, da delavci v združenem delu in drugi
delovni ljudje z združevanjem dela in sredstev s svobodno
menjavo dela zagotovijo najmanj naslednje pravice do socialne varnosti v zvezi z zdravstvenim varstvom: denarna
nadomestila osebnega dohodka ob začasni zadržanosti od
dela zaradi bolezni, poškodb, poroda, nege obolelega družinskega člana; povračila potnih stroškov v zvezi z uresničevanjem pravic do zdravstvenega varstva; posmrtnine in pogrebnine. Materialni obseg ter način in pogoje določijo samoupravni sporazumi. Glede ostalih zdravstvenih storitev, ki presegajo družbeno zagotovljeni obseg zdravstvenega varstva,
pa si uporabniki opredelijo obseg pravic v programih zdravstvenega varstva na osnovi katerih sklepajo z izvajalci samoupravne sporazume o temeljih planov in druge samoupravne
sporazume o svobodni menjavi dela ter zagotavljajo zadovoljevanje potreb in interesov po teh zdravstvenih storitvah. Pri
tem opredelijo tudi pravico za svoje družinske člane in druge
upravičence.
Posebne pravice borcev NOV, njihovih družinskih članov,
vojaških invalidov, imetnikov partizanske spomenice, borcev
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španske osvobodilne vojne itd. bodo zagotovljene oziroma
določene v samoupravnih sporazumih o temeljih planov in
samoupravnih sporazumih o svobodni menjavi dela.
5. Samoupravno organiziranje izvajalcev
zdravstvenega varstva
Zakon bo opredelil samoupravno organiziranost, pogoje za
ustanovitev in delo ter naloge zdravstvenih organizacij.
Zdravstveno organizacijo lahko ustanovi družbenopolitična
skupnost, krajevna skupnost, zdravstvena skupnost ali organizacija združenega dela v skladu s programom zdravstvenega varstva.
Zakon bo opredelil, da je zdravstvena organizacija lahko
organizirana kot temeljna organizacija združenega dela v
sestavi delovne organizacije, ki je zdravstvena organizacija,
ali v sestavi delovne organizacije, ki ni zdravstvena organizacija. Zdravstvene delovne organizacije se lahko združujejo v
sestavljene organizacije združenega dela ali v druge oblike
združevanja dela in sredstev. Zdravstvena delovna organizacija, ki v svoji sestavi nima temeljnih zdravstvenih organizacij
združenega dela ima položaj, pravice, obveznosti in odgovornosti, ki jih ta zakon določa za zdravstvene temeljne organizacije združenega dela.
Zakon bo določil, da zdravstvene storitve opravljajo samoupravno organizirani delavci, ki v ta namen v zdravstvenih
organizacijah združujejo svoje delo in sredstva ter ustvarjajo
druge pogoje za opravljanje zdravstvene dejavnosti pri zadovoljevanju potreb in interesov uporabnikov po zdravstvenih
storitvah. Pri opredeljevanju področij, na katerih delavci
zdravstenih organizacij opravljajo zdravstvene storitve, bo
zakon razporedil izvrševanje zdravstvenih storitev na naslednja širša strokovna področja:
1. področje osnovnega zdravstvenega varstva, ki obsega
zdravstvene storitve v zvezi s preprečevanjem bolezni in poškodb, odkrivanjem, diagnostiko, zdravljenjem in rehabilitacijo v ambulanti in dispanzerjih, na terenu in na domu bolnika, ter osnovno higiensko-epidemiološko dejavnost;
2. področje ambutantno-speciaiističnega zdravstvenega
varstva, ki obsega zdravstvene storitve v zvezi s specialistično obravnavo poškodovanega ali obolelega na ambulantni ali dispanzerski način ter specialistične zdravstvene
storitve na področju higiene, epidemiologije in socialne medicine;
3. področje bolnišničnega zdravstvenega varstva, ki obsega zdravstvene storitve v zvezi z diagnostiko, zdravljenjem
in medicinsko rehabilitacijo, medicinsko nego, nastanitev in
prehrano v bolnišnicah in v drugih stacionarnih zdravstvenih
organizacijah;
4. področje kliničnega zdravstvenega varstva, ki obsega
izvrševanje kliničnih zdravstvenih storitev. Klinične zdravstvene storitve bodo definirane kot storitve, ki jih v okviru
klinik in inštitutov izvršujejo na podlagi najzahtevnejših strokovno-tehnoloških in organizacijskih pogojev v povezavi s
pedagoško in znanstveno-raziskovalno dejavnostjo v okviru
ustrezne visoke šole in jih zato ni mogoče izvrševati v drugih
zdravstvenih organizacijah.
V zakonu bo določba, da za klinične zdravstvene storitve ni
mogoče šteti ostalih zdravstvenih storitev, ki jih opravljajo
klinike in inštituti;
5. področje preskrbe z zdravili, sanitetnim materialom in
ortopedskimi pripomočki;
6. področje nujne medicinske pomoči in sanitetnega transporta.
Zakon bo opredelil, da so 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
strokovne usposobljenosti delavcev, v strokovnem pogledu
povezani v ožjo medicinsko stroko.
V zakonu bo določba, da glede kadrovskih, strokovnih in
tehničnih zmogljivosti posameznih medicinskih strok, glede
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obsega zdravstvenih storitev v okviru posamezne medicinske
stroke na področju osnovnega, ambulantno-specialističnega,
bolnišničnega in kliničnega zdravstvenega varstva na določenem območju lahko sklenejo delavci zdravstvenih organizacij
v soglasju z uporabniki storitev samoupravni sporazum o
medsebojni delitvi dela, oziroma opredelijo pravice, obveznosti in odgovornosti v zvezi s svobodno menjavo dela.
Delavci zdravstvenih organizacij morajo s svojo strokovno
usposobljenostjo, materialnimi možnostmi in samoupravno
organiziranostjo zagotoviti uporabnikom dostopno pravočasno, celovito in učinkovito ter racionalno zadovoljevanje potreb in interesov po zdravstvenih storitvah v skladu s programom zdravstvenega varstva in pogojih za njegovo uresničevanje, ki so opredeljeni v samoupravnih sporazumih o temeljih planov in drugih samoupravnih sporazumih. Zagotoviti
morajo kadrovske, strokovne, tehnične, organizacijske in
druge pogoje za uresničevanje prevzetih pravic in obveznosti.
Delavci morajo pri organiziranju zdravstvenih temeljnih organizacij in pri združevanju zdravstvene in druge delovne
organizacije v sestavljeno organizacijo združenega dela in
druge oblike združevanja dela in sredstev svoje delo pri
opravljanju zdravstvenih storitev organizirati tako, da zagotovijo izvrševanje svojih obveznosti tudi v izrednih pogojih, ob
hudih nesrečah, elementarnih katastrofah in drugih izrednih
razmerah in da zagotovijo pravočasen in nemoten prehod na
delovanje v pogojih splošnega ljudskega odpora na podlagi
načrta obrambnih priprav.
Glede na pooblastilo iz zakona o združenem delu bodo v
zakonu opredelitve, da se zaradi boljše organizacije dela ter
lažjega in neposrednejšega uresničevanja samoupravnih pravic in obveznosti v zdravstvenih temeljnih organizacijah lahko
delavci organizirajo v delovne enote, delovne skupine ali v
druge dele zdravstvene temeljne organizacije.
V zakonu bodo posebej razdelani pogoji za ustanavljanje
temeljnih organizacij združenega dela. V zvezi s tem bo določeno, da je kot del družbenega dela v zdravstveni organizaciji,
v kateri so delavci neposredno povezani z enotnim delovnim
procesom, šteti opravljanje zdravstvenih storitev ene ali več
strokovno-tehnološko sorodnih ali povezanih medicinskih
strok na določenem področju zdravstvenega varstva in na
določenem območju pa tudi opravljanje zdravstvenih storitev
ene ali več strokovno-tehnoloških sorodnih medicinskih strok
na več med seboj povezanih področjih zdravstvenega varstva
na istem območju; opravljanje zdravstveno hotelskih storitev
v zvezi z nastanitvijo, prehrano in zagotovitvijo osebne higiene bolnikov; opravljanje zdravstvenih storitev na področju
preskrbe z zdravili; preskrbe s sanitetnim materialom in ortopedskimi pripomočki; opravljanje zdravstvenih in transportnih storitev na področju nujne medicinske pomoči in sanitetnega transporta; opravljanje, vzdrževanje, tehničnih in drugih
strokovnih opravil in del skupnega pomena.
Zdravstvene temeljne organizacije morajo biti sposobne
ustvarjati prihodek s svobodno menjavo dela in prevzemati od
tod izhajajoče odgovornosti, pravice in obveznosti.
6. Samoupravno organiziranje zdravstvene
dejavnosti
Zakon bo določil, da zdravstvene storitve opravljajo delavci
zdravstvenih organizacij na področju osnovnega, ambulantno-specialističnega in bolnišničnega zdravstvenega varstva, nadalje specialni zavodi in inštituti, zavodi za socialno
medicino in higieno, lekarne in naravna zdravilišča. Zdravstvene storitve v povezavi s pedagoško ter znanstveno-raziskovalno dejavnostjo na področju zdravstvenega varstva pa
opravljajo klinike in inštituti.
Zakon bo določil, da zdravstvene storitve na področju
osnovnega zdravstvenega varstva opravljajo delavci v ambulantah, dispanzerjih, v zdravstvenih postajah, v zdravstvenih
domovih ter v ustrezno organiziranih delovnih enotah organizacij združenega dela na področju ambulantno-polikliničnega ali bolnišničnega zdravstvenega varstva: v ambulanti se
opravljajo zdravstvene storitve na področju splošne medicine
in splošnega zobozdravstva; v dispanzerju zdravstvene storitve po dispanzerski metodi dela na področju osnovnega
zdravstvenega varstva posameznih skupin prebivalstva glede
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na določene biološke, socialne in bolezenske značilnosti; v
zdravstveni postaji se opravljajo najmanj zdravstvene in zobozdravstvene storitve na področju osnovnega zdravstvenega
varstva, zlasti pa na ožjem strokovnem področju zdravstvenega varstva delavcev pri delu za potrebe uporabnikov v
delovni organizaciji; v zdravstveni postaji v krajevni skupnosti
se opravljajo najmanj zdravstvene storitve splošne medicine,
zobozdravstva in patronažne službe na področju osnovnega
zdravstvenega varstva za potrebe uporabnikov na območju
ene ali več sosednjih krajevnih skupnosti.
Zakon bo opredelil, da se v zdravstvenem domu opravljajo
za območje občine najmanj zdravstvene storitve naslednjih
strok: splošne medicine, zdravstvenega varstva žensk, otrok
in mladine, zdravstvenega varstva borcev NOV, medicine
dela, prometa in športa, pnevmoftiziologije, zobozdravstva,
psihiatrične stroke, patronažne ter osnovne higiensko-epidemiološke stroke, če te za območje zdravstvenega doma ne
organizira zavod za socialno medicino in higieno. V zdravstvenem domu bo lahko organizirano tudi opravljanje zdravstvenih storitev v zvezi z laboratorijsko in rentgenološko diagnostiko in za področje fizikalne medicine na strokovni ravni
osnovnega zdravstvenega varstva, če teh potreb ni mogoče
zadovoljiti v okviru zmogljivosti na področju specialističnega
in bolnišničnega zdravstvenega varstva. Opredeljeno bo, da
delavci zdravstvenega doma lahko organizirajo v okviru delokroga zdravstvenega doma tudi opravljanje konziliarnih specialističnih storitev, če so za to izpolnjeni potrebni kadrovski
in tehnični pogoji ter izkazana potreba, da je izvrševanje teh
storitev sestavni del zdravstvenega varstva po programu
opredeljenem v samoupravnem sporazumu o svobodni menjavi dela. Zdravstveni dom bo moral zagotoviti tudi zdravstvene storitve nujne medicinske pomoči in sanitetnega transporta, če teh ne more zagotoviti druga v ta namen organizirana temeljna organizacija na področju bolnišničnega zdravstvenega varstva.
Zakon bo določil, da bolnišnični oddelek opravlja specialistične zdravstvene storitve določene medicinske stroke ati
več med seboj povezanih medicinskih strok pri ambulantno
ali stacionarno obravnavanih bolnikih oziroma poškodovancih.
Delavci, ki opravljajo zdravstvene storitve na področju ambulantno-specialističnega in bolnišničnega zdravstvenega
varstva za območje več občin, morajo biti organizirani tako,
da bodo zagotovili uporabnikom tega območja najmanj
zdravstvene storitve kirurgične, internistične, ginekološkoporodniške in pediatrične stroke na svojem gravitacijskem
območju; če pa zagotavljajo zdravstv.ene storitve za uporabnike širšega gravitacijskega območja, pa še storitve na področju infektološke, pnevmoftiziološke nevropsihološke, otorinolaringološke, okulistične, urološke, traumatološke, ortopedske, nevrološko-psihiatrične, dermatološke in nuklearnomedicinske stroke. Delavci bolnišničnih oddelkov morajo zagotavljati uporabnikom tudi potrebne zdravstvene storitve na
področju rentgenološke, laboratorijske, anestiziološke, transfuziološke, fizioterapevtske, lekarniške in patološko-anatomske stroke, zdravstveno hotelske storitve ter službo nujne
medicinske pomoči in sanitetnega transporta.
Poliklinika bo opredeljena kot zdravstvena organizacija,
katere delavci izvršujejo specialistične zdravstvene storitve na
področju več medicinskih strok pri ambulantno obravnavanih
bolnikih oziroma poškodovancih.
Zavod za socialno medicino in higieno bo opredeljen kot
zdravstvena organizacija, katere delavci opravljajo specialistične zdravstvene storitve na področju socialne medicine,
higiene in epidemiologije.
Lekarna bo opredeljena z dejavnostjo na področju preskrbe prebivalstva in zdravstvenih organizacij z zdravili in
sanitetnim materialom.
Zdravstveni center bo v zakonu opredeljen kot zdravstvena
organizacija, v kateri so združene zdravstvene organizacije, ki
opravljajo zdravstvene storitve osnovnega, ambulantno-specialističnega in bolnišničnega zdravstvenega varstva ter
nujno medicinsko pomoč in sanitetni transport; v zdravstveni
center bodo lahko vključene tudi zdravstvene organizacije, ki

opravljajo zdravstvene storitve na področju preskrbe z zdravili
in sanitetnim materialom.
Specialni zavod, klinika oziroma inštitut bo opredeljen za
opravljanje zdravstvenih, pedagoških in raziskovalnih storitev
kliničnega zdravstvenega varstva na področju posamezne ali
več sorodnih medicinskih strok.
Klinični center bo opredeljen kot zdravstvena organizacija,
katere delavci opravljajo zdravstvene storitve na področju
kliničnega zdravstvenega varstva ter pedagoške in raziskovalne storitve v povezavi z medicinsko fakulteto in drugimi
zdravstvenimi šolami.
Naravno zdravilišče bo opredeljeno kot zdravstvena organizacija, katere delavci opravljajo zdravstvene storitve medicinske rehabilitacije bolnih in poškodovanih ter rekonvalescentov z uporabo naravnih zdravilnih sredstev ob uporabi
diagnostičnih, fizioterapevtskih in drugih terapevtskih sredstev. Naravno zdravilišče zagotavlja tudi druge zdravstvene
storitve, ki so uporabnikom potrebne glede narave bolezni ali
poškodbe ter zdravstveno hotelske storitve.
Natančnejše pogoje in merila za organiziranost, povezovanje, združevanje in delitev dela zdravstvenih organizacij bodo
določili udeleženci v svobodni menjavi dela s samoupravnim
sporazumom o delitvi dela ali z družbenim dogovorom, ki ga
bodo v smislu določb 327. člena zakona o združenem delu
sklenili udeleženci na območju ustrezne družbenopolitične
skupnosti.
Zakon bo določil, da morajo zdravstvene organizacije izpolnjevati minimalne strokovne in tehnične pogoje, ki zagotavljajo varno delo izvajalcev in varnost uporabnikov zdravstvenih storitev.
V zakonu bo določba, da zdravstvene organizacije lahko za
učinkovitejše izvajanje zdravstvenega varstva, za pospeševanje strokovnega napredka, dela in poslovanja ter za druge
skupne namene in potrebe ustanovijo splošno združenje ali
združenje za posamezno dejavnost. Načela, naloge in organizacija združenja bo določil samoupravni sporazum o ustanovitvi združenja.
7. Samoupravljanje v zdravstvenih
organizacijah
Zdravstveno organizacijo upravljajo delavci te organizacije;
v zadevah, določenih s tem zakonom, pa enakopravno soodločajo delegati uporabnikov, ustanovitelja, organov družbenopolitične skupnosti in družbenopolitičnih organizacij v
skladu s samoupravnim sporazumom in statutom zdravstvene
organizacije ter s tem zakonom. Zakon bo določil, katere so
zadeve posebnega družbenega interesa in način njihovega
uresničevanja.
Delavci zdravstvene organizacije in uporabniki zdravstvenih storitev uresničujejo svoje samoupravne pravice v zdravstvenih organizacijah z odločanjem po delegatih v svetu
zdravstvene organizacije in z drugimi oblikami samoupravljanja.
Skupni organ upravljanja zdravstvene organizacije je delavski svet, ki ga sestavljajo delegati delavcev zdravstvene organizacije in delegati uporabnikov, ustanovitelja, organov družbenopolitične skupnosti in družbenopolitičnih organizacij.
V zakonu bo določba, da se posebni družbeni interes pri
opravljanju zdravstvene dejavnosti zagotavlja s tem, da v
delavskem svetu zdravstvene temeljne organizacije enakopravno z delegati delavcev zdravstvene organizacije soodločajo delegati uporabnikov, ustanovitelja, organov družbenopolitične skupnosti in družbenopolitičnih organizacij kadar
gre za uresničevanje določenih pomembnih zadev, kot so
zlasti: določanje pogojev in načina opravljanja zdravstvene
dejavnosti; uresničevanje skupnih ciljev uporabnikov in izvajalcev zdravstvenih storitev; določanje pogojev poslovanja in
pridobivanja dohodka; sprejemanje razvojnih programov in
razširjene reprodukcije; določanje cen zdravstvenih storitev;
sprejemanje letnega delovnega načrta in zaključnega računa;
soglasje k posameznim določbam splošnega samoupravnega
akta zdravstvene organizacije; soodločanje pri uresničevanju
načel in meril za kadrovsko politiko; imenovanje in razreševanje poslovodnih organov zdravstvene organizacije ter delavcev s posebnimi pooblastili ter soodločanje o drugih vprašaVIII

njih določenih s samoupravnim sporazumom, statutom ali
drugim splošnim samoupravnim aktom zdravstvene organizacije.
8. Strokovnost dela in strokovno nadzorstvo
nad delom zdravstvenih organizacij in
zdravstvenih delavcev
Za organizacijo nadzorstva bo zakon v ustrezni obliki prevzel določbe iz veljavnega zakona o zdravstvenem varstvu. Pri
tem bo določil, da delavci v zdravstveni organizaciji zagotavljajo strokovnost svojega dela z ustreznim organiziranjem
svojega dela ter s stalnim notranjim strokovnim nadzorstvom,
z ustrezno zasedbo delovnih mest, s strokovnim izpopolnjevanjem svojih delavcev, v svoji dejavnosti ustrezno tehnično
opremljenostjo, spremljanjem in preverjanjem svojega dela
ter s sodelovanjem z drugimi zdravstvenimi organizacijami. V
zakonu bo določba, da se strokovni pregled dela zdravstvene
organizacije ali zdravstvenega delavca opravi, če se kršijo
načela ali določbe zakona glede izvajanja zdravstvenega varstva ali če je utemeljen sum, da gre za kršitev teh načel.
Strokovni pregled bodo opravljale posebne strokovne komisije, ki jih bo za posamezne primere imenoval predstojnik
republiškega upravnega organa za zdravstveno varstvo.
9. Posebni pogoji dela ter pravice in
obveznosti pri izvajanju zdravstvenih storitev
V zakonu bodo v ustrezni obliki prevzete določbe iz veljavnega zakona o zdravstvenem varstvu. V skladu z dosedanjimi
izkušnjami pri uresničevanju posebnih pogojev dela ter pravic
in obveznosti pri izvajanju zdravstvenih storitev bodo izpolnjene dosedanje rešitve s tem, da bodo opredelitve v novem
zakonu temeljile na v ustavi zagotovljenih pravicah do zdravstvenega varstva in v kodeksu etike sprejetih načel ter v tem
zakonu sankcioniranih pravic, kot so:
- pravica do zdravstvenega varstva ter dolžnost zagotavljanja možnosti za njegovo uresničevanje;
- pravica do proste izbire zdravnika in zdravstvene organizacije;
- pravica do svobodnega odločanja o rojstvih otrok;
- pravica bolnika, da ugovarja zoper način zdravljenja, da
zahteva konziliarno obravnavo ter preizkus strokovnosti dela
zdravstvene organizacije;
- pravica bolnika, da izve za diagnozo svoje bolezni in
prognozo zdravljenja;
- pravica, da privoli v kirurški ali drug težji medicinski
poseg;
- da se zdravstvene storitve izvaja po načelih sodobnih
medicinskih in drugih znanosti, po preizkušeni medicinski
doktrini, z uveljavljanjem dispanzerske metode dela, po načelih kodeksa etike zdravstvenih delavcev in ob upoštevanju
etičnih meril samoupravne družbe;
- da je pri uveljavljanju zdravstvenega varstva merilo prednosti nujnost posega, težavnost bolezni in usposobitev za
življenje in delo ob upoštevanju bolnikove osebnosti in človeškega dostojanstva ter načela enakosti bolnikov ;
- da so delavci, ki opravljajo naloge zdravstvenega varstva,
ob določenih izpolnjenih pogojih pri svojem strokovnem delu
in glede na svojo strokovno izobrazbo samostojni in neodvisni ter za svoje delo odgovorni;
- dolžnost varovanja poklicne skrivnosti;
- dolžnost zdravstvene organizacije združenega dela in
njenih strokovnih delavcev, da nudijo nujno zdravstveno pomoč.
V zakonu bo določba, da zdravstvene storitve izvršujejo le
strokovno usposobljeni delavci v zdravstvenih organizacijah
in da zasebna zdravstvena praksa ni dopustna.
V zakonu bo določba, da zdravstvene organizacije določijo
v samoupravnih splošnih aktih splošne obveznosti in odgovornosti zdravstvenih in drugih delavcev na področju zdravstvenega varstva ter uredijo pravice in dolžnost bolnikov pri
uveljavljanju zdravstvenega varstva in način uveljavljanja teh
pravic. Zakon bo podrobneje opredelil delovni čas in poslovni
čas zdravstvene organizacije ter njihovo razporeditev v dnevu
in tednu. S samoupravnim sporazumom o svobodni menjavi
dela bodo udeleženci določili tudi zdravstvene organizacije,
katerih zdravstvene storitve morajo biti uporabnikom doporočevalec

stopne v vsakem času. Pri tem se bodo dogovorite, v katerih
zdravstvenih temeljnih organizacijah ali delih zdravstvene temeljne organizacije se organizira delo neprekinjeno, v izmenah oziroma v deljenem delovnem času. Natančneje bodo
opredeljeni pogoji za delo v podaljšanem delovnem času,
pogoji dela v dežurstvu in v stalni pripravljenosti kot posebnih
pogojih dela delavcev na področju zdravstvenega varstva, ki
morajo zagotavljati neprekinjeno zdravstveno varstvo.

TEZE ZA ZAKON O
ZDRAVSTVENEM
VARSTVU
I. Temeljne določbe

10. Delavci, ki opravljajo zdravstvene storitve
Zakon bo opredelil, da zdravstvene storitve opravljajo strokovno usposobljeni delavci, ki imajo ustrezno strokovno izobrazbo za opravljanje medicinskih del in nalog oziroma
ustrezno usposobitev za opravljanje določenih opravil v zvezi
z zdravstvenimi storitvami. Poleg predpisane strokovne usposobljenosti bo zakon predvideval, da morajo delavci, ki opravljajo zdravstvene storitve, izpolnjevati tudi druge pogoje, določene v zakonu in na njegovi podlagi izdanih predpisih ali v
samoupravnih splošnih aktih zdravstvene organizacije.
V zakonu bo določba, da morajo delavci, ki opravljajo
zdravstvene storitve, imeti srednjo, višjo ali visoko strokovno
izobrazbo na področju medicinskih oziroma drugih strok.
Opredelitev del, opravil in nalog delavcev na področju zdravstvenega varstva z določitvijo načina in stopnje izobrazbe in
usposabljanja ter opis del posameznih poklicev bo določen s
posebnim izvršilnim predpisom na področju zdravstvenega
varstva v skladu z zakonom o usmerjenem izobraževanju.
V zakonu bo določeno, da smejo delavci, ki opravljajo
strokovna dela in naloge zdravstvenega varstva samostojno
opravljati te naloge in dela potem, ko so določeno dobo delali
v zdravstveni organizaciji kot pripravniki in opravili strokovni
izpit. Poleg tega bo tudi določeno, da se lahko delavci, ki
opravljajo naloge zdravstvenega varstva in imajo visoko strokovno izobrazbo, specializirajo v posameznih medicinskih
oziroma drugih strokah. Specializacija se bo izvajala v skladu
s programom zdravstvenega varstva in s sprejeto kadrovsko
politiko ter se bo odobravala za potrebe določene zdravstvene organizacije. Pravico do specializacije bo imel delavec,'ki ima strokovni izpit in lastnost delavca v združenem
delu. V zakonu bo določba, da se za delo specialista, ki je
povezano z organizacijskimi, strokovnimi in pedagoškimi deli
na področju zdravstvenega varstva, zahteva posebej izkazano
teoretično in praktično znanje za izvrševanje nalog in opravil
primarija. Pogoje za opravljanje dela primarija bo pridobil
specialist z najmanj 10 let specialističnega staža ter z izkazanim teoretičnim in praktičnim znanjem na področju organizacije dela, stroke in pedagogike. Pogoje iz te določbe bo
preverjala posebna komisija, ki jo v ta namen imenuje predstojnik republiškega upravnega organa za zdravstveno varstvo.
Ker vprašanja o usmerjenem izobraževanju prav ta čas
dozorevajo, bo potrebno na novo urediti zlasti:
- opredelitev poklicev na področju zdravstvenega varstva s
spremljajočo določitvijo načina in stopnje strokovne izobrazbe s pooblastilom, da izvršilni predpis oziroma ustrezen
samoupravni sporazum v skladu z zakonom natančneje opredeli delokroge ter kategorizacijo del in opravil in potrebna
teoretična ter praktična znanja za posamezne poklice;
- možnosti in pogoje za specialistično izobraževanje delavcev v zdravstvu;
- možnosti Jn pogoje za delo in naloge primarija;
- trajanje pripravništva ter vsebino strokovnega izpita;
- obveznost strokovnega izpopolnjevanja kot stalnega procesa izobraževanja zdravstvenih delavcev ob delu in za delo
ter
- druge dolžnosti in pravice zdravstvenih delavcev, vezane
na moralno etična načela.
IV. FINANČNE POSLEDICE
Zakon ne bo imel finančnih posledic za družbenopolitične
skupnosti, niti ne bo neposredno povečal finančnih obveznosti za zadovoljevanje potreb na področju zdravstvenega varstva, ker v ta namen delavci in delovni ljudje združujejo
sredstva v okvirih, določenih s samoupravnimi sporazumi o
temeljih planov.
poročevalec

1.
Ta zakon ureja sistem zdravstvenega varstva, njegovo vsebino, organizacijo in delo samoupravnih interesnih zdravstvenih skupnosti, družbenoekonomske odnose med udeleženci
svobodne menjave dela na tem področju, načela za urejanje
medsebojnih razmerij med uporabniki in izvajalci, zagotavlja
pravico do zdravstvenega varstva in določa načela za samoupravno organiziranje delavcev na področju zdravstvenega
varstva ter druga vprašanja na področju zdravstvenega varstva.
2.
Zdravstveno varstvo po tem zakonu obsega izvrševanje
zdravstvenih storitev oziroma zdravstveno dejavnost, ki jo
izvršujejo delavci v združenem delu, samoupravno organizirani v organizacijah združenega dela na področju zdravstvenega varstva (v nadaljnjem besedilu: zdravstvena organizacija) in v drugih organizacijah združenega dela, ter zagotavljanje določenih pravic socialne varnosti v zvezi z zdravstvenim varstvom.
Zdravstveno varstvo je sestavni del družbene reprodukcije
in eden od pogojev za rast produktivnosti dela ter obrambne
sposobnosti naroda in sodi med bistvene elemente socialne
politike in življenske ravni delovnih ljudi in občanov.
3.
Zdravstveno dejavnost opravljajo tudi organizacije združenega dela, ki so z zakonom pooblaščene, da poleg drugih
dejavnosti opravljajo tudi zdravstvene storitve. Kjer ta zakon
govori o dejavnosti zdravstvenih organizacij ter o pravicah in
obveznostih delavcev, ki opravljajo zdravstvene storitve, veljajo te določbe tudi za take pooblaščene organizacije.
4.
Samoupravno sporazumevanje in dogovarjanje o zagotovitvi zdravstvenega varstva in socialne varnosti v zvezi z zdravstvenim varstvom ter izvajanje zdravstvenega varstva kot
osnovne dejavnosti zdravstvenih organizacij sta posebnega
družbenega pomena.
5.
Delavci v združenem delu, drugi delovni ljudje in občani
morajo skrbeti za svoje zdravje in za svoje zdravstveno varstvo in ne smejo ogrožati zdravja drugim. To skrb uresničujejo samoupravno organizirani v organizacijah združenega
dela in drugih skupnostih, v krajevnih skupnostih, v samoupravnih interesnih skupnostih, družbenopolitičnih organizacijah in društvih, v organizacijah in skupnostih ter kot posamezniki.
Zadovoljevanje svojih potreb in interesov po zdravstvenih
storitvah si delavci v združenem delu, drugi delovni ljudje in
občani zagotovijo s svobodno menjavo dela z delavci v zdravstvenih in drugih organizacijah združenega dela, ki te storitve
izvršujejo, zadovoljevanje svojih interesov po socialni varnosti pa s solidarnostnim združevanjem in prelivanjem sredstev
v okviru organizacij združenega dela ter v občinski samoupravni interesni zdravstveni skupnosti.
6.
Zdravstvene storitve so neposredni rezultat vloženega dela
izvajalcev, namenjene varovanju, krepitvi in povrnitvi zdravja,
"
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zboljševanju zdravstvenih razmer, preprečevanju bolezni in
poškodb ter invalidnosti, odkrivanju, diagnosticiranju in
zdravljenju bolezni in poškodb in rehabilitaciji obolelih in
poškodovanih ter ustvarjanju zdravstvenih pogojev za rast
življenske, delovne in obrambne sposobnosti naroda.
Pravica do socialne varnosti v zvezi z zdravstvenim varstvom obsega pravice do nadomestil in povračil v primerih, ko
je sposobnost za pridobivanje dohodka zmanjšana zaradi
sprememb v zdravstvenem stanju, poroda in materinstva ter
smrti.
Obseg in način uveljavljanja pravic do zdravstvenih storitev
ter pravic do socialne varnosti v zvezi z zdravstvenim varstvom določijo uporabniki in izvajalci s samoupravnim sporazumom o temeljih planov in z drugimi samoupravnimi sporazumi.

Uporabniki in izvajalci zdravstvenih storitev si s svobodno
menjavo dela skupno in enakopravno zagotavljajo zadovoljevanje osebnih, skupnih in splošnih družbenih potreb in interesov uporabnikov po zdravstvenih storitvah ter prihodek
izvajalcev v obliki povračil za izvršene zdravstvene storitve,
izvršeni program zdravstvenih storitev ali za opravljanje
zdravstvene dejavnosti.

7.

14.

Ta zakon določa vsem delavcem, drugim delovnim ljudem
in občanom v SR Sloveniji družbeno zagotovljeni obseg pravic do zdravstvenega varstva.
Udeleženci v svobodni menjavi dela zagotovijo uresničevanje tega obsega v okviru programov zdravstvenega varstva, ki
so opredeljeni v samoupravnih sporazumih o temeljih planov
in v drugih samoupravnih sporazumih ob upoštevanju solidarnostnega prelivanja sredstev na območju SR Slovenije.

Uporabniki zdravstvenega varstva ter izvajalci zdravstvenih
storitev uresničujejo svobodno menjavo dela na osnovi samoupravno ugotovljenih osebnih in skupnih potreb in interesov na področju zdravstvenega varstva in dohodkovnih možnosti uporabnikov ter na osnovi strokovnih, tehničnih, kadrovskih in drugih zmogljivosti izvajalcev.

8.

Izvrševanje zdravstvenih storitev, programov zdravstvenih
storitev oziroma zdravstvene dejavnosti je organizirano na
naslednjih področjih zdravstvenega varstva:
- osnovno zdravstveno varstvo,
- ambulantno - specialistično zdravstveno varstvo,
- bolnišnično zdravstveno varstvo,
- klinično zdravstveno varstvo,
- preskrba z zdravili, sanitetnim materialom in ortopedskimi pripomočki,
- nujna medicinska pomoč in sanitetni transport.

Družbenoekonomski odnosi v zvezi z uresničevanjem pravic do zdravstvenega varstva se uresničujejo kot svobodna
menjava dela med uporabniki in izvajalci zdravstvenih storitev
neposredno, v krajevni skupnosti ter v in prek samoupravnih
interesnih zdravstvenih skupnosti.
9.
Zdravstvene storitve, programe zdravstvenih storitev oziroma zdravstveno dejavnost izvršujejo ustrezno strokovno
usposobljeni delavci v zdravstvenih organizacijah.
Zdravstvenih storitev ni mogoče izvajati kot samostojno
osebno delo s sredstvi, ki so last občanov.
Določene naloge na področju zdravstvenega varstva opravljajo tudi organi sanitarne inšpekcije, ki na podlagi posebnih
predpisov izvajajo sanitarno nadzorstvo, in organizacije Rdečega križa Solvenije v skladu s posebnimi predpisi.
10.
Delavci zdravstvenih organizacij morajo s svojo organizacijo in delom zagotoviti uporabnikom zdravstvenega varstva
zadovoljevanje potreb in interesov po vseh v programih
zdravstvenega varstva opredeljenih zdravstvenih storitvah na
podlagi medsebojne strokovno-tehnološke povezanosti pri
izvrševanju storitev in odtod izhajajoče dohodkovne povezanosti in soodvisnosti zdravstvenih temeljnih organizacij.
11.
Pristojna družbenopolitična skupnost ima v skladu z zakonom pravico in dolžnost odrediti začasne ukrepe družbenega
varstva samoupravnih pravic, zadev posebnega družbenega
pomena in družbene lastnine s področja zdravstvenega varstva, če nastanejo pri udeležencih svobodne menjave dela ali
pri organiziranju in delu zdravstvenih organizacij združenega
dela bistvene motnje ali če so prizadeti družbeni interesi ali
temeljne pravice delovnih ljudi in občanov do zdravstvenega
varstva ali bistveni pogoji za delo samoupravnih interesnih
skupnosti.
II. DRUŽBENOEKONOMSKI ODNOSI MED
UPORABNIKI IN IZVAJALCI ZDRAVSTVENIH
STORITEV
12.
Udeleženci v svobodni menjavi dela v zvezi z zadovoljevanjem osebnih, skupnih in splošnih družbenih potreb in intereX

sov po zdravstvenem varstvu so uporabniki in izvajalci zdravstvenih storitev.
Uporabniki zdravstvenih storitev so delavci, drugi delovni
ljudje in občani, izvajalci zdravstvenih storitev pa delavci v
zdravstvenih organizacijah.
13.

15.

16.
Zdravstvene storitve, programi zdravstvenih storitev oziroma zdravstvene dejavnosti so kot predmet svobodne menjave dela opredeljeni v samoupravnem sporazumu o temeljih
plana zdravstvenega varstva in v drugih samoupravnih sporazumih o svobodni menjavi dela med uporabniki in izvajalci
zdravstvenih storitev.
Udeleženci svobodne menjave dela opredelijo v samoupravnih sporazumih standard zdravstvenih storitev, programov zdravstvenih storitev oziroma zdravstvene dejavnosti, ki
so predmet svobodne menjave dela.
17.
Standard zdravstvenih storitev, programov zdravstvenih
storitev oziroma zdravstvene dejavnosti obsega:
- na osnovi veljavne medicinske doktrine določene postopke oziroma dejanja, ki jih je nujno opraviti, da bi bila
zdravstvena storitev, program zdravstvenih storitev oziroma
zsravstvena dejavnost opravljena;
- dogovorjeno stopnjo kakovosti opravljene zdravstvene
storitve, programa zdravstvenih storitev ali zdravstvene dejavnosti;
- dogovorjene strokovne, delovne, materialne, tehnične,
varnostne, higienske in druge pogoje in normative, na podlagi
katerih je mogoče opravljati zdravstvene storitve, programe
zdravstvenih storitev ali zdravstveno dejavnost.
Najnujnejše strokovne, delovne, materialne, tehnične, varnostne, higienske in druge pogoje oziroma normative, ob
katerih je na osnovi veljavne medicinske doktrine mogoče
izvrševati zdravstvene storitve, programe zdravstvenih storitev ali zdravstveno dejavnost, določi poseben zakon.
Standard zdravstvenih storitev, programov zdravstvenih
storitev in zdravstvene dejavnosti, ki temeljijo na najnujnejših
pogojih oziroma normativih, pod katerimi jih je na osnovi
veljavne medicinske doktrine še mogoče uresničevati oziroma opravljati, predstavljajo osnovno izhodišče pri določanju cene storitev oziroma pri vrednotenju programov, storitev
oziroma dejavnosti, ki so namenjene zadovoljevanju tistih
poročevalec
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potreb in interesov delavcev, delovnih ljudi in občanov, ki
izhajajo iz pravic določenih v ustavi ali zakonu. Zadovoljevanje teh potreb in interesov si uporabniki zagotavljajo tudi s
solidarnostnim združevanjem in prelivanjem sredstev v okviru
republiške zdravstvene skupnosti.
18.

Uporabniki prispevajo k plačilu za določene zdravstvene
storitve tudi v obliki udeležbe iz svojega osebnega dohodka.
Namen, način in višino ter pogoje tega prispevka določijo v
samoupravnih sporazumih o temeljih planov udeleženci v
svobodni menjavi dela. Prispevka uporabnikov zdravstvenih
storitev ni mogoče predpisati v zvezi z uveljavljanjem tistih
pravic, ki spadajo v družbeno zagotovljeni obseg zdravstvenega varstva.

Ceno zdravstvene storitve in programa zdravstvenih storitev oziroma povračilo za izvajanje zdravstvene dejavnosti
sestavljajo:
- materialni stroški,
- amortizacija
- sredstva za zadovoljevanje skupnih in splošnih družbenih potreb ter druge obveznosti in izdatki, ki se na podlagi
zakona pokrivajo iz dohodka,
- sredstva za osebne dohodke in skupno porabo delavcev,
- sredstva rezerv in
- posebej dogovorjeni del sredstev za razširitev materialne
osnove dela.

Uporabniki in izvajalci zdravstvenih storitev v svobodni menjavi dela skupno in enakopravno planirajo, ustvarjajo in
razporejajo dohodek s tem, da se sporazumevajo o programu
zdravstvenih storitev ter o načinu in pogojih njihovega izvrševanja, o ceni storitev, o pričakovanem vplivu izvrševanja programa storitev na rast produktivnosti in o doseženi stopnji
zadovoljevanja osebnih in skupnih potreb po zdravstvenih
storitvah ter o medsebojnih pravicah, obveznostih in odgovornostih.

19.

22.

Merila za ugotavljanje cen zdravstvene storitve, programa
zdravstvenih storitev oziroma povračila za zdravstveno dejavnost so:
a) za materialne stroške
- na osnovi veljavne medicinske doktrine samoupravno
dogovorjeni normativi tistih vrst materialnih stroškov, ki se
lahko normirajo;
- cene, ki veljajo za čas zadovoljevanja skupnih potreb
oziroma za druge materialne stroške, katere ni mogoče normirati;
- izkušnje iz predhodnega obdobja ob upoštevanju sprememb obsega dela in gibanja cen, ki se pričakuje v planskem
obdobju in na podlagi dejanskih stroškov ter nabavnih cen;
b) za amortizacijo
- z zakonom predpisane stopnje amortizacije, za amortizacijo iznad stopnje, ki je z zakonom predpisana, pa stopnja, ki
je določena v samoupravnem sporazumu med uporabniki in
izvajalci zdravstvenih storitev;
c) za sredstva iz dohodka za zadovoljevanje skupnih in
splošnih družbenih potreb in drugih obveznosti in izdatkov
- merila, določena s samoupravnim sporazumom, družbenim dogovorom ali z zakonom;
č) za sredstva za osebne dohodke in skupno porabo
- merila, določena s samoupravnimi sporazumi o pridobivanju dohodka s svobodno menjavo dela in družbenimi dogovori o pridobivanju in razporejanju dohodka, pri čemer se
število delavcev, ki opravljajo zdravstvene storitve, program
zdravstvenih storitev oziroma zdravstveno dejavnost, določi s
samoupravnim sporazumom na podlagi planiranega obsega
dela in sprejetih normativov dela;
d) za sredstva rezerv
- merila, določena z zakonom o oblikovanju rezerv v zdravstvenih temeljnih organizacijah, oziroma merila, določena s
samoupravnimi sporazumi o oblikovanju skladov skupnih rezerv, določenih z zakonom za območje družbenopolitične
skupnosti;
e) za del sredstev, namenjenih za razvoj in razširitev materialne osnove dela (modernizacija in drugi nameni, določeni v
samoupravnem sporazumu o temeljih plana)
- merila, določena v samoupravnem sporazumu o osnovah
plana ter v samoupravnem sporazumu o pridobivanju in razporejanju dohodka in čistega dohodka.

Delavci v temeljnih organizacijah in delovnih skupnostih ter
drugi samoupravno organizirani delovni ljudje in občani kot
uporabniki v svojih planih opredelijo tudi svoje potrebe in
interese po storitvah delavcev v zdravstvenih temeljnih organizacijah. Na podlagi samoupravnih sporazumov o temeljih
planov, ki jih sklenejo z delavci v zdravstvenih temeljnih
organizacijah in v katerih opredelijo medsebojne pravice,
obveznosti in odgovornosti, opredelijo tudi sredstva, ki so
potrebna za zadovoljevanje teh potreb in interesov. V zvezi s
tem sprejmejo tudi odločitve o tem, katere potrebe in interese
bodo zadovoljevali z neposredno svobodno menjavo dela, s
svobodno menjavo dela v enoti samoupravne interesne zdravstvene skupnosti, s svobodno menjavo dela v krajevni skupnosti in s svobodno menjavo dela v samoupravni interesni
skupnosti na območju občine oziroma v okviru zvez teh
skupnosti.
Uporabniki in izvajalci zdravstvenih storitev usklajujejo samoupravne sporazume o temeljih planov na področju zdravstvenega varstva s samoupravnimi sporazumi o temeljih planov za druga področja družbenih dejavnosti. Tako usklajeni
samoupravni sporazumi o temeljih planov na področju zdravstvenega varstva so ena od osnov za sklepanje dogovora o
temeljih planov občine. V teh samoupravnih sporazumih in
dogovorih usklajujejo, opredeljujejo in sprejemajo tudi tiste
pavice, obveznosti in odgovornosti, ki izhajajo iz zadovoljevanja določenih potreb in interesov po zdravstvenih storitvah na
območju več občni ali na območju republike.
Usklajeni samoupravni sporazumi o temeljih planov, ki jih
sklepajo uporabniki in izvajalci storitev na področju zdravstvenega varstva v primerih, ko je potrebno zadovoljevanje
potreb in interesov na območju republike kot celote, so ena
od osnov za sklepanje dogovora o temeljih plana republike.
Na podlagi usklajenih samoupravnih sporazumov o temeljih planov ria področju zdravstvenega varstva, ki jih sklenejo
uporabniki in izvajalci, sprejmejo svoje plane:
- delavci temeljnih organizacij in delovnih skupnosti uporabnikov in izvajalcev zdravstvenih storitev,
- uporabniki in izvajalci v krajevnih skupnostih in samoupravnih interesnih skupnostih na območju občine oziroma
njihovih delih ter v regionalnih in republiški zdravstveni skupnosti kot plane krajevnih skupnosti oziroma samoupravnih
interesnih skupnosti ali njih enot, temeljnih skupnosti oziroma področnih skupnosti.

20.
Vire, osnove in merila za oblikovanje sredstev ter obseg
sredstev za izpolnjevanje obveznosti v svobodni menjavi dela
v zvezi z zadovoljevanjem potreb in interesov po zdravstvenih
storitvah, programov zdravstvenih storitev oziroma zdravstvene dejavnosti določijo udeleženci s samoupravnim sporazumom o temeljih plana. V tem samoupravnem sporazumu
določijo kateri del potreb in interesov po zdravstvenih storitvah si bodo zagotavljali z neposrednim uresničevanjem svobodne menjave dela, kateri del v krajevni skupnosti ter kateri
del v in prek samoupravne interesne zdravstvene skupnosti.
poročevalec

21. '

23.
Izvajalci in uporabniki zdravstvenih storitev sporazumno in
enakopravno s samoupravnim sporazumom o svobodni menjavi dela:
- sprejemajo samoupravne odločitve o programu zdravstvenih storitev v skladu s potrebami in dohodkovnimi sposobnostmi uporabnikov ter kadrovskimi, materialnimi in drugimi zmogljivostmi izvajalcev;
- določijo standarde in normative za izvrševanje zdravstvenih storitev;
XI

- določijo ceno storitev, elemente cene oziroma višino
povračil;
- določijo podrobnejše pogoje uresničevanja medsebojnih
obveznosti, pravic in odgovornosti;
- določijo obseg sredstev ter vire, osnove in merila za
izpolnjevanje obveznosti v svobodni menjavi dela;
- določijo obseg in način uresničevanja medsebojnih jamstev za prevzete obveznosti;
- sprejemajo druge odločitve glede medsebojnih pravic,
obveznosti in odgovornosti.
24.
V samoupravnih sporazumih o temeljih planov in drugih
samoupravnih sporazumih o svobodni menjavi dela določijo
udeleženci v svobodni menjavi dela tudi način in pogoje
uresničevanja tistih medsebojnih pravic, obveznosti in odgovornosti, ki nastajajo v zvezi z zadovoljevanjem potreb in
interesov uporabnikov po zdravstvenih storitvah, ki jih zadovoljujejo izven krajevne skupnosti oziroma samoupravne interesne zdravstvene skupnosti. Pri tem upoštevajo, da je takšno
zadovoljevanje potreb po zdravstvenih storitvah posledica
nujnosti in neodložljivost potrebnih zdravstvenih storitev, posledica potreb po zdravstvenih storitvah, ki jih ni mogoče
zadovoljiti na območju samoupravne interesne zdravstvene
skupnosti oziroma posledica uveljavljanja pravic do svobodne izbire zdravnika in zdravstvene organizacije.
Za pokrivanje obveznosti iz prejšnjega odstavka določijo
udeleženci v svobodni menjavi dela v samoupravnih sporazumih o temeljih planov in v drugih samoupravnih sporazumih o
svobodni menjavi dela potreben obseg skupnih rezerv bodisi
pri uporabniških bodisi pri izvajalskih temeljnih organizacijah
združenega dela oziroma v okviru internih bank delovnih
organizacij, sestavljenih organizacij združenega dela izvajalcev ali kako drugače.
V primerih ko gre za nujno in neodložljivo potrebo po
zdravstvenih storitvah oziroma za zdravstvene storitve, ki jih
ni mogoče zagotoviti na območju občinske zdravstvene skupnosti oziroma njih zvez, morajo biti uporabnikom zagotovljene enake pravice, kot bi jim pripadale, če bi jim bilo zadovoljevanje teh potreb zagotovljeno s svobodno menjavo dela
neposredno v krajevni skupnosti oziroma v in prek samoupravne interesne zdravstvene skupnosti.
III.

SAMOUPRAVNE

INTERESNE
ZDRAVSTVENE
SKUPNOSTI
1. Pojem in vrste
25.
Uporabniki in izvajalci zdravstvenih storitev uresničujejo v
samoupravni interesni zdravstveni skupnosti (v nadaljnjem
besedilu: zdravstvena skupnost) svobodno menjavo dela,
združujejo delo in sredstva, si po načelih vzajemnosti in
solidarnosti zagotavljajo zdravstveno varstvo, odločajo o
vrstah in obsegu pravic do socialne varnosti v zvezi z zdravstvenim varstvom, določajo politiko razvoja in pospeševanja
zdravstvene dejavnosti ter usklajujejo razvoj teritorialne razporejenosti zdravstvenih organizacij, zagotavljajo možnosti in
skrbijo za raziskovalno delo ter za vzgojo in izobraževanje
delavcev, ki opravljajo zdravstvene storitve, in uresničujejo
druge skupne interese na področju zdravstvenega varstva.
26.
V zdravstvenih skupnostih morajo biti zagotovljene delovnim ljudem in občanom vsaj tiste pravice do zdravstvenega
varstva in vsaj v tistem oDsegu, ki je določen s tem in z
drugimi zakoni ter z ratificiranimi mednarodnimi sporazumi.
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27.
Zdravstvene skupnosti se ustanovijo za območje občine (v
nadaljnjem besedilu: občinska zdravstvena skupnost), za območje več občin (v nadaljnjem besedilu: regionalna zdravstvena skupnost oz. varianta: medobčinska zdravstvena skupnost) in za območje Socialistične republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Zdravstvena skupnost Slovenije).
28.
S samoupravnim sporazumom o ustanovitvi zdravstvene
skupnosti in z njenim statutom se podrobneje urejajo: organizacija in sestava skupščine zdravstvene skupnosti in njeno
delovno področje, pooblastila in odgovornosti skupščine in
drugih organov zdravstvene skupnosti, način odločanja v
njenih organih, način samoupravnega nadzorstva dela zdravstvene skupnosti ter druga razmerja v zdravstveni skupnosti.
Samoupravni sporazum o ustanovitvi zdravstvene skupnosti in statut začneta veljati, ko ju potrdi skupščina ustrezne
družbenopolitične skupnosti.
2. Občinska zdravstvena skupnost
29.
Uporabniki in izvajalci zdravstvenih storitev se zaradi zagotovitve svojim potrebam in možnostim ustreznega obsega
zdravstvenega varstva združujejo v občinsko zdravstveno
skupnost s samoupravnim sporazumom o ustanovitvi te skupnosti.
Pod pogoji, ki jih uporabniki in izvajalci opredelijo v samoupravnem sporazumu o ustanovitvi občinske zdravstvene
skupnosti, se uporabniki in izvajalci zaradi kar najbolj nesposrednega uresničevanja samoupravnih pravic in interesov ter
medsebojnih obveznosti in odgovornosti v zvezi z zadovoljevanjem potreb po zdravstvenih storitvah na določenem ožjem
območju lahko organizirajo v enote občinske zdravstvene
skupnosti, v zvezi z zadovoljevanjem potreb po zdravstvenih
storitvah na področju določene medicinske stroke pa v temeljne zdravstvene skupnosti.
30.
Skupščina občinske zdravstvene skupnosti je mesto sporazumevanja delegatov uporabnikov in izvajalcev. Sestavljajo jo
delegati uporabnikov, delegirani v zbor uporabnikov in delegati izvajalcev, delegirani v zbor izvajalcev.
Delegate v zboru uporabnikov delegirajo delavci v temeljnih
organizacijah združenega dela in delovnih skupnostih ter
drugi delovni ljudje in občani v krajevnih skupnostih.
Delegate v zbor izvajalcev delegirajo delavci v zdravstvenih
temeljih organizacijah in drugih organizacijah združenega
dela, ki izvršujejo zdravstvene storitve.
Kadar enoto ali temeljno zdravstveno skupnost oblikujejo
delavci posamezne zdravstvene temeljne organizacije združenega dela izvajalcev in uporabniki njihovih storitev, se sporazumevajo o svobodni menjavi dela v delavskem svetu te
zdravstvene temeljne organizacije.
Prostor za sporazumevanje v enoti oziroma v temeljni
zdravstveni skupnosti, v kateri izvršujejo zdravstvene storitve
dve ali več zdravstvenih temeljnih organizacij, je svet enote
oziroma svet temeljne zdravstvene skupnosti. Svet enote oziroma svet temeljne zdravstvene skupnosti sestavljajo delegati
izvajalcev v tej enoti oziroma v temeljni zdravstveni skupnosti
in delegati uporabnikov.
3. Regionalna zdravstvena skupnost
31.
Zaradi zadovoljevanja potreb in interesov po zdravstvenih
storitvah, ki jih zaradi strokovnih, organizacijskih, tehničnih
in dohodkovnih pogojev ni mogoče zagotoviti v občinski
zdravstveni skupnosti, se udeleženci v svobodni menjavi dela
združujejo v regionalno (varianta: medobčinsko) zdravstveno
skupnost s samoupravnim sporazumom o ustanovitvi te skupnosti.
poročevalec

V regionalni zdravstveni skupnosti se uporabniki in izvajalci
zdravstvenih storitev sporazumevajo o programu zdravstvenega varstva, ki ga bodo uresničevali v tej skupnosti, o pogojih izvrševanja, zdravstvenih storitev, o kadrovskem in materialnem razvoju zmogljivosti izvajalcev zdravstvenih-storitev,
o ceni zdravstvenih storitev.
32.
Mesto sporazumevanja delegatov uporabnikov in izvajalcev
je skupščina regionalne zdravstvene skupnosti.
Delegate v zbor uporabnikov delegirajo zbori uporabnikov
občinskih zdravstvenih skupnosti, delegate v zbor izvajalcev
pa zbori izvajalcev občinskih zdravstvenih skupnosti in tiste
zdravstvene temeljne organizacije, ki izvršujejo zdravstvene
storitve za vse uporabnike na tem območju.
4. Zdravstvena skupnost Slovenije
33.
Zaradi uresničevanja družbeno zagotovljenega obsega
zdravstvenega varstva in s tem povezanega solidarnostnega
prelivanja sredstev, zadovoljevanja skupnih potreb in interesov po zdravstvenih storitvah in izvrševanja drugih skupnih
nalog ter uresničevanja svobodne menjave dela v zvezi z
opravljanjem vrhunskih in drugih zdravstvenih storitev, ki so
skupnega pomena za vse uporabnike v Socialistični republiki
Sloveniji, zaradi sprejemanja programa zdravstvenega varstva
v republiki ter izvajanja mednarodnih sporazumov s področja
zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja se uporabniki in izvajalci zdravstvenih storitev v Socialistični republiki Sloveniji združujejo v republiško skupnost (v nadaljnjem
besedilu: Zdravstvena skupnost Slovenije) s samoupravnim
sporazumom o ustanovitvi te skupnosti.
34.
Skupščina Zdravstvene skupnosti Slovenije je mesto sporazumevanja delegatov uporabnikov in izvajalcev. Sestavljajo jo
delegati, ki jih v zbor uporabnikov delegirajo zbori uporabnikov občinskih zdravstvenih skupnosti, v zbor izvajalcev pa
zbori izvajalcev občinskih zdravstvenih skupnosti. V zbor
izvajalcev skupščine Zdravstvene skupnosti Slovenije pošiljajo svoje delegate tudi tiste zdravstvene organizacije, ki
opravljajo zdravstvene storitve, programe storitev ali določeno zdravstveno dejavnost za potrebe vseh uporabnikov na
območju Socialistične republike Slovenije.

čanje delavcev, drugih delovnih ljudi in občanov prek njihovih
zdravstvenih skupnosti; te zadeve so zlasti: sprejemanje zakonov in drugih predpisov s področja zdravstvenega varstva,
vprašanja družbenoekonomskih odnosov med uporabniki in
izvajalci zdravstvenega varstva ter vprašanja, ki jih na področju zdravstvenega varstva v svoji pristojnosti ureja republika oziroma občina. (Varianta: ta teza se črta).
38.
Če zdravstvena skupnost ne odloči o vprašanju, od katerega je bistveno odvisno njeno delo in bi zaradi tega nastala
občutna škoda, skupščina družbenopolitične skupnosti na
predlog njenega izvršnega sveta s svojo odločitvijo začasno
uredi tako vprašanje.
39.
Zdravstvene skupnosti si zagotovijo opravljanje administrativno-strokovnih, pomožnih in tem podobnih del skupnega
pomena tako, da sklenejo dogovor (samoupravni sporazum o
svobodni menjavi dela);
- z delavci delovne skupnosti zdravstvene skupnosti, ki jo
ustanovijo v ta namen,
- z delavci delovnih skupnosti drugih zdravstvenih ali drugih skupnosti,
- z delavci ustreznih organizacij združenega dela,
- z delavci delovnih skupnosti ustreznih organov uprave
ter drugih organizacij ali skupnosti,
ali si izvrševanje teh opravil zagotovijo na drug način.
Na delovne skupnosti zdravstvenih skupnosti ni mogoče
prenašati pravic, pooblastil in odgovornosti zdravstvenih
skupnosti.
40.
Nadzorstvo nad zakonitostjo poslovanja in dela zdravstvenih skupnosti opravljajo za zdravstveno varstvo pristojni
upravni organi družbenopolitičnih skupnosti, nadzorstvo nad
varstvom in uveljavljanjem pravic članov zdravstvenih skupnosti, nad oblikovanjem in porabo sredstev, izvajanjem programiranih nalog ter nad delovanjem samouprave zdravstvenih skupnosti pa organ samoupravne delavske kontrole
zdravstvene skupnosti.

IV. URESNIČEVANJE SVOBODNE MENJAVE
DELA

5. Skupne določbe
41.
35.
Statut ali drug samoupravni splošni akt temeljne organizacije združenega dela uporabnikov in izvajalcev zdravstvenih
storitev, krajevne skupnosti, ter statuti zdravstvenih skupnosti
podrobneje urejajo zadeve iz posamičnih in skupnih pristojnosti samoupravno organiziranih uporabnikov in izvajalcev
zdravstvenih storitev glede na način in prostor sporazumevanja in uresničevanja svobodne menjave dela.
36.
Zdravstvene skupnosti, enote občinskih zdravstvenih skupnosti ter področne zdravstvene skupnosti so pravne osebe s
pravicami, obveznostmi in odgovornostmi, ki jih imajo po
ustavi, zakonu, samoupravnem sporazumu o ustanovitvi in po
svojem statutu.
37.
Skupščina občinske zdravstvene skupnosti in skupščina
Zdravstvene skupnosti Slovenije sodeluje pri delu ustreznih
skupščin družbenopolitičnih skupnosti in soodloča z zbori
teh skupščin, kadar statut občine oziroma ustava Socialistične republike Slovenije zahteva v zadevah, ki se nanašajo
na vprašanja s področja zdravstvenega varstva, tako soodloporočevalec

Z neposrednim usklajevanjem potreb in interesov ter sporazumevanjem o medsebojnih pravicah, obveznostih in odgovornostih, se uporabniki in izvajalci dogovorijo o zadovoljevanju tistih potreb in interesov po zdravstvenih storitvah, ki jih je
glede na strokovno-tehnološke, organizacijske in dohodkovne pogoje mogoče zagotoviti z neposrednim uresničevanjem svobodne menjave dela.
Zadovoljevanj tistih potreb po zdravstvenih storitvah, ki si
jih ne morejo zadovoljiti z neposredno svobodno menjavo
dela, si udeleženci v svobodni menjavi dela zagotovijo s
svobodno menjavo dela v krajevni skupnosti ali pa v samoupravni interesni zdravstveni skupnosti za območje občine ali
po njej oz. v enoti ali v temeljni zdravstveni skupnosti kot dela
samoupravne interesne zdravstvene skupnosti.
S svobodno menjavo dela v samoupravni interesni zdravstveni skupnosti na območju občine si uporabniki zagotavljajo zadovoljevanje tistih potreb in interesov, ki si jih zaradi
strokovno-tehnoloških, organizacijskih in dohodkovnih pogojev ne morejo zagotoviti z neposredno svobodno menjavo
dela oziroma s svobodno menjavo dela v enoti samoupravne
interesne zdravstvene skupnosti, temeljni skupnosti ali v krajevni skupnosti.
Prek samoupravnih interesnih zdravstvenih skupnosti si
uporabniki s svobodno menjavo dela z izvajalci zagotavljajo
zadovoljevanje tistih potreb in interesov po zdravstvenih stoXIII

ritvah, ki jih zaradi strokovno-tehnoloških, organizacijskih in
dohodkovnih pogojev ter zaradi potrebe po širšem solidarnostnem prevzemanju rizika ni mogoče zagotoviti v okviru
posamezne samoupravne interesne zdravstvene skupnosti.
42.
Uporabniki in izvajalci zdravstvenih storitev se sporazumevajo v neposredni svobodni menjavi dela zlasti:
- glede specifičnih interesov in potreb določenih skupin
uporabnikov izven okvira svobodne menjave dela v krajevnih
skupnostih oz. v samoupravnih interesnih zdravstvenih skupnostih;
- glede posebnih pogojev izvrševanja zdravstvenih storitev
(čas, kraj izvrševanja itd.), ki so predmet svobodne menjave
dela v krajevnih skupnostih oz. samoupravnih interesnih
zdravstvenih skupnostih.
43.
Uporabniki in izvajalci zdravstvenih storitev se sporazumevajo v krajevni skupnosti zlasti o specifičnih interesih in
potrebah po zdravstvenih storitvah v krajevni skupnosti in o
specifičnih pogojih zadovoljevanja teh potreb v primerih, ko
tega niso uredili s svobodno menjavo dela v ali prek samoupravne interesne zdravstvene skupnosti.
44.
V občinski zdravstveni skupnosti se udeleženci v svobodni
menjavi dela sporazumevajo o zagotavljanju tistih zdravstvenih storitev, ki jih zaradi strokovno-tehničnih, organizacijskih
in dohodkovnih pogojev ni mogoče zagotoviti z neposredno
svobodno menjavo dela oz. v krajevni skupnosti.
V občinski zdravstveni skupnosti se uporabniki in izvajalci
sporazumevajo zlasti o programu zdravstvenega varstva, o
pogojih izvrševanja zdravstvenih storitev, o kadrovskem in
materialnem razvoju zmogljivosti izvajalcev zdravstvenih storitev, o ceni zdravstvenih storitev ter o drugih pogojih uresničevanja medsebojnih pravic, obveznosti in odgovornosti.
V enoti oz. v temeljni zdravstveni skupnosti občinske zdravstvene skupnosti se uporabniki in izvajalci sporazumevajo
zlasti o zadevah iz prejšnjega odstavka glede na specifične
potrebe in interese ter glede na posebne pogoje izvrševanja
zdravstvenih storitev.
V občinski zdravstveni skupnosti si udeleženci v svobodni
menjavi dela zagotavljajo tudi pravice do socialne varnosti v
zvezi z zdravstvenim varstvom v obsegu in pod pogoji, ki jih
določijo v samoupravnih sporazumih o temeljih plana in v
drugih samoupravnih sporazumih. Pravice do socialne varnosti v zvezi z zdravstvenim varstvom zagotavljajo s solidarnostnim združevanjem sredstev v temeljni organizaciji združenega dela, v delovni organizaciji, krajevni skupnosti, enoti
občinske zdravstvene skupnosti in v občinski zdravstveni
skupnosti.
Udeleženci v svobodni menjavi dela uresničujejo v občinski
zdravstveni skupnosti družbeno planiranje na področju
zdravstvenega varstva s tem, ko sprejemajo samoupravne
sporazume o temeljih planov za potrebe zdravstvenega varstva in jih usklajujejo s samoupravnimi sporazumi o temeljih
planov za druga področja družbene reprodukcije ter sprejemajo dogovor o temeljih planov občine.

V. ZAGOTAVLJANJE PRAVIC DO
ZDRAVSTVENEGA VARSTVA
45.
Zdravstveno varstvo obsega neposredno zdravstveno varstvo in druge pravice do socialne varnosti v zvezi z zdravstvenim varstvom.
Pravico do zdravstvenega varstva ter druge pravice do
socialne varnosti v zvezi z zdravstvenim varstvom zagotavljajo
delavci, drugi delovni ljudje in občani z zdravstvenim zavarovanjem v zdravstvenih skupnostih.
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46.
Delavci in drugi delovni ljudje na območju Socialistične
republike Slovenije zagotavljajo v skladu z zakonom sebi in
svojim družinskim članom v zdravstveni skupnosti pravico do
neposrednega varstva in druge pravice, s katerimi si zagotovijo socialno varnost v primeru bolezni, poškodbe, poroda in
materinstva ter smrti.
Zdravstvena skupnost zagotavlja neposredno zdravstveno
varstvo tudi drugim občanom, ki niso zdravstveno zavarovani,
če jim zdravstveno varstvo ni zagotovljeno z zakonom ali
ratificiranimi mednarodnimi sporazumi na stroške tujega nosilca zdravstvenega zavarovanja.
47.
Delavci, drugi delovni ljudje in občani na območju Socialistične republike Slovenije kot uporabniki zdravstvenih storitev si morajo na podlagi načel vzajemnosti in solidarnosti
zagotoviti najmanj naslednji družbeno zagotovljeni obseg
zdravstvenega varstva:
1. pravico do zdravstvenih storitev v zvezi s preprečevanjem, zgodnjem odkrivanjem, zatiranjem, zdravljenjem in medicinsko rehabilitacijo nalezljivih bolezni, rakastih obolenj,
sladkorne bolezni, mišičnih in živčno mišičnih obolenj
vključno s pravico do zdravil, ortopedskih pripomočkov in
potnih stroškov;
2. pravico do zdravstvenih storitev in zdravil v zvezi z nego
in zdravljenjem duševnih bolnikov;
3. pravico do zdravstvenih storitev v zvezi
- s popolnim zdravstvenim varstvom novorojenčkov, dojenčkov in predšolskih otrok do 6. leta starosti,
- s popolnim zdravstvenim varstvom mladine do dopolnjenega 18. leta starosti ter rednih študentov v usmerjenem
izobraževanju,
- z zdravstvenim varstvom žensk v zvezi z nosečnostjo,
porodom, materinstvom in uresničevanjem pravice do svobodnega odločanja o rojstvu otrok,
- s popolnim zdravstvenim varstvom borcev NOV,
- z organizirano zdravstveno vzgojo prebivalstva.
Natančnejšo opredelitev obsega pravic iz prejšnjega odstavka ter način in pogoje njihovega uresničevanja, pravice,
odgovornost in obveznosti v zvezi s tem ter zagotavljanje
sredstev zanje določijo udeleženci v svobodni menjavi dela s
samoupravnim sporazumom o temeljih planov in v drugih
samoupravnih sporazumih o svobodni menjavi dela.
48.
Do družbeno zagotovljenega obsega zdravstvenega varstva
imajo pravico vsi delavci, drugi delovni ljudje in občani na
območju Socialistične republike Slovenije ne glede na dohodkovne sposobnosti svoje organizacije združenega dela
oziroma zdravstvene skupnosti.
Družbeno zagotovljeni obseg zdravstvenega varstva zagotovijo uporabniki in izvajalci zdravstvenih storitev po načelu
vzajemnosti in solidarnosti v zdravstvenih skupnostih.
49.
Delavci v temeljnih in drugih organizacijah združenega dela
zagotavljajo sebi, učencem v gospodarstvu in osebam na
poklicnem usposabljanju, vzgojno-poboljševalni zavodi in
domovi pa svojim varovancem pravico do zdravstvenih storitev v zvezi
- s preventivnimi zdravstvenimi pregledi,
- z zdravstvenim varstvom pri delu,
- z ukrepi za utrjevanje zdravja in sposobnosti za delo,
- s posebnim zdravstvenim varstvom delavcev z zmanjšano
delovno zmožnostjo.
Uresničitev teh pravic zagotavlja organizacija združenega
dela s samoupravnimi splošnimi akti in s samoupravnimi
sporazumi o svobodni menjavi dela z zdravstvenimi organizacijami.
Pravice iz tega člena morajo svojim delavcem zagotoviti
tudi nosilci samostojnega osebnega dela s sredstvi, ki so
lastnina občana, ter organizatorji prostovoljnih javnih del za
udeležence teh del.
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50.
Delavci v združenem delu in drugi delovni ljudje si morajo
zagotoviti v samoupravnih sporazumih o temeljih planov in v
drugih sporazumih o svobodni menjavi dela pravice do zdravstvenih storitev v zvezi s preprečevanjem, odkrivanjem in
zdravljenjem poklicnih bolezni in poškodb pri delu ter medicinsko rehabilitacijo zbolelih in poškodovanih. Če obseg tega
zdravstvenega rizika presega dohodkovne sposobnosti temeljne organizacije, si delavci zagotovijo te pravice s solidarnostjo v okviru delovne organizacije, sestavljene organizacije
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 ugotavljanje obveznosti
za dajanje teh sredstev določijo s samoupravnimi sporazumi.
V okvir teh pravic sodi tudi pravica do nadomestila osebnega dohodka ob začasni nezmožnosti za delo zaradi poškodbe pri delu ali poklicne bolezni.
51.
Delavci v združenem delu in drugi delovni ljudje si z združevanjem dela in sredstev ter s svobodno menjavo dela zagotovijo najmanj naslednje pravice do socialne varnosti v zvezi z
zdravstvenim varstvom:
- denarna nadomestila osebnega dohodka ob začasni zadržanosti od dela zaradi medicinskih preiskav, bolezni ali
poškodbe, poroda, transplantacije živega tkiva ali organov v
korist druge osebe, dajanje krvi, nege obolelega ožjega družinskega člana ter izolacije ali spremstva, ki ju odredi zdravnik;
- povračilo potnih stroškov v zvezi z uresničevanjem pravic
do zdravstvenega varstva;
- posmrtnino in pogrebnino.
Materialni obseg teh pravic ter način in pogoje za njihovo
uresničevanje določijo udeleženci v samoupravnih sporazumih o temeljih planov in v drugih samoupravnih sporazumih o
svobodni menjavi dela.
52.

zagotovljeni obseg zdravstvenega varstva; vojaških invalidov,
imetnikov Partizanske spomenice 1941, borcev španske osvobodilne vojne 1936-1939, borcev za severno mejo v letih 1918
in 1919 in slovenskih vojnih dobrovoljcev iz vojn 1912-1918 in
njihovih ožjih družinskih članov; udeležencev narodnoosvobodilnega gibanja Grčije; uživalcev stalne republiške priznavalnine in njihovih ožjih družinskih članov ter odlikovancev z
redom narodnega heroja, z redom Karadjordjeve zvezde z
meči, z redom Belega orla z meči in z Zlato medaljo Obilica ter določijo natančnejši obseg teh pravic ter pogojev za njihovo uresničevanje.
VI. SAMOUPRAVNO ORGANIZIRANJE
IZVAJALCEV ZDRAVSTVENEGA VARSTVA
55.
Zdravstvene storitve opravljajo samoupravno organizirani
delavci, ki v ta namen v zdravstveni in v drugih organizacijah
združenega dela združujejo svoje delo in sredstva ter ustvarjajo druge pogoje za opravljanje svojega dela pri zadovoljevanju potreb in interesov uporabnikov po zdravstvenih storitvah.
Zdravstvena organizacija je lahko organizirana kot temeljna
organizacija združenega dela v sestavu delovne organizacije,
ki je zdravstvena organizacija, ali v sestavi druge delovne
organizacije, ki ni zdravstvena organizacija, lahko pa tudi kot
delovna organizacija, ki v svoji sestavi nima temeljnih organizacij združenega dela; zdravstvene delovne organizacije se
lahko združujejo v sestavljeno organizacijo združenega dela
ali v druge oblike združevanja dela in sredstev.
Zdravstvena delovna organizacija, ki v svoji sestavi nima
zdravstvenih temeljnih organizacij združenega dela, ima položaj, pravice, obveznosti in odgovornosti, ki jih ta zakon
določa za zdravstveno temeljno organizacijo združenega dela
(v nadaljnjem besedilu: zdravstvena temeljna organizacija).
56

Uresničevanje pravic do zdravstvenega varstva ter pravic do
socialne varnosti v zvezi z zdravstvenim varstvom, ki so zagotovljene s tem zakonom, ter pravic, ki presegajo s tem zakonom zagotovljeni obseg, si uporabniki zdravstvenih storitev
zagotavljajo v programih zdravstvenega varstva ter v samoupravnih sporazumih o temeljih planov in v drugih samoupravnih sporazumih o svobodni menjavi dela. Pri tem opredelijo
tudi pravico za svoje družinske člane in za druge upravičence
ter določijo merila za status upravičenca do teh pravic in
pogoje za pridobitev in prenehanje pravic v zvezi s tem.

Delavci v zdravstvenih temeljnih organizacijah opravljajo
zdravstvene storitve na področju:
1. osnovnega zdravstvenega varstva, ki obsega zdravstvene storitve v zvezi s preprečevanjem bolezni in poškodb,
odkrivanjem, diagnostiko, zdravljenjem in rehabilitacijo v ambulanti in dispanzerju, na terenu in na domu bolnika, ter
osnovno higiensko-epidemiološko dejavnost;
2. ambulantno-specialističnega zdravstvenega varstva, ki
obsega zdravstvene storitve v zvezi s specialistično obravnavo poškodovanega in obolelega na ambulanti ali dispanzerski način ter specialistične zdravstvene storitve na področju higiene, epidemiologije in socialne medicine;
3. bolniščničnega zdravstvenega varstva, ki obsega zdravstvene storitve v zvezi z diagnostiko, zdravljenjem in medicinsko rehabilitacijo, medicinsko nego, nastanitev in prehrano v
bolnišnicah in v drugih stacionarnih zdravstvenih organizacijah;
4. kliničnega zdravstvenega varstva, ki obsega opravljanje
kliničnih zdravstvenih storitev. Klinične zdravstvene storitve
so tiste, ki jih je v okviru klinik in inštitutov mogoče opravljati
le na podlagi najzahtevnejših strokovnotehnoloških in organizacijskih pogojev dela v povezavi s pedagoško in znanstvenoraziskovalno 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;
5. preskrbe z zdravili, sanitetnim materialom in ortopedskimi pripomočki;
6. nujne medicinske pomoči in sanitetnega transporta.

54.

57.

Udeleženci v svobodni menjavi dela opredelijo v samoupravnih sporazumih o temeljih planov in v samoupravnih
sporazumih o svobodni menjavi dela tudi posebne pravice do
zdrastvenega varstva naslednjih posebnih skupin občanov:
borcev NOV ter njihovih družinskih članov, kolikor gre za
pravice, ki presegajo v tem zakonu jim priznani družbeno

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

Pravice do zdravstvenih storitev, ki presegajo družbeno
zagotovljeni obseg zdravstvenega varstva, opredelijo delavci
v temeljnih organizacijah združenega dela in delovnih skupnostih ter drugi delovni ljudje in občani v programih zdravstvenega varstva, na osnovi katerih sklepajo z izvajalci samoupravne sporazume o temeljih sporazume o temeljih planov
in druge samoupravne sporazume o svobodni menjavi dela.
Zadovoljevanje potreb in interesov po tem zdravstvenem varstvu si zagotovijo s svobodno menjavo dela z izvajalci neposredno, v krajevni skupnosti oziroma v zdravstveni skupnosti
v okviru dohodkovne sposobnosti uporabnikov ter ob možnem solidarnostnem združevanju in prelivanju sredstev v temeljni organizaciji združenega dela, delovni organizaciji, krajevni skupnosti oziroma v zdravstveni skupnosti.
53.
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Glede kadrovskih, strokovnih in tehničnih zmogljivosti posameznih medicinskih strok ter obsega zdravstvenih storitev v
okviru posameznih medicinskih strok na področju osnovnega, ambulantno-specialističnega, bolnišničnega in kliničnega zdravstvenega varstva na določenem območju sklenejo
delavci zdravstvenih organizacij v soglasju z uporabniki
zdravstvenih storitev samoupravne sporazume o medsebojni
delitvi dela oziroma opredelijo odtod izvirajoče pravice, obveznosti in odgovornosti v samoupravnih sporazumih o o
temeljih planov oziroma v drugih samoupravnih sporazumih.
Zaradi boljše organizacije dela ter lažjega in neposrednejšega uresničevanja samoupravnih pravic in obveznosti se v
zdravstvenih temeljnih organizacijah lahko delavci organizirajo v delovne enote, delovne skupine ali v druge dele zdravstvene temeljne organizacije.
58.
Delavci zdravstvenih organizacij morajo s svojo strokovno
usposobljenostjo, materialnimi možnostmi in s samoupravno
organiziranostjo zagotoviti uporabnikom pravočasno, celovito, učinkovito in racionalno zadovoljevanje potreb in interesov po zdravstvenih storitvah, programih zdravstvenih storitev oziroma določeni zdravstveni dejavnosti v skladu s programom zdravstvenega varstva in pogoji za njegovo uresničevanje, opredeljenimi v samoupravnih sporazumih o temeljih
planov oziroma v drugih samoupravnih sporazumih; zagotoviti morajo kadrovske, strokovne, tehnične, organizacijske in
druge pogoje za uresničevanje v samoupravnih sporazumih o
svobodni menjavi dela prevzetih pravic in obveznosti.
Delavci morajo pri organiziranju zdravstvenih temeljnih organizacij in pri združevanju v zdravstvene in druge delovne
organizacije, v sestavljene organizacije združenega dela ali v
druge oblike združenega dela in sredstev svoje delo pri opravljanju zdravstvenih storitev organizirati tako, da zagotovijo
izvrševanje svojih obveznosti tudi v izrednih pogojih, ob hudih nesrečah, elementarnih katastrofah in drugih izrednih
razmerah in da zagotovijo pravočasen in nemoten prehod na
delovanje v pogojih splošnega ljudskega odpora na podlagi
načrtov obrambnih priprav.
59.
Delavci v zdravstveni temeljni organizaciji morajo zagotoviti
uporabnikom zlasti zadovoljevanje potreb in interesov po
zdravstvenih storitvah na področju posamezne ali več strokovno-tehnološko povezanih medicinskih ali drugih strok na
območju občine, kadar gre za storitve na področju osnovnega
zdravstvenega varstva, oziroma na območju več občin, kadar
gre za storitve na področju ambulantno-specialističnega ali
bolnišničnega zdravstvenega varstva.
Delavci v zdravstveni delovni organizaciji, v sestavi katere
so zdravstvene temeljne organizacije, morajo zagotoviti uporabnikom zlasti zadovoljevanje potreb irj interesov po zdravstvenih storitvah kot skupen rezultat dela zdravstvenih temeljnih organizacij med seboj strokovno in tehnološko povezanih
medicinskih strok ali področij zdravstvenega varstva na območju ene ali več občin.
Delavci v zdravstveni sestavljeni organizaciji združenega
dela ali v drugi obliki združevanja dela in sredstev zagotavljajo uporabnikom celovito zadovoljevanje potreb in interesov
po zdravstvenih storitvah glavnih medicinskih strok na vseh
temeljnih področjih zdravstvenega varstva. Poleg tega uresničujejo boljšo organizacijo in delitev dela ter določene skupne
interese na področju informatike, razvoja, nabave opreme in
potrošnega materiala ter zadovoljevanje poslovnih interesov
ter drugih skupnih potreb in interesov.
60.
Del družbenega dela v zdravstveni ali drugi delovni organizaciji, v katerem so delavci neposredno povezani z enotnim
delovnim procesom, je izvrševanje zdravstvenih storitev določene medicinske stroke na določenem področju zdravstvenega varstva in na določenem območju oziroma za uporabnike s tega območja.
Tak del družbenega dela je lahko tudi izvrševanje zdravstvenih storitev več strokovno-tehnološko povezanih ali soroXVI

dnih medicinskih strok na določenem področju zdravstvenega varstva na določenem območju oziroma izvrševanje
zdravstvenih storitev posamezne medicinske stroke na več
med seboj povezanih področjih zdravstvenega varstva na
določenem območju.
Kot del družbenega dela v zdravstveni ali drugi delovni
organizaciji, v katerem so delavci neposredno povezani z
enotnim delovnim procesom, je šteti tudi
- izvrševanje zdravstveno-hotelskih storitev v zvezi z nastanitvijo, prehrano in zagotovitvijo osebne higiene hospitalno
obravnavanih bolnikov in poškodovanih,
- izvrševanje zdravstvenih storitev na področju preskrbe z
zdravili, sanitetnim materialom in ortopedskimi pripomočki,
- opravljanje zdravstvenih in transportnih storitev na področju nujne medicinske pomoči in sanitetnega transporta,
- opravljanje vzdrževalnih, tehničnih in drugih strokovnih
opravil in del skupnega pomena.
Delavci v zdravstveni temeljni organizaciji opravljajo določene zdravstvene storitve strokovno-tehnološko in dohodkovno povezani in soodvisni z delavci ostalih temeljnih organizacij v sestavi zdravstvene ali druge delovne organizacije.
Kot del zdravstvene ali druge delovne organizacije, ki je
sposoben z delom svojih delavcev opravljati zdravstvene storitve in s tem ustvarjati celotni prihodek oziroma pridobivati
dohodek ter tako izraziti skupen rezultat dela teh delavcev kot
vrednost, je šteti takšen del zdravstvene delovne organizacije,
ki je sposoben ustvarjati prihodek oziroma pridobivati dohodek s svobodno menjavo dela z uporabniki in uresničevati v
tem odnosu prevzete pravice, obveznosti in odgovornosti.
61.
Delavci zdravstvene temeljne organizacije se lahko združijo
v delovno organizacijo na področju materialne proizvodnje ali
družbene dejavnosti v primerih, ko s svojim izvrševanjem
zdravstvenih storitev tvorijo pomembno ali neogibno sestavino oziroma dopolnilo osnovne dejavnosti, ki jo takšna delovna organizacija opravlja.
Delavci zdravstvene temeljne organizacije se lahko združijo
z delavci drugih temeljnih organizacij v sestavi delovne organizacije na področju materialne proizvodnje ali družbenih
dejavnosti tudi v primeru, ko je opravljanje zdravstvenih storitev namenjeno pretežno ali v celoti zadovoljevanju potreb in
interesov delavcev te delovne organizacije zlasti v zvezi z
ustvarjanjem zdravstvenih pogojev za rast produktivnosti ter
izvrševanjem zdravstvenih ukrepov v zvezi z varstvom pri
delu.
62.
Republiški upravni organ za zdravstveno varstvo in zainteresirana zdravstvena skupnost lahko da pristojni družbenopolitični skupnosti oziroma organom upravljanja zdravstvene
delovne organizacije pobudo za organiziranje zdravstvene
temeljne organizacije, če so za to podani v zakonu določeni
pogoji.
VII. USTANOVITEV IN STATUSNE
SPREMEMBE ZDRAVSTVENIH ORGANIZACIJ
63.
Za ustanovitev zdravstvenih organizacij oziroma za organiziranje posameznih oblik združevanja dela in sredstev ter za
njihove statusne spremembe veljajo določbe zakona o združenem delu, kolikor ta zakon ne določa drugače.
64.
Zdravstveno delovno organizacijo lahko ustanovijo organizacije združenega dela, zdravstvene skupnosti, krajevne
skupnosti, družbenopolitične skupnosti in druge družbene
pravne osebe.
Delovni ljudje, občani in civilne pravne osebe ne morejo
ustanoviti zdravstvene organizacije.
Pravice in obveznosti ustanovitelja določa zakon.
Če je zdravstveno delovno organizacijo ustanovilo več ustanoviteljev, uredijo svoje pravice in obveznosti do zdravstvene
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organizacije in medsebojne odnose s samoupravnim sporazumom.
Če ustanovitelj zdravstvene delovne organizacije ni družbenopolitična skupnost ali zdravstvena skupnost, je za ustanovitev zdravstvene delovne organizacije potrebno soglasje
pristojne družbenopolitične skupnosti in mnenje zdravstvene
skupnosti.
65.
Za ustanovitev zdravstvene delovne organizacije, je potrebna ugotovitev ustrezne zdravstvene skupnosti in republiškega upravnega organa za zdravstveno varstvo, da je idejna
zasnova bodoče zdravstvene delovne organizacije usklajena s
samoupravnim sporazumom o temeljih plana, s programom
zdravstvenega varstva in z družbenim interesom na tem območju.
Zdravstvena organizacija združenega dela sme začeti delati
šele, ko republiški upravni organ za zdravstveno varstvo ugotovi, da izpolnjuje strokovno-organizacijske in kadrovske ter
higiensko-tehnične pogoje glede prostorov in opreme, ki zagotavljajo varnost izvajalcev in uporabnikov.
Določbi prejšnjih dveh odstavkov veljata tudi, če se spremeni obseg oziroma namembnost izvrševanja zdravstvenih
storitev v zdravstveni organizaciji.
66.
Zdravstvena delovna organizacija ali zdravstvena temeljna
organizacija v sestavi zdravstvene ali druge delovne organizacije preneha pod pogoji in po postopku, ki je določen z
zakonom ter v soglasju s pristojno družbenopolitično in
zdravstveno skupnostjo.
Če bi bil s prenehanjem zdravstvene temeljne ali zdravstvene delovne organizacije prizadet družbeni interes ter
zdravstvena varnost uporabnikov na določenem območju,
odredi pristojna in zainteresirana družbenopolitična skupnost
potrebne ukrepe za zavarovanje interesov uporabnikov in
širšega družbenega interesa.
67.
Temeljna zdravstvena organizacija se ne more izločiti iz
zdravstvene delovne organizacije, če bi to v nasprotju s splošnim interesom bistveno otežilo ali onemogočilo delo v drugih
zdravstvenih temeljnih organizacijah v sestavi zdravstvene
delovne organizacije oziroma strokovno raven zdravstvene
delovne organizacije ter delo in pravice delavcev v drugih
delih zdravstvene delovne organizacije, če bi enostransko
spremenila medsebojne obveznosti, če bi prekršila z zakonom predpisane pogoje oziroma z družbenim dogovorom
opredeljena merila za samoupravno organiziranje ter prizadela splošni družbeni interes.
Zoper izločitev zdravstvene temeljne organizacije lahko
sprožijo poleg v zakonu pooblaščenih upravičencev spor
pred sodiščem združenega dela: ustanovitelj zdravstvene delovne organizacije, zainteresirana zdravstvena skupnost ter
republiški upravni organ za zdravstveno varstvo, če bi izločitev bila v nasprotju s splošnimi družbenimi interesi.
68.
Če zdravstvena temeljna organizacija ne izpolnjuje v zakonu predpisanih pogojev ali če ni pogojev, da bi še naprej
opravljala svojo dejavnost oziroma je njen obstoj strokovno
ali družbenoekonomsko neutemeljen, lahko organi upravljanja te zdravstvene temeljne organizacije, ustanovitelj zdravstvene delovne organizacije, v kateri sestavi je, ali republiški
upravni organ -za zdravstveno varstvo začne postopek za
njeno odpravo.
VIII. ORGANIZACIJA IN VRSTE TER
TEMELJNE NALOGE IN VSEBINA DELA
ZDRAVSTVENIH ORGANIZACIJ
69.
Zdravstvene storitve opravljajo delavci zdravstvenih organizacij na področju osnovnega, ambulantno-specialističnega in
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bolnišničnega zdravstvenega varstva, specialni zavodi in inštituti poliklinike, zavodi za socialno medicino in higieno,
lekarne in naravna zdravilišča.
Zdravstvene storitve v povezavi s pedagoško ter znanstvenoraziskovalno dejavnostjo na področju zdravstvenega varstva opravljajo klinike in inštituti.
Zaradi boljše organizacije dela se delavci v zdravstvenih
temeljnih organizacijah lahko organizirajo v delovne enote in
delovne skupine.
70.
Zdravstvene storitve na področju osnovnega zdravstvenega
varstva opravljajo delavci v ambulantah, dispanzerjih, v zdravstvenih postajah v delovnih organizacijah, v zdravstvenih postajah v krajevnih skupnostih, v zdravstvenih domovih ter v
ustrezno organiziranih delovnih enotah na področju ambulantno-polikliničnega ali bolnišničnega zdravstvenega varstva.
71.
Ambulanta opravlja zdravstvene storitve na področju strok
splošne medicine in splošnega zobozdravstva.
Dispanzer opravlja zdravstvene storitve po dispanzerski
metodi dela na področju osnovnega zdravstvenega varstva
posameznih skupin prebivalstva glede na določene biološke,
socialne in bolezenske značilnosti.
Zdravstvena postaja v sestavi organizacije opravlja najmanj
zdravstvene in zobozdravstvene storitve na področju osnovnega zdravstvenega varstva, zlasti pa na ožjem strokovnem
področju zdravstvenega varstva, zlasti pa na ožjem strokovnem področju zdravstvenega varstva pri delu za potrebe uporabnikov v delovni organizaciji.
Zdravstvena postaja v krajevni skupnosti opravlja najmanj
zdravstvene storitve splošne medicine, zobozdravstva in patronaže na področju osnovnega zdravstvenega varstva za
potrebe uporabnikov na območju ene ali več sosednjih krajevnih skupnosti.
Zdravstveni dom opravlja na območju občine najmanj
zdravstvene storitve naslednjih strok: splošne medicine;
zdravstvenega varstva žensk, otrok in mladine, zdravstvenega
varstva borcev NOV; medicine dela, prometa in športa; pnevmoftiziologije; mladinskega in splošnega zobozdravstva; psihiatrije;atronaže ter osnovne higiensko-epidemiološke
stroke, če te za območje zdravstvenega doma ne organizira
zavod za socialno medicino in higieno.
V zdravstvenem domu je lahko organizirano tudi opravljanje zdravstvenih storitev v zvezi z laboratorijsko in rentgenološko diagnostiko in na področju fizikalne medicine na
strokovni ravni osnovnega zdravstvenega varstva, če teh potreb ni mogoče zadovoljevati v okviru zmogljivosti na področju specialističnega in bolnišničnega zdravstvenega varstva.
Delavci zdravstvenega doma lahko organizirajo v okviru
delokroga zdravstvenega doma tudi opravljanje konziliarnih
specialističnih storitev, če so za to izpolnjeni potrebni kadrovski in tehnični pogoji in izkazana potreba in je izvrševanje teh
storitev sestavni del programa zdravstvenega varstva, o katerem sklepajo v samoupravnih sporazumih o svobodni menjavi
dela z uporabniki.
Zdravstveni dom mora zagotoviti tudi zdravstvene storitve
nujne medicinske pomoči in sanitetnega transporta, če teh ne
more zagotoviti druga v ta namen organizirana temeljna organizacija na področju bolnišničnega zdravstvenega varstva.
Delavci zdravstvenih organizacij iz te teze zagotavljajo v
primeru potrebe tudi zdravstvene storitve na domu bolnika.
72.
Bolnišnični oddelek zdravstvene organizacije opravlja specialistične zdravstvene storitve določene medicinske stroke
ali več med seboj strokovno povezanih medicinskih strok pri
ambulantno ali stacionarno obravnavanih bolnikih oziroma
poškodovanih.
Delavci, ki opravljajo zdravstvene storitve na področju ambulantno-specialističnega in bolnišničnega zdravstvenega
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varstva na območju več občin, morajo biti organizirani tako,
da zagotovijo uporabnikom tega območja najmanj zdravstvene storitve kirurgične, internistične, ginekološko-porodniške in pediatrične stroke na svojem gravitacijskem območju; če pa zagotavljajo zdravstvene storitve za uporabnike
širšega gravitacijskega območja pa še storitve infektološke,
pnevmoftiziološke, otorinolaringološke, okulistične, urološke, travmatološke, ortopedske, nevrološko-psihiatrične, dermatološke in nuklearno-medicinske stroke.
Delavci bolnišničnih oddelkov morajo zagotoviti uporabnikom tudi potrebne zdravstvene storitve na področju rentgenološke, laboratorijske, anasteziološke, transfuziološke, fizioterapevtske, lekarniške in patološko-anatomske stroke ter
zdravstveno-hotelske storitve in službo nujne medicinske pomoči in sanitetnega transporta.
73.
Poliklinika opravlja specialistične zdravstvene storitve na
področju več medicinskih strok pri ambulantno obravnavanih
bolnikih oziroma poškodovanih.
74.
Zavod za socialno medicino in higieno opravlja specialistične zdravstvene storitve na področju socialne medicine,
higiene in epidemiologije.
75.
Lekarna opravlja zdravstvene storitve na področju preskrbe
prebivalstva in zdravstvenih organizacij z zdravili in sanitetnim materialom.
Lekarna mora imeti stalno na zalogi potrebam primerne
količine in vrsto zdravil ter sredstev za zdravljenje in za
varstvo zdravja ter zagotoviti mora to preskrbo tudi za izredne
razmere.
76.
V zdravstvenem centru so združene zdravstvene organizacije, ki opravljajo zdravstvene storitve osnovnega, ambulantno-specialističnega in bolnišničnega zdravstvenega varstva ter nujno medicinsko pomoč in sanitetni transport, lahko
pa tudi zdravstvene organizacije, ki opravljajo zdravstvene
storitve na področju preskrbe z zdravili in sanitetnim materialom.

čijo 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 samoupravnem sporazumu oziroma družbenem dogovoru natančneje razčlenijo merila za uporabo v zakonu
določenih pogojev.
81.
Zdravstvene organizacije morajo izpolnjevati minimalne
strokovne in tehnične pogoje, ki zagotavljajo varno delo izvajalcem in varnost uporabnikov zdravstvenih storitev. Te pogoje določi republiški upravni organ za zdravstveno varstvo.
Njihovo izvrševanje nadzirajo pristojne inšpekcije.
82.
Za učinkovitejše izvajanje zdravstvenega varstva, za pospeševanje strokovnega napredka, dela in poslovanja ter za
druge skupne namene in potrebe lahko zdravstvene organizacije ustanovijo splošno združenje ali združenje za posamezno
dejavnost. Načela, naloge in organizacija združenega dela se
določijo v samoupravnem sporazumu o ustanovitvi združenja.

IX. SAMOUPRAVLJANJE V ZDRAVSTVENIH
ORGANIZACIJAH
83.
Delavci zdravstvenih organizacij uresničujejo svoje pravice
samoupravljanja z osebnim izjavljanjem ter po delegatih v
delavskem svetu zdravstvene organizacije v skladu z ustavo,
zakonom, samoupravnim sporazumom o združevanju dela
delavcev in statutom.
84.

Klinični center opravlja zdravstvene storitve na področju
kliničnega zdravstvenega varstva ter pedagoške in raziskovalne storitve v povezavi z medicinsko fakulteto in z drugimi
zdravstvenimi šolami.

V zadevah posebnega družbenega pomena sodelujejo v
delavskem svetu zdravstvene organizacije in enakopravno
odločajo skupaj z delegati delavcev zdravstvene organizacije
tudi delegati ustanovitelja, družbenopolitične skupnosti, krajevnih skupnosti in družbenopolitičnih organizacij ter drugih
samoupravnih organizacij in skupnosti (v nadaljnjem besedilu: delegati družbene skupnosti).
Ustanovitelj v soglasju z družbenopolitično skupnostjo določi, katere samoupravne organizacije in skupnosti delegirajo
svoje delegate v delavski svet zdravstvene organizacije in
koliko jih vsaka delegira.
Kadar gre za uresničevanje medsebojnih družbenoekonomskih odnosov o neposredni svobodni menjavi dela in o
svobodni menjavi dela v krajevni skupnosti, enakopravno
soodločajo v delavskem svetu zdravstvene organizacije tudi
delegati uporabnikov, ki so udeleženi v svobodni menjavi
dela.
V zdravstveni organizaciji, ki ima manj kot 30 delavcev,
soodločajo v zadevah iz prvega in tretjega odstavka tega
člena delegati skupaj z delavci te zdravstvene organizacije.

79.

85.

Naravno zdravilišče opravlja zdravstvene storitve medicinske rehabilitacije bolnikov, poškodovanih in rekonvalescentov z uporabo naravnih zdravilnih sredstev ter ob uporabi
diagnostičnih, fizioterapevtskih in drugih terapevtskih sredstev.
Naravno zdravilišče zagotavlja tudi druge zdravstvene storitve, ki so uporabnikom potrebne glede narave bolezni aii
poškodbe, ter zdravstveno-hotelske storitve.
Naravno zdravilišče se v skladu z zakonom lahko ukvarja z
zdraviliškim turizmom.

Kadar v zadevah posebnega družbenega pomena enakopravno soodločajo v delavskem svetu zdravstvene organizacije delegati delavcev in delegati družbene skupnosti oziroma
delegati udeležencev v svobodni menjavi dela, je odločitev
sprejeta, če so jo sprejeli delegati delavcev in delegati družbene skupnosti in delegati uporabnikov, ki so udeleženi v
svobodni menjavi dela.

80.

Posebnega družbenega pomena so zlasti: sprejemanje določenih samoupravnih splošnih aktov, ki zadevajo širši interes, razvojni programi in razširjena reprodukcija, določanje
pogojev za pridobivanje dohodka, finančni načrt in zaključni

77.
Specialni zavod, klinika oziroma inštitut opravlja zdravstvene, pedagoške in raziskovalne storitve kliničnega zdravstvenega varstva na področju posamezne ali več sorodnih
medicinskih strok.
78.

Natančnejše pogoje in merila za organiziranost, povezovanje, združevanje in delitev dela zdravstvenih organizacij doloXVIII

86.
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račun zdravstvene organizacije, cene zdravstvenih storitev,
statusne spremembe, kadrovska politika, imenovanje in razreševanje ter odgovornost individualnega oziroma kolegijskega poslovodnega organa in delavcev s posebnimi pooblastili in odgovornostmi ter obravnavanje stanja in dela ter
problematike zdravstvene organizacije s stališča izpolnjevanja njenih nalog.
Sporazumevanje o svobodni menjavi dela vključuje zlasti:
programe zdravstvenega varstva oziroma programe zdravstvenih storitev, pogoje za izvrševanje medsebojnih obveznosti, pravic in odgovornosti, višino cene oziroma povračila,
medsebojna jamstva za prevzete obveznosti in odgovornosti
ter druga vprašanja, ki izhajajo iz skupnih interesov svobodne
menjave dela oziroma so skupnega pomena.
87.
Poslovodni organ zdravstvene organizacije je individualni
poslovodni organ ali kolegijski poslovodni organ.
Individualni poslovodni organ oziroma predsednik kolegijskega poslovodnega organa zdravstvene organizacije mora
imeti visoko izobrazbo; izjemoma ima lahko višjo izobrazbo
individualni poslovodni organ oziroma predsednik kolegijskega poslovodnega organa tiste zdravstvene organizacije, ki
ne opravlja zdravstvenih storitev.
Zdravstvena organizacija, v kateri individualni poslovodni
organ oziroma predsednik kolegijskega poslovodnega organa nima njeni dejavnosti ustrezne zdravstvene izobrazbe,
mora določiti delavca z visoko zdravstveno izobrazbo, ki je
odgovoren za medicinsko delo.
Individualni poslovodni organ oziroma predsednika kolegijskega poslovodnega organa zdravstvene organizacije imenuje na podlagi določb zakona delavski svet v soglasju z
ustrezno družbenopolitično skupnostjo.
88.
Zdravstvena organizacija ima statut in druge samoupravne
splošne akte, ki jih določa zakon; sprejmejo jih delavci zdravstvene organizacije 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 zdravstvene organizacije in njeno notranjo organizacijo, upoštevaje posebni družbeni interes, ki ga uresničujejo.
Statut zdravstvene organizacije velja, ko dasta nanj svoje
soglasje pristojna družbenopolitična in zdravstvena skupnost.
X. STROKOVNOST DELA, STROKOVNA
ORGANIZIRANOST IN STROKOVNO
NADZORSTVO
89.".
Delavci v zdravstveni organizaciji zagotavljajo strokovnost
dela z ustreznim organiziranjem svojega dela ter s stalnim
notranjim strokovnim nadzorstvom, z ustrezno zasedbo delovnih mest ter s strokovnim izpopolnjevanjem delavcev, s
svoji dejavnosti ustrezno tehnično opremljenostjo, s spremljanjem in preverjanjem svojega dela ter s sodelovanjem z
drugimi zdravstvenimi organizacijami, predvsem s klinikami
in inštituti ter z ustreznimi fakultetami.
90.
Zdravstvene in druge organizacije, ki opravljajo klinično
zdravstveno varstvo, in ustrezne fakultete so dolžne pomagati
zdravstvenim organizacijam pri zboljševanju strokovnosti njihovega dela, jih seznanjati z novimi medicinskimi dosežki in
skrbeti, da se uvajajo novi postopki in nove metode strokovnega dela.
Način uresničevanja strokovne pomoči iz prejšnjega odstavka se določi v samoupravnem sporazumu o medsebojnih
pravicah, obveznostih in odgovornostih, ki ga sklenejo zainteresirani iz prejšnjega odstavka na podlagi lastnih razvojnih
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usmeritev, opredeljenih v samoupravnih sporazumih o temeljih planov z uporabniki.
91.
Strokovno nadzorstvo nad delom zdravstvenih organizacij
in delavcev, ki opravljajo zdravstvene storitve, programe
zdravstvenih storitev oziroma zdravstveno dejavnost, se
opravlja kot strokovno instrukcijsko nadzorstvo ali kot strokovni pregled.
92.
Strokovno instrukcijsko nadzorstvo ima namen, da se
izboljša strokovnost dela zdravstvenih organizacij in zdravstvenih delavcev, da se odredijo ustrezni ukrepi in da se
odpravijo ugotovljene nepravilnosti.
93.
Strokovno instrukcijsko nadzorstvo nad delom zdravstvenih organizacij in zdravstvenih delavcev organizira republiški
upravni organ za zdravstveno varstvo v sodelovanju z družbenopolitičnimi in zdravstvenimi skupnostmi oziroma drugače
samoupravno organiziranimi uporabniki zdravstvenih storitev
ter v sodelovanju z zdravstvenimi organizacijami, in imenuje
izvajalce tega nadzorstva.
Strokovno instrukcijsko nadzorstvo se načrtno opravlja na
določena časovna obdobja ali na predlog zainteresirane
zdravstvene organizacije.
94.
Sredstva za strokovno instrukcijsko nadzorstvo zagotovijo
uporabniki in izvajalci zdravstvenih storitev v skladu s pogoji
uresničevanja medsebojnih pravic, obveznosti in odgovornosti v samoupravnih sporazumih o temeljih planov in drugih
samoupravnih sporazumih.
Program zdravstvenih storitev, o katerem se sporazumevajo
udeleženci v svobodni menjavi dela, mora vsebovati tudi
program strokovnega instrukcijskega nadzorstva.
95.
Strokovni pregled dela zdravstvene organizacije ali zdravstvenega delavca se opravi, če se kršijo načela ali določbe o
izvajanju zdravstvenega varstva ali če je utemeljen sum, da
gre za kršitev teh načel. Strokovni pregled opravi posebna
strokovna komisija, ki jo za posamezni primer imenuje predstojnik republiškega upravnega organa za zdravstveno varstvo.
Strokovni pregled v primerih iz prejšnjega odstavka lahko
zahtevajo uporabniki in izvajalci zdravstvenih storitev, družbenopolitična in zdravstvena skupnost, ustanovitelj zdravstvene organizacije, državni organi in sama zdravstvena organizacija ter prizadeta organizacija združenega dela ali druga
organizacija oziroma prizadeti občan.
Strokovni pregled odredi predstojnik republiškega upravnega organa za zdravstvo. Strokovni pregled na zahtevo posameznih uporabnikov in izvajalcev oziroma občana odredi
potem, ko je presodil utemeljenost zahteve.
Predstojnik republiškega upravnega organa za zdravstveno
varstvo lahko odredi strokovni pregled tudi na svojo pobudo.
96.
Republiški upravni organ za zdravstveno varstvo na podlagi
predlogov strokovne komisije stori ustrezne ukrepe.
Da se prepreči neposredna nevarnost, ki bi utegnila nastati
za zdravje ljudi ali za zdravstvene razmere, lahko strokovna
komisija izjemoma ukrepa tudi sama.
Zoper ukrepe, ki jih odredi strokovna komisija, ima zdravstvena organizacija v osmih dneh pravico ugovora na republiški upravni organ za zdravstveno varstvo. Ugovor ne zadrži
izvršitve ukrepov.
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97.
Stroške strokovnega pregleda nosi tisti, ki ga je zahteval. V .
primeru ugotovljenih nepravilnosti nosi stroške prizadeta
zdravstvena organizacija. Če je strokovni pregled zahteval
posamezni uporabnik ali izvajalec zdravstvenega varstva oziroma občan in ne gre za nepravilnosti zdravstvene organizacije, nosita stroške pristojna družbenopolitična in zdravstvenaskupnost.

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

Mladoletne osebe ali osebe pod skrbništvom na zahtevo
zakonitega zastopnika oziroma skrbnika ni mogoče odpustiti
z zdravljenja, če bi bilo s tem huje ogroženo njeno zdravje ali
zdravje drugih in če s tem ne soglaša zdravnik, ki tako osebo
zdravi.
102.
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 dostojanstvo.
Zdravstveni in drugi delavci, ki opravljajo zdravstvene storitve, morajo ravnati z bolniki ob enakih pogojih enako.

98.

103.

Vsakdo ima pravico do zdravstvenega varstva in dolžnost
zagotavljati možnosti za njegovo uresničevanje.
Vsakdo je dolžan skrbeti za svoje zdravje; nihče ne sme
ogrožati zdravja drugih.
Vsakdo ima pravico do proste izbire zdravnika in zdravstvene organizacije.
Delavci, drugi delovni ljudje in občani uživajo pravice do
zdravstvenega varstva na podlagi zakona in samoupravnih
sporazumov o temeljih planov ter drugih samoupravnih sporazumov o svobodni menjavi dela, ki so jih v skladu z zakonom določili uporabniki in izvajalci zdravstvenega varstva.

Zdravstveni in drugi delavci, ki opravljajo zdravstvene storitve, so pri opravljanju zdravstvenih storitev in v mejah njim
določenega delovnega področja in strokovne izobrazbe samostojni in neodvisni ter so za svoje delo odgovorni.
Vodje ekip zdravstvenih in drugih delavcev, ki opravljajo
zdravstvene storitve, in predstojniki delovnih enot, ki zanemarijo potrebno nadzorstvo ali zaupajo opravljanje določenega
dela delavcu, ki za to ni strokovni usposobljen 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 izobraževanja 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.

99.
Pri uveljavljanju zdravstvenega varstva je vsakomur zagotovljena:
- pravica do ugovora na pristojni organ zdravstvene organizacije oziroma zdravstvene skupnosti, če bolnik meni, da
niso bila uporabljena zadosti učinkovita sredstva za njegovo
zdravljenje ali da so bila kršena etična načela;
- pravica, da lahko bolnik ob predpisovanih pogojih zahteva konziliami pregled, posvetovanje z zdravnikom, ki ga
sam izbere, ter preizkus strokovnosti dela zdravstvene organizacije oziroma njene strokovne enote oziroma delavca na
področju zdravstvenega varstva;
- pravica, da izve za diagnozo bolezni in za prognozo
zdravljenja, če to po mnenju zdravnika, 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 medicinski posegi dovoljeni samo z vnaprejšnjo privolitvijo s posegom in z morebitnimi posledicami 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 ali drugi posegi dopustni tudi brez vnaprejšnje
privolitve bolnika, če je v takem stanju, da ne more odločati
sam, oziroma zaradi nujnosti ni mogoče dobiti privolitve staršev ali skrbnika.
100.
Zdravstvena organizacija in delavci, ki opravljajo zdravstvene storitve, izvajajo zdravstveno varstvo ob upoštevanju
etičnih meril samoupravne socialistične družbe, po načelih
kodeksa etike zdravstvenih delavcev, po načelih sodobne
medicinske in drugih znanosti, po preizkušeni medicinski
doktrini ter po načelih enotnosti medicine s preventivnega,
kurativnega in socalno-medicinskega vidika.
101.
Za mladoletne osebe in za osebe pod skrbništvom lahko
zahtevajo zdravstveno varstvo tudi njihovi zakoniti zastopniki
oziroma skrbniki, za delavce njihove organizacije združenega
dela, za delovne ljudi in njihove družinske člane - upravičence do pravic iz zdravstvenega varstva in do drugih pravic
socialne varnosti pa tudi organ pristojne zdravstvene skupnosti.
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104.
Zdravstvena organizacija in zdravstveni ter drugi delavci, ki
opravljajo zdravstvene storitve, morajo dati vsakemu nujno
zdravstveno pomoč v okviru svoje strokovne usposobljenosti.
To velja za delavce na področju zdravstvenega varstva tudi
zunaj njihovega rednega 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 možnostih daje drugemu prvo pomoč.
105.
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.
Poklicna skrivnost zavezuje tudi druge, ki so pri opravljanju
svojega dela izvedeli za podatke, ki so poklicna skrivnost.
Dolžnosti varovanja poklicne skrivnosti lahko razreši zdravstvenega ali drugega delavca prizadeti bolnik.
Zdravstvene organizacije in zdravstvene skupnosti morajo
urediti svoje strokovno poslovanje in dokumentacijo tako, da
je poklicna skrivnost vselej varovana; to velja tudi za njihovo
poslovanje z državnimi organi in organizacijami združenega
dela, če v posebnih predpisih ni drugače določeno.
106.
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.
107.
V skladu z določbami tega zakona in kodeksa etike zdravstvenih delavcev določi samoupravni splošni akt zdravstvene
poročevalec

108.

benopolitičnimi organizacijami ter z drugimi samoupravnimi
organizacijami in skupnostmi, s sanitetno službo Jugoslovanske ljudske armade, s sanitarno in z drugimi inšpekcijami, z
Rdečim križem Slovenije in z Gorsko reševalno službo, s
šolami za izobraževanje delavcev, ki opravljajo naloge zdravstvenega varstva, s strokovnimi društvi zdravstvenih delavcev
in z drugimi društvi.

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

XI. DELAVCI, KI OPRAVLJAJO ZDRAVSTVENE
STORITVE

109.

112.

Delovni čas in poslovni čas zdravstvene organizacije ter
njihovo razporeditev v dnevu in tednu določajo uporabniki in
izvajalci zdravstvenih storitev s samoupravnim sporazumom
tako, da zagotavlja potrebam uporabnikov najlažjo dostopnost.
V samoupravnem sporazumu o svobodni menjavi dela določijo uporabniki in izvajalci zdravstvenega varstva tudi zdravstvene organizacije, katerih zdravstvene storitve morajo biti
uporabnikom dostopne v vsakem času; pri tem se dogovorijo
in določijo, v katerih zdravstvenih temeljnih organizacijah ali
delih zdravstvenih temeljnih organizacij se organizira delo
neprekinjeno, v izmenah oziroma v deljenem delovnem času.

Zdravstvene storitve opravljajo strokovno usposobljeni delavci, ki imajo ustrezno strokovno izobrazbo za opravljanje
medicinskih del in nalog, drugih z zdravstvenim varstvom
povezanih strokovnih del in nalog oziroma ustrezno usposobitev za opravljanje določenih opravil v zvezi z zdravstvenimi
storitvami.
Poleg predpisane strokovne usposobitve morajo delavci, ki
opravljajo zdravstvene storitve, izpolnjevati tudi druge pogoje, določene v zakonu in na njegovi podlagi izdanih predpisih in v samoupravnem splošnerri aktu zdravstvene organizacije.

organizacije in zdravstvene skupnosti splošne obveznosti in
odgovornosti zdravstvenih in drugih delavcev, ki opravljajo
zdravstvene storitve, ter uredi pravice in dolžnosti bolnikov
pri uveljavljanju zdravstvenega varstva in način uveljavljanja
teh pravic.

110.
Delavci v temeljnih organizacijah združenega dela izvajalcev zdravstvenih storitev so svoje delo dolžni organizirati
tako, da izpolnijo svoje delovne obveznosti do uporabnikov iz
samoupravnega sporazuma o temeljih planov v okviru polnega delovnega časa (42-urnega delovnega tedna).
Delo v podaljšanem delovnem času je možno le, če nastopijo izjemna in nepredvidena stanja, ki bi lahko onemogočila
izvršitev delovnega procesa. Takšna stanja lahko nastopijo v
primerih, ko je zaradi nujnosti in neodložljivosti medicinskega
ukrepa oz. intervencij le-te treba pričeti izvajati, ko je zanjo
nastopila medicinska indikacija ne glede na to, kdaj bo intervenca zaključena. Takšna stanja nastopijo tudi v primerih, ko
zaradi začasne odsotnosti delavcev, ki jo z ustrezno organizacijo dela in prerazporeditvijo ostalih delavcev ni mogoče
nadomestiti, ne bi bilo mogoče izpolniti delovnih obveznosti
ali ne bi bilo mogoče izvršiti pravočasno medicinske intervencije ali drugega neodložljivega zdravstvenega ukrepa oziroma
opravila, s čimer bi bila povzročena škoda zdravja uporabnika
ali pa večja materialna škoda.
Dežurstvo je poseben in izjemen pogoj dela delavca v
zdravstveni temeljni organizaciji, za katerega je značilna potreba prisotnosti na delovnem mestu povezana z nujnim in
neogibnim izvrševanjem zdravstvenih storitev v nujnih primerih in tega dela ni mogoče organizirati v izmenah.
Stalna pripravljenost je poseben in izjemen pogoj dela
delavca na področju zdravstvenega varstva, ki mora biti dosegljiv zaradi morebitne potrebe po nujni medicinski pomoči.
S samoupravnim splošnim aktom delavci zdravstvene organizacije v skladu s pogoji zakona in v skladu z obveznostmi iz
samoupravnega sporazuma o 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 2., 3 in 4. odstavka tega člena morajo delavci v
zdravstveni organizaciji najkasneje ob koncu 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.
Dela v smislu 3. in 4. odstavka tega člena se štejejo za
poseben delovni pogoj in jih ni mogoče opredeliti kot delo v
podaljšanem delovnem času.
111
Pri izvajanju zdravstvenega varstva sodelujejo zdravstvene
organizacije zlasti z družbenopolitičnimi skupnostmi in
zdravstvenimi skupnostmi, s krajevnimi skupnostmi in družporočevalec

113.
Delavci, ki opravljajo zdravstvene storitve oziroma strokovna dela in naloge v zvezi z zdravstvenimi storitvami, imajo
srednjo, višjo ali visoko strokovno izobrazbo na področju
medicinsih oziroma drugih strok.
Delavci, ki opravljajo določena opravila v zvezi z zdravstvenimi storitvami, imajo ustrezno strokovno izobrazbo oziroma
ustrezno usposobitev na delu.
114.
V skladu s svojo strokovno izobrazbo imajo delavci, ki
opravljajo zdravstvene storitve strokovno sposobnost za izvrševanje naslednjih del in opravil:
- z visoko strokovno izobrazbo: delo zdravnika, zobnega
zdravnika, diplomiranega inženirja farmacije, diplomiranega
organizatorja dela v zdravstvu;
- z višjo strokovno izobrazbo: delo višjega zdravstvenega
delavca (višje medicinske sestre - višjega medicinskega tehnika) radiološkega tehnika, fizioterapevta, delovnega terapevta, višjega sanitarnega tehnika, inženirja farmacije (višjega
farmacevtskega tehnika);
- z srednjo strokovno izobrazbo: delo laboratorijskega tehnika, zobotehnika, farmacevtskega tehnika, medicinske sestre (medicinskega tehnika).
(Varianta: ta teza se črta).
115.
Glede na zahtevnost del in nalog zdravstvenega varstva si
delavci, ki opravljajo zdravstvene storitve, z usmerjenim izobraževanjem lahko pridobivajo strokovna, praktična in funkcionalna znanja za opravljanje del in nalog na področju zdravstvenega varstva v skladu z zakonom in na podlagi zakona
izdanih predpisov.
(Varianta: ta teza se črta).
116.
Opredelitev del, opravil in nalog delavcev na področju
zdravstvenega varstva z določitvijo načina in stopnje izobraževanja in usposabljanja ter opis dela posameznih poklicev
bo določil poseben izvršilni predpis oziroma samoupravni
sporazum o usmerjenem izobraževanju delavcev na področju
zdravstvenega varstva.
117.
Delavci, ki opravljajo strokovna dela in naloge zdravstvenega varstva, smejo samostojno opravljati te naloge in dela
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potem, ko so določeno dobo delali v zdravstvenih organizacijah kot pripravniki in opravili strokovni izpit.
Pripravništvo traja eno leto (variantni dostavek: za zdravnike pa dve leti).
Po poteku pripravniške dobe, med katero se sproti preizkuša praktično znanje, opravljajo delavci iz prvega odstavka
te teze strokovni izpit pred izpitno komisijo, ki jo imenuje
predstojnik republiškega upravnega organa za zdravstveno
varstvo. Strokovni izpit obsega teoretični strokovni del in in
splošni del.
Določbe tega zakona o pripravništvu in strokovnem izpitu
veljajo tudi za delavce, ki ne delajo v zdravstvenih organizacijah, njihovo delo pa sega na področje zdravstvenega varstva.
118.
Delavci, ki opravljajo strokovna dela in naloge zdravstvenega varstva, imajo pravico in dolžnost, da se strokovno
izpopolnjujejo.
Strokovno izpopolnjevanje mora biti v skladu s programom
zdravstvenega varstva in z razvojem medicinskih in drugih
znanosti.
Delavci iz prvega odstavka te teze so dolžni dopolnjevati
svoje znanje tudi za delo v izrednih razmerah.
Zdravstvene organizacije zagotovijo strokovno izpopolnjevanje svojih delavcev v skladu s svojimi razmerami in potrebami ter določijo s samoupravnim splošnim aktom obseg,
način in trajanje strokovnega izpopolnjevanja za posamezne
vrste delavcev na podlagi določb izvršilnega predpisa, ki
natančneje določa strokovno izpopolnjevanje delavcev na
področju zdravstvenega varstva.
119.
Delavci, ki opravljajo naloge zdravstvenega varstva in imajo
visoko strokovno izobrazbo, se lahko specializirajo v posameznih medicinskih oziroma drugih strokah.
Specializacija se izvaja v skladu s programom zdravstvenega varstva in s sprejeto kadrovsko politiko in se odobrava
za potrebe določene zdravstvene organizacije.
Pravico do specializacije ima delavec iz prvega odstavka te
teže, ki ima strokovni izpit in lastnost delavca v združenem
delu. Specializacijo odobri republiški upravni organ za zdravstveno varstvo na predlog organa upravljanja zdravstvene
organizacije.
Specializacije so temeljne in usmerjene. Temeljna specializacija lahko traja najdalj štiri 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 prostem preudarku in ob upoštevanju
programa zdravstvenega varstva in strokovnih potreb.

1. če v svojem samoupravnem splošnem aktu ne uredi
zadev, ki jih mora urediti po tem zakonu oziroma po samoupravnih splošnih aktih zdravstvene skupnosti;
2. če v nasprotju z določbami tega zakona in samoupravnih
splošnih aktih zdravstvene skupnosti odreče ali omeji pravice,
ki gredo osebi na podlagi tega zakona oziroma samoupravnih
splošnih aktih zdravstvene skupnosti;
3. če omogoči uživanje pravice komu, ki mu po tem zakonu
oziroma po samoupravnem splošnem aktu zdravstvene skupnosti pravica sploh ne gre ali mu ne gre tolikšna;
4. če ne da organom zdravstvene skupnosti 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 zdravstvenim varstovm;
5. če ne vloži predpisane prijave ali jo vloži po preteku
predpisanega roka ali če vloži prijavo, ki ni v redu, ali prijavo z
nepravilnimi podatki;
6. če ne vplača zapadlega prispevka, kot ga določa samoupravni splošni akt skupnosti, ali ga ne vplača v predpisanem
roku ali ne vsega prispevka.
Z denarno kaznijo do 1000 dinarjev se kaznuje tudi odgovorna oseba organizacije združenega 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. do 6. točke prvega
odstavka tega člena, se kaznuje z denarno kaznijo do 2000
dinarjev.
122.
t
Z denarno kaznijo od 1000 do 20.000 dinarjev se kaznuje za
prekršek zdravstvena organizacija:
1. če namenoma prepreči občanu uveljavitev pravic ali mu
pomaga v nezakonitem uživanju zdravstvenega varstva in
drugih pravic do socialne varnosti v zvezi z zdravstvenim
varstvom;
2. če namenoma omogoči uživanje zdravstvenega varstva
in drugih pravic do socialne varnosti v zvezi z zdravstvenim
varstvom komu, ki nima pravice do tega.
Z denarno kaznijo do 1000 dinarjev se kaznuje tudi zdravstveni ali drug delavec, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
123.
Z denarno kaznijo do 1000 dinarjev se kaznuje 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.

120.
Delo primarija obsega delo specialista povezano z organizacijskimi, strokovnimi in pedagoškimi deli pri usmerjenem
izobraževanju ob delu na področju zdravstvenega varstva.
Sposobnost za opravljanje dela primarija pridobi specialist
z najmanj 10 let specialističnega staža ter izkazanim teoretičnim in praktičnim znanjem na področju organizacije dela,
stroke in pedagogike.
Pogoje iz te teze preverja posebna komisija, ki jo v ta namen
imenuje predstojnik republiškega upravnega organa za
zdravstveno varstvo. Svoje ugotovitve glede priznanja pravice
do opravljanja dela primarija predlaga komisija predstojniku
republiškega upravnega organa za zdravstveno varstvo.

124.
Če ne gre za kaznivo dejanje, se kaznuje za prekršek z.
denarno kaznijo do 2000 dinarjev delavec, ki opravlja zdravstvene storitve, če ne da nujne zdravstvene pomoči ali ki za
tako pomoč zahteva vnaprejšnje plačilo.
Zdravstvena organizacija, ki stori prekršek iz prejšnjega
odstavka, se kaznuje z denarno kaznijo do 5000 dinarjev,
odgovorna oseba zdravstvene organizacije pa z denarno kaznijo do 2000 dinarjev.
Občan, ki v nujnih primerih ne da prve pomoči, se kaznuje
za prekršek z denarno kaznijo do 500 dinarjev.
125.

XII. KAZENSKE DOLOČBE
121.
Z dnearno kaznijo od 1000 do 20.000 dinarjev se kaznuje za
prekršek organizacija združenega dela:
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Z denarno kaznijo do 8000 dinarjev se kaznuje za prekršek
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 upravičeno
zahteva,
poročevalec

2. ki krši določbe tretjega odstavka 98. in 99. člena tega
zakona o pravicah do zdravstvenega varstva.
Za prekršek iz prejšnjega odstavka se kaznuje z denarno
kaznijo do 800 dinarjev tudi odgovorna oseba zdravstvene
organizacije.
126.
Če ne gre za kaznivo dejanje, se kaznuje za prekršek z
denarno kaznijo do 1000 dinarjev zdravstveni ali drug delavec
zdravstvene ali druge organizacije združenega dela, ki krši
poklicno skrivnost.
127.
Z denarno kaznijo do 5000 dinarjev se kaznuje za prekršek
zdravstvena organizacija:
1. če začne delati, preden strokovna komisija ugotovi, da
so za začetek dela izpolnjeni pogoji,
2. če ne preneha delati, kadar je na podlagi posebnih
predpisov prenehala,
3. če preneha delati v nasprotju s 66. tezo tega zakona.
Z denarno kaznijo do 800 dinarjev se kaznuje za prekršek iz
prejšnjega odstavka tudi odgovorna oseba zdravstvene organizacije.
128.
Zdravstveni delavec, ki opravlja zdravstveno prakso kot
samostojno delo s sredstvi, ki so lastnina občanov, ali jo
opravlja v nasprotju z dovoljenjem, ki ga je dobil po doslej
veljavnih predpisih, se kaznuje za prekršek z denarno kaznijo
od 5000 do 10.000 dinarjev.
V primerih iz prejšnjega odstavka se sme izreči poleg denarne kazni tudi varnostni ukrep odvzema predmetov, ki so
bili uporabljeni 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
opravljanje poklica do enega leta.
129.
Z denarno kaznijo do 5000 dinarjev se kaznuje za prekršek
zdravstvena organizacija:
1. ki ne prijavi primera, ki terja strokovni pregled,
2. ki ne izvrši odrejenih ukrepov strokovne komisije,
3. ki onemogoča ali otežuje strokovno-instrukcijsko nadzorstvo oziroma strokovni pregled,
4. ki onemogoča strokovno izpopolnjevanje svojim delavcem, ki opravljajo zdravstvene storitve,
5. ki odredi pripravniku samostojno delo,
6. ki odredi specializantu samostojno delo specialista.
Za prekršek iz prejšnjega odstavka se kaznuje z denarno
kaznijo do 2000 dinarjev tudi dogovorna oseba v zdravstveni
organizaciji.
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XIV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
130.
Zdravstvene organizacije in zdravstvene skupnosti morajo
uskladiti svoje samoupravne splošne akte, organizacijo in
delo z določbami tega zakona v šestih mesecih po njegovi
uveljavitvi (variantni dostavek: tako da se bodo določbe zakona začele izvajati 1. januarja 1980.).
131.
Zdravstvene organizacije, ustanovljene v skladu s posebnimi predpisi, ki veljajo za železnice, nadaljujejo delo kot
zdravstvene organizacije po določbah tega zakona.
132.
Delavci, ki opravljajo zdravstvene storitve, in jim je bila po
prej veljavnih predpisih priznana ustrezna strokovna izobrazba oziroma so si strokovno izobrazbo pridobili v ustreznih
medicinskih šolah in jim je bil priznan temu ustrezni naziv
oziroma imajo naziv po 79. členu zakona o zdravstvu (Uradni
list SRS, št. 26/70), obdržijo svoj naziv in lahko opravljajo
zdravstvene storitve, za katere se zahteva strokovna izobrazba, ki jo imajo po predpisih, veljavnih do uveljavitve tega
zakona.
133.
Izvršilni predpisi, ki so bili izdani oziroma so veljali na
podlagi zakon o zdravstvenem varstvu (Uradni list SRS št.
38/74 in 31/76), se še uporabljajo, dokler ne bodo izdani
ustrezni novi predpisi.
134.
Osebe, ki so na podlagi 189. člena zakona o zdravstvenem
varstvu (Uradni list SRS, št. 38/74 in 31/76) obdržale pravico
za opravljanje zdravstvene prakse kot samostojnega, dela s
sredstvi, ki so lastnina občanov, obdržijo to pravico, če izpolnjujejo druge pogoje po dotlej veljavnih predpisih.
135.
Z dnem, ko začne veljati ta zakon, preneha veljati zakon o
zdravstvenem varstvu (Uradni list SRS, št. 38/74 in 31/76).
136.
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
SRS.
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UVOD
Na podlagi programa dela Zbora združenega dela, Zbora
občin in Družbenopolitičnega zbora za leto 1979, ki so ga
zbori sprejeli na svojih sejah 7. februarja 1979, je pripravljen
periodični delovni načrt zborov Skupščine SR Slovenije za
drugo trimesečje 1979, ki so ga zbori skupščine SR Slovenije sprejeli na svojih sejah 28. marca 1979. Predlog periodičnega delovnega načrta je obravnavalo Predsedstvo
Skupščine SR Slovenije na svoji seji dne 8. marca 1979, ki so
ji prisostvovali tudi predsedniki skupščin samoupravnih interesnih skupnosti. Periodičnemu delovnemu načrtu za
drugo trimesečje so dodani tudi orientacijski dnevni redi sej
zborov Skupščine SR Slovenije za julij in september 1979.
Periodični delovni načrt upošteva prioritete, začrtane že
ob sprejemanju programa dela zborov Skupščine SR Slovenije za leto 1979. Sprejeta usmeritev, da je potrebno pri
uresničevanju delovnega programa dati prednost zakonom,
ki pomenijo nadaljnje dograjevanje političnega in družbenoekonomskega sistema ter družbenoekonomskih odnosov, kakor tudi dopolnjevanju planskih dokumentov za
sedanje in pripravi le-teh za naslednje srednjeročno obdobje, je v periodičnem delovnem načrtu uresničena tako,
da bodo v drugem tromesečju obravnavani predvsem tisti
akti, ki so potrebni za pravočasno pripravo planov za naslednje srednjeročno obdobje, kot so zlasti osnutek zakona
o sistemu družbenega planiranja in o družbenem planu SR
Slovenije, predlog zakona o skupnih osnovah svobodne
menjave dela, osnutki zakonov, ki urejajo te odnose na
področju družbenih dejavnosti ter sistemski zakoni s področja državne uprave. Seje zborov v drugi polovici julija pa
so namenjene za obravnavo republiških in zveznih planskih
dokumentov. Z uresničitvijo periodičnega delovnega načrta
v. drugem tromesečju bodo ustvarjeni pogoji, da bodo še v
letošnjem letu sprejeti sistemski zakoni, ki urejajo svobodno menjavo dela na področju družbene dejavnosti, zakon o
družbenem planiranju ter sistemski zakoni s področja dr-
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žavne uprave kakor tudi planski dokumenti za naslednje
leto in izhodišča ter smernice za pripravo planskih dokumentov za naslednje srednjeročno obdobje.
Iz periodičnega delovnega programa so razvidni konkretni dogovori z Izvršnim svetom, z republiškimi upravnimi
organi, s samoupravnimi interesnimi skupnostmi, z družbenopolitičnimi organizacijami v republiki in drugimi družbenimi dejavniki, katera vprašanja oziroma kateri vsebinsko
zaokroženi sklopi bodo na dnevnih rednih sej zborov v
mesecih aprilu, maju in juliju in katera vprašanja bodo
predvidoma uvrščena na dnevne rede sej zborov v juliju in
septembru. Pri tem pa je treba poudariti, da so datumi sej
zborov orientacijski in da je treba računati, da bodo tudi
posamezni vsebinsko zaokroženi sklopi eventualno prenešeni iz ene na drugo programsko sejo.
Pri posameznih vsebinsko zaokroženih sklopih so tudi
navedene samoupravne interesne skupnosti, družbenopolitične organizacije in drugi družbeni dejavniki, ki naj bi po
dogovoru z njimi sodelovali pri obravnavi določenega vprašanja oziroma vsebinsko zaokroženega sklopa. Pri tem pa
niso posebej navedene občinske skupščine, saj je potrebno
zborom občinskih skupščin kot konferencam delegacij za
zbore republiške skupščine prepustiti odločitev, katera
vprašanja iz programa dela zborov republiške skupščine
bodo uvrstile na dnevne rede zborov občinskih skupščin.
Tokrat tudi ni navedeno sodelovanje republiških svetov pri
obravnavi posameznih vprašanj oziroma zakonov glede na
to, da ti praviloma zavzemajo oziroma so že zavzeli stališča
do posameznih vprašanj, še predno so ustrezni predlogi bili
predloženi skupščini v obravnavo. Zato bodo praviloma republiški upravni organi pa tudi drugi, med njimi delovna
telesa skupščine, sproti oblikovali vprašanja in dileme, o
katerih naj bi ustrezni republiški sveti zavzemali stališča.
V periodični delovni program niso vključeni akti iz zvezne
pristojnosti. Te akte vsebuje delovni program za leto 1979 in
bodo vključeni v dnevne rede sej zborov, ko bodo predloženi Skupščini SR Slovenije v obravnavo.

Koordinator:
predsednica Družbenopolitičnega zbora Tina Tomlje

9. APRILA 1979
A. Skupna seja vseh zborov
Skupščine SR Slovenije
izvolitev člana Predsedstva SFRJ iz SR Slovenije
d. Seja Zbora združenega dela, Zbora
občin in Družbenopolitičnega zbora
- Predlog za izdajo z&Kona o zdravstvenem
varstvu
Pristojni:
Zbor združenega dela
Zbor občin
Družbenopolitični zbor
Skupščina Zdravstvene skupnosti Slovenije
- Predlog za izdajo zakona o kulturnih skupnostih
Pristojni:
Zbor združenega dela
Zbor občin
Družbenopolitični zbor
Skupščina Kulturne skupnosti Slovenije
Pristojni odbori:
odbori za družbenopolitični sistem in družbenoekonomske
odnose
V obravnavi sodeluje:
Republiška konferenca SZDL Slovenije
II

- Predlog za izdajo zakona o odrski kulturni
dejavnosti in o posredovanju kulturnih
prireditev s tezami za osnutek zakona
- Osnutek zakona o knjižničarstvu
Pristojni:
Zbor združenega dela
Zbor občin
Skupščina Kulturne skupnosti Slovenije
Pristojni odbori:
odbora za družbenoekonomske odnose
V obravnavi sodelujejo:
Republiška konferenca SZDL Slovenije; (pri obravnavi
osnutka zakona o knjižničarstvu organi Skupščine Raziskovalne skupnosti Slovenije)
Koordinator:
predsednica Zbora občin Silva Jereb
- Osnutek zakona o zajamčenem osebnem
dohodku
Pristojni:
Zbor združenega dela
Zbor občin
Skupščina Skupnosti socialnega varstva Slovenije
Pristojna del. telesa:
odbora za družbenoekonomske odnose in Komisija za
spremljanje izvajanja zakona o združenem delu
poročevalec

V obravnavi sodelujejo:
Republiška konferenca SZDL Slovenije, Republiški svet
Zveze sindikatov Slovenije, Gospodarska zbornica Slovenije
Koordinator:
predsednica Družbenopolitičnega zbora Tina Tomlje

- Predlog za izdajo zakona o spremembah in
dopolnitvah zakona o sanitarni inšpekciji
Pristojni:
Zbor združenega dela
Zbor občin
Družbenopolitični zbor
Pristojni odbori:
odbori za družbenopolitični sistem
V obravnavi sodeluje:
Skupščina zdravstvene skupnosti Slovenije
Koordinator:
podpredsednik Skupščine SR Slovenije Ludvik Golob

- Osnutek zakona o hranilno-kreditnih službah
in blagajnah vzajemne pomoči
Pristojen:
Zbor združenega dela
Pristojen odbor:
odbor za finance
V obravnavi sodelujeta:
Republiška konferenca SZDL Slovenije in Zadružna zveza
Slovenije
Koordinator:
predsednik Zbora združenega dela Emil Tomažič

SEJA ZBORA
24. APRILA 1979
- Analiza zaključnih računov za leto 1978
Pristojen:
Zbor združenega dela
Pristojna odbora:
odbor za družbenoekonomske odnose in odbor za finance
V obravnavi sodeluje:
Republiški svet Zveze sindikatov Slovenije (tudi kot predlagatelj gradiva)
Koordinator:
predsednik Zbora združenega dela Emil Tomažič

- Predlog zakona o statusu in načinu
poslovanja rudnika živega srebra Idrija
Pristojen:
Zbor združenega dela
Pristojna odbora:
odbor za družbenoekonomske odnose in odbor za finance
V obravnavi sodeluje:
Republiški svet Zveze sindikatov Slovenije
Koordinator:
predsednik Zbora združenega dela Emil Tomažič

- Zaključni račun in finančni načrt Narodne
banke Slovenije s poročilom o izvajanju
skupne emisijske, denarne in devizne politike
in skupnih osnov kreditne politike ter

kreditne politike Socialistične republike
Slovenije
Pristojen:
Zbor združenega dela
Pristojen odbor:
odbor za finance
Koordinator:
predsednik Zbora združenega dela Emil Tomažič

SEJE ZBOROV
23. MAJA 1979
A. Skupna seja vseh zborov
Skupščine SR Slovenije
- Razglasitev izvolitve predsednika in člana
predsedstva Socialistične republike Slovenije
in objava sestave predsedstva Socialistične
republike Slovenije
B. Seje Zbora združenega dela, Zbora
občin in Družbenopolitičnega zbora
- Predlog zakona o skupnih osnovah
svobodne menjave dela
Pristojni:
Zbor združenega dela
Zbor občin
Družbenopolitični zbor
Obravnavajo tudi skupščine samoupravnih interesnih skupnosti
Pristojni odbori:
Odbori za družbenopolitični sistem in za družbenoekonomske odnose
V obravnavi sodelujeta:
Republiška konferenca SZDL Slovenije, Republiški svet
Zveze sindikatov Slovenije
Koordinator:
predsednica Družbenopolitičnega zbora Tina Tomlje
***
- Osnutek zakona o sistemu družbenega
planiranja in o družbenem planu SR Slovenije
Pristojni:
Zbor združenega dela
Zbor občin
Družbenopolitični zbor
V obravnavi sodelujejo skupščine samoupravnih interesnih
skupnosti
Pristojni odbori:
odbori za družbenoekonomske odnose in za razvoj
V obravnavi sodelujejo:
Republiška konferenca SZDL Slovenije, Republiški svet
Zveze sindikatov Slovenije, Gospodarska zbornica Slovenije, samoupravne interesne skupnosti s področja materialne
proizvodnje
Koordinator:
podpredsednik Skupščine SR Slovenije Jože Globačnik
- Osnutek zakona o razlastitvi in prisilnem
prenosu nepremičnin v družbeni lastnini
Pristojni:
Zbor združenega dela
Zbor občin
Družbenopolitični zbor
Pristojni odbori:
odbori za družbenopolitični sistem in stanovanjsko-komunalna vprašanja in varstvo okolja
III
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Koordinator:
predsednica Zbora občin Silva Jereb

- Predlog za izdajo zakona o spremembah in
dopolnitvah zakona o komunalnih taksah
Pristojna:
Zbor združenega dela
Zbor občin
Pristojni odbori:
odbora za družbenopolitični sistem in odbora za finance
V obravnavi sodeluje:
Zveza komunalnih skupnosti Slovenije
Koordinator:
predsednica Zbora občin Silva Jereb
- Predlog za izdajo zakona o spremembah in
dopolnitvah zakona o osebni izkaznici
Pristojna:
Zbor združenega dela
Zbor občin
Pristojna odbora:
odbora za družbenopolitični sistem
Koordinator:
predsednica Zbora občin Silva Jereb

SEJE ZBOROV
31. MAJA 1979
- Predlog zakona o sistemu državne uprave in
o izvršnem svetu skupščine SR Slovenije ter o
republiških upravnih organih
Pristojni:
Zbor združenega dela
Zbor občin
Družbenopolitični zbor
- Osnutek zakona o organizaciji in delovnem
področju republiških upravnih organov in
republiških organizacij ter samostojnih
strokovnih službah Izvršnega sveta skupščine
SR Slovenije
Pristojni:
Zbor združenega dela
Zbor občin
Družbenopolitični zbor
- Osnutek zakona o dopolnilnem
izobraževanju, pripravništvu in strokovnih
izpitih delavcev v državnih organih
Pristojni:
Zbor združenega dela
Zbor občin
Družbenopolitični zbor
Skupščina Izobraževalne skupnosti Slovenije
- Predlog za izdajo zakona o izgradnji in
financiranju zaklonišč za republiške upravne
organe z osnutkom zakona
Pristojna:
Zbor združenega dela
Zbor občin
Pristojna del. telesa:
odbori za družbenopolitični sistem in Komisija za volitve,
imenovanja in administrativne zadeve
V obravnavi sodelujejo:
IV

Republiška konferenca SZDL Slovenije, Skupščine samoupravnih interesnih skupnosti oz. njihovi organi
Koordinator:
podpredsednik Skupščine SR Slovenije Ludvik Golob

- Osnutek zakona o družbenih svetih
Pristojni:
Zbor združenega dela
Zbor občin
Družbenopolitični zbor
- Osnutki posebnih zakonov o posameznih
republiških družbenih svetih
Pristojni:
Zbor združenega dela
Zbor občin
Družbenopolitični zbor
Pristojni odbori:
odbori za družbenopolitični sistem
V obravnavi sodelujejo:
Republiška konferenca SZDL Slovenije, Republiški svet
Zveze sindikatov Slovenije, Gospodarska zbornica Slovenije
Koordinator:
podpredsednik Skupščine SR Slovenije Ludvik Golob

- Predlog zakona o pravni pomoči
Pristojni:
Zbor združenega dela
Zbor občin
Družbenopolitični zbor _
Pristojna del. telesa:
odbori za družbenopolitični sistem in Komisija za pravosodje
V obravnavi sodelujejo:
Republiška konferenca SZDL Slovenije, Republiški svet
Zveze sindikatov Slovenije, Odvetniška zbornica Slovenije
Koordinator:
predsednik Komisije za pravosodje Miro Gošnik

- Predlog za izdajo zakona o varnosti
pomorske plovbe z osnutkom zakona
Pristojna:
Zbor združenega dela
Zbor občin
Pristojna odbora:
odbora za družbenopolitični sistem
Koordinator:
predsednik Zbora združenega dela Emil Tomažič
- Predlog za izdajo zakona o dopolnitvi 2.
člena zakona o združevanju sredstev
določenih uporabnikov družbenih sredstev za
financiranje izgradnje energetskih objektov
(delegatska pobuda)
Pristojna:
Zbor združenega dela
Zbor občin
Pristojna odbora:
odbora za družbenoekonomske odnose in razvoj

SEJE ZBOROV
13. JUNIJA 1979
- Nekateri pojavi in problemi uresničevanja
ustavnosti in zakonitosti (obvestilo ustavnega
poročevalec

sodišča na podlagi 410. člena ustave SR
Slovenije)
Pristojni:
Zbor združenega dela
Zbor občin
Družbenopolitični zbor
Pristojna del. telesa:
odbori za družbenopolitični sistem ter tudi ustrezne komisije Skupščine SR Slovenije
V obravnavi sodeluje:
Republiška konferenca SZDL Slovenije
Koordinator:
podpredsednik Skupščine SR Slovenije Ludvik Golob

- Poročilo o uresničevanju politike varstva
dobrin splošnega pomena in vrednot
človekovega okolja
- Predlog za izdajo zakona o urbanističnem
planiranju
Pristojni:
Zbor združenega dela
Zbor občin
Družbenopolitični zbor
Pristojni odbori:
odbor za družbenoekonomske odnose Družbenopolitičnega zbora in odbora za stanovanjsko-komunalna vprašanja
in varstvo okolja Zbora združenega dela in Zbora občin
V obravnavi sodelujejo:
Republiška konferenca SZDL Slovenije, skupščine zainteresnih samoupravnih interesnih skupnosti oz. njihovi organi
Koordinator:
podpredsednik Skupščine SR Slovenije Jože Globačnik

- Osnutek zakona o varstvu naravne in
kulturne dediščine
Pristojni:
Zbor združenega dela
Zbor občin
Družbenopolitični zbor
Skupščina Kulturne skupnosti Slovenije
- Osnutek zakona o spominskem parku
Trebče-Kumrovec
Pristojni:
Zbor združenega dela
Zbor občin
Skupščina Kulturne skupnosti Slovenije
- Osnutek zakona o razglasitvi Triglavskega
narodnega parka
Pristojni:
Zbor združenega dela
Zbor občin
Skupščina Kulturne skupnosti Slovenije
- Predlog za izdajo zakona o spremembah in
dopolnitvah zakona o varstvu zraka z
osnutkom zakona
Pristojna:
Zbor združenega dela
Zbor občin
Pristojni odbori:
odbori za družbenoekonomske odnose in odbora za stanovanjsko-komunalna vprašanja in varstvo okolja Zbora združenega dela in Zbora občin
V obravnavi sodelujejo:
Republiška konferenca SZDL Slovenije, pri zakonu o varstvu zraka pa Skupščina Raziskovalne skupnosti Slovenije oz.
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njeni organi ter zveza skupnosti za varstvo zraka SR Slovenije
Koordinator:
predsednica Zbora občin Silva Jereb

- Uresničevanje samoupravnih in
družbenoekonomskih odnosov v vodnem
gospodarstvu
- predlog za izdajo zakona o spremembah in
dopolnitvah zakona o vodah
- predlog za izdajo zakona o kategorizaciji
vodotokov in obalnega morja v SR Sloveniji
Pristojna:
Zbor združenega dela
Zbor občin
Pristojna odbora:
odbora za stanovanjsko-komunalna vprašanja in varstvo
okolja
V obravnavi sodelujeta:
Republiška konferenca SZDL Slovenije in Skupnost za vodno gospodarstvo SR Slovenije
Koordinator:
predsednik Zbora združenega dela Emil Tomažič

- Predlog za izdajo zakona o turizmu in
gostinstvu s tezami za osnutek zakona
Pristojna:
Zbor združenega dela
Zbor občin
- Predlog za izdajo zakona o zdraviliščih
Pristojni:
Zbor združenega dela
Zbor občin
obravnava tudi Skupščina Zdravstvene skupnosti Slovenije
Pristojna odbora:
odbora za družbenoekonomske odnose in za razvoj
V obravnavi sodelujejo:
Republiški svet Zveze sindikatov Slovenije, Gospodarska
zbornica Slovenije in Turistična zveza Slovenije
Koordinator:
predsednik Zbora združenega dela Emil Tomažič

- Osnutek zakona o obrambi pred točo
Pristojna:
Zbor združenega dela
Zbor občin
Pristojna odbora:
odbor za družbenoekonomske odnose in razvoj in odbor za
agrarno politiko
V obravnavi sodeluje:
Združena zveza Slovenije
Koordinator:
predsednik Zbora združenega dela Emil Tomažič

SEJE ZBOROV
25. IN 26. JUNIJA 1979
- Osnutek zakona o izobraževalnih skupnostih
- Osnutek zakona o raziskovalnih dejavnostih
in raziskovalnih skupnostih
V

- Osnutek zakona o skupnostih socialnega
varstva

nica Slovenije, Skupščine samoupravnih interesnih skupnosti
oz, njihovi organi
Koordinator:
podpredsednik Skupščine SR Slovenije Jože Globačnik

- Osnutek zakona o socialnem skrbstvu
- Osnutek zakona o družbenem varstvu otrok
in o skupnostih otroškega varstva
- Osnutek zakona o telesnokulturnih
skupnostih
Pristojni:
Zbor združenega dela
Zbor občin
Družbenopolitični zbor
Skupščina ustrezne samoupravne interesne skupnosti
Pristojni odbori:
odbori za družbenopolitični sistem in odbori za družbenoekonomske odnose
V obravnavi sodeluje:
Republiška konferenca SZDL Slovenije
Koordinator:
predsednica Družbenopolitičnega zbora Tina Tomlje
—
W
- Osnutek zakona o vzgoji in varstvu
predšolskih otrok
- Osnutek zakona o osnovni šoli
Pristojni:
Zbor združenega dela
Zbor občin
Družbenopolitični zbor
je
Skupščina Izobraževalne skupnosti Slovenije
Pristojni odbori:
odbori za družbenopolitični sistem in odbori za družbenoekonomske odnose
V obravnavi sodelujejo:
Republiška konferenca SZDL Slovenije, Republiški svet
Zveze sindikatov Slovenije, Zveza socialistične mladine Slovenije in Republiški svet za vzgojo in izobraževanje
Koordinator:
predsednica Družbenopolitičnega zbora Tina Tomlje

- Izhodišča za ureditev družbenega sistema
informiranja
- Predlog za izdajo zakona o informacijskem
sistemu SR Slovenije
- Predlog za izdajo zakona o statistiki
Pristojni:
Zbor združenega dela
Zbor občin .
Družbenopolitični zbor
Pristojni odbori:
odbori za družbenopolitični sistem
V obravnavi sodelujejo:
Republiška konferenca SZDL Slovenije, Gospodarska zbornica Slovenije in skupščine samoupravnih interesnih skupnosti oz. njihovi organi
Koordinator:
podpredsednik Skupščine SR Slovenije Ludvik Golob

- Analiza davčne politike
- Predlog za izdajo zakona o davkih občanov
- Predlog za izdajo zakona o davku iz
dohodka TOZD
- Predlog za izdajo zakona o službi družbenih
prihodkov z osnutkom zakona

- Vključevanje organizacij združenega dela
SR Slovenije v hitrejši razvoj manj razvitih
socialističnih republik in SAP Kosova

Pristojna:
Zbor združenega dela
Zbor občin
Pristojna odbora:
odbora za finance
V obravnavi sodelujejo:
Republiška konferenca SZDL Slovenije, Republiški svet
Zveze Sindikatov Slovenije, Gospodarska zbornica Slovenije
Koordinator:
predsednik Zbora združenega dela Emil Tomažič
Pripomba:
Predložitev zakonov je odvisna od predhodnega medrepubliškega usklajevanja

- Predlog za izdajo zakona o obveznem
posojilu za kreditiranje gospodarskega razvoja
manj razvitih republik in SAP Kosova
Pristojni:
Zbor združenega dela
Zbor občin
Družbenopolitični zbor
Pristojni odbori:
odbori za družbenoekonomske odnose in odbori za finance
V obravnavi sodelujejo:
Republiška konferenca SZDL Slovenije, Gospodarska zbor-

- Predlog zakona o zaključnem računu
republiškega proračuna za leto 1978
Pristojna:
Zbor združenega dela
Zbor občin
Pristojna odbora:
Odbor za finance
Koordinator:
predsednik Zbora združenega dela Emil Tomažič

- Uresničevanje skladnejšega regionalnega
razvoja SR Slovenije

VI

poročevalec

Orientacijski dnevni redi
sej zborov Skupščine SR Slovenije v juliju in
septembru 1979
SEJE ZBOROV V PRVI
POLOVICI JULIJA

Pristojni:
Zbor združenega dela
Zbor občin
Družbenopolitični zbor
Skupščina ustrezne samoupravne interesne skupnosti

(SREDA, 11. JULIJA 1979)
- Uresničevanje samoupravnih in
družbenoekonomskih odnosov v
stanovanjskem gospodarstvu
Pristojni:
Zbor združenega dela
Zbor občin
Družbenopolitični zbor
- Predlog za izdajo zakona o spremembi
zakona o ugotovitvi vrednosti stanovanjskih
hiš in stanovanj
- Predlog za izdajo zakona o spremembi
zakona o programiranju in financiranju
stanovanjske graditve
- Predlog za izdajo zakona o spremembi
zakona o družbeni pomoči v stanovanjskem
gospodarstvu

- Uresničevanje koncepta splošne ljudske
obrambe in družbene samozaščite
- Predlog za izdajo zakona o spremembah in
dopolnitvah zakona o ljudski obrambi
- Predlog za izdajo zakona o notranjih
zadevah z osnutkom zakona
- Predlog za izdajo zakona o družbeni
samozaščiti z osnutkom zakona
Pristojni:
Zbor združenega dela
Zbor občin
Družbenopolitični zbor
Pripomba:
Predložitev zakonov je odvisna od predhodnega usklajevanja v federaciji

- Predlog za izdajo zakona za spremembo
zakona o poslovnih stavbah in poslovnih
prostorih

SEJE ZBOROV V DRUGI

- Predlog za izdajo zakona za spremembo
zakona o stanarinah

(PETEK, 20. JULIJA 1979)

- Predlog za izdajo zakona o stanovanjskih
razmerjih
- Predlog za izdajo zakona o spremembah
zakona o stanovanjskih zadrugah
- Predlog za izdajo zakona za spremembo
zakona o samoupravnih stanovanjskih
skupnostih
- Predlog za izdajo zakona za spremembo
zakona o gospodarjenju s stanovanjskimi
hišami v družbeni lastnini
Pristojni:
Zbor združenega dela
Zbor občin
pri nekaterih zakonih Skupščina Skupnosti socialnega varstva Slovenije
- Osnutek zakona o kulturnih skupnostih

POLOVICI JULIJA

- Poročilo izvršnega sveta skupščine SR
Slovenije o uresničevanju družbenega plana
SR Slovenije v razdobju 1976-1980 v letu 1979
- Z analizo zavoda SR Slovenije za družbeno
planiranje o uresničevanju družbenega plana
SR Slovenije v letu 1978 in 1979
Poročilo Izvršnega sveta vsebuje:
- poročilo o uresničevanju srednjeročnega družbenega
plana Slovenije v preteklem obdobju,
- predlog ukrepov, ki so potrebni za uresničenje družbenega plana Slovenije v letu 1979,
- smernice za pripravo resolucije za leto 1980
- Poročilo udeležencev družbenega dogovora
o uresničevanju dogovora o temeljih
družbenega plana SR Slovenije v ietu 1978 in
1979 s stališči izvršnega sveta
Pristojni:
Zbor združenega dela
Zbor občin
Družbenopolitični zbor

- Osnutek zakona o zdravstvenem varstvu
- izhodišča za samoupravni sporazum o
delitvi dela in samoupravni organiziranosti
zdravstva v SR Sloveniji
poročevalec

- Predlog smernic za pripravo družbenega
plana SR Slovenije za obdobje od leta
1981-1985
VII

- Predlog osnov za pripravo in sklepanje
dogovora o temeljih družbenega plana SR
Slovenije za obdobje od leta 1981-1985
- Predlog osnov za pripravo in sklepanje
dogovora o temeljih družbenega plana
Jugoslavije za obdobje od leta 1981-1985
Pristojni:
Zbor združenega dela
Zbor občin
Družbenopolitični zbor
- Poročilo o uresničevanju politike
družbenoekonomskega razvoja Jugoslavije v
preteklem obdobju z oceno možnosti
uresničevanja v letu 1979 s predlogi ukrepov
za uresničitev te politike
Pristojni:
Zbor združenega dela
Zbor občin
Družbenopolitični zbor

SEJE ZBOROV V

Pristojni:
Zbor združenega dela
Zbor občin
Družbenopolitični zbor

- Osnutek zakona o obveznem posojilu za
kreditiranje hitrejšega gospodarskega razvoja
manj razvitih republik in SAP Kosova
Pristojni:
Zbor združenega dela
Zbor občin
Družbenopolitični zbor

- Osnutek zakona o spremembah in
dopolnitvah zakona o osebni izkaznici
Pristojna:
Zbor združenega dela
Zbor občin

- Predlog za izdajo zakona o zavarovanju in
skupnostih za zavarovanje z osnutkom zakona
Pristojna:
Zbor združenega dela
Zbor občin

SEPTEMBRU
(SREDA, 26. SEPTEMBRA
1979)
- Uresničevanje resolucije o zakonodajni
politiki republike
Pristojni:
Zbor združenega dela
Zbor občin
Družbenopolitični zbor

- Ocena razvoja družbenoekonomskih
odnosov v samoupravnih interesnih
skupnostih materialne proizvodnje
Pristojna:
Zbor združenega dela
Zbor občin

- Osnutek zakona o družbeni kontroli cen
Pristojna:
Zbor združenega dela
Zbor občin

- Osnutek zakona o energetskem gospodar'
stvu
Pristojna:
Zbor združenega dela
Zbor občin

- Predlog za spremembo in dopolnitev zakona
o sanitarni inšpekciji
VIII

- Predlog za izdajo zakona o pedagoški službi
Pristojna:
Zbor združenega dela
Zbor občin

- Predlog za izdajo zakona o spremembah in
dopolnitvah zakona o varnosti cestnega
prometa z osnutkom zakona
Pristojna:
Zbor združenega dela
Zbor občin

- Predlog za izdajo zakona o kompenzacijah z
osnutkom zakona
Pristojna:
Zbor združenega dela
Zbor občin

- Predlog za izdajo zakona o republiški
inšpekciji za ekonomske odnose s tujino
Pristojni:
Zbor združenega dela
Zbor občin
Družbenopolitični zbor

- Predlog za izdajo zakona o vpisovanju
samoupravnih interesnih skupnosti in
nekaterih drugih samoupravnih organizacij in
skupnosti v sodni register
Pristojna:
Zbor združenega dela
Zbor občin
poročevalec

□poročevalca

17. IV. 1979

Predlog zakona o skupnih osnovah
svobodne

menjave dela (ESA-966)

i. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta zakon ureja skupne osnove družbenoekonomskih odnosov v svobodni menjavi dela in pridobivanja dohodka s
svobodno menjavo dela ter določa načela za samoupravno
organiziranje udeležencev v svobodni menjavi dela, in sicer:
- delavcev v temeljnih organizacijah na področju družbenih dejavnosti, delavcev v delovnih skupnostih, ki v organizaciji združenega dela, zadrugi, banki, zavarovalni skupnosti,
samoupravni organizaciji, skupnosti ali združenju, družbenopolitični organizaciji, družbeni organizaciji ali društvu opravljajo določena dela skupnega pomena in delavcev v temeljnih
organizacijah, ki opravljajo ta dela v delovni organizaciji,
sestavljeni organizaciji in poslovni skupnosti
- ter delavcev v temeljnih organizacijah in delovnih skupnostih in ustrezno organiziranih delovnih ljudi in občanov,
katerih osebne in skupne potrebe in interese zadovoljujejo
delavci iz prejšnje alinee.
Določbe tega zakona se uporabljajo tudi
- za delavce v temeljnih organizacijah komunalnih dejavnosti, stanovanjskega gospodarstva, energetike, vodnega gospodarstva, prometa in zvez in drugih dejavnosti materialne
proizvodnje, v katerih delovanje tržnih zakonitosti ni edina
podlaga za usklajevnaje dela in potreb ter za vrednotenje
rezultatov dela in pridobivajo dohodek s svobodno menjavo
dela,
- za delovne ljudi, ki z osebnim delom samostojno kot
poklic opravljajo umetniško ali kakšno drugo kulturno, odvetniško ali drugo poklicno dejavnost, kadar stopajo v odnose
svobodne menjave dela.
Z zakoni, ki urejajo posamezna področja družbenih in gospodarskih dejavnosti, se določijo v skladu s tem zakonom
posebnosti svobodne menjave dela na teh področjih.
Za delavce v delovni skupnosti, ki opravljajo dela z za
organe družbenopolitične skupnosti, veljajo glede medsebojnih odnosov v svobodni menjavi dela določbe posebnega
zakona.
2. člen
Delavci v temljnih organizacijah in delovnih skupnostih,
delovni ljudje in občani uresničujejo svobodno menjavo dela

na osnovi samoupravno ugotovljenih osebnih in skupnih potreb in interesov, dohodkovnih možnosti ter tehničnih in kadrovskih zmogljivosti, s samoupravnimi sporazumi med izvajalci storitev, programov storitev ali dejavnosti oziroma proizvajalci proizvodov in uporabniki teh storitev in v ta namen
združujejo delo in sredstva; s tem tudi zagotavljajo povečanje
nove vrednosti v materialni proizvodnji, povečanje produktivnosti dela in razvoj družbe v celoti.
V skladu z naravo in posebnostmi dejavnosti uporabniki in
izvajalci urejajo medsebojne odnose v svobodni menjavi dela
s . blagovne proizvodnje, ki vplivajo na ustvarjanje vrednosti
in dohodka v materialni proizvodnji, sporazumno določajo
družbenoekonomske osnove za vrednotenje rezultatov dela.
S tem uresničujejo tak način menjave vrednosti - rezultatov
združenega dela, ki ustreza doseženi razvojni stopnji družbene produktivnosti dela.
3. člen
Izvajalci v svobodni menjavi dela so delavci v temeljnih
organizacijah in delovnih skupnostih, delovni ljudje in občani,
organizirani v družbenih organizacijah, društvih in v krajevnih
skupnostih, ki na podlagi in v skladu s samoupravno dogovorjenimi osnovami opravljajo storitve, izvajajo programe storitev, izdelujejo proizvode ali opravljajo določeno dejavnost, da
zadovoljujejo osebne, skupne in splošne družbene potrebe in
interese delavcev, delovnih ljudi in občanov.
Izvajalci so lahko tudi delovni ljudje, ki z osebnim delom
samostojno kot poklic opravljajo umetniško ali kakšno drugo
kulturno, odvetniško ali drugo poklicno dejavnost.
Uporabniki v svobodni menjavi dela so delavci v temeljnih
organizacijah in delovnih skupnostih ter drugi delovni ljudje
in občani, ki so za zadovoljevanje osebnih in skupnih potreb
ustrezno organizirani.
4. člen
S svobodno menjavo dela pridobivajo dohodek:
- delavci v temeljnih organizacijah, ki opravljajo dejavnost
na področju vzgoje in izobraževanja, raziskovalne dejavnosti,
kulture, telesne kulture, zdravstvenega varstva, socialnega
varstva ali kakšne druge družbene dejavnosti;
- delovni ljudje in občani, ki z osebnim delom samostojno
kot poklic opravljajo umetniško ali kakšno drugo kulturno,
odvetniško ali drugo poklicno dejavnost, kadar stopajo v

odnose svobodne menjave dela neposredno oziroma v začasnih aii trajnih delovnih skupnostih, družbenih organizacijah
in društvih;
- delavci v temeljnih organizacijah, ki v delovni organizaciji
ali drugi organizaciji združenega dela opravljajo določena
strokovna dela skupnega pomena;
- delavci v delovni skupnosti, ki v delovni organizaciji ali
drugi organizaciji združenega dela opravljajo administrativno-strokovna, pomožna ali tem podobna dela skupnega
pomena za več temeljnih organizacij v njeni sestavi in delavci
v delovni skupnosti, ki opravljajo takšna dela v kmetijski ali
drugi zadrugi, banki ali zavarovalni skupnosti;
- delavci v delovni skupnosti, ki opravljajo dela za samoupravno interesno skupnost ali za drugo samoupravno organizacijo ali skupnost oziroma za njihovo združenje, za družbenopolitično organizacijo ali drugo družbeno organizacijo ali
društvo.
Družbene organizacije in društva, v katerih delovni ljudje in
občani izvajajo programe na področju družbene ali druge
dejavnosti, pridobivajo sredstva za opravljanje svoje dejavnosti s svobodno menjavo dela.
5. člen
Po načelih svobodne menjave dela pridobivajo dohodek
delavci v tistih temeljnih organizacijah, ki kot blagovni proizvajalci samostojno ustvarjajo vrednost in v osnovi ohranjajo
odnose blagovne menjave, pri tem pa z usklajevanjem svojih
potreb in interesov s potrebami in interesi uporabnikov vnašajo v medsebojne odnose načela in značilnosti svobodne
menjave, preprečujejo tržne deformacije, ki so nastale zaradi
monopolnega položaja izvajalcev, s skupnim planiranjem odpravljajo stihijsko delovanje trga, določajo tržno ceno, upoštevajoč načelo vzajemnosti in solidarnosti, uveljavljajo določeno skupno prevzemanje rizika in z združevanjem sredstev
temeljnih organizacij združenega dela izvajalcev in uporabnikdv zagotavljajo razširjeno reprodukcijo izvajalcev.
Po načelih svobodne menjave dela pridobivajo dohodek:
- delavci v temeljnih organizacijah, ki opravljajo dejavnost
ali zadeve posebnega družbenega pomena, komunalne dejavnosti, stanovanjskega gospodarstva, energetike, vodnega gospodarstva, prometa in zvez in drugih dejavnosti materialne
proizvodnje, v katerih delovanje tržnih zakonitosti ni edina
podlaga za usklajevanje deia in potreb in za vrednotenje
delovnih uspehov, če je trajno opravljanje teh dejavnosti
nujno za zadovoljevanje potreb določenih uporabnikov;
- delavci v temeljnih organizacijah, ki so sklenili ustrezen
samoupravni sporazum z delavci v drugih temeljnih organizacijah in delovnih skupnostih, z delovnimi ljudmi in občani,
organiziranimi v družbenih organizacijah, društvih in krajevnih skupnostih, in v njem določili pogoje za pridobivanje
dohodka s svobodno menjavo dela.
6. člen
Delavci v delovni skupnosti, ki opravljajo dela za organe
družbenopolitične skupnosti, pridobivajo dohodek delovne
skupnosti primerno načelom svobodne menjave dela v skladu
z zakonom oziroma odlokom skupščine družbenopolitične
skupnosti na podlagi zakona, če to dopušča narava dejavnosti teh organov pa tudi v skladu s samoupravnim sporazumom
oziroma pogodbo med delovno skupnostjo in temi organi,
sklenjeno v skladu z zakonom.
7. člen
Predmet sbodobne menjave dela je storitev ali proizvod kot
neposredni rezultat vloženega dela izvajalcev. V primerih, ko
narava dela ne omogoča obračunavanja opravljenega dela po
posamičnih storitvah ali proizvodih, se vloženo delo izvajalcev obračunava po programu storitev oziroma po izvrševanju
določene dejavnosti.
8. člen
Uporabniki in izvajalci urejajo medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti v svobodni menjavi dela s samoupravnimi sporazumi o temeljih planov, drugimi samoupravnimi
sporazumi ali pogodbami.
II

V teh samoupravnih sporazumih oziroma pogodbah opredelijo udeleženci zlasti predmet svobodne menjave dela in
način uresničevanja svobodne menjave dela. V zvezi s tem
določijo normative in standarde storitev oziroma proizvodov,
programov storitev ali izvrševanja dejavnosti, osnove in merila za določanje cene, osnove in merila za zagotavljanje
sredstev, druge oblike in načine povračila za vloženo delo, ter
se dogovorijo o medsebojnih pravicah, obveznostih in odgovornostih. S tem uporabniki in izvajalci uresničujejo enakopraven družbenoekonomski položaj udeležencev v svobodni
menjavi dela, pri čemer si zagotovijo enako socialno varnost.
Način zagotavljanja in uveljavljanja širših družbenih interesov pri določanju in uresničevanju medsebojnih pravic, obveznosti in odgovornosti v samoupravnih sporazumih oziroma pogodbah iz prejšnjega odstavka določi zakon.
9. člen
V postopku sprejemanja samoupravnih odločitev udeleženci v svobodni menjavi dela;
- opredelijo potrebe in interese uporabnikov ter tehnične
in kadrovske zmogljivosti izvajalcev;
- upoštevajo dohodkovne možnosti uporabnikov in določijo medsebojne obveznosti;
- upoštevajo vpliv ekonomskih zakonitosti blagovne proizvodnje in delovanje trga;
- zagotavljajo najmanj tisti obseg solidarnostnega združevanja sredstev, ki je potreben za zadovoljevanje z ustavo in
zakoni zagotovljenih temeljnih pravic uporabnikov;
- vrednotijo rezultate dela izvajalcev, glede na količino in
kakovost izvršenega dela, gospodarjenja z minulim delom, ter
glede na njihov prispevek k zadovoljevanju osebnih in skupnih potreb in interesov uporabnikov, k ustvarjanju nove vrednosti v materialni proizvodnji, k večanju produktivnosti družbenega dela in k razvoju družbe v celoti.
Udeleženci v svobodni menjavi dela so dolžni dati drugim
udeležencem vse podatke, ki so pomembni za urejanje medsebojnih odnosov.
10. člen
Udeleženci svobodne menjave dela so medsebojno odgovorni za redno in pravočasno izpolnjevanje obveznosti, ki so
jih prevzeli v samoupravnih sporazumih.
Uporabniki so dolžni dosegati takšne rezultate dela in poslovanja temeljne organizacije, da z ustvarjenim dohodkom
zagotovijo izpolnjevanje v samoupravnem sporazumu prevzetih obveznosti v dogovorjenem obsegu, dogovorjenih rokih in
na dogovorjen način ter razporejati dohodek ustrezno prevzetim obveznostim.
Izvajalci so dolžni organizirati svoje delo, razporediti svoje
zmogljivosti in prilagoditi gospodarjenje v temeljni organizaciji in delovni skupnosti izpolnjevanju v samoupravnem sporazumu prevzetih obveznosti po obsegu storitev ali množini
proizvodov, celovitosti programov storitev oziroma dejavnosti, njihovi dogovorjeni kakovosti in količini.
Udeleženec svobodne menjave je odgovoren za škodo, ki jo
povzroči z neizpolnjevanjem obveznosti, prevzetih v samoupravnem sporazumu.
11. člen
Če delavci v temeljni organizaciji ali delovni skupnosti ne
dosegajo rezultatov ali obsega storitev oziroma proizvodov ali
ne morejo izpolnjevati v samoupravnem sporazumu prevzetih
obveznosti, so dolžni ukrepati za odpravo vzrokov. Če s temi
ukrepi ne zagotovijo izpolnjevanja obveznosti, sprejetih v
samoupravnem sporazumu, so dolžni sprožiti postopek, da
skupaj z ostalimi udeleženci sporazuma ugotovijo vzroke za
neizpolnjevanje sprejetih obveznosti in da skupaj sprejmejo
ustrezne ukrepe.
Kadar gre pri tem za pravice, obveznosti in odgovornosti v
zvezi s svobodno menjavo dela, ki jo udeleženci uresničujejo
v samoupravni interesni skupnosti ali po njej, nastopajo z
ustreznimi ukrepi organi te samoupravne interesne skupnosti
skupaj s prizadeto organizacijo ali skupnostjo.
poročevalec

12. člen
Udeleženci v svobodni menjavi dela planirajo družbeni in
materialni razvoj svojih organizacij oziroma skupnosti, s planiranjem usklajujejo odnose v družbeni reprodukciji, kakor
tudi osnove pri pridobivanju dohodka, razporejanju dohodka
in uporabi sredstev ter določajo pogoje za razvoj materialne
osnove dela, za zadovoljevanje svojih osebnih in skupnih
potreb in interesov.
Uresničevanje svobodne menjave dela temelji na skupnem
planiranju potreb in zmogljivosti ter ustvarjanju in razporejanju dohodka v skladu z obveznostmi, ki so jih na podlagi
samoupravnega sporazumevanja prevzeli uporabniki in izvajalci.

II. ODNOSI MED UPORABNIKI IN IZVAJALCI V
SVOBODNI MENJAVI DELA
17. člen
Podlaga svobodne menjave dela v združenem delu je pravica dela z družbenimi sredstvi, ki jo pridobi vsak delavec v
združenem delu kot svojo neodtujljivo pravico, da dela z
družbenimi sredstvi, da zadovoljuje svoje osebne in skupne
ter splošne družbene potrebe in interese, da odloča svobodno
in enakopravno z drugimi delavci v združenem delu o sredstvih, ki so potrebna za zadovoljevanje teh potreb in interesov
in da pridobiva dohodek na osnovi rezultatov svojega in
skupnega dela.

13. člen

18. člen

Pravico in dolžnost planiranja v svobodni menjavi dela
uresničujejo delavci v temeljnih in drugih organizacijah združenega dela in delovni ljudje ter občani, ki so organizirani v
samoupravnih interesnih skupnostih, krajevnih skupnostih in
drugih samoupravnih organizacijah in skupnostih, tako, da
- sklepajo samoupravne sporazume o temeljih planov organizacij oziroma skupnosti v skladu z osebnimi in skupnimi
potrebami in interesi,
- sodelujejo pri sklepanju dogovorov o temeljih planov
družbenopolitičnih skupnosti pod pogoji, določenimi z zakonom,
- sprejemajo plane,
- izvajajo ukrepe za njihovo uresničevanje in
- izvršujejo sprejete naloge.
S samoupravnimi sporazumi in dogovori o temeljih plana se
določajo skupni interesi in cilji in v njih urejajo medsebojni
odnosi, pravice, obveznosti in odgovornosti udeležencev v
svobodni menjavi dela.
Pian samoupravne organizacije oziroma skupnosti se
sprejme na podlagi enega ali več poprej sklenjenih samoupravnih sporazumov o temeljih planov. Plani samoupravnih
organizacij oziroma skupnosti in plani družbenopolitičnih
skupnosti se sprejmejo sočasno v medsebojni odvisnosti in
povezanosti.

Pri delu s sredstvi v družbeni lastnini, pri samoupravnem
organiziranju, samoupravnem družbenem planiranju in pri
pridobivanju in razporejanju dohodka imajo uporabniki in
izvajalci v svobodni menjavi dela v skladu z naravo dela, ki ga
opravljajo, enake pravice, obveznosti in odgovornosti ter tako
uresničujejo enak družbenoekonomski položaj. S samoupravnim sporazumom in zakonom se v skladu z naravo dela,
ki ga opravljajo izvajalci, opredeljujejo njihove pravice na
podlagi živega in minulega dela in do sredstev za osebne
dohodke, kakor tudi druge posebnosti v zvezi z razporejanjem
celotnega prihodka in dohodka njihove temeljne organizacije.
V medsebojnih odnosih uporabniki in izvajalci izhajajo iz
družbenega značaja dela, iz medsebojne odvisnosti, povezanosti in odgovornosti delavcev v združenem delu v okviru
družbene delitve dela in družbene reprodukcije v celoti in iz
dejstva, da so sredstva, ki so družbena lastnina, skupna materialna osnova združenega dela in razvoja socialistične družbe.

14. člen
Skupne potrebe po storitvah vseh družbenih dejavnosti in
materialne možnosti za njihovo uresničevanje v okviru ali po
samoupravnih interesnih skupnostih se usklajujejo v procesu
srečujočega sočasnega in celovitega planiranja in se izražajo
v dogovorih o temeljih planov družbenopolitičnih skupnosti.
Dogovore o te neljih planov družbenopolitičnih skupnosti
sprejemajo in podpisujejo tudi samoupravne interesne skupnosti, ki so v teh dogovorih prevzele določene obveznosti,
pravice in odgovornosti.
15. člen
Če je v skladu z ugotovljenimi interesi delavcev, delovnih
ljudi in občanov ter z zastavljenimi osnovnimi cilji družbenega
plana in temeljnimi cilji ekonomske politike družbenopoli'
tične skupnosti določeno, da je izvršitev določenih nalog v
odnosih svobodne menjave dela nujna za družbeno reprodukcijo, pa s sporazumom med organizacijami združenega
dela ali drugimi samoupravnimi organizacijami in skupnostmi
ni bilo mogoče zagotoviti sredstev ali drugih potrebnih pogojev za njihovo izvršitev, se lahko z zakonom naloži obvezna
združitev sredstev v ta namen in določi druge ukrepe za
izvršitev teh nalog.
16. člen
Delavci v delovnih skupnostih za opravljanje del skupnega
pomena usklajujejo svoje plane s skupnim planom v delovni
oziroma sestavljeni organizaciji oziroma v drugih samoupravnih organizacijah in skupnostih.
poročevalec

19. člen
Delavci v temeljnih organizacijah s področja družbenih
dejavnosti sporazumno in enakopravno z uporabniki s samoupravnim sporazumevanjem:
- sprejemajo samoupravne odločitve o medsebojnih pravicah, obveznostih in odgovornostih v skladu s svojimi tehničnimi in kadrovskimi možnostmi in potrebami ter dohodkovnimi sposobnostmi uporabnikov,
- določajo standarde in normative za storitve, programe
storitev in dejavnosti,
- določajo osnove in merila za ugotavljanje cen za storitve,
oblike povračil ter pogoje za uresničevanje materialnih fn
drugih obveznosti,
- določajo obseg in vrednost programa ter osnove in merila za določanje obveznosti udeležencev,
- sprejemajo programe za razširitev dejavnosti neposredno z uporabniki ali organizirani v samoupravnf interesni
skupnosti in določajo sredstva za njihovo izvršitev,
- sprejemajo druge odločitve glede medsebojnih pravic,
obveznosti in odgovornosti,
- urejajo druge medsebojne odnose.
20. člen
Za urejanje medsebojnih odnosov med delavci v temeljnih
organizacijah, ki opravljajo dejavnosti ali zadeve posebnega
družbenega pomena na področju komunalne dejavnosti, stanovanjskega gospodarstva, energetike, vodnega gospodarstva, prometa in zvez in drugih dejavnosti materialne proizvodnje, ki pridobivajo dohodek po načelih svobodne menjave
dela in uporabniki njihovih storitev, se ustrezno uporabljajo
določbe 19. člena tega zakona.
21. člen
Delavci v temeljni organizaciji, ki za delovno ali drugo
organizacijo združenega dela opravljajo z zakonom določena
strokovna dela skupnega pomena, uresničujejo medsebojne
pravice, obveznosti in odgovornosti do delavcev v organizacijah združenega dela - uporabnikov njihovih storitev - v
skladu z naravo dela, ki ga opravljajo, in se uporabljajo glede
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njihovih obveznosti in odgovornosti določbe o delavcih, ki
ustanovijo za opravljanje skupnih del delovno skupnost.
22. člen
Delavci v delovni skupnosti, ki v delovni organizaciji ali
drugi organizaciji združenega dela opravljajo administrativno-strokovna, pomožna ali tem podobna dela skupnega
pomena za več temeljnih organizacij v njeni sestavi, urejajo
medsebojna razmerja s samoupravnim sporazumom o medsebojnih pravicah, obveznostih in odgovornostih, ki ga sklenejo z delavci temeljnih organizacij združenega dela, za katere delovna skupnost opravlja delo.
Podlaga za opredelitev pravic, obveznosti in odgovornosti
delavcev v delovni skupnosti je samoupravni sporazum o
združitvi v delovno oziroma drugo organizacijo združenega
dela.
23. člen
Delavci v delovni skupnosti, ki opravljajo dela za samoupravno interesno skupnost ali za drugo samoupravno organizacijo ali skupnost oziroma za njihovo združenje, za družbenopolitično organizacijo ali družbeno organizacijo oziroma
za društvo, urejajo medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti s temi organizacijami in skupnostmi s samoupravnim
sporazumom oziroma s pogodbo v skladu z zakonom.
Samoupravni sporazum oziroma pogodbo iz prejšnjega odstavka sklepa z delavci v delovni skupnosti organizacija oziroma skupnost.
24. člen
Udeleženci v svobodni menjavi dela vrednotijo rezultate
dela in prispevek izvajalcev k ustvarjanju nove vrednosti, k
povečanju produktivnosti in k razvoju družbe v celoti kot
samoupravno dogovorjeno
- ceno posamične storitve ali proizvoda,
- povračilo za izvajanje programa storitev,
- povračilo za izvajanje dejavnosti.
Pri določanju cene udeleženci upoštevajo družbeno ugotovljene pogoje za pridobivanje dohodka in delovanje tržnih
zakonitosti, pri čemer upoštevajo medsebojno odvisnost ter
vzajemnost in solidarnost udeležencev v svobodni menjavi
dela.
Povračilo za izvajanje programa storitev se določa tako, da
se cena za posamično storitev uveljavlja kot instrument družbenega vrednotenja programa.
Povračilo za izvajanje dejavnosti se določa v primerih, ko
zaradi same narave dejavnosti ter potreb in interesov, ki se z
njo zadovoljujejo, dejavnosti ni mogoče vrednotiti s ceno
posamezne storitve ali kadar je dejavnost potrebna ne glede
na število opravljenih storitev.
25. člen
Pri dogovarjanju o ceni oziroma povračilu udeleženci upoštevajo naslednje elemente:
- materialne stroške,
- amortizacijo,
- sredstva za zadovoljevanje skupnih in splošnih družbenih potreb ter druge obveznosti in izdatke, ki se na podlagi
zakona pokrivajo iz dohodka,
- sredstva za osebne dohodke in skupno porabo,
- sredstva rezerv.
26. člen
Merila za ugotavljanje cene oziroma povračila so dogovorjena vrednost dela po vrstah in zahtevnosti ter tržna vrednost
materiala in tujih storitev, uporabljenih za določeno storitev,
program storitev ali za dejavnost v mejah, določenih z normativi in standardi.
a) za materialne stroške
- samoupravno dogovorjeni normativi tistih vrst materialnih stroškov, ki se lahko normirajo;
- cene, ki veljajo za čas zadovoljevanja skupnih potreb
oziroma za druge materialne stroške, katere ni mogoče normirati;
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- izkušnja iz predhodnega obdobja ob upoštevanju sprememb obsega dela in sprejete politike cen v planskem obdobju na podlagi dejanskih stroškov ter nabavnih cen;
b) za amortizacijo
- z zakonom predpisane stopnje amortizacije vrednosti
osnovnih sredstev na podlagi standarda osnovnih sredstev,
za amortizacijo iznad stopnje, ki je z zakonom predpisana, pa
stopnja, ki je določena v samoupravnem sporazumu med
uporabniki in izvajalci storitev.
Temeljne organizacije družbenih dejavnosti lahko s samoupravnim sporazumom združujejo del sredstev iz amortizacije;
c) za sredstva iz dohodka za zadovoljevanje skupnih in
splošnih družbenih potreb in drugih obveznosti in izdatkov;
- merila, določena s samoupravnim sporazumom, družbenim dogovorom ali zakonom;
d) za sredstva za osebne dohodke in skupno porabo
- merila, določena s samoupravnimi sporazumi o pridobivanju dohodka s svobodno menjavo dela in družbenimi dogovori o pridobivanju in razporejanju dohodka;
e) za sredstva rezerv
- merila, določena z zakonom oziroma merila, določena s
samoupravnim sporazumom med uporabniki in izvajalci.
Temeljne organizacije družbenih dejavnosti lahko s samoupravnim sporazumom združujejo sredstva rezerv v sklad
skupnih rezerv.
V primerih, ko se s sredstvi rezerv zagotavlja socialna varnost delavcev v družbenih dejavnostih, se uporaba sredstev
rezerv uredi s samoupravnim sporazumom oziroma družbenim dogovorom v skladu z zakonom.
Rezerve se praviloma uporabljajo proti obveznem vračilu,
če s samoupravnim splošnim aktom oziroma zakonom ni
določeno drugače.
27. člen
V ceno ali povračilo se lahko vključi tudi del sredstev,
namenjenih za modernizacijo in razvoj materialne osnove
dela izvajalcev, če se udeleženci v samoupravnem sporazumu
o temeljih plana tako dogovorijo. V tem sporazumu udeleženci opredelijo tudi merila in namen uporabe teh sredstev.
Cena oziroma povračilo, ki vključuje tudi del sredstev, namenjenih za modernizacijo in razvoj materialne osnove dela
izvajalcev, določena v samoupravnem sporazumu o temeljih
plana, velja tudi za tiste uporabnike, ki samoupravnega sporazuma o temeljih plana niso podpisali.
28. člen
Udeleženci v svobodni menjavi dela v samoupranem sporazumu opredelijo normative in standarde storitev ali proizvodov, programa storitev ali izvrševanja dejavnosti, ki so
predmet svobodne menjave dela.
Normativi so količinsko opredeljen obseg del določene
vrste in zahtevnosti, materialov in pogojev dela, nujno potrebnih za izvršitev storitve, programa storitev ali opravljanje
dejavnosti.
Standard obsega:
- postopke oziroma dejanja, ki so potrebna, da bi bila
opravljena storitev, izdelan proizvod, opravljen program storitev oziroma dejavnost;
- dogovorjene strokovne, delovne, materialne, tehnične,
varnostne, higienske in druge pogoje in normative, na podlagi
katerih je mogoče opravljati storitve, izdelovati proizvode,
izvrševati programe storitev ali opraviti dejavnost;
- dogovorjeno stopnjo kakovosti opravljene storitve, izdelanega proizvoda, izvršenega programa storitev ali opravljene
dejavnosti.
Strokovne, delovne, materialne, tehnične, varnostne, higienske in druge pogoje oziroma normative, ob katerih je še
mogoče opravljati storitve, programe storitev ali dejavnost na
področju izobraževanja, kulture, zdravstvenega in socialnega
varstva, predpiše zakon ali odlok občinske skupščine, ki temelji na zakonu.
Standardi storitev, proizvodov, programov storitev in dejavnosti, ki temeljijo na najnujnejših pogojih, pod katerimi jih je
še mogoče uresničevati, izdelovati oziroma opravljati, predstavljajo osnovno izhodišče pri določanju cene storitev oziroma pri vrednotenju enotnih programov ali enotnih delov
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programov storitev oziroma dejavnosti, ki so namenjene zadovoljevanju potreb in interesov delavcev, delovnih ljudi in
občanov, izhajajoč iz pravic, določenih v ustavi ali zakonu.
Zadovoljevanje teh potreb in interesov si uporabniki zagotavljajo tudi po načelu solidarnosti.
29. člen
Sredstva za izpolnjevanje obveznosti v svobodni menjavi
dela se zagotavljajo:
- za sprotne potrebe strokovnega izobraževanja in znanstveno raziskovalnega dela kot tudi za z zakonom določene
potrebe varstva pri delu in varstva delovnega okolja - iz
materialnih stroškov temeljne organizacije,
- za inovacije in druge trajnejše zboljšave pogojev za delo
in proizvodnjo (študije, analize, projekti itd.) - iz amortizacije,
- iz dohodka temeljne organizacije za tiste obveznosti, za
katere določijo posebni zakoni iz 3. odstavka 1. člena tega
zakona, da se poravnavajo iz dohodka temeljne organizacije,
- za ostale obveznosti v svobodni menjavi dela iz osebnih
dohodkov delavcev in iz sredstev sklada skupne porabe temeljne organizacije,
- iz dohodka oziroma prihodkov delovnih ljudi.
Vire, osnove in merila za oblikovanje sredstev ter obseg
sredstev za izpolnjevanje obveznosti v svobodni menjavi dela
določijo udeleženci s samoupravnim sporazumom o temeljih
plana. V primeru, da se udeleženci ne sporazumejo, oziroma
če le del udeležencev pristopi k samoupravnemu sporazumu,
pa to terjajo družbene potrebe ali splošni družbeni interes,
določi vire, osnove in merila zakon ali odlok družbenopolitične skupnosti v skladu z zakonom.
Vire za oblikovanje sredstev za izpolnjevanje obveznosti v
svobodni menjavi dela za dejavnosti posebnega družbenega
pomena določi zakon.
30. člen
S samoupravnim sporazumom se lahko na področju družbene dejavnosti določi možnost, da prispevajo uporabniki za
zadovoljevanje skupnih potreb ali k plačilu za določene storitve iz svojih sredstev. Takšno obveznost lahko določi tudi
zakon.

33. člen
Na podlagi programa se v skladu s tem zakonom opredelijo
pogoji ter določi obveznost dajanja in upravičenosti sprejemanja solidarnostnih sredstev ter določi obseg in način solidarnostnega združevanja teh sredstev v samoupravni interesni skupnosti. Do solidarnostnih sredstev so upravičeni delavci, delovni ljudje in občani, ki v okviru dohodkovnih možnosti občine ne morejo uresničiti v zagotovljenem programu
dogovorjenih pravic.
Samoupravni sporazum o solidarnostnem zagotavljanju
sredstrev na območju občine, več občin ali republike pripravljajo in oblikujejo udeleženci svobodne menjave dela, ki so
nosilci pravic, obveznosti in odgovornosti.
Pri ugotavljanju upravičenosti do solidarnostnih sredstev
morajo poleg ostalih v samoupravnem sporazumu določenih
pogojev upravičenci izpolnjevati zlasti naslednje:
1. da program ali del programa storitev, ki se zagotavlja iz
solidarnostnih sredstev v pogledu standardov, normativov in
cene ne presega enotnih meril, dogovorjenih med udeleženci
samoupravnega sporazuma oziroma določenih z zakonom;
2. da pri prevzemanju obveznosti za uresničevanje enotnega programa ali enotnega dela programa prevzemajo najmanj enake obveznosti kot drugi uporabniki, ki so podpisniki
samoupravnega sporazuma;
3. da pri sredstvih za osebne dohodke ne presegajo višine,
ki je določena na podlagi dogovorjenih meril v skladu z
doseženo družbeno produktivnostjo združenega dela na območju, kjer izvršujejo storitve, programe storitev oziroma
dejavnost ali izdelujejo proizvode.
Za posamezna področja družbenih dejavnosti lahko zakon
določi še druge pogoje za upravičenost do solidarnostnih
sredstev.
34. člen
Udeleženci v svobodni menjavi dela se za izvrševanje skupnih programov dogovorijo o vzajemnem združevanju sredstev
na območju občine, več občin ali republike in o tem sklenejo
samoupravni sporazum. Vzajemno združevanje sredstev temelji na programu, s katerim se določijo obveznosti in pogoji
združevanja teh sredstev z namenom, da se zagotovi zadovoljevanje določenih potreb in interesov, ki so skupnega pomena za vse uporabnike.

31. člen
Delavci in delovni ljudje kot uporabniki se lahko v samoupravnih sporazumih o temeljih planov skupaj z izvajalci dogovorijo o združevanju sredstev za razširitev materialne osnove
dela izvajalskih temeljnih organizacij ali delovnih skupnosti iz
sredstev sklada skupne porabe, iz sredstev za izboljšanje in
razširjanje materialne osnove dela, iz osebnih dohodkov delavcev ter iz dohodka oziroma prihodkov drugih delovnih
ljudi.
Delavci, delovni ljudje in občani lahko z referendumom
sklenejo, da s samoprispevkom združijo sredstva za razširitev
materialne osnove dela izvajalskih temeljnih organizacij, pod
pogojem, da so z dogovorom o temeljih plana zagotovili
sredstva za izpolnjevanje novih obveznosti, ki nastanejo z
razširitvijo dejavnosti.

III. URESNIČEVANJE SVOBODNE MENJAVE
DELA

35. člen
Uporabniki in izvajalci uresničujejo svobodno menjavo
dela:
- neposredno (v nadaljnjem besedilu: »neposredna svobodna menjava dela«);
- v krajevni skupnosti;
- v samoupravni interesni skupnosti oziroma po njej.
36. člen

32. člen
Delavci, delovni ljudje in občani s samoupravnimi sporazumi o temeljih planov in v planih po načelih solidarnosti in
vzajemnosti opredelijo namen, obseg in način združevanja
sredstev za zadovoljevanje skupnih potreb in interesov na
področju družbenih dejavnosti in socialne varnosti. Pri tem
določijo potrebe in interese, ki jih bodo zadovoljevali v svoji
temeljni organizaciji združenega dela ali delovni skupnosti, v
svoji delovni organizaciji, v sestavljeni organizaciji združenega dela ali drugi obliki združevanja dela in sredstev oziroma v krajevni skupnosti, enoti samoupravne interesne
skupnosti, temeljni skupnosti ali v ustrezni samoupravni interesni skupnosti oziroma po njej v okviru širše skupnosti,
zveze ali združenja skupnosti na medobčinski ali republiški
ravni.
poročevalec

Delavci v temeljnih organizacijah in delovnih skupnostih ter
samoupravno organizirani delovni ljudje in občani kot uporabniki v svojih planih opredelijo svoje potrebe in interese po
storitvah delavcev v temeljnih organizacijah in delovnih skupnostih, ki jih bodo zadovoljevali s svobodno menjavo dela. Na
podlagi samoupravnih sporazumov o temeljih planov in drugih samoupravnih sporazumov, ki jih sklenejo z delavci v
temeljnih organizacijah in skupnostih izvajalcev, opredelijo
medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti, kakor tudi
sredstva, ki so potrebna za zadovoljevanje teh potreb in
interesov. Hkrati s tem sprejemajo tudi odločitve o tem, katere
potrebe in interese bodo zadovoljevali z neposredno menjavo
dela, katere s svobodno menjavo dela v krajevni skupnosti in
katere s svobodno menjavo dela v ustrezni samoupravni interesni skupnosti.
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37. člen
Svobodno menjavo svojega dela uresničujejo delavci temeljnih organizacij in delovnih skupnosti neposredno z delovnimi ljudmi, katerih potrebe in interese zadovoljujejo, ali
po njihovih organizacijah združenega dela in samoupravnih
interesnih skupnostih oziroma po samoupravnih interesnih
skupnostih.
38. člen
Neposredna svobodna menjava dela je odnos, ki temelji na
neposrednem združevanju dela in sredstev na podlagi samoupravnega sporazuma oziroma pogodbe med uporabniki in
izvajalci.
39. člen
Pri neposredni svobodni menjavi dela uporabniki in izvajalci s samoupravnim sporazumom oziroma s pogodbo v
skladu z naravo dela, ki ga za uporabnike opravljajo izvajalci,
opredeljujejo medsebojna razmerja v okviru skupnega ustvarjanja dohodka, cilje, pogoje in način svobodne menjave dela,
način ugotavljanja skupno ustvarjenega dohodka, osnove in
merila za ugotavljanje udeležbe izvajalcev pri ustvarjenem
dohodku, medsebojne obveznosti in odgovornosti za primer
poslovanja z izgubo kot tudi druge obveznosti in odgovornosti pri prevzemanju rizika, način usklajevanja stališč o skupnih zadevah, način reševanja sporov ter pogoje in način
prenehanja samoupravnega sporazuma.
Samoupravni sporazum iz prvega odstavka tega člena določi v skladu z zakonom mesto in način sporazumevanja,
kakor tudi organe, v katerih se opravi postopek sporazumevanja.

V primeru, da so določene dejavnosti oziroma zadeve samoupravne interesne skupnosti posebnega družbenega pomena, se lahko z zakonom oziroma odlokom skupščine družbenopolitične skupnosti, ki temelji na zakonu, predpiše obveznost plačevanja prispevkov tej skupnosti za izvajanje dogovorjenega zagotovljenega programa.
a) Uresničevanje svobodne menjave dela na
področju družbenih dejavnosti
43. člen
Uporabniki z neposredno svobodno menjavo dela z izvajalci zagotavljajo zadovoljevanje potreb in interesov po storitvah, programih storitev, dejavnostih ali proizvodih na področju družbenih dejavnosti. Zadovoljevanje tistih potreb, ki
si jih zaradi tehnoloških značilnosti, dohodkovne povezanosti
in drugih pogojev, kakor tudi zaradi izvajanja načel solidarnosti in vzajemnosti, ne morejo zadovoljiti z neposredno svobodno menjavo dela, si zagotovijo s svobodno menjavo dela v
krajevni skupnosti, v ustrezni samoupravni interesni skupnosti oziroma po njej.
44. člen
Delavci na področju družbenih dejavnosti se zaradi uresničevanja interesov, pravic in odgovornosti, ki izhajajo iz pravice dela s sredstvi v družbeni lastnini, organizirajo v temeljne
organizacije združenega dela pod pogoji, ki jih določa zakon
o združenem delu in zakoni za posamezne družbene dejavnosti, ob upoštevanju meril, ki jih določa družbeni-dogovor, v
skladu z zakonom.

40. člen

45. člen

Pri neposredni svobodni menjavi dela med delavci delovne
skupnosti in organizacijami, skupnostmi oziroma organi, za
katere opravljajo dela, uporabniki in izvajalci s samoupravnim
sporazumom oziroma pogodbo določijo medsebojna razmerja glede pogojev svobodne menjave dela in ustvarjanja
dohodka, kakor tudi druga medsebojna razmerja pri uresničevanju skupnih ciljev in interesov, zlasti osnove in merila za
pridobivanje dohodka, odgovornosti delovne skupnosti za
opravljanje del in druga vprašanja skupnega pomena.

Temeljne organizacije družbenih dejavnosti so lahko v sestavi delovne organizacije družbene dejavnosti, lahk lahko pa
v sestavi delovne organizacije materialne proizvodnje kot
temeljna organizacija, ki opravlja določena dela za potrebe in
interese delavcev ene ali več temeljnih organizacij v tej delovni organizaciji, v skladu z zakonom.

41. člen
S svobodno menjavo dela v krajevni skupnosti delavci v
združenem delu, drugi delovni ljudje in občani neposredno ali
po organih krajevne skupnosti zagotavljajo uresničevanje
svojih skupnih interesov in solidarnostno zadovoljevanje določenih osebnih in skupnih potreb na stanovanjskem področju, na področju komunalnih dejavnosti, na področju otroškega varstva in socialnega skrbstva, na področju izobraževanja zdravstvenega varstva, kulture in telesne kulture ter na
drugih področjih svojega življenja in dela v skladu s sprejetimi
programi in planom krajevne skupnosti. Svoje potrebe na teh
področjih zadovoljujejo s svobodno menjavo dela z delavci v
temeljnih organizacijah in delovnih skupnostih, združenjih,
družbenih organizacijah in društvih, ki izvršujejo storitve,
izdelujejo proizvode, izvršujejo programe storitev oziroma
opravljajo določene dejavnosti za uporabnike z območja krajevne skupnosti.
42. člen
V samoupravnih interesnih skupnostih delovni ljudje neposredno ali po svojih samoupravnih organizacijah in skupnosti
po načelih vzajemnosti in solidarnosti zadovoljujejo svoje
osebne in skupne potrebe in interese ter s temi potrebami in
interesi usklajujejo delo na področju, za katero je ustanovljena samoupravna interesna skupnost.
Pravice, obveznosti in odgovornosti v medsebojnih razmerjih v samoupravni interesni skupnosti urejajo samoupravni
sporazum o njeni ustanovitvi, njen statut in drugi samoupravni akti.
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46. člen
Uporabniki in izvajalci storitev na področju družbenih dejavnosti usklajujejo samoupravne sporazume o temeljih plana
za posamezne družbene dejavnosti. Tako usklajeni samoupravni sporazumi o temeljih planov družbenih dejavnosti so
ena od osnov za sklepanje dogovora o temeljih planov občine. V teh samoupravnih sporazumih in dogovorih usklajujejo, opredeljujejo in sprejemajo tudi tiste pravice, obveznosti
in odgovornosti, ki izhajajo iz zadovoljevanja določenih potreb in interesov na območju več občin ali na območju republike.
Usklajeni samoupravni sporazumi o temeljih planov, ki jih
sklepajo uporabniki in izvajalci storitev na področju družbenih dejavnosti v primerih, ko je potrebno zadovoljevanje potreb in interesov na območju republike kot celote, so ena od
osnov za sklepanje dogovora o temeljih plana republike
Na podlagi usklajenih samoupravnih sporazumov o temeljih planov, ki jih sklenejo uporabniki in izvajalci, sprejmejo
svoje plane
- delavci temeljnih organizacij in delovnih skupnosti uporabnikov in izvajalcev,
- uporabniki in izvajalci v enotah samoupravnih interesnih
skupnosti, temeljnih skupnostih, krajevnih skupnostih in samoupravnih interesnih skupnostih na območju občine, več
občin ali republike.
47. člen
V samoupravnih sporazumih in pogodbah, ki jih sklepajo
udeleženci v neposredni svobodni menjavi, ni mogoče sprejeti določb, ki bi uporabnikom preprečevale, da izpolnijo
obveznosti za vzajemno združevanje in solidarno zagotavljanje sredstev za zadovoljevanje potreb in interesov do tiste
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ravni, ki je opredeljena v samoupravnih sporazumih o temeljih
planov na področju družbenih dejavnosti.
46. člen
Delavci v združenem delu, delovni ljudje in občani si s
svobodno menjavo dela z delavci v temeljnih organizacijah na
področju izobraževanja, raziskovalne dejavnosti, kulture, telesne kulture, zdravstvenega ali socialnega varstva in drugih
družbenih dejavnosti zagotavljajo zadovoljevanje osebnih in
skupnih potreb po storitvah na področju teh dejavnosti tudi v
ustreznih samoupravnih interesnih skupnostih ali po njih.
V samoupravni interesni skupnosti za področje družbene
dejavnosti se uporabniki In izvajalci samoupravno sporazumevajo o medsebojnih obveznostih, pravicah in odgovornostih v zvezi z uresničevanjem tistih interesov in zadovoljevanjem tistih potreb po storitvah delavcev na področju družbenih dejavnosti, ki so skupni večini samoupravno organiziranih
delavcev v združenem delu in drugih delovnih ljudi in občanov na določenem območju oziroma področju, in se uresničujejo s skupnim planiranjem, ustvarjanjem in razporejanjem
skupno ustvarjenega dohodka z vzajemnim združevanjem in
solidarnim zagotavljanjem sredstev na območju občine, več
občin ali republike ali pa na določenem ožjem področju
družbene dejavnosti.
49. člen
Odnose v svobodni menjavi dela v samoupravnih interesnih
skupnostih na področju družbenih dejavnosti in po njih urejajo in uresničujejo uporabniki in izvajalci
- v občinski samoupravni interesni skupnosti, enoti oziroma temeljni skupnosti samoupravne interesne skupnosti,
kadar gre za zadovoljevanje potreb in interesov za območje
občine, oziroma v posebni samoupravni interesni skupnosti,
njenih enotah oziroma temeljnih skupnostih, kadar gre za
zadovoljevanje potreb in interesov na ožjem področju družbene dejavnosti;
- po ustrezni samoupravni interesni skupnosti, kadar si
uporabniki zagotavljajo zadovoljevanje določenih potreb in
interesov na območju posebne družbenopolitične skupnosti
več občin ali republike, oziroma na širšem področju dejavnosti.
S samoupravnimi sporazumi o temeljih planov samoupravne interesne skupnosti in drugimi samoupravnimi sporazumi, s katerimi se ureja odnose v svobodni menjavi dela,
določijo uporabniki in izvajalci medsebojne obveznosti, pravice in odgovornosti. V teh samoupravnih sporazumih določijo tudi namen, način in obseg solidarnostnega združevanja
sredstev v okviru samoupravne interesne skupnosti ter se
samoupravno dogovorijo o delitvi dela in iz nje izhajajočih
dohodkovnih odnosih med izvajalci storitev.
50. člen
Za delovne ljudi, ki z osebnim delom samostojno kot poklic
opravljajo umetniško ali drugo kulturno, odvetniško ali drugo
poklicno dejavnost se, kadar vstopajo v odnose svobodne
menjave dela, uporabljajo določbe tega zakona o uresničevanju svobodne menjave dela na področju družbenih dejavnosti.
51. člen
Za družbene organizacije in društva, ki pridobivajo sredstva
za opravljanje svoje dejavnosti s svobodno menjavo dela in v
katerih delovni ljudje in občani izvajajo programe na področju
družbene ali kakšne druge dejavnosti se v skladu z naravo
njihove dejavnosti, kadar vstopajo v odnose svobodne menjave dela, uporabljajo določbe tega zakona o uresničevanju
svobodne menjave dela na področju družbenih dejavnosti.
52. člen
Zakon lahko določi, da si udeleženci v občinskih samoupravnih interesnih skupnostih, širših samoupravnih interesnih skupnostih in zvezah ali združenjih samoupravnih interesnih skupnosti zagotavljajo pravico do socialne varnosti in da
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v ta namen solidarno združujejo sredstva. Obseg pravice do
socialne varnosti in pogoje za uresničevanje te pravice opredelijo udeleženci v skladu z zakonom s samoupravnim sporazumom, v katerem določijo medsebojne pravice, obveznosti
in odgovornosti ter vire, osnove in merila za združevanje
sredstev.

b) Uresničevanje svobodne menjave dela med
delavci v temeljni organizaciji materialne
proizvodnje In uporabniki njihovih storitev
oziroma proizvodov
53. člen
Določbe tega zakona o uresničevanju svobodne menjave
dela na področju družbenih dejavnosti se uporabljajo tudi za
svobodno menjavo dela med delavci v temeljnih organizacijah materialne proizvodnje, v katerih delovanje tržnih zakonitosti ni edina podlaga za usklajevanje dela in potreb ter za
vrednotenje rezultatov dela, a delavci ustvarjajo prihodek ter
pridobivajo dohodek po načelih svobodne menjave dela z
uporabniki njihovih storitev oziroma proizvodov, če nI s posebnim zakonom drugače določeno.'
c) Uresničevanje svobodne menjave dela med
delavci v delovnih skupnostih in delavci v
temeljnih organizacijah, delovnih organizacijah
in drugih oblikah združevanja dela in sredstev
54. člen
Delavci v delovni skupnosti, ki v delovni organizaciji, sestavljeni organizaciji ali drugi organizaciji združenega dela
opravlja administrativno-strokovna, pomožna ali temu podobna dela skupnega pomena za več temeljnih organizacij v
njeni sestavi, pridobivajo dohodek delovne skupnosti iz celotnega prihodka, ki ga delovna skupnost ustvari z neposredno
svobodno menjavo dela z delavci v organizacijah oziroma
skupnostih, za katere opravlja dela skupnega pomena.
Izvajalci iz prejšnjega odstavka urejajo medsebojne pravice,
obveznosti in odgovornosti z uporabniki s samoupravnim
sporazumom.
Celotni prihodek oziroma dohodek, ki ga pridobivajo izvajalci iz prvega odstavka tega člena, je odvisen od prispevka k
uspehu pri poslovanju in zadovoljevanju potreb in interesov
organizacij oziroma skupnosti, za katere delovna skupnost
opravlja dela, in od vrste, obsega in kakovosti njihovega dela,
kot tudi od dohodka oziroma prihodka, ki ga ustvarijo te
organizacije oziroma skupnosti.
55. člen
V samoupravnem sporazumu o medsebojnih pravicah, obveznostih in odgovornostih delavci v delovni skupnosti in
uporabniki njihovih storitev sporazumno določijo zlasti:
- vrsto del z opredelitvijo obsega in zahtevnosti;
- temeljne pogoje o številu In strokovni usposobljenosti
delavcev, ki jo terja opravljanje dogovorjenih del;
- osnove in merila za pridobivanje celotnega prihodka oziroma dohodka delovne skupnosti;
- pravice, ki jih ima delovna skupnost glede odločanja o
zadevah in uporabe sredstev v zvezi z opravljanjem njenih del;
- odgovornost delovne skupnosti za opravljanje del;
- način reševanja medsebojnih sporov;
- način koordiniranja dela med poslovodnim organom organizacije združenega dela in vodjo delovne skupnosti, kakor
tudi druga vprašanja skupnega pomena.
V osnovah in merilih za ustvarjanje prihodka oziroma pridobivanje dohodka je treba zlasti opredeliti:
- kazalce poslovnega uspeha, ki ga dosegajo udeleženci
sporazuma na podlagi sodelovanja,
- kazalce, na podlagi katerih je mogoče ugotavljati delovni
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prispevek delavcev v delovni skupnosti k uspehu pri izvrševanju skupnih opravil udeležencev sporazuma,
- osnove, po katerih so delavci delovne skupnosti udeleženi pri poslovnih in drugih rezultatih.
56. člen
Udeleženci samoupravnega sporazuma o medsebojnih pravicah, obveznostih in odgovornostih opredelijo med merili za
ugotavljanje prispevka delovne skupnosti k skupnim poslovnim rezultatom delavcev v temeljnih organizacijah:
- merila za kakovost in količino izvršenih storitev,
- merila za zahtevnost dela v pogledu strokovne usposobljenosti, o pogojih, v katerih se delo vrši in o odgovornosti za
izvršeno delo,
- merila za gospodarno ravnanje s sredstvi, ki jih delavci
uporabljajo pri delu,
- merila za dohodkovni učinek investicijskih in drugih poslovnih odločitev, ki so povezane z gospodarjenjem s sredstvi
družbene reprodukcije in so bile sprejete na podlagi predlogov in strokovnih ocen, ki so jih pripravili delavci v delovni
skupnosti.
57. člen
Delavci v delovnih skupnostih iz 54. člena imajo pravico do
sredstev za osebne dohodke in za skupno porabo v skladu z
načelom delitve po delu ter v skladu z osnovami in merili,
določenimi v samoupravnem sporazumu, ki ga organizacija
oziroma skupnost, za katero delovna skupnost opravlja dela
skupnega pomena, sklene z delavci v delovni skupnosti,
ustrezno osnovam in merilom, po katerih se ta sredstva ugotavljajo v temeljnih organizacijah.
58. člen
Kadar ustvarjajo prihodek oziroma pridobivajo dohodek s
svobodno menjavo dela veljajo določbe 54. in 56. člena tudi:
- za delavce v temeljni organizaciji, ki opravlja določena
strokovna dela, ki so skupnega pomena za več temeljnih
organizacij v delovni organizaciji, sestavljeni organizaciji ali
poslovni skupnosti;
- za delavce v delovni skupnosti, ki opravlja dela iz 54.
člena tega zakona v kmetijski ali drugi zadrugi, banki ali
zavarovalni skupnosti,
- za delavce v delovni skupnosti delovne ali druge organizacije združenega dela ali druge samoupravne organizacije in
skupnosti, ki opravljajo dela iz 54. člena tega zakona za
organizacijo združenega dela, s katero ni povezana s samoupravnim sporazumom o združitvi.

vajo delavci dohodek delovne skupnosti neposredno s svobodno menjavo dela.
Delavci v delovni skupnosti iz prvega odstavka tega člena
pridobivajo v okviru celotnega prihodka oziroma dohodka
delovne skupnosti sredstva za osebne dohodke in za skupno
porabo v skladu z načelom delitve po delu in z osnovami in
merili, določenimi z družbenim dogovorom.
d) Uresničevanje svobodne menjave dela v
krajevni skupnosti
60. člen
Delavci v temeljnih organizacijah in delovnih skupnostih na
območju krajevne skupnosti, drugi delovni ljudje in občani, ki
živijo na območju krajevne skupnosti, kakor tudi temeljne
organizacije in delovne skupnosti, katerih sedež je v drugi
krajevni skupnosti, pa njeni delavci živijo v tej krajevni skupnosti, solidarno zagotavljajo zadovoljevanje potreb iz 41.
člena tega zakona iz dohodka svojih temeljnih organizacij in
delovnih skupnosti, iz svojih osebnih dohodkov, sklada
skupne porabe in iz dohodkov oziroma prihodkov delovnih
ljudi in občanov, ter zadovoljujejo te potrebe s svobodno
menjavo dela z ižvajalci.
61. člen
S samoupravnimi sporazumi o temeljih planov krajevne
skupnosti in drugimi samoupravnimi sporazumi o medsebojnih pravicah, obveznostih in odgovornostih, ki jih sklepajo
udeleženci svobodne menjave dela v krajevni skupnosti,
opredelijo poleg programa, meril, virov in osnov tudi način in
obseg združevanja sredstev, ki so potrebna za zadovoljevanje
potreb po storitvah, kakor tudi način uresničevanja drugih
medsebojnih pravic, obveznosti in odgovornosti.
V teh samoupravnih sporazumih ni mogoče sprejeti določb,
ki bi uporabnikom preprečevale, da izpolnjujejo svoje obveznosti za solidarno zagotavljanje in vzajemno prelivanje sredstev za zadovoljevanje potreb po storitvah na področju družbenih dejavnosti do tiste enotne ravni, ki je opredeljena v
samoupravnih sporazumih o temeljih planov samoupravnih
interesnih skupnosti na otfrnočju občine, več občin ali republike.

IV. SAMOUPRAVNO ORGANIZIRANJE
UDELEŽENCEV SVOBODNE MENJAVE DELA
62. člen

č) Uresničevanje svobodne menjave dela
delavcev v delovnih skupnostih, ki opravljajo
dela za samoupravne interesne skupnosti ter
druge samoupravne organizacije in skupnosti,
družbenopolitične in druge družbene
organizacije in društva
59. člen
Pravice obveznosti in odgovornosti delavcev v delovni
skupnosti', ki opravlja dela za samoupravno interesno skupnost ali za drugo samoupravno organizacijo ali skupnost
oziroma njih združenja in zveze, za splošna združenja organizacij združenega dela, za družbenopolitično organizacijo ali
drugo družbeno organizacijo oziroma za društvo, ureja samoupravni sporazum, ki ga sklenejo delavci delovne skupnosti in ta organizacija ali skupnost, oziroma pogodba, v skladu
z zakonom.
Delavci delovnih skupnosti iz prvega odstavka pridobivajo
dohodek delovne skupnosti iz celotnega prihodka, ki ga delovna skupnost ustvari s svobodno menjavo dela. Statut organizacije ali skupnost lahko izjemoma določi, da delovna skupnost ne ustvarja celotnega prihodka; v tem primeru pridobiVIII

O sredstvih, s katerimi si zagotovijo zadovoljevanje osebnih
in skupnih potreb in interesov, odločajo delavci v temeljnih
organizacijah in delovnih skupnostih ter samoupravno organizirani delovni ljudje kot uporabniki in izvajalci.
63. člen
V primerih in na način, določen z zakonom, samoupravnim
sporazumom in drugim splošnim aktom, soodločajo v organih upravljanja temeljnih in drugih organizacij združenega
dela izvajalcev po svojih delegatih tudi samoupravno organizirani uporabniki.
Pri uresničevanju neposredne svobodne menjave dela se
zagotovi soodločanje tudi tistih uporabnikov v organih upravljanja temeljnih organizacij izvajalcev, ki so udeleženi prj tej
svobodni menjavi dela. Delegati teh uporabnikov soodločajo
o uresničevanju skupnih ciljev, o cenah, o namenu uporabe
sredstev in o drugih zadevah neposredne svobodne menjave
dela.
64. člen
Pri uresničevanju svobodne menjave dela v krajevni skupnosti se uporabniki in izvajalci storitev po svojih delegatih
poročevalec

sporazumevajo o medsebojnih pravicah, obveznostih in odgovornostih v zvezi z zadovoljevanjem potreb in interesov, ki
jih je zaradi tehnoloških, dohodkovnih in organizacijskih značilnosti, kakor tudi zaradi mesta nastajanja možno izvrševati
za uporabnike z območja krajevne skupnosti.
65. člen
Samoupravne interesne skupnosti na področju izobraževanja, raziskovalne dejavnosti, kulture, zdravstvenega varstva,
socialnega varstva in drugih družbenih dejavnosti ter samoupravne interesne skupnosti na področju materialne proizvodnje, katerih dejavnosti oziroma zadeve so posebnega
družbenega pomena, v skladu z zakonom obvezno ustanavljajo delavci in drugi delovni ljudje neposredno ali po svojih
samoupravnih organizacijah in skupnostih kot uporabniki
skupaj z delavci organizacij združenega dela, ki delajo v teh
dejavnostih kot izvajalci.
Zakon oziroma odlok skupščine družbenopolitične skupnosti, ki temelji na zakonu, lahko določi obveznost ustanovitve
samoupravne interesne skupnosti oziroma jo ustanovi, določi
načela za organizacijo in medsebojna razmerja v samoupravni interesni skupnosti iz prejšnjega odstavka ter določi
obveznost sodelovanja oziroma združevanja teh skupnosti za
skupno izvajanje nekaterih skupnih nalog.
66. člen
Samoupravna interesna skupnost se ustanovi s samoupravnim sporazumom o ustanovitvi, s katerim se določijo pravice,
obveznosti in odgovornosti delavcev in drugih delovnih ljudi,
ki so člani skupnosti.
S samoupravnim sporazumom o ustanovitvi samoupravne
interesne skupnosti se opredelijo zlasti naslednja vprašanja:
- namen in cilji ustanovitve samoupravne interesne skupnosti in svobodne menjave dela v okviru ali po skupnosti;
- predmet svobodne menjave dela;
- samoupravno organiziranost v samoupravni interesni
skupnosti;
- vsebino, način in postopek sporazumevanja o medsebojnih pravicah, obveznostih in odgovornsotih;
- osnove družbenoekonomskih odnosov v samoupravnih
interesnih skupnostih;
- pravice in odgovornosti organov skupnosti;
- druge zadeve in vprašanja, ki so skupnega pomena za
njene člane.
Samoupravni sporazum o ustanovitvi skupnosti iz prvega
odstavka 65. člena obvezno sklepajo člani, ki jih določa zakon
oziroma odlok skupščine družbenopolitične skupnosti, ki temelji na zakonu. Pravice, obveznosti in odgovornosti članov
take skupnosti se določajo s samoupravnim sporazumom o
ustanovitvi v skladu z zakonom oziroma odlokom skupščine
družbenopolitične skupnosti.
Samoupravni sporazum o ustanovitvi samoupravne interesne skupnosti in statut določi način sodelovanja predstavnikov družbenopolitičnih organizacij in organov družbenopolitičnih skupnosti v skupščinah samoupravnih interesnih skupnosti.
Predlog za sklenitev samoupravnega sporazuma iz prejšnjega odstavka lahko da vsaka samoupravna organizacija
oziroma skupnost, ki je po zakonu dolžna skleniti sporazum.
Če v roku, ki ga določa zakon, nobena od teh samoupravnih
organizacij oziroma skupnosti ne da predloga za sklenitev
samoupravnega sporazuma, ga lahko da sindikat ali pristojni
organ družbenopolitične skupnosti.
67. člen
Statut in drugi samoupravni splošni akti samoupravne interesne skupnosti podrobneje urejajo pravice, obveznosti in
odgovornosti članov skupnosti.
Statut in drugi samoupravni splošni akti morajo biti v
skladu s samoupravnim sporazumom o ustanovitvi skupnosti.
68. člen
K samoupravnim sporazumom o ustanovitvi samoupravnih
interesnih skupnosti, katerih skupščine odločajo enakoporočevalec

pravno s pristojnimi zbori skupščin družbenopolitčnih skupnosti, ter njihovim statutom dajejo soglasje pristojne skupščine družbenopolitičnih skupnosti.
K samoupravnim sporazumom o ustanovitvi drugih skupnosti po tem zakonu in njihovim statutom dajejo soglasje
pristojni izvršni sveti skupščin družbenopolitičnih skupnosti.
69. člen
Samoupravna interesna skupnost se ustanovi praviloma za
območje oziroma področje, na katerem se zadovoljujejo potrebe in uresničujejo interesi delavcev, drugih delovnih ljudi
in občanov, ki se združujejo v skupnost.
Samoupravne interesne skupnosti na področju vzgoje in
izobraževanja, raziskovalne dejavnosti, kulture, telesne kulture, zdravstvenega in socialnega varstva se ustanovijo za
območje občine.
Posebne samoupravne interesne skupnosti za področje
družbenih dejavnosti se ustanovijo v skladu z zakonom za
širša področja dohodkovno, programsko in tehnološko povezanih organizacij združenega dela, ki trajneje vstopajo v odnose svobodne menjave dela.
Zakon določi'pravice, obveznosti in odgovornosti ustanoviteljev posebnih samoupravnih interesnih skupnosti do občinskih samoupravnih interesnih skupnosti, kakor tudi pravice,
obveznosti in odgovornosti občinskih samoupravnih interesnih skupnosti v skupščini posebne samoupravne interesne
skupnosti, zlasti glede usklajevanja samoupravnih sporazumov in dogovorov o temeljih planov.
Zaradi zadovoljevanja potreb in interesov na področju družbenih dejavnosti lahko udeleženci v svobodni menjavi dela
prek občinskih samoupravnih interesnih skupnosti s samoupravnim sporazumom ustanovijo širše samoupravne interesne skupnosti, zveze ali združenja samoupravnih interesnih
skupnosti.
Občinske in posebne samoupravne interesne skupnosti se
združujejo v republiško samoupravno interesno skupnost,
zvezo ali združenje samoupravnih interesnih skupnosti.
Z zakonom se opredelijo interesi, ki se uresničujejo v posamezni samoupravni interesni skupnosti.
70. člen
Samoupravne interesne skupnosti sodelujejo med seboj za
izvajanje skupnih nalog in v ta namen ustanovijo skupne
organe. Zakon določi zadeve ali področja, za katere je ustanovitev skupnega organa obvezna.
71. člen
V posebnih samoupravnih interesnih skupnostih delavci,
delovni ljudje in občani kot uporabniki skupaj z delavci s
področij, za katera so samoupravne interesne skupnosti ustanovljene, uresničujejo svobodno menjavo dela, da bi zadovoljevali svoje osebne in skupne potrebe in interese na določenem področju, združujejo neposredno ali po svoji samoupravni organizaciji in skupnosti delo in sredstva ter skupaj z
izvajalci in v skladu s skupnimi interesi odločajo o opravljanju
teh dejavnosti.
72. člen
Republiške samoupravne interesne skupnosti,posebne samoupravne interesne skupnosti, zveze ali združenja interesnih skupnosti za območje celotne republike sodelujejo z
ustreznimi oblikami samoupravnih interesnih skupnosti drugih republik in pokrajin po načelih prostovoljnosti in lahko v
ta namen ustanovijo skupne organe, organizacije in službe za
opravljanje zadev skupnega pomena in za zadovoljevanje
skupnih potreb.
73. člen
Za kar najbolj neposredno uresničevanje samoupravnih
pravic in interesov imajo uporabniki in izvajalci na področju
družbenih dejavnosti v skladu z zakonom pravico, da se v
interesni skupnosti pod pogoji, ki jih določa samoupravni
sporazum o ustanovitvi samoupravne interesne skupnosti ali
IX

njen statut, organizirajo v temeljne skupnosti ali enote samoupravnih interesnih skupnosti, v katerih neposredno uresničujejo medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti v
svobodni menjavi dela.
Enoto samoupravne interesne skupnosti oziroma temeljno
skupnost sestavljajo delavci ene ali več temeljnih organizacij
izvajalcev in tisti uporabniki, katerih potrebe in interese ti
izvajalci zadovoljujejo na določenem območju, na določenem
ožjem področju dejavnosti ali pa za uresničevanje določenega programa.
Uporabniki in izvajalci se v enoti samoupravne interesne
skupnosti oziroma v temeljni skupnosti sporazumevajo o
medsebojnih pravicah, obveznostih in odgovornostih prek
svojih delegatov v organih upravljanja enote oziroma temeljne skupnosti. Z neposrednim usklajevanjem potreb in
interesov ter sporazumevanjem o medsebojnih pravicah, obveznostih in odgovornostih v enotah oziroma temeljnih skupnostih se uporabniki In izvajalci dogovorijo o zadovoljevanju
tistih potreb in interesov, ki jih glede na tehnološke In dohodkovne ter organizacijske značilnosti uresničujejo v enoti samoupravne interesne skupnosti oziroma v temeljni skupnosti.
Pri samoupravnem sporazumevanju v enoti oziroma temeljni skupnosti ni mogoče sprejemati določb, ki bi uporabnikom preprečevale, da izpolnjujejo svoje obveznosti za vzajemno oziroma solidarno združevanje sredstev za zadovoljevanje potreb po storitvah do tiste enotne ravni, ki je opredeljena v samoupravnih sporazumih o temeljih planov samoupravnih interesnih skupnosti na območju občine, več občin
ali republike.
74. člen
Samoupravno interesno skupnost upravlja skupščina.
Skupščino sestavljajo delegati, ki jih vanjo delegirajo delegacije delavcev, drugih delovnih ljudi in občanov v organizacijah združenega dela in drugih samoupravnih organizacijah in
skupnostih uporabnikov in izvajalcev, kot tudi delegati krajevnih skupnosti. Člane delegacije volijo in odpoklicujejo te
organizacije in skupnosti po postopku in na način, ki ga
določajo njihovi samoupravni splošni akti v skladu z zakonom.
V samoupravni interesni skupnosti, ki jo ustanovijo delavci,
drugi delovni ljudje in občani neposredno ali po svojih organizacijah in skupnostih za zadovoljevanje svojih potreb in
interesov ter delavci organizacij združenega dela, ki opravljajo dejavnosti na področju, za katero se ustanavlja samoupravna interesna skupnost, se skupščina organizira in deluje
tako, da je zagotovljeno enakopravno odločanje uporabnikov
in izvajalcev o medsebojnih pravicah, obveznostih in odgovornostih.
Skupščina samoupravne interesne skupnosti ima zbor uporabnikov in zbor izvajalcev. Sestav zborov določi samoupravni sporazum, kadar so določena dejanja oziroma zadeve
samoupravne interesne skupnosti posebnega družbenega
pomena pa samoupravni sporazum v skladu z zakonom.
V primerih, ko na območju občine ni organiziranih izvajalcev, zakon določi način odločanja v skupščini take samoupravne interesne skupnosti.
75. člen
Skupščina samoupravne interesne skupnosti je mesto za
sporazumevanje o svobodni menjavi dela med uporabniki in
izvajalci.
V skupščini samoupravne interesne skupnosti delegati
sprejemajo plan samoupravne interesne skupnosti, enakopravno in sporazumno oblikujejo politiko na področju, za
katerega je skupnost ustanovljena, sestavljajo in predlagajo
članom skupnosti programe dela in razvoja ter sklepe o drugih skupnih zadevah, ki so določene v samoupravnem sporazumu o ustanovitvi samoupravne interesne skupnosti in v
statutu v skladu z zakonom. Pri tem se zlasti sporazumevajo
in pripravljajo predloge samoupravnih sporazumov o temeljih
planov, predloge o medsebojnih pravicah, odgovornostih in
obveznostih uporabnikov in izvajalcev, o storitvah, programih
storitev, izdelovanju proizvodov ali opravljanju dejavnosti,
ceni oziroma povračilih in elementih cene, samoupravnem
nadzoru in pogojih uresničevanja svobodne menjave dela.

O predlogih skupščine odločajo člani skupnosti.
S samoupravnim sporazumom o ustanovitvi samoupravne
interesne skupnosti in statutom se v skladu z zakonom določijo zadeve, o katerih odločajo delegati v skupščini, zadeve, o
katerih odločata oba zbora enakopravno in zadeve, o katerih
odloča posamezni zbor samostojno.
Zakon oziroma odlok družbenopolitične skupnosti, ki temelji na zakonu, lahko določi, da skupščina samoupravne interesne skupnosti sprejema odločitve o zadevah, ki so posebnega
družbenega pomena, v soglasju s skupščino družbenopolitične skupnosti.
76. člen
Skupščina Izobraževalne skupnosti, skupščina raziskovalne skupnosti, skupščina kulturne skupnosti, skupščina
zdravstvene skupnosti in skupščina skupnosti socialnega varstva enakopravno z ustreznimi zbori skupščine družbenopolitične skupnosti sprejema zakone in druge splošne akte s
svojega področja, odloča o splošni politiki, razvoju in drugih
pomembnih vprašanjih s svojega področja, ki so v pristojnosti
skupščine družbenopolitične skupnosti, v skladu s poslovnikom te skupščine.
77. člen
Uporabniki in izvajalci lahko v okviru samoupravne interesne skupnosti oblikujejo skupne samoupravne organe za urejanje skupnih zadev in izvrševanje nalog.
V organih iz prejšnjega odstavka so lahko samo delegati, ki
so člani delegacije uporabnikov oziroma izvajalcev za skupščino samoupravne interesne skupnosti.
78. člen
Za opravljanje administratlvno-strokovnih, pomožnih in
tem podobnih del skupnega pomena se lahko v samoupravni
interesni skupnosti oblikuje delovna skupnost ali pa si samoupravna interesna skupnost zagotovi opravljanje teh del z
dogovorom z drugo samoupravno interesno skupnostjo, organizacijo ali organom.
Da se zagotovi učinkovitejše poslovanje strokovnih služb,
sodobna organizacija deta in delitev dela v skladu z zahtevnostjo nalog in opravil ter racionalna uporaba tehničnih sredstev za delo, se strokovne službe praviloma oblikujejo kot
skupne službe več samoupravnih interesnih skupnosti.
Po sporazumu, ki ga skleneta ustrezni upravni organ s
soglasjem izvršnega sveta družbenopolitične skupnosti in
samoupravna interesna skupnost, se lahko v upravnem organu opravljajo tudi strokovne, upravne in druge naloge za
ustrezno samoupravno interesno skupnost oziroma oblikujejo skupne strokovne službe.
Na delovne skupnosti iz prejšnjega odstavka ni mogoče
prenašati pravic, pooblastil in odgovornosti samoupravne interesne skupnosti.
79. člen
Samoupravne interesne skupnosti ter njihove enote in temeljne skupnosti se vpisujejo v sodni register v skladu z
zakonom.
80. člen
Člani samoupravne interesne skupnosti s samoupravnimi
sporazumi o ustanovitvi skupnosti v skladu z zakonom določijo organ samoupravne delavske kontrole, ki skrbi za uresničevanje in varstvo pravic članov, s tem da nadzoruje izvajanje
pravic in opravlja nadzor nad uveljavljanjem pravic, obveznosti in odgovornosti, nad oblikovanjem in uporabo sredstev,
nad izvajanjem sprejetih planov, programov in nalog ter nad
delovanjem organov skupnosti in njene strokovne službe.
81. člen
Pravice, dolžnosti in odgovornosti organa samoupravne
delavske kontrole samoupravne interesne skupnosti in njegovih članov urejajo samoupravni sporazum o ustanovitvi skupporočevalec
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nosti, statut in drugi samoupravni splošni akti v skladu z
zakonom.
82. člen
Nadzorstvo nad zakonitostjo poslovanja in dela samoupravne interesne skupnosti opravljajo pristojni upravni organi.

V. REŠEVANJE SPOROV

87. člen
Skupščina družbenopolitične skupnosti lahko nastopi zoper samoupravno interesno skupnost s temi začasnimi ukrepi
družbenega varstva:
.
- odstavi individualnega vodjo oziroma kolektivno vodstvo
strokovnih služb;
, . .
- odstavi posamezne delavce strokovnih služb s posebnimi
pooblastili in odgovornostmi;
- predlaga skupščini samoupravne interesne skupnosti
razpustitev izvršilnega organa, odbora, komisije oziroma
sveta samoupravne interesne skupnosti;
- odredi drug začasen ukrep, določen z zakonom, ki ureja
dejavnost posamezne samoupravne interesne skupnosti.

83. člen
88. člen

Za reševanje sporov iz medsebojnih razmerij na podlagi
svobodne menjave dela so pristojna sodišča združenega dela,
če s samoupravnim sporazumom, ki ga sklepajo udeleženci
svobodne menjave dela, ni določeno drugo samoupravno
sodišče oziroma arbitraža ali drugačen način reševanja spornih vprašanj.
Za reševanje sporov iz uveljavljanja pravic, ki jih delovni
ljudje samostojno urejajo v samoupravnih interesnih skupnostih na področju družbenih dejavnosti, se v skladu z zakonom
ustanovijo posebna sodišča združenega dela. Z aktom o ustanovitvi se v skladu z zakonom uredijo tudi pristojnost, sestava, sedež in organizacija posebnega sodišča združenega
dela ter postopek pred temi sodišči.

Pri odločanju o tem, katerega oziroma katere izmed ukrepov iz prejšnjega člena naj skupščina družbenopolitične
skupnosti uporabi v posameznem primeru, mora pretehtati
vse okolnosti in razloge, zaradi katerih je potreben ukrep
družbenega varstva samoupravnih pravic in druzbenee astnine ter oceniti delovanje vseh organov in delavcev strokovnih služb v samoupravni interesni skupnosti. Skupščina družbenopolitične skupnosti uporabi tiste ukrepe, ki so najustreznejši glede na pomen dejavnosti samoupravne interesne
skupnosti in glede na zadovoljitev splošnega družbenega
interesa delavcev, delovnih ljudi, občanov in organizacij združenega dela, združenih v samoupravni interesni skupnosti.

84. člen

89. člen

Samoupravne interesne skupnosti iste družbene dejavnosti
lahko ustanovijo eno ali več posebnih sodišč združenega
dela; samoupravne interesne skupnosti podobnih družbenih
dejavnosti lahko ustanovijo skupno posebno sodišče združenega dela.
Samoupravne interesne skupnosti na področju materialne
proizvodnje posebnega družbenega pomena lahko ustanovijo
posebno sodišče združenega dela v skladu s posebnim zakonom.
Akt o ustanovitvi posebnega sodišča združenega dela oziroma arbitraže sprejme skupščina samoupravne interesne
skupnosti.

Odločitev skupščine družbenopolitične skupnosti o predlogu za razpust izvršilnega organa, odbora, komisije oziroma
sveta samoupravne interesne skupnosti, vsebuje tudi določbe
o roku v katerem mora pristojni organ samoupravne interesne skupnosti izvoliti ali imenovati nov izvršilni organ, odbor,
komisijo oziroma svet.
Če je potrebno, lahko skupščina družbenopolitične skupnosti tudi določi, kdo naj za čas do izvolitve novega izvršilneqa organa, odbora, komisije oziroma sveta samoupravne
interesne skupnosti opravlja naloge teh organov ali pa sama
določi ta organ in imenuje začasne člane organa.
90. člen

VI. ZAČASNI UKREPI ZA VARSTVO
SAMOUPRAVNIH PRAVIC IN DRUŽBENE
LASTNINE
85. člen
Če nastanejo pri udeležencih svobodne menjave dela bistvene motnje v samoupravnih odnosih, če so huje prizadeti
družbeni interesi, ali če ne izpolnjujejo z zakonom določenih
obveznosti, pa vzrokov za to ni bilo mogoče odpraviti z
drugimi samoupravnimi ukrepi v ustreznem roku, ima skupščina družbenopolitične skupnosti pravico in dolžnost, da
nastopi proti udeležencem z začasnimi ukrepi družbenega
varstva samoupravnih pravic in družbene lastnine.
Če nastanejo v samoupravni interesni skupnosti bistvene
motnje v samoupravnih odnosih, če so huje prizadeti družbeni interesi, ali če skupnost ne izpolnjuje z zakonom določenih obveznosti, ima skupščina SR Slovenije in občinska skupščina pravico in dolžnost, da nastopijo proti taki skupnosti z
začasnimi ukrepi družbenega varstva samoupravnih pravic in
dolžnosti.
86. člen
če samoupravna interesna skupnost za področje določene
dejavnosti oziroma zadeve posebnega družbenega pomena
ne odloči o vprašanju, od katerega je bistveno odvisno njeno
delo in je s tem bistveno opravljanje te dejavnosti, lahko
skupščina družbenopolitične skupnosti s svojo odločitvijo
začasno uredi tako vprašanje.
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Skupščina družbenopolitične skupnosti zadrži splošni akt
samoupravne interesne skupnosti, ki ureja vprašanja splošnega družbenega pomena za občane, delovne ljudi ali za
organizacije združenega dela, združene v samoupravni interesni skupnosti, če je v nasprotju z zakonom, z aktom oziroma
samoupravnim sporazumom, s katerim se urejajo pravice
občanov, delovnih ljudi oziroma organizacij združenega dela,
združenih v samoupravni interesni skupnosti, ali če krši te
pravice, interese ali splošne družbene interese.
91. člen
Če skupščina družbenopolitične skupnosti zadrži splošni
akt samoupravne interesne skupnosti, določi hkrati tudi rok, v
katerem mora pristojni organ samoupravne interesne skupnosti razpravljati o zadržanem splošnem aktu ter sprejeti
potrebne spremembe ali dopolnitve zadržanega akta. Če pristojni organ samoupravne interesne skupnosti v določenem
roku ne razpravlja in ne sklepa o zadržanem splošnem aktu,
ne sprejme zahtevanih sprememb in dopolnitev, predloži
skupščina družbenopolitične skupnosti tak splošni akt, če ni v
skladu z ustavo ali je v nasprotju z zakonom, ustavnemu
sodišču, če je v nasprotju s samoupravnim sporazumom o
ustanovitvi samoupravne interesne skupnosti, družbenim dogovorom, drugim samoupravnim sporazumom ali drugim
splošnim aktom, pa pristojnemu sodišču združenega dela.
Če so z zadržanim aktom hudo kršene pravice delovnih
ljudi, občanov oziroma organizacij združenega dela, združenih v samoupravnih interesnih skupnostih, lahko skupščina
družbenopolitične skupnosti za čas, dokler sodišče ne odloči
XI

o zadržanem aktu, sama s svojim splošnim aktom začasno
uredi zadovoljevanje ogroženih pravic.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
92. člen
Udeleženci svobodne menjave dela na področju izobraževanja, raziskovalne dejavnosti, kulture, zdravstvenega varstva, socialnega varstva ali kakšne druge družbene dejavnosti, so dolžni svoje samoupravne sporazume in druge samoupravne splošne akte uskladiti z določbami tega zakona najkasneje do 31. decembra 1980, če ni za posamezne dejavnosti
s posebnim zakonom določeno drugače.
V enakem roku morajo uskladiti svoje samoupravne sporazume in druge splošne akte udeleženci svobodne menjave
dela na področju komunalnih dejavnosti, stanovanjskega gospodarstva, energetike, vodnega gospodarstva, prometa in
zvez in drugih dejavnosti materialne proizvodnje, v katerih
pridobivajo izvajalci dohodek po načelih svobodne menjave
dela.

delavci v delovni skupnosti, ki v delovni organizaciji ali
drugi organizaciji združenega dela opravljajo administrativno-strokovna, pomožna ali tem podobna dela skupnega
pomena za več temeljnih organizacij v njeni sestavi in delavci
v delovni skupnosti, ki opravljajo takšna dela v kmetijski ali
drugi zadrugi, banki ali zavarovalni skupnosti,
delavci v delovni skupnosti, ki opravljajo dela za samoupravno interesno skupnost ali za drugo samoupravno organizacijo ali skupnost oziroma za njihovo združenje, za družbenopolitično organizacijo ali drugo družbeno organizacijo oziroma društvo,
in uporabniki njihovih storitev,
so dolžni uskladiti svoje samoupravne sporazume in druge
splošne akte z določbami tega zakona najkasneje v roku
enega leta od dneva uveljavitve tega zakona.
94. člen
Za delavce v delovnih skupnostih, ki opravljajo dela za
organe družbenopolitične skupnosti, veljajo glede uresničevanja in urejanja medsebojnih odnosov udeležencev v svobodni menjavi dela, njihovih pravic, obveznosti in odgovornosti
ter pridobivanja dohodka določbe posebnega zakona.

93. člen
Delavci v temeljnih organizacijah, ki za delovno organizacijo ali drugo organizacijo združenega dela opravljajo določena strokovna dela skupnega pomena,
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95. člen
Ta zakon začne veljati trideseti dan po objavi v »Uradnem
listu SRS«.

poročevalec

OBRAZLOŽITEV
k predlogu zakona o skupnih osnovah
svobodne menjave dela
Skupščina SR Slovenije je na sejah zborov dne 6. decembra
1978 sprejela osnutek zakona o skupnih osnovah svobodne
menjave dela.
O osnutku zakona so pred sejami zborov skupščine razpravljali odbor za družbenoekonomske odnose, odbora za
družbenopolitični sistem in odbor za finance zbora združenega deta, odbor za družbenopolitični in komunalni sistem,
odbor za družbenoekonomske odnose in razvoj in odbor za
finance zbora občin, odbor za družbenoekonomske odnose
in odbor za družbenopolitični sistem družbenopolitičnega
zbora ter zakonodajnopravna komisija Skupščine SR Slovenije. Mnenja, predloge za dodelavo in dopolnitev ter pripombe k osnutku zakona so skupščini posredovali pismeno:
zbori občinske skupščine Celje, družbenopolitične organizacije v občini Celje, svet za družbene dejavnosti občine Celje,
organi samoupravnih interesnih skupnosti, krajevnih skupnosti in temeljnih organizacij v tej občini, ter skupina delegatov
na področju gospodarstva, 1. okoliš, s sedežem v občini
Celje; skupščina občine Kranj; skupini delegatov za Skupščino SR Slovenije v občini Laško; skupine delegatov za zbor
združenega dela in zbor občin z gospodarskega področja, 35.
okoliš, občina Ljubljana Bežigrad; skupina delegatov v zboru
združenega dela za področje državnih organov iz občine
Ljubljana Center; skupina delegatov 38. okoliša za področje
gospodarstva in 2. okoliša za prosvetnokulturno področje iz
občine Ljubljana Šiška; skupina delegatov 16. okoliša s področja gospodarstva za zbor združenega dela Skupščine SR
Slovenije, skupina delegatov za zbor občin in zbori skupščine
občine Maribor; izvršni svet skupščine občine Murska Sobota; skupščina delegatov za zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije s socialnozdravstvenega področja občine
Murska Sobota; skupina delegatov 19. okoliša, gospodarsko
področje v občini Lendava na podlagi predlogov izvršnega
sveta in zborov občinske skupščine Lendava; skupina delegatov v zbor združenega dela za področje gospodarstva ter za
zbor občin Skupščine SR Slovenije iz Žalca; izvršni odbor
skupščine izobraževalne skupnosti Slovenije; skupščina
zdravstvene skupnosti Slovenije, po predhodni razpravi v
občinskih in regionalnih skupnostih; skupščina izobraževalne
skupnosti za gozdarstvo; skupščina kulturne skupnosti Slovenije; skupščina raziskovalne skupnosti Slovenije; skupščina telesnokulturne skupnosti Slovenije; delovna skupnost
Višje upravne šole Univerze v Ljubljani.
Svoja stališča, mnenja in predloge v zvezi z osnutkom
zakona so Skupščini SR Slovenije poslali tudi predsedstvo
Gospodarske zbornice Slovenije, svet za družbenoekonomske odnose in ekonomsko politiko ter svet za družbenopolitični sistem pri predsedstvu RK SZDL Slovenije, sekretariat
predsedstva republiškega sveta zveze sindikatov Slovenije in
komisija za ekonomske in dohodkovne odnose občinskega
sveta zveze sindikatov iz Nove Gorice.
O osnutku zakona je razpravljal tudi republiški svet za
vprašanja družbene ureditve, kateremu je Izvršni svet Skupščine SR Slovenije kot predlagatelj osnutka zakona pred
razpravo v zborih skupščine posredoval nekaj dilem, ki v
razpravah na izvršnem svetu in njegovih telesih niso bile
povsem razčiščene. Razprava v republiškem svetu za vprašanja družbene ureditve je dala nekaj možnih rešitev nerazščiščenih vprašanj in druge sugestije za izboljšanje besedila
osnutka zakona.
Izvršni svet je predloge republiškega sveta proučil in obvestil Skupščino SR Slovenije, da jih bo upošteval pri dograjevanju besedila v predlogu zakona v tem smislu, da bo v enem
prvih členov navedeno, kje vse se svobodna menjava odvija,
katera področja svobodne menjave dela se opredeljujejo s
tem zakonom; da bo bolj razčlenjena svobodna menjava dela,
ki se uresničuje med uporabniki in izvajalci neposredno; da
bo ponovno proučil in ustrezno opredelil odnose, ki so podlaga za posamezne institucionalizirane oblike svobodne menjave dela in s tem v zvezi položaj enot, temeljnih skupnosti,
samoupravnih interesnih skupnosti, skupnosti samoupravnih
interesuih skupnosti oziroma njihovih zvez; da bo ponovno
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proučil in v skladu z zakonom o združenem delu opredelil vire
za pridobivanje dohodka s svobodno menjavo dela; da bo
določbe o planiranju v tem zakonu uskladil z določbami
republiškega zakona o sistemu planiranja, ki je v pripravi in
upošteva splošno bilanco sredstev; da bo opredelil pristojnosti in opravila skupščine samoupravne interesne skupnosti, in
sicer predvsem v tem smislu, da je skupščina mesto dogovarjanja; da bo okvirno opredeljeno, kdaj skupščina samoupravne interesne skupnosti, ki je del skupščinskega sistema,
nastopi kot zbor skupščine družbenopolitične skupnosti; da
bo določbe o razreševanju sporov in varstvu samoupravnih
pravic prilagodila določbam zakona o samoupravnih sodiščih.
Družbenopolitični zbor Skupščine SR Slovenije je ob sprejemanju osnutka zakona o skupnih osnovah svobodne menjave dela sprejel stališča, da je treba v predlogu zakona
natančneje opredeliti posamezne oblike svobodne menjave
dela, ki bodo temeljnim organizacijam, krajevnim skupnostim, samoupravnim interesnim skupnostim in drugim samoupravnih organizacijam in skupnostim ter društvom in
posameznikom omogočile ustrezno združevanje sredstev za
izvajanje dejavnosti, nalog in programov; da naj bodo načela
posameznih oblik svobodne menjave dela opredeljena tako,
da bo mogoče v posebnih zakonih in samoupravnih sporazumih podrobneje urediti oblike svobodne menjave dela glede
na specifičnosti subjektov in dejavnosti v okviru posameznih
oblik interesnega povezovanja, pri tem pa naj zakon omogoči
uveljavljanje tudi nekaterih elementov tržnih zakonitosti; da je
oblikovanje cen storitev bistven element svobodne menjave
dela; naj zakon zagotovi, da bodo dogovorjeni elementi cen in
dohodek v medsebojni odvisnosti; da naj pri pripravi predloga
zakona predlagatelj upošteva stališča, mnenja in predloge,
izražene na sejah delovnih teles zbora in na seji družbenopolitičnega zbora.
Zbor združenega dela in zbor občin sta na ločenih sejah
sprejela sklep, da se osnutek zakona o skupnih osnovah
svobodne menjave dela s predlogom za nadaljnjo dodelavo in
dopolnitev osnutka tega zakona sprejmeta; da predlog zakona pripravi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije in pri tem
upošteva stališča družbenopolitičnega zbora, predloge, pripombe in mnenja delovnih teles skupščine in zbora, stališča
skupščin samoupravnih interesnih skupnosti, pripombe skupin delegatov in predloge oziroma pripombe, dane v razpravi
na seji zbora.
I.
V predlogu zakona je upoštevana pretežna večina predlogov, mnenj, stališč in pripomb, ki so jih dali delegati ozirorria
skupine delegatov pismeno aH na sejah delovnih teles, organi
družbenopolitičnih skupnosti in organizacij; izvršni odbori in
skupščine samoupravnih interesnih skupnosti, sveti pri predsedstvu SZDL, sekretariat republiškega sveta zveze sindikatov, republiški svet za vprašanja družbene ureditve, zakonodajnopravna komisija in zbori Skupščine SRS.
Tako predlog natančneje opredeljuje področja, kjer se svobodna menjava dela uresničuje, kjer se ti družbenoekonomski
odnosi uveljavljajo. Oblike svobodne menjave dela so razširjene tudi na svobodne poklice, umetnike, odvetnike, ki nudijo
pravno pomoč občanom v odnosih svobodne menjave dela
itd. Razčlenjeni so pojmi »svobodna menjava dela«, »po načelih svobodne menjave dela«, »primerno načelom svobodne
menjave dela«, itd. Jasneje in natančneje so opredeljeni izvajalci in uporabniki. To ne velja samo glede že omenjene
razširitve na svobodne poklice, med izvajalci navaja sedaj
predlog zakona tudi družbene organizacije in društva, ki
pridobivajo sredstva za izvajanje svojih nalog in ciljev tudi s
svobodno menjavo deta (planinska društva, Rdeči križ itd.).
Hkrati se občani, organizirani v društvih, pojavljajo tudi kot
uporabniki.
Dopolnjeni in razčlenjeni so členi o družbenoekonomskih
odnosih, natančneje je opredeljen predmet svobodne menjave dela, kakor tudi obveznosti in odgovornosti med udeleženci svobodne menjave dela. Izpopolnjene so določbe o
normativih in standardih, še posebej za primere, ko gre za
obvezno enotno zagotavljanje pravic, pa tudi viri, merila in
osnove za pridobivanje dohodka s svobodno menjavo dela.
Cena oziroma povračilo je bolj zavisna od ustvarjenega doXIII

hodka uporabnikov, ob instrumentih, ki zagotavljajo enakopraven družbenoekonomski položaj udeležencev v svobodni
menjavi deta.
V skladu z določbami ustave in zakona o združenem delu
zakon omenja tudi pogodbo.
Predlog zakona nadalje opredeljuje, da poleg samoupravnih sporazumov o temeljih planov in drugih samoupravnih
sporazumov, ki urejajo svobodno menjavo dela, tudi dogovori
o temeljih družbenega piana družbenopolitične skupnosti
urejajo odnose v svobodni menjavi dela. V primeru, da samoupravne interesne skupnosti v tem dogovoru prevzemajo določene obveznosti in odgovornosti, so sopodpisnice tega
dogovora.
Pri delu na predlogu zakona je bilo v zvezi s stališčem
republiškega sveta za vprašanja družbene ureditve precej
dilem glede tega, naj se v zakonu opredeli bilanca sredstev.
Glede na to, da vprašanje bilance sredstev ni posebnost
odnosov v svobodni menjavi dela in da bo moral to vprašanje
celovito - in širše, kot je bilo dosedaj zamišljeno - reševati
zakon o sistemu planiranja in družbenem planu SR Slovenije,
v predlogu zakona o skupnih osnovah svobodne menjave
dela bilanca sredstev ni opredeljena.
Bolj jasne in določene so določbe o vplivu izvajalcev v
svobodni menjavi dela na rast družbene produktivnosti in rast
dohodka in razmerja do formiranja cen oziroma povračil.
Razčlenjeni so elementi cene, precizneje je opredeljena razširjena reprodukcija v skladu z zakonom o razporejanju in
delitvi dohodka. Pri tem je dana možnost, da delavci temeljnih
organizacij izvajalcev združujejo del sredstev amortizacije, pa
tudi rezerv. Zlasti glede sredstev rezerv je v predlogu zakona
predlagana rešitev novost.
Razlike od osnutka so zlasti v določbah o oblikah svobodne
menjave dela. Predlog zakona govori o neposredni menjavi
dela, o svobodni menjavi dela v krajevni skupnosti in v samoupravni interesni skupnosti oziroma po njej. V zvezi z
enotami in temeljnimi skupnostmi v samoupravni interesni
skupnosti kot tudi glede sodelovanja uporabnikov v organih
upravljanja izvajalskih delovnih organizacij so v besedilu
predloga zakona izvedene pomembne spremembe.
Določbe o solidarnosti so dopolnjene, natančneje je opredeljeno, kdaj se sredstva solidarnosti zagotavljajo, pri tem pa
je osnova enotni program z dogovorjenimi normativi in standardi. Pri tem je termin »prelivanje sredstev« odpravljen.
Določbe o samoupravnih interesnih skupnostih so dopolnjene, zlasti glede posebnih skupnosti, kakor tudi glede pristojnosti skupščine samoupravne interesne skupnosti, ki je
opredeljena kot mesto sporazumevanja in dogovarjanja. V
skladu z danimi pripombami in predlogi so določbe o pristojnosti skupščin samoupravnih interesnih skupnosti, ki so del
skupščinskega sistema, razdelane in dopolnjene.
Določbe o samoupravnih interesnih skupnostih materialne
proizvodnje so v celoti usklajene z določbami zakona o združenem delu.
Vsi ti posegi so seveda terjali razširitev besedila od 73
členov v osnutku na 95 členov v predlogu zakona. Dopolnitve
paniso izvedene samo z vnašanjem novih členov, temveč tudi
s smiselnim dopolnjevanjem in spremembo dosedanjih členov. Sprejeti pa niso bili predvsem tisti predlogi za spremembe in dopolnitve, ki
1. zadevajo posamezna ožja področja dejavnosti in jih bo
zato treba obravnavati v posebnih zakonih za posamezna
področja družbene reprodukcije, ne pa v zakonu o skupnih
osnovah svobodne menjave dela, in
2. niso v skladu z ustavo ali zakonom o združenem delu
(npr. predlog, naj se odnosi v svobodni menjavi dela urejajo
samo s samoupravnim sporazumom, ne pa tudi s pogodbo,
ustava in zakon o združenem delu pa v določenih primerih
govorita o pogodbi).
II.
1. Poglavje »Splošne določbe« je razširjeno, bolj jasno je
formulirano besedilo posameznih členov in črtano besedilo
členov, ki se v naslednjih poglavjih ponavlja. Vnešen je člen
(1. člen), ki z namenom, da bi jasneje opredelili vsebino
zakona, navaja, kje vse se svobodna menjava dela odvija in
katera področja svobodne menjave dela se opredeljujejo s
tem zakonom. Izpopolnjena je opredelitev izvajalcev (3. člen),
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po kateri so izvajalci v svobodni menjavi dela lahko tudi
delovni ljudje, ki z osebnim delom samostojno kot poklic
opravljajo umetniško ali kakšno drugo kulturno, odvetniško
aH drugo poklicno dejavnost. Člen osnutka, ki je določal, kdo
pridobiva dohodek s svobodno menjavo dela, je navajal tudi
delavce, ki pridobivajo dohodek po načelih svobodne menjave dela in delavce, ki ga pridobivajo primerno načelom
svobodne menjave dela. V predlogu zakona to osnov obravnavajo trije členi (4., 5. in 6. člen), pri čemer je dana opredelitev odnosov, ki pogojujejo pridobivanje dohodka po načelih
svobodne menjave dela. V tem poglavju je nova določba o
odgovornosti udeležencev svobodne menjave dela za redno
in pravočasno izpolnjevanje obveznosti, ki so jih prevzeli v
samoupravnih sporazumih (10. člen) in določba, da so delavci
v temeljni organizaciji ali delovni skupnosti v primeru, če ne
dosegajo rezultatov ali obsega storitev ali proizvodov, ali če
ne morejo izpolnjevati v samoupravnem sporazumu prevzetih
obveznosti, dolžni ukrepati za odpravo vzrokov, in če s temi
ukrepi ne uspejo, dolžni sprožiti postopek pri ostalih udeležencih samoupravnega sporazuma, da ugotovijo vzroke in
skupaj z njimi sprejmejo ustrezne ukrepe (11. člen). Dopolnjene so določbe o planiranju in usklajene z določbami delovnega osnutka zakona o sistemu planiranja in družbenem
planu Slovenije (12. do 15. člen). Kolikor bo razprava o navedenem delovnem osnutku dopolnila ali spremenila določbe o
planiranju na področjih svobodne menjave dela, bo treba
vnesti ustrezne spremebe in dopolnitve tudi v ta predlog
zakona.
V besedilu členov tega poglavja so v skladu z danimi predlogi in mnenji izvedene tudi druge manjše spremembe in
dopolnitve.
2. V poglavju »Odnosi med uporabniki in izvajalci v svobodni menjavi dela« so v skladu z danimi predlogi, mnenji in
stališči izvedene manjše spremembe in dopolnitve v posameznih členih, nekateri členi pa so bistveno dopolnjeni, deloma pa tudi spremenjeni.
Predvsem je dopolnjena določba o ceni oziroma povračilu,
ki se določa glede na ustvarjeni dohodek uporabnikov, upoštevajoč medsebojno odvisnost ter vzajemnost in solidarnost
udeležencev v svobodni menjavi dela (drugi odstavek 24.
člena). Dodana je določba, da temeljne organizacije družbenih dejavnosti lahko s samoupravnim sporazumom združujejo del sredstev iz amortizacije (26. člen, b/). Te temeljne
organizacije lahko s samoupravnim sporazumom tudi združujejo sredstva rezerv v sklad skupnih rezerv. Uporaba tako
združenih sredstev se uredi s samoupravnim splošnim aktom
oziroma zakonom. Rezerve se praviloma uporabljajo proti
obveznem vračilu, če s samoupravnim splošnim aktom oziroma zakonom ni drugače določeno (26. člen, e/ drugi, tretji
in četrti odstavek). Povsem na novo je napisana in usklajena z
določbami zakona o združenem delu določba o virih za oblikovanje sredstev za izpolnjevanje obveznosti v svobodni menjavi dela (29. člen). Dopolnjena je tudi določba o solidarnostnem zagotavljanju sredstev (32. člen), in dodana določba o
vzajemnem združevanju sredstev (33. člen).
3. Struktura poglavja »Uresničevanje svobodne menjave
dela« je zaradi sprememb in dopolnitev členov v tem in drugih
poglavjih precej spremenjena. Prva je določba, da uresničujejo uporabniki in izvajalci svobodno menjavo dela neposredno, po krajevni skupnosti in v samoupravni interesni skupnosti oziroma po njej (35. člen), nato sledi določba, da delavci
v temeljnih organizacijah in delovnih skupnostih ter samoupravno organizirani delovni ljudje in občani, ko v svojih pianih
opredelijo svoje potrebe in interese opredelijo tudi sredstva
za zagotavljanje teh potreb in interesov, hkrati pa tudi odločijo katere bodo zadovoljevali z neposredno menjavo dela,
katere v krajevni skupnosti in katere v samoupravni interesni
skupnosti oziroma po njej (36. člen). V naslednjih členih so
načelne določbe o neposredni svobodni menjavi dela (37. do
40. člen), o svobodni menjavi dela v krajevni skupnosti (41.
člen) in o svobodni menjavi dela v samoupravni interesni
skupnosti (42. člen). Sledijo podpoglavja a) Uresničevanje
svobodne menjave dela na poaročju družbenih dejavnosti, b)
Uresničevanje svobodne menjave dela med delavci v temeljni
organizaciji materialne proizvodnje in uporabniki njihovih
storitev, c) Uresničevanje svobodne menjave dela med delavci
v delovnih skupnostih in delavci v temeljnih organizacijah,
delovnih organizacijah in drugih oblikah združevanja dela in
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sredstev, č) Uresničevanje svobodne menjave deta delavcev v
delovnih skupnostih, ki opravljajo dela za samoupravne interesne skupnosti, družbenopolitične in druge družbene organizacije in društva, d) Uresničevanje svobodne menjave dela v
krajevni skupnosti.
Glede na to, da je bilo danih precej pripomb in predlogov na
določbe tega poglavja, je besedilo členov spremenjeno in
dopolnjeno. Pri predlogih za spremembo besedila členov v
podpoglavjih gre v glavnem za stilistične popravke in črtanje
nepotrebnih ponavljanj.
4. V zvezi s poglavjem »Samoupravno organiziranje udeležencev svobodne menjave dela« je bilo relativno največ bistvenih predlogov za spremembe in dopolnitve. Zato je bilo
potrebno dopolniti ali preformulirati vrsto členov, tako najprej
določbo, kdo odloča o sredstvih za zadovoljevanje potreb in
interesov (62. člen) in določbo o soodločanju uporabnikov v
organih opravljanja izvajalskih organizacij (63. člen). Vsebinsko je bilo treba dopolniti določbe o ustanovitvi samoupravne
interesne skupnosti in posebne samoupravne interesne skupnosti in njihovem združevanju v republiško samoupravno
interesno skupnost, zvezo ali združenje samoupravnih interesnih skupnosti (65. do 69. člen). Vnesti je bilo treba določbo o
sodelovanju samoupravnih interesnih skupnosti (70. člen) in
sodelovanje teh skupnosti, njihovih združenj ali zvez na ravni
republike z ustreznimi interesnimi skupnostmi drugih republik in pokrajin (72. člen). Določbe o enoti ali temeljni skupnosti samoupravne interesne skupnosti je bilo glede na pripombe zakonodajnopravne komisije uskladiti z ustavnimi določbami in v skladu s predlogi dopolniti (73. in 74. člen). Glede
na obveznost predlagatelja, da v predlogu zakona opredeli
opravila skupščine samoupravne interesne skupnosti kot mesta dogovarjanja, vsebuje predlog določbo, da je skupščina
samoupravne interesne skupnosti mesto za sporazumevanje
o svobodni menjavi dela med uporabniki in izvajalci in nato
našteva njene pristojnosti, da namreč skupščina pripravlja in
sestavlja predloge samoupravnih sporazumov o temeljih planov, predloge o medsebojnih pravicah, obveznostih in odgovornosti, predloge sklepov itd., o katerih odločajo člani skupnosti. Skupščina sprejema plan samoupravne interesne skupnosti, vendar šele, ko so člani samoupravne interesne skup-
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nosti sprejeli samoupravne sporazume o temeljih planov (75.
člen). Ko predlog zakona določa, da ima skupščina samoupravne interesne skupnosti dva zbora - zbor uporabnikov in
zbor izvajalcev, rešuje tudi primer, ko na območju občine ni
organiziranih izvajalcev (četrti odstavek 74. člena). Predlog
zakona določa, da pet z ustavo določenih samoupravnih
interesnih skupnosti enakopravno z ustreznimi zbori družbenopolitične skupnosti sprejema zakona in druge splošne akte
s svojega področja ter odloča o splošni politiki, razvoju in
drugih pomembnih vprašanjih s svojega področja (76. člen).
5. K določbama v poglavju »Reševanje sporov« je bila dana
le ena pripomba, da namreč presegata okvire zakona. Predlagatelj je mnenja, da sta določbi tega poglavja zaradi celovitega urejanja materije skupnih osnov svobodne menjave dela
potrebni
6. V poglavju »Začasni ukrepi za varstvo samoupravnih
pravic in družbene lastnine« so razen stilističnih dopolnitev v
besedilu osnutka dane določbe prilagojene določbam zakona
o samoupravnih sodiščih in razmejene oblike in ukrepi družbenega varstva (motnje v samoupravnih odnosih, oškodovanje družbenih interesov) od nadzorstva nad zakonitostjo dela.
V osnutku združene ukrepe družbenopolitične skupnosti
predlog zakona deli na začasne ukrepe družbenega varstva,
ki jih uporabi skupščina družbenopolitične skupnosti v primeru, da v samoupravni interesni skupnosti nastopijo motnje
v samoupravnih odnosih ali da so oškodovani družbeni interesi (85. in 86. člen) od dolžnosti družbenopolitične skupnosti, da nadzoruje zakonitost dela samoupravne interesne
skupnosti (87. do 91. člen).
7. Na poglavje »Prehodne in končne določbe« ni bilo pripomb oziroma predlogov za drugačno besedilo, zato predlagatelj ni vnesel sprememb ali dopolnitev v člene osnutka.
Glede na to, da bo treba pristopiti k pripravam za srednjeročni
plan 1981 do 1985 pa bi bilo primerno, da se preverijo roki,
dani v predlogu zakona in da se določi, da morajo biti samoupravni sporazumi o temeljih plana in vsi drugi akti, ki se bodo
v zvezi s svobodno menjavo dela sprejemali potem, ko bo ta
zakon začel veljati (to je trideseti ali kateri drugi dan po objavi
v Uradnem listu SR Slovenije), v skladu s tem zakonom.
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Osnutek zakona o družbenih svetih
/ESA-123/
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Za popolnejše uveljavljanje organiziranega družbenega
vpliva na razvoj ter zagotavljanje demokratičnega samoupravnega družbenega odločanja z doslednim izvajanjem delegatskega sistema, za organizirano ustvarjalno spodbujanje razvoja socialističnih, samoupravnih, družbenoekonomskih in
političnih odnosov ter za čim širši družbeni vpliv na izvrševanje funkcije oblasti ter določanje in uresničevanje družbene
politike in za upravljanje drugih družbenih zadev, lahko organi družbenopolitičnih skupnosti, družbenopolitične organizacije, določene znanstvene, strokovne in drgge samoupravne organizacije in skupnosti ter družbene organizacije
(v nadaljnjem besedilu: udeleženci v delu sveta) pri uresničevanju svojih pravic, obveznosti in odgovornosti skupaj ustanavljajo družbene svete.
Družbeni sveti se ustanavljajo kot oblika organizirane demokratične izmenjave in usklajevanja mnenj, medsebojnega
sodelovanja in posvetovanja o načelnih vprašanjih v zvezi z
določanjem in izvajanjem družbene politike in razvojem socialističnih samoupravnih odnosov, kot ludi za pomoč pri
pripravljanju, sprejemanju in izvajanju družbenih in samoupravnih odločitev.
Delo družbenih svetov temelji na znanstvenih dosežkih,
progresivni družbeni zavesti in samoupravni praksi ter na
strokovnem znanju in izkušnjah.
2. člen
Družbeni sveti v Socialistični republiki Sloveniji se ustanavljajo in delujejo v skladu z določbami I. dela zakona o družbenih svetih (Uradni list SFRJ, št.
) in s tem zakonom.
Ta zakon ureja skupne osnove za ustanavljanje in delovanje
družbenih svetov družbenopolitičnih skupnosti, družbenih
svetov in drugih oblik delovanja po načelih družbenih svetov.
II. DRUŽBENI SVETI DRUŽBENOPOLITIČNIH
SKUPNOSTI
3. člen
Družbeni sveti družbenopolitičnih sskupnosti pri izvrševanju svoje funkcije dajejo pobude in obravnavajo načelna
vprašanja v zvezi z določanjem politike in pripravo zakonov,
drugih predpisov in splošnih aktov, družbenih dogovorov in
samoupravnih sporazumov ter obravnavajo načelna vpvprašanja v zvezi z izvajanjem določene politike in izvrševanjem
zakonov, drugih predpisov in splošnih aktov, družbenih dogovorov in samoupravnih sporazumov.
poročevalec

4. člen
Družbeni sveti Socialistične republike Slovenije in družbeni
sveti občin ter skupnosti občin kot posebnih družbenopolitičnih skupnosti se glede n^i potrebe in značilnosti razvoja
družbenopolitičnih in družbenoekonomskih odnosov na posameznih področjih ustanovijo za posamezna ali za več sorodnih področij družbenega življenja.
5. člen
Družbeni sveti Socialistične repulike Slovenije se ustanavljajo in odpravljajo s posebnimi zakoni na podlagi poprejšnjega dogovora udeležencev v delu ustreznega sveta; družbene svete občin in skupnosti občin kot posebnih družbenopolitičnih skupnosti pa te družbenopolitične skupnosti ustanavljajo z odloki na podlagi poprejšnjega dogovora udeležencev v delu ustreznega sveta.
Pobudo za ustanovitev ali odpravo družbenega sveta lahko
sproži vsak zainteresiran udeleženec v delu sveta, s tem da
drugim udeležencem predlaga sklenitev dogovora o ustanovitvi oziroma o odpravi družbenega sveta.
6. člen
Izhajajoč iz svoje ustavne odgovornosti ter svojih pravic in
dolžnosti so lahko udeleženci v delu družbenih svetov družbenopolitičnih skupnosti:
a) v družbenih svetih Socialistične republike Slovenije:
Skupščina Socialistične republike Slovenije, Predsedstvo Socialistične republike Slovenije, Izvršni svet Skupščine Socialistične republike Slovenije, Socialistična zveza delovnega
ljudstva Slovenije, Zveza komunistov Slovenije, Zveza sindikatov Slovenije, Zveza združenj borcev NOV, Zveza socialistične mladine Slovenije in Gospodarska zbornica Slovenije,
kot tudi posamezne znanstveno-raziskovalne organizacije in
druge samoupravne organizacije in skupnosti ter družbene
organizacije;
b) v družbenih svetih občine oziroma skupnosti občin kot
posebne družbenopolitične skupnosti: organi in organizacije
v občini oziroma skupnosti občin, ki ustrezajo organom in
organizacijam iz prejšnje točke.
Udeleženci v delu posameznega družbenega sveta se izmed
organov in organizacij iz prejšnjega odstavka določijo z aktom o ustanovitvi družbenega sveta na podlagi poprejšnjega
dogovora.
7. člen
Udeleženci v delu družbenega sveta določajo delegate za
delo v svetu v skladu s svojimi akti in poslovnikom družbenega sveta glede na vprašanja, ki jih svet obravnava. Smernice delegatom za delo v družbenem svetu oblikujejo ustrezni
organi ali v ta namen posebej oblikovana telesa udeležencev v
delu sveta.

8. člen
Predsednika družbenega sveta družbenopolitičnih skupnosti izvoli družbeni svet na podlagi dogovora udeležencev v
delu sveta.
Z aktom o izvolitvi predsednika družbenega sveta se določi
tudi čas trajanja njegove funkcije.
Predsednik družbenega sveta ima lahko namestnika, ki ga
določijo udeleženci v delu sveta.
9. člen
Predsednik družbenega sveta sklicuje seje sveta, predlaga
dnevni red seje in ji predseduje, skrbi za izvrševanje sklepov
sej sveta in opravlja druge naloge, za katere ga pooblastijo
udeleženci v delu družbenega sveta.
če je predsednik družbenega sveta odsoten ali zadržan in
zato ne more opravljati svojih nalog, nima pa namestnika, ga
na podlagi dogovora udeležencev v delu sveta nadomešča
eden od delegatov udeležencev.
10. člen
Družbeni svet družbenopolitične skupnosti oblikuje svoj
koordinacijski odbor v stalni sestavi. Člane koordinacijskega
odbora imenujejo udeleženci v delu sveta na podlagi medsebojnega dogovora; koordinacijski odbor vodi predsednik
družbenega sveta.
Koordinacijski odbor zagotavlja na podlagi delovnega programa družbenega sveta redno dogovarjanje med udeležene
v delu sveta o pripravah sej sveta, spremlja izvajanje sklepov
sveta in opravlja druge organizacijske naloge po pooblastili
sveta.
Koordinacijski odbor določa znanstveno-raziskovalne ir
druge samoupravne organizacije ter posamezne družbenopolitične, znanstvene, strokovne in javne delavce, ki se po njegovem povabilu udeležujejo dela v družbenem svetu.
11. člen
Proučevanje posameznih strokovnih vprašanj s svojega delovnega področja lahko družbeni svet zaupa strokovnim oziroma znanstvenoraziskovalnim organizacijam ali tudi posameznim strokovnjakom oziroma znanstvenim delavcem.
Družbeni svet lahko organizira tudi posamezne delovn«
skupine, komisije in druga delovna telesa za proučitev posameznih vprašanj z delovnega področja sveta ali za priprave
stališč o posameznem vprašanju.
12. člen
Družbeni sveti iste družbenopolitične skupnosti sodelujejo
med seboj ter po dogovoru posamezna vprašanja skupnega
pomena obravnavajo na skupnih sejah.
13. člen
Družbeni svet obravnava vprašanja s svojega delovnega
področja ter oblikuje mnenja in predloge na sejah, ki jih na
podlagi delovnega programa oziroma dogovora v koordinacijskem odboru sveta sklicuje predsednik sveta.
14. člen
Družbeni svet pošlje svoja mnenja in predloge udeležencem v delu sveta in drugim organom in organizacijam, ki so
odgovorni za pripravo sklepov oziroma za odločitve o zadevah, na katere se mnenja in predlogi nanašajo.
Če ne sprejmejo mnenj oziroma predlogov družbenega
sveta, so udeleženci v delu sveta in organi oziroma organizacije iz prejšnjega odstavka dolžni o svojem stališču obvestiti
družbeni svet.
15. člen
Izvršni svet skupščine družbenopolitične skupnosti in drugi
pooblaščeni predlagatelji zakonov ter upravni organi družbenopolitične skupnosti so pri pripravah zakonov in drugih
predpisov ter splošnih aktov in pri njihovem izvajanju dolžni

obravnavati mnenja in predloge družbenih svetov ustreznih
družbenopolitičnih skupnosti.
Če izvršni svet oziroma upravni organ pri pripravi zakona,
drugega predpisa oziroma splošnega akta ali pri njihovem
izvajanju ne sprejme mnenja ali predloga družbenega sveta,
pošlje izvršni svet o tem pismeno obvestilo z navedbo razlogov skupščin pristojne družbenopolitične skupnosti in drugim udeležencem v delu družbenega sveta, upravni organ pa
izvršnemu svetu skupščine družbenopolitične skupnosti in
preko njega drugim udeležencem v delu družbenega sveta, če
gre za zadevo iz pristojnosti upravnega organa.
Pobude za obravnavanje vprašanj s področja upravnih organov daje družbenim svetom družbenopolitičnih skupnosti,
po predlogu pristojnih upravnih organov, izvršni svet skupščine družbenopolitične skupnosti.
16. člen
Strokovne službe udeležencev v delu družbenega sveta
družbenopolitične skupnosti in upravni organi družbenopolitične skupnosti, v katerih delovno področje spadajo vprašanja, ki jih obravnava družbeni svet, so dolžni na zahtevo
družbenega sveta opravljati strokovne naloge za potrebe
družbenega sveta in mu zagotoviti potrebno dokumentacijo,
podatke in druge informacije, s katerimi razpolagajo.
če upravni organ družbenopolitične skupnosti ne more
opraviti zahtevanih strokovnih nalog za potrebe družbenega
sveta, je dolžan razloge za to sporočiti izvršnemu svetu skupščine družbenopolitične skupnosti, ta pa o tem obvesti družbeni svet.
17. člen
Predstojnik upravnega organa, v katerega delovno področje spadajo vprašanja, ki jih obravnava družbeni svet, se
udeležuje dela družbenega sveta in v njem enakopravno sodeluje.
•
18. člen
Sredstva za delo družbenih svetov družbenopolitičnih
skupnosti se zagotavljajo v proračunu ustreznih družbenopolitičnih skupnosti.
Sredstva za delo družbenih svetov Socialistične republike
Slovenije se zagotavljajo v proračunu Socialistične republike
Slovenije; pogoje za delo teh družbenih svetov zagotavlja
Izvršni svet Skupščine Socialistične republike Slovenije.
19. člen
Če je zaradi obsega in značaja dela družbenega sveta
družbenopolitične skupnosti to potrebno, udeleženci v delu
družbenega sveta sporazumno imenujejo sekretarja sveta, ki
pomaga predsedniku družbenega sveta pri organiziranju dela
in drugih opravilih ter vodi strokovno službo sveta, če ni
opravljanje strokovnih nalog za potrebe družbenega sveta
zagotovljeno na drugačen način.
III. DRUŽBENI SVETI UPRAVE
20. člen
Družbeni sveti uprave se ustanovijo za posamezna upravna
področja ali za posamezne upravne organe ob pogojih in
način, kot je to določeno v zakonu o družbenih svetih (Uradni
list SFRJ, št
.....), v zakonu o temeljih sistema
državne uprave in o Zveznem izvršnem svetu ter zveznih
upravnih organih (Uradni list SFRJ, št. 23/78) in v zakonu o
sistemu državne uprave in o Izvršnem svetu Skupščine SR
Slovenije ter o republiških upravnih organih (Uradni list SRS,
št
).
21. člen
Družbeni sveti uprave zlasti obravnavajo vprašanja, ki se
nanašajo na izvajanje določene politike ter izvrševanje zakonov in drugih predpisov ter splošnih aktov; obravnavajo na
pobudo udeležencev v delu sveta predloge predpisov in
splošnih aktov, ki jih sprejemajo upravni organi; obravnavajo
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pogoje in načine uveljavljanja pravic, obveznosti in interesov
delovnih ljudi in občanov ter samoupravnih organizacij in
skupnosti, ki se uresničujejo v delu upravnih organov.
22. člen
Izhajajoč iz svojih družbenih funkcij, dolžnosti in odgovornosti, so lahko udeleženci v delu družbenih svetov uprave za
posamezne upravne organe oziroma za posamezna upravna
področja:
a) za upravne organe oziroma upravna področja iz pristojnosti Socialistične republike Slovenije: Skupščina Socialistične republike Slovenije, Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, če gre za upravno področje oziroma upravni organ,
katerega predstojnik ni član Izvršnega sveta, Zveza komunistov Slovenije, Socialistična zveza delovnega ljudstva Slovenije, Zveza sindikatov Slovenije, Zveza združenj borcev NOV,
Zveza socialistične mladine Slovenije, Gospodarska zbornica
Slovenije ter druga ustrezna splošna združenja, upravni organi za ustrezna področja, ustrezne samoupravne interesne
skupnosti ter posamezne samoupravne organizacije in skupnosti z ustreznega področja dejavnosti;
b) za upravne organe oziroma upravna področja iz občinske pristojnosti organi in organizacije v občini oziroma skupnosti občin, ki ustrezajo organom in organizacijam iz prejšnje
točke.
Udeleženci v delu posameznega družbenega sveta uprave
se izmed organov in organizacij iz prejšnjega odstavka določijo z aktom o ustanovitvi družbenega sveta na podlagi poprejšnjega dogovora.
23. člen
Družbeni sveti uprave za posamezne upravne organe oziroma za posamezna upravna področja iz pristojnosti Socialistične republike Slovenije se ustanavljajo in odpravljajo s
posebnim zakonom na podlagi poprejšnjega dogovora udeležencev v delu teh družbenih svetov; družbene svete za posamezne upravne organe oziroma za posamezna upravna področja iz občinske pristojnosti pa z odlpkom občine oziroma
skupnosti občin kot posebne družbenopolitične skupnosti na
podlagi poprejšnjega dogovora udeležencev v delu teh družbenih svetov.
24. člen
Predsednika družbenega sveta uprave imenuje družbeni
svet na podlagi dogovora udeležencev v delu sveta.
Z aktom o imenovanju predsednika družbenega sveta se
določi tudi čas trajanja njegove funkcije.
Predsednik družbenega sveta sklicuje seje sveta, predlaga
dnevni red seje in ji predseduje, skrbi za izvrševanje sklepov
sej sveta ter opravlja druge naloge, za katere ga pooblastijo
udeleženci v delu družbenega sveta.
Če je predsednik družbenega sveta odsoten ali zadržan in
zato ne more opravljati svojih nalog, ga na podlagi dogovora
udeležencev v delu sveta nadomešča eden od delegatov udeležencev.
25. člen
Glede priprave sej družbenega sveta, delovnih in drugih
teles družbenega sveta, programiranje dela in dela na sejah
sveta, se za družbene svete uprave smiselno uporabljajo
ustrezne določbe tega zakona o družbenih svetih družbenopolitičnih skupnosti.
26. člen

čeno v zakonu o sistemu državne uprave in o Izvršnem svetu
Skupščine SR Slovenije ter o republiških upravnih organih.
28. člen
Upravni organ s področja dejavnosti družbenega sveta
uprave opravlja strokovne naloge za potrebe družbenega
sveta in mu zagotavlja potrebno dokumentacijo, podatke in
informacije.
29. člen
Sredstva za delo družbenih svetov za posamezne upravne
organe ali za posamezna upravna področja se zagotavljajo v
proračunu družbenopolitične skupnosti v okviru predračuna
upravnega organa, pristojnega za zadeve s področja dejavnosti družbenega sveta.
IV. DRUGE ORGANIZIRANE OBLIKE
DELOVANJA PO NAČELIH DRUŽBENIH
SVETOV
30. člen
V Gospodarski zbornici Slovenije in v občinskih gospodarskih zbornicah se za obravnavo vprašanj v okviru nalog in
odgovornosti gospodarskih zbornic lahko oblikujejo sveti, ki
delujejo po enakih načelih kot družbeni sveti.
31. člen

T
Kadar je to potrebno zaradi zagotovitve širšega družbenega
vpliva oziroma zaradi organiziranega sodelovanja družbenopolitičnih organizacij, organov družbenopolitičnih skupnosti
in drugih zainteresiranih organizacij v pripravah pomembnih
odločitev glede razvoja in delovanja posamezne organizacije
združenega dela ali druge samoupravne organizacije in skupnosti, ki je posebnega pomena za materialni ali družbeni
razvoj posameznega območja, za družbeno reprodukcijo ali
za uresničevanje v ustavi in zakonu določenih pravic delovnih
ljudi in občanov, se lahko tudi pri posamezni organizaciji
združenega dela ali drugi samoupravni organizaciji in skupnosti ustanovi svet, ki deluje po enakih načelih kot družbeni
sveti.
32. člen
Svet iz prejšnjega člena se lahko oblikuje le, če sprejmeta
pobudo in se vključita med udeležence v delu sveta organizacija združenega dela oziroma druga samoupravna organizacija ali skupnost, pri kateri se oblikuje svet in skupščina
občine, v kateri je sedež te organizacije oziroma skupnosti.
33. člen
Svete iz 30. in 31. člena tega zakona ustanovijo organi in
organizacije - udeleženci v njihovem delu - z medsebojnim
družbenim dogovorom.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
34. člen
Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati zakon o
republiških svetih (Uradni list SRS, št. 3/75, 8/78 in 17/78); z
njim ustanovljeni republiški sveti pa nadaljujejo delo do ustanovitve republiških družbenih svetov po tem zakonu.

Družbeni sveti uprave dajejo svoja mnenja in predloge
pristojnim upravnim organom.
če je družbeni svet obravnaval določeno vprašanje iz pristojnosti upravnega organa na pobudo delovnih ljudi, občanov ali samoupravnih organizacij oziroma skupnosti, se o
mnenju oziroma predlogu družbenega sveta obvestijo tudi
pobudniki.
27. člen

OBRAZLOŽITEV

Pristojni upravni organi so dolžni obravnavati mnenja in
predloge družbenega sveta. Če upravni organ ne sprejme
mnenja ali predloga družbenega sveta, je o tem dolžan obvestiti družbeni svet in izvršni svet skupščine ustrezne družbenopolitične skupnosti v primerih in na način, kot je to dolo-

Predlog za izdajo zakona o družbenih svetih (s tezami) so
obravnavali in sprejeli zbori Skupščine Socialistične republike Slovenije na sejah 8. in 9. novembra 1978 (Družbenopolitični zbor 8. novembra 1978, Zbor združenega dela in Zbor
občin pa 9. novembra 1978). Vsi trije zbori so v svojih sklepih
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35. člen
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
SRS.
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naložili Izvršnemu svetu Skupščine SR Slovenije, da pripravi
osnutek zakona, pri tem pa upošteva pripombe, predloge in
mnenja, dana v delovnih telesih in v razpravi na sejah zborov.
Pri obravnavi predloga za izdajo zakona o družbenih svetih
so odbori pristojnih zborov upoštevali tudi predlog za izdajo
zveznega zakona o družbenih svetih (z osnutkom), ki vsebuje
temeljne sistemske rešitve. Odbor za družbenopolitični sistem Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije je
še posebej oblikoval pripombe, predloge in stališča k predlogu za izdajo in osnutku navedenega zveznega zakona. Ker
sistemske rešitve v zveznem zakonu predstavljajo izhodišče in
usmeritev za republiški zakon o družbenih svetih, so stališča
navedenega odbora glede posameznih rešitev v zveznem zakonu vsebinsko vplivala tudi na oblikovanje osnutka republiškega zakona.
Razprava v delovnih telesih in zborih Skupščine SR Slovenije je potrdila izhodišča za zakon, podana v predlogu za
izdajo zakona in tezah, dala pa je vrsto konkretnih usmeritev
za pripravo osnutka zakona. V pripravi osnutka zakona o
družbenih svetih so vse te usmeritve, izražene v posameznih
pripombah, predlogih in mnenjih, v celoti upoštevane.
Bistvena načela za zakonsko ureditev, novosti oziroma
spremembe v primerjavi s prvotnimi tezami so v osnutku
zakona predvsem naslednje:
Zakon o družbenih svetih je pripravljen kot republiški sistemski zakon, ki izhaja iz temeljnih izhodišč, danih v zveznem zakonu o družbenih svetih (osnutek tega zveznega zakona je bil sprejet - predlog zakona pa je pripravljen) pri
čemer republiški zakon ne ponavlja določb zveznega zakona,
temveč jih sistemsko dograjuje in povzema le toliko, kolikor je
neogibno potrebno zaradi razumljivosti, celovitosti in zaokroženosti posameznih določb v poglavjih o družbenih svetih
družbenopolitičnih skupnosti in družbenih svetih v upravi.
Tak pristop k urejanju materija v republiškem zakonu predpostavlja, da zvezni in republiški zakon o družbenih svetih predstavljata za uporabo v praksi celoto, iato republiški zakon razen uvodne določbe o funkciji in vlogi družbenih svetov ne povzema temeljnih določb zveznega zakona (prvo poglavje
prvega dela zveznega zakona). Republiški zakon o družbenih
svetih naj bi predstavljal (skupaj z zveznim zakonom) sistemsko podlago za ustanavljanje in delovanje vseh vrst družbenih
svetov v SR Sloveniji, konkretni republiški družbeni sveti pa
naj bi se ustanavljali in odpravljali na podlagi poprejšnjega
dogovora med udeleženci v delu sveta, s posebnimi zakoni.
Zaradi takega stališča, zavzetega v skupščinski obravnavi, se
iz zakonskega osnutka izpušča II. del prvotnih tez za zakon, ki
je vseboval določbe o ustanovitvi in delovnem področju posameznih republiških svetov; ta materija bo torej predmet posebnih zakonov.
Glede na pripombo k osnutku zveznega zakona (posredno
pa tudi k tezam za republiški zakon), da vloga družbenih
svetov še ni dovolj jasno opredeljena in bi jo bilo treba
ustrezneje izraziti, je napravljen poskus, da se v uvodnem
členu osnutka zakona širše in celovito opredeli vloga družbenih svetov kot institucije v sistemu socialistične samoupravne
demokracije. Ker je celovita sistemska opredelitev vloge in
funkcije družbenih svetov stvar zveznega zakona, smo v uvodnem členu povzeli določbo iz pripravljenega predloga zveznega zakona.
V poglavju o družbenih svetih družbenopolitičnih skupnosti
so bile upoštevane pripombe glede teze o družbenih svetih
občin oziroma skupnosti občin kot posebnih družbenopolitičnih skupnosti. Ker so bila izražena mnenja, da ni primerna
zakonska zahteva, da se v občinah ustanovi najmanj en družbeni svet za obravnavanje družbeno pomembnih političnih in
ekonomskih vprašanj, je v osnutku zakona taka usmeritev
opuščena ter je namesto tega v novem, 4. členu dana le
splošna usmeritev, ki velja tako za družbene svete SR Slovenije kot za družbene svete občin in skupnosti občin, namreč
da se ti družbeni sveti ustanavljajo glede na potrebe in značilnosti razvoja družbenopolitičnih in družbenoekonomskih odnosov na posameznih področjih, s tem da se ustanovijo za
posamezna ali za več sorodnih področij družbenega življenja.
Glede na določbo 16. člena osnutka zveznega zakona o
družbenih svetih in temu ustrezno 6. tezo republiškega zakona so bila v razpravi v skupščinskih telesih izražena mnenja, da ni primerno predvideti za vse družbene svete ustreznih
družbenopolitičnih skupnosti enoten krog udeležencev, temIV

več naj bi bili ti navedeni le okvirno, primeroma, medtem ko
naj bi udeleženci glede konkretnih družbenih svetov sami
dogovorno sklepali o tem, ali se vključijo v posamezen družbeni svet glede na svoje družbene funkcije, dolžnosti in odgovornosti. To mnenje je upoštevano v vsebini novega 6. člena
osnutka zakona - medtem ko taka rešitev v zveznem zakonu
še ni bila pripravljena in bo zato potrebno v nadaljni pripravi
zakona upoštevati tudi temeljno rešitev, kakršna bo dokončno sprejeta v zveznem zakonu. Enako mnenje ter vsebinsko enaka rešitev je oblikovana tudi glede sestave udeležencev družbenih svetov v upravi (20. člen osnutka zakona). Taka
prožnejša in naravi družbenih svetov tudi sicer ustreznejša
ureditev sestave družbenih svetov hkrati tudi bolje uresničuje
načelo odprtosti družbenih svetov.
Glede na izražene pripombe, da ni primerno za vse družbene svete družbenopolitičnih skupnosti enotno predvideti
koordinacijski odbor, je ustrezna določba v zakonskem
osnutku tej pripombi smiselno sledila tako, da je sestava
koordinacijskega odbora posameznega sveta prepuščena dogovoru med udeleženci v delu družbenega sveta.
Ker so bile dane tudi pripombe glede določb o namestniku
predsednika družbenega sveta, se v osnutku zakona funkcija
izvojenega namestnika predvideva le kot možnost, sicer pa
velja pravilo, da predsednika družbenega sveta, če je odsoten
ali zadržan in zato ne more opravljati svojih nalog, nadomešča eden od delegatov udeležencev na podlagi dogovora.
Ob različnih mnenjih glede variant v prvotnih tezah se v
osnutku zakona predlaga rešitev, po kateri je izvolitev predsednika družbenega sveta stvar dogovora v delu sveta. V pripravi osnutka pa so bila izražena tudi mnenja, naj bi izvolitev
objavila skupščina ustrezne družbenopolitične skupnosti s
svojim aktom.
V poglavju o družbenih svetih družbenopolitičnih skupnosti
so v primerjavi s tezami, še nekoliko dopolnjene in bolj konkretizirane določbe, ki zadevajo ravnanje izvršnih svetov ter
upravnih organov pri obravnavanju mnenj in predlogov
ustreznih družbenih svetov; nadalje določbe ki zadevajo zagotavljanje sredstev za delo teh družbenih svetov ter določbe
o morebitnem imenovanju ter nalogah sekretarja družbenega
sveta ter o organiziranju strokovne službe družbenega sveta.
Kolikor niso bile nekatere vsebinske usmeritve glede družbenih svetov v upravi že omenjene hkrati z vsebinskimi usmeritvami oziroma novostmi pri družbenih svetih družbenopolitičnih skupnosti, gre pri poglavju o družbenih svetih v upravi,
v primerjavi s tezami zakona, predvsem le za nekatere redakcijske izboljšave ter jasnejša razmerja, ne pa za vsebinsko
pomembna odstopanja. Tudi osnutek zakona se ravna po že
sprejetem izhodišču, da daje ta zakon le nujno potrebne
temeljne okvire ureditve družbenih svetov v upravi, medtem
ko bo ta materija izčrpneje urejena v zakonu o sistemu državne uprave in o Izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije ter
o republiških upravnih organih, ki se sedaj že pripravlja kot
predlog zakona in naj bi bil sprejet pred zveznim in republiškim zakonom o družbenih svetih.
Upoštevaje nekatere pripombe k določbam tez glede drugih
organiziranih oblik delovanja po načelih družbenih svetov
(sveti v gospodarskih zbornicah ter v organizacijah združenega dela in drugih samoupravnih organizacijah oziroma
skupnostih), zakonski osnutek v primerjavi s tezami opušča
okvirno opredeljevanje delovnega področja svetov v Gospodarski zbornici Slovenije in občinskih gospodarskih zbornicah, ob tem pa nekoliko razširja določbe prvotnih tez glede
splošnih pogojev in usmeritve za oblikovanje svetov, ki delujejo po načelih družbenih svetov pri posameznih organizacijah združenega dela, drugih samoupravnih organizacijah in
skupnostih. Navedena razširitev določb je potrebna zaradi
jasnejše usmeritve v ustanavljanju in delovanju teh teles v
združenem delu, kjer so bile v prvih praktičnih pristopih že
ugotovljene nekatere nejasnosti in problemi.
Glede na spremenjeno stališče o načinu zakonskega pristopa k ustanavljanju konkretnih republiških družbenih svetov, po katerem osnutek zakona ne obsega več materije o
oblikovanju posameznih republiških družbenih svetov, je bilo
v osnutku zakona v končnih določbah potrebno predvideti, da
dosedanji republiški sveti nadaljujejo delo do ustanovitve
novih republiških družbenih svetov po tem zakonu.
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Osnutek zakona

o osnovni

POVZETEK
OSNUTKA ZAKONA O OSNOVNI ŠOLI
Besedilo osnutka je razdeljeno na 10 poglavij.
V temeljnih določbah je osnovna šola opredeljena kot
enotna, obvezna osemletna splošnoizobraževalna šola, ki
pripravlja učence na nadaljnje izobraževanje, delo in samoupravljanje. Osnutek na novo uvaja obvezno organizirano pripravo otrok na vstop v osnovno šolo. Vzgoja in
izobraževanje v osnovni šoli sta brezplačna, izjemoma pa
zakon dopušča možnost, da se uporabniki in izvajalci
sporazumejo o prispevku staršev za posamezne, z zakonom določene storitve in oblike dela v osnovni šoli.
Kot temeljni družbeni vzgojnoizobraževalni smoter
osnovne šole opredeljuje zakon razvijanje svobodne, samostojne ustvarjalne osebnosti samoupravne socialistične družbe in naloge, s katerimi osnovna šola uresničuje ta smoter.
V poglavju o družbenoekonomskih odnosih pri uresničevanju osnovne vzgoje in izobraževanja osnutek opredeljuje oblike in predmet svobodne menjave dela. Osnutek
posebej določa tisti del programa storitev, ki pomeni zagotovljeni del programa osnovne šole in zavezuje uporabnike in izvajalce v Izobraževalni skupnosti Slovenije, da po
načelih solidarnosti zagotovijo uresničevanje tega programa.
V V tretjem poglavju, ki govori o življenju in delu
osnovne šole so izoblikovana izhodišča za načrtovanje
dela v osnovni šoli in opredeljene naloge na posameznih
področjih njene dejavnosti. Podlaga za načrtovanje življenja in dela v osnovni šoli je Program življenja in dela
osnovne šole, ki ga sprejme Strokovni svet za vzgojo in
izobraževanje pri SR Sloveniji in vsebuje smernice za delo
osnovnih šol, obvezni predmetnik in učni načrt in učne
načrte fakultativnih predmetov.
Osnutek zakona zavezuje osnovno šolo, da razvija in
razširja svoje delo tako, da z vključevanjem vse večjega
števila učencev v raznovrstne oblike vzgojnoizobraževalI. Temeljne določbe
1. člen
Za celovit razvoj osebnosti in ustvarjalno vlogo
vsakega posameznika pri uveljavljanju in razvijanju
samoupravnih socialističnih odnosov ter pri prizadevanjih za hitrejši materialni in duhovni razvoj
celotne družbe organizirajo delavci, delovni ljudje
in občani osnovno šolo ter zagotavljajo pogoje za
njeno delo in razvoj.
Vzgoja in izobraževanje mladine in odraslih v
osnovni šoli je del enotnega sistema vzgoje in izobraževanja v SR Sloveniji.
poročevalec

šoli (ESA-215)

nega dela postopoma prerašča v šolo s celodnevno organizacijo dela. Osnutek prinaša načela za organizacijo dela
v osnovni šoli, posebej pa opredeljuje ocenjevanje in napredovanje učencev in osnovno izobraževanje odraslih.
V četrtem poglavju, ki govori o učencih, so opredeljene
pravice in dolžnosti učencev osnovne šole, novost pa
pomenijo zlasti določbe o vpisu v prvi razred in obvezni
organizirani pripravi otrok na vstop v osnovno šolo.
V petem poglavju so obdelane naloge, ki jih opravljajo
učitelji, vzgojitelji in strokovni delavci, in posebni pogoji,
ki jih morajo izpolnjevati za opravljanje tega dela.
Šesto poglavje govori o samoupravni organiziranosti
osnovne šole, o ustanavljanju in o ukinjanju osnovnih šol
in samoupravljanju v osnovni šoli.
Osnutek določa, da osnovno šolo upravljajo delavci te
organizacije skupaj s starši učencev, o zadevah posebnega družbenega pomena pa enakopravno soodločajo
delegati ustanovitelja, zainteresiranih organizacij združenega dela, organov krajevne skupnosti, družbenopolitičnih organizacij in drugih uporabnikov. Organ upravljanja
osnovne šole je svet. Osnutek zakona opredeljuje delegiranje delegatov v svet osnovne šole in zadeve, o katerih
soodločajo delegati uporabnikov.
V osnutku je predvideno, da ima osnovna šola individualni ali kolegijski poslovodni organ. Individualni poslovodni organ ali predsednik kolegijskega poslovodnega
organa opravlja poleg drugih nalog tudi naloge pedagoškega vodje osnovne šole, zato predvideva osnutek zanj
posebne pogoje in postopek imenovanja.
Sedmo poglavje govori o dokumentaciji, ki jo vodi
osnovna šola, osmo o nadzoru nad delom osnovne šole,
deveto poglavje pa vsebuje kazenske določbe.
V predhodnih določbah želi predlagatelj zagotoviti socialno varnost tistim učiteljem, ki že dolga leta opravljajo
vzgojnoizobraževalno delo, čeprav v celoti ne izpolnjujejo
zahtev glede izobrazve, ki jih postavlja zakon, njihovo
sodelovanje pa je nujno potrebno za izvedbo nalog
osnovne šole.

2. člen
Osnovna šola učence vzgaja in jim daje splošno
izobrazbo po enotnem programu ter jih pripravlja
na nadaljnje izobraževanje, delo, samoupravljanje
in osebno življenje.
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Obiskovanje osnovne šole je obvezno in traja
osem let.
V letu pred vstopom v osnovno šolo so otroci
obvezno vključeni v organizirano pripravo na vstop
v osnovno šolo, ki se izvaja v skladu z zakonom o
vzgoji in varstvu predšolskih otrok.
I
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3. člen
Vzgoja in izobraževanje v osnovni šoli temelji na
marksizmu kot idejnem temelju, znanstveni teoriji
in revolucionarni praksi razvoja samoupravnega
socializma na samoupravljanju kot vsebini in metodi dela, na spoštovanju človekove osebnosti in potrebah njenega vsestranskega razvoja, na aktivni in
ustvarjalni vlogi človeka pri uveljavljanju samoupravnih socialističnih odnosov na dosežkih in zahtevah razvoja kulture, znanosti, tehnike in tehnologije.
4. člen
Temeljni družbeni smoter osnovne šole je razvijati svobodno, ustvarjalno, samostojno in vsestransko osebnost samoupravne socialistične družbe.
Osnovna šola uresničuje temeljni družbeni smoter s tem, da učencem omogoča:
- uvajanje v razumevanje in smiselno uporabo
znanja o temeljih zakonitostih razvoja narave, družbe in človeka,
- sistematično razširjanje in poglabljanje znanja,
razvijanje vedoželjnosti, sposobnosti za opazovanje, kritično in samostojno mišljenje ter razvijanje
potrebe po stalnem izobraževanju in usposabljanje
za samoizobraževanje,
- vključevanje v aktivno družbeno življenje in
samoupravne odnose in usposabljanje za razumevanje idejnih osnov in razvoja socialistične samoupravne družbe,
- da si razvijajo ljubezen do svojega naroda in
domovine kot skupnosti enakopravnih narodov in
narodnosti Jugoslavije, spoznavajo njihov razvoj in
se bogatijo z dosežki njihovega kulturnega ustvarjanja,
- da se vzgajajo v duhu pridobitev socialistične
revolucije in tradicij NOB in se usposabljajo za
obrambo neodvisnosti Socialistične federativne republike Jugoslavije in za družbeno samozaščito,
- da se vzgajajo v duhu načel neuvrščenosti in
solidarnosti z delavskimi in drugimi naprednimi gibanji v svetu,
- uveljavljanje demokratičnih in odgovornih
medsebojnih odnosov, razvijanje sposobnosti moralnega presojanja, kritičnega ocenjevanja odnosov med ljudmi in moralnega ravnanja
- vzgojo za humane, solidarne in odkrite odnose
med ljudmi, zlasti med spoloma, razvijanje zavesti
skupnosti in tovarištva,
- razvijanje odnosa do dela kot temeljne vrednote, smisla za gospodarnost in ustreznega odnosa
do pridobivanja in potrošnje materialnih dobrin,
- vsestranski razvoj njihovih interesov in sposobnosti, ustrezno odločitev pri izbiri poklica ter jih
aktivno usmerja pri vključevanju v nadaljnje izobraževanje in delo,
- spoznavanje, vrednotenje in doživljanje umetniških del in drugih kulturnih dosežkov, razvijanje
sposobnosti samostojnega in ustvarjalnega izražanja, doživljanje kulture kot trajne sestavine človekovega življenja in oblikovanje odnosa do nacionalne kulture in njene vloge v celotnem nacionalnem
razvoju in odnos do kulture narodov in narodnosti
Jugoslavije,
- odkrivanje vrednot in lepot narave, navajanje
na varovanje naravnih in drugih vrednot človekovega okolja,
- skladen telesni razvoj, razvoj telesnih sposobnosti in jih navaja na trajno telesnokulturno aktivnost kot osnovo človekovega zdravega življenja,
- vzgojo za smotrno, bogatejše in ustvarjalno
življenje v prostem času,
r vključevanje v prizadevanja in življenje krajanov v krajevni skupnosti,
- da si oblikujejo navade zdravega življenja in
razvijajo skrb za varovanje svojega zdravja in življenja.
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5. člen
osnovna šola zagotavlja vzgojo in izobraževanje,
vsestransko interesno in družbeno aktivnost učencev in drugih občanov v krajevni skupnosti ter tako
postaja središče družbeno organizirane izobraževalne, kulturne in telesnokulturne dejavnosti v krajevni skupnosti in širšem okolju. Z vsebino in organizacijo svoje dejavnosti osnovna šola prispeva k
uresničevanju prizadevanj delavcev, delovnih ljudi
in občanov za hitrejši kulturni, izobrazbeni, socialni
in materialni razvoj okolja, v katerem deluje in s tem
uresničuje svojo družbeno vlogo v krajevni skupnosti.
6. člen
Za izpolnjevanje svojih nalog in družbene vloge v
krajevni skupnosti in širšem okolju razvija osnovna
šola raznovrstne oblike dela, razširja vsebino svoje
dejavnosti, zlasti z uvajanjem celodnevne organizacije dela.
Pri svojem delu se osnovna šola povezuje in
sodeluje s samoupravnimi organizacijami in skupnostmi, družbenopolitičnimi, družbenimi organizacijami in društvi, spodbuorganizacij ter se vključuje
v življenje in delo delavcev, delovnih ljudi in občanov v krajevni skupnosti.
7. člen
Dejavnost osnovne šole je posebnega družbenega pomena.
Posebni družbeni interes zagotavlja ta zakon s
tem, da določa pogoje za opravljanje vzgojnoizobraževalnega dela, zahteva soodločanje delegatov
uporabnikov, ustanovitelja, organov družbenopolitičnih skupnosti in družbenopolitičnih organizacij v
svetu osnovne šole, da zahteva soglasje občinske
skupščine k statutu osnovne šole in določa druge
oblike družbenega vpliva.
8. člen
Občina ustanavlja osnovne šole in zagotavlja
splošne pogoje za njihovo delo, zagotavlja varstvo
pravic občanov do osnovnega šolanja in skrbi za
skladnost načrtovanja dejavnosti osnovnih šol z
razvojnimi načrti občine.
9. člen
Vzgoja in izobraževanje v osnovni šoli se izvaja
po programu življenja in dela osnovne šole, ki ga
sprejme strokovni svet za vzgojo iz izobraževanje
SR Slovenije (v nadaljnjem besedilu: strokovni
svet).
10. člen
Delavci v temeljnih organizacijah združenega dela in delovnih skupnostih ter drugi delovni ljudje in
občani v krajevni skupnosti kot uporabniki zagotavljajo uresničevanje programa življenja in dela
osnovne šole s svobodno menjavo dela z delavci
osnovne šole kot izvajalci.
Uporabniki skupaj z izvajalci načrtujejo delo in
razvoj osnovne šole ter se sporazumevajo o zagotavljanju pogojev za delo in o zagotavljanju potrebnih sredstev v skladu z zakonom.
Uporabniki in izvajalci v Izobraževalni skupnosti
Slovenije s samoupravnim sporazumom v skladu s
tem zakonom določajo tisti del programa življenja
in dela osnovne šole, s katerim po načelih solidarnosti zagotavljajo uresničevanje pravic do osnovnega šolanja vsem občanom v SR Sloveniji (v nadaljnjem besedilu: zagotovljeni program).
11. člen
Uporabniki in izvajalci skupaj s starši učencev
zagotavljajo tudi druge pogoje za uresničevanje
poročevalec

družbene vloge osnovne šole v krajevni skupnosti,
uvajanje celodnevne organizacije dela osnovne šole in podaljšanega bivanja učencev.
12. člen
Starši, skrbniki in druge osebe, pri katerih je
otrok v oskrbi (v nadaljnjem besedilu: starši), so
odgovorni, da njihovi otroci redno obiskujejo
osnovno šolo in organizirano pripravo otrok na
vstop v osnovno šolo.
13. člen
Organizirana priprava na vstop v osnovno šolo, ki
je za otroke obvezna, ter vzgoja in izobraževanje v
osnovno šoli v obsegu zagotovljenega programa po
tem zakonu sta brezplačna.
Uporabniki in izvajalci v občinski izobraževalni
skupnosti se s samoupravnim sporazumom lahko
dogovorijo, da zagotovijo brezplačno vzgojo in izobraževanje tudi v obsegu, ki presega zagotovljeni
program po tem zakonu, lahko pa s tem sporazumom tudi določijo, da starši učencev prispevajo za
šolsko prehrano, učbenike in druge šolske potrebščine, pouk fakultativnih predmetov, šolo v naravi,
(varianta in dodatek: ekskurzije in športne dneve) in
druge oblike vzgojnoizobraževalnega dela, ki jih
osnovna šola izvaja na željo staršev otrok.
14. člen
Otroci tujih državljanov in oseb brez državljan-stva, ki živijo v SR Sloveniji, imajo pravico obiskovati osnovno šolo in organizirano pripravo na vstop
v osnovno šolo pod enekimi pogoji kot državljani
SFRJ.
15. člen
Učni jezik v osnovni šoli je slovenščina.
V osnovnih šolah na območjih, kjer živijo poleg
pripadnikov slovenskega naroda pripadniki italijanske narodnosti, in so s statutom občine opredeljena
kot narodnostno 'mešana območja, je obvezen
predmet tudi italijanski jezik.
V osnovnih šolah na območjih, kjer živijo poleg
pripadnikov slovenskega naroda tudi pripadniki
madžarske narodnosti, in so s statutom občine
opredeljena kot narodnostno mešana območja, se
v skladu s posebnim zakonom organizira vzgojnoizobraževalno delo v slovenskem in madžarskem
jeziku.
16. člen
Varstvo posebnih pravic pripadnikov italijanske
in madžarske narodnosti na področju osnovnega
šolanja se ureja s posebnim zakonom.
17. člen
Pripadniki drugih narodov in narodnosti Jugoslavije imajo pravico do osnovnega šolanja v svojem
materinem jeziku pod pogoji, ki jih določa ta zakon
za ustavljanje in začetek dela osnovne šole in za
razporejanje učencev v oddelke.
18. člen
Vzgoja in izobraževanje otrok z motnjami v telesnem in duševnem razvoju se organizira v skladu s
posebnimi predpisi.
19. člen
Osnovna šola ima statut.
Skupščina občine, ki je ustanovitelj osnovne šole, daje soglasje k statutu osnovne šole.
20. člen
Osnovna šola ima pečat, v katerem je grb SR
Slovenije, ime osnovne šole in občine, v kateri ima
šola sedež.
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V pečatu enote osnovne šole je tudi ime kraja, v
katerem je sedež enote.
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II. DRUŽBENOEKONOMSKI ODNOSI
PRI URESNIČEVANJU OSNOVNEGA
IZOBRAŽEVANJA IN VZGOJE
21. člen
Uporabniki in izvajalci zagotavljajo dejavnost osnovnih šol s svobodno menjavo dela v občinski
izobraževalni skupnosti in po njeej, krajevni skupnosti ter neposredno.
V občinski izobraževalni skupnosti se v skladu z
zakonom zagotavlja zlasti tista dejavnost osnovnih
šol, ki se pod enakimi pogoji in v enakem obsegu
zagotavlja na območju občine.
S svobodno menjavo dela, ki se uresničuje neposredno ali v krajevni skupnosti, se zagotavlja zlasti
razširjena dejavnost osnovne šole. Pri tem se uporabljajo merila, dogovorjena za svobodno menjavo
dela v občinski izobraževalni skupnosti.
22. člen
Predmet svobodne menjave na področju osnovnega šolanja je program storitev, potrebnih za
izvedbo delovnega načrta osnovne šole, s katerim
se uresničuje program življenja in dela osnovne
šole v skladu s tem zakonom (v nadaljnjem besedilu: program storitev).
Predmet svobodne menjave dela so lahko tudi
posamične storitve, ki jih opravlja osnovna šola.
Program storitev oziroma posamične storitve se
opredelijo s samoupravnim sporazumom o temeljih
plana občinske izobraževalne skupnosti ter z drugimi samoupravnimi sporazumi ali s pogodbo med
uporabniki in izvajalci v skladu z zakonom.
23. člen
Uporabniki in izvajalci v okviru planiranja razvoja
svojih temeljnih organizacij in skupnosti skupno
ugotavljajo potrebe po osnovnem šolanju ter planirajo dejavnost in zmogljivosti osnovnih šol ter zagotavljanje drugih pogojev za osnovno šolanje tako, da srejemajo plane osnovnih šol, sklepajo samoupravne sporazume o temeljih plana občinske
izobraževalne skupnosti, sodelujejo pri sklepanju
dogovorov o temeljih plana občine ter sprejemajo
ukrepe za izvrševanje planov in o temeljih plana
občine ter sprejemajo ukrepe za izvrševanje planov
in izvrševanje sprejtih obveznosti, nalog in odgovornosti.
24. člen
Del programa storitev, s katerimi osnovna šola
uresničuje predmetnik in učni načrt iz 31. člena
tega zakona v skladu z minimalnimi normativi iz 51.
člena in pravicami učencev iz 13. in 82. člena tega
zakona, tvori zagotovljeni program.
Uporabniki in izvajalci s samoupravnim sporazumom v Izobraževalni skupnosti Slovenije v skladu z
zakonom določijo standarde in normative za izvajanje zagotovljenega programa in merila za združevanje sredstev, s katerimi po načelih solidarnosti zagotavljajo uresničevanje tega programa.
25. člen
Program storitev osnovne šole, ki je podlaga za
uresničevanje svobodne menjave dela, obsega zlasti:
- vrste, obseg in zahtevanost vzgojnoizobrazevalnega in drugega dela, potrebnega za izvedbo
delovnega načrta osnovne šole,
- število učencev osnovne šole po oddelkih in
razredih,
III
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- število otrok, ki jim zagotavlja organizirano pripravo za vstop v osnovno šolo,
- pričakovano kvaliteto vzgojnoizobraževalnih
storitev,
- materialne pogoje, s katerimi osnovna šola
omogoča vzgojnoizobraževalno, kulturno in telesnokulturno aktivnost v krajevni skupnosti.
26. člen
Povračilo za izvajanje programa storitev oziroma
ceno posamične storitve osnovne šole sestavljajo:
- materialni stroški v sskldu z normativi in standardi za opravljanje osnovnega šolanja, dogovorjenimi v izobraževalni skupnosti v skladu z zakonom,
- amortizacija osnovnih sredstev po stopnjah,
predpisanih z zakonom oziroma po povečanih
stopnjah, če tako določijo s samoupravnim sporazumom uporabniki in izvajalci,
- sredstva za zadovoljevanje skupnih in splošnih
družbenih potreb ter druge obveznosti in izdatki, ki
se na podlagi zakona pokrivajo iz dohodka,
- sredstva za osebne dohodke in skupno porabo
delavcev osnvne šole glede na vrsto, obseg in zahtevanost dela v skladu s samoupravnim sporazumom, družbenim dogovorom in zakonom,
- dogovorjena sredstva za zagotavljanje prevoza, prehrane, učbenikov, šolskih potrebščin in
opreme učencev,
- druge dogovorjene sestavine.
S samoupravnim sporazumom se določi, da se
povračilo za izvajanje programa storitev oziroma
cena za posamične storitve poveča ali zmanjša na
podlagi dosežene kvalitete vzgojnoizobraževalnih
storitev.
Uporabniki in izvajalci na podlagi samoupravnega sporazuma o temeljih plana vsako leto določijo znesek povračila za izvedbo programa storitev
posamezne osnovne šole.
27. člen
Delavci osnovne šole pridobivajo dohodek iz celotnega prihodka, ki ga ustvarijo:
-3Pz neposredno svobodno menjavo dela, ki se
izvaja s soudeležbo staršev in drugih uporabnikov
pri posameznih storitvah ter s svobodno menjavo
dela v krajevni skupnosti, v občinski izobraževalni
skupnosti in po njej.
- s prodajo proizvodov in storitev.

III. ŽIVLJENJE IN DELO OSNOVNE
ŠOLE
1. Vsebina in načrtovanje
vzgojnoizobraževalnega dela
28. člen
Podlaga za načrtovanje življenja in dela v osnovni
šoli je program življenja in dela osnovne šole, ki ga
sprejme strokovni svet.
29. člen
Program življenja in dela osnovne šole obsega:
- smernice za delo osnovnih šol,
- predmetnik in učni načrt osnovne šole,
- učne načrte za fakultativne predmete,
30. člen
Smernice za delo osnovnih šol določajo načela
za načrtovanje življenja in dela osnovne šole, vrste
dejavnosti in nalog osnovne šole, oblike in načine
uveljavljanja aktivne vloge učencev v vzgojnoizobraževalnem procesu ter uresničevanje vzgoje
IV

učencev za samoupravljanje in za aktivno družbeno
življenje, navodila za povezovanje pouka z drugimi
oblikami vzgojnoizobraževalnega dela in drugimi
aktivnostmi osnovne šole, navodila za bogatitev
vsebine in oblik izvajanja interesnih dejavnosti, vsebino in oblike sodelovanja osnovnih šol med seboj
ter z vzgojnovarstvenimi organizacijami, glasbenimi šolami, organizacijami usmerjanega izobraževanja in z drugimi organizacijami združenega dela,
družbenopolitičnimi in družbenimi organizacijami
ter društvi v krajevni skupnosti in širšem okolju ter
naloge šolskih svetovalnih in drugih strokovnih delavcev v osnovni šoli.
31. člen
S predmetnikom se določi obvezno tedensko in
letno število ur pouka po posameznih predmetih,
obvezno letno število ur interesnih dejavnosti, dopolnilnega in dodatnega pouka.
Predmetnik je skupaj z minimalnimi normativi iz
51. člena tega zakona podloga za oblikovanje zagotovljenega programa osnovne šole.
32. člen
Učni načrt osnovne šole določa vsebino vzgojnoizobraževalnega dela ter vsebinska in metodična
navodila za izvajanje dodatnega in dopolnilneaa
pouka.
Učni načrt osnovne šole se oblikuje na podlagi
skupnih družbenih potreb in vrednot, potreb človekovega osebnega razvoja, razvoja socialističnih samoupravnih odnosov ter razvoja znanosti in tehnike. Vsebina učnega načrta osnovne šole omogoča
učencem vsestranski osebnostni razvoj ter pridobitev zaokrožene splošne izobrazbe.
33. člen
Predmetnik in učni načrt osnovne šole morata
upoštevati dosežke pedagoške in drugih znanosti
ter umske in telesne zmogljivosti učencev. Tedensko število ur vzgojnoizobraževalnega dela po
predmetniku za posamezni razred ne sme preseči
34. člen
Učni načrti fakultativnih predmetov določajo obseg in vsebino vzgojnoizobraževalnega dela, ki ga
šola izvaja za učence, ne vsebuje predmetnik in
učni načrt osnovne šole.
35. člen
V osnovni šoli se uporabljajo učbeniki in učila, ki
jih potrdi strokovni svet.
Varianta.V osnovni šoli se uporabljajo učbeniki
in učila, ki jih potrdi predsednik republiškega komiteja za vzgojo in izobraževanje.
36. člen
Program življenja in dela osnovne šole izvaja
osnovna šola z vzgojnoizobraževalnim in drugim
delom, ki mora biti organizirano tako, da zlasti:
- zagotavlja otrokovi razvojni stopnji primerne
oblike vzgojnoizobraževalnega in drugega dela,
- zagotavlja neločljivo povezanost vzgoje in izobraževanja,
- omogoča sistematično pridobivanje in preverjanje znanja, razvijanje sposobnosti, interesov in
delovnih navad in daje znanja, potrebna za nadaljevanje izobraževanja v usmerjenem izobraževanju,
- omogoča učencem aktivno in ustvarjalno sodelovanje ter razvijanje sposobnosti za samoizobraževanje,
- omogoča povezovanje teorije s prakso.
poročevalec

37. člen
Vzgojnoizobraževalno delo v osnovni šoli obsega: pouk, usmerjeno samostojno delo učencev,
praktično delo, mentorstvo v organizacijah, društvih, interesnih dejavnostih in drugih oblikah dela z
učenci.
Praktično delo se izvaja v šolskih delavnicah in
kot sodelovanje učencev v delovnih in drugih akcijah, s katerimi se osnovna šola vključuje v okolje.
Učna ura v osnovni šoli traja praviloma 45 minut.
S programom življenja in dela osnovne šole se
lahko določi daljše ali krajše trajanje učne ure za
izvajanje posameznih oblik vzgojnoizobraževalnega dela iz prvega odstavka tega člena.
38. člen
,
Pouk po predmetniku in učnem načrtu organizira
osnovna šola za vse učence tako, da omogoča
smotrno povezovanje pouka posameznih predmetih, dodatnega oziroma dopolnilnega pouka in interesnih dejavnosti v obsegu, določenem s predmetnikom.
39. člen
Za vključevanje učencev v vsebinsko in organizacijsko bogatejše dejavnosti organizira osnovna šola
podaljšano bivanje učencev in uvaja celodnevno
organizacijo dela, s katero zagotavlja vsem učencem večje možnosti za uspešno vzgojo in izobraževanje, za zadovoljevanje njihovih razvojnih interesov in potreb ter izboljšuje pogoje za načrtno in
celovito uresničevanje smotrov in nalog, ki izhajajo
iz tega zakona in družbene vloge osnovne šole.
S celodnevno organizacijo dela in podaljšanim
bivanjem učencev razširja osnovna šola skrb za
razvoj otrok zlasti s tem, da povezuje uresničevanje
predmetnika in učnega načrta osnovne šole z drugimi oblikami vzgojnoizobraževalnega dela in drugimi aktivnostmi v organsko celoto tako, da organizira samostojno učenje in druge oblike priprave
učencev na vzgojnoizobraževalno delo, pouk fakultativnih predmetov, razširjeni program interesov
dejavnosti, rekreacijo in druge aktivnosti za sprostitev učencev, organizira delo učencev v njihovih
organizacijah, jih vključuje v delo glasbene šole,
telesnokulturnih organizacij in organizacij za tehnično kulturo, v življenje in delo krajevne skupnosti ter druge dejavnosti, predvidene z letnim delovnim načrtom.
40. člen
Osnovna šola opravlja vzgojnoizobraževalno in
drugo delo po delovnem načrtu, ki ga v skladu s
tem zakonom in programom življenja in dela osnovne šole sprejme svet osnovne šole.
Z delovnim načrtom se podrobneje določi obseg,
vsebina in razporeditev organiziranega vzgojnoizobraževalnega in drugega dela, potrebnega za uresničitev predmetnika in učnega načrta, fakultativnih predmetov in razširjenega programa interesnih
dejavnosti; delo šolske knjižnice, delo organizacij
in društev na šoli, aktivnosti za vključevanje šole v
okolje, usmerjanje in poklicno svetovanje; vrste in
obseg nalog, s katerimi šola uresničuje prizadevanja in skrb za telesni razvoj in zdravje učencev ter
prehrano učencev, različne oblike varstva učencev,
oblike sodelovanja s starši, sodelovanje zunanjih
sodelavcev, strokovno izpopolnjevanje učiteljev,
hospitacije, mentorstvo in druge oblike sodelovanja s šolami za izobraževanje učiteljev, delo strokovnih organov, delo šolskih svetovalnih in drugih
delavcev ter druge naloge, potrebne za uresničevanje programa življenja in dela šole.
Z delovnim načrtom se določa tudi obseg in razporeditev organizirane priprave otrok na vstop v
osnovno šolo, kadar se ta opravlja v osnovni šoli.
poročevalec

41. člen
Za razširjanje in poglabljanje vsebine vzgojnoizobraževalnega dela in znanja učencev v okviru učnega načrta osnovne šole, fakultativnih predmetov in
interesnih dejavnosti ter za usposabljanje učencev
za samostojmo učenje se organizirano vzgojnoizobraževalno delo v osnovni šoli izvaja tudi v šolski
knjižnici.
V šolski knjižnici se učenci navajajo na samostojno izbiranje in uporabo vseh vrst knjižnega gradiva
in drugih pripomočkov in si oblikujejo odnos do
knjige.
42. člen
Osnovna šola z vsem svojim vzgojnoizobraževalnim in drugim delom načrtno razvija sposobnosti,
interese in nagrajevanja učencev ter jih usmerja pri
vključevanju v delo in nadaljnje izobraževanje.
Osnovna šola uresničuje usmerjanje zlasti s tem,
da spremlja razvoj učencev in jih načrtno vključuje
v aktivnosti v okviru pouka, interesnih dejavnosti in
delovnih akcij v šoli in v kr-ajevni skupnosti. Seznanja jih s pomenom in značilnostmi posameznih vrst
dela in proizvodnje, z razvojnimi usmeritvami oblikuje delovne navade in odnos do dela kot temeljne
človeške in družbene vrednote.
S poklicnim usmerjanjem in svetovanjem seznanja učence z značilnostmi poklicev in zaposlovanja
ter z možnostmi izobraževanja v posameznih usmeritvah in smernicah usmerjenega izobraževanja,
svetuje učencem in jih usmerja pri vključevanju v
nadaljnje izobraževanje oziroma v delo.
Pri poklicnem usmerjanju in svetovanju učencem
sodeluje osnovna šola s skupnostmi za zaposlovanje, srednjimi šolami, drugimi organizacijami združenega dela, samoupravnimi organizacijami in
skupnostmi.
43. člen
Skrb osnovne šole za telesni in duševni razvoj in
zdravje učencev se uresničuje s celotnim življenjem
in delom šole ter obsega zlasti:
- sistematično delo za razvoj zdravih navad in
potreb po ohranitvi in krepitvi lastnega zdravja in
zdravja drugih,
- sistematično delo za razvoj telesne kulture,
trajnih navad in potreb po telesni aktivnosti in rekreaciji.
- sodelovanje z zdravstvenimi organizacijami,
telesnokulturnimi organizacijami, kulturno prosvetnimi organizacijami, družbenopolitičnimi, družbenimi organizacijami in društvi,
- obvezen zdravniški pregled za učence, vpisane
v 1. razred pred začetkom pouka, skrb za redne
sistematične zdravstvene preglede v d asu šolanja,
skrb za cepljenje,
- pravilno razporeditev vzgojnoizobraževalnega
dela: pouka, usmerjenega samostojnega učenja in
interesnih dejavnosti v skladu s pedagoško-psihološkimi in zdravstveno higienskimi vidiki,
- skrb za redne zdravstvene preglede osebja,
zaposlenega v loli.
44. člen
Kot sestavni del skrbi za zdrav telesni in duševni
razvoj otrok in kot pomoč družini organizira osnovna šola prehrano učencev. V ta namen načrtuje
delo šolskih kuhinj ter skrbi za zdravo in kulturno
prehrano učencev.
45. člen
Za zagotavljanje enotnosti vzgoje in skrbi za razvoj otrok, osnovna šola sodeluje s starši zlasti pri:
usklajevanju prizadevanj za razvoj učencev, organiziranju interesnih dejavnosti in izrabi prostega časa
otrok, usmerjanju in poklicnem svetovanju učen-

OPOMBE:

OPOMBE:

cev, vzgoji za humane odnose med spoloma in
vzgoji za odgovorno starševstvo.
Sodelovanje šole s starši se uresničuje z roditeljskimi sestanki, obiski staršev v šoli, obiski učiteljev
in strokovnih delavcev na učenčevem domu, z
vključevanjem staršev v vzgojnoizobraževalno delo
pri organizaciji izletov, letovanj in izvajanju interesnih dejavnosti, v svetih staršev ter z drugimi oblikami organiziranega sodelovanja, ki jih osnovna
šola določi z delovnim načrtom v skladu s statutom.
46. člen
Osnovna šola se s svojim življenjem in delom
vključuje v krajevno skupnost in širšo družbeno
skupnost.
V ta namen organizira javne prireditve, delovne
akcije, sodeluje v družbenopolitičnem, kulturno
prosvetnem in telesnokulturnem življenju krajevne
skupnosti, se povezuje z družbenopolitičnimi in
družbenimi organizacijami ter društvi in z organizacijami združenega dela v krajevni skupnosti ter
vključuje zunanje sodelavce v svoje delo.
47. člen
Za uresničevanje družbenih smotrov in nalog
osnovne šole, zlasti pri vzgoji učencev za samoupravljanje, za spodbujanje njihove družbenopolitične aktivnosti, za zadovoljevanje interesov učencev
na področju kulture, telesne kulture, tehnične in
zdravstvene vzgoje ter za medsebojno pomoč podpira osnovna šola dejavnost organizacij in društev,
kijih ustanavljajo učenci in vspodbuja sode.ovanje
učencev pri delu društev v krajevni skupnosti.
Pri tem šola upošteva načela prostovoljnosti, samouprave učencev in samostojnosti njihovih organizacij, zagotovi mentorje iz vrst delavcev šole in
drugih delavcev in občanov in prispeva k zagotavljanju materialnih in drugih pogojev za delo teh
organizacij in društev.
48. člen
Osnovna šola je odgovorna za strokovno in kvalitetno izvajanje vzgojnoizobraževalnega dela in drugih nalog, ki izhajajo iz tega zakona.
Za povečevanje strokovnosti in kvalitete dela
osnovna šola posodablja in razvija vzgojnoizobraževalno delo ter se povezuje z izobraževalnimi, raziskovalnimi in drugimi organizacijami združenega
dela. Za izvajanje strokovnih nalog, ki so potrebne
za kvalitetnejše vzgojnoizobraževalno delo in pomoč učencem, ima osnovna šola lahko šolske svetovalne in druge strokovne delavce.

52. člen
Organizirano vzgojnoizobraževalno delo se izvaja v šolskem letu, ki se začne s 1. septembrom in
konča z 31. avgustom.
Razporeditev organiziranega vzgojnoizobraževalnega dela mora omogočiti učencem najmanj 11
tednov počitnic, in sicer en del med 15. januarjem
in 15. februarjem, ter drugi del med 1. julijem in 31
avgustom.
Razporeditev vzgojnoizobraževalnega dela v šolskem letu določi v skladu s prejšnjim odstavkom
osnovna šola z delovnim načrtom v soglasju z občinsko skupščino.
Varianta: Besedilo prejšnjega odstavka se nadomesti z besedilom:
Razporeditev vzgojnoizobraževalnega dela in trajanje šolskih počitnic v šolskem letu določi s šolskim koledarjem republiški komite za vzgojo in
izobraževanje.
53. člen
Obseg sodelovanja učencev v organiziranem
vzgojnoizobraževalnem in drugem delu osnovne
šole ne sme preseči 40 ur na teden.

49. člen
Vzgojnoizobraževalno delo po predmetniku in
učnem načrtu izvaja osnovna šola v razredih, oddelkih in učnih skupinah.

54. člen
Vzgojnoizobraževalno delo v osnovni šoli je organizirano tako, da ga izvaja v prvih štirih razredih
praviloma en učitelj (učitelj razrednega pouka), v
višjih razredih pa izvajajo vzgojnoizobraževalno delo pri posameznih predmetih oziroma skupinah
predmetov učitelji, usposobljeni za pouk posameznih predmetov.
V petem razredu lahko opravljajo vzgojnoizobraževalno delo tudi učitelji razrednega pouka.
Varianta: odstavek se črta.
Variantni dodatek: Od prvega do četrtega razreda se lahko uvede predmetni pouk za telesno, likovno in glasbeno vzgojo.
Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena
lahko v osnovni šoli s celodnevno organizacijo dela
v posameznem oddelku prvih štirih razredov izvajata vzgojnoizobraževalno delo dva ali več učiteljev,
usposobljenih za razredni pouk.

50. člen
Razred je temeljna organizacijska enota, ki obsega v skladu z učnim načrtom učno snov enega
šolskega leta.
Za racionalno in učinkovito izvajanje vzgojnoizobraževalnega dela ter za aktivno sodelovanje učencev pri tem delu se učenci enega razreda v skladu s
pedagoškimi načeli in normativi razporedijo v oddelke. Izjemoma se lahko zaradi majhnega števila
učenci dveh razredov razporedijo v kombinirani
oddelek.
Pri organiziranem vzgojnoizobraževalnem delu
se učenci enega ali več različnih razredov ali oddelkov lahko razporedijo v učne skupine.

55. člen
Osnovna šola organizira vzgojnoizobraževalno
dejo tako, da zagotovi napredek tudi učencem, ki
težje sledijo pouku ali se počasneje razvijajo in da
omogoči nadarjenim učencem hitrejši razvoj in napredovanje.
To doseže z individualizacijo vzgojnoizobraževalnega dela, z organiziranim sistematičnim dopolnilnim poukom za učence, ki težje sledijo pouku in z
dodatnim poukom za poglabljanje znanja učencev.
Dopolnilni oziroma dodatni pouk sta za učence
obvezna. Podrobnejše določbe o obsegu in organizaciji dopolnilnega in dodatnega pouka določi s
predmetnikom in učnim načrtom strokovni svet.

2. Organizacija
vzgojnoizobraževalnega dela

VI

51. člen
Normative o številu učencev v oddelkih in skupinah določijo za izvajanje predmetnika in učnega
načrta osnovne šole uporabniki in izvajalci v Izobraževalni skupnosti Slovenije ter pri tem upoštevajo, da število učencev v oddelku ne more biti
večje kot 36 (Varianta: 32), v kombiniranem oddelku pa ne večje od 24. Če je z učnim načrtom
določeno, da se pri posameznem predmetu zaradi
varnosti učencev oziroma narave vzgojnoizobraževalnega dela oddelek deli v učne skupine, število
učencev v skupini ne sme biti večje od 20.
Normative o številu učencev za izvajanje fakultativnih predmetov in interesnih dejavnosti sprejmejo
uporabniki in izvajalci v občinski izobraževalni
skupnosti.

poročevalec

37. člen
Vzgojnoizobraževalno delo v osnovni šoli obsega: pouk, usmerjeno samostojno delo učencev,
praktično delo, mentorstvo v organizacijah, društvih, interesnih dejavnostih in drugih oblikah dela z
učenci.
Praktično delo se izvaja v šolskih delavnicah in
kot sodelovanje učencev v delovnih in drugih akcijah, s katerimi se osnovna šola vključuje v okolje.
Učna ura v osnovni šoli traja praviloma 45 minut.
S programom življenja in dela osnovne šole se
lahko določi daljše ali krajše trajanje učne ure za
izvajanje posameznih oblik vzgojnoizobraževalnega dela iz prvega odstavka tega člena.
38. člen
Pouk po predmetniku in učnem načrtu organizira
osnovna šola za vse učence tako, da omogoča
smotrno povezovanje pouka posameznih predmetih, dodatnega oziroma dopolnilnega pouka in interesnih dejavnosti v obsegu, določenem s predmetnikom.
39. člen
Za vključevanje učencev v vsebinsko in organizacijsko bogatejše dejavnosti organizira osnovna šola
podaljšano bivanje učencev in uvaja celodnevno
organizacijo dela, s katero zagotavlja vsem učencem večje možnosti za uspešno vzgojo in izobraževanje, za zadovoljevanje njihovih razvojnih interesov in potreb ter izboljšuje pogoje za načrtno in
celovito uresničevanje smotrov in nalog, ki izhajajo
iz tega zakona in družbene vloge osnovne šole.
S celodnevno organizacijo dela in podaljšanim
bivanjem učencev razširja osnovna šola skrb za
razvoj otrok zlasti s tem, da povezuje uresničevanje
predmetnika in učnega načrta osnovne šole z drugimi oblikami vzgojnoizobraževalnega dela in drugimi aktivnostmi v organsko celoto tako, da organizira samostojno učenje in druge oblike priprave
učencev na vzgojnoizobraževalno delo, pouk fakultativnih predmetov, razširjeni program interesov
dejavnosti, rekreacijo in druge aktivnosti za sprostitev učencev, organizira delo učencev v njihovih
organizacijah, jih vključuje v delo glasbene šole,
telesnokulturnih organizacij in organizacij za tehnično kulturo, v življenje in delo krajevne skupnosti ter druge dejavnosti, predvidene z letnim delovnim načrtom.
40. člen
Osnovna šola opravlja vzgojnoizobraževalno in
drugo delo po delovnem načrtu, ki ga v skladu s
tem zakonom in programom življenja in dela osnovne šole sprejme svet osnovne šole.
Z delovnim načrtom se podrobneje določi obseg,
vsebina in razporeditev organiziranega vzgojnoizobraževalnega in drugega dela, potrebnega za uresničitev predmetnika in učnega načrta, fakultativnih predmetov in razširjenega programa interesnih
dejavnosti; delo šolske knjižnice, delo organizacij
in društev na šoli, aktivnosti za vključevanje šole v
okolje, usmerjanje in poklicno svetovanje; vrste in
obseg nalog, s katerimi šola uresničuje prizadevanja in skrb za telesni razvoj in zdravje učencev ter
prehrano učencev, različne oblike varstva učencev,
oblike sodelovanja s starši, sodelovanje zunanjih
sodelavcev, strokovno izpopolnjevanje učiteljev,
hospitacije, mentorstvo in druge oblike sodelovanja s šolami za izobraževanje učiteljev, delo strokovnih organov, delo šolskih svetovalnih in drugih
delavcev ter druge naloge, potrebne za uresničevanje programa življenja in dela šole.
Z delovnim načrtom se določa tudi obseg in razporeditev organizirane priprave otrok na vstop v
osnovno šolo, kadar se ta opravlja v osnovni šoli.
poročevalec

41. člen
Za razširjanje in poglabljanje vsebine vzgojnoizobraževalnega dela in znanja učencev v okviru učnega načrta osnovne šole, fakultativnih predmetov in
interesnih dejavnosti ter za usposabljanje učencev
za samostojmo učenje se organizirano vzgojnoizobraževalno delo v osnovni šoli izvaja tudi v šolski
knjižnici.
V šolski knjižnici se učenci navajajo na samostojno izbiranje in uporabo vseh vrst knjižnega gradiva
in drugih pripomočkov in si oblikujejo odnos do
knjige.
42. člen
Osnovna šola z vsem svojim vzgojnoizobraževalnim in drugim delom načrtno razvija sposobnosti,
interese in nagrajevanja učencev ter jih usmerja pri
vključevanju v delo in nadaljnje izobraževanje.
Osnovna šola uresničuje usmerjanje zlasti s tem,
da spremlja razvoj učencev in jih načrtno vključuje
v aktivnosti v okviru pouka, interesnih dejavnosti in
delovnih akcij v šoli in v krajevni skupnosti. Seznanja jih s pomenom in značilnostmi posameznih vrst
dela in proizvodnje, z razvojnimi usmeritvami oblikuje delovne navade in odnos do dela kot temeljne
človeške in družbene vrednote.
S poklicnim usmerjanjem in svetovanjem seznanja učence z značilnostmi poklicev in zaposlovanja
ter z možnostmi izobraževanja v posameznih usmeritvah in smernicah usmerjenega izobraževanja,
svetuje učencem in jih usmerja pri vključevanju v
nadaljnje izobraževanje oziroma v delo.
Pri poklicnem usmerjanju in svetovanju učencem
sodeluje osnovna šola s skupnostmi za zaposlovanje, srednjimi šolami, drugimi organizacijami združenega dela, samoupravnimi organizacijami in
skupnostmi.
43. člen
Skrb osnovne šole za telesni in duševni razvoj in
zdravje učencev se uresničuje s celotnim življenjem
in delom šole ter obsega zlasti:
- sistematično delo za razvoj zdravih navad in
potreb po ohranitvi in krepitvi lastnega zdravja in
zdravja drugih,
- sistematično delo za razvoj telesne kulture,
trajnih navad in potreb po telesni aktivnosti in rekreaciji.
- sodelovanje z zdravstvenimi organizacijami,
telesnokulturnimi organizacijami, kulturno prosvetnimi organizacijami, družbenopolitičnimi, družbenimi organizacijami in društvi,
- obvezen zdravniški pregled za učence, vpisane
v 1. razred pred začetkom pouka, skrb za redne
sistematične zdravstvene preglede v 5asu šolanja,
skrb za cepljenje,
- pravilno razporeditev vzgojnoizobraževalnega
dela: pouka, usmerjenega samostojnega učenja in
interesnih dejavnosti v skladu s pedagoško-psihološkimi in zdravstveno higienskimi vidiki,
- skrb za redne zdravstvene preglede osebja,
zaposlenega v soli.
44. člen
Kot sestavni del skrbi za zdrav telesni in duševni
razvoj otrok in kot pomoč družini organizira osnovna šola prehrano učencev. V ta namen načrtuje
delo šolskih kuhinj ter skrbi za zdravo in kulturno
prehrano učencev.
45. člen
Za zagotavljanje enotnosti vzgoje in skrbi za razvoj otrok, osnovna šola sodeluje s starši zlasti pri:
usklajevanju prizadevanj za razvoj učencev, organiziranju interesnih dejavnosti in izrabi prostega časa
otrok, usmerjanju in poklicnem svetovanju učen-
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cev, vzgoji za humane odnose med spoloma in
vzgoji za odgovorno starševstvo.
Sodelovanje šole s starši se uresničuje z roditeljskimi sestanki, obiski staršev v šoli, obiski učiteljev
in strokovnih delavcev na učenčevem domu, z
vključevanjem staršev v vzgojnoizobraževalno delo
pri organizaciji izletov, letovanj in izvajanju interesnih dejavnosti, v svetih staršev ter z drugimi oblikami organiziranega sodelovanja, ki jih osnovna
šola določi z delovnim načrtom v skladu s statutom.
46. člen
Osnovna šola se s svojim življenjem in delom
vključuje v krajevno skupnost in širšo družbeno
skupnost.
V ta namen organizira javne prireditve, delovne
akcije, sodeluje v družbenopolitičnem, kulturno
prosvetnem in telesnokulturnem življenju krajevne
skupnosti, se povezuje z družbenopolitičnimi in
družbenimi organizacijami ter društvi in z organizacijami združenega dela v krajevni skupnosti ter
vključuje zunanje sodelavce v svoje delo.
47. člen
Za uresničevanje družbenih smotrov in nalog
osnovne šole, zlasti pri vzgoji učencev za samoupravljanje, za spodbujanje njihove družbenopolitične aktivnosti, za zadovoljevanje interesov učencev
na področju kulture, telesne kulture, tehnične in
zdravstvene vzgoje ter za medsebojno pomoč podpira osnovna šola dejavnost organizacij in društev,
ki jih ustanavljajo učenci in vspodbuja sode.ovanje
učencev pri delu društev v krajevni skupnosti.
Pri tem šola upošteva načela prostovoljnosti, samouprave učencev in samostojnosti njihovih organizacij, zagotovi mentorje iz vrst delavcev šole in
drugih delavcev in občanov in prispeva k zagotavljanju materialnih in drugih pogojev za delo teh
organizacij in društev.
48. člen
Osnovna šola je odgovorna za strokovno in kvalitetno izvajanje vzgojnoizobraževalnega dela in drugih nalog, ki izhajajo iz tega zakona.
Za povečevanje strokovnosti in kvalitete dela
osnovna šola posodablja in razvija vzgojnoizobraževalno delo ter se povezuje z izobraževalnimi, raziskovalnimi in drugimi organizacijami združenega
dela. Za izvajanje strokovnih nalog, ki so potrebne
za kvalitetnejše vzgojnoizobraževalno delo in pomoč učencem, ima osnovna šola lahko šolske svetovalne in druge strokovne delavce.

52. člen
Organizirano vzgojnoizobraževalno delo se izvaja v šolskem letu, ki se začne s 1. septembrom in
konča z 31. avgustom.
Razporeditev organiziranega vzgojnoizobraževalnega dela mora omogočiti učencem najmanj 11
tednov počitnic, in sicer en del med 15. .januarjem
in 15. februarjem, ter drugi del med 1. julijem in 31.
avgustom.
Razporeditev vzgojnoizobraževalnega dela v šolskem letu določi v skladu s prejšnjim odstavkom
osnovna šola z delovnim načrtom v soglasju z občinsko skupščino.
Varianta: Besedilo prejšnjega odstavka se nadomesti z besedilom:
Razporeditev vzgojnoizobraževalnega dela in trajanje šolskih počitnic v šolskem letu določi s šolskim koledarjem republiški komite za vzgojo in
izobraževanje.
53. člen
Obseg sodelovanja učencev v organiziranem
vzgojnoizobraževalnem in drugem delu osnovne
šole ne sme preseči 40 ur na teden.

49. člen
Vzgojnoizobraževalno delo po predmetniku in
učnem načrtu izvaja osnovna šola v razredih, oddelkih in učnih skupinah.

54. člen
Vzgojnoizobraževalno delo v osnovni šoli je organizirano tako, da ga izvaja v prvih štirih razredih
praviloma en učitelj (učitelj razrednega pouka), v
višjih razredih pa izvajajo vzgojnoizobraževalno delo pri posameznih predmetih oziroma skupinah
predmetov učitelji, usposobljeni za pouk posameznih predmetov.
V petem razredu lahko opravljajo vzgojnoizobraževalno delo tudi učitelji razrednega pouka.
Varianta: odstavek se črta.
Variantni dodatek: Od prvega do četrtega razreda se lahko uvede predmetni pouk za telesno, likovno in glasbeno vzgojo.
Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena
lahko v osnovni šoli s celodnevno organizacijo dela
v posameznem oddelku prvih štirih razredov izvajata vzgojnoizobraževalno delo dva ali več učiteljev,
usposobljenih za razredni pouk.

50. člen
Razred je temeljna organizacijska enota, ki obsega v skladu z učnim načrtom učno snov enega
šolskega leta.
Za racionalno in učinkovito izvajanje vzgojnoizobraževalnega dela ter za aktivno sodelovanje učencev pri tem delu se učenci enega razreda v skladu s
pedagoškimi načeli in normativi razporedijo v oddelke. Izjemoma se lahko zaradi majhnega števila
učenci dveh razredov razporedijo v kombinirani
oddelek.
Pri organiziranem vzgojnoizobraževalnem delu
se učenci enega ali več različnih razredov ali oddelkov lahko razporedijo v učne skupine.

55. člen
Osnovna šola organizira vzgojnoizobraževalno
delo tako, da zagotovi napredek tudi učencem, ki
težje sledijo pouku ali se počasneje razvijajo in da
omogoči nadarjenim učencem hitrejši razvoj in napredovanje.
To doseže z individualizacijo vzgojnoizobraževalnega dela, z organiziranim sistematičnim dopolnilnim poukom za učence, ki težje sledijo pouku in z
dodatnim poukom za poglabljanje znanja učencev.
Dopolnilni oziroma dodatni pouk sta za učence
obvezna. Podrobnejše določbe o obsegu in organizaciji dopolnilnega in dodatnega pouka določi s
predmetnikom in učnim načrtom strokovni svet.

2. Organizacija
vzgojnoizobraževalnega dela
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51. člen
Normative o številu učencev v oddelkih in skupinah določijo za izvajanje predmetnika in učnega
načrta osnovne šole uporabniki in izvajalci v Izobraževalni^ skupnosti Slovenije ter pri tem upoštevajo, da število učencev v oddelku ne more biti
večje kot 36 (Varianta: 32), v kombiniranem oddelku pa ne večje od 24. Če je z učnim načrtom
določeno, da se pri posameznem predmetu zaradi
varnosti učencev oziroma narave vzgojnoizobraževalnega dela oddelek deli v učne skupine, število
učencev v skupini ne sme biti večje od 20.
Normative o številu učencev za izvajanje fakultativnih predmetov in interesnih dejavnosti sprejmejo
uporabniki in izvajalci v občinski izobraževalni
skupnosti.
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56. člen
Učencem, ki prihajajo iz drugih socialističnih republik in socialističnih avtonomnih pokrajin ter
otrokom delavcev, ki se vračajo z začasnega dela v
tujini, posveča osnovna šola posebno skrb in po
potrebi organizira zanje posebne oblike pomoči, da
jim omogoči hitrejše obvladovanje razlik v učnih
načrtih ter lažjo vključitev v novo okolje.
Za učence, ki prihajajo iz drugih republik in pokrajin organizira osnovna šola tudi fakultativni
pouk materinega jezika.
Pouk iz prejšnjega odstavka je brezplačen.
3. Osnovno izobraževanje odraslih
57. člen
Osnovno izobraževanje odraslih se izvaja po
predmetniku in učnem načrtu za osnovno izobraževanje odraslih, ki je prilagojen njihovim življenjskim
in delovnim izkušnjam.
Osnovna šola organizira izobraževanje odraslih v
posebnih oddelkih ter prilagaja organizacijo in razporeditev vzgojnoizobraževalnega dela njihovim
delovnim in drugim obveznostim.
58. člen
Odrasli lahko končajo osnovno šolo tudi z opravljanjem izpitov po posameznih predmetih oziroma
razrednih izpitov po predmetniku in učnem načrtu
za osnovno izobraževanje odraslih.
59. člen
Odrasli si lahko v skladu z zakonom o usmerjenem izobraževanju v okviru usposabljanja za opravljanje enostavnih in manj zahtevnih del in nalog
pridobijo tudi osnovnošolsko izobrazbo.
60. člen
Sestavni del predmetnika in učnega načrta za
osnovno izobraževanje odraslih so tudi navodila za
prilagoditev organizacije vzgojnoizobraževalnega
dela odraslim.
61. člen
Organizacije združenega dela morajo svojim delavcem zagotoviti možnost za obiskovanje pouka in
opravljanje izpitov za pridobitev osnovnošolske
izobrazbe.

Ob koncu pouka v prvem polletju in ob koncu
pouka v šolskem letu se ocenjuje tudi vedenje
učenca.
64. člen
Ugotovitve o znanju in vedenju učenca se izražajo z ocenami. Preverjanje znanja mora zagotavljati
objektivnost in pregled nad obvladovanjem vsebine
vzgojnoizobraževalnega dela.
Preverjanje in ocenjevanje znanja je javno. Učitelji z ustreznimi oblikami in metodami pedagoškega
dela zagotavljajo sodelovanje učencev pri preverjanju in ocenjevanju.
65. člen
Ob koncu pouka v prvem polletju (varianta: in ob
koncu pouka v šolskem letu) učitelj ne ocenjuje
učencev prvega razreda, temveč sproti spremlja in
ugotavlja njihov napredek in o tem obvešča starše.
66. člen
Če učenčevi starši menijo, da je bil učenec ob
koncu pouka v šolskem letu nepravilno ocenjen iz
posameznega predmeta, lahko predložijo v treh
dneh po prejemu spričevala učiteljskemu zboru
obrazložen ugovor.
Učiteljski zbor najpozneje v treh dneh po prejemu
ugovora imenuje komisijo, ki takoj preveri učenčevo znanje in ga oceni. Ocena komisije je dokončna.
67. člen
Učenci osnovne šole praviloma napredujejo v
višji razred.
Razred ponavljajo v primerih, ko si tudi z dopolnilnim poukom in drugimi oblikami pomoči niso
pridobili znanja, ki je potrebno za uspešno delo v
višjem razredu.
O ponavljanju razreda odloči učiteljski zbor
osnovne šole na podlagi pismene strokovne utemeljitve razrednika.
Varianta: V zvezi z varianto k 65. členu naj se
sprejme variantni dodatek:
Učenci prvega razreda ne ponavljajo razreda.
68. člen
Ne glede na določbe iz prejšnjega člena ima
učenec na zahtevo staršev pravico ponavljati razred
zaradi slabšega splošnega uspeha, daljše odsotnosti, bolezni, preselitve ali zaradi drugih opravičljivih
razlogov.

62. člen
Učitelji med šolskim letom sproti preverjajo in
ocenjujejo učenčevo vzgojenost in znanje. Pri tem
upoštevajo sposobnosti, prizadevnost in napredek
učenca, razvoj njegovih učnih in delovnih navad in
sposobnost za uporabo pridobljenega znanja.
Učitelji preverjajo znanje učencev na način, ki je v
skladu s sodobnimi pedagoškimi in psihološkimi
dognanji o ocenjevanju in na način, ki ustreza posameznim učnim predmetom.

69. člen
Učenci osmega razreda uspešno končajo osnovno šolo, kadar so ocenjeni s pozitivnimi ocenami iz
vseh predmetov.
Učenci osmega razreda, ki so ob koncu pouka v
šolskem letu negativno ocenjeni iz enega ali več
predmetov, lahko z izpitom popravljajo negativne
ocene.
Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena
učenci osmega razreda uspešno končajo osnovno
šolo tudi,, če so negativno ocenjeni iz tujega jezika.
Tem učencem se na njihovo zahtevo izda spričevalo o končani osnovni šoli brez ocene iz tujega
jezika.
Varianta: odstavek se črta.

63. člen
Znanje se ocenjuje iz posameznih predmetov po
predmetniku in učnem načrtu in iz fakultativnih
predmetov, razen iz predmeta družbeno moralna
vzgoja.
Ob koncu pouka v šolskem letu se določi splošni
uspeh učenca.

70. člen
Učenci, ki zaradi bolezni ali drugih utemeljenih
razlogov ne morejo obiskovati pouka, lahko opravljajo ob koncu šolskega leta razredni izpit.
O utemeljenosti razlogov iz prejšnjega odstavka
odloča učiteljski zbor.
Učenec, ki ob zaključku pouka v šolskem letu ni
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bil ocenjen iz enega ali več predmetov, opravi do
konca šolskega leta izpit iz teh predmetov.
Izpite iz prvega in tretjega odstavka tega člena
opravljajo učenci pred izpitno komisijo.
71. člen
Učenec, ki je iz zdravstvenih razlogov v celoti
oproščen sodelovanja pri posameznem predmetu,
se iz tega predmeta ne ocenjuje in ne opravlja izpita
po tretjem odstavku 70. člena.
72. člen
Osnovna šola mora omogočiti nadarjenim učencem, da prej kot v osmih letih končajo osnovno
šolo.
73. člen
Podrobnejše določbe o ocenjevanju, napredovanju in izpitih v osnovnih šolah izda republiški komite za vzgojo in izobraževanje.
IV. UČENCI
1. Vpis
74. člen
Osnovna šola vpisuje otroke v prvi razred v mesecu septembru za naslednje šolsko leto. Vpisani
učenci se obvezno vključijo v organizirano pripravo
za vstop v osnovno šolo.
75. člen
V prvi razred osnovne šole se vpišejo otroci,"ki
bodo do začetka šolskega leta dopolnili šest let in
pol.
V prvi razred se lahko vpišejo tudi otroci, ki bodo
do začetka šolskega leta dopolnili šest let.
Otroci iz prejšnjega odstavka lahko začnejo obiskovati prvi razred, če se ugotovi, da so zreli za
vstop v osnovno šolo. Če učitelj oziroma vzgojitelj,
ki vodi pripravo otrok na vstop v osnovno šolo
ocenjuje, da otrok iz prvega odstavka tega člena ni
zrel za vstop v osnovno šolo, predlaga, da se tudi
zanj ugotovi zrelost za vstop v osnovno šolo.
če otrok ni zrel za vstop v osnovno šolo, se
obiskovanje prvega razreda odloži za eno leto,
otrok pa še naprej obiskuje organizirano pripravo
na osnovno šolo. Osnovna šola sodeluje s starši
tega otroka in jim daje napotke za delo z njimi.
76. člen
Pri ugotavljanju zrelosti za vstop otroka v osnovno šolo se upoštevajo zlasti dinamika osebnega in
telesnega razvoja otroka v celotnem predšolskem
obdobju ter pogoji in možnosti za njegov uspešen
razvoj v okolju, kjer živi.
Zrelost otrok za vstop v osnovno šolo ugotavlja
komisija za sprejem šolskih novincev, ki jo imenuje
svet osnovne šole. Komisijo sestavljajo vzgojitelj
oziroma učitelj, ki je vodil pripravo otroka na vstop
v osnovno šolo, zdravnik, psiholog ali pedagog in
drugi strokovni delavci.
O ugotovitvah komisije morajo biti starši obveščeni najmanj tri mesece pred začetkom pouka. Če
je bilo otroku odloženo obiskovanje prvega razreda
za eno leto, mora komisija svojo odločitev pismeno
obrazložiti.
77. člen
Osnovna šola lahko v sodelovanju z zdravstveno
službo in v dogovoru s starši odloži učencu obiskovanje prvega razreda za eno leto, če ugotovi, da pot
v šolo in obremenitev z vzgojnoizobraževalnim de-

lom škodljivo vpliva na njegovo zdravje ali pa, da
zaradi bolezni pogosto izostaja od pouka.
78. člen
Pred začetkom pouka v prvem razredu morajo
biti otroci obvezno zdravniško pregledani.
79. člen
Učenec se praviloma vpiše v osnovno šolo v šolskem okolišu, kjer stanuje. Iz utemeljenih razlogov
se lahko vpiše tudi v drugo osnovno šolo.
Med šolanjem lahko učenec iz utemeljenih razlogov prestopi na drugo osnovno šolo.
O utemeljenosti razlogov iz prvega in drugega
odstavka odloča organ, ki ga določa statut osnovne
šole, na katero se želi učenec vpisati oziroma prestopiti.
2. Pravice in dolžnosti učencev
80. člen
Učenec ima pravico in dolžnost, da prispeva k
uresničevanju smotrov in nalog osnovne šole.
Učenec je dolžan redno obiskovati pouk in izpolnjevati obveznosti in naloge, določene s statutom
in drugimi splošnimi akti v skladu s tem zakonom in
programom življenja in dela šole.
81. člen
Učenec je lahko iz zdravstvenih razlogov oproščen sodelovanja pri posameznih oblikah vzgojnoizobraževalnega dela in drugih aktivnostih osnovne
šole. O oprostitvi odloča razredni učiteljski zbor.
82. člen
Učenci, ki stanujejo v kraju, ki je oddaljen več kot
4 km od osnovne šole, imajo pravico do brezplačnega prevoza v osnovno šolo in nazaj.
O načinu prevoza se osnovna šola dogovori s
starši učencev in s krajevno skupnostjo.
Če učencem iz prvega odstavka ni mogoče zagotoviti prevoza, imajo pravico do brezplačne oskrbe
v kraju šolanja.
83. člen
Učenec izpolni osnovnošolsko obveznost, ko je
osem let obiskoval osnovno šolo.
Če je učenec končal osnovno šolo prej kot v
osmih letih, se šteje, da je izpolnil osnovnošolsko
obveznost.
84. člen
Kdor je osem let obiskoval osnovno šolo, pa je ni
uspešno končal, jo lahko konča kot reden učenec
do sedemnajstega leta starosti.
Če v primeru iz prejšnjega odstavka učenec z
neprimernim odnosom do dela ovira vzgojnoizobraževalno delo, lahko učiteljski zbor odloči, da ne
sme več obiskovati tega dela.
85. člen
Starši morajo o vsakem izostanku učenca sporočiti šoli vzrok izostanka.
Osnovna šola lahko iz utemeljenih razlogov dovoli učencu izostanek od pouka.
86. člen
Učenci imajo pravico do zdravstvenega varstva v
skladu s posebnimi predpisi.
87. člen
Vzgoja za samoupravljanje je sestavni del celotporočevalec

nega vzgojnoizobraževalnega dela v osnovni šoli,
zato imajo učenci pravico, da se razvojni stopnji
primerno vključujejo v samoupravljanje, sodelujejo
pri oblikovanju in uresničevanju delovnega načrta.
Za uresničevanje pravice do samoupravljanja
oblikujejo učenci skupnost učencev oddelka in
skupnost učencev šole, kjer ob učiteljevi pomoči
obravnavajo posamezna vprašanja iz življenja in
dela osnovne šole, medsebojne odnose med učenci
in učitelji, dajejo predloge strokovnim in samoupravnim organom šole zlasti, v zvezi z oblikovanjem
in izvajanjem delovnega načrta, in sodelujejo pri
njihovi obravnavi.
88. člen
Učenci v osnovni šoli razvijajo samoupravljanje
ter zadovoljujejo svoje interese na področju družbenega, kulturnega, telesnokulturnega življenja in
tehnike v zvezi pionirjev in zvezi socialistične mladine Slovenije ter v šolskih društvih.
V ta namen učenci ustanavljajo šolska športna
društva, kulturna društva, klube in druge organizacije učencev.
S statutom osnovne šole se v skladu s posebnimi
predpisi in statuti družbenih organizacij opredeli
vloga in naloge organizacij učencev iz prvega odstavka tega člena v osnovni šoli.
S statutom osnovne šole se opredelijo tudi naloge in delovno področje šolskih društev ter njihovo
vključevanje v življenje in delo osnovne šole.

94. člen
Vzgojitelji predšolskih otrok izvajajo organizirano pripravo otrok na vstop v osnovno šolo, sodelujejo pri uresničevanju programa interesnih dejavnosti osnovne šole, pri organizaciji samostojnega
učenja in drugih oblikah priprave učencev na
vzgojnoizobraževalno delo ter pri izvajanju različnih oblik varstva učencev.
95. člen
Šolski svetovalni delavci sodelujejo z učitelji in
vzgojitelji pri izvajanju vzgojnoizobraževalnega dela in opravljanju drugih nalog potrebnih za uspešno
vzgojnoizobraževalno delo in pomoč posameznim
učencem.
Šolski svetovalni delavci so: pedagog, psiholog
in socialni delavec.
šolski svetovalni delavci morajo opraviti tedensko najmanj dve uri neposrednega vzgojnoizobraževalnega dela z učenci.
96. člen
Drugi strokovni delavci sodelujejo z učitelji,
vzgojitelji in šolskimi svetovalnimi delavci pri izvajanju posameznih strokovnih nalog in nuđenju pomoči posameznim učencem.
Drugi strokovni delavci so: knjižničar, vodja šolske prehrane, specialni pedagog, zdravstveni in
drugi.

89. člen
Učenci, ki se odlikujejo s svojim aktivnim delom
pri vzgojnoizobraževalnem in drugem delu v šoli,
so lahko pohvaljeni oziroma nagrajeni.

97. člen
Vzgojno delo z učenci osnovnih šol v domovih za
učence opravljajo vzgojitelji v domovih, učitelji ali
vzgojitelji predšolskih otrok.

90. člen
Za učence, ki ne izpolnjujejo svojih dolžnosti in
kršijo statut in druge splošne akte osnovne šole, se
lahko uporabijo vzgojni ukrepi.
Učenec osnovne šole ne more biti izključen iz
šole, dokler je šoloobvezen.
Če je iz vzgojnih razlogov potrebno, lahko osnovna šola v soglasju s starši vključi učenca v drugo
osnovno šolo.
91. člen
S statutom osnovne šole se podrobno določijo
pravice in dolžnosti učencev, vzgojni ukrepi in postopek za uveljavljanje varstva pravic učencev V
osnovni šoli.
'
Osnovna šola s statutom določi pravice in obveznosti odraslih v osnovni šoli in način uresničevanja
njihovih samoupravnih pravic.

98. člen
Za obogatitev vzgoje in izobraževanja v osnovni
šoli in tesnejše povezovanje šole z okoljem, zlasti
pri razbijanju interesnih dejavnosti in fakultativnih
predmetov vključuje osnovna šola v svoje delo občane in delavce drugih organizacij združenega dela, družbenih organizacij in društev, ki s svojim
znanjem in izkušnjami prispevajo k uspešnejšemu
uresničevanju smotrov in nalog osnovne šole.

V. DELAVCI
1. Splošne določbe
92. člen
Delavci, ki v osnovni šoli opravljajo vzgojnoizobraževalno delo oziroma sodelujejo pri tem delu, so
učitelji, vzgojitelji predšolskih otrok, šolski svetovalni delavci in drugi strokovni delavci.
V osnovni šoli so lahko tudi drugi delavci.
93. člen
Učitelji opravljajo vzgojnoizobraževalno in drugo
delo, s katerim uresničujejo smotre in naloge
osnovne šole. Pri svojem delu učitelji z načrtnim
spodbujanjem in usmerjanjem aktivnosti in sodelovanju učencev v vzgojnoizobraževalnem in drugem
delu ter s povezovanjem s starši učencev zagotavljajo enotnost vzgoje in izobraževanja.
Učitelji lahko izvajajo organizirano pripravo otrok
na vstop v osnovno šolo.
poročevalec

2. Pogoji
99. člen
Delavec, ki v osnovni šoli opravlja vzgojnoizobraževalno delo oziroma sodeluje pri tem delu, je lahko, kdor ima ustrezno izobrazbo v skladu s tem
zakonom in samoupravnim splošnim aktom osnovne šole ter s svojo celotno poklicno in samoupravno dejavnostjo uveljavlja humane medčloveške odnose in socialistično samoupravljanje.
100. člen
Učitelj je lahko, kdor ima ustrezno strokovno
izobrazbo, ki mu omogoča poglobljeno obvladanje
vsebine posameznih predmetov ali skupin predmetov po predmetniku osnovne šole.
Učitelj za razredni pouk v osnovni šoli mora imeti
končano učiteljišče ali diplomo študijske smeri za
razredni pouk na pedagoški akademiji, učitelj za
predmetni pouk mora imeti diplomo ustrezne smeri
študija na pedagoški akademiji oziroma na drugi
ustrezni višji ali visoki šoli.
101. člen
Vzgojitelj predšolskih otrok mora imeti končano
srednjo vzgojiteljsko šolo ali diplomo vzgojiteljske
smeri študija na pedagoški akademiji.

OPOMBE:

102. člen
Knjižničar v osnovni šoli mora imeti diplomo študijske smeri za knjižničarstvo na pedagoški akademiji oziroma izpolnjevati pogoje za učitelja.
103. člen
Šolski svetovalni delavci in drugi strokovni delavci morajo imeti ustrezno višjo ali visoko izobrazbo v
svoji stroki.
104. člen
Vzgojitelji v domovih za učence osnovnih šol
morajo imeti diplomo študijske smeri za domsko
vzgojo na pedagoški akademiji.
105. člen
Delavci iz prvega odstavka 92. člena tega zakona
se sprejemajo na delo na podlagi javnega razpisa.
3. Pripravništvo, strokovni izpit in
izpopolnjevanje
106. člen
Delavec, ki prvič sklepa delovno razmerje, sklene
delovno razmerje za opravljanje del in nalog učiteIja, vzgojitelja, šolskega svetovalnega delavca in
strokovnega sodelavca kot pripravnik.
Pripravniška doba traja eno leto. Po končani pripravniški dobi opravlja pripravnik strokovni izpit.
Pripravniku, ki tudi po ponovitvi ne opravi strokovnega izpita, preneha delovno razmerje z dnem
ko izpita ni opravil.
107. člen
Republiški komite za vzgojo in izobraževanje določi potek in vsebino pripravništva ter vsebino in
postopek za opravljanje strokovnih izpitov pripravnikov v osnovni šoli.
108. člen
Osnovna šola določi program dela pripravnika
tako, da mu omogoča pridobitev ustreznih strokovnih znanj in delovnih izkušenj, potrebnih za samostojno opravljanje vzgojnoizobraževalnega dela ter
mentorja iz vrst izkušenih delavcev šole, ki je dolžan spremljati uspešnost dela pripravnika ter
usmerjati njegovo delo.
109. člen
Učitelji, vzgojitelji, šolski svetovalni delavci in
drugi strokovni delavci so se dolžni stalno izobraževati in izpopolnjevati.
110. člen
Izobraževalne organizacije, ki izobražujejo učitelje, vzgojitelje, šolske svetovalne delavce in druge
strokovne delavce, organizirajo zanje tudi stalno
izobraževanje in izpopolnjevanje.
4. Obveznosti in odgovornosti delavcev
111. člen
Dela in naloge učitelja in vzgojitelja obsegajo
vzgojnoizobraževalno delo z učenci po 37. členu,
drugo delo v zvezi z vzgojnoizobraževalnim delom
in pripravo na vzgojnoizobraževalno in drugo delo.
112. člen
Drugo delo v zvezi z vzgojnoizobraževalnim delom obsega:

- sodelovanje v strokovnih organih šole,
- opravljanje nalog razrednika
- organizirano strokovno izobraževanje izpopolnjevanje,
- zbiranje in obdelava podatkov v zvezi z opravljanjem vzgojnoizobraževalnega in drugega dela z
učenci,
- mentorstvo učencem in pripravnikom ter sodelovanje s šolami, ki izobražujejo delavce osnovnih
šol,
- urejanje kabinetov, zbirk, knjižnic, šolskih delavnic, telovadnic, igrišč in nasadov,
- delo s starši učencev, z organizacijami združenega dela, s krajevno skupnostjo, družbenimi organizacijami in društvi, ki sodelujejo s šolo,
- organiziranje delovnih akcij in humanitarnih
akcij učencev, kulturnih, športnih in drugih prireditev v katerih sodeljujejo učenci,
- pripravo in vodstvo ekskurzij, izletov, tekmovanj,šole v naravi, letovanj, taborjenj, ki jih organizira šola sama ali skupaj z drugimi,
- opravljanje drugih nalog, določenih z letnim
delovnim načrtom.
113. člen
priprava na vzgojnoizobraževalno in drugo delo
obsega:
- sprotno dnevno oziroma tedensko vsebinsko
in metodično pripravo,
letno oziroma polletno pripravo na vzgojnoizobraževalno delo, pripravo didaktičnih pripomočkov,
- popravo in ocenjevanje izdelkov učencev.
Osnovna šola s samoupravnim splošnim aktom
glede na naravo priprav in pogoje dela določi, kateri del priprave opravljajo učitelji zunaj šole.
114. člen
Z organizacijo dela in razporeditvijo delovnega
časa osnovna šola omogoča učitelju, da opravi
svojo delovno obveznost v 42 urnem delovnem tednu.
115. člen
Razporeditev delovnega časa učitelja temelji na
naslednjih načelih:
- - delovna obveznost je 42 ur tedensko;
- organizirano vzgojnoizobraževalno delo in
drugo delo opravlja v dnevih, ki so za to določeni z
delovnim načrtom šole;
- v okviru delovne obveznosti opravi tedensko
20 ur pouka po posameznih predmetih iz predmetnika osnovne šole oziroma organizirane priprave
otrok na vstop v osnovno šolo in 5 ur drugega
vzgojnoizobraževalnega dela neposredno z učenci;
- letne oziroma polletne priprave in drugo delo,
ki ni neposredno povezano s tekočim opravljanjem
vzgojnoizobraževalnega dela se razporejajo na
pouka proste dneve.
Če organizacija vzgojnoizobraževalnega dela tako zahteva, lahko osnovna šola v okviru delovne
obveznosti poveča posameznemu učitelju tedensko število ur iz druge alinee prejšnjega odstavka
največ za tri ure in mu ustrezno zmanjša oziroma
poveča obseg drugega dela iz 112. člena.
116. člen
Učitelja, vzgojitelja in strokovnega sodelavca, ki
ne izpolnjuje s tem zakonom določenih pogojev,
osnovna šola razporedi na druga dela oziroma naloge, ki ustrezajo njegovi strokovni izobrazbi ozirom z e om
%
'
Pridobljenim
delovnim
zmožnostim.
Če ^delavca
iz prejšnjega
odstavka
ni mogoče
razporediti na delo zunaj vzgojnoizobraževalnega
procesa, ker takih nalog v osnovni šoli ni, mu preneha delovno razmerje.
poročevalec

117. člen
S samoupravnim splošnim aktom osnovna šola
določi pogoje, pod katerimi lahko največ za eno
leto razporedi učitelja, vzgojitelja ali strokovnega
sodelavca tudi brez njegovega soglasja na ustrezno
delo v isti delovni organizaciji zunaj sedeža osnovne šole, če je to potrebno, da se zagotovi nemoteno
opravljanje organiziranega vzgojnoizobraževalnega dela.
.. .
. . ,
Osnovna šola mora učitelju iz prejšnjega odstavka zagotoviti primerne življenjske in delovne razmere oziroma prevoz na delo.

VI. SAMOUPRAVNA
ORGANIZIRANOST OSNOVNE SOLE
118. člen
Osnovna šola je delovna organizacija, v kateri so
delavci neposredno povezani v enotnem vzgojnoizobraževalnem procesu, lahko pa je organizirana
tudi kot temeljna organizacija združenega dela v
sestavu vzgojnoizobraževalne delovne organizacije.
119. člen
Osnovna šola lahko organizira delovne enote v
svojem sestavu (podružnična šola, enota za osnovno izobraževanje odraslih, enota za usposabljanje
otrok z motnjami v telesnem in duševnem razvoju,
dom za učence, enota za vzgojo in varstvo predšolskih otrok, glasbena šola itd.). Te 6note so lahko
tudi zunaj sedeža osnovne šole.
120. člen
Osnovno šolo ustanovi skupščina občine v skladu
s programom razvoja osnovnega šolstva v občini.
121. člen
Akt o ustanovitvi mora vsebovati poleg sestavin,
ki jih določa zakon, tudi šolski okoliš.
122. člen
Skupščina občine daje soglasje k razširitvi dejavnosti in statusnim spremembam osnovne šole.
123. člen
Osnovna šola sme začeti z delom, ko občinski
upravni organ, pristojen za zadeve vzgoje in izobraževanja ugotovi:
- da so zagotovljeni prostori, oprema in učna
sredstva za delo osnovne šole;
- da ima zadostno število ustrezno usposobljenih delavcev, ki bodo opravljali vzgojnoizobraževalno delo,
- da so zagotovljena materialna sredstva za
opravljanje vzgojnoizobraževalnega dela in drugih
nalog.
Prostori in oprema iz prve alinee prejšnjega odstavka morajo ustrezati normativom, ki jih sprejme
Izobraževalna skupnost Slovenije.
Varianta: drugi del prejšnjega odstavka se nadomesti z besedilom: ki jih predpiše Republiški komite za vzgojo in izobraževanje.
124. člen
Če občinski upravni organ, pristojen za vzgojo in
izobraževanje ugotovi, da osnovna šola ne izpolnjuje več pogojev iz 123. člena, zahteva od osnovne
šole, da v določenem roku odpravi pomanjkljivosti.
Če osnovna šola v določenem roku pomanjkljivosti ne odpravi, začasno preneha z delom.

125. člen
Sklep o začasnem prenehanju izda pristojna občinska skupščina. S sklepom določi tudi rok, v
katerem je treba izpolniti pogoje za nemoteno delo
šole.

OPOMBE:

126. člen
Kadar preneha potreba po delu osnovne šole, ker
v njenem okolišu ni šoloobveznih otrok ali pa jim je
obiskovanje osnovne šole zagotovljeno na drug
način, lahko občinska skupščina skupaj z občinsko
izobraževalno skupnostjo izda sklep o začasnem
prenehanju dela ali odpravi osnovne šole._
Sklepa iz prejšnjega odstavka ni mogoče sprjeti
brez mnenja sveta šole in soglasja prizadete krajevne skupnosti.
127. člen
Sklepa o začasnem prenehanju dela ali odpravi
osnovne šole ni mogoče izdati, dokler ni zagotovljeno šolanje učencev iz šolskega okoliša.
128. člen
Za ustanovitev in začetek dela oziroma za začasno prenehanje dela ali odpravo delovne enote
osnovne šole iz 119. člena tega zakona veljajo pogoji, ki jih določajo posebni predpisi za ustanavljanje in začetek dela oziroma za začasno prenehanje
dela ali odpravo organizacije združenega dela, ki
opravlja enako dejavnost kot jo bo opravljala enota
pri osnovni šoli.
129. člen
Osnovno šolo upravljajo delavci te organizacije
skupaj s starši. O zadevah posebnega družbenega
pomena, ki so določene s tem zakonom, enakopravno soodločajo tudi delegati ustanovitelja, zainteresiranih organizacij združenega dela, organov
krajevne skupnosti, družbenopolitičnih organizacij
ter drugih uporabnikov (v nadaljnjem besedilu:
uporabniki) v skladu z določbami ustanovitvenega
akta samoupravnimi sporazumi in statutom osnovne šole.
V zadevah neposredne svobodne menjave dela
soodločajo v svetu osnovne šole tudi tisti uporabniki, ki so udeleženi pri tej menjavi.
O medsebojnih delovnih razmerjih delavcev
osnovne šole in o uporabi srestev za osbeno in
skupno porabo odločajo delavci osnovne šole sami
v skladu z zakonom.
130. člen
Delavci osnovne šole uresničujejo svoje samoupravne pravice z odločanjem na zboru delavcev, z
referendumom in drugimi oblikami osebnega izjavljanja, z odločanjem po delegatih v svetu osnovne
šole in za nadzorstvom nad delom organov in služb
v osnovni šoli v skladu z zakonom, samoupravnim
sporazumom in statutom osnovne šole.
131. člen
Organ upravljanja osnovne šole je svet osnovne
šole, ki ga sestavljajo delavci oziroma njihovi delegati,'delagati staršev ter delegati uporabnikov.
132. člen
Delegate delavcev za svet šole volijo in odpokličejo delavci neposredno, delegate staršev pa delegirjo starši prek sveta staršev, v skladu s statutom
osnovne šole.
... ,
Uporabniki, ki so člani občinske izobraževalne
skupnosti, delegirajo svoje delegate prek zbora delegatov te skupnosti oziroma njene enote, drugi
uporabniki pa neposredno.
XI
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133. člen
Delegati uporabnikov v svetu osnovne šole soodločajo:^ pri sprejemanju odločitev, pomembnih za
uresničevanje smotrov in nalog osnovne šole, pri
določanju politike vzgojnoizobraževalnega dela, o
spremembah dejavnosti in o statusnih spremembah osnovne šole, pri določanju razvojnih programov in odločanju o razširjeni reprodukciji, o sodelovanju osnovne šole z uporabniki, pri določanju
predloga statuta in sprejemanju drugih samoupravnih splošnih aktov razen tistih, s katerimi se urejajo
delitev tistega dela dohodka, ki je namenjen osebni
in skupni porabi in medsebojna delovna razmerja
pri sprejemanju planov osnovne šole, pri določanju
cene vzgojnoizobraževalnih storitev, pri sprejemanju delovnega načrta in zaključnega poročila, pri
uresničevanju načel in meril kadrovske politike in
njihovem izvajanju, pri volitvah, imenovanjih in razrešitvah izvršilnih in poslovodnih organov ter njihovih članov in delavcev s posebnimi pooblastili in
odgovornostmi, ki jih morajo le-ti izpolnjevati, o
drugih vprašanjih, ki so določena v statutu osnovne
šole.
Odločitve v svetu so sprejete, če jih je v enekem
besedilu sprejela večina delegatov delavcev in večina delegatov staršev, v zadevah iz prejšnjega odstavka pa tudi večina delegatov uporabnikov.
Če odločitve niso bile sprejete v enakem besedilu, se izvede postopek usklajevanja. Če tudi po
opravljenem postopku usklajevanja odločitev ni bila sprejeta, se zadeva umakne z dnevnega reda.
Kadar bi zaradi tega utegnila nastati posebna družbena škoda, o zadevi odloči na pobudo ene izmed
skupin delegatov skupščina občine, v kateri ima
osnovna šola svoj sedež.
134. člen
Delegati uporabnikov v svetu osnovne šole lahko
samostojno:
~~ sprožijo pobudo za spremembo delovnega načrta osnovne šole,
- sprožijo postopek za preverjanje, ali delavci
izpolnjujejo predpisane pogoje,
- predlagajo svetu šole ukrepe za zboljšanje
vzgojnoizobraževalnega dela,
- predlagajo, da osnovna šola preneha, če ne
izpolnjuje več z zakonom določenih pogojev.
135. člen
Za organizirano vključevanje staršev v življenje in
delo osnovne šole in za organizirano uveljavljanje
njihovega vpliva ima osnovna šola svet staršev.
Člane sveta staršev izvolijo starši učencev na
roditeljskih sestankih v skladu s statutom osnovne
šole. Svet staršev izvoli predsednika, ki sklicuje in
vodi delo sveta.
Osnovna šola zagotavlja materialne in druge pogoje za delo sveta staršev.
Svet staršev razpravlja o vseh vprašanjih življenja
m dela osnovne šole oblikuje stališča, ki jih zastopajo delegati staršev v svetu osnovne šole, daje
pobude in predloge samoupravnim in strokovnim
organom osnovne šole ter v skladu s statutom delegira delegate staršev v svet osnovne šole.
136. člen
Svet osnovne šole ima lahko izvršilne organe.
137. člen
Osnovna šola ma individualni ali kolegijski poslovodni organ. Individualni poslovodni organ ali
predsednik kolegijskega poslovodnega organa je
pedagoški vodja osnovne šole (v nadaljnjem besedilu: ravnatelj).

138. člen
Ravnatelja imenuje svet osnovne šole po javnem
razpisu na predlog razpisne komisije.
Člane kolegijskega poslovodnega organa imenuje svet osnovne šole izmed delavcev šole.
139. člen
Razpisno komisijo za imenovanje ravnatelja
osnovne šole sestavlja enako število predstavnikov
osnovne šole in sindikata, predstavnikov občinske
izobraževalne skupnosti in predstavnikov družbene
skupnosti.
Predstavnike družbene skupnosti imenuje oziroma izvoli na predlog SZDL skupščina občine, ki je
ustanovitelj osnovne šole.
140. člen
Za ravnatelja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje
pogoje za učitelja, določene s tem zakonom in ima
najmanj 5 let delovnih izkušenj v vzgojnoizobraževalnem delu.
Varianta: Za ravnatelja je lahko imenovan, kdor
izpolnjuje pogoje za delavca osnovne šole, določene s tem zakonom in ima pedagoško izobrazbo ter
najmanj 5 let delovnih izkušenj v vzgojno izobraževalnem delu.
141. člen
Ravnatelj osnovne šole je kot pedagoški vodja
odgovoren za uresničevanje družbenih smotrov in
nalog osnovne šole ter za organizacijo vzgojnoizobraževalnega dela
142. člen
Ravnatelj kot pedagoški vodja:
- vodi delo učiteljskega zbora,
- prisostvuje pri vzgonoizobraževalnem delu posameznih učiteljev, analizira vsebino, oblike in metode njihovega dela, jim pomaga, svetuje in nadzira
njihovo delo,
- skrbi za odpravljanje strokovnih pomanjkljivosti pri vzgojnoizobraževalnem delu in za skladnost
tega dela z idejno usmerjenostjo socialistične samoupravne družbe,
- skrbi za razvijanje oblik, metod in tehnologije
vzgojnoizobraževalnega dela,
- skrbi za povezovanje osnovne šole z okoljem,
- skrbi za zagotavljanje mentorstva pripravnikom in drugim učiteljem,
- skrbi za pedagoško, družbenopolitično in drugo strokovno izobraževanje učiteljev,
- opravlja kot pedagoški vodja druge naloge, ki
so določene s statutom osnovne šole.
143. člen
Ravnatelj o svojih ugotovitvah v zvezi s pedagoškim vodstvom obvešča samoupravne in strokovne
organe šole ter jim predlaga ukrepe za odpravo
pomanjkljivosti in napredek vzgojnoizobraževalnega dela.
144. člen
Za obravnavo vprašanj s področja vzgojnoizobraževalnega dela ima osnovna šola strokovne organe.
Strokovni organi obravnavajo vprašanja v zvezi z
uresničevanjem programa življenja in dela osnovne
šole in dajejo mnenja in predloge svetu osnovne
šole in poslovodnim organom.
145. člen
Strokovni organi osnovne šole so: učiteljski zbor,
učiteljski zbori oddelkov in razredniki.
Učiteljski zbor osnovne šole sestavljajo vsi učitelji, vzgojitelji, šolski svetovalni delavci in drugi stro-
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kovni sodelavci; učiteljski zbor oddelka pa sestavljajo učitelji, ki opravljajo vzgojnoizobraževalno delo v posameznem oddelku, po potrebi pa sodelujejo
pri delu razrednega učiteljskega zbora tudi šolski
svetovalni in drugi strokovni sodelavci.
146. člen
Učiteljski zbor osnovne šole organizira vzgojnoizobraževalno delo v osnovni šoli, obravnava strokovna in druga vprašanja v zvezi z uresničevanjem
vzgojnoizobraževalnega in drugega dela ter smotrov in nalog osnovne šole, daje predloge svetu,
izvršilnim in poslovodnim organom in obravnava
posamezna vprašanja določena s statutom osnovne šole in s tem zakonom.
Učiteljski zbor oddelka obravnava vprašanja, ki
zadevajo vzgojnoizobraževalno delo v oddelku in
druga vprašanja v skladu s statutom osnovne šole
in tem zakonom.
147. člen
Oddelek ima razrednika. Razrednik usmerja in
vodi delo učiteljskega zbora oddelka, organizira in
usklajuje vzgojnoizobraževalno in drugo delo v oddelku, zbira in ureja podatke o delu v oddelku in
podatke o učencih, ki so pomembni za vzgojnoizobraževalno delo, sodeluje s starši učencev, spremlja razvoj učencev, jim svetuje in pomaga. Organizira in usmerja delo skupnosti učencev oddelka, organizira in vodi vključevanje učencev v delo krajevne skupnosti in širšega okolja, v sodelovanju s
svetovalnimi šolskimi delavci in zunanjimi sodelavci opravlja naloge poklicnega usmerjanja, oblikuje
predloge ocen splošnega uspeha za učence in
opravlja druge naloge, določene s statutom osnovne šole, v skladu s tem zakonom in programom
življenja in dela šole.
VII. SPRIČEVALA IN DOKUMENTACIJA
148. člen
Osnovna šola izdaja izkaze in spričevala. Izkazi in
spričevala so javne listine.
Republiški komite za vzgojo in izobraževanje
predpiše vsebino in obliko izkaza in spričeval.
149. člen
V primerih, ko je spričevalo zgubljeno ali uničeno, in ni ohranjen arhiv osnovne šole, občinski
upravni organ, pristojen za vzgojo in izobraževanje,
v skladu z zakonom o splošnem upravnem postopku izda potrdilo, da je občan obiskoval osnovno
šolo.
To potrdilo nadomešča izgubljeno spričevalo.
150. člen
Osnovna šola vodi evidenco in knjige, ki jih predpiše Republiški komite za vzgojo in izobraževanje
in evidence in knjige, ki jih vodi po drugih predpisih.

IX. KAZENSKE DOLOČBE
152. člen
Z denarno kaznijo od 5000 do 20.000 dinarjev se
kaznuje za prekršek osnovna šola:
- če ne sprejme delovnega načrta,
- če ne razpiše prostih in neustrezno zasedenih
del in nalog,
- če ne izvaja vzgojnoizobraževalnega dela po
sprejetem koledarju,
- če v nasprotju s tem zakonom odkloni vpis
otroka iz svojega okoliša,
- če sprejme učitelja ali strokovnega delavca, ki
ne izpolnjuje pogojev, določenih s tem zakonom,
- če ne vodi predpisane dokumentacije.
Za prekršek iz prejšnjega odstavka se kaznuje
odgovorna oseba z denarno kaznijo od 500 do 2000
dinarjev.
153. člen
Z denarno kaznijo 3000 dinarjev ali do 30 dni
zapora se kaznujejo za prekršek starši:
- če ne vpišejo šoloobveznega otroka v osnovno
šolo,
- če ne skrbijo za to, da njihovi otroci redno
obiskujejo osnovno šolo in organizirano pripravo
otrok na vstop v osnovno šolo.
X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
154. člen
Učitelji, ki imajo ob uveljavitvi tega zakona najmanj 25 let delovne dobe, lahko še naprej opravljajo vzgojnoizobraževalno delo, čeprav ne izpolnjujejo pogojev iz ... člena tega zakona.
155. člen
Učitelji, ki poučujejo predmete, za katere niso
usposobljeni, so pa končali učiteljišče ali katero
izmed drugih šol za izobraževanje učiteljev, lahko
še naprej poučujejo te predmete, če so jih do uveljavitve tega zakona poučevali najmanj 8 let.
156. člen
Učitelji, ki so sklenili delovno razmerje v osnovni
šoli pred uveljavitvijo tega zakona in niso opravili
strokovnega izpita, so dolžni opraviti strokovni izpit
po pravilniku o strokovnem izpitu učiteljev in vzgojiteljev (Uradni list SRS, Št. 5-30Č78).
Učitelji iz prejšnjega odstavka, ki najpozneje v
petih letih po uveljavitvi tega zakona ne opravijo
strokovnega izpita, ne morejo več opravljati vzgojnoizobraževalnega oela.
157. člen
Občanom, ki so si pridobili osnovno izobrazbo po
prej veljavnih predpisih o osnovni šoli, ki je trajala
manj kot osem let, se šteje, da so končali osnovno
šolo.
158. člen
Republiški komite za vzgojo in izobraževanje izda
izvršilne predpise najpozneje v treh mesecih po
uveljavitvi tega zakona.

VIII. NADZOR

159. člen
Osnovne šole morajo prilagoditi svojo organizacijo in delo določbam tega zakona najpozneje v
šestih mesecih po uveljavitvi tega zakona.

151. člen
Nadzor nad delom osnovne šole obsega nadzor
nad zakonitostjo dela in pedagoški nadzor nad
izvajanjem vzgojnoizobraževalnega dela.

160. člen
Z dnem, ko začne veljati ta zakon preneha veljati
zakon o osnovni šoli (Ur. I. SRS, št. 9/68, 12/68,
14/69, 31/72, 18/74).

Nadzor nad zakonitostjo dela opravlja občinski
upravni organ, pristojen za vzgojo in izobraževanje.
Nadzor nad izvajanjem vzgojnoiozbraževalnega
dela se opravlja v skladu s posebnim zakonom.

161. člen
Ta zakon začne veljati 30 dni po objavi v Uradnem
listu SRS.
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OBRAZLOŽITEV
Skupščina SR Slovenije je na sejah zborov 27. februarja
1979 sprejela predlog za izdajo zakona o osnovni šoli in
sprejela sklep, naj Izvršni svet Skupščine SR Slovenije pripravi osnutek zakona.
Predloženi osnutek zakona o osnovni šoli opredeljuje dejavnost in družbeno vlogo osnovne šole v izobrazbenem,
kulturnem, šocialnem in materialnem razvoju okolja, v katerem deluje, ureja samoupravno organiziranost uporabnikov in
izvajalcev pri uveljavljanju novih družbenoekonomskih odnosov in pri zagotavljanju neposrednega vpliva uporabnikov
na delo in življenje osnovne šole.
Pri pripravi osnutka zakona je predlagatelj upošteval stališča kongresnih dokumentov Zveze komunistov Jugoslavije in
Zveze komunistov Slovenije, stališča in predlog Republiškega
sveta za vzgojo in izobraževanja v SR Sloveniji in stališča,
predloge in pripombe odborov in zborov Skupščine SR Slovenije, dane ob obravnavi predloga za izdajo zakona o osnovni
šoli.
V skladu s temi izhodišči osnutek zakona opredeljuje kot
temeljni družbeni smoter osnovne šole razvijanje svobodne,
samostojne in ustvarjalne osebnosti samoupravne socialistične družbe in naloge, s katerimi osnovna šola uresničuje ta
smoter.
Osnovna šola je še naprej zasnovana kot enotna, obvezna
osemletna splošnoizobraževalna šola in je organizirana tako,
da omogoča mladini in odraslim uveljavljanje ustavne pravice
do osnovnega šolanja. Zato osnutek predvideva, da sta vzgoja
in izobraževanje v osnovni šoli brezplačna, izjema pa dopušča
možnost, da se uporabniki in izvajalci sporazumejo o prispevku staršev za posamezne, z zakonom določene storitve in
oblike v osnovni šoli.
V skladu s stališči v dosedanjih razpravah uvaja osnutek
zakona obvezno organizirano pripravo otrok na vstop v
osnovno šolo.
V poglavju o družbenoekonomskih odnosih pri uresničevanju osnovne vzgoje in izobraževanja osnutek predvideva,
da uporabniki in izvajalci zagotavljajo dejavnost osnovnih šol
v svobodni menjavi dela v občinski izobraževalni skupnosti in
po njej, v krajevni skupnosti in neposredno.
Kot predmet svobodhe menjave dela so opredeljene opravljene storitve, potrebne za izvedbo letnega delovnega načrta
osnovne šole oziroma posamične dogovorjene storitve, ki jih
opravi osnovna šola.
Glede na to, da je osnovna šola obvezna, osnutek zakona
posebej opredeljuje tisti del programa storitev, ki pomeni
zagotovljeni program osnovne šole in zavezuje uporabnike in
izvajalce v Izobraževalni skupnosti Slovenije, da po načelih
solidarnosti zagotovijo uresničevanje tega programa.
Osnutek predvideva elemente programa storitev in elemente povračila za opravljeni program storitev in določa, da
uporabniki in izvajalci vsako leto določijo znesek povračila za
izvedbo programa storitev osnovne šole.
V poglavju Življenje in delo osnovne šole prinaša osnutek
zakona izhodišča za načrtovanje življenja in dela osnovne
šole in opredeljuje naloge osnovne šole na različnih področjih njene dejavnosti.
V primeri z veljavnim zakonom pomeni to poglavje bistveno
novost predvsem v programski usmeritvi osnovne šole pa tudi
v tem, da daje osnovni šoli širše možnosti, da ob obveznem
programu samostojno načrtuje svojo razširjeno dejavnost v
skladu s potrebami in interesi učencev in potrebami okolja, v
katerem deluje.
Osnutek predvideva, da je podlaga za načrtovanje življanja
m dela v osnovni šoli Program življenja in dela osnovne šole,
ga sprejme strokovni svet za vzgojo in izobraževanje SR
Slovenije in vsebuje smernice za delo osnovnih šol, predmetnik in učne načrte fakultativnih predmetov.
Smernice za načrtovanje življenja in dela osnovne šole so
dokument, ki naj predstavlja programsko usmeritev osnovne
šole in strokovno navodilo za organizacijo posameznih sestavin njenega življenja in dela ter njihovo povezovanje v organsko celoto.
Osnutek zakona določa, da predmetnik in učni načrt opredelita obvezno tedensko in letno število ur ter vsebino vzgojnoizobraževalnega dela po posameznih predmetih, obseg

dopolnilnega pouka, kot novost pa tudi obseg obveznega
dodatnega pouka in minimalni obseg interesnih dejavnosti.
Predmetnik in učni načrt pomenita enotni standard
osnovne šole, ki ga družba zagotavlja vsakemu šoloobveznemu otroku v SR Sloveniji je podlaga za oblikovanje zagotovljenega programa osnovne šole.
Osnutek predvideva, da tedensko število ur obveznega programa po predmetniku za posamezen razred ne sme presegati 30 ur tedensko. Tako omejitev predlagamo iz dveh razlogov: na eni strani naj bi učenca varovala pred pretirano
obremenitvijo z obveznim programom, obenem pa naj bi
ustvarjala praktične možnosti, da si izbere fakultativne programe in interesne dejavnosti, s katerimi bo razvijal svoje
interese in sposobnosti in si tako ustvarjal podlago za poklicno opredelitev. S tem se ob sicer enotnem programu
osnovne šole v večji meri kot doslej odpirajo možnosti za
hitrejši razvoj vseh učencev, ki naj bi si ob enotnem programu
in obveznem dopolnilnem ali dodatnem pouku razširjali in
poglabljali znanje v okviru interesnih dejavnosti in fakultativnih programov.
Za dosego tega cilja osnutek zavezuje osnovno šolo, da
razvija in razširja organizacijo svojega dela tako, da z vključevanjem vse večjega števila učencev v raznovrstne oblike
vzgojnoizobraževainega deta postopoma prerašča v šolo s
celodnevno organizacijo dela. Zato osnutek podaljšanega
bivanja učencev ne opredeljuje več kot obliko varstva učencev v posebej organiziranih oddelkih, temveč kot obliko organizacije dela celotne šole. Podaljšano bivanje pojmuje kot
obliko postopnega prehajanja v šolo s celodnevno organizacijo dela takrat, kadar še niso zagotovljeni pogoji za vključevanje v celodnevno delo vseh učencev.
V nadaljnjem razvoju osnovne šole naj bi se torej nadaljeval
proces za zmanjševanje kvalitativnih razlik v vsebini in organizaciji dela podaljšanega bivanja oziroma celodnevne šole;
razlika bi bila v tem da celodnevna osnovna šola zagotavlja
program dela za vse učence, podaljšano bivanje pa samo za
del učencev. Zakon naj bi spodbujal delavce osnovnih šol, da
skupaj z uporabniki in starši otrok zagotavljajo pogoje za
uvajanje celodnevne organizacije dela za vse učence.
Glede na možnost, da se bistveno razširja obseg sodelovanja učencev v vzgojnoizobraževalnem in drugem delu
osnovne šole, osnutek predvideva, da obseg tega sodelovanja
ne sme preseči 40 ur tedensko.'
Osnutek zakona podrobneje kot doslej opredeljuje sestavina letnega delovnega načrta osnovne šole, s tem v zvezi pa
tudi vrste dejavnosti in naloge, ki jih opravlja osnovna šola za
celovito uresničevanje smotrov, širše kot doslej je med temi
nalogami opredeljeno usmerjanje učencev in poklicno svetovanje, ki ne obsega le informiranja učencev o poklicih in
možnostih izobraževanja po osnovni šoli, temveč osnutek
nalaga šoli nalogo, da spremlja razvoj interesov, sposobnosti
in napredka otrok, jih vključuje v različne aktivnosti izven
pouka v šoli in zunaj nje.
Pomembnejšo vlogo pri uresničevanju smotrov in nalog
nalaga zakon osnovni šoli tudi pri uresničevanju vzgoje za
samoupravljanje, spodbujanju njihovih interesov v organizacijah, ki jih ustanavljajo. Tudi dejavnost teh organizacij naj se
tesneje povezuje v delo in življenje krajevne skupnosti in
širšega okolja.
Osnutek zakona zavezuje osnovno šolo, da z individualizacijo vzgojnoizobraževainega dela in z organizacijo dopolnilnega oziroma dodatnega pouka zagotavlja napredek učencev, ki težje sledijo pouku ali pa se počasneje razvijajo,
omogoči pa naj tudi hitrejši razvoj in napredovanje nadarjenim učencem. Kot novo nalogo osnovne šole pa je osnutek
opredelil skrb osnovne šole za hitrejše in lažje vključevanje v
delo osnovne šole in novo okolje tistih učencev, ki prihajajo iz
drugih socialističnih republik ali socialističnih avtonomnih
pokrajin in otrok delavcev, ki se vračajo z začasnega dela v
tujini. Šola naj bi za te učence organizirala posebne oblike
pomoči za obvladovanje razlik v učnih načrtih.
Med določbami o organizaciji vzgojnoizobraževainega dela
je zlasti pomembno določilo, da normative o številu učencev v
oddelkih in skupinah sprejemajo izvajalci in uporabniki v
Izobraževalni skupnosti Slovenije, zakon pa predvideva zgor-
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njo dopustno mejo števila učencev v oddelku ali skupini.
Osnutek zakona predlaga dve varianti najvišjega dopustnega števila učencev v oddelku. Po prvi varianti bi ta meja
ostala pri sedanjem številu 36, po drugi pa bi največje dopustno število učencev v oddelku znašalo 32. Za tako rešitev
govorita predvsem dva razloga: kvalitetno vzgojnoizobraževalno delo, ki naj upošteva individualizacijo in razvijanje drugih sodobnih oblik dela, zlasti v celodnevni šoli, je mogoče
uspešno opraviti le ob manjšem številu učencev v oddelkih.
Temu spoznanju je v veliki meri že prilagojena tudi gradnja
osnovnih šol.
Vendar pa ima ta na videz majhen premik pomembne materialne in kadrovske posledice.
Po podatkih o zasedenosti oddelkov v šolskem letu 1978/79
predvidevamo, da bi bilo treba zaradi znižanega normativa od
36 na 32 učencev v oddelku v SR Sloveniji predvsem v razvitih
centrih na novo odpreti 299 oddelkov, kar ob poprečni ceni na
oddelek 280.000 dinarjev pomeni 80,000.000 dinarjev.
Znižanje največjega dopustnega števila učencev v oddelku je
zahteva, ki je že dolgo prisotna med prosvetnimi delavci in jo
pogosto navajajo kot enega temeljnih pogojev za kvalitetno
osnovno šolo. Predlagano znižanje je ob tolikšnih materialnih
in kadrovskih posledicah odločitev, o kateri naj bi se v javni
razpravi demokratično opredelili uporabniki in izvajalci, saj
bo med drugim pomenilo tudi izhodišče za oblikovanje programov za naslednje srednjeročno obdobje.
Občutljivo vprašanje v zvezi z organizacijo vzgojnoizobraževalnega dela je tudi šolski koledar, saj je že nekaj let
posebno okrog praznikov in zimskih šolskih počitnic predmet
široke javne obravnave.
Osnutek predlaga dve varianti: šolski koledar določi šola
sama v soglasju z občinsko skupščino, po drugi varianti pa bi
koledar še naprej predpisoval republiški komite za vzgojo in
izobraževanje.
Prva varianta omogoča večjo fleksibilnost načrtovanja dela
v skladu s specifičnimi potrebami v občini in usklajevanje dela
osnovne šole z delovnim časom drugih organizacij združenega dela v občini, druga varianta pa omogoča lažje usklajevanje dela vzgojnoizobraževalnih organizacij in večje možnosti za regionalno in medrepubliško usklajeno razporeditev
počitnic.
Javna razprava naj bi se opredelila za tisto rešitev, ki je
najbolj v skladu z interesi in potrebami delovnih ljudi in
občanov.
Glede ocenjevanja in napredovanja učencev osnutek zakona ne prinaša bistvenih novosti, temveč povzema določila
veljavnega zakona.
Ob dopolnitvi zakona o osnovni šoli leta 1974 je bila uvedena novost, da učitelj v prvem polletju prvega razreda učencev ne ocenjuje z ocenami, temveč le spremlja njihov napredek ter o tem sproti obvešča starše. Praksa je pokazala, da je
tako določilo otrokom olajšalo vključitev v ritem dela osnovne
šole, zato se je ob pripravah na nov zakon izoblikoval predlog,
naj bi obdobje, ko učitelj ne ocenjuje učencev, razširili na ves
prvi razred. Javna razprava ob osnutku zakona naj bi soočila
argumente za tako rešitev in proti njej.
Veljavni zakon o osnovni šoli vsebuje tudi določbo, da
učenci osmega razreda lahko uspešno končajo osnovno Solo
tudi v primeru, če so negativno ocenjeni iz tujega jezika. Taka
odločitev temelji na dejstvu, da večina poklicnih šol v svojem
predmetniku nima tujega jezika, zato pomanjkljivo znanje
tujega jezika v takih šolah ni ovira za nadaljnje izobraževanje.
Skupna izobrazbena osnova v usmerjenem izobraževanju pa
predvideva tudi tuji jezik, zato se odpira vprašanje, aH je taka
določba v zakonu še smotrna. Predlagamo, da se javna razprava opredeli tudi do tega vprašanja.
Glede na to, da imamo še'vedno precejšnje število občanov,
ki niso končali osnovne šole, predvideva osnutek tri možnosti
za osnovno izobraževanje odraslih.
Prvo možnost pomenijo posebni oddelki oziroma osnovne
šole za izobraževanje odraslih, v katerih poteka pouk po
predmetniku in učnih načrtih, ki so prilagojeni življenjskim in
delovnim izkušnjam odraslih.
Drugo možnost predvideva tudi osnutek zakona o usmerjenem izobraževanju: odrasli si lahko v okviru usposabljanja za
opravljanje enostavnih in manj zahtevnih del in nalog lahko
pridobijo tudi tista splošnoizobraževalna znanja, s katerimi si
dopolnijo manjkajočo osnovno izobrazbo.
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Tretjo možnost pa predstavljajo izpiti, s katerimi odrasli
dokažejo, da obvladajo programe posameznih razredov oziroma predmetov osnovne šole.
Organizacija osnovnega izobraževanja odraslih naj bi bila
čimbolj fleksibilna in prilagojena njihovim življenjskim izkušnjam in potrebam, zato osnutek predvideva, da so sestavni del
predmetnika in učnega načrta za osnovno izobraževanje
odraslih tudi navodila za prilagoditev organizacije vzgojnoizobraževalnega dela odraslim.
Četrto poglavje Učenci zajema pravice in dolžnosti učencev
osnovne šole in v glavnem povzema določbe veljavnega zakona o osnovni šoli in izvršilnih predpisov, novost pa pomenijo zlasti določbe o vpisu v prvi razred.
Osnutek predvideva, da se otroci vpišejo v prvi razred v
mesecu septembru za naslednje šolsko leto in se obvezno
vključijo v organizirano pripravo na vstop v šolo, ki jo v skladu
z dogovorom v občini izvaja vzgojnovarstvena organizacija ali
osnovna šola.
V skladu s stališči družbenih dokumentov, ki predvidevajo
postopen prehod na zgodnejše vključevanje otrok v osnovno
šolo, in glede na realne kadrovske in prostorske možnosti, s
katerimi razpolagamo, osnutek zakona določa, da se v prvi
razred obvezno vključijo otroci, ki do začetka šolskega leta
dopolnijo šest letin pol, lahko pa tudi otroci, ki bodo do takrat
dopolnili šest let, če bo komisija za sprejem šolskih novincev
zanje ugotovila, da so zreli za vstop v osnovno šolo. Menimo,
da je s tem dana možnost za postopno vključevanje mlajših
otrok v osnovno šolo, vendar samo tistih, za katere lahko
utemeljeno pričakujemo, da bodo lahko brez večjih težav
sledili vzgojnoizobraževalnemu delu v osnovni šoli. Zrelost za
vstop v osnovno šolo naj bi ugotavljali samo za mlajše otroke,
za otroke, ki bodo do začetka obiskovanja osnovne šole stari
šest let in pol, pa le izjemoma, kadar bi vzgojiteljica oziroma
učiteljica, ki pripravlja otroka na vstop v šolo ocenila, da bi
utegnil imeti težave pri delu v osnovni šoli.
Otrok, za katerega bi komisija ugotovila, da še ni zrel za
vstop v osnovno šolo, naj bi obvezno nadaljeval v pripravo na
šolo, po možnosti naj bi bil vključen v dnevno varstvo v
vzgojnovarstveni organizaciji.
Osnutek zakona določa, da komisija kot kriterije za ugotavljanje zrelosti za vstop v osnovno šolo upošteva zlasti dinamiko telesnega in osebnostnega razvoja otroka v celotnem
predšolskem obdobju ter pogoje in možnosti za njegov uspešen razvoj v okolju, v katerem živi.
Osnutek zakona predvideva tudi možnost, da osnovna šola
v dogovoru z zdravstveno službo in starši lahko otroku izjemoma odloži obiskovanje prvega razreda za eno leto, če se
pred začetkom pouka aH med šolskim letom ugotovi, da bi
obremenitev, ki jo prinaša osnovna šola, lahko škodila otrokovemu zdravju.
Ocenjujemo, da pomeni predlagana rešitev korak naprej pri
vključevanju mlajših otrok v osnovno šolo. S tako rešitvijo je
zagotovljena postopnost, ki daje možnošt za strokovno
spremljanje in odpravo morebitnih negativnih posledic zgodnejšega vpisa, obenem pa daje možnost, da postopoma
rešujemo tudi prostorske in kadrovske težave, ki se bodo
pojavile zlasti v razvitih središčih, kjer že sedaj močno primanjkuje šolskega prostora.
V petem poglavju so navedene naloge, ki jih opravljajo
učitelji, vzgojitelji in strokovni delavci in posebni pogoji, ki jih
morajo izpolnjevati za opravila tega dela.
Osnutek določa, da lahko osnovna šola za obogatitev svojega dela zlasti pri razvijanju interesnih dejavnosti in fakultativnih predmetov vključuje v svoje delo tudi zunanje sodelavce, ki lahko s svojim znanjem in izkušnjami prispevajo k
uspešnejšemu uresničevanju smotrov in nalog osnovne šole.
V skladu z zakonom o delovnih razmerjih predvideva osnutek za vse delavce, ki opravljajo vzgojnoizobraževalno delo ali
sodelujejo pri opravljanju tega dela in prvič sklepajo delo.
Predviden je izvršilni predpis, ki bo podrobneje uredil vsebino
in potek pripravništva ter vsebino in postopek za opravljanje
strokovnih izpitov pripravnikov.
Glede na naravo dela učiteljev in vrsto nerešenih vprašanj v
praksi osnutek zakona podrobneje določa sestavine delovne
obveznosti učitelja in za zavarovanje kvalitete vzgojnoizobraževalnega dela med drugim določa, da znaša število ur neposrednega vzgojnoizobraževalnega dela z učenci 25, od tega
20 ur pouka tedensko. Izjemoma se lahko ta obremenitev
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poveča ali zmanjša za tri ure tedensko, vendar mora šola
učitelju ustrezno zmanjšati ali povečati obseg drugega dela.
Osnutek zakona prinaša v tem poglavju še dve novosti. 116.
člen predvideva možnost, da učitelju in strokovnemu delavcu,
ki ne izpolnjuje z zakonom določenih pogojev, in ga ni mogoče razporediti na opravljanje del in nalog, ki ustrezajo
njegovim stokovnim sposobnostim, preneha delovno razmerje po zakonu. V 117. členu pa osnutek zakona zavezuje
osnovno šolo, da s samoupravnim splošnim aktom določi
pogoje, pod katerimi lahko za določen čas razporedi učitelja,
vzgojitelja aH strokovnega delavca brez njegovega soglasja
na delo zunaj sedeža osnovne šole, če je potrebno, da se
zagotovi nemoteno opravljanje vzgojnoizobražavalnega dela.
Tako določilo naj bi zagotovilo osnovni šoli možnost, da vsaj z
začasnim ukrepom zagotovi nemoteno vzgojnoizobraževalno
delo na podružničnih šolah, saj je zaradi pomanjkanja učiteljev pogosto ogroženo uresničevanje ustavne pravice občanov do osnovnega izobraževanja.
Šesto poglavje govori o samoupravni organiziranosti
osnovne šole.
Osnutek predvideva, da je osnovna šola praviloma enovita
delovna organizacija, v kateri so delavci neposredno povezani
v enotnem vzgojnoizobraževalnem procesu, dopušča pa tudi
možnost, da se osnovna šola oblikuje kot temeljna organizacija združenega dela, v sestavu vzgojnoizobraževalne organizacije.
Osnovna šola lahko organizira v svojem sestavu delovne
enote. Take enote bi bile predvsem podružnične osnovne
šole, ki praviloma ne izpolnjujejo pogojev, da bi se organizirale kot temeljne organizacije, enote za izobraževanje odraslih, enote za usposabljanje otrok z motnjami v telesnem in
duševnem razvoju, domovi za učence, glasbene šole in enote
za vzgojo in varstvo predšolskih otrok.
V skladu s 55. členom Ustave SR Slovenije osnutek predvideva, da ustanovi osnovno š o/o občinska skupščina in določa
pogoje za ustanovitev in začetek dela osnovne šole.
Ob ukinjanju osnovnih šol je v zadnjih letih večkrat prihajalo do hudih zapletov, ki so včasih prerasli v politične konflikte, zato osnutek zakona v skladu s stališči Republiške
konference SZDL in Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije
predvideva poostrene kriterije za ukinitev osnovne šole in
določa, da sklepa o začasnem prenehanju ali odpravi
osnovne šole ni mogoče sprejeti brez mnenja sveta šole in
soglasja prizadete krajevne skupnosti. S tako opredelitvijo
želimo ohraniti osnovno š ole povsod tam, kjer je le mogoče,
saj z ukinitvijo osnovne šole občani navadno izgubijo l/e
zadnje kulturno središče v svojem kraju. Taki procesi so bili v
zadnjih letih prisotni zlasti na manj razvitih in obmejnih območjih.
Določbe o samoupravljanju v osnovni šoli so povzete iz
veljavnega zakona, razširjene in izpopolnjene so zlasti tiste
določbe, ki govorijo o pristojnosti delegatov uporabnikov.
Osnutek določa, da osnovno šolo upravljajo delavci te organizacije skupaj s starši učencev, o zadevah posebnega
družbenega pomena pa enakopravno soodločajo delegati
ustanovitelja, zainteresiranih organizacij združenega dela, organov krajevne skupnosti, družbenopolitičnih organizacij in
drugih uporabnikov.
Kot posebna oblika organiziranega vključevanja staršev v
samoupravljanje v osnovni šoli je predviden svet staršev, ki se
je v osnovnih šolah že lepo uveljavil in daje možnost staršem,
da organizirano uveljavijo svoje predloge in pobude in se
neposredno vključujejo v življenje in delo osnovne šole.
Vzgoja in samoupravljanje je sestavina celotnega vzgojnoizobraževalnega procesa v osnovni šoli, zato imajo učenci
pravico, da se starosti primerno vključujejo v samoupravljanje
v osnovni šoli. To pravico uresničujejo v razredni in š olski
skupnosti učencv, v organizacijah, ki jih ustanavljajo na šoli in
s sodelovanjem pri oblikovanju letnega delovnega načrta. V

samoupravnih organih osnovne šle pa obvezno sodelujejo
takrat, kadar obravnavajo njihove predloge in pobude. Uresničevanje samoupravnih pravic odraslih, ki se izobražujejo v
osnovni šoli, opredeli osnovna S ola s statutom.
Osnutek zakona predvideva, da ima osnovna šola lahko
indvidualni ali kolegijski poslovodni organ. Individualni poslovodni organ in predsednik kolegijskega poslovodnega organa je ravnatelj osnovne šole. Ravnatelj opravlja poleg drugih nalog tudi naloge pedagoškega vodje osnovne šole, zato
predvideva osnutek zanj posebne pogoje in poseben postopek imanovanja.
Sedmo poglavje govori o dokumentaciji, ki jo vodi osnovna
šola.
Pogosto se pojavljajo primeri, da občani, ki so izgubili
dokumente o končani osnovni šoli, ne morejo dobiti duplikata
spričevala, ker arhiv osnovne šole ni ohranjen.
Odkar so prenehali veljati zvezni predpisi o izgubljenih
listinah, takemu občanu ni mogoče izdati dokumenta, ki bi
nadomeščal izgubljeno spričevalo. Da bi zapolnili pravno
praznino, predvideva osnutek možnost, da v takem primeru
občinski upravni organ, pristojen za vzgojo in izobraževanje,
na podlagi ugotovitvenega postopka v skladu z zakonom o
splošnem upravnem postopku izda potrdilo, da je občan
obiskoval osnovo šolo. Tako potrdilo bi nadomestilo izgubljeno spričevalo.
Osmo poglavje govori o nadzoru nad delom osnovne šole,
deveto poglavje pa vsebuje kazenske določbe.
V predhodnih in končnih določbah prinaša osnutek nekatere olajšave za učitelje, ki že dalj časa opravljajo vzgojnoizobraževalno delo, pa nimajo predpisane stopnje ali vrste izobrazbe, ki jo določa zakon. V šolskem letu 1978/79 poučuje v
osnovnih šolah 1.695 učiteljev (od tega 411 v delovnem razmerju za določen čas), ki ne izpolnjujejo zahtevanih pogojev.
Ker ni mogoče pričakovati, da bi v bližnji prihodnosti lahko
bistveno spremenili kadrovsko zasedbo, saj nam podatki kažejo, da se pri nekaterih predmetih primanjkljaj celo povečuje, predlagamo nekatere olajšave za učitelje, ki že dalj časa
opravljajo vzgojnoizobraževalno delo.
Člen 154 osnutka je povzet po dosedanjem zakonu in omogoča učiteljem, ki imajo že najmanj 25 let delovne dobe, da
svoje delo še naprej opravljajo, čeprav ne izpolnjujejo pogojev glede izobrazbe, ki jih določa zakon. Takih učiteljev je 143.
S 155. členom želimo učiteljem, ki so končali učiteljišče ali
katero izmed drugih srednjih šol za izobraževanje pedagoških
delavcev, poučujejo pa na predmetni stopnji in imajo ob
uveljavitvi zakona najmanj osem let vzgojnoizobraževalne
prakse omogočiti, da lahko še naprej opravljajo dosedanje
delo. To so v glavnem učitelji z učiteljiščem, ki že vrsto let
poučujejo na predmetni stopnji in so bili za to delo razporejeni zaradi pomanjkanja kadrov tega profila v času, ko je
predmetnih učiteljev primanjkovalo, in tudi učitelji, ki so končali srednjo fizkulturno ali srednjo glasbeno šolo.
Učiteljev, ki bi jih zajelo to določilo, je 533 in poučujejo
predvsem deficitarne predmete, in sicer: matematiko 170,
tehnično vzgojo 112, telesno vzgojo 106, glasbeno vzgojo 58
in druge predmete 87.
Vsi ti učitelji so vključeni v redne obtike strokovnega izpopolnjevanja zato menimo, da so si s svojim delom na predmetni stopnji pridobili dovolj znanja in izkušenj, da bi to delo
lahko še naprej opravljali.
156. člen ureja vprašanje strokovnega izpita za tiste učitelje,
ki bodo na dan uveljavitve zakona že v delovnem razmerju za
nedoločen čas, pa izpita še niso opravili. Skupno število leteh je približno 1.600, od tega tistih, ki so v delovnem razmerju
že več kot dve leti 1.200. Za te učitelje zakon določa, naj bi
strokovni izpit opravljali po do sedaj veljavnih predpisih,
opraviti pa bi ga morali najpozneje vpetih letih, ker sicer ne bi
smeli več opravljati vzgojnoizobražavalnega dela.
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Osnutek zakona o vzgoji in varstvu
predšolskih

otrok (ESA-216)

POVZETEK
OSNUTKA ZAKONA O VZGOJI IN VARSTVU
PREDŠOLSKIH OTROK
Osnutek zakona opredeljuje vzgojo in varstvo predšolskih otrok kot del enotnega sistema vzgoje in izobraževanja v SR Sloveniji in določa, da obsega oblike organiziranega vzgojnega dela za vse otroke v krajevni skupnosti ter
vzgojo in varstvo predšolskih otrok v dnevnem varstvu.
Kot temeljni družbeni smoter vzgoje in varstva predšolskih otrok postavlja oblikovanje otrokove ustvarjalnosti in
zagotavljanje možnosti za vsestranski razvoj njegove
osebnosti v skladu z vrednotami samoupravne socialistične družbe in določa naloge, ki naj zagotovijo doseganje tega smotra.
Vzgojo in varstvo predšolskih otrok opravljajo vzgojnovarstvene organizacije, lahko pa tudi druge organizacije
združenega dela, družbene organizacije in društva. Vzgojnovarstvena organizacija je nosilec in usklajevalec družbeno organizirane vzgoje in varstva predšolskih otrok v
krajevni skupnosti in se pri tem povezuje z družino in
vsemi, ki se ukvarjajo s predšolskim otrokom ter s tem
zagotavlja enoten vzgojni vpliv na predšolskega otroka.
Vzgoja in varstvo predšolskih otrok se izvajata po vzgojnem programu, ki ga sprejme Strokovni svet za vzgojo in
izobraževanje SR Slovenije.
Osnutek zakona predvideva oblike svobodne menjave
dela, kot predmet svobodne menjave dela pa določa storitve, potrebne za izvedbo dogovorjenega programa vzgojnovarstvenega in drugega dela, in posamezne opravljene
storitve. Osnutek zavezuje uporabnike in izvajalce v Zvezi
skupnosti otroškega varstva Slovenije, da s samoupravnim sporazumom o temeljih plana določijo tisti del vzgojnega programa, ki ga po načelih vzajemnosti in solidarnosti zagotavljajo vsem otrokom. Osnutek predvideva, da
mora ta del solidarnostnega programa obsegati najmanj
minimalni obse9 organizirane priprave otrok na vstop v
osnovno šolo, ki je v skladu z zakonom o osnovni šoli za
otroke obvezna in brezplačna.
Osnutek posveča posebno pozornost načrtovanju dela v
vzgojnovarstveni organizaciji. Določa izhodišča za oblikovanje letnega delovnega načrta in posamezne elemente, ki
so njegova obvezna sestavina.
Osnutek opredeljuje načela za organizacijo vzgojnovarstvenega dela in oblike vzgojnovarstvenega dela. Vzgojo
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in varstvo otrok do 3. leta starosti lahko vzgojnovarstvena
organizacija organizira tudi v varstvenih družinah.
Normative o številu otrok v oddelkih in skupinah vzgojnovarstvenih organizacij sprejmejo uporabniki in izvajalci
v skupnostih otroškega varstva. Republiški komite za
vzgojo in izobraževanje pa naj bi z izvršilnim predpisom
določil največje dopustno število otrok v oddelkih in skupinah.
Vzgojnovarstvena organizacija se lahko organizira kot
delovna organizacija ali kot temeljna organizacija združenega dela v sestavi vzgojnovarstvene organizacije,
osnovne šole ali druge organizacije združenega dela,
lahko pa se organizirajo tudi delovne enote za v vzgojo in
varstvo predšolskih otrok. Osnutek zakona določa pogoje
za ustanovitev in za začetek dela vzgojnovarstvene organizacije oziroma enote.
Vzgojnovarstveno organizacijo upravljajo delavci te organizacije skupaj s starši otrok, o zadevah posebnega
družbenega pomena pa soodločajo tudi delegati uporabnikov. Organ upravljanja vzgojnovarstvene organizacije je
svet. Osnutek določa postopek za delegiranje delegatov v
svet in zadeve, o katerih obvezno soodločajo delegati
uporabnikov. Kot organizirano obliko vključevanja staršev
v samoupravljanje predvideva osnutek obvezno ustanovitev sveta staršev.
Osnutek zakona določa postopek za imenovanje poslovodnega organa, pogoje za imenovanje in njegove naloge
kot pedagoškega vodje.
Osnutek določa posebne pogoje, ki jih morajo izpolnjevati delavci, ki opravljajo vzgojnovarstveno delo in v
skladu z zakonom o delovnih razmerjih uvaja pripravništvo za delavce, ki prvič stopajo na delo v vzgojnovarstveno
organizacijo in predvideva pooblastilo republiškemu komiteju za vzgojo in izobraževanje, da z izvršilnim predpisom določi potek in vsebino pripravništva in postopek za
opravljanje strokovnega izpita.
V osnutku zakona so opredeljene sestavine delovne
obveznosti vzgojitelja in je predvideno, da obseg neposrednega vzgojnovarstvenega dela ne sme presegati 30 ur
tedensko.
Nadzor nad zakonitostjo dela vzgojnovarstvene organizacije opravlja pristojni občinski upravni organ, pedagoški
nadzor pa se opravlja v skladu s posebnimi predpisi.

3. člen

Za vsestranski razvoj predšolskega otroka, za
njegovo varno in zadovoljno otroštvo in za zmanjševanje vpliva socialnih in kulturnih razlik na razvoj
otroka zagotavljajo delavci, delovni ljudje in občani
družbeno organizirano vzgojo in varstvo predšolskih otrok.

Vzgoja in varstvo predšolskih otrok obsega
vzgojno delo, ki je namenjeno vsem predšolskim
otrokom v krajevni skupnosti ter vzgojo in varstvo
predšolskih otrok, ki so vključeni v dnevno varstvo.
Vzgoja in varstvo predšolskih otrok je podlaga za
nadaljnjo vzgojo in izobraževanje. Z organizirano
pripravo otrok na osnovno šolo se vzgoja in varstvo
predšolskih otrok povezuje z osnovno šolo v enovit
in neprekinjen vzgojni proces.

2. člen

4. člen

S tem zakonom se ureja vzgoja in varstvo predšolskih otrok kot del enotnega sistema vzgoje in
izobraževanja v SR Sloveniji.

Vzgoja in varstvo predšolskih otrok temelji na
celovitih življenjskih in socialnih potrebah otroka,
njegovih psihofizičnih zmogljivostih in življenjskem

1. člen
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ritmu, potrebah družine in okolja ter izhaja iz marksističnega pojmovanja, da si otrok v aktivnem odnosu do sveta, družbenega in socialnega okolja z
lastno aktivnostjo in delovanjem oblikuje življenjske izkušnje in osebnost.

varstva predšolskih otrok ter se sporazumevajo o
zagotavljanju pogojev za razvoj in delo vzgojnovarstvenih organizacij.

5. člen

Vzgoja in varstvo predšolskih otrok se izvaja po
vzgojnem programu, ki ga sprejme Strokovni svet
za vzgojo in izobraževanje SR Slovenije (v nadaljnjem besedilu: strokovni svet).

Temeljni družbeni smoter vzgoje in varstva predšolskih otrok je oblikovati otrokovo ustvarjalnost in
omogočiti vsestranski razvoj njegove osebnosti v
skladu z vrednotami socialistične samoupravne
družbe.
Vzgoja in varstvo predšolskih otrok uresničuje
temeljni družbeni smoter s tem da:
- omogoča otrokom hitrejši in skladnejši duševni in telesni razvoj,
- zagotavlja vedro in sproščeno otroštvo,
- vzgaja ljubezen do staršev in domovine,
- oblikuje odnos do delovnega človeka in dela
kot temeljne vrednote socialistične samoupravne
družbe,
- usposablja za tvorno sodelovanje med vrstniki
in vzgaja čustva prijateljstva in tovarištva,
- vzgaja ljubezen do narave in navaja na varovanje in spoštovanje človekovih stvaritev ter naravnih
vrednot človekovega okolja,
- usmerja v doživljanje lepega ter spodbuja razvoj otrokove ustvarjalnosti,
- spodbuja in zadovoljuje vedoželjnost ter razvija sposobnost opazovanja, spoznavanja in razumevanja naravnega in družbenega okolja,
- razvija telesne spretnosti, delovne in življenjske navade ter poglablja in razširja življenjske izkušnje,
- navaja na varovanje lastnega in tujega zdravja
in življenja.
6. člen
Vzgojo in varstvo predšolskih otrok opravljajo v
skladu s tem zakonom organizacije združenega dela, družbene organizacije in društva ter druge samoupravne organizacije in skupnosti.
Organizacije združenega dela, ki opravljajo vzgojo in varstvo predšolskih otrok kot svojo glavno
dejavnost, 1so vzgojnovarstvene organizacije (varianta: vrtci )
7. člen
Organizacije iz prejšnjega člena se pri izvajanju
vzgoje in varstva predšolskih otrok povezujejo z
družino kot osnovnim nosilcem vzgoje in varstva
otroka in vključujejo starše otrok v svoje delo.
8. člen
Vzgojnovarstvena organizacija je nosilec in usklajevalec družbeno organizirane vzgoje in varstva
predšolskih otrok v krajevni skupnosti.
Pri uresničevanju smotrov in nalog vzgoje in varstva predšolskih otrok ter svoje družbene vloge v
krajevni skupnosti se vzgojnovarstvena organizacija povezuje z družino, s samoupravnimi organizacijami in skupnostmi, družbenopolitičnimi organizacijami in društvi in s tem zagotavlja enoten vzgojni
vpliv in vključevanje otrok v prizadevanja in življenje krajevne skupnosti.
9. člen
Delavci in delovni ljudje, združeni v temeljnih
organizacijah združenega dela in drugih samoupravnih organizacijah in skupnostih ter drugi delovni ljudje in občani v krajevnih skupnostih kot
uporabniki, delavci v vzgojnovarstvenih organizacijah kot izvajalci in starši predšolskih otrok skupaj
načrtujejo vsebino in obseg dejavnosti vzgoje in

10. člen

1
V zvezi z varianto k 6. členu se beseda »vzgojnovarstvena
organizacija« v celotnem besedilu nadomesti z besedo »vrtec...

11. člen
Uporabniki in izvajalci v Skupnosti otroškega varstva Slovenije s samoupravnimi sporazumi določijo
obseg vzgojnega programa, ki ga bodo po načelih
solidarnosti in vzajemnosti zagotavljali vsem predšolskim otrokom ter se sporazumejo o načinu zagotavljanja pogojev in združevanja sredstev za uresničevanje tega dela programa v okviru občine in
republike.
Uporabniki in izvajalci s samoupravnim sporazumom o temeljih plana zagotovijo po načelih solidarnosti in vzajemnosti najmanj tisti del vzgojnega
programa, ki obsega organizirano pripravo otrok za
vstop v osnovno šolo v letu pred vstopom v šolo
(varianta: celoletno organizirano pripravo otrok za
vstop v osnovno šolo).
12. člen
Organizirana priprava otrok za vstop v osnovno
šolo iz drugega odstavka prejšnjega člena je brezplačna.
13. člen
Dejavnost vzgojnovarstvenih organizacij je posebnega družbenega pomena.
Posebni družbeni interes zagotavlja ta zakon s
tem, da določa pogoje za opravljanje vzgojnovarstvenega dela, zahteva soodločanje delegatov uporabnikov, ustanovitelja, organov družbenopolitičnih skupnosti in družbenopolitičnih organizacij v
svetu vzgojnovarstvene organizacije, da zahteva
soglasje občinske skupščine k statutu vzgojnovarstvene organizacije in določa druge oblike družbenega vpliva.
14. člen
Vzgojno delo v vzgojnovarstvenih organizacijah
poteka v slovenskem jeziku.
V vzgojnovarstvenih organizacijah na območjih,
kjer živijo poleg pripadnikov slovenskega naroda
tudi pripadniki italijanske narodnosti, in so s statutom občine določena kot narodnostno mešana območja, se otroci seznanjajo tudi z osnovami italijanskega jezika.
V vzgojnovarstvenih organizacijah na območjih,
kjer živijo poleg pripadnikov slovenskega naroda
tudi pripadniki madžarske narodnosti, in so s statutom občine določene kot narodnostno mešana območja, poteka vzgojno delo v slovenskem in madžarskem jeziku.
15. člen
Varstvo posebnih pravic pripadnikov italijanske
in madžarske narodnosti na področju vzgoje in
varstva predšolskih otrok se določa s posebnim
zakonom.
16. člen
Pripadniki drugih narodov in narodnosti Jugosla-

vije imajo pravico do vzgoje in varstva predšolskih
otrok v svojem jeziku, če so izpolnjeni pogoji, ki jih
ta zakon določa za organiziranje oddelkov in za
ustanavljanje in začetek dela vzgojnovarstvenih organizacij.

vorov o temeljih plana občine ter sprejemajo ukrepe za izvrševanje planov in izvrševanje sprejetih
obveznosti, nalog in odgovornosti.

17. člen

Povračilo za izvajanje programa storitev oziroma
ceno posamične storitve vzgojnovarstvene organizacije sestavljajo:
- materialni stroški v skladu s standardi in normativi za opravljanje vzgojnovarstvene dejavnosti,
dogovorjeni v občinski skupnosti otroškega varstva
v skladu z zakonom,
- amortizacija osnovnih sredstev po stopnjah,
predpisanih z zakonom oziroma po povečanih
stopnjah, če tako določijo s samoupravnim sporazumom uporabniki in izvajalci,
- sredstva za zadovoljevanje skupnih in splošnih
družbenih potreb ter druge obveznosti in izdatki, ki
se na podlagi zakona pokrivajo iz dohodka,
- sredstva za osebne dohodke in skupno porabo
delavcev vzgojnovarstvene organizacije glede na
vrsto, obseg in zahtevnost dela v skladu s samoupravnim sporazumom, družbenim dogovorom in
zakonom,
- dogovorjena sredstva za zagotavljanje prevoza
otrok za izvajanje organizirane priprave otrok za
vstop v osnovno šolo,
- druge dogovorjene sestavine.
S samoupravnim sporazumom se določi, da se
povračilo za izvajanje programa storitev oziroma
cena za posamične storitve poveča ali zmanjša na
podlagi dosežene kvalitete vzgojnovarstvenih storitev.
Uporabniki in izvajalci na podlagi samoupravnega sporazuma o temeljih plana vsako leto določijo znesek povračila za izvedbo programa storitev
posamezne vzgojnovarstvene organizacije.

K statutu vzgojnovarstvene organizacije daje soglasje skupščina občine, v kateri ima organizacija
svoj sedež.
II. DRUŽBENOEKONOMSKI ODNOSI
PRI URESNIČEVANJU VZGOJE IN
VARSTVA PREDŠOLSKIH OTROK
18. člen
Uporabniki in izvajalci vzgoje in varstva predšolskih otrok zagotavljajo dejavnost vzgojnovarstvenih organizacij v svobodni menjavi dela neposredno, v krajevni skupnosti, občinski skupnosti otroškega varstva in po njej.
V svobodni menjavi dela v občinski skupnosti
otroškega varstva in po njej se v skladu z zakonom
uresničuje tista dejavnost vzgojnovarstvene organizacije, ki jo uporabniki solidarno zagotavljajo na
vsem območju občine.
V svobodni menjavi dela neposredno in v krajevni
skupnosti se uresničuje dejavnost vzgoje in varstva
predšolskih otrok, ki jo uporabniki in starši dodatno
zagotavljajo za otroke posamezne vzgojnovarstvene organizacije.
19. člen
Predmet svobodne menjave dela na področju
vzgoje in varstva predšolskih otrok je program storitev, potrebnih za izvedbo delovnega načrta vzgojnovarstvene organizacije (v nadaljnjem besedilu:
program storitev) oziroma posamične storitve, ki jih
opravlja vzgojnovarstvena organizacija.
Program storitev obsega:
- vrste, obseg in zahtevnost vzgojnovarstvenega
in drugega dela za izvedbo delovnega načrta vzgojnovarstvene organizacije,
- število otrok v dnevnem varstvu po starostnih
skupinah,
- število otrok, vključenih v druge oblike vzgojnega dela,
- število otrok, za katere vzgojnovarstvena organizacija posebej izvaja organizirano pripravo za
vstop v osnovno šolo,
- pričakovano kvaliteto vzgojnovarstvenih storitev.
Programi storitev in povračila za opravljene programe oziroma cene za posamične storitve se opredelijo s samoupravnim sporazumom o, temeljih plana občinske skupnosti otroškega varstva ter z drugimi samoupravnimi sporazumi med uporabniki in
izvajalci v skladu z zakonom.
V svobodni menjavi dela neposredno in v krajevni
skupnosti se primerno uporabljajo pogoji in merila,
dogovorjevarstva.
20. člen
Uporabniki in izvajalci vzgoje in varstva predšolskih otrok v okviru planiranja razvoja svojih temeljnih organizacij in skupnosti skupno ugotavljajo potrebe po vzgoji in varstvu predšolskih otrok, načrtujejo dejavnost in zmogljivost vzgojnovarstvenih organizacij ter zagotavljanje drugih pogojev za vzgojo in varstvo predšolskih otrok tako, da sprejemajo
plane vzgojnovarstvenih organizacij, sklepajo samoupravne sporazume o temeljih plana skupnosti
otroškega varstva, sodelujejo pri sklepanju dogoporočevalec

OPOMBE:

21. člen

22. člen
Delavci vzgojnovarstvene organizacije pridobivajo dohodek iz celotnega prihodka, ki ga ustvarijo:
- z neposredno svobodno menjavo dela, ki se izvaja s soudeležbo staršev in drugih uporabnikov pri
posameznih storitvah ter s svobodno menjavo dela
v krajevni skupnosti, v občinski skupnosti otroškega varstva in po njej,
- s prodajo proizvodov in storitev.
III. VSEBINA IN ORGANIZACIJA
VZGOJE IN VARSTVA PREDŠOLSKIH
OTROK
23. člen
Vzgojnovarstvena organizacija s svojo dejavnostjo, v sodelovanju s starši, s krajevno skupnostjo,
družbenopolitičnimi organizacimjami ter društvi in
z organizacijami združenega dela zagotavlja uresničevanje družbenih smotrov in nalog, določenih s
tem zakonom in z vzgojnim programom.
24. člen
Dejavnost vzgojnovarstvene organizacije obsega
dnevno varstvo predšolskih otrok in organizirane
oblike vzgojnega dela, namenjenega otrokom, ki
niso vključeni v dnevno varstvo.
Vzgojnovarstvena organizacija lahko organizira
dnevno varstvo otrok do 3. leta starosti tudi v družinah (v nadaljnjem besedilu: varstvena družina).
V sodelovanju z vzgojnovarstveno organizacijo
lahko posamezne oblike vzgojnega dela za predšolske otroke izvajajo tudi družbene organizacije in
društva in druge samoupravne organizacije in
skupnosti.
XIX

25. člen

30. člen

Vzgojnovarstvena organizacija zagotavlja otrokom zdrave življenjske pogoje, organizirano prehrano in telesno nego, sistematično spremlja njihov
razvoj ter skrbi za posodabljanje in razvijanje vzgojnovarstvenega dela.

Vzgojnovarstveno delo mora biti organizirano tako, da zlasti:
- zagotavlja otrokovi razvojni stopnji primerne
oblike vzgojnovarstvenega dela in povezuje vzgojo
in varstvo v neločljivo celoto,
- omogoča otrokom iniciativnost in ustvarjalno
sodelovanje ter uresničuje smotre in naloge vzgoje
in varstva zlasti z organiziranjem lastne aktivnosti
otrok,
- omogoča prilagajanje vsebine vzgojnega dela
interesom in potrebam otrok, krajevne skupnosti in
širšega okolja,
- omogoča načrtnost in sistematičnost vzgoje
predšolskih otrok v krajevni skupnosti,
- zagotavlja varnost otrokovega življenja in
zdravja.

26. člen
Podlaga za načrtovanje vzgojnovarstvenega dela
ter za vključevanje vzgojnovarstvene organizacije v
krajevno skupnost in širše okolje je vzgojni program.
27. člen
Vzgojni program se oblikuje tako, da omogoča
zlasti:
- uresničevanje smotrov in nalog, določenih s
tem zakonom, primerno otrokovi razvojni stopnji,
- vsebinsko povezanost vzgoje in varstva predšolskih otrok z osnovno šolo,
- prilagajanje vsebine vzgojnovarstvenega dela
potrebam in interesom otroka ter potrebam krajevne skupnosti in širšega okolja.
28. člen
Z vzgojnim programom se določijo smernice za
delo vzgojnovarstvenih organizacij, okvirna vsebina vzgojnovarstvenega dela po posameznih vzgojnih področjih, naloge vzgojnovarstvene organizacije, oblike vzgojnega dela in načela za njihovo razporejanje v okviru dnevnega varstva otrok, povezovanja vzgojnovarstvene organizacije s starši otrok,
z vzgojnoizobraževalnimi, kulturnimi, zdravstvenimi in drugimi organizacijami združenega dela, z
družbenopolitičnimi in družbenimi organizacijami
in društvi.
Vzgojni program določa tudi vsebino in obseg
organizirane priprave otrok za vstop v osnovno
šolo.
29. člen
Podrobno vsebino in organizacijo vzgojnovarstvenega dela določi vzgojnovarstvena organizacija
z delovnim načrtom, ki ga sprejme svet vzgojnovarstvene organizacije.
Z delovnim načrtom se opredeli zlasti:
- organizacija dnevnega varstva otrok,
- oblike vzgojnega in drugega dela za vse predšolske otroke v krajevni skupnosti,
- varstvo otrok v varstvenih družinah,
- načrt razporeditve otrok v oddelke in skupine,
- sodelovanje s starši,
- sodelovanje s krajevno skupnostjo ter družbenopolitičnimi organizacijami, društvi, zdravstvenimi in drugimi organizacijami združenega dela v
krajevni skupnosti in občini,
- sodelovanje z osnovno in glasbeno šolo,
- delo strokovnih in drugih delavcev v vzgojnovarstveni organizaciji,
- mentorstvo pripravnikom,
- oblike sodelovanja s šolami, ki izobražujejo
delavce za potrebe vzgoje in varstva predšolskih
otrok,
- program strokovnega izpopolnjevanja delavcev vzgojnovarstvene organizacije,
- program dela strokovnih organov vzgojnovarstvene organizacije,
- kadrovski, materialni in drugi pogoji, potrebni
za uresničitev vzgojnega programa.
Sestavni del delovnega načrta je obseg in razporeditev organizirane priprave otrok za vstop v
osnovno šolo, ki jo izvaja vzgojnovarstvena organizacija za otroke, ki niso vključeni v dnevno varstvo.

31. člen
Vzgojnovarstveno delo se organizira v oddelkih
in skupinah.
Oddelki so:
- oddelki za otroke do 2 let,
- oddelki za otroke od 2 do 3 let,
- oddelki za otroke od 3 let do vključitve v organizirano pripravo na vstop v osnovno šolo,
- oddelki za otroke, ki so vključeni v organizirano pripravo na vstop v osnovno šolo.
Otroci od dveh let do vključitve v organizirano
pripravo na vstop v osnovno šolo so lahko izjemoma razporejeni v kombiniran oddelek.
Pri izvajanju posameznih oblik vzgojnovarstvenega dela se lahko v skladu s pedagoškimi načeli in
glede na zahtevnost dela ter varnost otrok organizira delo v skupinah.
32. člen
Vzgojnovarstvena organizacija posveča posebno
skrb vzgoji in varstvu predšolskih otrok z motnjami
v telesnem in duševnem razvoju ter zanje primerno
prilagaja vsebino in organizacijo vzgojnovarstvenega dela.
V skladu s posebnimi predpisi lahko vzgojnovarstvena organizacija organizira delo v oddelkih za
otroke, ki zaradi motenj v telesnem in duševnem
razvoju potrebujejo posebne oblike vzgoje, varstva
in nege.
33. člen
Normative o številu otrok v oddelkih in skupinah
določijo uporabniki in izvajalci v skupnostih otroškega varstva.
Republiški komite za vzgojo in izobraževanje
predpiše največje dopustno število otrok v posameznem oddelku oziroma skupini ter najmanjše
število delavcev, potrebnih za izvajanje tistih oblik
organiziranega vzgojnega dela v oddelku oziroma v
skupini, pri katerih je treba zagotoviti posebne pogoje za varnost otrok.
34. člen
Vzgojnovarstvena organizacija najmanj enkrat
letno objavi program vzgojnega dela, ki ga v svojem
delovnem načrtu predvideva za vse otroke v krajevni skupnosti, ter pogoje za vključitev v ta program.
35. člen
Otroci se sprejemajo v dnevno varstvo na podlagi
prijave. O sprejemu odloča komisija za sprejem
otrok v dnevno varstvo. Komisijo za sprejem otrok
sestavljajo člani, ki jih imenuje svet vzgojnovarstvene organizacije izmed delegatov delavcev vzgojnoporočevalec

varstvene organizacije, staršev in uporabnikov v
svetu, ter dveh članov, ki ju imenujeta krajevna
skupnost in občinska skupnost in občinska skupnost otroškega varstva.
Kriterije za sprejem otrok v dnevno varstvo določijo uporabniki in izvajalci v občinski skupnosti
otroškega varstva tako, da se zagotovi prednost
vzgojno, materialno in socialno ogroženim otrokom in otrokom zaposlenih staršev ter otrokom, ki
jim je bilo v skladu z zakonom o osnovni šoli odloženo obiskovanje pouka v prvem razredu.
S statutom vzgojnovarstvene organizacije se podrobneje določi postopek za sprejem otrok v dnevno varstvo.
Pred sprejemom v dnevno varstvo morajo biti
otroci zdravniško pregledani.
36. člen
Razporeditev začetek in konec delovnega časa
določi svet vzgojnovarstvene organizacije v delovnem načrtu v soglasju z občinsko skupnostjo otroškega varstva.
37. člen
Vzgojnovarstvene organizacije vodijo dokumentacijo o vzgojnovarstvenem delu, ki jo predpiše
republiški komite za vzgojo in izobraževanje, in
drugo dokumentacijo po posebnih predpisih.
IV. DELAVCI

OPOMBE

42. člen
Varuhi sodelujejo pri vzgojnem delu in samostojno izvajajo različne oblike varstva otrok.
Varuh je lahko, kdor je končal šolo za varuhe,
dopolnil najmanj 17 let starosti ter izpolnjuje druge
pogoje, določene s statutom vzgojnovarstvene organizacije v skladu s tem zakonom.
Za dela in naloge varuha lahko sklene delovno
razmerje tudi oseba, ki nima šole za varuhe, izpolnjuje pa druge pogoje iz prejšnjega odstavka, vendar mora najkasneje v treh letih končati šolo za
varuhe.
Varuh, ki ne izpolni pogoja iz prejšnjega odstavka, ne more več opravljati dela varuha.
43. člen
Vzgojnovarstvena organizacija določi s svojim
statutom v skladu z zakonom pogoje, ki jih morajo
izpolnjevati delavci, ki opravljajo vzgojnovarstveno
delo v drugih družinah.
44. člen

38. člen
Delavci, ki opravljajo oziroma sodelujejo pri
opravljanju vzgojnovarstvenega dela, so: vzgojitelji,
strokovni delavci in varuhi ter delavci, ki opravljajo
vzgojnovarstveno delo v varstveni družini v skladu s
tem zakonom
V vzgojnovarstveni organizaciji delajo lahko v
skladu s posebnimi predpisi tudi drugi delavci.
39. člen
Delavec iz prvega odstavka prejšnjega člena je
lahko, kdor ima s tem zakonom predpisano strokovno izobrazbo, osebnostne in moralne lastnosti,
potrebne za opravljanje vzgojnovarstvenega dela in
s svojo celotno poklicno in samoupravno dejavnostjo uveljavlja humane medčloveške odnose in
socialistično samoupravljanje.
40. člen
Vzgojitelj vodi oddelek oziroma skupino in izvaja
vzgojnovarstveno delo po vzgojnem načrtu.
Vzgojitelj mora imeti ustrezno strokovno izobrazbo, in sicer:
- v oddelkih za otroke do 2 let končano šolo za
medicinske sestre pediatrične smeri
(varianta:
d0_
da se: ali končano vzgojiteljsko šolo),
- v oddelkih za otroke od 2 let do vstopa v
osnovno šolo končano vzgojiteljsko šolo ali višjo
strokovno izobrazbo vzgojiteljske smeri,
- v oddelkih za otroke z motnjami v telesnem in
duševnem razvoju pa višjo ali visoko strokovno
izobrazbo ustrezne smeri defektologije.
V oddelkih organizirane priprave otrok na vstop v
osnovno šolo lahko opravljajo vzgojnovarstveno
delo tudi učitelji za razredni pouk.
41. člen
Strokovni delavci sodelujejo z vzgojitelji in varuhi
poročevalec

pri izvajanju vzgojnovarstvenega dela in opravljajo
druge strokovne naloge, potrebne za uspešno
opravljanje vzgojnovarstvenega dela in pomoč
otrokom.
Strokovni delavci so: pedagog, psiholog, socialni
delavec, defektolog in zdravstveni delavci.
Strokovni delavci morajo imeti višjo ali visoko
izobrazbo v svoji stroki.

Pri opravljanju posameznih nalog vzgoje in varstva predšolskih otrok lahko sodelujejo starši, člani
družbenih organizacij in društev in drugi občani in
delovni ljudje pod pogoji, ki jih določa statut vzgojnovarstvene organizacije.
45. člen
Vzgojitelji, strokovni delavci in varuhi se sprejemajo na delo na podlagi javnega razpisa.
46. člen
Delavec, ki prvič sklepa delovno razmerje, sklene
delovno razmerje za opravljanje del in nalog vzgojitelja ali strokovnega delavca kot pripravnik.
Pripravniška doba traja eno leto. Po končani pripravniški dobi opravlja pripravnik strokovni izpit.
Pripravniku, ki tudi po ponovitvi ne opravi strokovnega izpita, preneha delovno razmerje z dnem,
ko izpita ni opravil.
47. člen
Republiški komite za vzgojo in izobraževanje določi potek in vsebino pripravništva ter vsebino in
postopek za opravljanje strokovnega izpita za pripravnike, razen če ni opravljanja pripravništva in
strokovnega izpita za posamezne vrste delavcev s
posebnimi predpisi drugače določeno.
48. člen
Vzgojnovarstvena organizacija določi program
dela pripravnika tako, da mu omogoči pridobitev
ustreznih strokovnih znanj in delovnih izkušenj,
potrebnih za samostojno opravljanje dela, ter mentorja iz vrst izkušenih delavcev, ki spremlja uspešnost dela pripravnika in ga usmerja za samostojno
delo.
49. člen
Delavci v vzgojnovarstveni organizaciji so se
dolžni stalno izobraževati in izpopolnjevati.
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50. člen
Dela in naloge vzgojitelja obsegajo:
- vzgojnovarstveno delo z otroki,
- drugo delo, ki je povezano z vzgojnovarstvenim delom,
- pripravo na vzgojnovarstveno in drugo delo.
51. člen
Drugo delo, ki je povezano z vzgojnovarstvenim
delom, obsega zlasti:
- delo v vzgojiteljskem zboru,
- sodelovanje s starši,
- organizirano strokovno izpopolnjevanje,
- zbiranje in urejanje podatkov v zvezi s spremljanjem otrokovega razvoja,
- urejanja didaktičnih pripomočkov,
- sodelovanje s krajevno skupnostjo, organizacijami združenega dela, drugimi organizacijami in
društvi,
- sodelovanje s strokovnimi delavci,
- mentorstvo, hospitacije ter druge oblike sodelovanja s šolami za izobraževanje vzgojiteljev,
- organiziranje kulturnih, športnih in drugih prireditev, izletov, letovanj,
- mentorstvo varuhu pri negi in varstvu otrok.

stavi vzgojnovarstvene organizacije, osnovne šole
ali druge organizacije združenega dela.
Vzgojnovarstvena organizacija lahko za izvajanje
vzgoje in varstva predšolskih otrok organizira delovno enoto tudi zunaj svojega sedeža.
56. člen
Vzgojnovarstvena temeljna organizacija združenega dela je delovna celota za učinkovito in racionalno izvajanje vzgojnega programa in je organizirana tako, da omogoča delavcem uresničevanje
družbenoekonomskih in drugih samoupravnih pravic.
57. člen
Vzgojnovarstveno delovno organizacijo lahko
ustanovi občina, krajevna skupnost, skupnost otroškega varstva ali organizacija združenega dela v
skladu s planom razvoja družbenega varstva otrok v
občini.
Če ni ustanovitelj skupnost otroškega varstva,
mora ustanovitelj pridobiti soglasje te skupnosti za
ustanovitev vzgojnovarstvene organizacije.

52. člen
Priprava na vzgojnovarstveno in drugo delo obsega.
- sprotno dnevno in tedensko neposredno vsebinsko, metodično in organizacijsko pripravo z
analizo opravljenega dela,
- pripravljanje in izdelavo didaktičnih pripomočkov,
- spremljanje otroškega leposlovja ter glasbenih
in likovnih del za otroke,
- priprave na sodelovanje s starši,
- pripravo na mentorsko delo,
- druge oblike priprave.
53. člen
Delovna obveznost vzgojitelja je 42 ur tedensko.
Obseg vzgojnovarstvenega in drugega dela ter
priprave na delo se določi z delovnim načrtom.
Obseg vzgojnega in varstvenega dela neposredno z
otroki za vzgojitelja je 30 ur tedensko.
Če organizacija vzgojnovarstvenega dela tako zahteva, lahko vzgojnovarstvena organizacija v okviru
delovne obveznosti poveča ali zmanjša vzgojitelju
tedensko število ur vzgojnega dela največ za tri ure
in mu ustrezno zmanjša ali poveča obseg drugega
dela
54. člen
Vzgojitelja varuha in strokovnega sodelavca, ki
ne izpolnjuj izpolnjuje s tem zakonom določenih
pogojev, vzgojnovarstvena organizacija razporedi
na druga dela oziroma naloge, ki ustrezajo njegovi
strokovni izobrazbi oziroma z delom pridobljenim
delovnim zmožnostim.
Če delavca iz prejšnjega odstavka ni mogoče
razporediti na delo zunaj vzgojnovarstvenga procesa, ker takih nalog v vzgojnovarstveni organizaciji
ni, mu preneha delovno razmerje.
V. SAMOUPRAVNA ORGANIZIRANOST

58. člen
Osnovna šola ali druga organizacija združenega
dela mora za izvajanje vzgoje in varstva predšolskih
otrok pridobiti soglasje skupnosti otroškega varstva.
■ ■>
59. člen
Vzgojnovarstvena organizacija se lahko ustanovi,
če so ugotovljene potrebe po vzgoji in varstvu predšolskih otrok in izpolnjeni drugi, z zakonom določeni pogoji.
60. člen
Akt o ustanovitvi vzgojnovarstvene organizacije
mora obsegati poleg sestavin, ki jih določa zakon,
tudi opredelitev območja, na katerem bo vzgojnovarstvena organizacija zadovoljevala potrebe po
vzgoji in varstvu predšolskih otrok.
61. člen
Vzgojnovarstvena organizacija sme začeti z delom, ko občinski upravni organ, pristojen za zadeve
vzgoje in varstva predšolskih otrok, ugotovi:
- da so zagotovljeni prostori, oprema in potrebna didaktična sredstva,
- da je zagotovljeno zadostno število vzgojiteljev, strokovnih in drugih delavcev,
- da ima vzgojnovarstvena organizacija delovni
načrt,
- da so zagotovljena materialna sredstva za uresničevanje vzgojnega programa in drugih nalog
vzgoje in varstva.
Prostori, oprema in didaktična sredstva iz prve
alinee prejšnjega odstavka morajo ustrezati normativom, ki jih sprejme Zveza skupnosti otroškega
varstva Slovenije.

1. Vzgojnovarstvena organizacija
62. člen
55. člen
Vzgojnovarstvena organizacija se ustanovi kot
delovna organizacija ali se oblikuje kot temeljna
organizacija združenega dela oziroma enota v seXXII

Pogoji za ustanovitev in začetek dela vzgojnovarstvene organizacije, določeni s tem zakonom, veljajo tudi za oblikovanje in začetek dela delovne enote
za vzgojo in varstvo predšolskih otrok.
poročevalec

2. Samoupravljanje
63. člen
Vzgojnovarstveno organizacijo upravljajo delavci
skupaj s starši.
V zadevah posebnega družbenega pomena, ki so
določene s tem zakonom, enakopravno soodločajo
tudi delegati organov krajevne skupnosti, ustanovitelja, zainteresiranih organizacij združenega dela,
občinske skupščine, družbenopolitičnih organizacij ter drugih uporabnikov (v nadaljnjem besedilu:
uporabniki) v skladu z ustanovitvenim aktom, s
samoupravnimi sporazumi in statutom vzgojnovarstvene organizacije.
V zadevah neposredne svobodne menjave dela
soodločajo v svetu tudi delegati tistih uporabnikov,
ki so udeleženi v tej menjavi.
O medsebojnih delovnih razmerjih in o uporabi
sredstev za osebno in skupno porabo odločajo delavci vzgojnovarstvene organizacije sami v skladu z
zakonom.
64. člen
Organ upravljanja vzgojnovarstvene organizacije
je svet.
Svet sestavljajo delavci oziroma njihovi delegati,
delegati staršev ter delegati uporabnikov.
Število članov sveta določi statut vzgojnovarstvene organizacije.
65. člen
Delegate delavcev v svet vzgojnovarstvene organizacije volijo in odpokličejo delavci neposredno,
delegate staršev pa starši prek sveta staršev v skladu s statutom vzgojnovarstvene organizacije.
Uporabniki, ki so člani občinske skupnosti otroškega varstva delegirajo svoje delegate prek zbora
uporabnikov te skupnosti oziroma njene enote,
drugi uporabniki pa neposredno.
66. člen
Delegati uporabnikov v svetu vzgojnovarstvene
organizacije soodločajo:
- pri sprejemanju sklepov, s katerimi se uresničujejo skupni smotri vzgojnovarstvene organizacije, uporabnikov in širše družbene skupnosti,
- pri določanju politike vzgojnovarstvene dejavnosti,
- o spremembah dejavnosti in o statusnih spremembah vzgojnovarstvene organizacije,
- pri določanju načrta razvoja in odločanju o
razširjeni reprodukciji,
- o sodelovanju vzgojnovarstvene organizacije z
uporabniki,
- pri določanju predloga statuta in sprejemanju
drugih samoupravnih splošnih aktov razen tistih, s
katerimi se urejajo delitev tistega dela dohodka, ki
je namenjen osebni in skupni porabi, in medsebojna delovna razmerja,
- pri sprejemanju delovnega načrta in poročila o
rezultatih dela in poslovanja,
- o ceni vzgojnovarstvenih storitev,
- pri uresničevanju načel in meril kadrovske politike in njihovem izvajanju,
- pri volitvah, imenovanju in razrešitvah izvršilnih in poslovodnih organov ter njihovih članov in
delavcev s posebnimi pooblastili in odgovornostmi,
- o razporeditvi, začetku in koncu delovnega
časa,
- o drugih vprašanjih, ki so določena v samoupravnem sporazumu ali z drugimi samoupravnimi
splošnimi akti vzgojnovarstvene organizacije.
poročevalec

67. člen
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Odločitve sveta so sprejete, če jih je v enakem
besedilu sprejela večina delegatov delavcev in večina delegatov staršev, v zadevah iz prejšnjega člena
pa tudi večina delegatov uporabnikov.
Če odločitve niso sprejeli delegati delavcev, delegati staršev in delegati uporabnikov v enakem besedilu, se izvede postopek usklajevanja. Če tudi po
opravljenem postopku usklajevanja odločitev ni bila sprejeta, se zadeva umakne z dnevnega reda.
Kadar bi zaradi tega utegnila nastati posebna družbena škoda, o zadevi odloči na pobudo ene od
skupin delegatov skupščina občine, v kateri ima
vzgojnovarstvena organizacija svoj sedež.
S statutom vzgojnovarstvene organizacije se določijo zadeve, ki jih svet opravlja, način dela sveta,
postopek pri sprejemanju aktov in drugih odločitvah ter postopek usklajevanja.
68. člen
Delegati uporabnikov lahko samostojno:
- sprožijo pobudo za spremembo letnega delovnega načrta,
- sprožijo postopek za ugotavljanje, ali vzgojitelji izpolnjujejo pogoje za opravljanje vzgojnega
dela,
- predlagajo svetu ukrepe za izboljšanje vzgojnovarstvenega dela,
- predlagajo, da vzgojnovarstvena organizacija
preneha z delom, če ne izpolnjuje z zakonom določenih pogojev.
69. člen
Za organizirano vključevanje staršev v življenje in
delo vzgojnovarstvene organizacije in za organizirano uveljavljanje njihovega vpliva ima vzgojnovarstvena organizacija svet staršev.
Člane sveta staršev izvolijo starši neposredno na
roditeljskih sestankih v skladu s statutom.
Svet staršev razpravlja o vseh vprašanjih življenja
in dela vzgojnovarstvene organizacije, oblikuje stališča, ki jih zastopajo delegati staršev v svetu vzgojnovarstvene organizacije, oblikuje stališča, ki jih
zastopajo delegati staršev v svetu vzgojnovarstvene
organizacije, daje pobude in predloge samoupravnim in strokovnim organom ter v skladu s statutom
vzgojnovarstvene organizacije delegira delegate v
svet vzgojnovarstvene organizacije.
70. člen
Individualni poslovodni organ ali predsednik kolegijskega poslovodnega organa je pedagoški vodja osnovne šole (v nadaljnjem besedilu: ravnatelj).
71. člen
Ravnatelja imenuje svet vzgojnovarstvene organizacije po javnem razpisu na predlog razpisne
komisije.
Člane kolegijskega poslovodnega organa imenuje svet izmed delavcev vzgojnovarstvene organizacije.
72. člen
Razpisno komisijo za imenovanje ravnatelja sestavlja enako število predstavnikov vzgojnovarstvene organizacije, skupnosti otroškega varstva in
predstavnikov družbene skupnosti.
Predstavnike družbene skupnosti imenuje oziroma izvoli na predlog SZDL skupščina občine, ria
območju katere ima vzgojnovarstvena organizacija
sedež.
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73. člen
Za ravnatelja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje
pogoje za vzgojitelja ali strokovnega delavca, (varianta: doda se: ali učitelja po zakonu o osnovni
šoli) določene s tem Zakonom in ima najmanj 5 let
delovnih izkušenj pri vzgojnem delu v vzgojnovarstveni organizaciji. Varianta: in ima najmanj 5 let
delovnih izkušenj, od tega najmanj 2 leti dela pri
vzgoji in varstvu predšolskih otrok.
74. člen
Ravnatelj je kot pedagoški vodja odgovoren za
uresničevanje družbenih vzgojnih smotrov in za
organizacijo vzgojnovarstvenega dela.

t
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75. člen
I
Ravnatelj kot pedagoški vodja zlasti:
- vodi delo vzgojitelja zbora,
- prisostvuje vzgojnemu delu posameznjh vzgojiteljev, analizira vsebino, oblike in metode njihovega dela, jim pomaga, svetuje in nadzira njihovo
delo,
- skrbi za odpravljanje strokovnih pomanjkljivosti pri vzgojnovarstvenem delu in za skladnost tega
z idejno usmerjenostjo socialistične samoupravne
družbe,
- skrbi za razvijanje oblik in metod vzgojnovarstvenega dela,
- skrbi za povezovanje vzgojnovarstvene organizacije z okoljem, - skrbi za zagotavljanje mentorstva pripravnikom,
- skrbi za pedagoško, družbenopolitično in drugo strokovno izpopolnjevanje delavcev.
76. člen
Ravnatelj o svojih ugotovitvah v zvezi s pedagoškim vodstvom obvešča samoupravne in strokovne
organe vzgojnovarstvene organizacije ter jim predlaga ukrepe za odpravo pomanjkljivosti in za napredek vzgojnovarstvenega dela.
77. člen
Delovna enota ima vodjo enote.
Vodnote imenuje svet organizacije združenega
dela, v katere sestavi je delovna enota.
Vodja delovne enote je imenovan največ za štiri
leta. Po poteku te dobe je lahko ponovno imenovan.
Vodja delovne enote opravlja naloge pedagoškega vodje enote in zanj veljajo določbe od 73. do 76.
člena tega zakona.
78. člen
Vzgojnovarstvena organizacija ima vzgojiteljski
zbor.
Vzgojnovarstvena organizacija ima lahko tudi
druge strokovne organe. Njihov sestav in naloge se
določijo s statutim vzgojnovarstvene organizacije.
Strokovni organi obravnavajo vprašanja v zvezi z
uresničevanjem vzgojnovarstvenega dela in dajejo
mnenja in predloge svetu, izvršilnim in poslovodnim organom.
79. člen
Vzgojiteljski zbor vzgojnovarstvene organizacije
sestavljajo vzgojitelji, strokovni delavci in varuhi.
Vzgojiteljski zbor lahko vključuje v svoje delo tudi
občane, delavce osnovne šole in drugih organizacij
združenega dela, ki sodelujejo pri vzgojnovarstvenem in drugem delu v vzgojnovarstveni organizaciji.
Vzgojiteljski zbor načrtuje organizacijo vzgojnovarstvenega dela, obravnava strokovna in druga
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vprašanja v zvezi z uresničevanjem vzgojnih programov in družbenih vzgojnih smotrov, daje predloge svetu, izvršilnim in poslovodnim organom o
posameznih vprašanjih v skladu z zakonom in statutom vzgojnovarstvene organizacije.
VI. NADZOR
80. člen
Nadzor nad delom vzgojnovarstvene organizacije
obsega nadzor nad zakonitostjo dela in pedagoški
nadzor nad izvajanjem vzgojnovarstvenega dela.
Nadzor nad zakonitostjo dela opravlja občinski
upravni organ, pristojen za zadeve vzgoje in varstva
predšolskih otrok, pedagoški nadzor pa se opravlja
v skladu s posebnim zakonom.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
81. člen
Vzgojitelji in strokovni delavci, ki so do dneva
uveljavitve tega zakona najmanj 20 let opravljali
vzgojnovarstveno delo, lahko še naprej opravljajo
to delo, čeprav nimajo s tem zakonom določene
ustrezne strokovne izobrazbe.
82. člen
Varuhi., ki na dan uveljavitve tega zakona opravljajo vzgojnovarstveno delo in nimajo s tem zakonom določene izobrazbe, morajo najkasneje v 5
letih končati šolo za varuhe.
83. člen
Vzgojitelji, ki do dneva uveljavitve tega zakona
niso opravili strokovnega izpita po zakonu o vzgojnovarstveni dejavnosti za predšolske otroke (Ur. I.
SRS, št. 28-181/71), ga morajo opraviti najkasneje v
5 letih v skladu s pravilnikom o strokovnih izpitih
učiteljev in vzgojiteljev (Ur. I. SRS, št. 5-30/78).
Vzgojitelji iz prejšnjega odstavka, ki v petih letih
ne opravijo strokovnega izpita, ne morejo več
opravljati vzgojnovarstvenega dela.
84. člen
Izvršilni predpisi, ki jih na osnovi tega zakona
izda Republiški komite za vzgojo in izobraževanje,
morajo biti sprejeti 3 mesece po uveljavitvi tega
zakona.
Normativi, ki jih na podlagi tega zakona sprejmejo uporabniki in izvajalci v Zvezi skupnosti otroškega varstva Slovenije, morajo biti sprejeti najkasneje
v šestih mesecih po uveljavitvi tega zakona.
85. člen
Vzgojni program sprejme strokovni svet najkasneje tri mesece po uveljavitivi tega zakona.
86. člen
Vzgojnovarstvene organizacije morajo prilagoditi
svojo organizacijo in delo določbam tega zakona
najpozneje v šestih mesecih po uveljavitvi tega zakona.
87. člen
Ko začne veljati ta zakon preneha veljati zakon o
vzgojnovarstveni dejavnosti za predšolske otroke
(Uradni list SRS, št. 28-181/71).
88. člen
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu SRS.
poročevalec

OBRAZLOŽITEV
Skupščina SR Slovenije je na sejah zborov 27. februarja
1979 sprejela predlog za izdajo zakona o vzgoji in varstvu
predšolskih otrok in sprejela sklep, da Izvršni svet Skupščine
SRS pripravi osnutek zakona.
Predloženi osnutek temelji na kongresnih dokumentih
Zveze komunistov Slovenije, Zveze komunistov Jugoslavije in
stališčih Republiškega sveta za vzgojo in izobraževanje o
nadaljnji preobrazbi vzgoje in izobraževanja v SR Sloveniji.
Pri pripravi osnutka je predlagatelj upošteval pripombe in
predloge delovnih teles in zborov Skupščine SRS, ki so bili
dani ob obravnavi predloga za izdajo zakona in predloge ter
pripombe, ki jih je posredovala skupnost vzgojnovarstvenih
organizacij Slovenije.
Zaradi jasne opredelitve, izražene v številnih družbenih
dokumentih, da je vzgoja in varstvo predšolskih otrok del
enotnega sistema vzgoje in izobraževanja v SR Sloveniji,
predlagatelj ne more sprejeti nekaterih pobud, naj bi materijo
tega zakona vključili v zakon o družbenem varstvu otrok,
temveč vztraja pri predlogu, naj vzgojo in varstvo predšolskih
otrok ureja poseben zakon.
Osnutek zakona opredeljuje uveljavljanje novih družbenoekonomskih odnosov in boljšo samoupravno organiziranost
uporabnikov in izvajalcev, ki naj omogoči skladen in dinamičen razvoj vzgoje in varstva predšolskih otrok in novo vlogo
vzgoje in varstva predšolskih otrok, ki izhaja iz potrebe po
družbeno organizirani predšolski vzgoji za vse otroke.
Vzgojo in varstvo predšolskih otrok opredeljuje kot del
enotnega sistema vzgoje in izobraževanja v SR Sloveniji in
določa, da obsega oblike organiziranega vzgojnega dela za
vse predšolske otroke v krajevni skupnosti ter vzgojo in varstvo predšolskih otrok v dnevnem varstvu.
Osnutek postavlja kot temeljni smoter vzgoje in varstva
predšolskih otrok oblikovanje otrokove ustvarjalnosti in omogočanje vsestranskega razvoja njegove osebnosti v skladu z
vrednotami samoupravne socialistične družbe in opredeljuje
naloge, s katerimi se uresničuje ta smoter.
Vzgojo in varstvo predšolskih otrok opravljajo vzgojnovarstvene organizacije, posamezne oblike vzgojnega dela tudi
druge organizacije združenega dela, družbene organizacije in
društva. Osnutek določa, da je vzgojnovarstvena organizacija
nosilec in usklajevalec družbeno organizirane vzgoje in varstva predšolskih otrok v krajevni skupnosti in se pri tem
povezuje z družino, samoupravnimi organizacijami in skupnostmi, družbenopolitičnimi in družbenimi organizacijami in
društvi v krajevni skupnosti ter s tem zagotavlja enoten
vzgojni vpliv na predšolskega otroka.
Vzgoja in varstvo predšolskih otrok se izvajata po vzgojnem
programu, ki ga sprejme Strokovni svet za vzgojo in izobraževanje SR Slovenije.
V poglavju o družbenoekonomskih odnosih pri uresničevanju vzgoje in varstva predšolskih otrok navaja osnutek zakona
oblike svobodne menjave dela, kot predmet svobodne menjave dela pa določa storitve, potrebne za izvedbo dogovorjenega programa vzgojnovarstvenega in drugega dela, in posamične opravljene storitve.
Uporabniki in izvajalci v Skupnosti otroškega varstva Slovenije s samoupravnim sporazumom določijo obseg vzgojnega
programa, ki ga bodo po načelih solidarnosti in vzajemnosti
zagotavljali vsem predšolskim otrokom. Osnutek določa, da
mora solidarnostni program obsegati najmanj tisti del vzgojnega programa, ki obsega organizirano pripravo otrok na
vstop v osnovno šolo. Osnutek predvideva dve varianti. Po
prvi naj bi obvezni solidarnostni program obsegal minimalni
obseg priprave otrok na vstop v osnovno šolo, po drugi pa
celoletno organizirano pripravo. Prva rešitev bi pomenila uzakonitev sedanjega stanja, druga pa bi obseg organizirane
priprave razširila. Razprava ob osnutku zakona naj bi pokazala, v kolikšnem obsegu smo sposobni zagotoviti otrokom
organizirano pripravo na vstop v osnovno šolo, ki naj bi bila v
skladu z zakonom o osnovni šoli za otroke brezplačna.
Posebno pozornost posveča osnutek načrtovanju dela v
vzgojnovarstveni organizaciji. Podlaga za načrtovanje dela je
vzgojni program, delo vzgojnovarstvene organizacije pa poteka po delovnem načrtu. Osnutek določa izhodišča za oblikovanje letnega delovnega načrta in posamezne elemente, ki
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so obvezna sestavina načrta. Z osnutkom so predvidena načela za organizacijo dela in opredeljene oblike vzgojnega
dela.
Osnutek zakona predvideva, da zaradi velikih potreb po
varstvu otrok vzgojnovarstvena organizacija lahko organizira
dnevno varstvo otrok do tretjega leta starosti tudi v varstvenih
družinah. Ta oblika varstva otrok, ki jo je uzakonil leta 1974
zakon o družbenem varstvu otrok in skupnostih otroškega
varstva, se postopoma uveljavlja in je doslej že zajela precejšnje število otrok.
Normative o številu otrok v oddelkih in skupinah naj bi
določili uporabniki in izvajalci v skupnostih otroškega varstva. Republiški komite za vzgojo in izobraževanje pa naj bi
predpisal največje dopustno število otrok v oddelku ali skupini ter najmanjše dopustno število delavcev, ki so potrebni za
izvajanje tistih oblik organiziranega vzgojnovarstvenega dela
v oddelku oziroma v skupini, pri katerih je treba zagotoviti
posebne pogoje za varnost otrok.
Glede na pestre oblike organiziranosti vzgoje in varstva
predšolskih otrok osnutek predvideva, da se vzgojnovarstvena organizacija lahko organizira kot delovna organizacija
ali kot temeljna organizacija združenega dela v sestavi vzgojnovarstvene organizacije, osnovne šole ali druge organizacije
združenega dela, hkrati pa predvideva, da se lahko organizirajo tudi delovne enote za vzgojo in varstvo predšolskih otrok
(npr. pri osnovni šoli, ali pri drugi organizaciji združenega
dela).
Posebno poglavje namenja osnutek samoupravljanju v
vzgojnovarstveni organizaciji in določa, da jo upravljajo delavci te organizacije skupaj s starši, o zadevah posebnega
družbenega pomena pa soodločajo tudi delegati uporabnikov. Osnutek določa postopek za delegiranje delegatov in
zadeve, o katerih obvezno soodločajo delegati uporabnikov.
Organ upravljanja vzgojnovarstvene organizacije je svet.
Kot organizirano obliko sodelovanja staršev pri samoupravljanju in življenju in delu vzgojnovarstvene organizacije osnutek uzakonja svet staršev. Ta oblika se je uspešno uveljavila v
osnovi šoli in je postala že uveljavljena oblika sodelovanja
staršev v vzgojnovarstvenih organizacijah. Svet staršev razpravlja o vseh vprašanjih življenja in dela vzgojnovarstvene
organizacije, oblikuje stališča, ki jih zastopajo starši v svetu
vzgojnovarstvene organizacije, daje pobude samoupravnim
in strokovnim organom in delegira delegate v svet vzgojnovarstvene organizacije.
Osnutek predvideva, da ima vzgojnovarstvena organizacija
individualni ali kolegijski poslovodni organ. Tako kot v
osnovni šoli in v usmerjenem izobraževanju tudi individualnemu poslovodnemu organu vzgojnovarstvene organizacije
oziroma predsedniku kolegijskega poslovodnega organa
osnutek zakona nalaga tudi naloge pedagoškega vodje, saj je
vzgoja in varstvo predšolskih otrok temeljna dejavnost, ki jo
opravlja vzgojnovarstvena organizacija. V zvezi s tem so tudi
posebni pogoji, ki jih predvideva zakon za ravnatelja vzgojnovarstvene organizacije, in postopek imenovanja. Združitev
nalog poslovodnega organa in pedagoškega vodje veni osebi
pa seveda ne pomeni, da nekaterih nalog z upravnega ali
pedagoškega področja ravnatelj ne bi mogel zaupati pomočniku ali drugim delavcem v vzgojnovarstveni organizaciji, v
nobenem primeru pa se ne more odpovedati odgovornosti za
pedagoško delo v vzgojnovarstveni organizaciji.
Delavci, ki v vzgojnovarstveni organizaciji opravljajo vzgojnovarstveno delo oziroma sodelujejo pri njem so vzgojitelji,
strokovni delavci in varuhi ter delavci, ki opravljajo varstveno
delo na domu. Osnutek določa posebne pogoje, ki jih morajo
izpolnjevati delavci v vzgojnovarstveni organizaciji, razen za
delavce, ki opravljajo varstveno delo na domu, kjer prepušča
to statutom vzgojnovarstvenih organizacij.
Osnutek odpravlja dosedanje strokovne izpite vzgojiteljev
in v skladu z zakonom o delovnih razmerjih uvaja pripravništvo za vzgojitelje in strokovne delavce, ki prvič stopajo na delo
v vzgojnovarstveno organizacijo. Osnutek zakona predvideva
pooblastilo republiškemu komiteju za vzgojo in izobraževanje, da z izvršilnim predpisom določi potek in vsebino pripravništva in postopek za odpravljanje strokovnega izpita.
Osnutek zakona okvirno opredeljuje sestavine delovne obXXV

veznosti vzgojitelja. Da bi zavaroval kvaliteto vzgojnovarstvenega dela, osnutek predvideva, da obseg neposrednega
vzgojnovarstvenega dela vzgojitelja ne sme presegati 30 ur
tedensko.
Osnutek tudi predvideva, da vzgojitelju in strokovnemu
delavcu, ki ne izpolnjuje z zakonom določenih pogojev za
opravljanje vzgojnovarstvenega dela in ga ni mogoče razporediti na druga primerna dela in naloge, preneha delovno
razmerje po zakonu.
S prehodnimi določbami želi predlagatelj zagotoviti socialno varnost tistim delavcem vzgojnovarstvenih organizacij,
ki nimajo predpisane izobrazbe, vendar že dolga leta uspešno
opravljajo svoje delo.
82. člen predvideva, da vzgojitelji, ki so do dneva uveljavitve
tega zakona najmanj 20 let opravljali vzgojnovarstveno delo,
lahko ostanejo na delovnih mestih, čeprav ne izpolnujejo
pogojev glede izobrazbe.
Takih delavcev je na delovnih mestih vzgojiteljev 38, od
tega jih ima 18 enoletni vzgojiteljski tečaj, 7 je učiteljev, 13 jih

ima nedokončano srednjo šolo oziroma samo osnovno šolo.
Na mestih vzgojiteljev za otroke do 3 let dela 14 zdravstvenih
delavcev, ki so nastopili službo pred 20 leti in nimajo ustrezne
izobrazbe za delo z otroki.
Šole za varuhe so začele delovati šele pred nekaj leti, zato si
varuhinje še niso mogle pridobiti izobrazbe, kot jo predpisuje
zakon. Po podatkih iz organizacijskih poročil za šol. I.
1978/79 delav v vzgojnovarstvenih organizacijah 1524 varuhinj, ki niso končale šole za varuhe. Od teh jih 263 obiskuje
šolo v letošnjem šolskem letu. Osnutek predvideva petletni
prehodni rok, v katerem si morajo varuhinje pridobiti izobrazbo, sicer ne bodojnogle več opravljati svojega dela.
V vzgojnovarstvenih organizacijah dela v letošnjem letu
1072 vzgojiteljev, ki še niso opravili strokovnega izpita po
dosedanjih predpisih. Ker je novi sistem strokovnih izpitov, ki
jih v skladu z zakonom o delovnih razmerjih predvidevamo na
celotnem področju vzgoje in izobraževanja, tesno povezan z
uvajanjem v delo in pripravništvom, osnutek predvideva v 84.
členu možnost, da ti vzgojitelji opravijo strokovni izpit po
starih predpisih.
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PREDLOG ZA

IZDAJO ZAKONA

o urbanističnem planiranju (ESA-295)
POVZETEK
PREDLOGA ZA IZDAJO ZAKONA O
URBANISTIČNEM PLANIRANJU
Zakon o urbanističnem planiranju naj bi urejal rabo in
urejanje prostora — načrtovanje in graditev naselij, temelječo na dolgoročni zasnovi družbenega razvoja, na zadovoljevanju skupnih interesov in ciljev delovnih ljudi in
občanov, določenih v družbenih in prostorskih planih.
Novi zakon naj bi opredelil oblike in načine organiziranja delovnih ljudi in občanov pri pripravi, sprejemanju in
izvajanju urbanističnih dokumentov, povezave med družbenim in prostorskim planiranjem, vrsto in vsebino urbanističnih dokumentov, obveznosti udeležencev družbenega razvoja pri pripravi, sprejetju, izvajanju, financiranju,

I. Ustavna podlaga
Ustavna podlaga za izdajo zakona je v 4.
točki 321. člena ustave SR Slovenije, po kateri
se z zakonom ureja gospodarjenje s prostorom, sistem prostorskega in urbanističnega
planiranja ter ukrepi za uresničevanje s prostorskim in urbanističnim planom načrtovane
urbanistične politike.
Ustavna podlaga je podana tudi v 4. točki
324. člena ustave, po kateri lahko zakon določi temeljna načela za prostorsko urejanje naselij.
II. Ocena stanja
Sedaj veljavni zakon o urbanističnem planiranju (Uradni list SRS, št. 16/67) je bil sprejet
1967. leta in spremenjen in dopolnjen leta
1972. (Uradni list SRS, št. 27/72) in leta 1978
(Uradni list SRS, št. 8/78). V 12 letih po izdaji
zakona je SR Slovenija zabeležila velik družbeni in gospodarski razvoj. Družbeni proizvod
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spreminjanju in dopolnjevanju urbanistične dokumentacije.
Zakon naj bi nadalje omogočal delovnim ljudem in občanom, da opredelijo urbana območja in naselja, ki jih
bodo razvijali v občinah, da izvajajo tako zemljiško politiko, ki bo v skladu z načrtovanjem in graditvijo naselij, da
poenostavijo postopkš za izdajo lokacijskega dovoljenja,
da zagotovijo najustreznejše varstvo okolja, krajine, funkcionalnih, oblikovnih in drugih značilnosti posameznih
naselij ali območij, da zagotovijo najustreznejše oblike
delovanja ljudske obrambe in družbene samozaščite.
Z novim zakonom naj bi uredili tudi vprašanja pristojnosti, organiziranosti in kriterije za delovanje strokovnih
organizacij in občinskih ter republiških upravnih organov,
pristojnih za področje urbanizma, načine in oblike informiranja nosilcev družbenega planiranja o stanju in vsebini
urbanističnih dokumentov in njihovem izvajanju, izvajanja
nadzora in kazenskih sankcij.

se je povečal za skoraj štirikrat. Število prebivalcev se je v istem obdobju povečalo za
200.000. Število mestnega prebivalstva v republiki se je povečalo na 800.000 prebivalcev.
Obseg stanovanjske izgradnje se je povečal
od 5 na 8 stanovanj na 1000 prebivalcev letno.
Med 6000 naselij v SR Sloveniji je kar 5000
takih, kjer je število prebivalcev in objektov
naraslo in še vedno narašča. Površina teh
naselij se je povečala za več kot 50%. Industrijski razvoj je na nekaterih območjih zgostil
že okrog 60% aktivnega industrijskega prebivalstva. Industrija se je širila zelo disperzno in
je od 2650 katastrskih občin v SR Sloveniji
danes le še 570 katastrskih občin brez industrijskih obratov.
V SR Sloveniji je 11 % poseljenega prostora,
vendar pa je koncentracija.prebivalstva in dejavnosti izrazita predvsem na območjih večjih
naselij, kjer se najbolj zaostrujejo tudi problemi urbanistične in zemljiške politike, varstva
okolja, preskrbe z živili in s pitno vodo ipd.
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Pozidava je v zadnjih letih vse bolj usmerjena
na kvalitetna kmetijska zemljišča, tako da
smo do sedaj pozidali že okoli 10,5% najboljših kmetijskih zemljišč.
Posegi, njihov vpliv in posledice v prostoru
so vse številnejši. Potrebe rastejo progresivno
in bodo v naslednjih letih terjale za zidavo
okrog 800 ha letno. V zadnjih nekaj letih smo
tudi priča največjim posegom v prostor z objekti, kot so: avtoceste, hidrocentrale, nuklearna elektrarna, letališča, električni daljnovodi, plinovodi, industrijske in transportne
cone ipd. Velik del te infrastrukture polagamo
v prostor brez predhodnih prostorskih opredelitev in soočenj z drugimi interesenti za
uporabo prostora.
Precejšnje probleme pri prostorskem načrtovanju, uporabi zemljišč, varstvu naravne in
kulturne dediščine in varstva okolja predstavlja nedovoljena gradnja individualnih hiš, počitniških hiš, garaž in drugih objektov, ki je
ocenjena na preko 11.000 primerov v SR Sloveniji.
V veliki meri je bilo porušeno planirano
razmerje 70 : 30 med družbeno in zasebno
gradnjo, ampak je bilo to realizirano v razmerju 55 : 45 v korist družbene gradnje. Takemu
razmerju ni sledilo urbanistično planiranje, še
manj pa politika pridobivanja in urejanja
stavbnih zemljišč. Stanovanjska izgradnja se
je zato razmahnila dokaj neorganizirano na
obrobja obstoječih naselij ter tako povzročila
neorgansko in disperzno gradnjo večine naselij v SR Sloveniji.
Za preteklo obdobje intenzivnih družbenih
vlaganj je značilno, da načrtoani objekti niso
bili opredeljeni v planih družbenopolitičnih
skupnosti, samoupravnih interesnih in drugih
skupnosti, organizacijah združenega dela in
pri drugih nosilcih družbenega razvoja. Elementi družbenoekonomskega in socialnega
razvoja ter prostorskega planiranja niso bili
povezani v družbeni plan, zato so bili obravnavani ločeno in neusklajeno. Vzroki za to so
podani tudi v urbanističnih programih in urbanističnih načrtih ter drugi urbanistični dokumentaciji, kjer potrebe dolgoročnega družbenega razvoja niso izvrednotene. Posameznih delov prostora nimamo dolgoročno zavarovanih, kot npr. najnujnejše površine za
kmetijsko izrabo, varovalne gozdove, varstvo
območij zalog pitne vode, večje zbiralnike
voda, naravovarstvene namene, potencialne
industrijske cone ipd. Regionalni plan SR
Slovenije, kljub večkratnim poizkusom, nikoli
ni bil izdelan, zato tudi obveznost SR Slovenije na tem področju ni bila izpolnjena.
Skupščine občin v Sr Sloveniji so svoje
pravice in obveznosti, ki jim jih je določil
zakon o urbanističnem planiranju v pretežni
meri realizirale le s sprejetjem urbanističnih
programov in urbanističnih načrtov, vendar
pa v večini primerov niso poskrbele za pravočasno usklajevanje in dopolnitev teh dokumentov z nastalimi dejanskimi spremembami
v prostoru in potrebami hitrega družbenega
razvoja.
Vsa neskladja in nasprotja posegov v prostor, glede na sprejete urbanistične dokumente, so občine reševale praviloma le s

spremembami in dopolnitvami odlokov o
sprejetju urbanističnih programov in urbanističnih načrtov ter tako s parcialnimi rešitvami urejale trenutne posege v prostor. Te spremembe so bile tako številne in tolikšne, da so
v večini primerov povsem spremenile prvotne
urbanistične programe in urbanistične načrte
do take mere, da na tej osnovi ni mogoče več
usklajevati planirano - dolgoročno uporabo
prostora.
Prehajanje kmetijskih zemljišč v stavbna
zemljišča je stalno, intenzivno in v mnogih
primerih neracionalno in premalo premišljeno. Rast naselij je ekstenzivna in je le v redkih
primerih usmerjena v rekonstrukcijo - prenovo starih urbaniziranih predelov. To povzroča
v večji meri, kot bi bilo realno, pritisk na
graditev novih stanovanj in spremljajočih objektov v novih naseljih s sodobnejšim standardom.
Intenzivna industrializacija in z njo povezana urbanizacija sta v celem preteklem obdobju dajali v politiki do uporabe zemljišč prednost urbani rabi zemljišč pred kmetijsko rabo. To je prihajalo do veljave tako v planiranju
namenske rabe prostora, kakor tudi pri reševanju tekoče problematike na območju izven
zazidalnih okolišev. Po drugi strani pa še vedno ne planiramo in ne izkoriščamo za gradnjo tistih gozdnih površin, ki za gozdno proizvodnjo niso zanimive.
Za preteklo obdobje je značilno, da občine
v večini primerov niso imele v urbanističnih
programih, oziroma na njihovi podlagi izdelanih urbanističnih načrtov, izdelanih etapnih
programov pridobivanja in urejanja zemljišč
za potrebe graditve naselij. Promet z zemljišči
je v pretežni meri prepuščen imetnikom uporabe, oziroma lastnikom zemljišč. Občinske
skupščine so lahko na območjih, ki so bila z
urbanističnimi načrti predvidena za zazidavo,
z odlokom razglasile splošno prepoved prometa z zemljišči, prepoved parcelacije zemljišč ali prepoved graditve. Omejitev prometa
in parcelacije zemljišč pa ni smela trajati dalj
kot 3 leta. To določilo je povsem v nasprotju z
dolgoročnim družbenim in prostorskim planiranjem, saj ni smotrno niti realno, da se lahko
uveljavlja dolgoročni družbeni interes rabe
prostora na podlagi urbanističnih dokumentov, ki imajo značaj izvedbene urbanistične
dokumentacije z vsemi značilnostmi kratkoročnih oziroma srednjeročnih posegov v prostor. Po drugi strani pa občine zaradi preskromnih sredstev niso mogle uveljaviti v skladu s
predpisi svoje predkupne pravice na stavbnih
zemljiščih. Zato se je v veliki meri uveljavljal
vpliv imetnikov uporabe oziroma lastnikov
zemljišč nad smotrno urbanizacijo, gradnjo in
kvaliteto naselij, gostoto zazidanosti, oblikovanje krajine ipd.
Navedeno stanje potrjuje zahtevo in izhodišče, da je treba vse razvojne možnosti in potrebe načrtovati dolgoročno in srednjeročno
ter sočasno z ekonomskimi, socialnimi in prostorskimi vidiki celotnega družbenega razvoja
in jih nato stalno spremljati, usklajevati ter
dopolnjevati v fazi izvajanja.
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III. Razlogi za izdajo zakona
Opisano neugodno stanje v predhodnem
poglavju na področju urbanističnega planiranja - načrtovanja in graditve naselij moramo
predpisati intenzivnemu družbenemu razvoju,
kateremu ni sledila v zadovoljivi meri urbanizacija.
Dosedanji razvoj urbanizacije je temeljil na
zakonu o urbanističnem planiranju, ki vseh
številnih sprememb pri razvoju demokratičnih
samoupravnih in družbenoekonomskih odnosov ni mogel v celoti predvideti.
Sprejeti urbanistični dokumenti v občinah
so nastajali v času, ko elementi celovitega
družbenega planiranja niso bili opredeljeni in
povezani v medsebojno odvisnost. Opredeljena ni bila dovolj funkcija kmetijstva v skladnem gospodarskem in prostorskem razvoju.
Podobna ugotovitev velja za področje varstva
okolja in narave, splošnega ljudskega odpora
in družbene samozaščite. Spremenili so se
tudi koncepti preskrbe z energijo in njeno
distribucijo.
Ob upoštevanju predhodnih ugotovitev odkriva kritično vrednotenje veljavnega zakona o
urbanističnem planiranju:
1. Vsebinsko zastarelost zakona, ki se
izraža predvsem v tem, da ne povezuje celovitega srednjeročnega in dolgoročnega urbanističnega planiranja kot sestavnega dela družbenega planiranja. Niti zakon niti urbanistična praksa ne poznata celovitega srednjeročnega in dolgoročnega urbanističnega planiranja kot sestavnega dela družbenega planiranja. Proces urbanističnega planiranja ni dovolj opredeljen kot stalna družbena in strokovna dejavnost. Usklajen ni z zakoni, ki so
bili sprejeti kasneje, kot npr. s področja zemljiške politike, stanovanjskega in komunalnega gospodarstva, varstva narave, varstva naravnih dobrin, splošnega ljudskega odpora in
družbene samozaščite ipd.
2. Sistem urbanističnega planiranja ni usklajen z že razvitimi samoupravnimi odnosi
na posameznih področjih kot npr. stanovanjskega in komunalnega gospodarstva, zemljiške politike ter na drugih področjih, ki so
organizirana v samoupravnih interesnih
skupnostih, krajevnih skupnostih, temeljnih
in drugih organizacijah združenega dela.
Po veljavnem zakonu je skrb za izdelavo
urbanističnega dokumenta predvsem pravica
in dolžnost naročnika . - družbenopolitične
skupnosti in pooblaščene strokovne organizacije - izvajalca. To pa pomeni, da je v imenu
nosilcev družbenega razvoja - delovnih ljudi
in občanov - planirala strokovna organizacija, kateri je bila naloga poverjena. Sodelovanje delovnih ljudi in občanov je bilo omejeno
le na postopek javne razgrnitve (30 dni) in
dajanje pripomb na že izdelani urbanistični
dokument ter na sprejetje urbanističnega dokumenta prek delegatov v zborih družbenopolitičnih skupnosti.
3. Zakon ne zagotavlja celovitih ukrepov
saj se preveč omejuje le na tehniko planiranja
kot instrumenta razvoja, ne opredeljuje pa
celovitih pogojev za gradnjo naselij in posegov v prostor, kamor predvsem sodijo:
poročevalec

a) zaščita dolgoročnih širših družbenih interesov;
b) usklajevanje interesov različnih uporabnikov v prostoru (sektorji);
c) povezava prostorskih elementov s socialnimi in ekonomskimi vidiki ter varstvom
naravnih dobrin in vrednot;
d) splošni ljudski odpor in družbena samozaščita, varstvo pred vojnimi akcijami;
e) usposabljanje strokovnih kadrov za planersko in raziskovalno delo;
f) združevanje sredstev za urbanistično
planiranje in dejavnost ipd.;
4. Zakon daje premalo možnosti urbanističnega urejanja za različne družbene sredine,za urbane kot tudi ruralne skupnosti, za
mala in velika naselja, za vsa regionalna okolja ne glede na pogoje in možnosti razvoja
proizvodnih, družbenih in drugih aktivnosti,
oblikovane - arhitekturne, strukturne, funkcionalne in druge značilnosti posameznih območij ali naselij.
5. Strokovna in metodološka neustreznost zakona o urbanističnem planiranju se
izraža s tem, da ne vsebuje določil in pojmov
o dolgoročnosti in srednjeročnosti planov in
njihove povezave z družbenim planiranjem.
Zahteve po etapnosti niso dovolj jasne. Zakon
ni usklajen z oblikami in načeli celovitega
družbenega planiranja, ki so se razvili v zadnjih letih na področju družbenega planiranja,
zato tudi ne pozna smernic, elementov, temeljev planov kot osnov za pripravo planov,
družbenih dogovorov in samoupravnih sporazumov o njihovem sprejetju in izvajanju.
Veljavni zakon o urbanističnem planira'nju
opredeljuje urbanistični program občine kot
izhodiščni družbeni akt za posege v prostor. V
bodoče naj bi ta dokument po vsebini nadomestil prostorski plan kot sestavni del družbenega plana občine.
Zakon nadalje ne pozna oblik urbanistične
dokumentacije, ki se je v praksi uveljavila, kot
npr. ureditveni načrt, podrobni urbanistični
načrt, regulacijski načrt, dispozicijski ali
strukturni načrt, in ne vsebuje določil o njihovi vsebini.
Izdelava variantnih urbanističnih rešitev v
zakonu ni predvidena, kar zmanjšuje kvaliteto
in fleksibilnost prostorskega in urbanističnega planiranja.
Načrtovanje in graditev naselij metodološko nista obdelani in izdiferencirani glede na
specifične potrebe gradnje mest, naselij
mestnega in vaškega značaja, njihove prenove ter gradnje infrastrukturnih objektov in naprav.
Zakon ne opredeljuje pravic in obveznosti
pri naročanju in združevanju sredstev za pripravo, izdelavo ter izvajanje urbanistične dokumentacije. To še posebej velja za tista interesna področja, ki so se organizirala v številnih samoupravnih interesnih skupnostih.
Lokacijska dokumentacija,kot strokovna
osnova in sestavni del upravnega postopka za
izdajo odločbe o lokaciji, ni diferencirana glede na različne nivoje, stopnje in strokovne
obdelanosti osnovne urbanistične dokumentacije in na večjo ali manjšo zahtevnost posegov v prostor. Odnos med lokacijsko doku-
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mentacijo in idejnimi ter glavnimi projekti objektov ni jasen, kar povzroča kompliciranje
postopkov pri pridobivanju raznih soglasij, ki
so potrebna za lokacijsko in gradbeno dovoljenje. Primerno pa tudi določilo, da se lokacijska dokumentacija izdela tudi v primeru, ko
odločbe o lokaciji ni mogoče izdati (negativna
lokacijska dokumentacija).
6. Za razvoj sistema urbanističnega planiranja in razvoj urbanizma v republiki ni bil
ustrezno organiziran upravni organ, pristojen
za urbanizem, zato vrsta podzakonskih aktov
ni bila izdelana.
Urbanistična služba je po veljavnem zakonu le tista služba, ki jo za to pooblasti občinska skupščina. Takšno pooblastilo je vodilo
pri vseh tistih strokovnih organizacijah, ki so
združevale poleg planerskih dejavnosti tudi
projektantske ali celo operativne tehnične in
gradbene storitve, urejanje in oddajanje zemljišč in podobno, do monopolizma, ki ga je
narekoval podjetniški interes.
Vzroki za tako stanje so v dokajšnji meri
tudi odraz splošnega pomanjkanja kadrov in
sredstev, potrebnih za ustrezen razvoj urbanizacije neustreznega financiranja urbanistične
dokumentacije, slabo organiziranih in kadrovsko neizpopolnjenih občinskih in republiških upravnih organov, pristojnih za področje urbanizma, zemljiške politike, komunalne dejavnosti, varstva narave in kulturne
dediščine in varstva okolja.
7* Odgovornosti in sankcije. Zakon ne določa odgovornsoti, če družbenopolitična
skupnost ne sprejme ali dopolni - novelira
urbanističnega dokumenta v skladu z določili
zakona (5 let). V celoti tudi manjkajo kazenska določila za parcelacijo zemljišč v nasprotju s potrjeno urbanistično dokumentacijo.
S sprejetjem ustave SFRJ 1973. leta in ustave SR Slovenije v začetku leta 1974, zakona o
temeljih sistema družbenega planiranja in
družbenem planu Jugoslavije (Uradni list
SFRJ, št. 6/76), zakona o združenem delu
(Uradni list SFRJ, št. 53/76) in sprejetih tez v
Skupščini socialistične republike Slovenije za
pripravo zakona o sistemu družbenega planiranja in družbenem planu SR Slovenije in
sprejetih stališč in sklepov Skupščine SR Slovenije in obravnavanju Informacije o izvajanju
urbanistične in zemljiške politike z vidika urejanja prostora v januarju 1978 kot iz programa
dela Skupščine SR Slovenije izhaja obveznost
SR Slovenije, da uskladi obstoječi zakon o
urbanističenm planiranju z ustavo in zakoni,
ki so bili sprejeti po njenem sprejetju.
Spremembe zakona o urbanističnem planiranju narekuje, poleg uskladitve z ustavo in
zakoni, tudi celoten družbeni razvoj, razvoj
samoupravnih odnosov in organiziranosti delovnih ljudi in občanov v temeljnih in drugih
organizacijah združenega dela, v samoupravnih in drugih interesnih skupnostih ter razvoja socialistične urbanistične teorije in družbene prakse.
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IV. Temeljna načela zakona
in poglavitne rešitve
1. Z urbanističnim planiranjem in načrtovanjem izvedbenih dokumentov naj bi delovni
ljudje in občani, organizirani v samoupravnem združenem delu, v krajevnih in interesnih
skupnostih ter v občini, uresničevali cilje
družbenega razvoja v prostoru sočasno in
skladno z družbenimi plani.
2. Z urbanističnimi dokumenti naj bi delovni ljudje in občani opredeljevali in zagotavljali
smotrno namensko rabo in urejanje prostora,
skladno in humano izgradnjo naselij, varovali
človekovo okolje in naravo, varovali in ohranjali oblikovne, arhitekturne in krajinske vrednote, značilne za posamezna območja ali
naselja, ustvarjali pogoje za ljudsko obrambo
in družbeno samozaščito ter zagotavljali dolgoročno varovanje prostora za že znane in še
neznane razvojne možnosti in potrebe kot za
realizacijo srednjeročnih družbenih planov in
letnih planov družbenopolitičnih skupnosti.
3. Urbanistično planiranje mora biti, tako
kot prostorsko planiranje, sestavni del družbenga planiranja in se izvaja praviloma kontinuirano, celovito in sočasno z družbenim
planiranjem.
Pri tem morajo biti jasno podane dolgoročne in srednjeročne usmeritve za realizacijo
družbenga razvoja družbenopolitične skupnosti. Temu načelu morajo biti prirejeni nivoji,
obseg, kvaliteta in vrste urbanistične dokumentacije.
4. Za pravočasno pripravo in sprejetje urbanističnih dokumentov naj bi bili odgovorni
nosilci planiranja, še posebej pa družbenopolitične skupnosti.
5. Udeleženci - nosilci planiranja naj bi bili
dolžni zagotoviti pogoje za usposabljanje
strokovnih kadrov za urbanistično planiranje
in načrtovanje izvedbene dokumentacije,
izvajanje upravnih in drugih strokovnih nalog,
kar naj bi omogočalo višjo raven strokovnosti
urbanističnih dokumentov in hitrejše upravne
postopke.
6. Rabo in urejanje prostora, graditev in
prenovo naselij, graditev proizvodnih, energetskih, prometnih, turističnih, rekreacijskih
in drugih objektov, stanovanjska in druga
gradnja, komunalno opremljanje stavbnega
zemljišča ter varstvo širših družbenih prostorskih interesov - dogovori o temeljih družbenga plana naj bi se izvajali z naslednjimi urbanističnimi dokumenti:
a) S planskimi dolgoročnimi in srednjeročnimi dokumenti
- urbanistično-krajinskimi redi
- urbanističnimi načrti
b) z izvedbenimi srednjeročnimi in kratkoročnimi dokumenti
- zazidalnimi ali ureditvenimi načrti in
- lokacijsko dokumentacijo
- drugimi urbanističnimi dokumenti, če tako določi občinska skupščina.
Novi zakon naj bi omogočil občinski skupščini, da določi s prostorsko urbanističnim
dokumentom ali s posebnim odlokom naselja
poročevalec

in območja, za katera se izdelajo urbanistični
dokumenti.
Občinska skupščina naj bi imela tudi možnost, da lahko določi obvezno izdelavo še
nekaterih drugih vrst posebne urbanistične
dokumentacije.
7. Vsebino urbanističnih dokumentov pogojuje raven odnosov, ki jih dokument rešuje:
- medtem ko naj bi nosilci planiranja v
družbenem planu urejali s prostorskim planom odnose med naselji in odnose med večjimi uporabniki prostora, naj bi v urbanističnih
planskih dokumentih urejali odnose med območji v naseljih ali v urbanih in ruralnih enotah;
- v urbanističnih izvedbenih dokumentih
pa bi morali urejati odnose med objekti, krajinskimi in drugimi elementi.
Urbanističnih planskih dokumentov ni mogoče izpustiti in nadomestiti z izvedbenimi.
Metodološka navodila in kriterije za izdelavo in izvajanje urbanistične dokumentacije za
vse ravni in oblike naj bi predpisal s podzakonskimi akti Izvršni svet SR Slovenije.
Varianta: Republiški sekretariat za urbanizem.
8. Urbanistično-krajinski red naj bi se kot
element ali istočasni spremljajoči planski dokument družbenega in prostorskega plana
pripravil za celotno območje občine (za naselja in za pomembna urbana oziroma krajinska
območja v merilu 1 : 5000).
9. Urbanistični načrt naj se izdela za mesta, naselja in območja, kamor se usmerja
razvoj.
10. Zazidalni in ureditveni načrt naj bi bila
identična izvedbena dokumenta, le da se prvi
izdeluje za zazidalne posege, drugi pa tam,
kjer pretežno ne gre za nove gradbene posege.
Za večje območje se lahko izdela dolgoročna zazidalna ali ureditvena zasnova kot 1. faza
zazidalnega načrta in ureditvenega načrta.
Zazidalni načrt in ureditveni načrt naj bi bila
podlaga za izvajanje parcelacije zemljišča, za
izdajanje lokacijskih dovoljenj, za gradnjo in
za druge posege v prostor.
11. Postopek priprave urbanističnih planskih dokumentov naj bi pričela skupščina občine s sprejetjem odloka, ki ga sprejme hkrati
z odlokom o pripravi družbenega plana. Občinska skupščina naj bi določila z odlokom
program za pripravo urbanističnih dokumentov, obdobje, za katerega se izdelajo urbanistični dokumenti, način njihovega financiranja, strokovne nosilce, upravni organ, ki
spremlja pripravo dokumentov in roke, v katerih je treba izdelati posamezne faze urbanističnih dokumentov.
12. Novi zakon naj bi podal osnove za medobčinsko sodelovanje za primere, ko se
ugotovijo potrebe in interesi dveh ali več
družbenopolitičnih skupnosti pri uporabi in
urejanju prostora.
13. Pobudo za izdelavo izvedbenega urbanističnega dokumenta naj bi po novem zakonu pričela temeljna ali druga organizacija
združenega dela, krajevna skupnost, interesna skupnost, občani, organizirani v stanoporočevalec

vanjski zadrugi ali izvršni svet občinske skupščine.
Izvršni svet občinske skupščine naj bi imel
možnost določiti, da se za urbanistično arhitektonsko ureditev posameznega območja ali
naselja, za katerega je predpisana izdelava
zazidalnega ali ureditvenega načrta, razpiše
javni natečaj oziroma druge oblike variantnih
rešitev.
14. Urbanistične dokumente naj bi sprejemala z odlokom občinska skupščina pa predhodni obvezni javni razgrnitvi.
Urbanistični planski dokumenti pa naj bi
bili sprejeti na podlagi dogovorov o temeljih
planov družbenopolitičnih skupnosti.
15. Postopek za spremembo in dopolnitev
izvedbenega urbanističnega dokumenta naj
bi pričel izvršni svet občinske skupščine, ko
ugotovi, da urbanistični dokument v celoti ali
deloma ni več v skladu z dolgoročno orientacijo družbenega razvoja ali da nasprotuje
srednjeročnemu družbenemu oziroma prostorskemu planu in urbanističnemu planskemu dokumentu ter ob vsakokratni spremembi
in dopolnitvi družbenega in prostorskega plana ali urbanističnega planskega dokumenta.
Manjše odmike od sprejetega urbanističnega dokumenta naj bi dovoljeval izvršni svet
občinske skupščine.
16. Osnova za opredelitev stavbnega
zemljišča za mesta in naselja mestnega značaja naj bi bil urbanistični načrt. Za območja
in naselja, ki niso zajeta z urbanističnim načrtom, naj bi bila osnova za opredelitev stavbnega zemljišča zazidalni načrt ali ureditveni
načrt in lokacijsko dovoljenje.
Stavbno zemljišče naj bi bilo v skladu s
planom in dinamiko spreminjanja namembnosti mogoče parcelirati le na podlagi zazidalnega načrta in ureditvenega načrta v skladu s planom in dinamiko pridobivanja in urejanja stavbnih zemljišč.
Opomba:
Predlagana načelna usmeritev je v nasprotju z obstoječim zakonom o prenehanju lastninske pravice in drugih pravic na zemljiščih,
namenjenih za kompleksno graditev (Uradni
list SRS, št. 19/76), kjer je določeno, da je
osnova za opredelitev stavbnega zemljišča
sprejet zazidalni načrt. V novem zakonu o
urbanističnem planiranju bi se bilo zato treba
odločiti, ali naj bi z urbanističnim načrtom
opredelili stavbna zemljišča za mesta in naselja mestnega značaja in ne le z zazidalnim
načrtom. Takšna opredelitev bi zagotavljala
dolgoročno planiranje razvoja mest in naselij
ter izvajanje politike urbanizacije v skladu z
družbenimi plani.
17. Osnova za izdajo lokacijskega dovoljenja naj bi bili po novem zakonu zazidalni
načrt, ureditveni načrt, ureditveni načrt ali
lokacijska dokumentacija. Vsebina in obseg
lokacijske dokumentacije naj bi bila odvisna
od vrste in stopnje obdelanosti planskega urbanističnega dokumenta, od zahtevnosti novega ali rekonstrukcije obstoječega objekta
ter drugih posegov v prostor.
Lokacijska dokumentacija ni potrebna za
izdajo lokacijskega dovoljenja v primeru, ko
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je izdelan zazidalni načrt ali ureditveni načrt.
V tem primeru investitorju praviloma ne bi
bilo treba iskati številnih soglasij, ker naj bi
bila le-ta dana k zazidalnemu načrtu oziroma
ureditvenemu načrtu. Zahtevala pa naj bi se
lokacijska dokumentacija v primerih, ko za
območje ali naselje ni izdelan in sprejet izvedbeni urbanistični dokument.
Novi zakon naj bi omogočil, da si investitor
lahko izdela lokacijsko dokumentacijo sam,
če je za to strokovno usposobljen.
Upravni organ občinske skupščine, pristojen
za urbanizem, naj bi izdal investitorju osnovna izhodišča - navodila za izdelavo lokacijske
dokumentacije, če je gradnja ali rekonstrukcija objekta ali drugega posega v prostor možna na podlagi sprejetih urbanističnih dokumentov.
18. Novi zakon naj bi omogočil občinski
skupščini, da se lahko ob sprejetju prostorskega plana občine, s katerim določa naselja
in območja, ki se urejajo z urbanistično krajinskim redom, za manj zahtevna naselja, območja ali objekte, opravi le lokacijska obravnava na mestu lokacije načrtovanega ali obstoječega objekta in da se na osnovi zapisnika te obravnave lahko izda lokacijsko dovoljenje.
19. Za objekte širšega regionalnega pomena, pri katerih gre za novo ali zahtevno
tehnološko zasnovo ali za spremembo tehnološkega procesa (pri obstoječih objektih), ki
lahko vplivajo na varnost objekta in zaposlenih, na varnost prebivalcev v širši okolici, na
onesnaževanje vode, zraka in tal, bistvenejše
naravovarstvene, geotehnične, biološke in
druge spremembe v naravi, naj bi zakon določil, da mora investitor pridobiti dokumentacijo za predlokacijsko presojo o pričakovanih
spremembah in posledicah, ki bi jih lahko
povzročila gradnja novega oziroma rekonstrukcija obstoječega objekta.
Izvedbena urbanistična dokumentacija za
gradnjo ali rekonstrukcijo objektov širšega
regionalnega pomena naj bi bila po novem
zakonu izdelana in sprejeta na način, kot bo
to veljalo za izdelavo in sprejetje zazidalnega
in ureditvenega načrta.
20. Zakon naj bi opredelil možnosti izdaje
lokacijskih dovoljenj za začasne objekte za
določene namene in časovne omejitve ter obveznosti investitorjev glede odstranitve objektov.
21. Strokovne naloge pri pripravi prostorskih planov in urbanističnih dokumentov naj
bi v prihodnje opravljale, v skladu z načeli
svobodne menjave dela, poleg strokovnih
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služb nosilcev planiranja strokovne organizacije, ki imajo ustrezne kadre za planiranje. Pri
tem naj bi zakon upošteval načelo, da predmet delovnih nalog in opravil strokovne (temeljne) organizacije za planiranje ne more
biti istočasno tudi izdelava izvedbene tehnične dokumentacije (idejni projekt, glavni projekt vseh vrst) varianta: »in izvedbenih urbanističnih dokumentov zemljišč ali druge operativno-tehnične storitve in da nanje ni mogoče prenesti nalog, ki spadajo v upravni postopek.
22. Novi zakon naj bi nadalje določil upravnemu organu, pristojnemu za področje urbanizma v občini in republiki, da mora v sodelovanju s strokovnimi organizacijami za družbeno, prostorsko in urbanistično planiranje zagotavljati ustrezen sistem Informiranja nosilcev planiranja in tekoče spremljati ter predlagati ukrepe za izvajanje sprejetih urbanističnih dokumentov.
23. Nadzor nad izvajanjem določil zakona
o urbanističnem planiranju in podzakonskih
aktov naj bi izvajala urbanistična inšpekcija.
V novem zakonu je treba proučiti in jasneje
opredeliti naloge in pristojnosti urbanistične
inšpekcije glede na naloge in pristojnosti
gradbene, sanitarne, komunalne in drugih
inšpekcij.
V novem zakonu naj bi bile podane kazenske določbe tudi za zavajanje občanov in delovnih ljudi pri dajanju informacij o lokacijah,
izvajanju parcelacije zemljišč v nasprotju s
sprejetim zazidalnim načrtom ali ureditvenim
načrtom, o nepravočasni pripravi in izdelavi
oziroma novelaciji urbanistične dokumentacije ter zaradi neizvajanja drugih določb zakona.
V. Finančne
posledice zakona
Finančnih posledic izvajanja zakona ni mogoče v celoti vnaprej oceniti, kjer je od opredelitev družbenopolitičnih skupnosti odvisno,
za kateri nivo in obseg urbanistične dokumentacije se bodo opredelile. Gotovo pa je,
da bodo stroški za delovanje upravnih organov, pristojnih za urbanizem, višji, kot so sedaj, odvisno od obstoječega stanja in organiziranosti teh organov. Družbenopolitične
skupnosti bodo morale zagotoviti več sredstev iz splošne porabe, če naj bi zagotovili
smotrnejšo rabo in urejanja prostora, hitrejšo
in kvalitetnejšo graditev naselij, pospešili postopke za pridobivanje in urejanje zemljišč in
lokacijske postopke.
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UVOD
Na podlagi programa dela Zbora združenega
dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora za
leto 1979, je pripravljen predlog periodičnega delovnega načrta zborov Skupščine SR Slovenije za
četrto trimesečje 1979. Predlog periodičnega delovnega načrta je obravnavalo predsedstvo Skupščine SR Slovenije na svoji seji 27. julija, ki so ji
prisostvovali tudi predsedniki skupščin samoupravnih interesnih skupnosti.
Periodični delovni načrt upošteva prioritete, začrtane že ob sprejemanju programa dela zborov
Skupščine SR Slovenije za leto 1979 in naloge, ki
so bile uvrščene v periodične delovne načrte za
prejšnja trimesečja, pa niso bile uresničene.
Pri uvrščanju vprašanj na dnevne rede sej zborov ter pri določanju terminov za seje zborov, je
bilo upoštevano izhodišče, da morajo imeti prednost tiste naloge, katerih pravočasna rešitev je
pogoj za pripravo srednjeročnega družbenega
plana SR Slovenije za obdobje 1981-1985. To so
zlasti zakon o sistemu družbenega planiranja in o
družbenem planu SR Slovenije, zakoni, s katerimi
se opredeljuje samoupravna organiziranost in
uresničuje svobodna menjava dela v samoupravnih interesnih skupnostih na področjih družbenih
dejavnosti, stališča, sklepi in priporočila za nadaljnji razvoj samoupravnih družbenoekonomskih odnosov v stanovanjskem gospodarstvu s stanovanjsko zakonodajo, zakon o organizaciji in delovnem področju republiških upravnih organov, zakoni s področja izobraževanja in kulture ter resolucija o politiki izvajanja družbenega plana SR
Slovenije v letu 1980 z izvedbenimi ukrepi in z
zakonom o republiškem proračunu za prihodnje
leto. Dalje je bilo kot prednostno opredeljeno delo
na dokončanju že začetih zakonodajnih postopkov, se pravi obravnava in sprejetje zakonov, ki so
že bili v skupščini obravnavani v fazi predloga za
izdajo zakona ali v fazi osnutka, da bi tako v kar
največji meri uskladili še preostale zakone z
ustavo in z zakonom o združenem delu.
V ospredje delovnih naporov v zadnjem trimesečju sta postavljeni tudi analiza o uresničevanju
delegatskega sistema in delegatskih odnosov v
SR Sloveniji in ocena uresničevanja resolucije o
temeljih zakonodajne politike republike, kar naj bi
omogočilo presojo, ali in v kakšni meri se uveljavljajo delegacije in delegatski sistem v celoti in ali
ter v kakšni smeri je potrebna celovita družbenopolitična in samoupravljalska akcija za zagotovitev boljših pogojev za delovanje delegatskega si-
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stema v celoti, še zlasti v temeljni ravni družbene
samoupravne in politične organiziranosti in za nadaljnjo uveljavitev delegatskih skupščin.
Periodični delovni načrt, kakor je pripravljen, je
rezultat konkretnih dogovorov z izvršnim svetom, z
republiškimi upravnimi organi, s samoupravnimi
interesnimi skupnostmi, z družbenopolitičnimi organizacijami v republiki in drugimi družbenimi dejavniki. Pri tem je treba poudariti, da so datumi sej
zborov orientacijski in da je treba računati, da
bodo tudi posamezni vsebinsko zaokroženi sklopi
eventualno prenešeni z ene seje na drugo.
Pri posameznih vsebinsko zaokroženih sklopih
so tudi navedeni zainteresirani družbeni dejavniki,
ki naj bi, po dogovoru z njimi, sodelovali pri obravnavi določenih vprašanj. Pri tem pa niso posebej
navedene občinske skupščine, saj je potrebno
zborom občinskih skupščin kot konferencam delegacij za zbore republiške skupščine prepustiti odločitev, katera vprašanja bodo uvrstile na dnevne
rede zborov občinskih skupščin.
V periodični delovni program niso vključeni akti
iz pristojnosti Zbora republik in pokrajin Skupščine
SFRJ, h katerim daje Skupščina SR Slovenije soglasje. Te akte vsebuje delovni program zborov
Skupščine SR Slovenije za leto 1979 in bodo vključeni v dnevne rede sej zborov, ko bodo predloženi
Skupščini SR Slovenije v obravnavo.
Prav tako niso v delovni načrt vključeni akti iz
pristojnosti Zveznega zbora Skupščine SFRJ, dasi
so za to obdobje predvidena za obravnavo v Zveznem zboru pomembna vprašanja in akti kakor na
primer: uresničevanje delegatskega skupščinskega sistema; razvoj občine na osnovah ustave
SFRJ; uresničevanje družbene zaščite samoupravnih pravic in družbene lastnine; mednarodni
položaj in sklepi VI. konference neuvrščenih; odnosi SFRJ s sosednjimi državami; realizacija koncepcije splošne ljudske obrambe in smeri njenega
nadaljnega razvoja; analiza funkcioniranja enotnega jugoslovanskega tržišča s predlogi ukrepov;
zakon o osnovah družbenoekonomskih odnosov v
upravljanju in gospodarjenju s sredstvi razširjene
reprodukcije itd. V obravnavo teh vprašanj in aktov se bodo zbori oziroma delovna telesa skupščine in zborov vključila na predlog delegatov iz
SR Slovenije v Zveznem zboru, na pobudo delegatov v zborih, predsedstva Skupščine SR Slovenije,
delovnih teles skupščine in zborov ter izvršnega
sveta, ko bodo ti akti oziroma ustrezna gradiva
predložena ter bodo pripravljena tudi ustrezna republiška gradiva in stališča o teh vprašanjih.
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SEJE ZBOROV
SREDA, 10. OKTOBRA
1979
1. Poročilo o uresničevanju delegatskega
sistema in delegatskih odnosov v SR Sloveniji
Predlagatelj:
Predsedstvo Skupščine SR Slovenije
Pristojni:
Zbor združenega dela
Zbor občin
Družbenopolitični zbor
Obravnavajo tudi skupščine samoupravnih interesnih skupnosti
Pristojni odbori:
Odbori za družbenopolitični sistem. V obravnavo naj bi se
vključila tudi druga delovna telesa skupščine in zborov.
V obravnavi sodelujeta:
Republiška konferenca Socialistične zveze delovnega ljudstva Slovenije, Republiški svet Zveze sindikatov Slovenije
Koordinator:
podpredsednik Skupščine SR Slovenije Ludvik Golob
2. Uresničevanje resolucije o temeljih
zakonodajne politike republike
Predlagatelj:
Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije
Gradivo pripravi:
Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije v
sodelovanju s
Sekretariatom Izvršnega sveta za zakonodajo
Pristojni zbori:
Zbor združenega dela
Zbor občin
Družbenopolitični zbor
Pristojni odbori:
Odbori za družbenopolitični sistem.
V obravnavo naj bi se vključila tudi druga delovna telesa
skupščine in zborov.

SEJE ZBOROV
TOREK, 30. OKTOBRA
1979
1. Predlog stališč, sklepov in priporočil
Skupščine SRS za nadaljnji razvoj
samoupravnih družbenoekonomskih odnosov
v stanovanjskem gospodarstvu v SR Sloveniji
2. Predlog za izdajo zakona o stanovanjskem
gospodarstvu s tezami za osnutek
3. Predlog za izdajo zakona o stanovanjskih
razmerjih s tezami za osnutek
Pristojni:
Zbor združenega dela
Zbor občin
Družbenopolitični zbor in
Skupščina skupnosti socialnega varstva Slovenije
Pristojni odbori:
Odbora za stanovanjsko-komunalna vprašanja in varstvo
okolja in odbori za družbenoekonomske odnose
poročevalec

V obravnavi sodelujeta:
Republiška konferenca SZDL Slovenije, Republiški svet
Zveze sindikatov Slovenije
Koordinator:
predsednica Zbora občin Silva Jereb
★ ★★
4. Rebalans republiškega proračuna za leto 1979
Pristojna:
Zbor združenega dela
Zbor občin
Pristojna odbora:
odbora za finance
Koordinator:
podpredsednik Skupščine SR Slovenije Jože Globačnik
*★★
5. *Predlog za izdajo zakona o javnih cestah z
osnutkom
Pristojna:
Zbor združenega dela
.Zbor občin
Pristojni odbori:
odbori za družbenoekonomske odnose
Koordinator:
podpredsednik Skupščine SRS Jože Globačnik
6. *Predlog za izdajo zakona o spremembah in
dopolnitvah zakona o gozdovih
Pristojna:
Zbor združenega dela
Zbor občin
Pristojni odbori:
Odbora za družbenoekonomske odnose in razvoj ter odbor
za agrarno politiko Zbora združenega dela
Koordinator:
predsednik Zbora združenega dela Emil Tomažič
7. *Predlog za izdajo zakona o spremembah
zakona o komunalni dejavnosti posebnega
družbenega pomena
Pristojna:
Zbor združenega dela
Zbor občin
Pristojni odbori:
odbora za družbenoekonomske odnose
Koordinator:
podpredsednik Skupščine SR Slovenije Jože Globačnik.
★ ★★
8. Predlog zakona o obrambi pred točo
Pristojna:
Zbor združenega dela
Zbor občin
* Nerealizirana je ostala naloga iz programa dela zborov Skupščine SRS za
leto 1979, po kateri bi morala biti skupščini predložena »Ocena razvoja družbenoekonomskih odnosov v samoupravnih interesnih skupnostih materialne proizvodnje«. Cilj te analize naj bi bil opredeliti družbenoekonomska izhodišča, na
katerih bi opravili uskladitev veljavne zakonodaje na posameznih področjih
materialne proizvodnje z zakonom o združenem delu in z zakonom o skupnih
osnovah svobodne menjave dela. V okvir te teme bi spadali predlog za izdajo
zakona o javnih cestah, predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o gozdovih, predlog za izdajo zakona o spremembah zakona o komunalnih dejavnostih posebnega družbenega pomena in spremembe ter dopolnitve
zakona o vodah.
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Pristojni odbori:
odbora za družbenoekonomske odnose in razvoj ter odbor
za agrarno politiko Zbora združenega dela
Koordinator:
predsednik Zbora združenega dela Emil Tomažič

SEJE ZBOROV
SREDA 14. in ČETRTEK
15. NOVEMBRA 1979

9. Predlog zakona o varnosti plovbe
Pristojna:
Zbor združenega dela
Zbor občin
Pristojni odbori:
odbora za družbenopolitični in komunalni sistem
Koordinator:
predsednik Zbora združenega dela Emil Tomažič

10. Predlog zakona o poroštvu SR Slovenije
za obveznosti iz vlaganj v energetske objekte
Pristojna:
Zbor združenega dela
Zbor občin
Pristojni odbori:
odbora za finance in odbor za družbenoekonomski razvoj
Zbora združenega dela

1. Predlog zakona o izobraževalnih skupnostih
2. Predlog zakona o raziskovalni dejavnosti in
raziskovalnih skupnostih
3. Predlog zakona o zdravstvenem varstvu
4. Samoupravni sporazum o delitvi dela in
samoupravni organiziranosti zdravstva v SR
Sloveniji
5. Predlog zakona o skupnostih socialnega
varstva
6. Predlog zakona o družbenem varstvu otrok
in skupnostih otroškega varstva
7. Predlog zakona o socialnem skrbstvu

11. Predlog zakona o prevzemu obveznosti SR
Slovenije za povrnitev škode, nastale na
predmetih izjemne kulturne ali umetniške
vrednosti, ki so jih poslali iz tujine zaradi
razstavljanja
Pristojna:
Zbor združenega dela
Zbor občin
Pristojni odbori:
odbora za družbenoekonomske odnose in razvoj
★★★
12. Osnutek zakona o določanju, dodeljevanju
in uporabi enotne matične številke občanov v
SR Sloveniji
Pristojna:
Zbor združenega dela
Zbor občin
Pristojni odbori:
odbora za družbenopolitični sistem

13. Osnutek zakona o imenovanju mest, ulic in
naselij
Pristojen:
Zbor občin
Pristojen odbor:
odbor za družbenopolitični in komunalni sistem
Koordinator:
predsednica Zbora občin Silva Jereb
14. Predlog odloka o začasnem neizvajanju
sprememb območij in meja naselij, krajevnih
skupnosti in občin od 1. julija 1980 do 30.
junija 1981. leta
Pristojen:
Zbor občin
Pristojen odbor:
Odbor za družbenopolitični in komunalni sistem
IV

8. Predlog zakona o telesnokulturnih
skupnostih
9. Osnutek zakona o kulturnih skupnostih
Pristojni:
Zbor združenega dela
Zbor občin
Družbenopolitični zbor in
Skupščina ustrezne samoupravne interesne skupnosti
Pristojni odbori:
Odbori za družbenoekonomske odnose
V obravnavi sodelujeta:
Republiška konferenca SZDL
Slovenije, Republiški svet Zveze sindikatov Slovenije
Koordinator:
predsednica Družbenopolitičnega zbora Tina Tomlje

10. **Predlog zakona o knjižničarstvu
Pristojni:
Zbor združenega dela
Zbor občin in
Skupščina Kulturne skupnosti Slovenije
11. **Osnutek zakona o odrski in kulturni
dejavnosti
12. **Osnutek zakona o posredovanju
kulturnih prireditev
Pristojni:
Zbor združenega dela
Zbor občin, in
Skupščina Kulturne skupnosti Slovenije
13. "Predlog za izdajo zakona o filmu
Pristojni:
Zbor združenega dela
Zbor občin in '
Skupščina Kulturne skupnosti Slovenije
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14. "Osnutek zakona o samostojnih kulturnih
delavcih
Pristojni:
Zbor združenega dela
Zbor občin
Družbenopolitični zbor in
Skupščina Kulturne skupnosti Slovenije
15. "Predlog za izdajo zakona o spremembah
in dopolnitvah zakona o slovenski akademiji
znanosti in umetnosti
Pristojna:
Zbor združenega dela
Zbor občin
16. "Predlog za izdajo zakona o Prešernovih
nagradah s tezami za osnutek zakona (predlog
ne bo predložen, če bo njegova vsebina
urejena v zakonu o kulturnih skupnostih).
Pristojni:
Zbor združenega dela
Zbor občin
Skupščina Kulturne skupnosti Slovenije
Pristojni odbori:
Odbori za družbenoekonomske odnose
V obravnavi sodeluje:
Republiška konferenca SZDL Slovenije
Koordinator:
predsednica Zbora občin Silva Jereb
17. "Osnutek zakona o varstvu kulturne in
naravne dediščine
Pristojni:
Zbor združenega dela
Zbor občin
Družbenopolitični zbor in
Skupščina Kulturne skupnosti Slovenije
18. "Osnutek zakona o spominskem parku
Trebče
Pristojni:
Zbor združenega dela
Zbor občin in
Skupščina Kulturne skupnosti Slovenije
Pristojni odbori:
Odbora za družbenoekonomske odnose in Odbora za stanovanjsko-komunalna vprašanja in varstvo okolja
V obravnavi sodeluje:
Republiška konferenca SZDL Slovenije
Koordinator:
predsednica Zbora občin Silva Jereb
*****
19. Predlog zakona o spremembah in
dopolnitvah zakona o varstvu zraka
Pristojna:
Zbor združenega dela
Zbor občin
Pristojni odbori:
odbori za družbenoekonomske odnose in za stanovanjskokomunalna vprašanja in varstvo okolja
Koordinator:
predsednica Zbora občin Silva Jereb
** Potrebno bo presoditi, ali je v tem času možno pripraviti te zakone za
obravnavo v skupščini. Koiikor ne, bodo uvrščeni v delovni program za prihodnje leto.
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o e ovSEJE ZBOROV
TOREK, 27. NOVEMBRA
1979
1. Osnutek resolucije o politiki izvajanja
družbenega plana SR Slovenije za obdobje
1976 do 1980 v letu 1980 z izvedbenimi ukrepi.
- Problematika produktivnosti dela in
izkoriščanje zmogljivosti ter reprodukcijska
sposobnost gospodarstva
2. Izhodišča za sestavo republiškega
proračuna za leto 1980
★ ★★
3. Osnutek resolucije o politiki uresničevanja
družbenega plana Jugoslavije za obdobje od
leta 1976 do 1980 v letu 1980
4. Določitev skupnega obsega odhodkov
proračuna federacije za leto 1980
5. Določitev skupnega zneska deviz za
potrebe federacije za leto 1980
6. Osnutek odloka o ciljih in nalogah skupne
emisijske in denarne politike ter skupnih
temeljev kreditne politike v letu 1980
7. Osnutek odloka o skupni devizni politiki
Jugoslavije v letu 1980
8. Osnutek projekcije Plačilne bilance
Jugoslavije za leto 1980
9. Osnutek projekcije devizne bilance
Jugoslavije za leto 1980
10. Osnutek odloka o določitvi prihodkov od
carin in drugih uvoznih davščin in drugih
posebnih davščin, ki se v letu Interesni
skupnosti Jugoslavije za ekonomske odnose s
tujino
Pristojni:
Zbor združenega dela
Zbor občin
Družbenopolitični zbor
Obravnavajo tudi skupščine samoupravnih interesnih skupnosti, ki se vključujejo v skupščinski sistem
Pristojni odbori:
Odbori za družbenoekonomske odnose in razvoj vseh treh
zborov in Odbora za finance Zbora združenega dela in Zbora
občin
V obravnavi sodelujejo:
Republiška sveta za gospodarski razvoj in ekonomsko politiko in za vprašanja družbene ureditve, samoupravne interesne skupnosti s področja materialne proizvodnje, Gospodarska zbornica Slovenije
Koordinator:
podpredsednik Skupščine.SR Slo,venije Jože Globačnik
V

11. Predhodna razprava o predlogu zakona o
sistemu družbenega planiranja in družbenem
planu SR Slovenije
Pristojni:
Zbor združenega dela
Zbor občin
Družbenopolitični zbor
Pristojni odbori:
Odbori za družbenoekonomske odnose in razvoj
V obravnavi sodelujejo:
Republiška konferenca SZDL, Republiški svet Zveze sindikatov Slovenije, Gospodarska zbornica Slovenije in samoupravne interesne skupnosti s področja meterialne proizvodnje
Koordinator:
podpredsednik Skupščine SR Slovenije Jože Globačnik
Opomba:
Zakon o sistemu družbenega planiranja in o družbenem
planu SR Slovenije naj bi vseboval tudi načela za prostorsko,
urbanistično in krajinsko planiranje. Poseben izvedbeni zakon o urejanju prostora in graditvi naselij pa naj bi obsegal
najnujnejšo tehnologijo oziroma tehniko urbanističnega načrtovanja.

12. Predlog zakona o družbenih svetih
13. Osnutki posebnih zakonov o posameznih
republiških družbenih svetih
Pristojni:
Zbor združenega dela
Zbor občin
Družbenopolitični zbor
Pristojni odbori:
Odbori za družbenopolitični sistem.
V obravnavi sodelujejo:
Republiška konferenca SZDL Slovenije, Republiški svet
Zveze sindikatov Slovenije, Gospodarska zbornica Slovenije.
Koordinator:
podpredsednik Skupščine SR Slovenije Ludvik Golob
14. Predlog zakona o organizaciji in delovnem
področju republiških upravnih organov in
republiških organizacij ter samostojnih
strokovnih siužb Izvršnega sveta skupščine
SR Slovenije
Pristojni:
Zbor združenega dela
Zbor občin
(
Družbenopolitični zbor
15. Predlog zakona o dopolnilnem
izobraževanju, pripravništvu in strokovnih
izpitih delavcev v državnih organih
Pristojni:
Zbor združenega dela
Zbor občin
Družbenopolitični zbor
Skupščina izobraževalne skupnosti Slovenije
Pristojni odbori:
odbori za družbenopolitični sistem.
V obravnavi sodeluje:
Republiška konferenca SZDL Slovenije
Koordinator:
podpredsednik Skupščine SR Slovenije Ludvik Golob
16. Predlog za izdajo zakona o spremembah
zakona o upravljanju in razpolaganju s
stavbnimi zemljišči
[•

17. Predlog za izdajo zakona o graditvi
objektov
Pristojna:
Zbor združenega dela
Zbor občin
Pristojna odbora:
odbora za stanovanjsko-komunalna vprašanja in varstvo
okolja
Koordinator:
predsednica Zbora občin Silva Jereb
SEJE ZBOROV
SREDA, 12. DECEMBRA
1979
1.** Predlog zakona o usmerjenem
izobraževanju
Pristojni:
Zbor združenega dela
Zbor občin
Družbenopolitični zbor
Skupščina Izobraževalne skupnosti Slovenije
2.** Predlog zakona o osnovni šoli
Pristojni:
Zbor združenega dela
Zbor občin
Družbenopolitični zbor
Skupščina Izobraževalne skupnosti Slovenije
3.** Predlog zakona o vzgoji in varstvu
predšolskih otrok
Pristojni:
Zbor združenega dela
Zbor občin
Družbenopolitični zbor
Skupščina Izobraževalne skupnosti Slovenije
Pristojni odbori:
odbori za družbenoekonomske odnose in družbenopolitični sistem
V obravnavi sodelujejo:
Republiška konferenca SZDL
Republiški svet zveze sindikata Slovenije
Koordinator:
predsednica Družbenopolitičnega zbora Tina Tomlje

4. Predlog za izdajo zakona o ljudski obrambi
in družbeni samozaščiti s tezami za osnutek in
s
- poročilom o uresničevanju koncepta splošne ljudske
obrambe in družbene samozaščite
5. Predlog za izdajo zakona o notranjih
zadevah s tezami za osnutek
6. Osnutek zakona o sanitarni inšpekciji
7. Predlog za izdajo zakona o republiški
inšpekciji za ekonomske odnose s tujino
** Potrebno bo presoditi, ali je v tem času možno pripraviti te zakone. Kolikor
ne, bodo uvrščeni v delovni program za prihodnje leto.
poročevalec
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Pristojni:
Zbor združenega dela
Zbor občin
Družbenopolitični zbor
Pristojni odbori:
odbori za družbenopolitični sistem
Koordinator:
podpredsednik Skupščine SR Slovenije Ludvik Golob

8. Predlog zakona o razlastitvi in prisilnem
prenosu nepremičnin v družbeni lastnini
Pristojni:
Zbor združenega dela
Zbor občin
Družbenopolitični zbor
Pristojni odbori:
odbori za družbenopolitični sistem in stanovanjsko-komunalna vprašanja in varstvo okolja
Koordinator:
Predsednica Zbora občin Silva Jereb

9. Osnutek zakona o davkih občanov
Pristojna:
Zbor združenega dela
Zbor občin
10. Osnutek zakona o davku iz dohodka
temeljnih organizacij združenega dela in
delovnih skupnosti
Pristojna:
r
Zbor združenega dela
Zbor občin
11. Osnutek zakona o upravah družbenih
prihodkov
Pristojni:
Zbor združenega dela
Zbor občin in
Družbenopolitični zbor
Pristojni odbori:
odbori za družbenoekonomske odnose,
odbori za finance ter odbori za
družbenopolitični sjstem (za zakon pod 16)
V obravnavi sodelujejo:
RK SZDL Slovenije, Republiški svet Zveze sindikatov Slovenije, Gospodarska zbornica Slovenije
Koordinator:
predsednik Zbora združenega dela Emil Tomažič
12. Predlog zakona o hranilno-kreditnih
službah in blagajnah vzajemne pomoči
Pristojen:
Zbor združenega dela
Pristojen odbor:
odbor za finance
Koordinator:
predsednik Zbora združenega dela Emil Tomažič

13.* Uresničevanje samoupravnih in
družbenoekonomskih odnosov v vodnem
gospodarstvu
14.* Predlog za izdajo zakona o spremembah
in dopolnitvah zakona o vodah
poročevalec

15. Predtbg za izdajo zakona o kategorizaciji
vodotokov in obalnega morja v SR Sloveniji
Pristojna:
Zbor združenega dela
Zbor občin
Pristojni odbori:
odbora za stanovanjsko-komunalna vprašanja in varstvo
okolja
v obravnavi sodelujeta:
Republiška konferenca SZDL Slovenije in Zveza skupnosti
vodnega gospodarstva Slovenije
Koordinator:
predsednica Zbora občin Silva Jereb

16. Osnutek zakona o družbeni kontroli cen
Pristojna:
Zbor združenega dela
Zbor občin
Pristojni odbori:
Odbora za družbenoekonomske odnose in razvoj in odbora
za finance
V obravnavi sodeluje.
Republiški svet Zveze sindikatov Slovenije
Koordinator:
podpredsednik Skupščine SR Slovenije Jože Globačnik
17. Predlog za izdajo zakona o kompenzacijah
Pristojna:
Zbor združenega dela
Zbor občin
Pristojni odbori:
Odbora za družbenoekonomske odnose in razvoj
V obravnavi sodeluje
Republiški svet Zveze sindikatov Slovenije
Koordinator:
predsednik Zbora združenega dela Emil Tomažič
18. Predlog zakona o določanju, dodeljevanju in
uporabi enotne matične številke občanov
v SR Sloveniji
Pristojna:
Zbor združenega dela
Zbor občin
Pristojni odbori:
odbori za-družbenopolitični sistem

SEJE ZBOROV
SREDA, 26. DECEMBRA
1979
1. Predlog resolucije o politiki uresničevanja
družbenega plana SR Slovenije za obdobje
1976 do 1980 v letu 1980 z izvedbenimi ukrepi
* Nerealizirana je ostala naioga iz programa dela zborov Skupščine SRS za
leto 1979, po kateri bi morala biti skupščini predložena »Ocena razvoja družbenoekonomskih odnosov v samoupravnih interesnih skupnostih materialne proizvodnje«. Cilj te analize naj bi bil opredeliti druzoenoekonomska izhodišča, na
katerin bi opravili uskladitev veljavne zakonodaje na posameznih področjih
materialne proizvodnje z zakonom o združenem delu in z zakonom o skupnih
osnovah svobodne menjave dela. V okvir te teme bi spadali predlog za izdajo
zakona o javnih cestah, predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o gozdovih, predlog za izdajo zakona o spremembah zakona o komunalnih dejavnostih posebnega družbenega pomena in spremembe ter dopolnitve
zakona o vodah.
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Pristojni:
Zbor združenega dela
Zbor občin
Družbenopolitični zbor
2. Predlog zakona o republiškem proračunu za
leto 1980
Pristojna:
Zbor združenega dela
Zbor občin

4. Predlog zakona o sistemu družbenega
poniranja in družbenem planu SR Slovenije
Pristojni:
-Zbor združenega dela
Zbor občin
Družbenopolitični zbor
Pristojni odbori:
Odbori za družbenoekonomske odnose in razvoj
Koordinator:
podpredsednik Skupščine SR Slovenije Jože Globačnik

3. Predlog odloka o določitvi in razdelitvi
skupnega zneska deviz za potrebe republiških
organov in organizacij, družbenopolitičnih
organizacij in ožjih družbenopolitičnih
skupnosti v SR Sloveniji v letu 1980
Pristojna:
Zbor združenega dela
Zbor občin
Pristojni odbori:
odbori zadružbenoekonomske odnose in odbora za finance
Koordinator:
podpredsednik Skupščine SR Slovenije Jože Globačnik

5. Predlog zakona o energetskem
gospodarstvu
Pristojna:
Zbor združenega dela
Zbor občin
Pristojni odbori:
odbori za družbenoekonomske odnose
Koordinator:
predsednik Zbora združenega dela Emil Tomažič

OPOMBE:

VIII

poročevalec

Ljubljana, 6. 11. 1979

OSNUTEK DRUŽBENEGA DOGOVORA
o izvajanju politike cen proizvodov in storitev v SR Sloveniji v letu 1980

OCENA REALIZACIJE
politike cen v SR Sloveniji v devetih mesecih leta 1979

OSNUTEK
energetske bilance SR Slovenije za leto 1980

OSNUTEK ANALIZE
zaposlovanja v letu 1979 in ocena bilance zaposlovanja za leto 19801

OSNUTEK PREGLEDA
pomembnejših nalog in ukrepov, ki jih udeleženci dogovora o temeljih družbenega
plana SR Slovenije za obdobje 1976-1980 nameravajo izvajati v letu 1980 ter pobude
odbora udeležencev v zvezi z izvajanjem sprejetih obveznosti
/
*■

POVZETEK
aktualizirane in dopolnjene analize izvajanja nalog iz dogovora o temeljih
družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1976—1980 v letih 1976—1979 z oceno
uresničevanja nalog do leta 1980

UVOD
V prejšnji številki Poročevalca (Priloga X, 30.10.
1979) so bili objavljeni Osnutek resolucije o politiki
izvajanja družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1976-1980 v letu 1980, Osnovni problemi
izvajanja družbenega plana SR Slovenije v letih
1979 in 1980 ter Izhodišča za pripravo predloga
zakona o proračunu SR Slovenije za leto 1980.
V skladu z vlogo in vsebino letne resolucije,
opredeljeno v gradivu »Opredelitev vloge in vsebine letnih dokumentov o politiki izvajanja družbenega plana družbenopolitičnih skupnosti v procesu kontinuiranega planiranja«, kakor tudi z
ustreznimi določili v osnutku zakona o temeljih
sistema družbenega planiranja v SR Sloveniji, se
ob osnutku resolucije pripravijo tudi osnutki
spremljajočih dokumentov k resoluciji, ki podrobneje opredeljujejo ukrepe in aktivnosti za izvajanje politike na posameznih področjih v posameznem letu. Tako je osnutek resolucije za leto 1980
bistveno krajši, kot je bil v preteklih letih, po vsebini pa osredotočen le na tista področja, ki so
ključna za uresničevanje nalog in ciljev družbenega plana v zadnjem letu tekočega srednjeročnega obdobja.
V tej številki Poročevalca so objavljeni naslednji
osnutki:
1. Osnutek družbenega dogovora o izvajanju
politike cen proizvodov in storitev v SR Sloveniji v
letu 1980 (sklepajo ga Izvršni svet Skupščine SR
Slovenije, Izvršni svet Skupščine mesta Ljubljane,
Izvršni svet Skupščine obalne skupnosti, izvršni
sveti občinskih skupščin v SR Sloveniji, Gospodarska zbornica Slovenije, Republiški svet Zveze sindikatov Slovenije, Interesna skupnost elektrogospodarstva SR Slovenije, Samoupravna interesna

skupnost za železniški in luški promet SR Slovenije, Samoupravna interesna skupnost PTT prometa v SR Sloveniji, Zveza stanovanjskih skupnosti Slovenije in Zveza komunalnih skupnosti Slovenije; Skupščini SR Slovenije je posredovan
predvsem kot informacija);
2. Pregled pomembnejših nalog in ukrepov, ki
jih udeleženci dogovora o temeljih družbenega
plana Slovenije za obdobje 1976-1980 nameravajo
izvajati v letu 1980 ter pobude Odbora udeležencev v zvezi z izvajanjem sprejetih obveznosti
(sprejemajo ga udeleženci dogovora o temeljih
družbenega plana Slovenije za obdobje
1976-1980; Skupščini SR Slovenije je posredovan
predvsem kot informacija);
3. Ocena bilance zaposlovanja za leto 1980
(sprejema se v Zvezi skupnosti za zaposlovanje;
Skupščini SR Slovenije je posredovan predvsem
kot inforamcija);
4. Osnutek energetske bilance za leto 1980
(sprejemata ga Samoupravna interesna skupnost
elektrogospodarstva SR Slovenije in Samoupravna interesna skupnost za nafto in plin SR
Slovenije; Skupščini SR Slovenije je posredovan
le kot informacija).
Poleg Osnovnih problemov izvajanja družbenega plana SR Slovenije v letih 1979 in 1980 so
pripravljene podrobnejše analize o gibanjih in problemih na področjih, ki so ključna za ekonomsko
politiko v letu 1980. To so:
1. Ocena realizacije politike cen v SR Sloveniji v
devetih mesecih leta 1979;
2. Povzetek aktualizirane in dopolnjene analize
izvajanja nalog iz dogovora o temeljih družbenega
plana SR Slovenije za obdobje 1976-1980 v letih
1976-1979 z oceno uresničevanja nalog do leta
1980;
3. Analiza zaposlovanja v letu 1979.

OSNUTEK DRUŽBENEGA DOGOVORA
o izvajanju politike cen proizvodov in
storitev v SR Sloveniji v letu 1980
Na podlagi 579. člena zakona o združenem delu (Uradni
list SFRJ, št. 53/76) ter v skladu z zakonom o ureditvi nekaterih vprašanj družbene kontrole cen v SR Sloveniji (Uradni
list SRS št:32/72), resolucije o politiki izvajanja družbenega
plana SR Slovenije za obdobje 1976-1980 v letu 1980 in
dogovorom o izvajanju politike cen v letu 1980 (Uradni list
SFRJ, št....
sklenejo
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, Izvršni svet Skupščine
mesta Ljubljane, Izvršni svet Skupščine obalne skupnosti,
izvršni sveti občinskih skupščin v SR Sloveniji, Gospodarska
zbornica Slovenije, Republiški svet Zveze sindikatov Slovenije, Interesna skupnost elektrogospodarstva SR Slovenije,
Samoupravna interesna skupnost za železniški in luški promet SR Slovenije, Samoupravna interesna skupnost PTT v SR
Sloveniji, Zveza stanovanjskih skupnosti Slovenije in Zveza
komunalnih skupnosti Slovenije,(v nadaljnjem besedilu' udeleženci)
li

DRUŽBENI DOGOVOR
O IZVAJANJU POLITIKE CEN PROIZVODOV IN
STORITEV V SR SLOVENIJI V LETU 1980
1. člen
Udeleženci soglašajo, da je za uresničevanje ciljev politike
ekonomske stabilizacije, opredeljene v resoluciji družbenega
plana SR Slovenije za obdobje 1976-1980 v letu 1980 po,LU,?tv
?rjatlodporasti
9°iecen
i" sprejernati
bo rast cen v
letu 1980
mzja
v letu 1979ukrepe,
in da boda
preskrbljenost
trga z osnovnim živili ter izdelki in storitvami vsakdanje rabe
boljša kot v preteklem letu.
2. člen
Udeleženci soglašajo, da se bo politika cen v letu 1980
izvajala selektivno in diferencirano na podlagi ekonomskih
kriterijev in s sprejemanjem in izvajanjem ukrepov na vseh
področjih gospodarske politike, navedenih v resoluciji o poliporočevalec

tiki izvajanja družbenega plana SR Slovenije za obdobje
1976-1980 v letu 1980.
Tako zasnovana politika cen bo pospeševala dogovorjeno
razvojno usmeritev in prestrukturiranje gospodarstva ter bo
spodbujala boljše gospodarjenje in napore organizacij združenega dela za večjo produktivnost.
Udeleženci soglašajo; da bodo vsi odgovorni dejavniki za
politiko cen pri odločanju o cenah proizvodov in storitev
izhajali iz načela, da mora biti povečani dohodek predvsem
rezultat večje produktivnosti, večje gospodarske učinkovitosti
in ekonomičnosti poslovanja, uveljavljenih dohodkovnih odnosov, boljše organizacije dela in obljšega izkoriščanja proizvodnih zmogljivosti ob povečanem obsegu proizvodnje.
. 3. člen
Udeleženci bodo usmerili svojo dejavnost in ukrepe v hitrejši
razvoj novih samoupravnih družbenoekonomskih odnosov na
vseh področjih družbene reprodukcije in v uveljavljanje kriterijev gospodarske stabilizacije, kar bo spodbujalo v organizacijah združenega dela uveljavljanje kvalitetnih dejavnikov gospodarjenja in doslednješe izvajanje politike delitve dohodka
v skladu z rastjo produktivnosti. S tem se bodo hkrati ustvarjali pogoji za stabilnejša razmerja na tržišču in za bolj umirjeno rast cen.
Pri izvajanju politike cen bodo udeleženci ob upočasnitvi
rasti cen skrbeli prav tako za postopno zamenjavo sistema
maksimiranih oziroma zadržanih cen s samoupravnim sporazumevanjem o cenah in oblikovanjem cen po pogojih tržišča.
4. člen
Udeleženci tega dogovora se obvezujejo, da bodo v okviru
svojih pravic in odgovornosti politiko cen v letu 1980 izvajali z
uresničevanjem ukrepov in ustvarjanjem pogojev na vseh
področjih gospodarske politike, da bi s tem zagotovili, da se
bo rast cen gibala na temelju politike cen, določene v resoluciji o politiki izvajanja družbenega plana' SR Slovenije za
obdobje 1976-1980 v letu 1980 ter politike cen, opredeljene v
zvezni resoluciji in medrepubliškem dogovoru o izvajanju
politike cen v letu 1980.
V ta namen bo vsak udeleženec tega dogovora do konca
februarja (januarja) 1980 izdelal program ukrepov za izvajanje
politike cen iz svojega področja in program ukrepov ostalih
določb tega dogovora.
5. člen
Da bi se dosegla čimbolj usklajena razmerja v cenah in
pogojih pridobivanja dohodka, se bodo udeleženci dogovora,
posebno pa Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, Izvršni svet
Skupščine mesta Ljubljana, Izvršni svet Skupščine obalne
skupnosti in izvršni sveti občinskih skupščin v SR Sloveniji,
pri izvajanju politike cen zavzemali za to, da se bo pri spremembah cen upoštevala predvsem:
- rast cen surovin in reprodukcijskih materialov, ki je ni
mogoče nadomestiti z večjo učinkovitostjo kvalitetnih dejavnikov gospodarjenja;
- zaostajanje ravni cen v primerjavi z ostalimi izdelki in
storitvami med in znotraj posameznih skupin dejavnosti, posebno, če je ta tendenca že dalj časa prisotna zaradi ukrepov
neposredne družbene kontrole cen;
- motnje v ponudbi, ki izvirajo iz neustrezne ravni in medsebojnih razmerij v cenah.
6. člen
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, Izvršni svet Skupščine
mesta Ljubljane, Izvršni svet Skupščine obalne skupnosti in
izvršni sveti občinskih skupščin v SR Sloveniji se zavezujejo,
da bodo na temelju zakona o temeljih sistema cen in družbeni
kontroli cen, pospešeno pripravili izvedbene akte, za katere
so pooblaščeni in prilagodili organizacijo in delo organov za
cene novim pogojem, zato da bi organizacije in skupnosti
lahko čimprej v celoti oblikovale cene proizvodov in storitev v
okviru novega sistema cen.
7. člen
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, Izvršni svet Skupščine
mesta Ljubljane, Izvršni svet Skupščine obalne skupnosti in
izvršni sveti občinskih skupščin v SR Sloveniji bodo v okviru
svojih pravic in dolžnosti izvajali sprejeto politiko cen predporočevalec

vsem z ekonomskimi ukrepi, ob večjem upoštevanju tržnih
razmer. V ta namen bodo do konca marca 1980 izoblikovali
načela in pogoje za razvrstitev izdelkov in storitev iz republiške in občinske pristojnosti po posameznih oblikah družbene
kontrole cen. Pri tem bodo izhajali iz načela, da se na področjih, kjer so za to ustvarjeni tržni pogoji, omogoči organizacijam združenega dela oblikovanje cen po samostojnih odločitvah, ob upoštevanju sprejete politike cen.
8. člen
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije in Gospodarska zbornica Slovenije se bosta zavzemala, da poprečna rast proizvajalčevih cen industrijskih izdelkov iz pristojnosti republike v
letu 1980 ne bo višja od rasti, dosežene v letu 1979 (v decembru 1980 v primerjavi z decembrom 1979), pri čemer bo v
okviru selektivne politike cen dana prednost proizvodom, ki
so posebnega pomena za celoten razvoj republike.
9. člen
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije in Gospodarska zbornica Slovenije se bosta zavzemala, da se bodo cene kmetijskih pridelkov, ki niso v sistemu zaščitnih cen na ravni federacije, oblikovale v okviru ustreznih poslovnih skupnosti, ob
tesnejšem sodelovanju ustreznih trgovskih organizacij združenega dela, na temelju samoupravnih sporazumov o dohodkovnem in poslovnem sodelovanju, na temelju kriterijev družbenega dogovora o osnovah družbenega plana Jugoslavije za
razvoj agroindustrijskega kompleksa v dobi od leta 1976 do
1980 ter pravilnika, ki se uporablja pri oblikovanju cen kmetijskih proizvodov iz sistema zaščitnih cen na ravni federacije.
10. člen
Udeleženci tega dogovora soglašajo, da se bo v okviru rasti
cen proizvodov in storitev iz pristojnosti republike v dinamiki
urejanja cen dajala prednost cenam izdelkov, ki so posebnega pomena za razvoj republike ter cenam tistih storitev, pri
katerih so odstopanja od opredeljenih ciljev v družbenem
planu najbolj izrazita.
Udeleženci dogovora soglašajo, da se bodo, ob upoštevanju sprejete politike cen:
- cene električne energije in premoga, namenjenega elektrogospodarstvu urejale na temelju sprejetih stališč v Interesni skupnosti elektrogospodarstva in ob upoštevanju vpliva
teh cen na stroške poslovanja porabnikov električne energije,
cene komercialnega premoga pa na temelju samoupravnih
sporazumov o spremembi zadržanih cen, sklenjenih med proizvajalci in porabniki premoga ob upoštevanju, da cene tega
premoga ne presežejo ravni cen energetskega premoga;
- cene gradbenega materiala oblikovale v odvisnosti od
cen stroškov goriva in medsebojnih razmerij v cenah posameznih gradbenih materialov;
- cene proizvodov izrabe gozdov oblikovale na temelju
samoupravnega sporazuma o spremembi zadržanih cenah,
sklenjenega med organizacijo združenega dela - proizvajalci
in organizacijo združenega dela - porabniki gozdnih sortimentov, ob doslednem upoštevanju medsebojno dogovorjenih standardov in razmerij med ceno hlodovine in žaganega
lesa;
- cene oziroma razlike v ceni v prometu in republiške
pristojnosti uredile s predpisom najkasneje do aprila 1980, če
organizacije združenega dela ne bodo uredile načina oblikovanja cen s svojimi samoupravnimi sporazumi;
- cene osnovnih živil v prodaji na drobno (kruh, meso,
mleko) urejale v sodelovanju z ustreznimi poslovnimi skupnostmi, občinami ter v skladu z morebitnimi medrepubliškimi
dogovori:,
- cene v železniškem potniškem prometu urejale na temelju sprejetih stališč v SIS za železniški in luški promet v SR
Sloveniji, dogovorom v skupščini Skupnosti jugoslovanskih
železnic in dogovora organov za cene republik in pokrajin;
- cene v cestnem prometu urejale odvisno od cen goriva in
medsebojnega razmerja v cenah ostalih vrst prometa;
- cene ptt storitev urejale na temelju sprejetih stališč, izoblikovanih v samoupravni interesni skupnosti ptt prometa ter
ob upoštevanju ravni in medsebojnih razmerij v cenah ptt
storitev v drugih socialističnih republikah in avtonomnih pokrajinah;
- cene ostalih storitev iz pristojnosti republike urejale v
okviru opredeljene politike cen za storitve.
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11. člen
Izvršni svet Skupščine mesta Ljubljane, Izvršni svet Skupščine obalne skupnosti in izvršni sveti občinskih skupščin v
SR Sloveniji soglašajo, da bodo ob upoštevanju sprejete
politike cen, politiko cen storitev iz svoje pristojnosti izvajali
selektivno in diferencirano, odvisno od specifičnih pogojev in
razmer v občini in sicer tako, da bodo prednost pri urejanju
cen storitev imele tiste občine, ki v letu 1979 niso presegle
dogovorjenih okvirov in tiste storitve, katerih cene v primerjavi s cenami drugih storitev izrazito zaostajajo.
Cene stanarin se bodo v posameznih občinah urejale diferencirano, v skladu s sprejeto politiko postopnega prehoda na
ekonomske stanarine ter odvisno od sklenjenih samoupravnih sporazumov.
Cene komunalnih storitev se bodo ob upoštevanju sprejete
politike cen urejale na temelju stališč, izoblikovanih v okviru
samoupravnih komunalnih skupnosti v občini, po postopku
predpisanem v zakonu o komunalnih dejavnostih posebnega
družbenega pomena in v skladu z veljavnimi predpisi o cenah.
V okviru komunalnih storitev bodo občine dajale prednost
cenam tistih storitev, katerih cene v letu 1979 niso bile
ustrezno urejene.
•
12. člen
Gospodarska zbornica Slovenije se bo poleg že omenjenih
nalog, vključevala u uresničitev dogovorjene politike cen, s
tem da bo spodbujala hitrejše uveljavljanje novih družbenoekonomskih odnosov, zlasti pa bo svojo aktivnost usmerila za
uveljavitev novega zakona o sistemu cen in družbeni kontroli
cen, pri čemer se bo postopno prilagajala nalogam, ki izhajajo
iz njega. Skupno s splošnimi združenji bo analizirala pogoje
gospodarjenja, predvsem vzroke slabega poslovnega rezultata pri organizacijah združenega dela, ki izkazujejo izgubo.
13. člen
Zveza sindikatov Slovenije bo v okviru svoje družbenopolitične aktivnosti spodbujala delavce, da v vseh oblikah svojega
družbenega organiziranja storijo vse, da se politika družbenoekonomskega razvoja s pomočjo novega zakona o sistemu
cen tudi uresniči.
Obravnavala bo vse pobude za vključevanje v procese družbenega dogovarjanja na področju cen in se aktivno vključevala v oblikovanje in izvajanje družbenih dogovorov.
Tako bodo občinski sveti zveze sindikatov s svojimi stališči
v občinah prispevali k uresničevanju dogovorjene politike
cen, republiški odbori zveze sindikatov analizirali probleme
gospodarjenja v svoji panogi in pomagali pri reševanju problemov v posamezni organizaciji združenega dela, osnovne
organizacije zveze sindikatov pa bodo temeljito in sproti analizirale gospodarjenje in uveljavljanje novih družbenoekonomskih odnosov v svojih organizacijah združenega dela.
14. člen
Samoupravne interesne skupnosti - udeleženci bodo v
skladu s svojo pristojnostjo na področju politike cen zagotavljale:
- da bo predlagano povečanje cen proizvodov in storitev
sprejeto hkrati z ukrepi za krepitev kakovostnih dejavnikov
gospodarjanja, večje produktivnosti in učinkovitosti gospodarjenja z družbenimi sredstvi;
- da bodo v obravnavo vseh predlogov in odločitev o spremembah cen proizvodov in storitev vključeni uporabniki na
ravni organov upravljanja ponudnikov proizvodov-storitev,
kot tudi na ravni samoupravne interesne skupnosti ter organizirani potrošniki v skladu z določbami zakona o blagovnem
prometu;
- da se bodo sredstva za financiranje razširjene reprodukcije in programov razvoja združevala na samoupravni osnovi.
15. člen
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, Izvršni svet Skupščine
mesta Ljubljane, Izvršni svet Skupščine obalne skupnosti,
izvršni sveti občinskih skupščin v SR Sloveniji, Gospodarska
zbornica Slovenije in Zveza stanovanjskih skupnosti Slovenije
se zavezujejo, da bodo aktivno pospeševali samoupravno
sporazumevanje o urejanju družbenoekonomskih in drugih
odnosov na področju cen stanovanjske izgradnje ter zagotavljali, da bodo vsi dejavniki v stanovanjski izgradnji dosledno
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upoštevali določbe družbenega dogovora o oblikovanju cen v
stanovanjski graditvi v SR Sloveniji. V ta namen bo Zveza
stanovanjskih skupnosti do konca februarja 1980 pripravila
poročilo o tem, kako dejavniki pri stanovanjski izgradnji izpolnjujejo 4., 8., 9., 11., 12. in 19. člen družbenega dogovora o
oblikovanju cen v stanovanjski graditvi.
16. člen
*
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, Izvršni svet Skupščine
mesta Ljubljane, Izvršni svet Skupščine oblane skupnosti,
izvršni sveti občinskih skupščin v SR Sloveniji in Gospodarska zbornica Slovenije, se bodo zavzemali za učinkovitejše
funkcioniranje tržišča s kmetijskimi pridelki in z živili ter za
tesnejšo medsebojno povezavo proizvodnih in prometnih organizacij združenega dela in večjih porabnikov hrane. V ta
namen bo predvsem Gospodarska zbornica Slovenije spodbujala samoupravno sporazumevanje o organizirani preskrbi,
občine pa bodo spremljale in s svojimi ukrepi pospeševale
organizirano preskrbo ter skrbele za nemoteno preskrbo z osnovnimi živili in kmetijskimi pridelki.
17. člen
Za skladnejše razmerje med ponudbo in povpraševanjem
osnovnih živil in izdelkov pomembnih za vsakdanjo rabo, bo
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije do konca januarja 1980
pripravil program tržnih rezerv.
Izvršni svet Skupščine mesta Ljubljane, Izvršni svet Skupščine obalne skupnosti in izvršni sveti občinskih skupščin v
SR Sloveniji pa bodo do konca januarja 1980 proučili možnosti za oblikovanje tržnih rezerv posameznih živil, do konca
februarja 1980 pa bodo sprejeli ustrezne programe.
18. člen
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije bo v januarju 1980
sprejel program stalnih blagovnih rezerv živil.
Izvršni sveti občinskih skupščin, ki še niso sprejeli ustreznih
predpisov za oblikovanje stalnih blagovnih rezerv živil, bodo
to storili do konca februarja 1980, hkrati pa bodo začeli,
oziroma nadaljevali z oblikovanjem rezerv, v skladu s sprejetimi programi.
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije bo v letu 1980 sprejel
tudi srednjeročno program republiških stalnih blagovnih rezerv, za živila ter program stalnih rezerv za nekatere industrijske proizvode za obdobje od leta 1981-1985.
V ietu 1980 bodo tudi občine sprejele srednjeročni program
stalnih blagovnih rezerv za obdobje od leta 1981-1985.
19. člen
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije in Gospodarska zbornica Slovenije soglašata, da bo tudi v letu 1980, zaradi poboljšanja razmer in odpravljanja motenj na trgu, potrebno intervenirati, tako z uvozom kot z blagovnimi rezervami v okviru
sprejetega programa intervencijskega uvoza in programov
blagovnih rezerv.
Udeleženci dogovora soglašajo, da se morajo pristojni organi v republiki zavzemati, da prometni davek ne bo vplival na
rast cen na drobno in rast življenjskih stroškov za več kot 3
indeksne točke.
20. člen
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, Izvršni svet Skupščine
mesta Ljubljane, Izvršni svet Skupščine obalne skupnosti in
izvršni sveti občinskih skupščin v SR Sloveniji bodo poskrbeji, da bodo republiški in občinski organi tržne inšpekcije
učinkovito odkrivali nepravilnosti pri oblikovanju cen in motnjah na trgu. Republiški tržni inšpektorat bo posebno pozornost posvetil aktom in dejanjem, s katerimi se spodkopava
enotnost jugoslovanskega trga ter dejanjem, ki predstavljajo
špekukulacije v blagovnem prometu, intenzivno pa se bo
ukvarjal s kontrolo kvalitete proizvodov in storitev in kontrolo
cen v proizvodnji. Občinski organi tržne inšpekcije pa bodo
posebno pozornost posvetili izvajanju predpisov, ki urejajo
zadeve neposredne vezane na občana-potrošnika.
Organi tržne inšpekcije bodo tekoče seznanjali svoje
izvršne svete in jih vsaj dvakrat letno celoviteje obveščali o
negativnih pojavih na trgu in pri oblikovanju cen.
poročevalec
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21. člen
Udeleženci bodo spremljali izvajanje politike cen, ki jo
določa resolucija in ta družbeni dogovor, organi za cene pa
sodelovali, se medseboj obveščali in ugotavljali ter analizirali
izvajanje politike cen in o tem obveščali udeležence kakor

tudi pristojne organe v družbenopolitičnih skupnostih, vsaj
trikrat na leto.
22. člen
Družbeni dogovor je sklenjen, ko ga podpišejo pooblaščeni
delegati udeležencev in velja od dneva objave u Uradnem listu

Obrazložitev
Z resolucijo o politiki izvajanja družbenega plana v letu
1980 so dogovorjeni osnovni okviri rasti cen, ukrepi in odgovornost za njihovo uresničevanje pa morajo biti določeni v
dogovoru o izvajanju politike cen, ki ga sklenejo zvezni izvršni
svet in izvršni sveti socialističnih republik in avtonomnih
pokrajin. V SR Sloveniji smo v letu 1979 na tem področju prvič
sklenili družbeni dogovor o izvajanju politike con, proizvodov
in storitev, ki so ga poleg družbenopolitičnih skupnosti podpisali tudi drugi udeleženci, da bi v mejah svojih pristojnosti
zagotovili skladnost delovanja družbenoekonomskih ukrepov.
Politika cen opredeljena v družbenem dogovoru o izvajanju
politike cen proizvodov in storitev v SR Sloveniji v letu 1980je
zasnovana na osnovi sledečih predpostavk:
- da se razveljavlja predpisi o maksimiranju cen in da se
postopoma prehaja na samoupravno sporazumevanje o cenah in oblikovanje cen po pogojih trga;
- da se postopoma prehaja iz veljavnega zakona o družbeni
kontroli cen na uveljavljanje določil iz novega zakona o sistemu cen in družbeni kontroli cen;
- da se bodo izboljšala nesorazmerja med blagovnimi in
denarnimi skladi;
- da podražitve na svetovnem tržišču ne bodo imele večjega
vpliva na domače tržišče;
- da bo za izboljšanje razmer in odpravljanje motenj na trgu
tudi v letu 1980 potrebno intervenirati tako z uvozom kot z
blagovnimi rezervami. Pri tem pričakujemo, da večji prometni
davek ne bo vplival na rast cen na drobno in rast življenjskih
stroškov za več kot 3 indeksne točke.
Pri izvajanju selektivne in diferencirane politike cen, ki naj
bi spodbujala boljše gospodarjenje in napore organizacij
združenega dela za večjo produktivnost, se bo pri spremembah cen upoštevala predvsem večja rast cen surovin in reprodukcijskega materiala ter neusklajenost cen posameznih proizvodov in storitev, posebno če te povzročajo motnje na trgu.
Pri zagotavljanju nižje rasti proizvajalčevih cen industrijskih
izdelkov smo pri oceni upoštevali kot prednost 17% porast
cen električne energije, izenačitev cen energetskega in ko-

poročevalec

mercialnega premoga, vpliv te podražitve goriva in odpravljanje vsaj večjih nesorazmerij med cenami proizvodov iz pristojnosti republike. Proizvajalčeve cene kmetijskih proizvodov
naj bi imele v letu 1980 za petino nižjo rast, kot jo ocenjujemo
v letošnjem letu, kar bo glede na posamezne ocene potrebnega porasta cen mogoče doseči z izrednimi napori.
Tudi cene storitev bi smele porasti precej manj kot v letu
1979. Na rast cen storitev ima velik vpliv povečanje cen
stanarin, kjer smo se opredelili za postopen prehod na ekonomske stanarine, ter izrazita zaostajanja cen nekaterih storitev v primerjavi s cenami drugih storitev. Prednost pri urejanju cen bi imele občine oziroma cene tistih storitev, katerih
rast cen v letu 1979 ni presegla dogovorjenih okvirov možne
rasti cen. V ta namen bi lahko v teh občinah cene spremenili
že v začetku leta, ostali pa šele v drugem polletju.
Pri ocenjeni realizirani rasti proizvajalčevih cen in cen storitev v letu 1980 bi bilo moč doseči tudi nižjo rast cen na drobno
in življenjskih stroškov kot v letu 1979.
Na osnovi ocene gibanj na področju trga in cen v letu 1980
vpliva zunanjih cen, na cene na domačem trgu in ob upoštevanju prehoda na nov sistem cen, predvidevamo, da bo rast
cen proizvodov in storitev v decembru 1980 v primerjavi z
decembrom 1979 naslednja:
- proizvajalčeve cene industrijskih izdelkov
- proizvajalčeve cene kmetijskih proizvodov
- cene storitev
- cene na drobno
- življenjski stroški

13 - 15 %
~17 /°
Jglsj %
'' '°

15

Navedene kvantifikacije so izvršene na osnovi predpostavke, da se bodo realizirali predvideni ukrepi za uveljavljanje politike ekonomske stabilizacije, v večji meri uresničili
kvalitetni faktorji gospodarjenja in izvajala diferencirana in
selektivna politika cen.
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REPUBLIŠKI KOMITE ZA TRŽIŠČE IN CENE

OCENA REALIZACIJE
politike cen v SR Sloveniji v devetih
mesecih leta 1979
Resolucija o politiki izvajanja družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1976-1980 v letu 1979 in Družbeni dogovor o
ukrepih za izvajanje politike cen proizvodov in storitev v SR
Sloveniji obvezuje organe, pristojne za cene, da spremljajo in
analizirajo izvajanje sprejete politike cen ter pravočasno seznanjajo skupščine družbenopolitičnih skupnosti s problemi
na področju cen.
Namen informacije je prikazati spremembe cen po posameznih področjih cen v SR Sloveniji in jih primerjati s spremembami cen na ravni SFR Jugoslavije, opozoriti na dejavnike (tako dolgoročne kot kratkoročne), ki vplivajo na letošnje
spremembe cen, oceniti izvajanje letošnje politike cen, zlasti z
vidika realizacije sprejetih ukrepov in nalog, opredeljenih v
Resoluciji o politiki izvajanja družbenega plana SR Slovenije
za obdobje 1976 do 1980 v letu 1979 in v Družbenem dogovo
™ o ukrepih za izvajanje politike cen proizvodov in storitev
v SR Sloveniji v letu 1979 ter podati izhodišča za oblikovanje
politike cen v letu 1980.
Informacija »Ocena realizacije politike cen v SR Sloveniji v
devetih mesecih leta 1979« je bila obravnavana na seji Repub iškega komiteja za tržišče in cene in na Izvršnem svetu
Skupščine SR Slovenije.
Informacija je pripravljena na podlagi podatkov Zavoda SR
Slovenije za statistiko in Zveznega zavoda za statistiko ki so
bili na voljo do 5. oktobra 1979.
II.
Na področju gospodarskih gibanj je letos prišlo do nekaterih bistvenih sprememb, s katerimi se pri snovanju in sprejetju
listin, s katerimi je opredeljen družbenoekonomski razvoj SR
Slovenije v letu 1979, ni računalo. Med drugim je prišlo do
izredno dinamične rasti cen tako, da so bili tako v zveznem
kot v republiškem merilu že v mesecu juniju pri ocenah
storitev in življenjskih stroškov preseženi predvideni okviri
rasti cen za celo leto, v Sloveniji pa so bili celoletni okviri rasti
cen že v juniju preseženi tudi pri cenah na drobno.1 Visoka
rast cen ni le posledica odmikov gospodarskih gibanj, s
katerimi je opredeljena politika cen, temveč tudi posledica
strukturnih neskladij in restriktivne politike cen zadnjih nekaj
et, zaradi česar so se preoblemi cen kopičili iz leta v leto in
letos, ob povečanju cen nafte ter drugih pomembnih šurovin
na svetovnem trgu, močneje prišli do izraza na domačem
trgu/
Če bi se trendi rasti cen iz prvega polletja nadaljevali, bi rast
v |oven,
S
j' v mesecu decembru 1979, nasproti decembru
1978 dosegla naslednje stopnje:
- pri cenah proizvajalcev
industrijskih izdelkov
med 16-17%
- pri cenah na drobno
mprf ?*v-97%
- pri cenah storitev
med 25-27%
- pri cenah življenjskih stroškov
rt ed 27-29%
Takšna rast cen bi bila za enkrat večja od rasti cen predvideni v Resoluciji in v Družbenem dogovoru (cene proizvajalcev industrijskih izdelkov za 10%, cene na drobno za 13%
cene storitev skupno s stanarinami za 9,5% in življenjski
5 za 1
0 m bi se z
f™
. ?/
njo močno
približali rasti
cen vpaletu
1
974, iko je
bila) izredno visoka,
pri življenjskih
stroških
bi
celo dosegli stopnjo rasti iz leta 1965, ko je z gospodarsko
reformo prišlo do velikih sprememb v rasti in medsebojnih
1
razmerjih v cenah.
1 Od decembra lani do vključno junija letos so cene na drobno v SR Sloveniji
13,1
cene 8tor,tov
???«?
" 10,6%, cene
cene naživljenjskih
stroškov
pa za
14,4%.V*
Na zvezni ravni so v enaki primerjavi
drobno porasle
za 11,8%,
cene storitev za 13% in cene življenjskih stroškov za 13,5%.
Po izračunu beograjskega Inštituta za ekonomiko industrije znaša vpliv
uvozne Inflacije na rast proizvajalčevih cen v industriji 30%.
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Ocenjujoč letošnja gospodarska gibanja je, dne 18. julija
1979, Zbor republik in pokrajin med drugim sklenil, daje treba
zaustaviti tempo rasti cen in v prihodnjih mesecih opraviti le
najnujnejše spremembe cen, s tem, da o tem sklenejo republike in pokrajini dogovor. Na temelju tega sklepa je Zvezni
izvršni svet skupaj z izvršnimi sveti socialističnih republik in
pokrajin spremenil in dopolnil Dogovor o izvajanju politike
cen, tako da se bistveno povečujejo predvideni okviri rasti cen
v primerjavi z okviri v prvotnem dogovoru in sicer:
Predvidena rast cen v %
Prvotni
Dopolnjeni
dogovor
dogovor
- cene proizvajalcev
industrijskih izdelkov
-cene kmetijskih pridelkov
- cene storitev
- cene na drobno
- življenjski stroški

10,0

13

9.0
9,5
13,0
13,0

18
17
19
19

Da bi zagotovili, da rast cen ne bo večja kot je predvideno z
novimi okviri, je Zvezni izvršni svet iz svoje pristojnosti maksimiral cene storitev, deleže trgovine v prodajnih cenah, proizvajalčeve cene pšenice in cene proizvajalcev industrijskih
izdelkov, ki so se prosto oblikovale, na zatečeni ravni pa je
zadržal cene pri proizvodih, katerih cene se oblikujejo s
sporazumi o spremembi zadržanih cen ter na temelju družbenih dogovorov.
V skladu z dogovorom so maksimirali cene izdelkov in
storitev iz svoje pristojnosti tudi Izvršni svet Skupščine SR
Slovenije in izvršni sveti občinskih skupščin.
Pri tem velja omeniti, da so cene proizvajalcev industrijskih
izdelkov, cene kmetijskih pridelkov in cene na drobno pretežno v pristojnosti federacije, cene storitev pa v pristojnosti
republik in občin. V pristojnosti federacije je okoli 91% cen
proiz». industrijskih izdelkov in vsi osnovni kmetijski pridelki
ter le okoli 4% cen storirev. Na republiko odpade okoli 9%
cen proizvajalcev industrijskih izdelkov, okrog 10% cen na
drobno in okoli 28% cen storitev. Pristojnost občin je le
pomembna pri cenah storitev, saj je v občinski pristojnosti
okoli 68% vseh cen storitev.
Sprejeti ukrepi na področju cen bodo verjetno dali nekatere
kratkoročne pozitivne rezultate, vendar žarišč inflacije in problematike cen ne razrešujejo. Začasno je le zaustavljena nekontrolirana rast cen proizvajalcev industrijskih izdelkov na
področju, kjer so organizacije združenega dela povsem samostojno oblikovale cene po pogojih trga, začasno pa so se
tudi zmanjšali pritiski na organe za cene za povečanje cen. V
pogojih maksimiranih cen, ki jih večina organizacij združenega dela istoveti s klasično zamrznitvijo cen, nekatere organizacije združenega dela iščejo rešitve tudi v svojih sredinah
in v okviru svojih poslovnih partnerjev, ne pa izključno pri
organih za cene.
Vztrajanje pri novih dogovorjenih okvirih in ukrepih maksimiranih cen pa ima oziroma bo imelo tudi nekatere negativne
posledice, kot so na primer:
- da se bo veljavnost ukrepov maksimiranja cen podaljševala do uveljavitve novega zakona o sistemu cen in družbeni
kontroli cen in vseh spremljajočih predpisov, kar bi bilo v
nasprotju s ciljem, da se določbe novih sistemskih rešitev
uveljavljajo sproti;
- dolgotrajnejša veljavnost ukrepov poglablja že obstoječa
nesorazmerja v cenah in ustvarja nova nesorazmerja;
poročevalec

- ukrepi negativno vplivajo na preskrbljenost in povečujejo
deficitarnost na nekaterih področjih, ker organizacije združenega dela omejujejo oziroma zadržujejo proizvodnjo proizvodov, pri katerih ne najdejo zadostnega ekonomskega raCuna
;
,.
...
- nekat&re organizacije združenega dela zaradi neurejenih
cen izkazujejo izgubo, med njimi tudi takšne, ki so v normalnih razmerah poslovale uspešno;
- zaradi dogovorjenih okvirov cen se tudi ne rešujejo upravičeni problemi in se prenašajo v drugo leto, s čimer se že v
naprej zaostruje izvajanje politike cen v prihodnjem letu.
Pri tem velja poudariti, da je trenutno težko dati celovitejšo
in podrobnejšo oceno ukrepa o maksimiranju cen, ker je
ukrep stopil v veljavo šele v začetku avgusta, saj je znano, da
učinki administrativnih ukrepov na področju cen pridejo do
izraza šele po preteku nekaj mesecev. Z gotovostjo pa lahko
sklepamo, da če ne bi bili sprejeti ukrepi o maksimiranju cen,
bi dosežene stopnje rasti cen bile znatno višje. Kljub temu pa
smo mnenja, da bi bilo treba najbolj kritične probleme cen
rešiti že letos, ker sicer že vnaprej zaostrujemo problematiko
izvajanja politike cen v prihodnjem letu. Poleg tega bi bilo

Proizvajalčeve cene
industrijskih izdel.
Cene na drobno
Cene storitev
Cene življenjskih
stroškov
a = SFR Jugoslavija
b = SR Slovenija

a
b
a
b
a
b
a
b

XII 78
XII 77
108,9
113,0
115.7
118,4
114,0
121.6
115.8
118.7

Proizvajalčeve cene industrijskih izdelkov so v SR Sloveniji od lanskega decembra do vključno septembra letos porasle za 11,7 , kar je za 3 indeksne točke več kot v enakem
obdobju lani. Po posameznih namenskih skupinah so se
najbolj podražila sredstva za delo (za 13,4%), nekoliko manj
blago za široko porabo (za 11,8%), najmanj pa reprodukcijski
material (za 11,1%). Lani so v enakem obdobju najmočneje
porasle cene reprodukcijskega materiala (za 10,2%), medtem
ko je bil pri cenah sredstev za delo zabeležen najnižji porast
(4,8%)
Proizvajalčeve cene industrijskih izdelkov naraščajo letos v
SFR Jugoslaviji nekoliko hitreje kot v SR Sloveniji, saj so v
septembru letos za 1,4 indeksne točke višje kot v naši republiki. Tudi dinamika po namenskih skupinah je nekoliko drugačna kot v SR Sloveniji; najmočneje so se povečale cene
reprodukcijskega materiala, najmanj pa cene sredstev za
delo.
Cene na drobno so v SR Sloveniji z izjemo aprila, do julija
letos skokovito naraščale, v avgustu so se nekoliko umirile
(sezonski vpliv), v septembru pa je zabeležen ponovno nekoliko močnejši porast cen na drobno. Dinamika rasti cen na
drobno je po mesecih dokaj različna in je odraz hitrejše rasti
cen storitev v prvih dveh mesocih, v naslednjih mesecih pa
predvsem odraz sprememb cen industrijskih in kmetijskih
izdelkov (pridelkov). Pomemben vpliv na porast cen na
drobno3 je imelo v letošnjem letu tudi povečanje prometnega
davka.
Od decembra lani do vključno septembra letos so cene na
drobno v SR Sloveniji višje za 20,6%, kar je za 9,7 indeksnih
točk več kot v enakem času lani. Letna stopnja inflacije,
merjena s stopnjo rasti je porast cen na drobno, je dosegla v
septembru 28,6%. V zveznem merilu je porast cen na drobno
za 1,5 indeksne točke manjši kot v SR Sloveniji, stopnja
inflacije pa je manjša za 3,4 indeksne točke.
3

Po oceni Zveznega zavoda za cene je povečanje prometnega davka vplivalo
na skupni porast cen na drobno s približno 3%, kar je skoraj dvakrat več, kot je
bilo predvideno.

treba uveljaviti sistem odločanja o cenah v skladu z določbami Zakona o združenem delu ter postopno uvesti sistem
odločanja o cenah iz novega sistemskega zakona o cenah. Že
letos bi bilo treba začeti s postopnim odpiranjem procesa
samostojnega odločanja o cenah s strani organizacij združenega dela, prenašati odgovornost odločanja o ravni in medsebojnih razmerjih v cenah na združeno delo in s tem močneje
krepiti samoupravne odnose na področju pen.
III.
Kljub sprejetim ukrepom pa je statistika v avgustu in septembru registrirala nadaljnjo rast cen, kar pa je v glavnem
posledica povečanj, do katerih je prišlo pred 3. avgustom
(predno so bile cene maksimirane), statistika pa je to izkazala
šele v avgustu oziroma septembru. Tako smo tako v SR
Sloveniji kot v vsedržavriem merilu že v septembru pri cenah
na drobno in cenah storitev presegli novo dogovorjene okvire
rasti, pri proizvajalčevih cenah industrijskih izdelkov in pri
življenjskih stroških pa smo blizu teh.
Spremembe cen v SR Sloveniji in Jugoslaviji v devetih
mesecih letos
IX 78
XII 77
106,5
108,7
110,0
110,9
111,2
117.7
109.8
111,7

IX 79
XII 78
113,1
111,7
119,1
120,6
122,4
121,6
166,0
117,6

IX 79
VIII 79
101.3
100.4
101,2
101,6
100.5
107,1
101,4
100,9

IX 79
IX 78
115,7
116.1
125.2
128.6
125,5
125.7
122.3
125,2

Indeksi
l-IX 79
l-IX
112,6
114,5
121,2
124,4
120.8
124,4
119.9
124,0

Po posameznih skupinah cen na drobno so se v SR Sloveniji najmočneje povečale cene storitev in sicer za 21,6%, cene
blaga pa so višje za 20,3% od tega cene industrijskih 'zdelkov
za 20,9%, cene kmetijskih proizvodov pa za 17,5%). Cene
blaga so tako vplivale na dvig cen na drobno z 17,7 indektne
točke, cene storitev pa za 2,9 indeksne točke.
Cene storitev naraščajo letos v SR Sloveniji nekoliko počasneje kot v SFR Jugoslaviji; v primerjavi z decembrom so bile
v septembru v SR Sloveniji višje za 21,6%, v SFR Jugoslaviji
pa za 22,4%.
Najmočnejše so se letos povečale cene obrtnih storitev in
sicer za 47,2%, cene kulturnih storitev so višje za 31,9%, cene
prometnih storitev za 19,6%, cene komunalnih soritev za
7,5%, cene PTT storitev qa za 0,8 višje. V enakem času lani so
se najmočneje povečale cene komunalnih storitev (za 30,6%),
prometne storitve so bile dražje za 17,6%, PTT storiteve za
11,6% in kulturne storitve za 2% dražje.
Cene življenjskih stroškov naraščajo letos nekoliko počasneje kot cene na drobno. Od decembra lani do vključno
septembra letos so cene življenjskih stroškov v SR Sloveniji
porasle za 17,6%, v SR Jugoslaviji pa za 16%. V enakem času
lahko so bile cene življenjskih stroškov v naši republiki višje
za 11,7 na zvezni ravni pa za 9,8%.
Kljub pocenitvi stroškov za hrano v mesecu avgustu in
septembru imajo le-ti še vedno največji vpliv na porast življenjskih stroškov, kar je v veliki meri povezano s porastom
cen kmetijskih proizvodov. Cene kmetijskih proizvodov so od
decembra lani do vključno septembra letos v SR Sloveniji
porasle za 17,5% (v enakem času lani za 12,8%), v SFR
Jugoslaviji pa nekoliko manj - za 13,2%. Pomembnejši vpliv
na rast cen življenjskih stroškov imajo letos v SR Sloveniji še
stroški za stanovanjsko opremo. Vpliv posameznih skupin
izdatkov na skupni porast življenjskih stroškov je razviden iz
naslednje preglednice:
~

poročevalec

A

VII

višja za 13,5%, cone na drobno višje za 26%, cene živlienlbŠČin vlš
LkihP°{?ar
i® 28 21-22% In cene storitev višje za
' * pomeni, da bodo tudi novo predvideni okviri rasti
cen za leto 1979 prekoračeni.

Indeksne
t očke
Hrana
Tobak in pijača
Stanovanje (najemnina in komunalne storitve)
Kurjava in razsvetljava
Stanovanjska oprema
Higiena
Kultura, razvedrilo in oddih
Promet (s storitvami)
Skupaj

5.1
0,8
0,9

29
5
5

1.2
1,8
0,7

7
10
4

3,9
17,6

22
loo

Izvajanje dogovorjene politike cen v SR
Sloveniji
Dogovor.
v
SRS
XII 79/
XII 78
Proizvajalčeve cene
13
industrijskih izd.
Cene na drobno
13
Cene storitev
17
Cene življenjskih
19
stroškov

Stopnje rasti v %
Realizirano
Pristojnost
RepubSkupaj
like
Občin
11,7
14,4
20,6
19,8
22,1
21,6
16,4
24,8
17.3
19,4
17,6

Podatki kažejo, da smo tako pri proizvajalčevih cenah industrijskih izdelkov, kot pri cenah na drobno in življenjskih
stroških iz republiške pristojnosti že dosegli oziroma presegli
novodogovorjene okvire rasti cen za letošnje leto, le pri cenah
storitev je ostalo še nekaj prostora do dogovorjene rasti.
Na porast proizvajalčevih cen industrijskih izdelkov v devetih mesecih letos iz republiške pristojnosti je v največji meri
vplivala podražitev električne energije ter podražitev nekaterih vrst gradbenega materiala (apno, opečni izdelki, salonitni
izdelki)
Na cene na drobno in na življenjske stroške so iz republiške
pristojnosti razen podražitev industrijskih izdelkov vplivale še
podražitve mesa, kruha, mleka in mlečnih izdelkov, od storitev pa podražitve v medkrajevnem potniškem cestnem prometu, v železniškem potniškem prometu in podražitev TV
naročnine.
Kot je razvidno iz preglednice, so tudi spremembe cen iz
občinske pristojnosti (pri cenah na drobno in cenah storitev)
po devetih mesecih že občutno presegle novo dogovorjene
stopnje. To še posebej velja za storitve, saj so v septembru že
za 46% nad predvidenim možnim porastom cen. Od storitev iz
občinske pristojnosti (68% cen storitev je v pristojnosti občin)
so se letos najmočneje podražile obrtne storitve, nekoliko
manj kulturne storitve, medtem ko je rast cen komunalnih
storitev letos mnogo manjša kot v enakem času lani.
IV.
Na temelju razpoložljivih podatkov je bilo ugotovljeno, da
se tendence dinamične rasti cen, ki so se pričele v zadnjih
mesecih lani, nadaljujejo tudi v letošnjem letu. Kljub sprejemu
številnih ukrepov (vsi žal niso bili realizirani) smo tudi letos v
SR Sloveniji zabeležili močnejši porast cen kot v SFR Jugoslaviji in sicer pri cenah na drobno in življenjskih stroških
medtem ko smo pri proizvajalčevih cenah industrijskih izdelkov in pri cenah storitev v naši republiki zabeležili nekoliko
nižjo rast kot na zvezni ravni.
Ce upoštevamo že doseženo rast cen v devetih mesecih
etos in če upoštevamo, da bodo možne v zadnjih mesecih
letos le izjemne spremembe maksimiranih cen, ocenjujemo
da bodo v SR Sloveniji ob koncu leta 1979 (december 1979 v
primerjavi 2 decembrom 1978) cene Industrijskih izdelkov
VIII

V skladu s tem bo predvideni prenos cen v naslednje leto
znašal pri:
- cenah proizvajalcev
industrijskih izdelkov
- cenah nadrobno
- cenah storitev
- cenah življenjskih potrebščin

okoli 5%
okoli 9-10%
okoli 10-11%
okoli 6-7%

Ti predvideni prenosi cen so dokaj visoki in so za 1-2% višji
kot lani. Če upoštevamo še predvidena gibanja na mednarodnem in domačem tržišču, ocenjujemo, da bodo pritiski na
cene v prihodnjem letu izredno močni, kar pomeni, da bo
potrebno politiki cen posvetiti izredno pozornost.
Politika cen se bo v letu 1980 znotraj posameznih sektorjev
izvajala selektivno in diferencirano na osnovi meril, opredeljenih v medrepubliškem in republiškem dogovoru, da bi se tako
dosegla čimbolj usklajena razmerja v cenah in pogojih pridobivanja dohodka, hkrati pa tudi zagotovilo upoštevanje družbeno priznanih kriterijev za oblikovanje cen. S tem se bodo
pri določanju cen in izvajanju politike cen začela postopno
uveljavljati načela sistema in družbene kontrole cen v skladu z
novim Zakonom o temeljih sistema in družbeni kontroli cen.
Da bi ob odpravljanju disparitet pri cenah kmetijskih proizvodov ublažili pritisk na rast življenjskih stroškov, bodo v letu
1980 zadržana nadomestila v kmetijstvu ter po potrebi povečan obseg kompenzacij v potrošnji.
Za stabilne pogoje proizvodnje osnovnih kmetijskih pridelkov in bolj učinkovito delovanje tržišča s kmetijskimi pridelki
in živili, se bodo vsi odgovorni dejavniki za preskrbo na vseh
ravneh v republiki aktivno zavzemali za hitrejše oblikovanje
tesnejših in učinkovitejših povezav organizacij združenega
dela s področja proizvodnje, predelave in trgovine ter večjih
porabnikov hrane. Na ravni republike je pri tem pomembna
vloga poslovnih skupnosti v okviru Gospodarske zbornice
Slovenije, ki morajo postati osnovni nosilci organizirane proizvodnje in preskrbe. Na tej podlagi bodo pomagale občinam
pri samoupravnem organiziranju preskrbe v skladu s sprejetimi izhodišči. Za organiziranje nemotene preskrbe z osnovnimi živili bo v primeru nezadostne ponudbe na enotnem
jugoslovanskem tržišču potreben interventen uvoz osnovnih
prehrambenih proizvodov.
V skladu s sprejetim programom se bo nadaljevalo oblikovanje republiških stalnih blagovnih rezerv živil. S sistemsko
rešitvijo virov sredstev za oblikovanje rezerv se bo v letu 1980
pospešilo tudi oblikovanje republiških stalnih rezerv industrijskih izdelkov, pri čemer bo dana prednost oblikovanju rezerv
naftnih derivatov in gradnji rezervoarskega prostora za naftne
derivate. Tudi občine bodo morale z dodatnimi sredstvi pospešiti oblikovanje stalnih rezerv živil, v skladu s svojim programom, pri čemer bodo dajale prednost tistim, pri katerih so
deficitarne.
Za skladnejša razmerja med ponudbo in povpraševanjem
osnovnih živil in izdelkov, pomembnih za vsakdanjo rabo, bo
na republiški ravni okrepljena vloga tržnih rezerv. Program
tržnih rezerv bo revidiran tako, da bo vključeval le izdelke, pri
katerih med letom prihaja običajno do večjih nihanj v proizvodnji in porabi. Pristojni organi v republiki in občinah bodo
do februarja 1980 pripravili program tržnih rezerv.
Da bi ustvarili normativne pogoje za celovitejšo uporabo
določb sistemskega zakona na področju cen, ki bo predvidoma sprejet v letu 1980, bodo v republiki in občinah pripravljeni in sprejeti ustrezni predpisi, hkrati pa se bosta novim
pogojem prilagodila tudi organizacija in delo organov za
cene.
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1. GIBANJE CEN IN DRUŽBENEGA PROIZVODA V OECD IN SFR JUGOSLAVIJI
Korelativni globalni indeks cen in rast družbenega proizvoda
1976
1960
1960
1970
1965
1960
1953
do
do
do
do
do
do
do
1978
1978
1975
1970
1975
1970
1965
1960
A/INDEKSI CEN
4,011
OECD
2,7
2,6
4,2
5,9 1
3,4
4,9
OECD-Evropa
3,7
4,1
4,2
7,4
4,2
10,6
8,1
13,9
Jugoslavija
5,9
14,6
8,4
19,0
11,4
B/INDEKSI OBSEGA DRUŽBENEGA PROIZVODA
4,2
OECD
3,6
5,2
4,6
2,6
4,9
4,1
OECD - Evropa
5,0
5,0
4,7
2,5
4,9
5,8
7,1
6,1
Juaoslaviia
8.0
6,8
5,8
5,8
6,3
C/RAZMERJE MED STOPNJO RASTI DRUŽBENEGA PROIZVODA IN GLOBALNE RASTI CEN
OECD
1.33
2,00
1,10
0,31
1,44
1,05
OECD-Evropa
1.35
1,22
1,12
0,28
1,17
0,83
0,67
0,72
Jugoslavija
1.36
0,47
0,69
0,31
0,55
0,44
Stopnja inflacije
Povprečje
1971
1961
do
do
1979
1978
1977
1975r1976
1970
11,0
6.8
8,9
8,6
3,4
OECD - Skupaj
7,5
11,2
10,8
9,6
3,8
OECD - Evropa
7,0
10,3
9.9
3,6
9,1
EGS
15,7
14,0
9,4
20,1
10,6
SFR Jugoslavija
1
cene do vključno 1973. leta
2
ocena (podatki se nanašajo na SR Slovenijo)
2. GIBANJE CEN V SFR JUGOSLAVIJI IN SR SLOVENIJI
Primerjalni pregled rasti cen od leta 1973. dalje
XII-75
XII-74
XII-73
XII-74
XII-73
XII-72
Proizvajal110,6
135.5
117,4
a
čeve cene
111.3
146.6
118.8
b
ind. izdelk.
117.5
129,6
121.9
a
Cene na
117,9
129.8
122,4
b
drobno
123.4
118.9
121,9
a
Cene
125.6
120,8
122,4
b
storitev
121,3
122,4
121,7
a
Življenjski
121,6
125,8
123,9
b
stroški

19761
l-VI
1979

do
19792

13,5

9,7

6,2

5,5

0,46

0,57

1,6
24,8

XII-76
XII-75

XII-77
XII-76

XII-78
XII-77

Indeksi
IX-79
IX-78

107,5
107.7
109,4
107.8
109,8
110,0
112,0
110,2

109.8
109.2
114,0
114,6
115.0
119.9
114.1
115.3

108,9
113,0
115.7
118.2
114,0
120.3
115.8
118,7

115,7
116.1
125.2
128.6
125,5
125.7
122.3
125,2

Letne stopnje rasti
1977
1976

1978

Spremembe cen v letih 1960-1978

Proizvajalčeve cene industrijskih izdelkov
Proizvajalčeve cene kmetijskih
izdelkov
Cene na
drobno
Cene
storitev
Cene življenjskih
potrebščin
a — SFR Jugoslavija
b— SR Slovenija

Poprečne letne stopnje
rasti
1971-75
1966-70
1961-65

1975

4,9
5,4

5,1
6,0

17,9
19,0

22,1
27,3

6,1
5,8

9,5
8,8

8,3
10,6

20,2
11.2
11,0
12,6
15.3

6,5
10,0
10,7
13,6
14,9

20.3
20,2
20,1
17,7
18,5

13,4
26,2
26,0
26,4
29,9

14,3
9.4
9.5
13,0
10,5

12.1
13,3
13.3
13.4
16.2

11.4
13,4
14,2
13,9
19,6

13,7
13,5

10,5
11,5

19.4
20,4

24,4
26,0

11,6
13,1

15,0
14,3

14,3
15,8
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f *»S»««AVNA ,NTERESNA skupnost elektrogospodarstva
SAMOUPRAVNA INTERESNA SKUPNOST ZA NAFTO IN PLIN
POSLOVNO-PLANSKA SKUPNOST ZA PREMOG
A ELEKTR
122!!1
OGOSPODARSKA
REPUBLIŠKI KOMITE
ZA ENERGETIKOPODJETJA SLOVENIJE

OSNUTEK
energetske bilance SR Slovenije za leto
1980

A.

OCENA ENERGETSKE SITUACIJE V LETU 1980

Dosedanje povečanje cen nafte je bistveno vplivalo na znižanje gospodarske rasti celotnega svetovnega gospodarstva.
Ocenjuje se, da je ob sedanjih energetskih pogojih možna le
f.7,®rrla gospodarska rast. Poraba energije, posebno pri razvitih deželah uvoznicah nafte, naj bi ne rasla več kot 2-3% kar
bi pri koeficientu 1, omogočilo enako gospodarsko rast. Zato
je opaziti orientacijo k postopnemu večanju cen energije, kar
naj vpliva na omejitev in varčevanje pri porabi nafte in pospeši
razvoj ostalih virov energije.
Različni energetski pogoji in interesi otežujejo usklajevanje
energetskih politik posameznih dežel, tudi kjer interes za to
obstoja, posebej pa so prizadete dežele v razvoju ki bodo
bistveno povečale svoje plačilne deficite.
Večina dežel vlaga velike napore za varčevanje in racionalno porabo energije in temu prilagaja nadaljnji razvoj, kot
tudi strukturo energetske proizvodnje (povečan delež nuklearne energije, uporaba trdih goriv in podobno).
Čutiti je splošno težnjo za uskladitev ponudbe in potrošnje

B.

nafte, posebej glede na dolgoročno politiko izkoriščanja
nafte, ki so jo sprejele dežele OAPEC.
Prestrukturiranje in skladnejša rast porabe energije postaja
preokupacija večine dežel, med njimi tudi Jugoslavije. Naša
dežela podpira politiko vrednotenja nafte v skladu z njeno
sedanjo in bodočo vlogo v porabi, kot tudi ukrepe za njeno
čim trajnejše izkoriščanje. Prav tako podpiramo napore za
večje povezovanje z deželami proizvajalkami pri iskanju novih
virov, kot tudi njihove skupne eksploatacije na osnovi skupnih
naložb in obojestranskega interesa.
V letu 1980 predvidevamo v primerjavi z večino dežel še
vedno dinamično gospodarsko rast; ob relativno hitrejši rasti
porabe primarne energije, saj imamo relativno manj razvito
energetsko porabo, ki se šele formira. Kljub temu moramo
zaradi uvozne odvisnosti, ki dosega okrog 40% porabe ener-.
gije, realizirati in sprejemati še nove ukrepe za skladnejšo in
varčnejšo porabo, kjer je to možno, ne da bi s tem ovirali
gospodarsko rast. Poseben pomen bomo še naprej posvečali
čim večji stopnji izrabe lastne energetske osnove, posebno na
področju porabe električne energije in trdih goriv.

DELEŽ SR SLOVENIJE V ENERGETSKI BILANCI SFR JUGOSLAVIJE

Da bi lahko ocenili vlogo SR Slovenije v jugoslovanskem
obsegu porabe energije, podajmo pregled njenega deleža v
bruto potrošnji ,n proizvodnji energetskih virov za 1979. in

Bruto potrošnja energije
- električna energija
- mio kWh
- premog - mio ton
- koks - mio ton
- nafta - mio ton
- naftni derivati - mio ton
- zemeljski plin
- mlrd Nm3
Bruto proizvodnja energije
- električna energija
- mio kWh
- premog - mio ton
- koks - mio ton
- nafta - mio ton
- naftni derivati
- mio ton
- zemeljski plin
- mlrd Nm3

1980. leto.
Podatki obsega jugoslovanskih potreb so Dredhodnpaa
značaja, vendar končne ocenenebo^o b^eno odstopal

ocena
1979
SFRJ

SRS

delež
%
SRS

55,1
45,0
2,3
15.7

8,2
6,0
0,2
2,7

14,8
13,3
8,6
17,2

16.8

2,5

3,3

planirano
1980
SFRJ

SRS

delež
%
SRS

62,0
53,0
2,3
16,7

8,6
7,2
0,2
2,6

13,9
13,6
8,6
15,6

14,8

17,9

2,5

14,0

0*3

9,1

4,6

0,5

10,9

54,4
42,0
2,2
4,1

7,8
6,2

14,3
14,7

62,0
50,0
2,2
4,2

8,0
6,5

13,0
13,0

15,4

0,6

3,8

16,4

0,6

3,6

2,4

2,6
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Iz navedenih podatkov je razvidno sledeče:
- povišuje se naš delež v porabi premoga in zemeljskega
plina kot odraz uvedbe plinovodnega omrežja in povečanega
deleža TE v proizvodnji elektirčne energije;
- znižuje se delež v porabi naftnih derivatov, kot odraz
pospešene uvedbe zemeljskega plina, medtem ko bomo v
porabi električne energije drugo leto nekoliko nižji, predvsem
zaradi hitrejše rasti porabe v drugih republikah in AP;
- tako Slovenija kot Jugoslavija so visoko uvozno odvisne
Dri nafti in zemeljskem plinu;

- stopnje rasti porabe so v SFR Jugoslaviji precej višje od
naših, kar bo zahtevalo še nadaljnja preverjanja in uskladitve,
vendar bodo morale zaradi nižje porabe rasti hitreje;
- v bruto proizvodnji stagniramo, kar kaže na že izkoriščene možnosti v okviru republike in potrebo po čim širšem
povezovanju z drugimi SR in SAP.
Ta proces že intenzivno poteka, da bi se izognili rasti
uvozne odvisnosti. To velja predvsem za področje elektirčne
energije, premoga in zemeljskega plina, kjer obstojajo velike
možnosti nadaljnjega povezovanja.

C.

TEMELJNA IZHODIŠČA ENERGETSKE POLITIKE SR SLOVENIJE ZA
1980. LETO
5. V polni meri je potrebno uveljaviti že sprejete družbene
V skladu z osnovami energetske politike SFR Jugoslavije o
ukrepe za varčevanje s tekočimi gorivi ter v okviru realnih
temeljih družbenega plana SR Slovenije za obdobje
možnosti z dogovori in sporazumi uveljaviti še ukrepe varče1976-1980 in na podlagi izhodišč ekonomske politike SR
vanja pri porabi tudi drugih virov energije.
Slovenije za 1980. leto so v specifičnih pogojih energetske
6. Pospešiti je raziskave za razširitev obstoječih rezerv
proizvodnje in preskrbe v SR Sloveniji začrtana naslednja
energije in ugotavljanje novih virov energije, zagotoviti sredtemeljna izhodišča izvajanja energetske politike v 1980. letu:
stva za raziskave in sredstva za pripravo kvalitetnih načrtov za
1. Uveljaviti dogovarjanje SR in SAP pri formiranju in usizkoriščanje rezultatov raziskav.
klajevanju energetske bilance SFR Jugoslavije ob upošteva7. Uresničiti je sprejete in dokončati že začete samonju že sprejetih dogovorov s področja razvoja energetike
upravne sporazume, ki urejajo družbenoekonomske odnose v
Jugoslavije do 1980. leta, ko tudi obveznosti SR in SAP za
energetskih dejavnostih in med njimi ter med proizvajalci in
formiranje in realizacijo njihovih energetskih bilanc in skupne
porabniki energije. Hkrati s tem je potrebno dograjevati saenergetske bilance Jugoslavije.
moupravno organiziranost posameznih dejavnosti in celotne
energetike.
2. Spričo visoke uvozne odvisnosti SR Slovenije, ki pokriva
8. Urediti je potrebno sedanjim pogojem ustrezna razmerja
že preko 50% vseh energetskih potreb, je treba stremeti k
cen med posameznimi vrstami energije in določiti ustreznejšo
večjemu nadomeščanju uvožene energije z domačimi enerraven cen posameznih vrst energije v okviru družbene politike
getskimi viri ter podpreti vse ukrepe, ki prispevajo k tej usmecen. Vse/n energetskim dejavnostim je treba zagotoviti vsaj
ritvi. To pomeni optimalno povečanje proizvodnje energije v
raven enostavne reprodukcije in znižati obseg kompenzacij v
SR Sloveniji ter ustrezno zagotovitev elektirčne energije in
celotnem prihodku energetskih dejavnosti.
premoga iz suficitarnih področij v SFRJ na podlagi dolgoroč9. Še naprej je potrebno pospeševati proces substitucije
nih dogovorov ter samoupravnih sporazumov.
uvoznih goriv, posebno nafte, povsod kjer je to z naravno
3. Nujno je pospešiti uresničevanje dogovorjenih kratkoporabe energije mogoče in ne ogroža okolja. Dosledno je
ročnih ukrepov in pričeti z uresničevanjem dolgoročnih ukreupoštevati ukrepe zaščite okolja.
pov, sprejetih v okviru Družbenega dogovora o ukrepih za
10. Pospešiti je uvajanje novih nekonvencionalnih virov in
racionalno pridobivanje, transformacijo, transport, razdeljenjihovo
uporabo z ekonomskimi in drugimi ukrepi.
vanje in porabo energije. Ob tem je posebno pozornost poOb doslednem izvajanju predloženih izhodišč, lahko račusvetiti toplotni zaščiti vseh vrst objektov.
namo, da bo rast porabe primarne in koriščene energije v letu
4. Pospešiti je graditev in zmanjšati zamude pri gradnji
1980 zmernejša in prilagojena novim razvojnim usmeritvam in
energetskih objektov, dogovorjenih v družbenem planu SR
ciljem gospodarske politike v naslednjem letu.
Slovenije za obdobje 1976-1980. Hkrati je treba opredeliti in
V ta namen je potrebno organizirati vse subjektivne sile, ter
tudi realizirati fizični obseg, dinamiko gradnje in zagotavljas kontinuiranim sodelovanje zainteresiranih dejavnikov izvenje sredstev za graditev energetskih objektov kontinuitete.
sti predvidene ukrepe.
ANALIZA RAZVOJA PORABE KORIŠČENE ENERGIJE V OBDOBJU
75-1979 Z OCENO MOŽNOSTI RAZVOJA V LETU 1980
rasti porabljene koriščene energije za 0,3% glede na obdobje
Pri analitičnem vrednotenju porabe koriščene energije v
1976/80, da pa ne morejo vplivati na izboljšanje razmerja med
daljšem obdobju, pa tudi pri kratkoročnejših prognozah, je v
koriščeno energijo in družbenim proizvodom, ker je tudi družrabi med drugimi kazalci tudi primerjava dosežene stopnje
beni proizvod bistveno zmanjšan v letu 1980.
rasti koriščene energije s stopnjo rasti družbenega proizvoda.
Iz tabele 1 a je razvidno, da je bila v obdobju 1976/1979
V razvitih deželah je stopnja rasti koriščene energije pravipovprečna stopnja rasti koriščene energije 5,5%, pri čemer so
loma nekaj nižja od rasti družbenega proizvoda dočim je v
posamezne vrste energije izkazovale naslednje letne povdeželah v razvoju, odvisno od stopnje razvitosti, često tudi
prečne stopnje rasti:
znatno nad rastjo družbenega proizvoda. Naša težnja je, da bi
- električna energija
6,3%
dosegli čim ugodnejše razmerje pri čemer je potrebno upo- trdna goriva
-2,3%
števati, da znižanje rasti družbenega proizvoda v enoletnem
- tekoča goriva
5,5%
obdobju kakor je bil primer med leti 1979 in 1980, ne more
- plinasta goriva
35,2%
povzročiti enakega znižanja rasti koriščene energije in je
- toplota
12,4%
veliko doseženega, če se začasno obe rasti izravnata.
Strukturni delež posameznih vrst energije v okviru celotne
Naslednja razpredelnica kaže, daje bilo zlasti v zadnjih dvel
porabe koriščene energije je izkazoval v primerjalnem obletih prisotno opazno znižanje stopnje rasti porabe koriščene
dobju trende, ki niso bili povsem vsklajeni z energetsko polienergije:
1976/78 1976/79 1976/80 1979/80
tiko orientacije na zmanjšanje uvozne odvisnosti našega gostopnja rasti KE
spodarstva. Tako je delež električne energije v celotni porabi
(povprečna)
5,5%
5,7%
5,4%
1,0
energije le malenkostno porasel (za 0,6%), medtem ko je
stopnja rasti DP
delež trdnega goriva celo nazadoval. Skupni delež tekočih in
(povprečna)
5,5%
5,7%
5,4%
4%
plinastih goriv pa je celo porastel (za 4,8%). Posebno občuten
razmerje KE/DP
0,91
0,96
0,96
1,0
porast v strukturi koriščene energije pa izkazuje toplota, kjer
je delež porastel od 2,3% na 3% s povprečno letno stopnjo
rasti porabe 12,4% v skladu s pričeto politiko daljinskega
Pri tem velja pripomniti, da določena stopnja rasti koriščene
ogrevanja novih in starih stanovanjskih sosesk, ki je bila
energije 4% v letu "1980 vpliva sicer na zmanšanje stopnje
vezana tudi na pričetek obratovanja novih večjih termoagreporočevalec
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gatov za kombinirano proizvodnjo toplotne in električne energijePo posameznih segmentih porabe je iz tabele 1/a razvidno,
da je poraba koriščene energije v industriji potekala precej
usklajeno z obsegom industrijske proizvodnje (4,2% na povprečna stopnja rasti) pri čemer se je delež njene porabe v
celokupni znižal za 2,3%. Podobno gibanje je razvidno na
področju prometa (4,5% na povprečna stopnja rasti, delež v
celokupni porabi 22,6%). Izjemna gibanja nedvoumno kaže
»ostala poraba« z največjo letno povprečno stopnjo rasti
8,3% (električna energija 11,5%, tekoča goriva 9,8%, toplota
12,3%) in temu ustreznim povečanjem v participaciji porabe
od strukturnega deleža 27,7% na 30,8% celotne porabe.
Ugotovitve na tem področju so sicer nekoliko zabrisane
zaradi spremenjene metodologije zajemanja statističnih podatkov, vendar se ocenjuje, da je pretežni del skokovitega
porasta energetske porabe na tem sektorju potrošnje moč
pripisati številnim, gospodinjstvom, ki so dvig življenskega
standarda in porast njihove kupne moči nadpovprečno namenila posodabljanju svojih stanovanjskih razmer in gospodinjstev, ter daje ta proces segel tudi na podeželje, kjer je najopaznejša substitucija lesa z drugimi viri energije in kjer prihaja do izrazitega porasta uvedbe množičnih trosil energije v
rabo. Izredni vpliv ima tudi naglo poviševanje stanovanjskaga
standarda, posebej v pogledu načina in obsega ogrevanja
stanovanj.
Prikaz porabe koriščene energije kaže na to, da je za uresničevanje v tem letu predvidene porabe v energetski bilanci
potrebno sprejeti vrsto novih ukrepov poleg že uveljavljenih,
ki bodo umirili stopnjo rasti porabe, tako v globalu, kakor tudi
na posameznih področjih porabe. Tu se misli predvsem na
sektor »ostale porabe« in na strukturo posameznih vrst koriščene energije, kjer je potrebno doseči takšne premike, ki
bodo zmanjševali uvozno odvisnost energetskega gospodarstva.
Pri zadnji zahtevi je vsekakor potrebno upoštevati, da je
naloga prestrukturiranja obstoječe proizvodnje in porabe
energije dolgoročen proces, ki lahko da vidnejše rezultate le,
če se pravočasno prične z ustreznimi raziskovalno-razvojnimi
deli in ustvari na ta način pogoje za njihovo realizacijo. Zato
se v predloženem osnutku energetske bilance še ne more
pričakovati vseh potrebnih premikov v tej smeri. Vsekakor pa
je potrebno poudariti, da so se naloge s to usmeritvijo že
pričele odvijati v okviru nekaterih organizacij združenega dela
in njihovih asociacij, institutov in Raziskovalne skupnosti
Slovenije.
Za ponazoritev prizadevanj omejevanja porabe uvozno
energije (nafta, plin) so značilni naslednji podatki: v letu 1975
je bil delež tekočih in plinastih goriv v koriščeni energiji
56,8%, 1978 - 62,5%, 1979 - 61,6% in bi naj v letu 1980 bil
znižan na 59,6%.
Primerjava planiranih in doseženih stopenj rasti porabe
koriščene energije ter planirane in realizirane strukture koriščene energije v obdobju 1976-80 kaže sledeče:
Primerjava planiranih in doseženih stopenj rasti porabe
KE v obdobju 1976-1980
Planirano Doseženo
1976-80
1976-80
Električna energija
7,7
6,0
Trdna goriva
-6,8
1,0
Tekoča goriva
0,8
3,2
Plinasta goriva
48,8
36,4
Toplotna energija
11,2
11,1
Skupaj
4,2
5,2
Industrija
4,1
4,2
Promet
4,5
3,7
Ostalo
4,1
7,7
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Struktura koriščene energije v obdobju 1975-1980 (v %)
1975
1980 po SEB 1980-plan v
1976-1980
EB1980
Električna energija
17,2
20,6
17,9
Trdnagoriva
23,7
14,2
19,4
Tekoča goriva
54,0
45,3
49,2
56,8
62,4
59,6
Plinasta goriva
2,8
17,1
10,4
Toplotna energija
2,3
2,8
3,1
Skupaj
100,0
100,0
100,0
industrija
48,9
48,8
46,8
promet
23,4
23,9
21,9
ostalo
27,7
27,3
31,3
- nismo dosegli planirane stopnje rasti električne energije
predvsem zaradi nižje rasti porabe v industriji, ki je kljub
ugodni rasti fizičnega obsega proizvodnje (okoli 6%) racionalno trošila električno energijo, kar pa ne velja za ostalo
porabo. Zato je tudi delež električne energije v strukturi porabe koriščene energije za 2,7% pod planirano za leto 1980;
M- ugodni trendi so pri trdnih gorivih, kjer se je negativna
stopnja spremenila v rast in pri plinastih gorivih ter toplotni
energiji, kjer se približujemo planiranim rastem. Namesto
planiranega deleža trdnih goriv 14,2% smo dosegli 19,4%, kar
pomeni, da trdna goriva ponovno zavzemajo vse važnejše
mesto v porabi. Ob tem pa moramo poudariti, da je v strukturi
prišlo do padca deleža tekočih goriv, ki pa je na račun premajhne rasti porabe plinastih goriv še vedno premolo intenziven.
Ugodna so tudi gibanja na področju toplotne energije, kar je
vse v skladu z zahtevami za boljšo zaščito okolja. V strukturi
porabe koriščene energije po posameznih dejavnostih je
prišlo do izrazitega povečanja deleža ostale porabe nad planirano, kar se ugotavlja že v začetku tega poglavja. Očitno je, da
so bili trendi ostale porabe podcenjeni in da je to obdobje z
novim sistemom stanovanjske gradnje bistveno vplivalo na
izboljšanje toplotnih standardov prebivalstva, za katere pa
vemo, da niso povsod smotrni. Gibanje deleža porabe industrije kaže na to, da je industrija pričela z intenzivnejšim
procesom prestrukturiranja porabe energije in pri tem dosegla v smotrnosti njene uporabe že določene rezultate;
- kljub naporom za racionalnejšo porabo tekočih goriv je
rast istih zaradi zaostajanja pri uvajanju plinastih goriv in
električne energije rastla nad predvidevanji, kar je imelo tudi
končen odraz v skupni porabi koriščene energije;
- primerjava stopenj rasti po posameznih dejavnostih kaže
na umirjeno rast v industriji in prometu ter izredno intenzivnost v ostali porabi, kar kaže na dvig standarda ogrevanja in
porabe električne energije pri prebivalstvu.
Na podlagi analize bi v letu 1980 lahko pričakovali celokupni porast koriščene energije med 5 in 6%.
Upoštevaje predvideno umiritev gospodarskih gibanj v letu
1980 plačilnobilančne možnosti republike, obseg sedaj razpoložljivih domačih resursov primarne energije, relativno razvitost energetske porabe v SR Sloveniji v primerjavi z le-to v
drugih republikah in vse opaznejši vpliv sprejetih ukrepov
varčevanja in racionalizacije na področju energetskega gospodarstva, je postavljeno kot temeljno izhodišče projekcije
pri izdelavi energetske bilance za leto 1980 načelo, da naj bi
rast porabe koriščene energije v globalu ne presegla rasti
družbenega proizvoda, v teh okvirih pa bi naj delež domačih
virov energije v strukturi potrošnje zavzel vidnejše mesto.
Ker predstavlja realizacija predloženega osnutka energetske bilance izredno zahtevno nalogo, tako pri doseganju
globalnega cilja kakor tudi na vseh področjih virov energije in
njihove porabe je kot sestavni del osnutka bilance vključen
tudi predlog ukrepov, ki jih je potrebno v letu 1980 uveljaviti in
izvršiti v celoti.
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E.

GLOBALNI PRIKAZ OSNUTKA ENERGETSKE BILANCE SR SLOVENIJE
ZA LETO 1980

Potrebe slovenskega gospodarstva v letu 1980 bodo po
predvidevanjih osnutka energetske bilance obsegale okoli:
8,6 milijard KWh električne energije
7,2 milijonov ton premoga
2,6 milijonov ton surove nafte od tega za energetske potrebe 2,3 mio ton in3 za neenergetske potrebe 0,3 mio ton
430 milijonov Nm3 zemeljskega plina za energetsko porabo
72 milijonov Nm zemeljskega plina za neenergetsko porabo 3
5,4 10 TJ toplote proizvedene v toplarnah.
Pretežni del te energije potrebujejo elektrarne, toplarne in
rafinerije, ki predelujejo energijo iz primarne oblike (premog,
nafta, zemeljski plin) v žlahtnejšo transformirano obliko energije, ki jo želijo uporabniki. Manjši del primarne energije pa
porabijo neposredno uporabniki, kot tako imenovano koriščeno energijo, ki je definirana kot tržna oblika energije na
pragu končnega potrošnika (premog, zemeljski plin).
Globalni prikaz strukturne in količinske porabe raznih vrst
energije v končni porabi daje preglednica porabe koriščene
energije v letu 1980:
nar. enote količina

energ.
strukt.
vrednosti
delež
v TJ
v%
električna energija
GWh
7.871
28.336
17,9
trdna goriva
1033ton
19,4
1.773 30.658
tekoča goriva
10 6ton3
1.910 77.745
49,2
zemeljski plin
10,4
10 m
383 16.540
toplota
TJ
4.856
4.856
3,1
158.129
100,0
Skupaj
Osnutek energetske bilance SR Slovenije za leto 1980 je
izdelan po ustaljeni metodologiji za izdelavo letnih energetskih bilanc SR Slovenije. Podloga za izdelavo tega osnutka so
globalna predvidevanja srednjeročne energetske bilance SR
Slovenije za obdobje 1976 do 1980 in osnutek resolucije o
politiki izvajanja družbenega plana SR Slovenije za obdobje
od leta 1976 do 1980 za leto 1980. Bistveno se v tem osnutku
odražajo v okviru temeljnih ciljev dolgoročne energetske politike SFR Jugoslavije in SR Slovenije posebej usmeritve sestava in obsega porabe posameznih vrst energije. To nujno
narekujejo sedanje realne možnosti proizvodnje, predelave in
transporta posameznih vrst energije iz domačih virov v SR
Sloveniji in SFR Jugoslaviji, še posebej pa izredna dinamika
sprememb energetskih tokov v svetu ob velikem porastu
svetovnih cen za surovo nafto in zemeljski plin. Ta dva energetska vira v pretežnem obsegu potreb uvažamo in smo
dosegli tako v celi državi, še posebej pa v SR Sloveniji, visoko
uvozno energetsko odvisnost.
Za vrednotenje potreb po raznih vrstah energije v letu 1980
v SR Sloveniji so služile v septembru opravljene ankete pri
industrijskih in drugih večjrh porabnikih energije v gospodarstvu in pa do konca avgusta 1979 dosežen obseg in struktura
porabe posameznih vrst energije. Na ta obseg in strukturo so
v drugem in tretjem kvartalu na področju naftnih derivatov
izdatno vplivali omejitveni ukrepi pri porabi pogonskih goriv v
gospodarstvu.
V znatnejši meri je ugotovljen v letu 1979 vpliv povečanja
porabe premoga v široki potrošnji in porabe zemeljskega
plina, ki se odražata v spreminjanju strukture porabljenih vrst
energije, kakor tudi pri obsegu nekaterih energetskih goriv,
zlasti pri porabi srednjih in težkih kurilnih olj.
Veliko naporov je bilo vloženih v hiter in učinkovit proces
racionalnega gospodarjenja z energijo in v racionalno
končno porabo energije. Analize rezultatov vseh naporov so
doslej pokazale določene uspehe. Pravo vrednotenje teh
uspehov pa znatno ovirajo določena kolebanja industrijske
proizvodnje in gospodarske rasti, kakor tudi vplivi skokovite
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rasti cen za posamezne vrste energije. Nedvomno pa je, da je
v 1979. letu poraba energije naraščala bolj zmerno kot bi sicer
v razmerah iz prejšnjih let in temu ustrezno tudi v letu 1980 pri
oceni porabe upoštevamo ustrezne učinke racionalnejše porabe.
Pomembna družbenoekonomska naloga je tudi zmanjšati
rast uvoza surove nafte in njenih derivatov in ustrezno povečati porabo domačih vrst energije, predvsem premoga. Ta
proces se je zlasti v letu 1979 začel intenzivno uresničevati,
saj ugotavljamo zmanjšanje rasti porabe uvožene energije in
pomembno povečanje porabe premoga v široki potrošnji.
Uresničevanje te naloge se bo nadaljevalo tudi v letu 1980, saj
je predvideno povečanje proizvodnje lignita, hkrati pa je v
osnutku energetske bilance za leto 1980 predvidena nabava
večjih količin premoga iz drugih SR in SAP. To nadomeščanje
kvalitetnejših goriv in nafte z manj kvalitetnimi trdnimi gorivi
pa nekoliko zmanjšuje učinke izvajanja ukrepov za racionalno
gospodarjenje z energijo.
Čeprav so bile že v letu 1978 močno vzpodbujene aktivnosti
za ureditev in uveljavitev dohodkovnih razmerij in temu
ustrezne samoupravne organiziranosti na področju proizvodnje, nabave, transporta in dobave energije ter za uveljavitev
družbenoekonomskih razmerij med proizvajalci-porabniki
energije, doslej niso bili doseženi vsi rezultati v željenem
obsegu. Tudi to je oviralo doseganje potrebne stabilnosti in
skladnejšega poslovanja vseh energetskih dejavnosti znotraj
republike in poslovanje z energetskimi dejavnostmi v drugih
SR in SAP in ne prispeva bistveno boljših pogojev za poslovanje energetike in energetske preskrbe v naslednjem letu.
Čeprav moramo v energetski bilanci najresneje upoštevati
vse prej naštete naloge, ne smemo s preveč optimistično
ocenjenimi rezultati njihovega izvajanja idealizirati bilančna
predvidevanja za naslednje leto, zlasti še, ker ima del nalog
pretežno dolgoročni značaj in je uresničevanje nekaterih nalog povezano z znatnimi vlaganji v gospodarstvo in široko
porabo.
Na zaključku ugotavljamo, da bodo izhodišča pri izdelavi
osnutka energetske bilance SR Slovenije za leto 1980 materializirana v naslednjem:
1. Za leto 1980 bo veljala omejitev stopnje rasti družbenega
proizvoda na 4% in se stopnja rasti koriščene energije prilagodi tej rasti, kar pomeni znižanje stopnje rasti koriščene
energije za 0,5%.
2. Uvozna odvisnost energetske preskrbe se oceni z 57%
upoštevaje pri tem, da je vsa surova nafta iz uvoza, tudi tista,
ki se v obliki derivatov nabavlja iz drugih republik.
3. Primarna energija potrebna za neposredno porabo odnosno transformacijo v koriščeno energijo naj ne preseže
85% od predvidene količine v srednjeročni energetski bilanci
za obdobje 1976-1980 za leto 1980.
4. Izhodišča za energetsko porabo ne veljajo za načrtovanje porabe iz nafte in plina proizvedenih neenergetskih, zlasti
petrokemičnih surovin zaradi pokrivanja potreb kemične in
sorodne industrije in s tem omejitve uvoza teh surovin.
5. V energetski bilanci so upoštevani učinki veljavnih in v
tej bilanci predvidenih nadaljnih ukrepov za varčevanje in
racionalno gospodarjenje z energijo.
6. V okviru danih možnosti (razpoložljivi skladiščni prostor
in obratna sredstva) naj se ustvarijo ustrezne zaloge posameznih virov energije za obvladovanje tržnih oscilacij in ev.
kriznih pojavov.
7. Pri oceni proizvodnje električne energije je predvidena
70 % verjetnostna stopnja hidrologija. Pri oceni porabe električne energije pa so izločene vse rezerve v oceni potrošnje
pri posameznih skupinah porabnikov.
8. Pri oceni potrebnih količin toplote služi kot podlaga
statistična ocena povprečnih doseženih temperatur v ogrevnih mesecih za obdobje zadnjih tridesetih let.
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F.

PRIKAZ RAZVOJA PROIZVODNJE, NABAVE IN PORABE POSAMEZNIH
VIROV ENERGIJE V SR SLOVENIJI V LETU 1980

1. TRDNA GORIVA
a) Lignit
- Proizvodnja in nabava lignita
Naš edini proizvajalec tega premoga REK Velenje-Rudnik
Velenje bo v letu 1980 proizvedel 4,700.000 ton lignita v
primerjavi z oceno realne proizvodnje v letu 1979, 4,550.000
ton, kar pomeni povečanje za 5%. S tem bo ta premogovnik
dosegel proizvodnjo predvideno v srednjeročni energetski
bilanci 1976-1980, za leto 1980, oziroma bo dosegel tudi
povprečno raven predvidene proizvodnje za naslednjih 20 let.
Zaradi večjih potreb TE Šoštanj in TO Ljubljana kot so
možnosti domače proizvodnje lignita v letu 1980 in zaradi
nadaljevanja nadomeščanja porabe tekočih goriv v industriji
in v ostali porabi s porabo premoga, je že v letu 1979 bila
dosežena nabava okoli 100 tisoč ton lignita iz drugih SR in
SAP (plan 200.000 ton). Za leto 1980 pa je predvidena nabava
690.000 ton lignita iz drugih SR in SAP. (Kolubara 500.000 ton,
Kreka 40.000 ton in Kosovo 150.000 ton).
- Poraba lignita
Razpoložljive količine lignita v SR Sloveniji v letu 1980 bodo
naslednje:
zaloge lignita 1.1.1980
652.000 ton
proizvodnja RL Velenje
4,700.000 ton
nabava izven Sloven ije
690.000 ton
Skupaj
6,042.000 ton
(v letu 1979 so bile
razpoložljive količine
4,962.000 ton)
Od tega bo porabljenih tekom leta 1980 5,145.000 ton,
zaloge koncem leta 1980 pa bodo znašale predvidoma
827.000 ton.
Dogovori za nabavo lignita iz rudnika Kalubara (SR Srbija)
so v teku s tem, da se je potrebno še dogovoriti o pogodbenihobveznostih za več let naprej in določiti mesta porabe tega
premoga v SR Sloveniji, glede na dogovorjeni asortiman. Do
200.000 ton tega premoga, ki je vsebovan v izkopani zalogi
per. 31. 12.1980 bo v primeru potrebe namenjenih industriji in
široki porabi namesto rjavega premoga.
(GLEJ TABELA 6)
b) Rjavi premog
- Proizvodnja, nabava in uvoz rjavega premoga
Skupna proizvodnja rjavega premoga v SR Sloveniji bo v
letu 1980 obsegala 1,760.000 ton, kar je v primerjavi z oceno
proizvodnje v letu 1979 (1,647.000 ton) za 7% več. Proizvodnja
v letu 1980 ne bo dosegla predvidevanj srednjeročne energetske bilance za leto 1980 ne bo dosegla predvidevanj srednjeročne energetske bilance za leto 1980 v višini 2,065.000 ton.
Razlogi za to so vedno težji pogoji izkopavanja, nezadostna
vlaganja v geološke in rudniške raziskave in zamude ter ovire
pri tekočem opremljanju odkopnih polj ter jamskega transporta (uvoz podporja in druge opreme). Nenazadnje pa je
potrebno opozoriti tudi na kritičen položaj kadrov v slovenskih premogovnikih.
Iz zgoraj naštetih razlogov je domača proizvodnja premoga
manjša od potreb in bo v letu 1980 potrebno nabaviti izven
Slovenije vsaj 360.000 ton rjavega premoga, oziroma briketov.
- Poraba rjavega premoga
razpoložljivi rjavi premog v letu 1980:
zaloge 1.1.1980
159.000 ton
proizvodnja
1,760.000 ton
nabava iz BiH
210.000ton
uvoz briketov iz NDR
100.000 ton
uvoz briketov iz ZSSR
50.000 ton
Skupaj
2,279.000 ton
od tega bo porabljenih v letu 1980 2,112.000 ton, ob koncu
leta 1980 pa bodo za prehod v leto 1981 ostale zaloge okoli
117.000 ton.
(GLEJ TABELI 7 IN 8)
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- Ostala trdna goriva
V letu 1980 je predvidena poraba črnega premoga, antracita
in koksa v skupni količini 235.000 ton. Iz drugih republik
bomo nabavili 200.000 ton koksa, uvozili pa bomo 25.000 ton
črnega premoga ter 10.000 ton antracita za specifične potrebe industrije.
Proizvodnja in poraba drv ni vključena v energetsko bilanco. Delež drv bi bil po oceni okoli 7,5% vse koriščene
energije. V industriji je ocenjena letna poraba okoli 500.000
ton lesnih odpadkov (lesna industrija in papirna industrija),
dočim ostala poraba ni evidentirana.
2. Električna energija
- Proizvodnja in nabava električne energije
V letu 1980 bo za porabo razpoložljive električne energije:
- elektrarne v elektroenergetskem sistemu:
hidroelektrarne na pragu
2.936 GWh
termoelektrarne na pragu
4.580 GWh
Skupaj
7.516 GWh
- proizvodnja industrijskih HE na pragu
100 GWh
- proizvodnja industrijskih TE na pragu
372 GWh
7.988 GWh
Skupaj na pragu vseh elektrarn
600 GWh
Nabava električne energije - zakup v BiH
8.588 GWh
Skupaj razpoložljivo
V primerjavi z razpoložljivo električno energijo za porabo v
letu 1979 bo v letu 1980 za 3,7% več razpoložljive električne
energije s tem, da bodo intenzivnejše obratovale vse termoelektrarne in je zanje predvidenega več premoga. Bolj ali manj
ugodne hidrološke razmere, ki jih ni mogoče planirati, bodo v
glavnem zmanjševale ali povečevale primanjkljaj električne
energije, kar pa bo vplivalo na zanesljivost dobav električne
energije v obdobjih visoke porabe pa tudi na večje ali manjše
zaloge premoga ob koncu leta 1980.
- Poraba električne energije
Poraba električne energije pri porabnikih znaša 7871 GWh,
ob upoštevanju izgub prenosa in razdelitve bo poraba na
pragu elektrarn predvidoma obsegala 8588 GWh, kar je v
primerjavi s porabo v jetu 1979 za 306 GWh ali 4,9% več.
Glede na razpoložljivo električno energijo v letu 1980 na
pragu el. elektrarn nista predvidena primanjkljaj ali višek
efektrične energije.
Ker je glede na osnutek elektroenergetske bilance SFRJ
pričakovati v letu 1980 primanjkljaj električne energije, uvoza
električne energije pa ne moremo predvideti, bo potrebno
doseči visoko obratovalno pripravljenost vseh naprav elektroenergetskega sistema ter racionalno in tudi varčno porabo
električne energije.
To situacijo lahko v določeni meri omili ugodnejša hidrološka situacija, kot pa je sicer predvidena v energetski bilanci
(70% verjetnost hidrologije) in pa možnost večjega obratovanja plinskih elektrarn, ki jih je potrebno založiti z ustreznimi
količinami primarnega bencina oziroma lahkih kurilnih olj.
(GLEJ TABELE 3, 4 in 5)

3. SUROVA NAFTA IN NAFTNI DERIVATI
- Proizvodnja surove nafte in predelava
Surove nafte v SR Sloveniji praktično ne proizvajamo (samo
3000 ton letno) in smo odvisni od dobav surove nafte za
predelavo v rafineriji v Lendavi okoli 650.000 ton nabavljene
od drugod. Tudi naftne derivate bomo dobivali iz rafinerije v
Lendavi, pretežni del pa iz drugih rafinerij v SFRJ, ki bodo
proizvedeni pretežno in uvožene surove nafte ali pa neposredno dobavljeni iz uvoza.
- Potrebe naftnih derivatov
V letu 1980 bomo potrebovali naslednje naftne derivate
(prikazane so tudi potrebe v letu 1979 ter ustrezni indeksi
rasti) (v 000 ton):
—.■'Ji-' ■ ■—toq
poročevalec

Derivati

1979

1980

indeks
1980/79

Energetska poraba:
bencini
456
460
100,9
diesel plinsko in ekstra lahko
728
715
98.2
kurilno olje (gospodinjstvo)
764
860
88,8
kurilna olja
90
75
83.3
tekoči naftni plin
44
jet gorivo
46
104,5
12
30
250,0
petrolej in primarni bencin
94,4
Skupaj energetska poraba
2.190
2.090
Neenergetska poraba
bitumen
127
130
102,4
primarni bencin in tekoči
71
144,9
naftni plin
49
ortoksilen, maziva, topila in
82
103
125,6
drugo
258
304
117,8
Skupaj neenergetska poraba
2.394
Skupno vsi derivati
2.448
97,8
Lastna raba in izgube
58
60
120,0
rafinerije v Lendavi
Skupaj
2.506
2.454
97^
Pri količini 2,454.000 ton porabljenih naftnih derivatov v
letu 1980 so upoštevane tudi rafinerijska lastna poraba in
izgube rafinerije Lendava pri predelavi 653.000 ton surove
nafte. Za ostale količine naftnih derivatov, katerih nabava je
predvidena iz drugih republik, to ni upoštevano v naši bilanci
in naj se to predvidi pri drugih rafinerijah.
Za pokritje vseh potreb po naftnih derivatih za Slovenijo s
surovo nafto pa bi potrebovali 2.601.000 ton surove nafte (od
tega 650.000 ton za rafinerijsko predelavo v Lendavi).
V energetski porabi je doslej rastla poraba bencina za
pogon motornih vozil za okoli 6% letno. Z zakonsko omejitvijo voženj osebnih vozil ob določenih dneh od 3. maja 1979
dalje, je poraba občutno padla, zato v letu 1980 ne predvidevamo porasta porabe bencina, ker bodo omejitveni ukrepi
veljali še naprej, pa tudi zaradi občutno višjih cen bencina.
Pri plinskih oljih in pri ekstra lahkem kurilnem olju (za
gospodinjstvo) omejitveni ukrepi za diesel vozila in na področju gospodinjstva niso dali bistvenega prihranka. Pri gospodinjskem olju bomo pravo varčevanje in racionalizacijo
lahko dosegli šele s širjenjem daljinskih sistemov ogrevanja
na premog. Izvršena je bila delna substitucija kurilnih olj v
gospodinjstvih s premogom, kar je v letu 1979 zmanjšalo
stopnjo rasti porabe tega olja glede na prejšnja leta. Zato v
letu 1980 ni predvidena rast porabe diesel goriv in olja za
gospodinjstva.
Srednja in težka kurilna olja bo v letu 1980 v rasti zaustavila
in celo znižala večja poraba zemeljskega plina.
Zemeljski plin bi lahko nadomestil več kurilnih olj in mazuta, če bi bili porabniki v letu 1980 sposobni enakomerno
porabljati plin v celem letu. Ker pa so številni porabniki v
zamudi z urejanjem svojih naprav in je treba računati tudi z
motnjami v preskrbi v prvih mesecih uporabe plina, bo poraba
plina le postopoma rastla. Zato bodo porabniki zlasti v prvi
polovici leta le postopoma zmanjševali porabo kurilnih olj in
jo nadomeščali z zemeljskim plinom.
Neenergetska poraba naftnih derivatov raste dokaj hitreje
kot energetska poraba, kar je tudi namen gospodarske politike, saj omogoča nadaljne predelava surovin iz nafte v petrokemične proizvode veliko večji družbeni proizvod kot v energetski porabi in omejuje uvoz kemičnih surovin iz nafte.
(GLEJ TABELA 10)
4. ZEMELJSKI PLIN
To kvalitetno energetsko gorivo, ki ga v Sloveniji dobivamo
izključno z uvozom iz ZSSR in ga plačujemo v kliringu se že

tretje leto uspešno uveljavlja predvsem v industriji. Poraba
tega plina naglo raste in je dinamika naslednja (v milijonih
m®):
1978 1979 1980
energetska poraba
neenergetska poraba
Skupaj

33,6
5,4
39,0

269
67
336

434
72
506

ind. ind.
79/78 78/79

861

151

Upoštevati je bilo potrebno tudi neugodno dejstvo, da na
področju porabe zemeljskega plina, kljub pravočasno zgrajenemu plinovodnemu sistemu, ni bila uresničena predvidena
poraba plina z več kot 6% od razpoložljive količine. Tudi v letu
1980 je nerelano v bilanci načrtovati večjo porabo zemeljskega plina iz ZSSR od 500 milijonov m3, čeprav3 bi po pogodbi z ZSSR lahko porabili tudi 700 milijonov m plina, kar
pomeni le 71,5% razpoložljive količine. Vzrok temu je nepravočasnost industrijskih in drugih porabnikov pri preurejanju
njihovih naprav za prevzem zemeljskega plina iz več vzrokov
subjektivne in objektivne narave (premajhna finančna sredstva porabnikov za preureditev njihovih naprav na zemeljski
plin, nepravočasen pristop k preurejanju njihovih naprav,
površnost in zamujanje pri projektih, zamujanje pri naročanju
ustrezne opreme, omejitve pri uvozu opreme, dolgotrajno
dodeljevanje lokacijskih in gradbenih dovoljenj ter obratovalnih dovoljenj). Na manjši odjem zemeljskega plina so vplivala
v določeni meri tudi neustrezna razmerja cen za posamezne
vrste energije in energetska goriva. Te zamude so tolikšne, da
bodo vplivale tudi na obseg porabe zemeljskega plina v letu
1980.
Poraba celotne razpoložljive količine zemeljskega plina bo
glede na že opisane zamude pri porabnikih zagotovo
desežena šele v letu 1981, ko bo dosegla 700 milijonov
m3 plina. V
3
ZSSR bomo takrat 3nabavili 750 milijonov m , od česar bo
okoli 50 milijonov m porabljenih pri transportu plina od meje
ZSSR do porabnikov v SR Sloveniji (izgube in energija za
pogon kompresorjev).
Vsekakor pa si bo treba že v letu 1980 prizadevati za večjo
porabo kot samo3 500 milijonov m3, saj ga je že narazpolago
700 milijonov m . V kar bo več porabljenega plina, bo zagotovo zmanjšalo porabo srednjih in težkih kurilnih olj. To
prizadevanje je eden izmed ciljev energetske politike SR Slovenije v letu 1980.
(GLEJ TABELA 11)
5. DALJINSKA PRESKRBA Z OGREVNO
TOPLOTO IN INDUSTRIJSKO PARO
V energetsko bilanco za leto 1980 se vključuje tudi preskrba
s toplo vodo in industrijsko paro iz Toplarne Ljubljana, Komunalne energetike, Ljubljana ter preskrba Velenja s toploto iz
TE Šoštanj. Ostali manjši sistemi daljinske oskrbe (bloki,
soseske in podobno) v tem prikazu niso zajeti.
V tabeli 1 je predvideno, da bodo našteti sistemi dobavili
porabnikom 4856 TJ toplotne energije, to je za 6% več kakor v
letu 1979 (4582 TJ). To povečanje pomeni priključevanje novih stanovanjskih sosesk v ogrevalne sisteme in s tem znižanje manj racionalne porabe kurilnega olja in premoga v individualnih kuriščih ter zmanjševanje onesnaženosti okolja.
Taka stopnja rasti porabe toplote iz opisanih ogrevnih sistemov upošteva zakonsko določilo o znižanju temperature bivalnih prostorov na 18° C, sicer bi stopnja rasti bila znatno
višja.
(GLEJ TABELA 12)
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G.

PREDLOGI UKREPOV ZA IZVAJANJE ENERGETSKE BILANCE ZA LETO
1980

1.1. SKUPNI UKREPI
1.1.1. Vse TOZD s področja proizvodnje in porabe energije
morajo dosledno realizirati ukrepe varčevanja in racionalne
porabe primarne in koriščene energije. Ob tem morajo dosledno upoštevati že sprejete ukrepe za varčevanje in družbeni
dogovor o aktivnostih in ukrepih za zagotovitev racionalnega
pridobivanja, pretvarjanja, transporta in porabe energije. Obseg in struktura proizvodnje in porabe energije v okvirih
energetske bilance so izhodišča za uveljavitev osnovnih
usmeritev t. j.:
- usklajene rasti porabe vseh vrst energije z rastjo družbenega proizvoda
- nižje uvozne odvisnosti
- večje izrabe lastne energetske osnove.
Predlog nosilcev: TOZD proizvodnje in porabe energije in
podpisniki družbenega dogovora o racionalni uporabi energije1.1.2. TOZD elektrogospodarstva in premogovništva je
omogočiti, da s ceno pokrivajo vsaj stroške enostavne reprodukcije in čimpreje odpraviti kompenzacije v okviru celotnega
prihodka. V TOZD predelave nafte, distribucije naftnih derivatov in zemeljskega plina je potrebno zadržati obseg celotnega
prihodka vsaj na ravni enostavne reprodukcije.
Predlog nosilcev: SOZD, EGS, ISE, ISNAP v sodelovanju z
RK za tržišče in cene in RK za energetiko in pristojnimi
zveznimi organi.
1.1.3. Pospešiti je sprejem družbenega dogovora o sistemu
in politiki cen v energetskem gospodarstvu. Paritete cen energetskih goriv bo potrebno formirati v skladu z njihovo vlogo v
končni porabi in vrednostjo MJ v koriščeni energiji.
Predlog nosilcev: Izvršni svet v sodelovanju z Gospodarsko
zbornico Slovenije, ISE, ISNAP in PPS za premog.
1.1.4. Zagotoviti je potrebno tekoče spremljanje realizacije
skupne in posameznih delov energetske bilance in omogočiti
pravočasno predlaganje in sprejem potrebnih ukrepov.
Predlog nosilcev: ISE, ISNAP v sodelovanju z republiškimi
upravnimi organi in Gospodarsko zbornico Slovenije.
2.1. PROIZVODNJA, NABAVA, PRENOS IN
DISTRIBUCIJA ELEKTRIČNE ENERGIJE
2.1.1. Z vsemi ukrepi je potrebno uskladiti povečano porabo električne energije z razpoložljivimi količinami iz proizvodnje in nabave električne energije. V tem kontekstu naj bi
letna rast porabe ne presegla 5,6%.
Predlog nosilcev: ISE in EGS v sodelovanju z Gospodarsko
zbornico Slovenije in republiškimi upravnimi organi.
2.1.2. Zagotoviti je potrebno visoko obratovalno sposobnost vseh elektroenergetskih kapacitet skozi celo leto ter
izvršiti letne remonte v planiranih rokih.
Predlog nosilcev: EGS
2.1.3. Potrebno je znižati obratovalne in prenosne izgube v
sodelovanju s porabniki z zniževanjem končnih obremenitev
in boljšo kompenzacijo jalove energije.
Predlog nosilcev: EGS in veliki porabniki električne energije.
2.1.4. Z optimizacijo obratovanja elektroenergetskega sistema je potrebno zagotoviti čim racionalnejšo izrabo trdnih
in tekočih goriv v termoelektrarnah in plinskih elektrarnah.
Predlog nosilcev: dispečerski centri EGS v sodelovanju z
večjimi porabniki električne energije.
2.1.5. Zagotoviti je potrebno čimpreje dodatne količine
električne energije oziroma premoga za pokritje programiranih potreb po električni energiji iz drugih SR in SAP z nakupom in sklenitvijo samoupravnih sporazumov na dolgoročnih
dohodkovnih osnovah. Elektrogospodarstvo naj tudi analizira
možnosti nabave električne energije iz uvoza na osnovi tehnične in ekonomske utemeljenosti z ozirom na optimizacijo
obratovanja elektroenergetskega sistema, pri čemer pa mora
upoštevati plačilno bilančne omejitve.
Predlog nosilcev: EGS v sodelovanju z elektrogospodarstvi
drugih SR
• .'M in SAP,
i.d JUGEL in GZS.
3u

2.1.6. V letu 1980 je potrebno nadaljevati s pospešeno
izgradnjo Jedrske elektrarne Krško, prenosnih in distribucijskih objektov ter nadaljevati z izgradnjo objektov kontinuitete. Pospešiti je potrebno sprejem samoupravnega sporazuma o skupnem vlaganju v izgradnjo energetskih objektov v
SR BiH in SAP Kosovo.
Predlog nosilcev: ISE, EGS v sodelovanju z Elektroprivredo
BiH, fiEMHK »Kosovo« in Elektroprivredo Hrvatske.
2.1.7. Pospešiti je izdelavo kompletne investicijske dokumentacije za čimprejšnje sprejetje investicijskih odločitev in
sistematično izgradnjo hidroelektrarn.
Predlog nosilcev: EGS, ISE
2.2. PORABA ELEKTRIČNE ENERGIJE
2.2.1. Z določitvijo novih cen in dopolnitvijo tarifnega sistema za prodajo električne energije bo zagotovljen proces
racionalne porabe električne energije na vseh sektorjih potrošnje. Uveljavi naj se načelo pokritja stroškov enostavne
reprodukcije elektrogospodarstva v skladu z vplivom porabnikov na delovanje elektroenergetskega sistema.
Predlog nosilcev: ISE in območne interesne skupnosti v
sodelovanju z RK za tržišče in cene in RK za energetiko.
2.2.2. Vse OZD porabniki električne energije, razen posebnih odjemalcev, morajo skladno s sprejetjem zakonskih predpisov in EEB 80 sprejeti načrte za varčevanje in racionalno
porabo električne energije v vseh fazah njene porabe. OZD so
dolžne dostaviti varčevalne programe pristojni elektroenergetski inšpekciji in distribuciji, ki bo pripravila kvartalno plan
odjema.
Predlog nosilcev: EGS - DO distribucije, OZD porabniki na
distr. mreži in elektroenergetske inšpekcije.
Osnovno izhodišče za realizacijo energetske bilance za leto
1980 je aktivnost vseh subjektov, tako v proizvodnji kot porabi
energije za dosledno izvedbo predloženih ukrepov. Osnovni
namen vseh ukrepov je uskladiti rast proizvodnje in porabe
primarne in koriščene energije z rastjo družbenega proizvoda
po obsegu, ter s tako notranjo strukturo, ki bo znižala energetsko uvozno odvisnost in vsaj delno razbremenila izdatke
za uvoz energije v 1980. letu.
2.2.3. Za posebne odjemalce bo dogovorjen letni obseg
odjema v skladu z razpoložljivimi količinami električne energije v letu 1980 in prehodu v leto 1981.
Predlog nosilcev: ISE, EGS-TOZD proizvodnje in prenosa
v sodelovanju z velikimi porabniki.
2.2.4. Poraba električne energije v široki potrošnji bo usklajena z razpoložljivimi količinami. Poraba nad planiranimi
količinami bo na podlagi dogovorjenih kriterijev omejena z
dodatkom na obstoječo tarifo in drugimi ukrepi.
Predlog nosilcev: ISE, EGS v sodelovanju z RK za tržišče in
cene in RK za energetiko.
2.2.5. Zaradi visokega angažiranja vseh elektroenergetskih
kapacitet in nizke obratovalne rezerve, lahko ob izpadu večjih
kapacitet pride do omejitev porabe električne energije. V teh
primerih naj se uveljavljajo določila družbenega dogovora o
izvajanju omejevanja porabe električne energije v SR Sloveniji in nadomeščanja nastale škode.
Predlog nosilcev: Podpisniki družbenega dogovora
3.1. PROIZVODNJA, NABAVA IN
DISTRIBUCIJA PREMOGA
3.1.1. Povečan bo obseg geoloških in rudarskih raziskav v
obstoječih premogovnikih in pričete raziskave na novih področjih, izvršena ustrezna preklasifikacija rezerv ter sprejeti
ukrepi za kontinuirano izvajanje raziskav.
Predlog nosilcev: ISE, PPS za premog, OZD premogovništva ter področna skupnost za geološke raziskave.
3.1.2. Z izdelavo delovnih načrtov, z organizacijskimi in
tehničnimi ukrepi bo zagotovljen planiran obseg proizvodnje
naših premogovnikov. Pravočasno bodo zagotovljeni potrebna oprema in rezervni deli iz uvoza in domačih dobaviteljev.
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Predlog nosilcev: OZD premogovništva v sodelovanju z
GZS, PPS za premog, Samoupravno interesno skupnostjo za
ekonomske odnose s tujino in domačimi dobavitelji opreme.
3.1.3. S planirano nabavo premoga iz drugih republik in
avtonomnih pokrajin bodo zagotovljene v letu 1980 manjkajoče količine premoga elektrogospodarstvu, industriji in široki porabi ter zagotovljene planirane prehodne zaloge za
1981. leto. S samoupravnimi sporazumi na dohodkovnih osnovah je potrebno dolgoročno zagotoviti potrebne količine.
Predlog nosilcev: OZD premogovništva in organizacije za
prodajo premoga v sodelovanju s premogovniki iz SR BiH in
SAP Kosovo, ISE, PPS za premog, GZS in RK za energetiko.
3.1.4. Predvidene količine premoga iz uvoza za potrebe
široke porabe je potrebno zagotoviti najkasneje v 3. kvartalu,
za kar je v začetku leta skleniti ustrezne pogodbe.
Predlog nosilcev: PPS za premog, OZD za prodajo premoga
v sodelovanju s Samoupravno interesno skupnostjo za ekonomske odnose,s tujino in RK za tržišče in cene, RK za
energetiko.
3.1.5. Do konca 3. kvartala naj se zagotovi vsaj 20-dnevna
zaloga na depojih trgovskih organizacij in industrije, na deponijah TE pa najmanj 60-dnevna zaloga premoga. S tem bodo
zagotovljene prehodne zaloge premoga za 1981. leto.
Predlog nosilcev: OZD termoelektrarne ustrezne OZD industrije in OZD za prodajo premoga široki potrošnji v sodelovanju s premogovniki in poslovnimi bankami.
3.1.6. Izenačene bodo cene energetskega in komercialnega premoga naših premogovnikov, ter zagotovljeno poslovanje TOZD premogovništva na ravni enostavne reprodukcije.
Predlog nosilcev: ISE, PPS za premog v sodelovanju z GZS,
RK za tržišče in cene in RK za energetiko.
3.1.7. S samoupravnimi sporazumi poslovnih bank bodo
zagotovljena potrebna obratna sredstva za vzdrževanje zalog
in izdatkov tekočega poslovanja premogovnikov in zaloge
trgovskih organizacij za prodajo premoga.
Predlog nosilcev: Poslovne banke v sodelovanju z ISE,
GZS, PPS za premog, OZD premogovništva in OZD za prodajo
premoga.
3.1.8. Postopno bodo uveljavljeni še ostali ukrepi za izboljšanje ekonomskega in kadrovskega položaja jamskih premogovnikov, ki jih je maja 1979 sprejel Zvezni izvršni svet.
Predlog nosilcev: Republiški upravni organi v sodelovanju s
poslovnimi bankami, ISE in ostalimi porabniki premoga.
3.2. PORABA PREMOGA
3.2.1. Z že sprejetimi in novimi ukrepi na področju cen,
investicij in davčne politike bo stimulirano prehajanje porabe
s tekočih goriv na premog povsod tam, kjer to ne bo ogrožalo
ekološkega ravnotežja oziroma okolja.
Predlog nosilcev: zvezni in republiški upravni organi v sodelovanju z ISE, ISNAP, OZD premogovništva in združenji
Gospodarske zbornice Slovenije.
4.1. PROIZVODNJA, NABAVA IN
DISTRIBUCIJA NAFTNIH DERIVATOV IN
ZEMELJSKEGA PLINA
4.1.1. Pričele bodo raziskave domačih nahajališč nafte in
zemeljskega plina in sekundarnih metod izkoriščanja obstoječih vrtin z namenom povečanja domače proizvodnje nafte in
zemeljskega plina in sicer v Pomurju in Dravskem polju ter
Slovenskem primorju.
V ta namen bo sklenjen samoupravni sporazum o skupnem
vlaganju in koriščenju v raziskovane jn obstoječe vrtine z INA
- Nafta plinom in individualnim tujim partnerjem.
Predlog nosilcev: ISNAP, INA-Nafta Lendava, Petrol, Poslovna skupnost za gazifikacijo v sodelovanju z Republiško
raziskovalno skupnostjo ter INA-Nafta plin.
4.1.2. Dogovorjen bo obseg sodelovanja pri sovlaganju v
raziskave nahajališč nafte in zemeljskega plina v tujini z INANafta plinom in drugimi partnerji.
Predlog nosilcev: ISNAP, Petrol, ISTRA BENZ, INA-Nafta
plin.
4.1.3. V proizvodnji naftnih derivatov je potrebno zagotoviti
v okviru tehnoloških možnosti ugodno strukturo predelave
nafte za večje pokritje potreb petrokemije in prometa.
Predlog nosilcev: SOZD INA - INA-Nafta Lendava, Petrol,
Istra Benz.
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4.1.4. V samoupravnem sporazumu o dolgoročni oskrbi
Slovenije z naftnimi derivati je potrebno zagotoviti v skladu z
energetsko bilanco ustrezno mesečno dinamiko dobav naftnih derivatov in petrokemičnih surovin za leto 1980 iz SRH in
SR BiH upoštevaje pri tem mesečna gibanja porabe in posebej porabo sezonskega značaja ob dogovorjenem obsegu
uvoza derivatov.
Predlog nosilcev: ISNAP, Petrol, Istra Benz, INA, Energoinvest.
4.1.5. V kolikor predvidena dinamika dobav naftnih derivatov in petrokemijskih surovin po samoupravnem sporazumu
ne bi bila realizirana, je potrebno pravočasno zagotoviti intervencijski uvoz ob že predvidenem uvozu naftnih derivatov.
Predlog nosilcev: Petrol, Istra Benz, PLINARNE v sodelovanju z ustrezno področno enoto SISEOT in RKTC.
4.1.6. V dogovorjeni dinamiki nabav je potrebno pravočasno zagotoviti ustrezne rezerve tekočih goriv, tj. motornih
bencinov pred tretjim kvartalom tekočega leta, ko nastopi
glavna turistična sezona ter kurilnih olj in TNP pred četrtim
kvartalom tj. zimskim obdobjem.
Predlog nosilcev: ISNAP, Petrol, Istra Benz, Plinarne, večji
industrijski porabniki.
4.1.7. Pospešeno je potrebno aktivirati dograjeno magistralno plinovodno omrežje in nanj priključiti planirane porabnike ter ob tem zagotoviti najmanj načrtovani obseg
odjema zemeljskega plina, kar bistveno vpliva na nižjo rast
porabe naftnih derivatov in s tem znižuje konvertibilne stroške uvoza teh goriv.
Predlog nosilcev: Poslovna skupnost za gazifikacijo, Petrol
TOZD Zemeljski plin in porabniki.
4.1.8. Da bi priključitev porabnikov zemeljskega plina čimbolj pospešili je potrebno prioritetno zagotoviti uvozne kontingente za opremo plinovoda in priključnih instalacij.
Predlog nosilcev: podpisniki Sporazuma o gazifikaciji in
Področna enota SISEOT.
4.1.9. Pospešiti je treba podpis komercialne pogodbe o
uvozu plina iz Alžira, ter zagotoviti potreben obseg deviznih
sredstev za finansiranje izgradnje pri alžirskem partnerju.
Predlog nosilcev: Petrol TOZD Zemeljski plin in ostali podpisniki pogodbe, področna enota SISEOT.
4.1.10. Zagotoviti je potrebno pričetek priprav izgradnje
terminala za TNP V Kopru ter skladišč naftnih derivatov v
Ljubljani in Celju.
Predlog nosilcev: ISNAP, Petrol, Istra Benz, IPLAS v sodelovanju z direkcijo materialnih rezerv, RKTC in GZS.
4.1.11. Pospešeno je potrebno nadaljevati za II. fazo rekonstrukcije Rafinerije nafte v Lendavi.
Predlog nosilcev: INA-Nafta Lendava, Poslovne banke, sovlagatelji v sodelovanju z GZS, RKE in SISEOT.
4.2. PODROČJE PORABE NAFTNIH
DERIVATOV IN PLINASTIH GORIV
4.2.1. V letu 1980 je potrebno zadržati vse na nivoju federacije sprejete ukrepe za varčevanje z naftnimi derivati tj. Zakon
o omejitvi porabe in vožnje osebnih motornih vozil (Uradni list
SFRJ št. 18/79) z našimi predlogi za spremembe in dopolnitve
tega zakona in Uredbo o ukrepih za zmanjšanje porabe in za
varčevanje tekočih in plinastih goriv za proizvodnjo električne
in toplotne energije (Uradni list SFRJ št. 29/79).
Za čim kvalitetnejšo realizacijo sprejetih zakonov bo poostren inšpekcijski nadzor in aktivirana splošna združenja pri
Gospodarski zbornici Slovenije.
Predlog nosilcev: ustrezne občinske in republiške inšpekcije.
4.2.2. Zakon o začasni prepovedi uporabe družbenih sredstev za finansiranje graditve novih elektrarn, toplarn in energetskih objektov na tekoča goriva (Uradni list SFRJ št. 34/79)
je potrebno nadomestiti z ustreznim družbenim dogovorom, s
katerim bo republikam in pokrajinama omogočeno, da se
bodo same v skladu s svojo energetsko bilanco in deviznobilančno pozicijo odločale o vključitvi novih porabnikov tekočih goriv in prestrukturiranjem obstoječih.
Predlog nosilcev: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, republiški upravni organi v sodelovanju z Gospodarsko zbornico Slovenije in ISNAP.
4.2.3. Plinarne in distributerji naftnih derivatov bodo z
ustreznimi navodili opozarjali uporabnike iz široke potrošnje
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na varčevanje plinov iz mestnih omrežij, tekočega naftnega
plina, kurilnega olja za gospodinjstvo in motornih bencinov.
ISNAP pa bo pripravila družbeni dogovor za omejitev porabe
tekočih goriv v primeru bistveno znižanih dobav ter v tem
okviru določila prioritetne porabnike.
Predlog nosilcev: Petrol, Plinarne v sodelovanju z ISNAP.
4.2.4. Upoštevajoč določila Družbenega dogovora o racionalnem ravnanju z energijo bo poraba tekočih in plinastih
goriv v industrijski proizvodnji naraščala v skladu z njeno
rastjo, v široki porabi pa bo nižja od rasti v letu 1979, v
prometu pa v skladu z ukrepi za prenos tovora s cest na
železnice.
Predlog nosilcev: podpisniki družbenega dogovora o ukrepih in kativnostih za zagotovitev racionalnega pridobivanja,
pretvarjanja, transporta in porabe energije.
4.2.5. Z ekonomskimi ukrepi (nove paritete cen, olajšave
pri naložbah in obdavčitvah) bo omejeno širjenje porabe
tekočih goriv v široki potrošnji, cestnem prometu in nekaterih
delih industrije, kjer je mogoče nadomestiti uvozno gorivo z
domačo energijo.
Predlog nosilcev: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, RK
za energetiko, RK za tržišče in cene, RK za promet in zveze v
sodelovanju z zveznimi organi, poslovnimi bankami in ISNAP.

5.1. OSTALA PODROČJA PORABE
5.1.1. Podpre naj se razvoj proizvodnje izolacijskih materialov in drugih izdelkov ali materialov, ki omogočajo pomembne energetske prihranke, ter zagotovi možnost njihove
porabe z ugodnimi krediti.
Predlog nosilcev: ustrezne OZD proizvodnje in poslovne
banke v sodelovanju z ustreznimi inštituti in zavodi.
5.1.2. Intenzivirati je potrebno raziskovalna dela in aplikacije na področju izkoriščanja novih alternativnih virov energije (sonce, veter, biomase in pod.) ter z geološkimi raziskavami ugotoviti možnost izkoriščanja geotermične energije.
Posebno pozornost je posvetiti uvedbi toplotnih črpalk in
omogočiti transfer že uveljavljene tehnologije na teh področjih.
Predlog nosilcev: ustrezne OZD v sodelovanju z RSS, GZS,
ISE in ISNAP.
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5.1.3. Z ugodnimi krediti in-drugimi ekonomskimi ukrepi
naj se pospeši toplotna zaščita obstoječih stanovanjskih, poslovnih in drugih zgradb.
Predlog nosilcev: poslovne banke in SIS stanovanjskega
gospodarstva.
5.1.4. Pripraviti je,potrebno enotno politiko in kriterije za
nadaljni razvoj daljinskega ogrevanja. Proučiti je možnost
merjenja toplotne porabe v prostorih.
Predlog nosilcev: Komunalna energetika v Ljubljani, ISE,
ISNAP v sodelovanju z EGS.
5.1.5. Podpirala se bo pospešena priprava programov in
izgradnja malih HE in industrijskih TE-TO in vključitev v
elektroenergetski ali toplotni distribucijski sistem posameznih krajev ali območij.
Predlog nosilcev: EGS v sodelovanju z ISE, KE in zainteresirano industrijo.
5.1.6. Proučiti je potrebno možnosti za uporabo odpadne
toplote in povezave s toplotnimi črpalkami.
Predlog nosilcev: TE, OZD industrije, Komunalna energetika, EGS v sodelovanju z GZS.
5.1.7. Vsi proizvajalci množičnih energetskih troši I morajo
označiti porabo energije posameznih trošil, jo potrditi z
ustreznimi atesti in navodili za racionalno rabo.
Predlog nosilcev: GZ Slovenije v sodelovanju z OZD proizvodnje trošil.
5.1.8. Sredstva javnega obveščanja, potrošniški sveti ter
OZD proizvajalcev energije in energetskih trošil naj sistematično obveščajo javnost o možnostih smotrne porabe energije
v industriji, prometu, gospodinjstvih in drugod.
Predlog nosilcev: OZD energetskega gospodarstva, OZD
proizvodnje trošil, sredstva javnega obveščanja v sodelovanju
s strokovnimi institucijami tega področja in družbenopolitičnimi organizacijami (SZDL, sindikati).
5.1.9. Izdelati je potrebno sistem stimuliranja aktivnosti na
področju varčevanja in racionalnega gospodarjenja z energijo.
Predlog nosilcev: GZ SLovenije v sodelovanju s podpisniki
družbenega dogovora o racionalni uporabi energije.
5.1.10. Čimprej je potrebno izdelati in uveljaviti učinkovit
sistem ugotavljanja rezultatov izvajanja energetske bilance.
Predlog nosilcev: ISE, ISNAP, PPS za premog v sodelovanju
z RKE in drugimi nosilci ukrepov.
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Tabela 2
PORABA KOfilSCENE ENERGIJE

1 9 7 b
naravne
TJ
količine

energ. goriva

indeks
78=100
79«100

trdna goriva

7 077,1
lO^ton 1 419,4

lignit

lO^ton

593.8

4 320

507

5 608

530

5 883

129,8

104,9

rjavi premog

lO^ton

793.9

12 438

810

14 210

1 010

17 887

114,2

12^,8

35

1 026

35

1 026

35

1 026

100,0

100,0

196,7

5 765

200

5 862

200

5 862

101,6

100,0

1 839,9 77 745

el.energija

GWb

•19 8 0
naravne
TJ
količine

19 7 9
naravne
TJ
količine

črni prem.+antr. lO^ton
koks

lO^ton
5

25 477
23 5^9

7 502
1 552

27 007
26 706

7 871

28 336

106,0

104,9

1 775

30 658

109,3

114,7

tekoča goriva

10 ton 1 974.7

83 323

98,3

94,9

bencin

lO^ton

472,6

20 577

456

19 854

460

20 028

96,4

100,8

Jet

10^ ton

32,7

1 424

44

1 916

46

2 003

134,5

104,5

petrolej

lO^ton

4,0

174

212

110,9

109,8

pl.olje

10^ton

307,1

13 242

315

13 583

315

13 583

102,5

100,0

gosp.kur.olje

lO^tcn

339.8

14 652

413

17 808

400

17 248

121,5

96,8

ost.kur.olja

lO^ton

827,4

33 254

710

28 527

614

24 671

85,7

86,4

5 489

••

11 871

16 534

216,2

139,2

231,3

7 746

382,6 12 813

779,2

165,4

77

3 610

3 263

93,9

145,7

438

79,1

85,0

4 856

107,5

105,9

560

104,0

103,7

plin.goriva
6

zemelj.plin

10 JIm

3

29,7

994

TNP

lO^ton

82,0

3 844

26,4

651

plin iz TNP in ZP lO^m5

4 262

toplota TO

1 942,4 81 881

4,4

28,3
..

515

4,9

70
30,3

; 4 582

para

lO^ton

190,6

519

vroča voda

Gcal

893,3

3 743

965

4 042

1 025

4 296

107,9

106,2

el.energija

GVh

7 077,1

25 477

7 502

27 007

7 864

28 336

106,0

104,9

10 ton 1 419,4

23 549

1 552

26 706

1 775

30 658

109,3

114,7

83 323

1 942,4 81 881

1 839,9 77 745

98,3

94,9

plin.goriva

5 489

11 871

16 534

216,2

139,2

toplota TO

4 262

4 582

4 856

107,5

105,9

142 100

152 047

158 129

107

104,0

trdne goriva
tekoča goriva

Skupaj

3

5

10 ton 1 974,7

198,5

193

540

205,9

;W
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Tabela 3
-ž*

Proizvodnja električne energije
(v GVh)

Elektrarne EGS in DES
- vodne
- termične
Industrijske elektrarne
- vodne
- termične
Skupaj proizv.na pragu
Lastna poraba
Skupaj proizv.na generat.
Skupaj vodne elektrarne
Delež vodnih elektr.»prag

Ocena
1979
6902,0
3319,5
3582,5
464,0
103,3
360,7
7366,0
394,0
7760,0
3422,0
46,5

Osnutek
EB 1980
7516
2936
4580
472
100
372
7988
490
8478
3036
38,0

Indeks
ocena 1979-

O
>
o

108,9
88,5
127.8
101,7'
96,8
103,1
108,4
124,4
109,3
88,7
81,7

HH
£

Poraba in bilanca električne energije (v
Ocena
1979
7501,6
Poraba v SRS
4516,0
- industrija
210.0
- promet
- ostala potrošnja
2775,6
656,4
Izgube
- distribucijske
435.3
- prenosne
221.1
Skupaj potrebe na pragu 8158,0
7694,0
Odvzem iz javne mreže
- posebni odjem
1957,9
5515,0
- distribucija
221,1
- prenosne izgube
Odvzem iz industr.proizv. 464,0
57,0
- posebni odjem
407,0
- ostala industrija
7366,0
Skupaj proizv.na pragu
916.4
Nabava izven SRS
898,0
- iz SFRJ
18,4
- iz tujine
8282,4
Razpoložljivo
Skupaj potrebe na pragu 8158,0
124,4
Prodaja izven SRS
82,6
- v SFRJ
41,8
- v tujino
♦792,0
Saldo nabave in prodaje
Primanjkljaj (-), višek (■ O -

Osnutek
EB 1980
7871
4692
220
2959
717
502
215
8588
8116
2055
5846
215
472
60
412
7988
600
600
8588
8588

+600

U
r-H
D)
0)
Tabela 4
U
P«
GVh)
•H
rt
rt
Indeks
ocena 1979-100 3
m
104,9
103,2
104,8
o
106.6
co
109.2
T-<
115.3
o
97,2
H
M
105.3
«;
105,5
N
105,0
106,0
O
97,2
101.7
105, j
3
101,2
Ctt
108.4
si
65,5
H
66,8
M
0
K
10}, 7
1 i)
k
105.5
UJ
O
P
i**
w
75.8
>-l
w

o
73
S
d)
•g
c
XI
d)
t/l
(2 Q

r»

1 01
2
"J rt
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w
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Tabela 5
Proizvodnja električne energije v termoelektrarnah
na pragu v GWh

57

II

III

55

47

IV

VI

15

15

VII VIII

25

155 150 1*5 115
95
60
75 125
190 182 175 1*0 110
75
95 150
875-----

1*1
175
-

I

H

bll^^*gc

550

7C

144 140 155
160 170 190
578

1 500
1 850
40

1 510
1 560
57

115
117
108

55
50
55
50
55
25
55
50
55
50
55
28
25
27
26
16
15
28
27
28
222211222222
555422222545

555
220
22
45

555
260
22
45

100
85
100
100

4 580

4 517

106

561

259

195

244

552

591

445

2°

1980 bil.
570

461

24

XII
57

476

15

IX

18

500

24

V

420

500

Potrebne količine goriva v 105 ton
Lignit
TEŠ 1-5
TOL
skupaj

4 200
500
4 500

Bjavi premog
TET 1-5
TET 4
TEŠ
skupaj

75
622
222
1 087

Tekoča goriva
TET pl. el.kur.olje 4.9
TEB pl. prim.benc. 10,8
TOL sr. kur.olje
6,0
25,7

Pojasnilo: 1) Pri porabi lignita za termoelektrarne v ŠoStanju je upoštevano 222.000 ton rjavega
premoga za proizvodnjo električne energije in toplote, kar predstavlja 290.000 ton
lignita.

vOfS.<
—
poročevalec
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Tabela 6

Tabela 7
Bilanca rjavega premoga

Bilanca lignita
v 10-7 ton

V IO-7 ton

Ocena
Osnutek
EB 1980 ocenaIndeks
1979
1979-100
zaloge 1.I.skupaj
362
652
180,1
TEŠ
330
562
170,3
TOL
28
30
107,1
ind.
4
10
250,0
08t.potr.
0
50
nabava v SFRJ
50
690
1 380,0
od tega: Gacko ali pod, 500
Kreka
30
40
133,3
Kosovo
20
150
750,0
proizvodnja
4 550
4 700
103,3
razpoložljivo
4 962
6 042
121,8
poraba v SSS
4 240
5 145
124,3
za transfoim.
3 733
4 615
123,6
TEŠ
3 }08
4 200
127,0
TOL
306
300
98,0
ind.el.Krško
119
115
96,6
za koriščenje
507
530
104,5
industrija
217
210
96,8
Krško
119
96,6
115
Ruše
18
15
83,3
ostala ind.
80
80
100,0
promet
ostala potroš.
290
320
110.3
prodaja v SRH
70
70
100,0
zaloge 31»Kil.skupaj 652
827
126,8
TEŠ
562
727
129.4
TOL
30
30
100,0
ind.
10
10
100,0
ost.potr. 50
60
120,0
Pojasnilo 1 Pri porabi lignita za TEŠ Je upoštevano 5 % meSanje
z rjavim premogom.

zaloge
nakup izven SRS
od tega: rud.SE BiH
briketi DDR
briketi SZ
proizvodnja
razpoložljivo
poraba v SRS
za transformac.
TET
TOL
TEŠ
TEB
ind. el.
za koriščenje
industrija
TGA
ost.industrija
promet
oatala poraba
prodaja izven SRS
v SFRJ
v tujino
zaloge 31*12.

Ocena
1979
163
210
210
L
»
.
.

Indeks
ocena 1979-100
97,5
171,4
100,0

647
020
811
001
670
190
129

Osnutek
1980
159
360
210
100
50
760
279
112
102
695
170
222

12
810
290
130
160

15
1 010
310
130
180

125,0
124,7
106.9
100,0
112.5

520
50
50

700
50
50

134.6
100,0
100,0

159

117

73.6

Proizvodnja rjavega premoga v letu 1979

106,9
112.8
116.6
110,1
103.7
89.5
172,1

Tabela

£

▼ 10^ ton

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1-12

BEK E.k.

155,4
155,6
143.1
125,6
136,8
129,8
108.4
119.2
125.5
160,0
138,5
151,5

129.3
126.4
119,1
105,3
114.6
105.7
87,7
95,9
102,0
135,0
115,0
128,0

52,5
46.8
44,2
38.9
*5,5
38.0
38.5
39.2
35.3
56.6
53.1
63,6

53,6
55,2
^9,5
41,6
46.4
47,1
28,9
3 2,2
43,6
52.5
44,9
47,0

23.2
24,4
25.4
24.8
22,7
20,6
20.3
24.5
23,1
25.9
17,0
17.4

10,3
9,7
10,1
9,7
10,5
10,7
9,1
10,7
10,5
11,0
10,5
10,5

11,6
13,1
9,8
7.4
7.8
9.5
8.9
9.6
9,5
10,0
9,5
9,5

4,2
4.4
4.1
3.2
3,9
3,9
2,7
3,0
3.5
4,0
3,5
3,5

1 647,4

1 364,0

552,2

542,5

269,3

123,3

116,2

43,9

21,0

49,8

42,6

50,3

35.4

10^ ton

116,0

134,1

52,5

58,5

15.5

10? ton

376,6

debele vrate
rj.prenog
kos, kocka, oreh
Skupaj
deb.vrste
rj.premog
XXIV

r^7
komerc.
kotlovec

skupaj

Zagorje

Senovo

Kanižarica

Laško

377
poročevalec

Tabela 9
POTREBE IN OSERBA NAFTE IN NAFTNIH DERIVATOV
surova nafta
v IO' ton
zaloge l.I.
nabava v SFRJ
uvoz
proizvodnja
razpoložljivo
predelano
izgube predel
zaloge 31.XII.

indeks 1979
. 100

1979

1980

25
300
322
3
650
609
16
25

25

100,0

650
3
678
637
16
25

201,9
100,0
104,3
104,6
100,0
100,0

90
2 089

108,4
101,0

83
069
85
609
846
490
42
190
258
266

637
816
! 438
44
> 090
304
278

104,6
98,9
97,9
104,8
95»^
117,8
104,5

100

111,1

90

1980

6
6
456
6
4,4
1,6
44
315
315

20
20
460
10
4,9
5,1
46
315
315

Indeks
1979-100
333,3
333.3
100,9
166.7
111.4
318.8
104.5
100,0
100,0

413
860
710
150
90
77
13
2 190
2 019,4
170,6
22
46
127
36
258
> 448
58
> 506

400
764
614
150
75
70
5
090
909,9
180,1
30
46 "
130
55
304
394
60
454

96,8
88.8
86.4
100,0
99,1
90.9
38.5
95,4
94.6
105.6
136,4
100,0
102,4
152,8
117,8
97.8
103,4
97.9

1979

naftni derivati
zaloge l.I.
nabava v SFRJ
uvoz
proizvodnja
razpoložljivo
poraba v SRS
lastna poraba
energ.poraba
neenerg. poraba
prodaja v SFRJ
izvoz
zaloge 31.XII.

Tabela 10
PORABA NAFTNIH DERIVATOV IN POTREBNA SUROVA NAFTA
primarni bencin
za tran8form.
motorni bencin
petrolej
za koriščenje
za transform.
jet
plinsko olje
za koriščenje
za transform.
gospodinjsko olje
ostala kur.olja
za koriščenje
za transform.
tekoči naftni plin
za koriščenje
za transform.
derivati energ.por.
za koriščenje
za transformacijo
primarni bencin
mot.olja in masti
bitumeni
ostalo
derivati neenerg.por.
skupaj derivati
izgube in lastna raba
potrebna surova nafta

2
1

2
2

Tabela 11
BILANCA DALJINSKE TOPLOTE
BILANCA ZEMELJSKEGA PLINA

zaloge l.I.
nakup izven SRS
iz SFRJ
iz tujine
proizvodnja
razpoložljivo
energetska poraba
za koriščenje
industrija
ostala potroš.
za transform.
neenergetska poraba
izgube
prodaja izven SRS
zaloge 31.XII.

1979

1980

Indeks
1979-100

351

541

154.1

351
6
357
269
231
224
7
38
67
21

535
6
541
434
383
373
10
51
72
35

152.4
100,0
151.5
161,3
165.8
166,5
142.9
134.2
107,5
166,7

naravne
količine
vložena energija
lignit
lO^ton
rjavi premog
naft.deriv.
zemelj.plin lO^Nm^
Lastna poraba in
izgube pretvarj.
proizvodnja prag
poraba
industrija
para
lO^ton
vroča voda
ostala potroš.
para
lO^ton
vroča voda
izgube prenosa

. j
poročevalec

5652
338 3404
70
879
4,9 197
35 1172
610
5042
4582
953
408
149
545
3629
45
122
3507
460

-•>

oi

naravne TJ indeks
1979-100
količ.
5999 106.1
350 3481 102.3
70
879 100,0
6,6 266 135,0
41 1373 117.2
653 107,0
5346 106,0
4856 106,0
997 104,6
160
438 107.4
559 102,6
3859 106.3
132 108.2
3727 106.3
490 106.5

»j
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ZVEZA SKUPNOSTI ZA ZAPOSLOVANJE SR SLOVENIJE
REPUBLIŠKI SEKRETARIAT ZA DELO

OSNUTEK ANALIZE
zaposlovanja v letu 1979 in ocena bilance
zaposlovanja za leto 19801

Porast zaposlenih
1. Ocena gibanj zaposlovanja v letošnjem letu
V resoluciji o politiki izvajanja družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1976-1980 v letu 1979 so, v okviru temeljnih
usmeritev za stabilnejšo gospodarsko rast s povečanjem produktivnosti dela in uresničevanjem drugih kvalitativnih dejavnikov razvoja, opredeljene naslednje razvojne smeri zaposlovanja:
- uveljavljanje samoupravnega družbenega planiranja kadrovskih potreb in razvoja kadrov ter poglabljanja samoupravnih delegatskih razmerij v skupnostih za zaposlovanje;
- povečanje udeležbe produktivnosti dela v prirastu družbenega proizvoda, predvsem z učinkovitejšimi vlaganji v posodabljanju tehnologije, izbiro ustreznejših proizvodnih programov, boljšo organizacijo dela in izkoristkom delovnega
časa ter zmanjševanje vpliva povečane zaposlenosti na prirast
družbenega proizvoda;
- racionalnejše zaposlovanje na vseh področjih združenega dela, zlasti pri administrativnih in režijskih delovnih
opravilih tako, da bo ob upoštevanju vsaj minimalnih zahtev
za življenjske in delovne pogoje delavcev dosežena največ
2,5% rast zaposlenosti;
- hitrejša rast zaposlenosti, od 5 do 6% na manj razvitih in
manj razvitih obmejnih območjih.

Po prvih ocenah letošnjih osemmesečnih gibanj zaposlovanja lahko zaključujemo, da še vedno ne uveljavljamo dovolj
kvalitativnih elementov gospodarjenja, zato se nam ohranjajo
tendence ekstenzivnosti in neracionalnosti pri gospodarjenju
z živim delom. Zaradi tega se nam rast zaposlovanja v odnosu
na leto 1978 sicer umirja, vendarle še znatno odstopa od
resolucijskih okvirjev in usmeritev srednjeročnega plana.
Nekaj primerjalnih kazalcev:2

Bilanco zaposlovanja obravnavamo v I. 1980 prvič kot samostojen planski
dokument, ki naj omogoči nosilcem planiranja, da realneje načrtujejo svoje
potrebe po novih delavcih z ozirom na razpoložljive kadrovske vire in predvideno rast družbenega proizvoda. Zajema samo nekatere okrvirne podatke o
predvidenih gibanjih ponudbe in povpraševanja po ilvem delu. Z razširitvijo
evidenčnih virov In smotrnejšo obdelavo razpoložljivih podatkov bomo lahko v
prihodnje v bilance zaposlovanja vnašali tudi kvalitetnejše elemente.
Delovni material za ta dokument, ki obravnava vprašanja zaposlovanja kot se
kažejo na republiški ravni, je bil izdelan v strokovnih službah Zveze skupnosti za
zaposlovanje In Republiškega sekretariata za delo, osnutek pa Je sprejet izvršilni odbor Zveze skupnosti za zaposlovanje, dne 29. oktobra 1979.
2

Vir: Zavod SRS za statistiko.
Gibanja zaposlovanja v obdobju 1978/77 niso povsem primerljiva z gibanji
1979/78, ker se Je v letu 1977 uporabljala drugačna delitev dejavnosti na
gospodarstvo in negospodarstvo.
Pri ocenjevanju 8-mesečnih podatkov je potrebno upoštevati različne sezonske in druge vpNve na tokove zaposlovanja.-" J
i sn6lq snSoioglob sleb Bpt n . jnbs jiasSl jiO Bnits.
XXVI

število Struktuzaposle-ra zapo- I,—VIII. VIII. 79 I—VIII.
nihvav- slenih
79 XII. 78
78
gustu
I,—VIII.
I,—VIII.
78
77
vsi zaposleni v
združ. delu
gospodarstvo
vtem:
industrija in rudarstvo
negospodar.

763.862
649.237

100%
85%

103,4
103,4

102,4
102,9

104,2
103,6

348.343
115.064

45%
15%

102.1
103.2

101,6
99,4

102,3
107,9

Ti podatki kažejo, da se je zaposlenost povečala skoraj za
40% iznad plana, pri čemer pa je potrebno upoštevati, da je
bila raven zaposlenosti že v decembru lanskega leta za 1,9%
iznad poprečne zaposlenosti v letu 1978. Zaposlovanje je
doseglo največjo dinamiko v marcu in deloma v aprilu, od
takrat naprej pa narašča počasneje. Tak trend pričakujemo
tudi v nadaljnjih mesecih letošnjega leta.
Gibanja zaposlovanja so po dejavnostih v združenem delu
in v teritorialnem pogledu dokaj različna. V pretežnem delu
industrije in rudarstva se zaposlovanje giblje v okviru predvidevanj. V nekaterih dejavnostih industrije pa se nadaljuje
visokt povečevanje zaposlenosti, denimo, v strojegradnji
(113,8), predelavi kovin (105,3), proizvodnji električnih aparatov (105,5) in predelavi kaučuka (106,3). V drugih gospodarskih dejavnostih izstopa v celoti skupina financ in drugih
poslovnih storitev (113,5), skupina prometa in zvez (105,3) in
trgovina (104,6), še posebej trgovina na debel
(112,1).
Negospodarske dejavnosti so v odnosu na lansko leto
zmanjšale dinamiko zaposlovanja, kar se odraža tudi v skupnem porastu zaposlovanja, še vedno pa se v nekaterih dejavnostih zaposlenost zato hitro povečuje. Tako v znanstvenoraziskovalni dejavnosti (114,7), socialnem varstvu (107,9), samoupravnih interesnih skupnostih (104,7) in družbenopolitičnih skupnostih (103,6). V celoti pa velja ugotovitev, da zaposlovanje v negospodarstvu po daljšem obdobju počasneje
narašča kakor v gospodarstvu in da je na tem sektorju zaposlenost v letošnjem avgustu celo nižja kakor decembra 1978.
V polletju letošnjega leta je narastel delež delavk v združenem delu na 44%.
Praviloma se zaposlenost hitreje povečuje v tistih dejavnostih, kjer samoupravno sporazumevanje o minimalnih standardih za življenjske in kulturne zahteve pri zaposlovanju
novih delavcev še ni bilo uspešno zaključeno in tudi zato še ni
dalo ustreznih rezultatov in kjer večje in velike organizacije
združenega dela niso pristopile k občinskim sporazumom o
minimalnih standardih.
V regionalnem pogledu je sedem občin znižalo svojo zaposlenost - med njimi Ravne, Hrastnik, Kamnik, Kranj in Koper.
V nekaterih razvitih občinah, s stalnim pomanjkanjem delavporočevalec
Q9l6V9$010<3

cev, pa se je zopet močno povečala, kot v Velenju (106,8),
Žalcu (105,6), Novi Gorici (104,9) in ljubljanskih občinah
(104,4). Problematika zaposlovanja v ljubljanskih občinah, ki
zaposlujejo 23% vseh delavcev v SR Sloveniji, zahteva posebno oceno.
Na podlagi takšnih gibanj ocenjujemo, da bo v letu 1979
doseženo okoli 3,4% povečanje zaposlenosti, toda pri tem,
kakor je bilo že uvodoma ugotovljeno, ne bomo uresničevali
letošnjih in dolgoročnih ciljev kadrovske politike.
V letošnjem letu se še nadalje poslabšuje že tako slaba
kvalifikacijska struktura novozaposlenih delavcev. Le-ta je
razvidna iz naslednjega pregleda vseh novozaposlenih delavcev v obdobju januar-avgust 19793
Število Struktura Struktura Struktura
novo zap.
I.—VIII. 78 I.—VIII. 77
delavcev
I.—VIII. 79
1. poklici ozk. prof.
14.374
60,5%
56,4
55,2
2. poklicna šola
5.674
23,9%
26,3
28,2
3. 4-let. sred. šola
2.386
10,0%
10,8
10,7
4. višja šola
647
2,7%
3,1
2,7
5. visoka šola
689
2,9%
3,4
3,2
23.770 100,0%
100,0
100,0
Skupaj
Stopnja izobrazbe

Poslabšanje izobrazbene strukture novozaposlenih delavcev v primerjavi s prejšnjimi leti gre predvsem na račun slabše
izobrazbene ravni delavcev iz območja Slovenije. Izobrazbena
struktura delavcev iz drugih republik in pokrajin, med katerimi jih je bilo v 8 mesecih kar tri četrtine s poklici ozkega
profila, ostaja še naprej neustrezna, vendar v glavnem nespremenjena.
I
Pregled izobrazbene ravni novozaposlenih delavcev iz SR
Slovenije v obdobju januar-avgust 1979 j€f naslednji:
Število
Struk.
Struk.
Struk,
Stopnja
delavcev
1979
1978
1977
izobrazbe
1. poklici ozk. prof.
6.469
49,24
42,8
44,5
2. poklicna šola
3.735
28,4
32,1
34,0
3. 4-let. sred. šola
1.872
14,2
15,6
13,8
4. višja šola
543
4,1
4,7
3,6
5. visoka šola
537
4,1
4,8
4,1
(128,35) (142,55)
13.156
Skupaj
Še v naprej se povečuje tudi priliv delavcev iz drugih republik in pokrajin, ki znaša v osmih mesecih letošnjega leta
10.398 delavcev v primerjavi z istim obdobjem lanskega leta,
koje znašal 9777 delavcev in letom 1977 z 8091 delavci. Priliv
se je v zadnjih dveh letih povečal skoraj za četrtino.
V času od 31. decembra 1978 do konca julija 1979 se je po
podatkih občinskih upravnih organov za notranje zadeve povečalo stalno prijavljeno prebivalstvo v SR Sloveniji za 11.668
oseb, od tega skoraj štiri petine na območju mesta v SR
Sloveniji.
Skupnosti za zaposlovanje so evidentirale v letošnjem letu
vrnitev 216 delavcev iz začasnega dela v tujini, kar je le komaj
dobra polovica od števila delavcev, ki so se v istem obdobju
leta 1978 in 1977 vrnili iz tujine in se prijavili skupnostim za
zaposlovanje (tem se priglasi približno polovica povratnikov).
V letošnjem letu se je nadalje zniževalo število nezaposlenih oseb. Relativna nezaposlenost v juliju 1979 je znašala
1,2% nasproti 1,5% v letu 1978 (število zaposlenih je 100%).
V regionalnem pogledu beležimo precejšnje razlike. Najmanjše število nezaposlenih oseb imajo gorenjske občine
(Kranj 0,4%, Tržič 0,5%), relativno najvišje število pa Ormož
9,8%, Lendava 7,5%, Lenart in Murska Sobota okoli 4,5%,
Ptuj in Slovenska Bistrica okoli 4%.
Vir: Zveza skupnosti za zaposlovanje SR Slovenije; obr. PD - prijava In kritje
potrebe
po delavcih
3
Podatki o 8-mesečnlh gibanjih Iz več razlogov (sezonski vplivi, zamude v
evidenci oz. dostavi podatkov na obr. PD Ipd.) ne morejo biti ie povsem realen
kazalec strukture novega zaposlovanja. Bolj popolna strukturna analiza bo
možna šeie na podlagi celoletnih podatkov.
4
Delež novozaposlenih delavcev s poklici ozkega profila Je znašal v letnem
povprečju 1976-1978 povprečno 39%.

poročevalec

V slovenskem poprečju se v strukturi nezaposlenih zmanjšuje delež delavcev s strokovno izobrazbo (predvsem višjo in
visoko), v ljubljanskih občinah pa se je v nekaj letih zmanjšal
delež nezaposlenih delavcev ozkega profila od 50% na manj
kot petino, delež nezaposlenih delavcev z višjo in visoko
strokovno izobrazbo pa nekajkrat povečal na desetino vseh
nezaposlenih delavcev.
Med iskalci zaposlitve je bilo v juliju 56% žensk in 43,8%
mladine. Po aprilu se povečuje število delavcev, ki prvič iščejo
zaposlitev, postopoma se veča tudi delež težnje zaposlivih
oseb.
Izredno ugodno razmerje med zaposlenimi in nezaposlenimi delavci v SR Sloveniji ne daje realne podobe stanja na
tem področju. Vse bolj so namreč prisotna kadrovska neskladja med dejansko izobraženostjo delavcev (priliv iz šol) in
potrebami oziroma strukturo združenega dela. Konjunkturne
razmere v zaposlovanju prikrivajo prave razsežnosti teh neskladij in trenutno postavljajo v ospredje le vprašanje globalne
številčne neusklajenosti v bilanci kadrov. Dejansko pa srečujemo vse. bolj ostra nasprotja in vse več motenj v tokovih
zaposlovanja. Prihaja do številnih primerov, da se delavci že
pri prvem nastopu dela zaposlujejo izven odkvirov svoje izobrazbe ali sprejemajo dela, ki zahtevajo nižjo raven strokovnega znanja.
Opozoriti velja tudi na povečanje fluktuacije v združenem
delu. Mesečni koeficient fluktuacije5 v prvih sedmih mesecih
tega leta znaša v povprečju 1,6%, kar pomeni, da je v tem
času vstopilo na delo ali prenehalo z delom 11,26% vseh
delavcev v združenem delu. V gospodarstvu skoraj 11,6% in v
negospodarstvu 10,1%. Fluktuacija se je povečala v odnosu
na isto obdobje lanskega leta za 11%.
V pogledu uresničevanja planirane rasti realnega družbenega proizvoda gospodarstva, povečanja produktivnosti dela
v združenem delu v letu 1979 in vpliva zapqslovanja ter vpliva
gospodarskih gibanj na zaposlovanje in povratnega vpliva
zaposlovanja na doseganje planiranih ciljev, ocenjujemo stanje takole:
Po ocenah Zavoda SRS za družbeno planiranje bomo v
letošnjem letu dosegli 6,4% porasta realnega družbenega
proizvoda (planirano 5%) in 3% povečanje produktivnosti
dela (planirano 2,5%).
S povečano produktivnostjo dela bo dosežen 47% delež v
prirastu družbenega proizvoda (planiran okoli 50%). Razlika,
53% delež v prirastu družbenega proizvoda, gre na račun
večje zaposlenosti. Čeprav so ta razmerja v letu 1979 dokaj
skladna z letošnjo resolucijo, močno odstopajo od planskih
usmeritev za obdobje 1976/80, kjer je delež produktivnosti
dela predviden mnogo bolj ambiciozno:
Plan
76-80

Realiz.
1977

Realiz.
1978

Realiz.
1979

6,4%

6,4%

7,5%

6,4%

57%

50

50%

47%

43%

50%

50%

53%

poveč. družb.
proizv.
delež poveč. z večjo
produktiv. dela
delež poveč. s
povečanjem
zaposlen.
5

Vir: Zavod SRS za statistiko

2. Razvoj družbenoekonomskih odnosov na
področju zaposlovanja
V mnogih sredinah delavci še niso postali nosilci pravic,
obveznosti in odgovornosti za načrtovanje in uresničevanje
politike lastnega razvoja in kadrovske reprodukcije, še vedno
kadrovsko planiranje nima potrebne strokovne in samoupravne kvalitete. Kadrovski plani so bolj priloge investicijskih in drugih načrtov, kakor pa tudi podlage za sprejemanje
ustreznih razvojnih odločitev. Kadrovske projekcije na ravni
TOZD, na ravni občine in na ravni republike med seboj niso
usklajene. Anketa, ki so jo opravili v januarju 1979 inšpektorji
dela, je pokazala, da desetina OZD nima letnih kadrovskih
planov, da četrtina nima srednjeročnih in da ima samo slaba
petina organizacij združenega dela dolgoročne plane kadrovskih potreb.
—
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V letnih napovedih potreb po novih delavcih v letu 1979 so
OZD planirale povečanje števila zaposlenih od decembra
1978 do decembra 1979 za 8,7%. Pri tem so izkazale za 30%
večje potrebe po delavcih brez strokovne izobrazbe.
Sedanja nizka struktura dela v SR Sloveniji, ki pogojuje
previsok delež potreb po delavcih z nižjo izobrazbeno ravnijo,
zahteva učinkovite in vsestranske ukrepe za prestrukturiranje
gospodarstva. To pa lahko dosežemo le z združevanjem dela
in sredstvi pri posodabljanju in modernizaciji združenega
dela in s prestrukturiranjem zaposlenih delavcev. Zato je tudi
z vidika razvojnih kadrovskih ciljev potrebno hitreje odpravljati v OZD slabo in manj kreativna produktivna dela ter se v
okviru občin in območij sporazumevati o prekvalifikacijah in
prezaposlovanju delavcev na ustvarjalnejša in akumulativnejsa dela. Samo z 1% letnim prestrukturiranjem bi iz notranjih rezerv lahko pridobili ca. 8000 delavcev letno za pokrivanje kadrovskih primanjkljajev.
Sedanja struktura del in opravil oz. s tem povezane potrebe
združenega dela po strokovnih kadrih objektivno zavira tudi
uresničevanje nekaterih temeljnih ciljev reforme izobraževanja.
Takšno stanje pa hkrati ustvarja mnoge socialne probleme,
saj slabo produktivno delo ne daje materialnih okvirjev za
pridobivanje takšnega dohodka, ki bi zadovoljeval osebne
potrebe delavcev, potrebe samoupravnih sredin in družbenopolitičnih skupnosti.
Februarja 1980 bo minilo 4 leta, odkar je podpisan družbeni
dogovor o minimalnih standardih za življenjske irt kulturne
razmere pri zaposlovanju delavcev. Ocenjujemo, da še vedno
približno 30% OZD v Sloveniji ni pristopilo k občinskim sporazumom ter da okoli 35% OZD določil o minimalnih standardih
ni vgradilo v svoje samoupravne akte.
Namen družbenega dogovora rn samoupravnih sporazumov o minimalnih standardih je bil zagotoviti lažje vključevanje delavcev v novo življenjsko in delovno okolje, uspešno
uresničevanje njihovih samoupravnih pravic ter celovito uresničevanje ustavnega položaja delovnega človeka v združenem delu. Drugače povedano, minimalni standardi so poleg
drugega družbena norma za odpravljanje pomembnejšega
vidika neupravičenih socialnih razlik.
Tam, kjer po štirih letih organizirane družbene akcije še
vedno niso zagotovljeni minimalni standardi delavcem, je
okrnjeno uresničevanje samoupravnih pravic prizadetih delavcev, niso odpravljene neupravičene socialne razlike in še
delujejo ostanki podjetniško-dobičkarske miselnosti.
Že v februarju t. I. je Inštitut za ekonomiko investicij ZB
Ljubljanske banke opozoril na premalo poglobljeno obravnavanje kadrovskih potreb pri sprejemanju investicijskih odločitev. V okviru večjih programov, ki so bili predloženi v obravnavo inštitutu 1978 in v začetku 1979 s področja industrije in
kmetijstva je predvidenih 15.628 novih zaposlitev. Nekateri
investitorji se zadovoljujejo s pavšalnimi ugotovitvami, da
bodo delavce dobili s prestrukturiranjem in iz šol in pri tem ne
razpolagajo s potrebnimi analizami in programi za pridobivanje delavca. V takih primerih odločitve niso sprejete med
delavci v TOZD na podlagi celovite presoje družbene primernosti investicije in se z njimi tudi ne zagotavlja uresničevanje
cjljev kadrovske politike in politike produktivnega zaposlovanja ter spoštovanje družbeno dogovorjenih minimalnih standardov pri zaposlovanju delavcev.
Občinske skupnosti za zaposlovanje, ki so bile ustanovljene
koncem leta 1978, postopoma uveljavljajo svoje družbene
naloge in so v številnih občinah pobudnice širše in poglobljene razprave o problematiki zaposlovanja. Z razvijanjem
kadrovske funkcije v združenem delu in samoupravnih delegatskih odnosov v skupnostih za zaposlovanje, morajo delavci v teh skupnostih doseči še bolj sistematično in celovito
usklajevanje elementov razvoja kadrov in zaposlovanja med
TOZD v občini in med občinami.
II.
3. Povpraševanje po zaposlitvi v letu 1980
V letu 1980 bo okoli 29.000 prebivalcev SR Slovenije na
novo iskalo zaposlitev.
V tej kadrovski ponudbi predstavlja pretežni del delavcev
priliv iz šol. Ocenjujemo, da se pnffv iz šol v zaposlitev ne bo
XXVIII

bistveno spremenil v odnosu na obdobje 1976-1978 in da bo
znašal okoli 26 do 27.000 delavcev: Struktura tega priliva bo
naslednja: 13% delavcev z višjo in visoko strokovno izobrazbo, 17% delavcev s 4-letno strokovno izobrazbo, 35,5%
delavcev s poklicno izobrazbo in 34,5% delavcev s poklici
ozkega profila.
Druge kadrovske vire iz območja SR Slovenije predstavljajo: priliv delavcev iz kmetijstva, nezaposleni delavci in invalidne osebe ter delavci na začasnem delu v tujini.
Priliv iz kmetijstva je znašal v preteklem obdobju okoli 1000
delavcev in bo predvidoma tak tudi v letu 1980. Glede na to,
da je stopnja nezaposlenosti v SR Sloveniji že izredno nizka
(1,2%), ni računati, da bi lahko z nadaljnjim zniževanjem
brezposelnosti pridobili nove delavce. Z učinkovitejšim delovanjem in uresničevanjem sprejetih sklepov bomo v letu 1980
usposobili za zaposlitev 500 invalidnih oseb ter zaposlili okoli
1000 delavcev, ki se bodo vrnili z začasnega dela v tujini.
Po dosedanjih ugotovitvah lahko ocenjujemo, da prihajajo
iz kmetijstva predvsem delavci s poklici ozkega profila, v
strukturi invalidnih oseb je 60-70% delavcev takšne usposobljenosti, med delavci na začasnem delu v tujini pa jih je okoli
polovica s poklici ozkega profila.
4. Potrebe združenega dela po delavcih
Organizacije združenega dela načrtujejo zaposlitev novih
delavcev zaradi nadomestitve tistih, ki jim preneha delo in
zaradi povečanja svoje dejavnosti.
Zaradi upokojitve delavcev, smrti, odselitev in drugih vzrokov za prenehanje dela se bo v letu 1980 v združenem delu SR
Slovenije sprostilo okoli 1,5-1,8% vseh del in opravil. Večji
del odliva, tj. okoli 10.000 delavcev, bo nastal zaradi starostnih in invalidskih upokojitev, preostali manjši del, tj. okoli 2 do
4000 delavcev pa zaradi smrti, odselitev in drugih vzrokov.
Dosedanje izkušnje kažejo, da se velika večina takin prostih
del ponovno zasede. Na tej podlagi ocenjujemo, da bi se ob
sedanjih trendih zaposlovanja za nadomestitev teh potreb
lahko zaposlilo približno 12 do 14.000 novih delavcev. Z
družbenimi prizadevanji, da se z boljšo organizacijo dela in
racionalnejšo razporeditvijo delavcev aktivirajo tudi notranje
rezerve, pa bi se lahko nadomestne potrebe znižale na okoli
10 do 12.000 delavcev.
Načrtovanje potreb po novih delavcih zaradi povečanja
dejavnosti oziroma večjega obsega dela je potrebno tudi v
letu 1980 usklajevati z razpoložljivimi kadrovskimi potenciali,
predvideno rastjo družbenega proizvoda, strukturo tehnološke opremljenosti združenega dela, razpoložljivimi sredstvi za
širitev in izboljšavo materialne osnove dela in vplivi vseh teh
elementov na investicije, ki so še v teku in ki so marsikje
delovno intenzivne. Brez dodatnih ukrepov in družbene aktivnosti ter glede na dosedanja gibanja zaposlovanja, ko se še
niso dovolj uresničevali kvalitetni dejavniki, predvsem v smeri
večje storilnosti dela, ocenjujemo, da bi se stopnja rasti zaposlenosti v letu 1980 povečala za okoli 2,8-3%.
V okviru težavnejših družbenoekonomskih pogojev gospodarjenja v letu 1980, predvidene 4 odstotne stopnje rasti
realnega družbenega proizvoda, predvidenega 4 odstotnega
povečanja industrijske proizvodnje, stabilizacijskega obnašanja na vseh ravneh združenega dela, pa lahko z učinkovitejšimi družbenimi prizadevanji dosežemo povečanje zaposlenosti v družbenem sektorju združenega dela samo za okoli
2,5%. Ob taki stopnji rasti bi znašale dodatne potrebe okoli
20.000 delavcev. Le tako bi zagotovili vsaj minimalni porast
produktivnosti dela, oziroma ustvarjanje višjega dohodka na
zaposlenega v SR Sloveniji.
V letu 1980 v SR Sloveniji ne bodo aktivirane večje investicije oziroma odprta večja gradbišča, ki bi zahtevala občutnejše povečanje števila delavcev. Kljub temu bo uresničitev za
prihodnje leto predvidene stopnje povečanja zaposlenosti
okoli 2;5% zahtevala organizirane družbene napore za hitrejše uresničevanje dolgoročnih kadrovskih ciljev in uveljavljanje kvalitativnih dejavnikov pri gospodarjenju z živim delom. Če v tem letu ne bomo začeli učinkoviteje odpravljati
nesorazmerij med izobrazbeno strukturo delavcev, ki prihajajo iz šol, in potrebami združenega dela ter presegati naše
togosti pri poklicni in prostorski mobilnosti delavcev, bo
prišlo kmalu do večjih motenj v procesih zaposlovanja in do
povečevanja nezaposlenosti, predvsem pri strokovno izobraporočevalec

ženih kadrih. Sedanja raven razvitosti slovenskega združenega dela zahteva namreč pri porastu zaposlenosti za 2,5%
samo okoli 52-53% oziroma 17-18.000 strokovnih delavcev
letno, medtem ko je letni priliv teh delavcev v zaposlitev z
območja SR Slovenije že presegel to število in se še nadalje
razmeroma hitro povečuje.
5. Kadrovski primanjkljaji
Z ozirom na skupne potrebe združenega dela po novih
delavcih v letu 1980, ki bodo znašale okoli 32 do 34.000
delavcev, in kadrovsko ponudbo z območja SR Slovenije, ki
bo dosegla okoli 29.000 tisoč delavcev, bi lahko ocenili slovenski kadrovski primanjkljaj v prihodnjem letu na približno 3
do 5000 delavcev. Iz ocene strukturnih značilnosti ponudbe in
potreb je možno zaključiti, da predstavljajo celotni primanjkljaj delavci s poklici ozkega profila, ki jih bomo zagotovili z mehaničnim prilivom iz drugih republik in pokrajin.
Tako kot doslej pa bo ob upoštevanju poklicnih in prostorskih neskladij med ponudbo in potrebami, s katerimi moramo
realno računati tudi v letu 1980, nujen iz istega vira tudi
določen mehanični priliv strokovnega kadra. Delež tega v
celotnem prilivu iz drugih republik se giblje okoli ene tretjine.
Na tej podlagi ocenjujemo, da bo navedeni kadrovski primanjkljaj višji še za okoli 1 do 2000 delavcev, kar pomeni
skupaj torej največ 7000 delavcev.
III.
6. Program družbene akcije
Pri programiranju družbene akcije na področju zaposlovanja izhajamo iz dejstva, da je zaposlovanje neposredno povezano z odločitvami o organiziranosti že obstoječe dejavnosti
TOZD in delovnih skupnosti ter še posebej z odločitvami o
vseh novih vlaganjih. Racionalnost teh odločitev, primerna
opremljenost dela in organiziranost dela, so neposredna
osnova za družbeno aktivnost na področju zaposlovanja.
V letu 1980, t. j. v zadnjem letu tekočega srednjeročnega
obdobja in hkrati v letu priprav na obdobje 1981-1985, je
potrebno doseči znatnejši napredek pri razvijanju in uveljavljanju samoupravnega družbenega planiranja kadrogskih potreb in razvoja kadrov, tako z vidika razvoja samoupravnih
odnosov in samoupravnega sporazumevanja pri oblikovanju
in izvajanju politike zaposlovanja, kakor z vidika razvoja strokovnih osnov, ki omogočajo delavcem samoupravno urejanje
tega področja.
Delavci v organizacijah združenega dela in delovnih skupnostih morajo pri načrtovanju novih zaposlitev izhajati iz
zaposlitvenih bilanc, ki jih bodo pripravili v vsaki organizaciji
združenega dela in usklajevali v skupnostih za zaposlovanje,
seveda vse to v skladu z možnostmi in potrebami, ki so
pomembni z vidika celovitega razvoja na nivoju TOZD, OZD in
družbenopolitičnih skupnosti.

V ta okvir sodijo družbena prizadevanja za posodabljanje
tehnologije in modernizacijo dela, boljše izkoriščanje proizvodnih sredstev in delovnega časa in aktiviranje drugih notranjih rezerv v smeri produktivnejše zaposlenosti; za odpravljanje slabo produktivnih in nekreativnih d6l in opravil, prestrukturiranje združenega dela, prekvalifikacijo in prezaposlovanje
delavcev znotraj delovnih organizacij, občin in območij; za
urejanje delovnih in življenjskih pogojev, ustrezno vrednotenju proizvodnega dela in pogojev v katerih se opravlja, v cilju
obvladovanja nezaželene fluktuacije in še zlasti bega proizvodnih delavcev na režijska in administrativna dela; za organiziran pristop k nenehnemu izpopolnjevanju izobrazbene ravni
delavcev z izobraževanjem iz dela, ob delu, specializacijo in
drugimi oblikami izobraževanja.
Posebej je potrebno zaostriti odgovornost samoupravnih
organov pri zaposlovanju administrativnih in režijskih delavcev v OZD, delovnih skupnostih in strokovnih službah SIS.
Delavci v OZD in njihovi delegati v organih gospodarskih
zbornic in bank morajo imeti poseben selektiven pristop pri
načrtovanju in pri družbenem vrednotenju investicijskih vlaganj tudi z ozirom na dolgoročno usmeritev razvoja kadrov in
na probleme zaposlovanja.
V skupnostih za zaposlovanje bodo delavci z učinkovitejšim
samoupravnim sporazumevanjem usklajevali svoje kadrovske
interese in potrebe po novih delavcih, sprejemali zaposlitvene
bilance občine in območja, razvijali strokovno delo tako, da
bodo lahko tekoče spremljali uresničevanje ciljev kadrovske
politike in produktivnega zaposlovanja ter dajali pobude in
sprejemali ukrepe za doseganje načrtovanih ciljev, za prekvalifikacijo in prezaposlovanje delavcev iz manj produktivnih del
na bolj produktivna v okviru občine in območja in za delovno
angažiranje vseh kadrovskih rezerv v občinah.
V skupnostih za zaposlovanje bodo delavci presojali tudi
primernost večjih investicijskih programov z ozirom na dogovorjene zaposlitvene bilance in minimalne standarde za življenjske in kulturne potrebe delavcev.
V letu 1980 je potrebno doseči večji napredek pri realizaciji
ciljev družbenega dogovora in samoupravnih sporazumov o
minimalnih standardih za življenjske in kulturne pogoje pri
zaposlovanju delavcev ter pri vključevanju delavcev tistih
OZD, ki k sporazumom še niso pristopili.
Vsi udeleženci samupravnih sporazumov iri družbenega
dogovora morajo dosledneje spoštovati zahtevo in v okviru
svoje družbene vloge prispevati k njeni izvedbi, d& OZD in
delovna skupnost, ki ne izpolnjuje vsaj minimalnih standardov, ne more povečevati svoje zaposlenosti.
Glede na dejstvo, da je živo delo najvažnejši dejavnik v
vsakem delovnem procesu, naj delavci v TOZD, OZD in delovni skupnosti ne samo ob zaključnih računih, ampak tudi ob
periodičnih obračunih, t. j. sočasno z analizo' ekonomskih,
tehnoloških in finančnih vidikov, analizirajo izvajanje tudi
svojih planov zaposlovanja oziroma ocenjujejo racionalnost
izrabe živega dela.

OCENA GLOBALNE PONUDBE IN POTREB PO DELAVCIH V SR SLOVENIJI

I, PONUDBA DELAVCEV:
CELOTNA PONUDBA (1 + 2)
1. ŠOLSKI DELOVNI KONTINGENT
2. DELOVNE REZERVE
- iz kmetijstva
- priliv delavcev z zač. dela v tujini
- uspos, invalidov za zaposlitev
POTREBE PO DELAVCIH
SKUPNE KADROVSKE POTREBE*
- dodatne potrebe
- nadomestne potrebe

1976-1978

ocena
1979

ocena
1980

v tisočih
ocena
0
1979-1980

28,7
26,6
2,1
1,0
0,7
0,4

29,0
26,5
2,5
1,0
1,0
0,5

29,0
26,5
2,5
1,0
1,0
0,5

29,0
26,5
2,5
1,0
1,0
0,5

37.4
25.5
11.9

37,7-40,0
26,4
11,3-13,6

31,7-34,0
20,0
11,7-14,0

34,7-37,0
23,2
11,5-13,8

5,7-8
2,7-5,0
8,7-11
■8,7
III. KADROVSKI PRIMANJKLJAJ
Za obdobje 1976-1978 temelji izračun dodatnih potreb po kadrih na doseženi povprečni letni stopnji rasti zaposlenosti 3,7% in
oceni nadomestnih potreb po kadrih na povprečni letni stopnji naravnega odliva iž zaposlitve 1,7%. V oceni skupnih kadrovskih
potreb za leto 1979 sta upoštevani stopnji 3,5% za dodatne in 1,5-1,8% za nadomestne potrebe po kadrih. V oceni za leto 1980
pa je vzeta ista variantna stopnja za nadomestne ter stopnja 2,5% za dodatne potrebe po kadrih.
poročevalec
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DELAVCI V ZDRUŽENEM DELU AVGUSTA 1979
PRILOGA

PANOGE
DEJAVNOSTI
Elektrogospodarstvo
Pridobivanje premoga
Proizv. naftnih derivatov
Črna metalurgija
Pridob. rud. barv. kovin
Proizv. barvastih kovin
Predelava barvastih kovin
Proizvodnja nekov. rudnin
Predelava nekov. rudnin
Predelava kovin
Strojegradnja
Proizv. prometnih sredstev
Ladjedelništvo
Proizv. elek. stroj. apar.
Proizv. baz. kem. izdelkov
Predelava kem. izdelkov
Proizvodnja kamna in peska
Proizvodnja grad. material.
Proizv. žag. lesa in plošč
Proizv. konč. les. izd.
Proizv. in predel, papirja
Proizv. preje in tkanin
Proizv. konč. tekst. izd.
Proizv. usnja in krzna
Proizv. obutve in galant.
Predelava kavčuka
Proizv. živil, proizvod.
Proizvodnja pijač
Proizvodnja krmil
Proizv. in pred. tobaka
Grafična dejavnost
Proizv. raznovrstnih izd.
INDUSTRIJA IN RUDARSTVO
KMETIJSTVO IN RIBIŠTVO
GOZDARSTVO
VODNO GOSPODARSTVO
GRADBENIŠTVO
PROMET IN ZVEZE
TRGOVINA
GOSTINSTVO IN TURIZEM
OBRT. IN OSEB. STOR.
STAN.-KOM. DEJ. IN UREJ.
NASELIJ IN PR.
FINANCE IDR. POSL. ST.
GOSPODARSTVO
IZOB., ZNANOST
KULT. IN INFORMAC.
ZDRAV. IN SOC. VAR.
DRUŽBENOPOL. SKUP., SIS
IN DRUŽBENOPOL. ORGANIZ.
NEGOSPODARSTVO
Vir: Statistične informacije Zavoda SRS za statistiko
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Število
zaposlenih
delavcev
avgust 79
7.792
8.907
573
8.467
559
1.898
2.675
996
7.612
38.843
20.515
23.707
360
45.792
4.887
16.153
1.266
9.930
8.020
27.248
9.199
20.176
31.967
3.834
10.524
4.345
16.856
4.591
583
653
5.883
3.468
348.343
11.123
7.941
1.705
73.113
42.926
76.461
22.673
26.372

Porast zaposlenosti
l-VIII 1979
l-VIII 1978
98,3
101,8
102.4
101.7
94,7
81,7
70,1
106,6
104.2
105.3
113.8
102.5
85,5
105.5
104.6
101.7
101.0
104.9
101,3
99,5
100.7
96,7
101.1
94.3
102,6
106.3
98.4
104,6
109.8
89,4
101,5
106,5
102,1
104.5
96,4
109.4
103.9
105,3
104.6
102.5
107,0

Porast zaposlenosti
l-VIII 1978
l-VIII 1977
103,0
99.3
98.0
78.7
94.8
93.2
107,5
86.4
114.2
107.3
104,5
104.2
119,0
102.4
116,9
103.5
79,4
103.0
108,9
97,7
101,9
104,9
100.1
91.9
97,7
94.3
109.3
100.4
94.1
99.7
98.8
112.6
102.2
94.2
98,7
100.3
99,7
105,9
103.7
106,3
116,9

Porast zaposlenosti
VIII 1979
XII 1978
96,8
100,4
104,4
101,0
99,3
100,0
72.3
99.7
102.2
107.3
105,7
100.4
103.7
102,4
104,6
101.3
104.0
104.1
98.4
100.4
96.8
99.9
99.5
100.3
102.8
106,6
100.4
113.5
97.6
90.4
101.5
99.5
101.6
105.4
99.6
126,3
103,6
103.0
104.1
106,3
104,1

11.904
29.680
652.241

103,0
113,5
103,4

118,3
115,7
103,5

101.5
109.6
102,9

43.708
43.476

102,7
104,4

104.2
111.3

96,9
101,1

27.880
115.064

102,1
103,2

109,1
107,9

101,1
99,4

PREGLED ZAPOSLENOSTI TER RELATIVNE BREZPOSELNOSTI PO OBČINAH V JULIJU 1979
PRILOGA II

OBČINA
CELJE
Laško
SI. Konjice
Šentjur
Šmarje
Žalec
KOPER
II. Bistrica
Izola
Piran
Postojna
Sežana
KRANJ
Jesenice
Radovljica
Šk. Loka
Tržič
LJUBLJANA
Cerknica
Domžale
Grosuplje
Hrastnik
Idrija
Kamnik
Kočevje
Litija
Logatec
Ribnica
Trbovlje
Vrhnika
Zagorje
MARIBOR
Lenart
Ormož
Ruj
SI. Bistrica
M.SOBOTA
G. Radgona
Lendava
Ljutomer
N. GORICA
Ajdovščina
Tolmin
N. MESTO
Črnomelj
Metlika
T rebnje
SEVNICA
Brežice
Krško
VELENJE
Dravograd
Mozirje
Radlje
Ravne
SI. Gradec
SLOVENIJA
CE
KO
KR
H
C/3
LJ
O
MA
Z
0MS
3
NG
*
M
NM
SE
VE
Vir: Zveza skupnosti za zaposlovanje

Relativna

Število
poslenih
delavcev v
juliju 1979
38.567
5.572
6.765
3.224
6.624
11.448
19.946
4.676
5.768
7.084
8.074
8.358
31.745
14.967
12.622
14.878
6.054
180.578
5.582
12.532
6.972
4.777
6.202
10.166
7.968
4.627
2.717
3.187
10.442
4.731
4.929
93.567
2.202
3.156
17.069
7.790
16.918
6.613
6.320
5.015
26.393
7.078
6.531
24.233
6.022
3.037
4.284
5.128
6.201
9.700
23.201
2.664
3.998
4,700
11.628
6.438
781.668

Porast zaposlenosti
I—VII 1979
I—VII 1978
102,3
102,9
105.0
108,8
107.3
105.4
99.3
99,1
105.6
103.5
102.1
102,8
100,1
103.7
103,4
101.4
102,7
104.3
103,0
104,0
105.5
99.4
103.5
99,9
107.0
103.4
101.1
100.5
106,1
101,0
103,4
103,0
110,0
104.0
103.1
104.6
108.3
106,1
104,1
106.4
104.6
101.7
103.5
101.4
106,1
111,7
105.1
101.7
105.2
105.5
107,0
104,0
102.2
103.8
100.3
107,0
103.6

Porast zaposlenosti
VII 79
XII 78
100,6
102.0
102,6
101,6
102.1
102.3
100,0
102.2
104,0
106,6
102.0
102,6
100.2
100.1
101,1
103.0
100.4
101.6
101,8
102.1
104.1
97,9
102.7
101.0
102.3
101.8
99,6
102.2
102.1
100,1
98,4
102.0
103.4
103,8
101.8
102.1
102.5
107.6
101.9
104.0
100.3
102,8
100.7
101,3
101.1
97,8
102,5
101,7
100.3
102.4
104.2
100,0
102.5
102,0
101.3
102.4
101,7

brezposelnost
v juliju 1979
06
0,9
0,9
2.3
2.4
0,8
1,4
3.4
1.5
1.6
1.0
1.4
0,4
0,8
0,9
0,6
0,5
0,6
1.1
1,1
1,1
0,7
0,7
0,9
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SOCIALISTIČNA REPUBLIKA SLOVENIJA
Odbor udeležencev dogovora o temeljih družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1976-1980

OSNUTEK PREGLEDA
pomembnejših nalog in ukrepov, ki jih
udeleženci dogovora o temeljih
družbenega plana SR Slovenije za obdobje
1976-1980 nameravajo izvajati v letu 1980
ter pobude odbora udeležencev v zvezi z
izvajanjem sprejetih obveznosti

UVODNO POJASNILO
Trinajsti člen Zakona o temeljih sistema družbenega
planiranja in o družbenem planu Jugoslavije zavezuje
vse nosilce družbenega planiranja, da ob analiziranju
uresničevanja njihovih srednjeročnih planov, določijo v
skladu s cilji in nalogami, ki jih plan postavlja, konkretne
naloge za prihodnje plansko leto ter sprejmejo smernice
za ustrezne ukrepe, s katerimi je treba nastopiti v prihodnjem letu za uresničevanje srednjeročnega plana.
V skladu z omenjenimi določili Zakona so tudi udeleženci dogovora o temeljih družbenega plana Slovenije
pripravili programe nalog in ukrepov za izvajanje sprejetih obveznosti v dogovoru za obdobje 1976-1980 v letu
1980. Glede na nalogo Odbora udeležencev dogovora,
da ob spremljanju uresničevanja dogovora daje udeležencem pobude za skupne in posamične naloge in
ukrepe, da se zagotovi izvajanje sprejetih obveznosti, je
Odbor obravnaval informacijo udeležencev dogovora o
njihovih planskih nalogah v naslednjem letu.
Te naloge je Odbor obravnaval istočasno z ugotovitvami analize uresničevanja dogovora v letih 1976-1978
in z oceno njegovega izvajanja v letu 1979 in 19801,
upoštevajoč tudi mnenje republiških komitejev in sekretariatov ter mnenja, ki so prisotna v splošnih združenjih
na področju gospodarstva. Upošteval je tudi naloge in
ukrepe v osnutku resolucije o politiki izvajanja družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1976-1980, da bi
tako imel pred seboj celoto nalog in ukrepov za uresničevanje planskih ciljev v letu 1980.
Na osnovi te obravnave Odbor predlaga udeležencem
dogovora da zaradi čim uspešnejšega izvajanja dogovora v celoti, sprejmejo v svoje letne programe nalog in
ukrepov za leto 1980 še nekatere dodatne naloge in
ukrepe.

Tako predstavlja to gradivo pregled pomembnejših
nalog in ukrepov, ki naj bi jih udeleženci dogovora na
podlagi svojih letnih aktov izvedli v letu 1980 v cilju
uresničevanja obveznosti, ki so jih sprejeli v dogovoru.
Kolikor se udeleženci dogovora s pobudami odbora ne
strinjajo, bodo o tem obvestili Odbor zaradi skupnega
nadaljnjega razčiščevanja.
Vsekakor je vredno opozoriti, da programi nalog in
ukrepov za izvajanje srednjeročnega plana v prihodnjem
letu, ki jih sprejemajo nosilci planiranja, in s tem tudi
podpisniki dogovora, niso togi, fiksni programi. Programe je treba, glede na spreminjajoče razmere in glede
na probleme ki izstopajo, sproti dograjevati in po potrebi
tudi spreminjati, da bi čim učinkoviteje in hitreje uresničevali v dogovoru sprejete obveznosti.
Predloženi pregled nalog in ukrepov bo še predmet
obravnav Odbora udeležencev dogovora, ko bo dopolnjen tudi z nalogami tistih podpisnikov dogovora, ki doslej še niso poslali svojih prispevkov in ko bodo obravnavana stališča podpisnikov dogovora do nalog, ki jim
jih predlaga odbor udeležencev dogovora za leto 1980 v
zvezi z izvajanjem sprejetih obveznosti za obdobje
1976-1980.
Odbor udeležencev dogovora bo konec novembra
1979 obravnaval tudi naloge pri uresničevanju dogovora
o temeljih družbenega plana SR Slovenije za obdobje
1976-1980 v letu 1980, za področje družbenih dejavnosti.
Podpisniki dogovora s področja družbenih dejavnosti
bodo namreč poročila o izvajanju svojih obveznosti in
program nalog za leto 1980 posredovali odboru udeležencev dogovora šele v novembru 1979.
Vsi podpisniki dogovora o temeljih družbenega plana
SR Slovenije za obdobje 1976-1980 bodo v letu 1980
nadaljevali z izvajanjem sprejetih obveznosti pri čemer
se bodo osredotočili na uresničevanje zlasti naslednjih
nalog:

t£1gS
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Omenjeno analizo Je izdelal Zavod SR Slovenije za družbeno planiranje
na osnovi poročJI udeležencev dogovora ler nekaterih statističnih podatkov
in podatkov SDK.
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ENERGETIKA
Pri uresničevanju obveznosti in izvajanju družbenega plana
Slovenije bodo nosilci planiranja na področju energetike izvajali v letu 1980 naslednje pomembnejše naloge:
Združena elektrogospodarska podjetja Slovenije bodo konec leta pričela s poskusnimi zagoni NE2 Krško, nadaljevala z
izgradnjo objektov II. faze 380 kV mreže ter ostale prenosne
in distribucijske mreže. V okviru dogovorjenih večjih objektov
kontinuitete se bodo nadaljevala dela na Hidroelektrarni Solkan in Termoelektrarni - toplarni Ljubljana II ter začelo z
gradnjo Hidroelektrarne Mavčiče. V okviru dogovorjenega
programa in v skladu z načeli varovanja okolja se bo nadaljevala avtomatizacija obstoječih in izgradnja novih malih hidroelektrarn. V premogovnikih v Zasavju in Velenju se bodo
zaključila v Sporazumu predvidena dela in pričelo z vlaganji v
sodobnejšo opremo. Pričela se bo izgradnja predelovalnega
obrata rudnika urana v Žirovskem vrhu.
Združena elektrogospodarska podjetja Slovenije bodo v
sodelovanju z OZD za prodajo premoga, zaradi dolgoročne
zagotovitve manjkajočih količin električne energije in premoga po letu 1980, pripravila samoupravne sporazume o
združevanju dela in sredstev z elektrogospodarstvi SR BiH in
SAP Kosovo ter nadaljevala s pripravami na izgradnji nuklearne elektrarne II. v SR Hrvatski.
Z učinkovitejšim izvajanjem sprejetih ukrepov za racionalno
pridobivanje, transformacijo, transport in porabo energije ter
z boljšim gospodarjenjem, bodo združena Elektrogospodarska podjetja Slovenije izboljšala reprodukcijsko sposobnost.
Na tej osnovi in s povišanjem cen električne energije in cen
premoga, bo zmanjšan delež kompenzacij pri pokrivanju stroškov enostavne reprodukcije.
Republiški komite za energetiko, Samoupravna interesna
skupnost elektrogospodarstva in Samoupravna interesna
skupnost za nafto in plin se bodo zavzemale, da bodo OZD v
okviru industrije in trgovine zagotavljale najmanj 30-dnevne
zaloge premoga, pred nastopom 4. kvartala.
Republiški komite za energetiko, Splošno združenje za
energetiko, Samoupravna interesna skupnost elektrogospodarstva in Samoupravna interesna skupnost za nafto in plin
ter ostali podpisniki se bodo zavzeli za dosledno izvajanje
nalog Družbenega dogovora o ukrepih in aktivnostih za racionalno proizvodnjo in porabo energije, ter predpisov za varčevanje s tekočimi gorivi. Ukrepi varčevanja bodo sprejeti tudi
pri porabi električne energije. Posebna skrb bo posvečena
izboljšani toplotni zaščiti novih in3 obstoječih zgradb ter racionalni porabi energije v industriji.
Republiški komite za energetiko bo v sodelovanju z Združenim elektrogospodarstvom Slovenije, Samoupravno interesno skupnostjo elektrogospodarstva in Samoupravno interesno skupnostjo za nafto in plin dopolnil program ukrepov za
stimuliranje varčevanja in racionalnega gospodarjenja z energijo.
Poslovna skupnost za gazifikacijo Slovenije in Petrol TOZD zemeljski plin bosta dokončala gradnjo plinovodnega
sistema do pomembnejših dogovorjenih odjemalcev (Krak
Trojane-Zasavje). Dokončala se bodo dela na priključitvi porabnikov zemeljskega plina, ki naj bi v letu 1980 dosegli okoli
600 mio Nm3 odjema.
INA-Nafta Lendava bo pričela z gradnjo II. faze rafinerije v
Lendavi z letno kapaciteto 2 mio ton predelave nafte. Sredstva
bodo s samopupravnimi sporazumi zagotovili vlagatelji iz SR
Slovenije, SR Hrvatske, poslovne banke in tuji dobavitelji
opreme.
Poslovna skupnost za izgradnjo industrijske cone v Kopru
iri Poslovna skupnost za gazifikacijo bosta pripravili projekt
za terminal, tekočega naftnega plina in študijo terminala za
sprejem utekočinjenega zemeljskega plina v Kopru z začetno
zmogljivostjo 1,5 mlrd Nm3.
Interesna skupnost za nafto in plin, Petrol, Istra-benz, plinarne in INA-Zagreb bodo pripravili samoupravni sporazum o
dolgoročni oskrbi SR Slovenije s tekočimi gorivi na dohod1
Daljnovod Kriko-Ljubljana, Dlvača-ltallja, RTP 380/110 kV Kranj In RTP
380
kV Podlog.
3
V ta namen bo pripravil predlog zakona, ki bo zavezoval vse proizvajalce
množičnih energetskih troftil, da označijo porabo energije posameznih trosil, jo potrdijo z atestom in navodilom za racionalno rabo.
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kovnih osnovah in se zavzemali za njegovo sklenitev, Petrol in
INA-Zagreb pa samoupravni sporazum o skupnih raziskavah
nahajališč nafte in zemeljskega plina doma in v tujini. Prav
tako naj bi Petrol z dobaviteljem iz Alžira po predhodnem
dogovoru republik in pokrajin sklenil dolgoročno pogodbo o
dobavi zemeljskega plina.
Z Gospodarsko zbornico Slovenije in s poslovnimi bankami
bo Republiški komite za energetiko z ukrepi podpiral razvoj
industrijske proizvodnje izolacijskega materiala in proizvodnjo naprav za koriščenje sončne energije ter zagotovil možnost za njihovo hitrejše uvajanje v široki porabi, posebej
izboljšavo toplotne zaščite zgradb in uporabo sončnih kolektorjev za sanitarno vodo ter toplotnih črpalk.
Republiški komite za energetiko, Samoupravna interesna
skupnost elektrogospodarstva, Samoupravna interesna skupnost za nafto in plin, Raziskovalna skupnost Slovenije (v
njenem okviru Področne raziskovalne skupnosti) in Združena
elektrogospodarska podjetja Slovenije bodo spodbujali in
usmerjali raziskave na podlagi dolgoročne raziskovalne
usmeritve in plana raziskav do leta 1985 ter v tem okviru
pričeli zlasti z intenzivnejšimi raziskavami zalog, premoga,
nafte, zemeljskega plina in drugih nosilcev primarne energije.
Sprejeli bodo kriterije in merila za programiranje toplifikacije.
Republiški komite za energetiko, Interesna skupnost za
nafto in plin bodo z večjimi porabniki in distributerji tekočih in
plinastih goriv proučili možnost zagotovitve zemeljskega
plina in tekočega naftnega plina iz držav v razvoju ob zagotovitvi ekonomskega sodelovanja na bilateralni osnovi. Proučili
bodo tudi možnost za dobavo plina na osnovi premoga iz SR
BiH in SAP Kosovo ter možnost vplinjevanja premoga v Sloveniji.
Republiški komite za energetiko bo sodeloval v zveznih
organih pri pripravi ukrepov za racionalno uporabo vseh vrst
energije, ter predlagal ukrepe za varčevanje električne energije na ravni Jugoslavije.
Samoupravna interesna skupnost elektrogospodarstva, Samoupravna interesna skupnost za nafto in plin bodo skupaj z
Republiškim komitejem za energetiko sodelovali pri uskladitvi
samoupravne organiziranosti energetskega gospodarstva z
določili Zakona o združenem delu in zakona o osnovah svobodne menjave dela.
PROMETNA INFRASTRUKTURA
SOZD Železniškega gospodarstva Ljubljana bo v okviru
programa modernizacije glavnega železniškega križa izvajala
dela na rekonstrukciji železniških vozlišč na Jesenicah (postavljeno bo 25 tirov, 60 kretnic, vozna mreža nad tiri, vmesne
SVTK naprave, pričeli bodo z gradnjo skladišč, centralne
postavljalnice in remize za električna vozila), v Sežani (II. faza
izgradnje tirnih naprav-postavili bodo 14 tirov 26 kretnic,
vozno mrežo nad tiri, vmesne SVTK naprave, pričeli bodo z
gradnjo centralne postavljalnice in delavnice za popravilo
voz) in v Mariboru-Tezno (I. faza tirnih naprav - postavljeno
bo 15 tirov, 37 kretnic, vozna mreža nad tiri, vmesne SVTK
naprave, pričeli bodo z gradnjo prometnega urada in centralne postavljalnice). Nadaljevala se bo gradnja I. faze kontejnerskega terminala v Ljubljani (zgrajeni bodo 3 tiri, nakladalna klančina s platojem za kontejnere, dobavljeno bo portalno dvigalo). Tekla bodo tudi nadaljna dela na remontih
železniških prog za usposabljanje le-teh za večje osne pritiske
(usposabljanje okoli 55 km prog prometnega križa ŽG Ljubljana za najmanj 20 tonski osni pritisk, stranskih prog pa za
najmanj 18 tonski osni pritisk), obnovljeno bo okoli 25 km
proge Pragersko-Središče ter s tem usposobljene za 20 tonski osni pritisk. Rekonstruirani bodo tiri na postajah Ptuj,
Moškanjci in Ormož. Nadaljevalo se bo vgrajevanje signalno
varnostnih in telekomunikacijskih naprav, avtomatizacija prometa z izgradnjo avtomatskega progovnega bloka, vgrajevanje avtomatskih naprav in naprav za daljinsko vodenje prometa in sicer nadaljevanje gradnje radio dispečerskega sistema na območju ŽG Ljubljana, postavljeno bo daljinsko
upravljanje proge Divača-Koper, končala se bo avtomatizacija zavarovanja cestnih prehodov na odseku Ljubljana-Dobova ter nadaljevala na prehodih na odseku Zidani most-CeIje, vgrajevale se bodo avtostop naprave na odsekih Ljubljana-Dobova in Zidani most-Šentilj, potekala bo izgradnja signalnovarnostnih in telekomunikacijskih naprav na postajah
Rače, Celje-Čret, Maribor, Divača I. faza, Rodnik in Blanca,
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položen bo telekomunikacijski kabel na odseku Divača-Sežana in gradile se bodo nove železniške telefonske centrale v
Mariboru, Jesenicah in v Sežani.
Republiška skupnost za ceste bo usmerjala razpoložljiva
sredstva predvsem v dograditev tistih delov cestnega
omrežja, ki so že v delu in ki bi morali biti v skladu s dogovorom o temeljih družbenega plana SR Slovenije za obdobje
1976-1980 že zaključeni, pa se je rok dokončanja premaknil.
V okviru nadaljevanja del bodo zgrajeni odseki obalne cestepriključek Koper, odsek Jagode-Strunjan ter Ruda-Jagode
(6,0 km) in priključek Bertoki ter Izola (2,0 km); obvoznica
Žalec; mejni prehod Šentilj (1,0 km); nadaljevala se bo izgradnja predora Karavanke; zaključena bo izgradnja kamionske
ceste v Fernetičih (v skladu z obvezami z Osimskega sporazuma), gradil se bo pas na magistralni cesti Škofljica-Bregana na odseku Pluska; gradil se bo odsek ceste Naklo-LjubIjana; nadaljevala pa se bo gradnja ljubljanskih obvoznic
(Črnuče-Celovška cesta. Celovška cesta-Dolgi most in Dolgi
most-Dolenjska cesta) ter hitra cesta skozi Maribor.
*V letu 1980 bo skupno rekonstruirano oziroma modernizirano 137,7 km cest. V okviru del na regionalnih cestah pa bo
zgrajeno 2,5 km Zasavske ceste in 10,0 km Uranske ceste;
dela bodo potekala pa tudi na odsekih Kambreško-Ravne in
Brda-Solkan. 4
Luka Koper bo pospešila gradnjo ključnih objektov predvidenih v sanacijskem programu. Dogradila bo I. fazo kontejnerskega terminala, nabavila drugo kontejnersko dvigalo in
podaljšala kontejnersko obalo za 100 m. Dokončala bo 300 m
obale za sipke tovore (žitarice, krmila) ter klimatizirano skladišče in nadstrešnice nad skladišči, ki bodo omogočile delo
tudi v slabem vremenu. Nadaljevala bo s pridobivanjem in
urejanjem površin za potrebe skladiščenja in odpreme lesa ter
nabavila potrebno opremo za pretovarjanje banan.
SOZD združene ptt organizacije Slovenije bo naložbe pretežno usmerjalo v zmanjševanje zaostalosti telefonije, predvsem v objekte II. nivoja in z izgradnjo naročniških priključkov. Nadaljevala se bo gradnja koaksialno kabelskega sistema Maribor-Murska Sobota in pričela gradnja koaksialno
kabelskega sistema Ljubljana-Kranj. Zaključena bo gradnja
radio relejnih sistemov FM 960 Ljubljana-Boč-Celje in LjubIjana-Krim-Kum-Ruperčvrh-Novo mesto ter pričela gradnja
le-tega na relaciji Ljubljana-Krvavec-Kum-Trbovlje; razširjen
bo objekt radio relejne postaje Boč. Nadaljevalo se bo delo na
povečanju spojnih poti predvsem na relacijah tranzitne avtomatske telefonske centrale Ljubljana-tranzitnih avtomatskih
telefonskih central Postojna, Nova Gorica in Koper ter pričelo
povečevanje spojnih poti (tranzitne, glavne relacije in relacije
vozelne centrale Trbovlje). Zaključena bo montaža visoko
frekvenčne opreme za koaksialno kabelski sistem Maribor-Murska Sobota (I. faza) ter pričela gradnja na prenosnem
sistemu Ljubljana-Celje-Maribor-avstrijska meja in povečana zmogljivost tranzitne in magistralne avtomatske telefonske centrale Ljubljana. Na področju tranzitnih in drugih telegrafsko telefonskih zmogljivosti se bodo izvajala na pomembnejših objektih naslednja dela: dokončanje gradnje stavbe in
tranzitne avtomatske telefonske centrale Celje, začetek gradnje stavb in glavnih avtomatskih telefonskih central Maribor
in Koper, gradnja omrežij za področja ptt podjetij Ljubljana,
Celje, Novo mesto, Koper in Maribor in dokončanje gradenj
končnih in vozliščnih avtomatskih telefonskih central ter gradenj medkrajevnih in krajevnih kabelskih omrežij na področjih vseh ptt podjetij, ki so predvidene v srednjeročnem planu
1976-1980.
Republiški komite za promet in zveze bo:
- tekoče analiziral izvajanje družbenega dogovora o prometni politiki Jugoslavije ter predlagal ukrepe za dosledno
izvajanje določil tega dogovora;
- nadaljeval akcijo za skladnejši razvoj in delitev dela na
področju železniškega in cestnega prometa in v tem okvirju
za restriktivno politiko pri izdaji dovolilnic v mednarodnem
cestnem prometu;
- skupaj z Republiškim sekretariatom za finance, Republiškim sekretariatom za ekonomske odnose s tujino in SamouLuka sled! obveznostim iz sanacijskega načrta, sprejetega 24. III. 1978, ki
vključuje večje naložbe, kot so bile dogovorjene v dogovoru o temeljih
družbenega plana.

pravno interesno skupnostjo za ekonomske odnose s tujino
se bo zavzemal, da se bodo natančneje določile vse finančne
obveznosti SR Slovenije, ki izvirajo iz meddržavnih pogodb
(Osimski sporazumi in predor Karavanke);
Splošno združenje prometa in zvez Slovenije bo:
- nadaljevala akcijo za boljšo samoupravno organiziranost
in trdnejšo dohodkovno povezanost nosilcev in uporabnikov
prometnih storitev predvsem v letališkem in cestnem prometu;
- se zavzemalo za aktivnejše vključevanje tako špediterjev,
skladišč in agencij v integralni transportni sistem in za njihovo trdnejše povezovanje s proizvodnimi in drugimi organizacijami združenega dela, za katere ti opravljajo prometne
storitve;
- se v okviru svojih možnosti vsestransko vključila v dolgoročno in trajno nalogo za zmanjševanje vseh vrst in oblik
neracionalnega razvoja kapacitet nekaterih nosilcev prometnih storitev ter za racionalizacijo porabe pogonskih goriv v
prometu.
VODNO GOSPODARSTVO
Območne vodne skupnosti se bodo zavzemale za hitrejše
urejanje povirij voda, predvsem glede zmanjševanja erozijskih
procesov in škodljivega sproščanja plavin, za urejanje vodnega režima na nižinskih predelih, zmanjševanje onesnaženja voda v vodotokih in za boljšo oskrbo z vodo zlasti tam, kjer
je voda pogoj za hitrejši gospodarski razvoj.
Območne vodne skupnosti bodo sofinancirale zlasti komunalne čistilne naprave in le tiste zbiralnike, ki bodo bistveno
prispevali k čistoti voda v vodotokih. V sklopu teh nalog bo
posebna pozornost namenjena zmanjševanju onesnaženja
reke Reke in zagotovitvi pogojev za izboljšanje voda v Beljskem jezeru. Nadaljevale se bodo priprave programa oskrbe
proste industrijske cone pri Sežani s pitno in tehnološko
vodo, upoštevajoč tudi širše potrebe regije in perspektivni
razvoj tega dela Krasa. Sofinancirana bodo tudi dela za vodooskrbo na manj razvitih in na obmejnih območjih.
Odbor za urejanje kmetijskih zemljišč pri Zvezi vodnih
skupnosti Slovenije bo nadaljeval s sofinanciranjem hidro in
agromelioracij kmetijskih zemljišč na večjih melioracijskih
območjih. Območne vodne skupnosti bodo z lastnimi sredstvi
in najetimi krediti še nadalje pospešeno urejevale glavne
odvodnike na predvidenih površinah za melioracije zlasti v
severovzhodni Sloveniji in na Primorskem (Rečica).
KMETIJSTVO IN ŽIVILSTVO
V skladu z nalogami iz akcijskega programa za izvajanje
usmeritev in nalog iz dogovora o temeljih plana SFRJ za
razvoj agroindustrijskega kompleksa bodo nosilci planiranja
ob trajnih obvezah iz planskih dokumentov svojo dejavnost
usmerili predvsem še na naslednja področja:
V okviru svojih pristojnosti bo Izvršni svet Skupščine SR
Slovenije:
- si prizadeval za tako krepitev ekonomskega položaja, ki
bo zagotavljal reproduktivno sposobnost kmetijstva in živilske industrije na podlagi določitve novih proizvajalčevih prodajnih cen, z večanjem pridelkov in s pospešeno modernizacijo proizvodnih kapacitet ter z ukrepi na področju intervencij
v proizvodnji in porabi hrane;
- skupaj z občinami zagotovil tržne rezerve najpomembnejših kmetijskih proizvodov;
- pripravil predlog ukrepov za zagotovitev razvoja kmetijske proizvodnje v hribovskih, goratih in kraških področjih;
- dal pobudo za pripravo analize proizvodnih faktorjev, ki
naj bi bila podlaga pripravi dolgoročnega programa razvoja
kmetijstva in živilstva;
- dal pobudo za pospešeno oblikovanje sistema naročene
proizvodnje za oskrbo zlasti potrošnih centrov;
- si skupaj z Gospodarsko zbornico Slovenije prizadeval za
pospešen razvoj skupnega planiranja s proizvajalci hrane iz
drugih republik in pokrajin na temelju trajnih dohodkovnih
povezav, v skladu s sprejetimi bilancami proizvodnje in porabe hrane;
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Občine bodo:
- za izvajanje intervencij, ki so v njihovi pristojnosti v
skladu z zakonom o intervencijah v proizvodnji in porabi
hrane, ustanovile ustrezne samoupravne sklade;
- zagotovile varstvo zemljišč in podpirale kmetijsko zemljiške skupnosti pri pospešeni izvedbi agrarno prostorskih operacij;
- pri ukrepih pospeševanja proizvodnje posebno pozornost posvetile razširitvi in intenzifikaciji poljedelske proizvodnje, posebno skrb pa tudi tržni proizvodnji pšenice in sladkorne pese;
- zaključile s sprejemanjem ustreznih predpisov za izvajanje zakona o blagovnem prometu;
- pripravile programe boljše organiziranosti družbene prehrane;
Splošno združenje TOZD kmetijstva, živilske industrije in
prehrane Slovenije, Zadružna zveza SR Slovenije, Kmetijskoživilska razvojna skupnost, Zveza kmetijsko zemljiških
skupnosti Slovenije ter Zveza vodnih skupnosti bodo usmerile svojo dejavnost še posebno na naslednje naloge:
- pri investiranju v nove objekte bodo zaostrile kriterije pri
investiranju v smislu doslednejšega uresničevanja sprejetih
planskih usmeritev po posameznih dejavnostih v republiki; s
tem bodo preprečile zlasti nadaljnje neracionalno izkoriščanje ali dvojenje proizvodnih kapacitet, kar posebej velja za
klavnice, mesno-predelovalno industrijo in mešalnice krme,
predelavo sadja in vrtnin ter hkrati dale možnost razvoju
velikoserijske proizvodnje;
- zagotovile bodo pravočasno planiranje obsega in dinamike obratnih sredstev, ki so potrebna za odkup in zaloge
proizvodov, potrebnih za normalen potek reprodukcije v kmetijstvu in živilski industriji ter oskrbi na podlagi samoupravnega sporazuma o kreditiranju naložb v kmetijstvo in živilsko
industrijo ter kreditiranju proizvodnje in zalog kmetijskih pridelkov in predelave v SR Sloveniji v obdobju 1976-1980;
- nadaljevale bodo agrarno - prostorske operacije ob posebnem prizadevanju pospeševalne službe v zadružnih organizacijah za hkratno ustanavljanje proizvodnih skupnosti;
- v nadaljevanje intenzifikacije poljedelske proizvodnje ob
spremembi setvenih programov, predvsem: povečanje obsega pridelovanja koruze; povečanje proizvodnje pšenice na
podlagi povečanih površin in večje intenzivnosti, tako da bo v
okviru skupne akcije med družbenimi kmetijskimi organizacijami, združenimi kmeti in živilsko predelovalno industrijo uresničen odkup 35.000 ton pšenice; povečanje pridelka sladkorne pese v skladu s programom za polno obratovanje
sladkorne tovarne; povečanje pridelka krme; intenziviranje
pridelovanja krompirja na manjšem obsegu zemljišč zlasti v
proizvodnih skupnostih in na podlagi naročene proizvodnje;
intenziviranje pridelovanja vrtnin za porabo v svežem stanju
in za predelavo na podlagi razširitve družbeno organizirane
proizvodnje;
- pri izgradnji sušilnih in sprejemnih centrov in pripravi za
začetek gradnje kapacitet skupnih tržnih rezerv republike in
rezerv delovnih organizacij;
- pri pospešitvi izgradnje družbenih prašičerejskih farm,
skupnih vlaganj kmetijskih organizacij in kmetov v izgradnjo
novih kapacitet, ki zagotavljajo ekonomsko in socialno varnost rejca ob ustreznem deležu lastne krme;
- v povečanje proizvodnje govejega mesa za potrebne
oskrbe v republiki in za izvoz, zlasti s pitanjem na večjo težo in
rejo klavnih prvesnic;
- v čvrstejše dohodkovno povezovanje v perutninarstvu,
nadaljevanje raziskav na domači selekciji in njenemu vključevanju v proizvodnjo ter v ustvarjanju pogojev za izvoz enodnevnih piščancev, mesa in tehnologije;
- v nadaljnjo gradnjo silosov za koruzo; pri tem bo posebnega pomena izgradnja skladiščnih kapacitet na podlagi
skupnih vlaganj v drugih republikah;
- v pospešitev obnove nasadov, zlasti sadovnjakov na novih zemljiščih in obnove starih nasadov v družbenem sektorju
ter v okviru proizvodnih skupnosti kmetov;
- v nadaljevanje rekonstrukcije mlekarn in začetku novogradenj mlekarn v Celju in Mariboru;
- v povečanje ulova rib na podlagi modernizacije ulova z
nabavo novih ribiških ladij in doseganje ugodnejših ekonomskih rezultatov v ribištvu ter modernizaciji predelave rib;
poročevalec

- v okviru samoupravne skupnosti za ekonomske odnose s
tujino se bodo zavzemale za takšne uvozne pravice, ki bodo
omogočale kmetijstvu in živilstvu, upoštevajoč sicer obvezo
zmanjšanja uvoznih bremen, normalno reprodukcijo;
- Zadružna zveza Slovenije bo zaradi zastojev pri uresničevanju predvidenih ciljev v razvoju proizvodnje in družbenoekonomskih odnosov v nekaterih zadružnih organizacijah krepila in razširila združevanja proizvodnje, notranjo organizacijo zadružnih organizacij in kadrovsko usposobljenost ter
sodelovanje z družbenimi kmetijskimi in predelovalnimi
obrati.
GOZDARSTVO IN OSNOVNA PREDELAVA
LESA
Samoupravna interesna skupnost za gozdarstvo SR Slovenije, samoupravne interesne skupnosti gozdnogospodarskih
območij in organizacij združenega dela gozdarstva bodo pri
izvajanju nalog iz samoupravnega sporazuma o temeljih
plana gozdarstva in o osnovah za usklajevanje gozdnega in
lesnega gospodarstva dale poudarek na uresničevanju obveznosti na področju sečnje lesa, blagovne gozdne proizvodnje
in enostavne gozdno biloške reprodukcije.
Samoupravna interesna skupnost za gozdarstvo SR Slovenije bo pripravila akcijski program za pospešitev del na razširjeni gozdnobiološki reprodukciji. V tem okviru se bo zavzela
za uveljavitev določil dogovora o izvajanju in financiranju del
na razširjeni gozdnobiološki reprodukciji ter za sklenitev samoupravnega sporazuma med proizvajalci in porabniki drobnega lesa.
Samoupravna interesna skupnost za gozdarstvo se bo zavzemala, da bodo Združene banke zagotovile v letu 1980
bančne kredite za izgradnjo gozdnih prometnic.
Organizacije združenega dela gozdarstva in samoupravne
interesne skupnosti območij bodo poskrbele za pravočasno
obnovo gozdnogospodarskih načrtov območij.
Proizvajalci ivernih in lesonitnih plošč bodo v okviru SOZD
Slovenijales in SOZD UNILES s povezovanjem na prihodkovnih in dohodkovnih osnovah s porabniki zagotovili boljšo
oskrbo s surovinami in izboljšanje akumulativne sposobnosti
proizvajalcev ivernih plošč.
Slovenijales - trgovina, Lesnina, Novoles in Javor bodo
povečali vlaganja v izkoriščanje gozdov ter širitev obsega
proizvodnje in predelave v deželah v razvoju.
Tovarna celuloze Djuro Salaj Krško v okviru SOZD Slovenija
papir bo z vlaganji v nekatere tehnološke dopolnitve in z
boljšim koriščenjem obstoječih zmogljivosti povečala proizvodnjo celuloze za boljšo oskrbo razširjenih in novih zmogljivosti papirništva in grafične industrije in za izpolnjevanje
izvoznih obveznosti.
Sestavljena organizacija združenega dela Slovenija papir
bo pri pripravah samoupravnih sporazumov o dolgoročnem
sodelovanju med proizvajalci in porabniki lesa za proizvodnjo
vlaknin skrbela za usklajena izhodišča, oziroma enotna merila
in osnove.
Sestavljena organizacija združenega dela Slovenija papir
bo ob sodelovanju z Gospodarsko zbornico Slovenije (Odbor
za racionalno gospodarjenje z energijo in sekundarnimi surovinami) zagotovila organizacijske in druge pogoje (stimulacije
npr. z ustreznimi cenami, z udeležbo na skupnem prihodku)
za učinkovitejše zbiranje starega papirja.
SUROVINSKE DEJAVNOSTI
V Slovenskih železarnah se bodo v jeklarnah nadaljevala
dela na posodobitvi tehnologije (izvenopečna metalurgija) ter
rekonstrukciji in modernizaciji proizvodnih zmogljivosti. Na
Jesenicah se bodo začela dela na izgradnji nove jeklarne, ki
bo v naslednjem srednjeročnem obdobju predstavljala v Slovenskih železarnah največjo investicijo.
V vroči predelavi bo v Železarni Ravne zaključena prva faza
modernizacije kovačnice in pričela se bo rekonstrukcija vaIjarne, v Štorah pa bo dokončana rekonstrukcija stare vaIjarne.
SOZD UNIAL bo v sodelovanju z drugimi organizacijami
združnega dela (porabniki aluminija) in z bankami pripravil
samoupravni sporazum o združevanju sredstev za modernizacijo in povečanje zmogljivosti primarnega aluminija.
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Organizaciji združenega dela TGA »Boris Kidrič« in Mariborska livarna bosta pričeli z izgradnjo zmogljivosti za predelavo odpadnega aluminijevega materiala in proizvodnjo sekundarnega aluminija. Mariborska livarna bo začela z izgradnjo proizvodnih zmogljivosti za armature.
Gospodarska zbornica Slovenije bo nadaljevala in zaključila izvedbo potrebnih organizacijskih aktivnosti v sodelovanju z zainteresiranimi poslovnimi skupnostmi in organizacijami združenega dela pripravita samoupravni sporazum za
ustanovitev skupnosti za plansko in poslovno sodelovanje na
področju energetike in petrokemije.
Delovna organizacija Cinkarna Celje bo v skladu z ukrepi
ekonomske in ekološke sanacije Cinkarne, ki so jih sprejele
družbenopolitične organizacije, Skupščina in Samoupravna
interesna skupnost za varstvo zraka občine Celje ter na
osnovi lastnega celovitega akcijskega programa pričela z
izgradnjo zmogljivosti za proizvodnjo žveplove kisline in železovih pigmentov. Potrebna finančna sredstva, zlasti za ekološko sanacijo, bo delovna organizacija zagotavljala ob podpori
Izvršnega sveta SR Slovenije in Skupščine občine Celje v
povezavi s porabniki žveplove kisline in s poslovnimi bankami
v Sloveniji.
Tovarna kemičnih izdelkov Hrastnik bo pričela z izgradnjo
proizvodnih zmogljivosti za fosforno kislino, natrijev tripolifosfat in predelavo gipsa in izdelala investicijski program za
proizvodnjo alkalij. Za uresničitev teh nalog bo sklenila samoupravne sporazume o združevanju sredstev s porabniki.
V okviru sestavljene organizacije združenega dela Kema
bodo nadaljevali z modernizacijo in povečevanjem proizvodnih zmogljivosti korundov in izgrajevali proizvodne zmogljivosti za proizvodnjo silicijevega karbida; za realizacijo teh
nalog bodo končali investicijski program za izgradnjo proizvodnih zmogljivosti surovega korunda in z realizacijo II. faze
tega projekta (modernizacija peči, klasiranje itd.) povečali
proizvodnjo surovega korunda od 16.000 na 28.000 ton in
pripravili investicijski program za izgradnjo novih zmogljivosti
za proizvodnjo silicijevega karbida.
Delovna organizacija Iplas5 bo pospešeno nadaljevala dela
na II. fazi investicije za proizvodnjo ftalanhidrida in maleinanhidrida; tako bo do konca 1980 povečala proizvodnjo ftalanhidrida na 32.000 ton in proizvodnjo maleinanhidrida na 2300
ton.
V okviru Polikema se bodo pospešeno nadaljevale priprave
za izgradnjo zmogljivosti fenolnih, furanskih, epoksi in poliesterskih smol in za furfurilni alkohol; končana pa bo izgradnja
proizvodnih zmogljivosti melaminskih in aminoplastičnih
smol.
V organizaciji združenega dela Julon-Jugotekstil bodo končali zmogljivosti za proizvodnjo poliamidnih vlaken in konec
leta 1980 pričeli s poskusnim obratovanjem.
STROJEGRADNJA IN PROFESIONALNA
ELEKTRONIKA
SOZD Združena podjetja strojegradnje bo v cilju nadaljnjega prestrukturiranja pripravila programe osvajanja novih
kompleksnih ponudb in kompletnih objektov (za energetiko,
transport, agroživilstvo, obdelovalne stroje, zaščito okolja...)
ter pričela z njihovo realizacijo.
V sestavljeni organizaciji združenega dela združena industrija vozil TAM bodo v letu 1980 pričeli s proizvodnjo tovornjakov z novo trombus kabino ter uvedli vrsto tehničnih in
tehnoloških izboljšav, da bi sledili zahtevam tržišča in da bi
pocenili proizvodnjo vozil. Investicijska vlaganja bodo namenjena predvsem odpravljanju ozkih grl v proizvodnji in za
usklajevanje proizvodnih kapacitet med tozdi. Tako bodo
razširili kapacitete kovačnice in livarna, zamenjali zastarele in
dotrajane stroje, zgradili novo preskuševalnico motorjev, rekonstruirali oskrbovanje s tehnološko vodo in komprimiranim
' Te naloge Izhajajo iz dopolnjenega programa Iplasa, ki p& ga ie vključujejo spremembe in dopolnitve dogovora o temaljih družbenoga piana za
obdobje 1976-1980, ki so bile potrjene in sprejete v Skupščini SR Slovenije,
februarja 1979. Omenjeni predlog sprememb In dopolnitev dogovora je v
podpisovanju.
Glede na prvotne obveznosti, predstavlja sedanji program Iplasa naslednjo
razširitev;
- povečanje zmogljivosti za proizvodnjo anhldrida ftalne kisline od 30.000
ton na 32.000 ton letno,
- gradnjo zmogljivosti za proizvodnjo mehčal za 25.000 ton letno.
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zrakom ... Da bi si zagotovili potrebne količine surovin in
repromateriala za realizacijo planiranega proizvodnega programa, se bodo na podlagi združevanja sredstev za izgradnjo
proizvodnih kapacitet samoupravno povezali z nekaterimi poslovnimi partnerji TGA Kidričevo, DO Belt, DO Avtotrgovina,
DO Autokaroserija ...). Pristopili bodo k pripravam za potrebno reorganizacijo sedanje organiziranosti.
Delovna organizacija IMV bo zgradila do konca leta 1980
kapacetete za proizvodnjo 100.000 osebnih avtomobilov R 4
ter novo tovarno prikolic. Za leto 1980 planira, da bo proizvedla 72.000 osebnih avtomobilov (62.000 R 4 in 10.000 iz
dodatnega programa) in 36.000 avtomobilskih stanovanjskih
prikolic. Od tega bo izvozila 22.000 osebnih avtomobilov R 4
in 31.000 avtomobilskih prikolic.
Delovna organizacija CIMOS bo dokončala izgradnjo lakirnice, kar ji bo omogočilo doseganje zahtevane kvalitete za
izvoz. Povečala bo osvajanje delov v lastni proizvodnji in pri
kooperantih v Jugoslaviji, od sedanjih 15% na 25% vrednosti
avtomobila. Povečala bo količinsko in asortimansko izvoz
delov k Citroenu in si s tem omogočila potreben uvoz avtomobilskih sklopov za proizvodnjo avtomobilov.
Industrija motornih vozil, Novo mesto in delovna organizacija CIMOS bosta vključili v program nalog za leto 1980 tudi
aktivnosti v zvezi s postopno medsebojno delitvijo dela zaradi
racionalnejše porabe sredstev, zmanjšanja uvoza opreme,
reševanja problemov nezadostnih virov zaposlovanja ter doseganja rentabilnejše proizvodnje.
SOZD Iskra bo v okviru izvajanja sprejetih obveznosti v
svojih proizvodnih programih dala poudarek aplikaciji mikroelektronike. Realizirala bo okoli 13 mrd din proizvodnje in
dosegla okoli 145 milj $ izvoza, s čimer bo na področju
materialne proizvodnje izpolnila sprejete obveznosti.
STANOVANJSKA DEJAVNOST
V zvezi z izvajanjem sprejetih obveznosti na področju stanovanjske dejavnosti bodo udeleženci dogovora med drugim
sprejeli naslednji nalog;
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije bo
- predlagal Skupščini SR Slovenije nov zakon o stanovanjskem gospodarstvu in dopolnitve ostale zakonodaje s tega
področja,
- pripravil predlog za spremembo davčne in kreditne politike (davčne olajšave na področju stanovanjske gradnje in
vlaganj lastnih sredstev občanov, kreditiranje stanovanjske
gradnje in nakup stanovanj in anuitete,
- pripravil predlog sprememb in dopolnitev zakona o graditvi objektov (financiranje v družbeni usmerjeni gradnji stanovanj in sosesk) in poenostavitev postopkov za pripravo in
pridobitev investicijsko-tehnične dokumentacije za graditve,
- pripravil urbanistične standarde, komunalne standarde
in standarde za industrializacijo stanovanjske graditve ter
tehnično regulativo.
Zavod za statistiko SR Slovenije bo v sodelovanju z Republiškim komitejem za družbeno planiranje in informacijski
sistem pripravil enoten sistem zbiranja in spremljanja evidence individualne stanovanjske gradnje v SR Sloveniji.
Zveza stanovanjskih skupnosti Slovenije bo
- v sodelovanju s samoupravnimi stanovanjskimi skupnostmi občin, skupnostmi socialnega varstva občin ter njihovo rtepubliško skupnostjo dopolnjevala osnove in kriterije
za delno nadomeščanje stanarin,
- nudila metodološko in strokovno pomoč občinskim samoupravnim stanovanjskim skupnostim pri pripravi planskih
dokumentov za naslednje srednjeročno obdobje,
- skupaj z Zvezo komunalnih skupnosti ter občinskimi stanovanjskimi in komunalnimi skupnostmi skrbela za izvajanje
akcijskega programa racionalizacijskih ukrepov na podlagi
družbenega dogovora o racionalizaciji stanovanjske gradnje.
Samoupravne stanovanjske skupnosti občin bodo zagotavljale:
- v prehodnem obdobju novega načina financiranja stanovanjske izgradnje iz čistega dohodka, kontinuiteto pretoka
sredstev za izvajanje srednjeročnega programa izgradnje stanovanj,
- da se v večji meri angažirajo zasebna sredstva pri reševanju stanovanjskih vprašanj, tako glede povečanja obsega
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stanovanj v etažni lastnini in gradnji zasebnih hiš v zadružni
gradnji kot tudi z večjim angažiranjem zasebnih sredstev s
soudeležbo pri pridobitvi najemnega stanovanja v družbeni
lasti,
- da se poveča obseg družbeno usmerjene tako blokovne
kot individualne izgradnje in pri tem planira gradnjo na manj
kvalitetnih kmetijskih in. degradiranih zemljiščih in s tem neposredno vplivale na racionalno rabo prostora,

- pospešeno prenovo in obnovo vsega stanovanjskega
sklada, ki ne ustreza več sprejetim stanovanjskim standardom,
- da se še naprej združuje dogovorjeni del solidarnostnih
sredstev "za uresničevanje srednjeročnega programa izgradnje domov za učence in študente,
- da se še naprej realizira plan o pomoči pri reševanju
stanovanjskih problemov kadrov v manj razvitih in obmejnih
območjih.

ZAVOD SR SLOVENIJE ZA DRUŽBENO PLANIRANJE
POVZETEK

aktualizirane in dopolnjene analize
izvajanja nalog iz dogovora o temeljih
družbenega plana SR Slovenije za obdobje
1976-1980 v letih 1976-1979 z oceno
uresničevanja nalog do leta 1980
(področje gospodarstva)

1. UVODNO POJASNILO
V juniju letos je Zavod SR Slovenije za družbeno
planiranje pripravil analizo izvajanja nalog iz dogovora o temeljih družbenega plana SR Slovenije
1976-1980 v letih 1976-1979, z oceno razvoja v letu
1980, kot posebno prilogo k analizi uresničevanja
republiškega družbenega plana in sicer na podlagi poročil podpisnikov dogovora t@r nekaterih
statističnih podatkov, podatkov SDK ter informacij
na osnovi neposrednih stikov z organizacijami
združenega dela. To analizo je Odbor udeležencev
dogovora o temeljih družbenega plana obravnaval

na svoji redni seji dne 20. julija, v septembru pa
tudi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije - kot eno
od podlag za pripravo ukrepov in opredelitev nalog v letu 1980 v zvezi z uresničevanjem sprejetih
obveznosti v dogovoru in drugih planskih ciljev.
V oktobru je Zavod omenjeno analizo aktualiziral in dopolnil, zlasti glede na ukrepe sprejete v
poletnih mesecih, ter pripravil njen povzetek, ki ga
sedaj objavlja kot eno od prilog osnutku resolucije
o politiki izvajanja družbenega plana SR Slovenije
v letu 1980 in osnutku pregleda pomembnejših
nalog in ukrepov udeležencev dogovora o temeljih
družbenega plana SR Slovenije v letu 1980.

2. IZVAJANJE DOGOVORA NA PODROČJU
GOSPODARSKIH INVESTICIJ V OSNOVNA
SREDSTVA IN UČINKI KASNITEV NA
URESNIČEVANJE USMERITEV DRUŽBENEGA
PLANA SR SLOVENIJE
*
2.1. Ocena gibanj investicij v osnovna
sredstva
V analizi izvajanja nalog iz dogovora o temeljih družbenega
plana SR Slovenije za obdobje 1976-1980, ki je bila pripravljena v juniju letos, smo za prve mesece leta 1979 ugotavljali
intenzivno investicijsko dejavnost, ki se je nadaljevala iz leta
19781.

Sprejeti ukrepi za umiritev konjunkture bodo vplivali na
zmanjšanje dosedanje dinamične rasti na prehodu v leto 1980
in tudi v prvi polovici prihodnjega leta. Na področju razširjene
reprodukcije so ukrepi naperjeni zlasti v omejevanje investicij
na podlagi anticipirane kupne moči. Zaradi sklepa o usklajevanju obsega in dinamike porasta plasmajev bank v letu 1979
na dovoljenih 19% povečanja v primerjavi s stanjem plasmajev kratkoročnih in dolgoročnih kreditov na dan 31. 12. 1978
in zaradi poslabšanja likvidnosti so banke z rebalansi svojih
planov zmanjšale tudi izpolnjevanje obveznosti iz Sporazuma
o združevanju2 sredstev in skupnem financiranju infrastrukturnih objektov. Nekatere banke so takoj po aprilskem sklepu
ustavile tekoče odobravanje kreditov na podlagi zahtev in jih
odobravajo občasno, V »paketih«, da tudi tako uspejo svoje

1. V sedmih mesecih 1979 je obseg izplačil za investicije ie vedno za okoli
36% višji kot v enakem obdobju lani.

2. Jugobanka poroča, da Je zavrnila zahtevek Železniškega gospodarstva
Ljubljana v znesku 49,4 mio din za modernizacijo prog in odklonila zahtevek LBzdružene banke za združevanje sredstev v višini 47,2 mlo din za sofinanciranje
celotnega omrežja v SR Sloveniji.
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plasmane usklajevati s predpisano dinamiko. Kljub temu, da
so razvojni kriteriji pri tem upoštevani, pa bodo nekateri
zahtevki za nove investicije tudi s področja dejavnosti posebnega pomena zmanjšani oziroma predloženi na kasnejši čas.
Ocenjujemo, da se bo to pokazalo tudi v upadajočem delu
dejavnosti skupnega pomena glede na gospodarske investicije v osnovna sredstva. V teh dejavnostih poteka - razen na
področjih, kjer je obvezno združevanje sredstev - zelo počasi
proces združevanja dela
in sredstev, zato so v pogojih upadajoče akumulativnosti3 v finančnih konstrukcijah kreditni odnosi prevladujoči in bi favoriziranja kriterija pripadnosti dejavnostim posebnega pomena praktično odvzelo ves prostor
modernizaciji ostalega gospodarstva, pa čeprav to izpolnjuje
druge razvojne kriterije. Poleg nezadostnih finančnih sredstev bodo vplivale na dinamiko izvajanja del pri nekaterih
podpisnikih dogovora tudi sprejete restrikcije pri fizičnem
uvozu opreme, saj se 75% že prispelih zaključkov do 31.7.1.1,
prenaša v leto 1980, prav tako pa tudi vse nove prijave.
Zaostreni pogoji nedvomno zahtevajo še toliko bolj povečane
napore za uskladitev investicijskih namer v prihodnjem planskem obdobju tako znotraj tehnološko in dohodkovno soodvisnih grupacij kot med posameznimi sektorji.
V letu 1979 bo tako dosežena okoli 7,5% stopnja rasti
gospodarskih investicij v osnovna sredstva, za leto 1980 pa
ocenjujemo, da stopnja rasti ne bo presegla 5,5%. Ob takih
gibanjih bo planirani realni obseg naložb v osnovna sredstva
v obdobju 1976-1980 presežen za okoli 10%. Vendar pa sam
obseg naložb še ne zagotavlja, da bodo4 planirani objekti vtem
srednjeročnem obdobju tudi končani, kar je zlasti posledica
velikih prekoračitev predračunskih vrednosti.
2.2. Učinki kasnitev obveznosti iz dogovora na
uresničevanje usmeritev družbenega plana SR
Slovenije
Po poročilih podpisnikov dogovora in drugih ocen je bil
izdelan pregled investicijskih objektov, ki kasnijo in ne bodo
dovršeni v tem srednjeročnem obdobju, t. j. do konca leta
1980. Gradnja se bo nadaljevala v naslednjem, v nekaterih
primerih pa se bo zlasti zaradi pomanjkanja dolgoročnih
finančnih sredstev in spremenjenih razmer na tehnološkem in
zunanjetrgovinskem področju tudi začela in končala v novem
srednjeročnem obdobju. Poleg teh delnih in celotnih zamikov
investicijskih objektov pa so bile sprožene pobude za nove
investicijske objekte, ki bi se v pretežni meri začele in končale
v obdobju od leta 1981 do 1985.
2.2.1. Učinki kasnitev na področju investicij
Kasnitve, zlasti zaradi pomanjkanja finančnih sredstev, nepopolne investicijsko-tehnične dokumentacije in raznih administrativnih postopkov pri soglasjih so vzrok, da bo od
zmogljivosti, katerih izgradnja naj bi se po dogovoru zaključila do konca 1980, v naslednje sredjeročno obdobj^preneseno več pomembnih investicijskih objektov, ki predstavljajo
okrog 12,9% vseh planiranih gospodarskih investicij v
osnovna sredstva. Pri tem zamiku investicijskih del gre za
9,8% delež od planiranih vrednosti, ki je bil začet že v tem
srednjeročnem obdobju, pa ne bo dovršen do konca leta
1980, ter za 3,1% delež od zneska planiranih gospodarskih
investicij, ki se bo začel predvidoma šele po letu 1981.5
V zadnjem primeru gre zlasti za investicijske objekte iz
področja surovinskih dejavnosti (TGA Kidričevo in II. faza
umetnih NPK gnojil), medtem ko se prenos začetih del iz
tekočega planskega obdobja nanaša na surovinske dejavnosti in sicer s 47% od celotnega prenosa, gospodarske infrastrukture s 44%, kmetijstva 4%, na strojegradnjo in celično
3. Nekateri podpisniki dogovora zahtevajo uveljavitev določb o posebnih
ukrepih ekonomske politike za spodbujanje razvoja v dejavnostih posebnega
pomena, drugI poro&tvo republike za zagotovitev garancije za objekte kontinuitete ali pa opredelitev sredstev federacije za obveznosti iz meddržavnih pogodb.
Sistem neurejenih cen pa je trenutno najbolj pereč v petrokemiji in so najavljene
izgube, kar praktično pomeni odlašanje začetka Izgradnje novih objektov.
V elektrogospodarstvu še vedno niso pokriti stroški enostavne reprodukcije
preko cene in se letos npr. 15% cene pokriva iz namenskega energetskega
prispevka. Dalje so dani predlogi tudi za oprostitev nekaterih obremenitev na
področju dohodka.
4. Pregled kasnitev najvažnejših objektov je dan v razpredelnici na str. 27.
5. Prenos nedokončanih investicij v naslednje srednjeročno obdobje, zlasti
kadar gre za nameravan začetek gradnje objektov, se ne bo Izvršil avtomatično,
temveč bo vključen v proces priprave planskih dokumentov za obdobje
1981-1985.
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gradnjo6 pa odpade 5% delež celotnega prenosa. V kolikor
bodo uveljavljeni posebni pogoji pri odobravanju in koriščenju investicijskih kreditov (stopnja samofinanciranja), se
bodo prenosi še povečali.
Prenosi investicijskih nalog, delni in celotni, v plansko
obdobje 1981-1985 bi, po prvih ocenah, predstavljali okoli 9%
gospodarskih investicij v osnovna sredstva za novo srednjeročno obdobje, skupaj s sedaj evidentiranimi pobudami za
vključitev novih obveznosti7 v dogovor o temeljih plana pa
okrog 15%. Ta prenos s strani podpisnikov dogovora se
utegne povečati, ker so bile ocene v investiranju v letih 1979
in 1980 izdelane v času, ko še niso veljali restriktivnejši ukrepi
na področju bančnih kreditov.
2.2.2. Učinki kasnitev na obseg proizvodnje,
substitucijo uvoza in izvoz do leta 1980
Učinki navedenih kasnitev imajo določen vpliv na obseg in
strukturo proizvodnje, oziroma na družbeni proizvod, izvoz in
uvoz, vendar je njihov vpliv na planirane količine v letu 1980
sorazmerno majhen.8 Ob predpostavki
dveletnega odloka in
dosežene učinkovitosti investicij9 v obdobju 1973 do 1976 bi
kasnitve objektov, neupoštevajoč gospodarsko infrastrukturo, vplivale na rast družbenega proizvoda v višini okrog
0,2%.
Na osnovi posameznih poročil podpisnikov dogovora o
temeljih plana so izdelane ocene o vplivu kasnitev na fizični
obseg proizvodnje v letu 1980 glede na plan. Obseg industrijske proizvodnje se bo po teh ocenah zmanjšal za okoli 0,6 do
0,7, od tega na področju surovinske industrije za 0,4%.
Pri tem izračunu so zlasti odločilne nekatere kasnitve. Podaljšanje roka izgradnje rafinerije Lendave bo povzročilo v
proizvodnji naftnih derivatov le polovično planirano količino,
kar predstavlja okoli 0,17% industrijske proizvodnje. Tudi
proizvodnja surovega jekla bo zmanjšana za 100.000 ton ali za
0,06% celotne industrijske proizvodnje. Kasnitev pri proizvodnji primarnega aluminija bo vplivala na 13% manjšo proizvodnjo v panogi, v industriji pa za 0,11%. V bazični kemiji
bodo kasnitve zmanjšale predvidene količine v letu 1980 za
okrog 9% ali 0,17% v industrijski proizvodnji. Nedoseganje
plana tovornih vozil ima za posledico zmanjšanje industrijske
proizvodnje za 0,13%, medtem ko se na področju celulozne
industrije zmanjšanje zmogljivosti za proizvodnjo celuloze in
črtanje proizvodnih kapacitet za polcelulozo približno izenači
z novo proizvodnjo kvalitetnih papirjev v Radečah.
Posledica kasnitev pri aktiviranju objektov vplivajo tudi na
poglabljanje neugodnih tendenc v plačilnobilančnem položaju Slovenije. Tudi če upoštevamo že v tem obdobju povečanega ustreznega deleža uvožene opreme za nove pobude oz.
objekte, ki bodo dovršeni po letu 1980, povzročajo kasnitve
dodatni uvoz reprodukcijskega materiala in izpad načrtovanega izvoza iz novih objektov. Ti učinki, ki jih nekoliko ublažujejo dovršene investicije, ki že nadomeščajo uvoz, znašajo
okrog 705 mio din ali okrog 38 mio $ v letu 1980. Večji
pozitivni učinek zlasti v substituciji in delno tudi v povečanju
izvoza so pričakovani v prvi polovici naslednjega planskega
obdobja, kolikor bodo aktivirani zlasti objekti jeklenega
korda, pentaeritritola, kompleks propilenske kemije in proizvodnje energetske opreme.
2.3. Nekateri problemi pri uresničevanju
preobrazbe strukture naložb
Kasnitve pri uresničevanju sprejetih obveznosti iz dogovora
se odražajo tudi
v strukturi investicij v osnovna sredstva
gospodarstva.10 Do konca leta 1980 ne bo moč uresničiti
6. Pri celični gradnnji se ocena prenosa nanaša na slovenski del, t. j. okoli
2500 celičnih stanovanj.
7. Te pobude, ki niso sicer podprte s samoupravnimi sporazumi o združevanju
sredstev za uresničitev investicijskih projektov, se nanašajo zlasti na jekleni
kord, pridobivanje morske soli, kaprolaktama, projekt propilenske kemije, projekt pentaeritritola ter na projekt energetske opreme.
8. Glede na to, da se v znatni meri nI računalo z aktiviranjem teh investicij v
tem srednjeročnem obdobju.
9. Marginalni kapitalni koeficient z dvoletnim odlogom znaša za gospodarstvo
brez infrastrukture v obdobju 1973-1976 3,32 in kaže v primerjavi z leti 1967-1972
občutno poslabšanje (1,70).
10. Podroben pregled Je bil prikazan v Analizi uresničevanja družbenega
plana SR Slovenije v obdobju 1976-1979 s prvo oceno možnosti razvoja v letu
1980, Poročevalec št 16, 26. 6.1979.
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52,5% planiranega deleža dejavnosti skupnega pomena. Na
podlagi podatkov o izplačilih za investicije v osnovna sredstva
(SDK) v dejavnostih skupnega pomena (ki pa ne zajemajo
vseh vlaganj), ocene nezajetih izplačil ter poročil podpisnikov
dogovora o temeljih plana ocenjujemo, da bodo v obdobju
.976-1980 delež vlaganj v dejavnosti skupnega pomena (gospodarska infrastruktura, agroindustrijski kompleks in surovinske dejavnosti) za 8,4 poenov nižji od planiranega. Delež
teh dejavnosti bo torej v primerjavi z obdobjem 1971-1975
porastel od 30,5% na predvidoma 44,1%.
Že ob pripravi plana za obdobje 1976-1980 smo ocenjevali,
da bo relativno velike premike v strukturi investicij težko
doseči brez zagotavljanja posebnih pogojev za vlaganja v
dejavnosti skupnega pomena11 in ob istočasnem omejevanju
vlaganj v ostale dejavnosti, ki ne ustrezajo sprejetim razvojnim kriterijem.
Rezultati ankete Minimum kazalcev razvoja, ki je bila izvedena v marcu 1977, so pokazali, da je bila tedaj tretjina
investicij, planiranih za to srednjeročno obdobje, že v teku,
5,4% je bilo že končanih, 12,6% investicij pa se je nanašalo na
zamenjavo obstoječih zmogljivosti. Tako stanje se je odražalo
tudi na zahtevkih za bančne kredite. Za prvi dve leti srednjeročnega obdobja je bilo namreč značilno dokončevanje pomembnih, velikih razvojnih projektov, zaostajanje pa se je
kazalo pri začenjanju graditve novih, sprejetih v dogovoru o
temeljih družbenega plana za obdobje 1976-1980 (razen na
področju energetike). Ob koncu leta 1977 se je v banki pojavila vrsta razvojnih projektov, med njimi pomembnejši objekti
s področja črne metalurgije, bazne kemične industrije, proizvodnje gospodarskih motornih vozil, avtomobilov in elektronike.
Razvojni kriteriji, ki so bili sprejeti v družbenem planu SR
Slovenije za obdobje 1976-1980 in v dogovoru o njegovih
temeljih tudi niso bili dovolj podprti z ukrepi, da bi v obdobju
treh let pripeljali do pospešenega prestrukturiranja gospodarstva.
Značilne so ugotovitve analize 412 investicijskih programov
s področja gospodarstva, predloženih v strokovno oceno Inštitutu za ekonomiko investicij
pri Ljubljanski banki v času od
1974. leta do aprila 1979;12 Investitorji se večinoma odločajo
za proizvodnjo že ustaljenega sortimana, deloma spreminjajo njegovo strukturo ali pa uvajajo en ali dva relativno manj
pomembna nova proizvoda. Širših razvojnih programov je
malo. Kaže, da o dolgoročnih razvojnih usmeritvah razmišljajo predvsem velike organizacije združenega dela in izjemoma nekaj manjših, ki so s kvaliteto proizvodov dosegle
svetovno raven.
Poleg tega večina naših razvojnih projektov temelji na licenčnih odnosih z zahodnimi partnerji. Investicije v teku
nasploh ne prinašajo bistvenega premika v zmanjšanje
uvozne odvisnosti slovenskega gospodarstva, nasprotno,
ostrejša valorizacija izvozno-uvoznih tokov iz naslova bodoče
proizvodnje kaže poslabšanje pokritosti uvoza z izvozom v
naslednjih letih. Zato postaja valorizacija izvozno-uvoznega
kriterija v novih naložbah vse bolj nujnost za vodenje učinkovitejše politike v okviru SISEOT. Na to nas opozarjajo tudi
programi, ki so v postopku odobravanja kreditnih zahtevkov
in ki so v treh četrtinah svoje predračunske vrednosti orientirani na domačo porabo, v 13% pa v takozvano substitucijo
uvoza.
3. ENERGETIKA
Gradnja večine pomembnejših energetskih objektov, zajetih s samoupravnimi sporazumi o temeljih planov kot tudi
dogovorom o temeljih družbenega plana SR Slovenije za
obdobje 1976-1980 je zaključena tako, da so v gradnji le še
nuklearna elektrarna Krško, zadnji del slovenskega magistralnega plinovoda proti Gorici in Anhovem, v zaključni fazi pa so
priprave na pričetek gradnje rafinerije nafte v Lendavi.
Izgradnja večine elektroenergetskih objektov je potekala po
predvideni dinamiki, saj so vsi objekti, katerih gradnja je bila
predvidena do konca leta 1978, pričeli s poskusnim obratova11. Predviden dogovor o posebnih ukrepih ekonomike politike za spodbujanje dogovorjenega razvoja dejavnosti, ki so posebnega pomena za uresničevanje politike celotnega razvoja države, je bil sprejet iele v avgustu letos.
12. Iz fte neobjavljene študije inštituta za ekonomska raziskovanja LJubljana
»Vsebina In strategija dolgoročne razvojne preobrazbe proizvodne strukture in
mednarodne menjave Slovenije«.
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njem, sinhronizirana pa je bila tudi celotna slovenska 380 kV
mreža z jugoslovanskim 380 kV omrežjem. Od pomembnejših
elektroenergetskih objektov so bile opazne kasnitve pri gradnji nuklearne elektrarne v Krškem in plinsko-parni elektrarni
Trbovlje, kar pa ni vplivalo na realizacijo elektroenergetske
bilance in s tem na zadovljivo oskrbo potrošnikov z električno
energijo.
V obdobju 1976-1978 zgrajeni elektroenergetski objekti
skupne moči 590 MW so v letu 1978 proizvedli 1851 GWh, kar
predstavlja 30% celotne proizvodnje električne energije v
Sloveniji v tem letu. Skupna moč slovenskih elektrarn se je v
tem obdobju povečala za 1638 MW.
Na področju premogovništva so se izvajala večja dela le v
Rudniku lignita v Velenju in v Zasavskih premogovnikih, medtem ko v premogovnikih Laško, Senovo in Kanižarica ni bilo
večjih investicijskih vlaganj. Vedno težji rudarsko-geološki
pogoji dela ter pomanjkanje kvalitetnih rudarjev predstavljajo
vse večje težave pri uresničevanju plana na tem področju.
V Rudniku urana Žirovski vrh so bile v letu 1978 opravljene
predvidene raziskave rudišč, ki se nadaljujejo tudi v letošnjem
letu. Izdelan je bil investicijski program ter študije in atesti za
varno obratovanje pri pridobivanju in predelavi rude.
V preteklem letu so bila dokončana dela pri izgradnji prve
faze slovenskega magistralnega plinovodnega sistema ter
večina del iz druge faze. V letošnjem letu pa je predvideno, da
bo zaključena še tretja faza ih s tem omogočeno planirano
napajanje potrošnikov z zemeljskim plinom od avstrijskojugoslovanske meje pri Ceršaku, preko Ljubljane do Jesenic,
Nove Gorice in Anhovega.
Medtem ko je gradnja plinovodnega sistema potekala dokaj
zadovoljivo in po večini v skladu s planirano dinamiko, pa so
občutno zaostajala dela pri pripravi na prevzem tega plina pri
porabnikih. Posledica tega je bila, da smo v preteklem letu
prevzeli le 18%, v letošnjem letu pa predvidoma okoli 60%
pogodbenih količin zemeljskega plina.
Za zanesljivejšo oskrbo z naftnimi derivati je pomembna
zaključitev finanče konstrukcije za II. fazo gradnje rafinerije v
Lendavi. Do konca letošnjega leta bodo udeleženke podpisale
samoupravni sporazum o združevanju dela in sredstev za
izgradnjo rafinerije in v prvem kvartalu leta 1980 naj bi se
pričelo z njeno izgradnjo.
Gradnja rezervoarskih zmogljivosti za naftne derivate in
tekoči naftni plin kljub nekaterim objektom zgrajenih v letu
1978, ne sledi predvideni dinamiki." Pazpoložljive rezervoarske kapacitete so zato še vedno nezadostne, kar povzroča pri
oskrbi potrošnikov s tem energetskim virom zlasti v zimskem
času nepotrebne težave. Zato bodo v okviru Samoupravne
interesne skupnosti za nafto in plin pričeli porabniki in proizvajalci z združevanjem sredstev za gradnjo planiranih rezervoarskih zmogljivosti za naftne derivate in tekoči naftni plin.
Kljub nezanesljivi preskrbi z naftnimi derivati in tekočim
naftnim plinom, pa ne bodo v celoti realizirane predvidene
raziskave na tem področju predvsem zaradi pomanjkanja
finančnih sredstev. Vsled tega je že v pripravi samoupravni
sporazum med Petrolom in INA Zagreb o skupnih raziskavah
nahajališč nafte in zemeljskega plina doma in v tujini.
Glede na predvidevanja in trenutno situacijo pri oskrbi
potrošnikov z energijo ugotavljamo, da razen preskrbe z nekaterimi naftnimi derivati in tekočim naftnim plinom do konca
leta 1980 ne bo večjih težav. Za zanesljivo oskrbo z naftnimi
derivati, predvsem kurilnimi olji in zemeljskim plinom po letu
1980, je .bila ustanovljena poslovna skupnost za izgradnjo
industrijsko-energetske cone v Kopru, v okviru katere se
pripravlja kot prvi projekt terminal za tekoči naftni plin. V
zaključni fazi so tudi dogovori za sklenitev pogodbe o dolgoročni dobavi zemeljskega plina iz Alžira po letu 1984.
Za preteklo obdobje srednjeročnega plana lahko ugotovimo, da kljub nekaterim kasnitvam pri izgradnji energetskih
objektov ni bila ogrožena realizacija energetske bilance. Razen občasnega pomanjkanja tekočega naftnega plina v zimskih mesecih in pomanjkanja premoga za široko potrošnjo
smatramo, da je bila preskrba z energijo razmeroma ugodna.
4. PROMET IN ZVEZE
Pri uresničevanju dogovorjenih nalog v prometni dejavnosti
zaznavamo nekatera pozitiva gibanja in učinke ukrepov prometne politike, vendar zastavljenih nalog ne bo mogoče v
celoti izpolniti. Prometne panoge nastopajo še vedno preveč
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avtonomno, zato so nesmotrno izkoriščene obstoječe prometne zmogljivosti in so transportni stroški v vrednosti blagovne proizvodnje visoki. Poslovna uspešnost večine prometnih panog se slabša, čeprav obseg dela raste, čemur so vzrok
tudi zadržane cene prometnih storitev, ki ne dovoljujejo primerne rasti transportnih prihodkov. To bi hkrati pomenilo, da
družbeni transportni stroški niso nižji, oziroma, da prometna
storitev dejansko ni postala bistveno cenejša. Enaka ugotovitev velja tudi za ptt promet, vse skupaj pa potrjujejo spoznanje
o slabi organizacijski in dohodkovni povezanosti znotraj prometne dejavnosti in prometne dejavnosti z ostalim gospodarstvo. Zaradi nezadostnih poslovnih povezanosti nosilcev prometnih storitev, ki zato večinoma ne nudijo kompletne prometne storitve, se integralni transport v našem gospodarstvu,
prepočasi uveljavlja. Opažamo sicer povečano uporabo palet
in kontejnerjev ter uvajanje nekaterih novih oblik transportne
ponudbe (Nočni skok, zeleni vlak, specijalni prevozi itd.),
vendar je predvsem ne dovolj opazna vloga OZD, ki organizirajo pretok blaga.
Izgradnja prometne infrastrukture kasni in bo do konca
tega srednjeročnega obdobja predvidoma uresničena z nekaj
več kot 80%. Glavni vzroki so pomanjkanje naložbenih sredstev in tudi nepopolna projektna in druga naložbena dokumentacija, ter dolgotrajni postopki pri najemanju posojH in
pridobivanju raznih soglasij in dovoljenj.
Najbolj zaostajajo cestne novogradnje, čeprav cestna prometna mreža najmanj ustreza sedanjim prometnim potrebam
in je zaskrbljujoča rast prometnih nesreč. Predvidoma bo
program izgradnje cest uresničen okrog 77%. Najvišjo realizacijo predvideva Luka Koper, ki najavlja izpolnitev sanacijskega načrta v celoti (kjer so naložbe višje od naložbenih
sredstev zapisanih v dogovoru), vendar pa vseh potrebnih
sredstev še nima zagotovljenih. Visoko realizacijo načrtovanih naložb (več kot 95%) predvidevajo tudi združene ptt
organizacije, vendar je ta pogojena z dodatnimi ukrepi in
dodatnimi viri sredstev. Železniško gospodarstvo načrtuje
uresničitev programa izgradnje železniške infrastrukture z
nekaj nad 80%, a je ta vprašljiva predvsem zaradi nezagotovIjenih tujih posojil. Slovenska letališka infrastruktura se je s
popolno realizacijo načrtovanih naložb na letališčih Ljubljana
in Maribor močno okrepila, za njun nadaljnji razvoj pa je
nujna samoupravna povezanost med njima in z uporabniki
letaliških storitev.
Iz pregleda ocen uresničevanja dogovorjenih nalog je razvidno, da potrebe po naložbah v prometno dejavnost precej
prehitevajo možnosti prometnih panog za njihovo realizacijo.
Razhajanja med potrebami in ponudbo so ponekod že tako
velika (predvsem ptt), da bi jih učinkovito zmanjšali le z
obsežnimi naložbenimi posegi.
5. VODNO GOSPODARSTVO
Na področju vodnega gospodarstva se naloge uresničujejo
nekoliko počasneje, kot je predvideno v dogovoru. Delno je
vzrok nižji dotok sredstev, ki so dosegla v letu 1978 le 0,41%
družbenega proizvoda namesto predvidenega deleža 0,43%,
ker tarife vodnega prispevka niso mogle slediti podražitvam v
gradbeništvu:
Na slabši dotok sredstev je vplivalo tudi dejstvo, da 13,5%
zavezancev ni podpisalo samoupravnih sporazumov (izpad
cca 83,4 mio din). Izvršni svet skupščine SR Slovenije je že dal
ustrezni predlog za izdajo zakona.
•Tako se do leta 1980 predvideva, da bo fizični
plan za področje vodnega gospodarstva objektov za čiščenje
odpadnih voda (glavni zbiralniki in zaščitne naprave), predvsem zaradi tehnične dokumentacije in zagotavljanja lastnih
sredstev investitorjev.
Pri hidromelioracijskem urejanju kmetijskih zemljišč je izpolnjeno le 21% celotnega plana, delno zaradi podražitev
gradbenih storitev, v pretežni meri pa zaradi neizpolnjevanja
obvez investitorjev. Sredstva so bila zagotovljena za 83%
realizacijo plana. Največ težav je pri izpolnjevannju plana
melioracij pri zasebnih kmetovalcih, zlasti zaradi nekaterih
nerešenih organizacijskih vprašanj in visoke finančne obremenitve, čeprav so kreditni pogoji ugodni.
6. KMETIJSTVO IN ŽIVILSTVO
V kmetijski proizvodnji je bila v letih 1976-1978 dosežena
relativno ugodna stopnja rasti 3,3%, približno enako stopnjo
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rasti pričakujemo tudi v letu 1979. Glede na slabe vremenske
razmere v preteklih letih, je rezultat ugoden in je posledica
vrste družbenopolitičnih in proizvodno tehničnih ukrepov na
področju kmetijstva s katerimi se je kompenziral tudi izpad
proizvodnje, ki je posledica propadanja produkcijskih faktorjev, zlasti opuščanja rabe hribovitega sveta in deagrarizacije.
V okrivu ocenjenega razvoja kmetijske proizvodnje v celoti
pa ugotavljamo, da niso bili realizirani planirani strukturni
premiki oziroma da smo dosegali določene proizvodne
učinke na strukturnih razmerjih, ki niso v skladu s planiranim
srednjeročnim razvojem.
V letu 1979 ni prišlo do realizacije zastavljenih planskih
ciljev, kar je pogojiio sprejem nekaterih dodatnih ukrepov
poleg tistih, ki so bili s planom začrtani za tekoče sredneročno plansko obdobje.
Poslabšan dohodkovni položaj v živinorejski proizvodnji, ki
se je odrazil v zmanjšani tržni proizvodnji mleka in mesa je
narekoval sprejem intervencijskih ukrepov v obliki spremenjenih maloprodajnih cen mlečnih izdelkov kar je omogočilo
povečanje odkupnih cen mleka, povečana je bila republiška
premija za mleko in namenski prispevek za modernizacijo
družbenih mlečnih farm. Uvedena je bila premija za privezovanje mlade pitane govedi, kjer je republika prispevek svojih
sredstev pogojila z obvezo družbeno dogovorjene proizvodnje med primernimi proizvajalci in predelovalci ter ekvivalentnim prispevkom sredstev klavne industrije in živinorejske
poslovne skupnosti. Učinki navedenih ukrepov so bili hitri in
so se odrazili v ponovnem povečanju odkupa mleka (za 10%)
in vključevanje mlade živine v pitanje (za 35%). Poleg teh
ukrepov je bilo za stabilizacijo živalske proizvodnje potrebno
zagotoviti iz uvoza 125.000 ton koruze (zaradi slabe letine
1978).
V okviru prizadevanj za hitrejši in skladnejši razvoj rastlinske proizvodnje, zlasti poljedelstva, ki za planom najbolj zaostaja se je v asociacijah kmetijsko živilskega gospodarstva
pristopilo k akcijskemu usmerjanju setvenega plana. Zaradi
izredno slabe letine pšenice je bil organiziran odkup pšenice
ob hkratni zamenjavi s koruzo. V okviru občinskih iniciativnih
odborov za intenzivno poljedelsko proizvodnjo
je veljala posebna aktivnost proizvodnji sladorne pese.13
Za zmanjšanje neugodnih posledic suše in neurij na obseg
pridelka so bila regresirana mineralna gnojila in uvedeni
nekateri specifični ukrepi v posameznih najbolj prizadetih
območjih (oskrba z živinsko krmo). Za trajnejšo in večjo
zaščito proizvodnje je bil med Zadružno zvezo Slovenije in
Zavarovalno skupnostjo sklenjen samoupravni sporazum o
kolektivnem zavarovanju.
V okviru živinorejske poslovne skupnosti je potrebno, da se
prizadeti dogovorijo za skupno naročilo koruze pri proizvajalcih za potrebe živine že v času žetve. Hkrati bo nujno potrebno oblikovati tudi republiške tržne rezerve koruze v količini 60.000 ton, kar bi zadoščalo za nekaj več kot 2-mesečno
skupno porabo.
V skladu z družbenim dogovorom o temeljih družbenega
plana SFRJ na agroindustrijskem področju je treba pravočasno določiti pogoje pridobivanja dohodka kmetijskih proizvajalcev za I. 1980 z določitvijo proizvajalčevih prodajnih in
zaščitnih cen ter na tej osnovi določiti oblike in obseg potrebnih intervencij v proizvodnji hrane. Prizadevati bi si bilo treba,
da se ti pogoji določijo najkasneje do konca oktobra ali
novembra letošnjega leta.
V skladu z zakonom o intervencijah v proizvodnji in porabi
hrane je treba organizirati samoupravni sklad na ravni republike in pospešiti razvoj takih skladov tudi v občinah. Zaradi
težav pri organizaciji teh skladov v občinah je treba proučiti
vzroke težav in sprejeti ukrep za odpravo teh.
V okviru kreditne politike temeljnih bank je treba zaradi
velikih zaostankov pri kreditiranju sicer prioritetnih kmetijskih
naložb in velikih težav pri zagotavljanju potrebnih sredstev za
odkup obilne letine jesenskih kmetijskih pridelkov zagotoviti
sprejem potrebnih ukrepov, ki bodo omogočili doslednejše
izpolnjevanje obvez temeljnih bank sprejetih na osnovi samoupravnega sporazuma med Kmetijsko-živilsko razvojno skupnostjo in temeljnimi bankami.
13. Po sprejetih ukrepih |e bila dosežena planirana prolzvodn|a sladkorne
pese In kljub slabi letini za okoli 30% povečan odkup pienlce » primerjavi z
odkupom v letu 1978, čeprav ocenjujemo pri tem, da so bile kmetijske OZD za
akcijo premalo pripravljene.
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7. GOZDARSTVO
V gozdarstvu se dogovorjene naloge v glavnem uresničujejo. Večja odstopanja so v razširjeno gozdno biološki reprodukciji in izgradnji gozdnih cest.
Obseg blagovne proizvodnje gozdnih sortimentov je v globalu zadovoljiv, kar pa ne velja za oba sektorja lastništva in
vsa gozdnogospodarska območja. V letu 1978 beležimo večji
izpad blagovne proizvodnje v zasebnem sektorju, dočim je v
družbenem sektorju prekoračen dogovorjeni obseg. Tudi v
lesno bilančnih razmerjih poteka razvoj glede pokritja potreb
po lesu v skladu s samoupravnim sporazumom, vendar ne v
enaki meri za vsa področja porabe lesa.
Pri naložbah v gozdove so dela v letu 1978 potekala zadovoljivo le pri enostavni gozdnobiološki reprodukciji, medtem ko
dela v razširjeni gozdnobiološki reprodukciji zaostajajo, kasni
tudi gradnja gozdnih cest. Za pospešitev omenjenih del bo
treba med samoupravnimi interesnimi skupnostmi za gozdarstvo in gozdnogospodarskimi organizacijami skleniti dogovor
o zagotavljanju sredstev v te namene.
Na osnovi analize dosedanjega izvajanja srednjeročnega
plana se predvideva, da bosta blagovna gozdna proizvodnja,
kakor tudi dela na enostavni gozdno biološki reprodukciji v
tem srednjeročnem obdobju realizirani v skladu s programom. Obseg del v razširjeni gozdno biološki reprodukciji se
bo v naslednjih dveh letih povečal na osnovi večjih vlaganj,
vendar kljub temu dela ne bodo izvršena v dogovorjenem
obsegu. Gradnja gozdnih cest, kakor tudi gozdnih vlak pa bi
bilo možno povečati le z najetjem bančnih kreditov, ki so bili v
letu 1979 za te namene ukinjeni.
8. SUROVINSKE DEJAVNOSTI14
Kasnitve pri gradnji dogovorjenih zmogljivosti na področju
črne^ metalurgije, barvne metalurgije, lesnih tvoriv (iverne
plošče), celuloznih vlaknin, pa tudi v okviru bazne kemije, so
imele za posledico počasnejši tempo substftucije uvoza surovin glede na predvidenega in stalno padanje deleža surovinskega dela industrije v celotni industrijski proizvodnji. Posledice se kažejo tudi v naraščajočem deležu reprodukcijskega
materiala v celotnem uvozu blaga.
Tabela I: Delež surovinskega dela industrije v
celotni industrijski proizvodnji
- industrija = 100
- V odstotkih
Ocena Prog.
1975197615 1977 1978 1979 1980
Surovinski del
industrije
22,6 23,1 23,1 22,5 22,1
21,6
- črna in barvna
metalurgija
7,0 6,9 6,5 6,1
5,7
5,9
- bazna kemija
1,6
1.8
1,7
1,8
2,0
1,9
- lesna tvoriva
6,9
6.9 6,9 6,5
6,2
5,9
- celulozne
vlaknine
1,9 2,3 2,6 2,8 2,9
2,9
- gradbeni
material
in nekovine
5,3 5,2 5,4 5,3 5,2
5,1
Bistven vpliv na uvoz reprodukcijskega materiala imajo
proizvodi kemične industrije, ki v strukturi uvoza tega materiala predstavljajo največji delež. V obdobju 1974-1978 se je
ta delež stalno povečeval in sicer od 21,4% v letu 1974 na
28,7% v letu 1978, zmanjševala pa16se je stopnja pokrivanja
uvoza z izvozom kemičnih izdelkov , kljub sorazmerno dinamično proizvodnji kemične industrije in v tem tudi njenega
baznega dela, saj smo v tem srednjeročnem obdobju zagotovili proizvodnji vrsto
novih kemičnih surovin, farmacevtskih
surovin in zdravil17. Vzrok temu so zamude pri gradnji baznih
14. Tekoča problematika v zvezi a preskrbo s surovinami in reprodukcijskim
materialom je prikazana v »osnovnih problemih izvajanja družbenega plana SR
Slovenije v letih 1979 in 1980« (Priloga X skupščinskega poročevalca od 30.10.
1979, točka 4, 2, stran 17):
15. Zaradi prehoda na novo klasifikacijo dejavnosti podatki za leti 1975 in
1976 niso povsem primerljivi s podatki od leta 1977 naprej.
16. V letih 1975, 1976, 1977 in 1978 se stopnja pokrivanja izvoza z uvozom
kemičnih izdelkov giblje takole: 34,9%, 31,9%, 28,1% in 28,8%.
17. K porastu proizvodnje so pripomogle zlasti novozgrajene zmogljivosti v
Iplasu Koper (anhidridftalne kisline, I. faza), INI-Nafta Lendava (metanol, formalin, sečninska lepila), Belinki Ljubljana (vodikov peroksid, borati in perborati),
Tovarni dušika Ruše (umetna gnojila, I. faza) in farmacevtski industriji Lek
Ljubljana (hidrogenirani ergot alkaloidi).
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kemičnih zmogljivosti (furfuril alkohol, natrijev tripolifosfat,
fenolne smole, umetna gnojila II, žveplova kislina), še vedno
neustrezna struktura kemične industrije (prevelik delež predelovalnih zmogljivosti) kljub postopnemu večanju deleža
bazne kemije, ter rastoča »kemizacija« ostalih dejavnosti, ki
porabijo že okoli 40% uvoženih kemičnih izdelkov. To kaže na
še vedno nezadostno razvitost bazne kemije in na potrebo po
intenzivnem vlaganju v to področje tudi v naslednjem srednjeročnem obdobju, čeprav bomo v letih 1976-1980 realizirali
pretežni del objektov predvidenih v dogovoru - okoli 80%.
V črni metalurgiji bo zaradi zamud pri gradnji (elektrojeklarna na Jesenicah, elektropeč v Štorah, rekonstrukcija jeklarne na Ravnah) do leta 1980 možno realizirati le okoli
50-60% planiranih proizvodnih zmogljivosti. To se bo zlasti
odrazilo v manjši proizvodnji jekla (900.000 ton namesto 1 mio
ton) in večjemu uvozu metalurških polizdelkov predvsem iz
vzhodnih držav Zaradi zmanjšane proizvodnje jekla in zaradi
poznega aktiviranja predvidene zmogljivosti hladne valjarne
se bo predvidena poprečna stopnja rasti fizičnega obsega
panoge v letih 1976-1980 zmanjšala na polovico, tj. na 3%.
Ugodno pa poteka prestrukturiranje proizvodnje v smeri večanja deleža plemenitih jekel, kjer bodo do konca tega petletja uresničene sprejete obveznosti, medtem ko preusmeritev na višje vredne izdelke zaostaja.
V barvni metalurgiji je v ospredju problem proizvodnje
primarnega aluminija, kjer bi se morala proizvodnja modernizirati in povečati od 45.000 ton v letu 1975 na 63.000 ton v letu
1980. Dejansko pa se z gradnjo ni niti pričelo. Zaradi obširnejših konsultacij s potencialnimi dobavitelji so se zavlekla dela
na pripravi elaborata in pri reševanju drugih problemov, zlasti
v zvezi s kadri, z dobavo in cenami električne energije ter v
zvezi s finančno konstrukcijo. Reševanje omenjenih vprašanj
je v teku, pri izdelavi finančne konstrukcije pa je dan poudarek na združevanju sredstev v okviru reprodukcijske celote
proizvajalcev in predelovalcev aluminija. Izpad planiranega
povečanja proizvodnje se bo odrazil na povečanem uvozu
primarnega aluminija in zmanjšanju stopnje rasti fizičnega
obsega panog (proizvodnja barvastih kovin) od predvidenih
15% na okoli 2% v letu 1980.
Obveznosti na področju ferolegur in predelave bakra pa se
uresničujejo skladno z dogovorom.
Pri uresničevanju predvidene lesne bilance smo v globalu
glede na udeležbo domačih virov sicer dosegli ugodne rezultate, to pa ne velja za zadovoljevanje potreb obstoječih in
novih dogovorjenih predelovalnih zmogljivosti. Slabša se zlasti oskrba drobnega lesa za celulozno industrijo (nizke cene
in zaprtost gozdov), lesa mehanske obdelave v lesni industriji
ter drobnega lesa in ostankov lesa za proizvodnjo plošč
(zvišanje cen drugih goriv). To je eden glavnih razlogov za
kasnitve pri gradnji nekaterih dogovorjenih zmogljivosti za
proizvodnjo ivernih plošč (KLI Kočevje, Marles Maribor) in
zmogljivosti v celulozni industriji (Djuro Salaj Krško, Aero
Medvode).
9. STROJEGRADNJA IN PROFESIONALNA
ELEKTRONIKA
Na področju strojegradnje in profesionalne elektronike so
doseženi ugodni rezultati v proizvodnji in izvozu, v vlaganjih v
posodabljanje proizvodne opreme, v osvajanju novih tehnologij ter preusmerjanju proizvodnih programov k višji ravni
kvalitete in zahtevnosti izdelkov. Zaradi dinamičnega gibanja
proizvodnje se je v vseh letih tega srednjeročnega plana
stalno večal delež strojne industrije in proizvodnje elektronskih in telekomunikacijskih naprav v celotni industriji proizvodnje in sicer v strojni industriji od okoli 3,9% v letu 1975 na
4,3% v letu 1978, v proizvodnji elektronskih in telekomunikacijskih naprav pa v tem obdobju od okoli 3,5% na 4,2%.
Ob teh ugodnih ugotovitvah pa se strojegradnja še vedno
prepočasi usposablja za nosilca poslov pri prevzemanju kompletnih objektov. Glede na to, da je to dolgotrajnejši proces,
se bo ta naloga prenesla v naslednje srednjeročno obdobje.
Velika ovira pri razvoju strojegradnje je nezadovoljivo rešeno vprašanje kreditiranja plasmaja individualne opreme ter
naraščajoča nekonkurenčnost v izvozu (krediti, cene, roki,
reference).
Manj ugodni rezultati se kažejo pri proizvodnji gospodarskih cestnih vozil, kjer so doseženi proizvodni rezultati pod
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planskimi predvidevanji. Med glavnimi vzroki za tako stanje je
nepravočasna in nezadostna oskrba z reprodukcijskim materialom, zlasti z izdelki črne metalurgije, v neustrezni strukturi
zaposlenih in v previsokih cenah reprodukcijskega materiala,
sklopov in sestavnih delov napram odobrenim cenam finalnih
vozil.
Pri proizvodnji osebnih avtomobilov se je izboljšal proces
samoupravnega povezovanja, sodelovanja in skupnih vlaganj
med finalisti in kooperanti. Proizvajalci osebnih avtomobilov
pa še niso pripravili predloga enotnega koncepta razvoja
proizvodnje osebnih vozil, avtomobilskih delov in sklopov v
SR Sloveniji, kot jih to zavezuje Dogovor.
Pri proizvodnji gospodarskih cestnih vozil in proizvodnji
osebnih vozil in avtomobilskih stanovajskih prikolic sprejete
obveznosti ne bodo izvršene.
SOZD Iskra ocenjuje, da bo glede na dosežene rezultate (v
letu 1976, 1977, 1978 je realizirala okoli 55% proizvodne in
okoli 50% izvozne obveznosti za obdobje 1976-1980) v letu
1980 izpolnila sprejete obveznosti iz dogovora.
Na področju elektronike še vedno ni rešeno vprašanje enotnosti koncepta in sodelovanja pri razvoju in proizvodnji računalništva. V zvezi s tem pripravlja SOZD Iskra samoupravni
sporazum o sodelovanju pri proizvodnji računalniških sistemov s proizvajalci in uporabniki v SR Sloveniji.
10. STANOVANJSKA DEJAVNOST
V prvih treh letih planskega obdobja je bilo zgrajenih 43.382
stanovanj oziroma 14.460 povprečno letno, s čemer smo letno
presegli plan za okoli 1500 stanovanj. Vendar pri tem ni
doseženo planirano razmerje med družbeno in zasebno gradnjo. Doseženo razmerje 59,3:40,7 v korist družbene gradnje
(po lastništvu) namreč močno odstopa od planiranega 70:30.
Vzroki za to so predvsem v previsoki ceni m2 stanovanja
proizvajalcev družbenega sektorja, v dolgotrajnih postopkih
pri izvajanju gradnje graditeljev družbenega sektorja, nagnjenost prebivalstva k bivanju v individualnih hišah in končno so
kreditni pogoji za graditelje individualne gradnje enaki kot za
kupce stanovanj, zgrajenih v družbeno usmerjeni gradnji.

Izdelavo Analize izvajanja nalog iz dogovora o temeljih
družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1976-1980 v
letih 1976-1979 z oceno uresničevanja nalog do leta 1980
- s povzetkom, je vodil Peter Tribušon, posamezna poglavja pa so pripravili:
točko
točko
točko
točko
točko
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mgr. Pavle Gmeiner, Helena Likar
Alojz Stare
Rajka Kristan, Rado Škrabar
Dagmar Fajdiga
Božena Leonardi

Vzdrževanje stanovanjskega fonda ne poteka po planskih
smernicah. Glavni vzroki so v politiki stanarin, premajhnih
kapacitetah ter neorganiziranosti servisnih služb, ki bi izvrševale storitve ceneje in kvalitetneje ter v nezadostni zainteresiranosti strokovnih služb v nekaterih stanovanjskih skupnostih.
Uspešno se uresničujejo obveznosti glede izgradnje ležišč v
študentskih in dijaških domovih in kaže, da bo plan v celoti
uresničen v letu 1980.
V okviru naloge o hitrejši in cenejši gradnji stanovanj se v
SOZD Gorenje izvaja program industrializacije stanovanjske
gradnje. Zaradi kompleksne naloge ter zahtev po obsežnih
raziskovalno-razvojnih, investicijskih in drugih aktivnostih in
dolgotrajnega samoupravnega dogovarjanja o izvajanju
skupnih programov, pa tudi zaradi nerealne ocene o možnostih za izgradnjo tovrstnih kapacitet, se program celične gradnje stanovanj ne izvaja v skladu z dogovorom. S tem v zvezi je
SOZD Gorenje dala predlog za spremembo dogovora (zgrajene zmogljivosti v letu 1980 naj
bi omogočile proizvodnjo
1200 stanovanj in 1,000.000 m2 objektov družbenega standarda), ki ga je Odbor podpisnikov dogovora sprejel. Vendar
tudi uresničenje tega bistveno zmanjšanega programa je s
strani Gorenja pogojena z vrsto ukrepov, ki naj bi jih sprejeli
zunanji faktorji.18 Odbor podpisnikov dogovora je omenjeni
program ukrepov predložil v obravnavanje Splošnemu združenju gradbeništva, Zvezi stanovanjskih skupnosti in Republiškemu sekretariatu za urbanizem.
11. KASNITVE PRI URESNIČEVANJU NALOG
IZ DOGOVORA
V naslednji razpredelnici dajemo kratek pregled kasnitev
pri izgradnji zmogljivosti iz dogovora in predvideno premaknitev nekaterih od njih v naslednje srednjeročno obdobje.
18. Posebni ugodni pogoji za kreditiranje; vključevanje projekta v program
Republiške raziskovalne skupnosti; deloma soudeležba odgovornih institucij za
tipizacijo in standardizacijo materiala, elementov, sklepov, prostorov in objektov; vključevanje v realizacijo projekta spremljajočih dejavnikov: urbanistov,
komunalcev, itd.; formiranje posebnega družbenega telesa za koordinacijo
družbenopolitičnih, zakonodajnih, ekonomskih in ostalih aktivnosti.

točko 7. Dagmar Fajdiga
točko 8: Peter Tribušon v sodelovanju z dr. Antonom
Povšetom, Brankom Bužanom, Mileno Mirkovič
točko 9: Peter Srakar
točko 10. Nuša Škopac, mgr. Stojan Markovič
točko 11: Helena Likar, Rajka Kristan
Redakcija: Peter Tribušon, Božena Leonardi, Peter Srakar
Končna redakcija: Zdravko Praznik
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Področje
ENERGETIKA
Elektroenergetika

Plinovod
PROMETNA INFRASTRUKTURA
Železnice
Luka Koper
Ceste

VODNO GOSPODARSTVO
KMETIJSTVO IN ŽIVILSTVO

SUROVINSKE DEJAVNOSTI
Črna metalurgija

Barvasta metalurgija
Bazna kemija in farmacevtska industrija

Celulozna industrija
Lesna industrija
STROJEGRADNJA

Kasni

Ne bo izvršeno do konca leta 1980

Toplarna Lj. II.
- del prenosnih objektov
- del objekta distribucije
- rudnik urana
- Nuklearna elektrarna (20 mes.)
- PE Trbovlje agr. 2
- dela na stranskih vodih, dela pri
prečkanju rek
- priprave pri porabnikih za prevzem
zemeljskega plina
- gradnja mestnih omrežij

Toplarna Lj. II.
- del prenosnih objektov
- del objektov distribucije
- rudnik urana
- Nuklearna elektrarna

- modernizacija slov. žel. križa (zlasti SV
in TK naprave)
- skoraj vsa infrastruktura
- novogradnje

- okoli 20%

- koaksialni kabelski sistemi: Maribor:
M. Sobota, Ljubljana-Kranj, Novo
mesto-hrvaška meja
izgradnja čistilnih naprav - 30
hidromelioracije 17.000 ha
melioracije 15.000 ha
proizvodnja
- rekonstrukcija in novogradnja
objektov za predelavo mleka
skupne naložbe
- izgradnja prašičerejskih farm
- obnova sadovnjakov in hmeljišč
- izgradnja objektov za proizvodnjo
konzumnih jajc
- nakup zemljišč v družbenem sektorju
i
- elektrojeklarna v železarni Jesenice
- rekonstrukcija jeklarne v Ravnah
- dodatna dela v jeklarni v železarni
Štore
- rekonstrukcija zmogljivosti
primarnega aluminija v TGA Kidričevo
Zmogljivosti za:
- furfurilrii alkohol v Jugotaninu
- umetne fenolne, furanske in
epoksialne smole v Donitu (Fenolit
Borovnica) (24 mes.)
- aminoplasti in dekorativni filmi v
Melaminu Kočevje (okoli 1 leto)
- umetna gnojila, druga faza (125.000
ton) v Kami
- žvepleno kislino v Cinkarni Celje
150.000 ton (več kot 18 mes.
- natrijev tripolifosfat v Kemični tovarni
Hrastnik (več kot 12 mes.)
- poliamidna vlakna v Jugotekstilu
(okoli 12 mes.)
- II. faza ftalanhidrida, maleinhidrid in
mehčala v Iplasu (9 mes.)
- farmacevtske surovine v Krki (9 mes.)
- DMT (dimetiltereftalat)
- povečanje zmogljivosti na 40.000 ton
celuloze v AERO Medvode
- 45.000 ton polceluloze v Djuro Salaj
Krško
- 80.000 m3 ivernih plošč v LIK Kočevje
in Marles Maribor
- proizvodnja gospodarskih vozil v TAM
- proizvodnja osebnih vozil in prikolic v
IMV
- 22.000 osebnih vozil v CIMOS

STANOVANJSKA IZGRADNJA

- celična gradnja 12.000 stanovanj

- okoli 20% novogradenj
- odseki, katerih gradnja je pogojno
predvidena
- okoli 2% celotnega programa
- 18 čistilnih naprav
5000 ha hidromelioracij
- melioracije 5000 ha
- 8000 ton govejega mesa, 800 ton
hmelja, 80 milj. kosov jajc, ulov 10.800
ton rib
- del rekonstrukcije in novogradnje
objektov za predelavo mleka
- del skupnih naložb
- del izgradnje farm
- del obnove sadovnjakov in hmeljišč
- del izgradnje objektov za proizvodnjo
konzumnih jajc
- del nakupa zemljišč
- elektrojeklarna v železarni Jesenice
- rekonstrukcija jeklarne v Ravnah
- dodatna dela v jeklarni v železarni
Štore
- rekonstrukcija zmogljivosti
primarnega aluminija v TGA Kidričevo
Zmogljivosti za:
- furfurilni alkohol v Jugotaninu
- umetne fenolne, furanske in
epoksialne smole v Donitu
- umetna gnojila, druga faza (125.000
ton)vKemi
- žvepleno kislino v Cinkarni Celje
150.000 ton
- natrijev tripolifosfat v Kemični tovarni
Hrastnik

- DMT
, - povečanje zmogljivosti na 40.000 ton
celuloze v AERO Medvode
- 45.000 ton polceluloze v Djuro Salaj
Krško
- 80.000 m3 ivernih plošč v LIK Kočevje
in Marles Maribor
- okoli 29% dogovorjene proizvodnje
tovornjakov in specialnih vozil
- okofi 50% dogovorjene proizvodnje
osebnih vozil, okoli 25% dogovorjene
proizvodnje prikolic
- okoli 25% dogovorjene proizvodnje
osebnih vozil
dogovorjena celična gradnja stanovanj
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PREDLOG ZAKONA
o zdravstvenem varstvu (ESA-240)

I. TEMELJNE DOLOČBE
1. člen
Ta zakon določa enotna načela za sistem
zdravstvenega varstva, njegovo vsebino,
družbenoekonomske odnose med udeleženci
svobodne menjave dela na tem področju, organizacijo in delo samoupravnih interesnih
zdravstvenih skupnosti, zagotavlja pravico do
zdravstvenega varstva, določa načela za samoupravno organiziranje delavcev na področju zdravstvenega varstva ter ureja druga
vprašanja na tem področju.
2. člen
Zdravstveno varstvo po tem zakonu obsega
zdravstvene storitve, ki jih opravljajo delavci v
združenem delu, samoupravno organizirani v
organizacijah združenega dela na področju
zdravstvenega varstva (v nadaljnjem besedilu:
zdravstvena organizacija) in v drugih organizacijah in skupnostih, ter določene pravice do
socialne varnosti.
Zdravstveno varstvo je sestavni del družbene reprodukcije in eden od pogojev za rast
produktivnosti dela ter obrambne sposobnosti in bistveni element socialne politike ter
življenjske ravni delavcev v združenem delu,
drugih delovnih ljudi in občanov.
3. člen
Zdravstvene storitve opravljajo strokovno
usposobljeni delavci, samoupravno organizi-

rani v zdravstvenih organizacijah ter v drugih
organizacijah združenega dela in delovnih
skupnostih, za katere zakon določa, da poleg
drugih dejavnosti lahko opravljajo tudi zdravstvene storitve.
Zdravstvenih storitev ni mogoče opravljati z
osebnim delom samostojno kot poklic.
4. člen
Določene naloge na področju zdravstvenega varstva opravljajo organizacije Rdečega
križa Slovenije in druge organizacije v skladu
s posebnimi predpisi.
5. člen
Zdravstveno varstvo je dejavnost posebnega družbenega pomena.
6. člen
Delavci v združenem delu, drugi delovni
ljudje in občani morajo skrbeti za svoje zdravje in za svoje zdravstveno varstvo in so zanj
odgovorni. To skrb in odgovornost uresničujejo tako, da si na podlagi načel vzajemnosti
in solidarnosti zagotavljajo zadovoljevanje
potreb in interesov po zdravstvenem varstvu v
obsegu, ki ga zagotovi ta zakon, samoupravni
sporazum o temeljih plana ter drugi samoupravni sporazumi in pogodbe. Pri tem si po
načelih vzajemnosti in solidarnosti s socialnim zavarovanjem v okviru samoupravnih interesnih zdravstvenih skupnosti (v nadaljnjem
besedilu: zdravstvena skupnost) zagotovijo
pravico do zdravstvenih storitev in druge pravice v primeru bolezni in poškodb, materin-

OPOMBE:
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stva in zmanjšanja alijzgube delovne zmožnosti, članom svoje družine pa pravico do
zdravstvenih storitev. Te pravice in obveznosti uresničujejo samoupravno organizirani v
organizacijah združenega dela in delovnih
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 zdravstvenih in drugih organizacijah združenega
dela, ki te storitve opravljajo, uresničevanje
določenih pravic do socialne varnosti pa z
združevanjem sredstev v okviru organizacij
združenega dela ter v zdravstveni skupnosti.
7. člen
Opravljena zdravstvena storitev je neposredni rezultat vloženega dela izvajalcev, namenjen varovanju, krepitvi in povrnitvi zdravja,
zboljševanju zdravstvenih razmer, preprečevanju bolezni in poškodb ter invalidnosti, odkrivanju, diagnosticiranju in zdravljenju bolezni in poškodb in rehabilitaciji obolelih in
poškodovanih ter ustvarjanju zdravstvenih
pogojev za rast življenjske, delovne in
obrambne sposobnosti.
Pravica do socialne varnosti po tem zakonu
obsega pravice do nadomestil in povračil v
primerih, ko je sposobnost ža pridobivanje
dohodka zmanjšana zaradi sprememb v
zdravstvenem stanju oziroma v primerih
smrti.
Samoupravno organizirani uporabniki ih
izvajalci opredelijo obseg in način zadovoljevanja potreb in interesov po zdravstvenih storitvah v samoupravnih sporazumih o temeljih
plana zdravstvenih skupnosti in v drugih samoupravnih sporazumih ali pogodbah. Delavci in drugi delovni ljudje določijo obseg in
način uresničevanja pravic do socialne varnosti po tem zakonu v samoupravnih splošnih
aktih organizacij združenega dela oziroma
zdravstvenih skupnosti ter v samoupravnih
sporazumih o temeljih plana zdravstvenih
skupnosti.
8. člen
Delavci, drugi delovni ljudje in občani v
Socialistični republiki Sloveniji imajo pravico
do obsega zdravstvenega varstva, ki ga zagotavlja ta zakon.
Delavci, drugi delovni ljudje in občani si v
samoupravnih sporazumih o temeljih plana
zdravstvenih skupnosti zagotovijo tudi širši
obseg pravic do zdravstvenega varstva, kot ga
določa ta zakon.
Glede na potrebe in interese ter dohodkovne možnosti delavci in drugi delovni ljudje v
organizacijah združenega dela, krajevnih
skupnostih in zdravstvenih skupnostih določijo tudi druge pravice do zdravstvenega varstva, ki niso zajete v prvem in drugem odstavku tega člena.
9. člen
Delavci zdravstvenih organizacij morajo s
svojo organiziranostjo in delom zagotoviti
uporabnikom zdravstvenega varstva zadovo-
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ljevanje potreb in interesov po vrstah in številu (obsegu) zdravstvenih storitev, določenih v
samoupravnih sporazumih o temeljih plana
zdravstvenih skupnosti ter v drugih samoupravnih sporazumih in pogodbah z uporabniki.
II. Odnosi med udeleženci v svobodni
menjavi dela na področju
zdravstvenega varstva
10. člen
Svobodna menjava dela med uporabniki in
izvajalci zdravstvenih storitev se uresničuje v
neposrednih odnosih med njimi ter v zdravstvenih skupnostih oziroma po njih.
11. člen
Uporabniki zdravstvenih storitev so:
- delavci v temeljnih organizacijah združenega dela in delovnih skupnostih,
- delavci in družinski člani, katerih dopolnilno delo uporabljajo kmetje in drugi delovni
ljudje, ki samostojno opravljajo dejavnost z
delovnimi sredstvi, ki so lastnina občanov,
oziroma delavci, katerih dopolnilno delo uporabljajo druge osebe,
- drugi delovni ljudje in občani,
- delovni ljudje iz Socialistične republike
Slovenije, ki delajo ali se strokovno izpopolnjujejo v tujini, pa niso zavarovani po tujih
nosilcih zdravstvenega zavarovanja.
Izvajalci zdravstvenih storitev so delavci v
zdravstvenih organizacijah ter delavci v drugih organizacijah združenega dela in delovnih skupnostih, za katere določa zakon, da
poleg drugih dejavnosti lahko opravljajo tudi
zdravstvene storitve.
Izvajalci zdravstvenih storitev so tudi delovni ljudje in občani, organizirani v družbenih
organizacijah in društvih, kadar opravljajo
določene programe na področju zdravstvenega varstva in pridobivajo sredstva za opravljanje teh programov s svobodno menjavo dela.
12. člen
Uporabniki zdravstvenih storitev ter izvajalci zdravstvenih storitev uresničujejo svobodno menjavo dela na podlagi samoupravno
ugotovljenih osebnih, skupnih in celovitih potreb in interesov na področju zdravstvenega
varstva, dohodkovnih možnosti uporabnikov
ter na podlagi strokovnih, tehničnih, kadrovskih in drugih zmogljivosti izvajalcev.
13. člen
S svobodno menjavo dela pridobivajo
zdravstvene organizacije prihodek v obliki
povračil za opravljene zdravstvene storitve,
zdravstvene organizacije, ki opravljajo tudi
izobraževalno in raziskovalno dejavnost, pa
tudi v obliki povračil za opravljanje te dejavnosti
14. člen
Udeleženci v svobodni menjavi dela se sporazumevajo zlasti o programu zdravstvenega
varstva, ki obsega vrste in število zdravstvenih
storitev, o standardih zdravstvenih storitev, o
poročevalec

normativih ter drugih pogojih izvrševanja
zdravstvenih storitev, o zagotavljanju pogojev
za znanstveni, strokovni, kadrovski in materialni razvoj izvajalcev, o ceni oziroma povračilu, o medsebojnih jamstvih za prevzete obveznosti in odgovornosti ter o drugih vprašanjih uresničevanja medsebojnih pravic, obveznosti in odgovornosti.
15. člen
Udeleženci v svobodni menjavi dela določijo kot predmet svobodne menjave dela posamične zdravstvene storitve lahko tudi programe zdravstvenih storitev oziroma opravljanje
določene zdravstvene dejavnosti na naslednjih področjih:
- osnovna zdravstvena dejavnost,
- ambulantna specialistična zdravstvena
dejavnost,
- bolnišnična zdravstvena dejavnost,
- zdraviliška zdravstvena dejavnost,
- zdravstvena dejavnost univerzitetnih
zdravstvenih organizacij,
- preskrba z zdravili, sanitetnim materialom, ortopedskimi pripomočki in konzervirano krvjo, krvnimi derivati in krvnimi proizvodi,
- nujna medicinska pomoč in reševalni
prevoz.
Določbe tega zakona, ki se nanašajo na
zdravstvene storitve, se uporabljajo tudi za
program zdravstvenih storitev in za zdravstveno dejavnost, kadar je ta predmet svobodne
menjave dela.
16. člen
Standarde zdravstvenih storitev ter strokovne, delovne, materialne, tehnične, kadrovske,
higienske in druge normative ter pogoje
opravljanja zdravstvenih storitev določi zakon.
_.
17. člen
Udeleženci v svobodni menjavi dela se dogovorijo o cenah oziroma povračilih (v nadaljnjem besedilu: cena) za opravljene zdravstvene storitve s samoupravnim sporazumom oziroma pogodbo. V ceni upoštevajo poleg elementov in mer 1, ki so določeni z zakonom,
tudi dogovorjeni del sredstev za razširitev materialne osnove za delo izvajalcev ter za zagotovitev raziskovalnega dela in izobraževanja
delavcev zdravstvenih organizacij.
V zdravstveni skupnosti dogovorjene cene
zdravstvenih storitev veljajo za uporabnike na
območju te zdravstvene skupnosti kakor tudi
za uporabnike iz drugih zdravstvenih skupnosti , če z njimi niso posebej dogovorjene cene
zdravstvenih storitev.
Za tujce iz držav, s katerimi je sklenjena
konvencija, veljajo v samoupravnih sporazumih o temeljih plana zdravstvenih skupnosti
in drugih v zdravstvenih skupnostih sprejetih
samoupravnih sporazumih dogovorjene cene, če konvencije oziroma mednarodni sporazumi ne določijo drugače.
Za tujce iz držav, s katerimi ni sklenjena
konvencija ali mednarodni sporazum, določijo zdravstvene organizacije cene na podlagi
načel reciprocitete ob upoštevanju cen, ki so
mednarodno običajne za ustrezno vrsto, število in kakovost zdravstvenih storitev.
poročevalec
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18. člen
OD OOlVR '
Sredstva za izpolnjevanje obveznosti v svobodni menjavi dela se zagotavljajo:
- iz dohodka temeljne organizacije združenega dela in delovne skupnosti, iz dohodka
delovnih ljudi, ki z osebnim delom s sredstvi v
lasti občanov opravljajo gospodarsko ali drugo dejavnost, in iz dohodka delovnih ljudi ter
iz sredstev drugih oseb, ki uporabljajo dopolnilno delo delavcev za obveznosti, ki izhajajo
iz uresničevanja obsega zdravstvenega varstva, ki ga določa ta zakon in samoupravni
sporazum o temeljih plana zdravstvene skupnosti (1. in 2. odstavek 8. člena), kakor tudi za
del sredstev za razširjeno reprodukcijo, ki je s
samoupravnim sporazumom o temeljih plana
zdravstvene skupnosti dogovorjen v ceni storitev;
- iz osebnih dohodkov delavcev oziroma iz
sredstev sklada skupne porabe ter iz osebnih
dohodkov delovnih ljudi za izpolnjevanje obveznosti v zvezi z zadovoljevanjem drugih potreb in interesov po zdravstvenem varstvu,
sprejetih v samoupravnih sporazumih (3. odstavek 8. člena).
Iz materialnih stroškov temeljne organizacije 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.
Pravice do nadomestil osebnih dohodkov v
času nezmožnosti za delo ter druge pravice
do socialne varnosti po tem zakonu se zagotovijo iz osebnih dohodkov delavcev in delovnih ljudi.
Sredstva za razširitev materialne osnove za
delo zdravstvenih in drugih organizacij in
skupnosti, ki niso zajeta v ceni zdravstvenih
storitev, so pa posebej dogovorjena v samoupravnem sporazumu o temeljih plana zdravstvenih skupnosti, se zagotavljajo:
- iz sredstev za razširitev materialne osnove dela organizacij in skupnosti za povečanje
zmogljivosti zdravstvenih organizacij, kadar
je takšno povečanje potrebno zaradi povečanih potreb ali uveljavljanja drugih posebnih
interesov določenih uporabnikov,
- iz sklada skupne porabe organizacij in
skupnosti,
- s samoprispevkom delovnih ljudi in ob^
čanov.
Sredstva iz prejšnjega odstavka se zagotovijo pod pogojem, da so v samoupravnem
sporazumu o temeljih plana zdravstvenih
skupnosti zagotovljena sredstva za nove obveznosti, ki nastanejo zaradi spremembe obsega, količine in kakovosti dela izvajalcev.

OPOMBE:

19. člen
Udeleženci v svobodni menjavi dela urejajo
medsebojne obveznosti v tisti občinski zdravstveni skupnosti oziroma po njej. v kateri so
sklenili samoupravni sporazum o temeljih
plana.
Pri sklepanju samoupravnega sporazuma o
temeljih plana občinske zdravstvene skupno*,
sti upoštevajo udeleženci v svobodni menidvt
HI
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in interese na področju zdravstvenega varstva
v obsegu, določenem v tem zakonu in v samoupravnem sporazumu o temeljih plana
zdravstvene skupnosti (1. in 2. odstavek 8.
člena).
Zadovoljevanje potreb in interesov po
zdravstvenih storitvah, ki jih zaradi strokovno-tehnoloških, organizacijskih in dohodkovnih pogojev, celovitosti zdravstvenega varstva
ter nujnega širšega solidarnostnega združevanja in razporejanja sredstev med občinskimi zdravstvenimi skupnostmi ni mogoče zagotoviti s svobodno menjavo dela v občinski
zdravstveni skupnosti, zagotovijo udeleženci
v svobodni menjavi dela po občinski zdravstveni skupnosti z usklajevanjem predlogov
samoupravnih sporazumov o temeljih plana
občinskih zdravstvenih skupnosti in s sklepanjem samoupravnega sporazuma o temeljih
plana medobčinske zdravstvene skupnosti in
Zdravstvene skupnosti Slovenije.

dela tudi potrebe in interese tistih delavcev in
njihovih družinskih članov, ki imajo stalno
prebivališče na območju druge občinske
zdravstvene skupnosti. O obsegu in pogojih
zadovoljevanja teh potreb in interesov ter o
količini sredstev se sporazumeta zainteresirani občinski zdravstveni skupnosti neposredno
ali v širši zdravstveni skupnosti.
Če se občinska zdravstvena skupnost, v kateri se sklepa smoupravni sporazum o temeljih plana, in občinska zdravstvena skupnost,
na območju katere imajo delavci oziroma njihovi družinski člani stalno prebivališče, ne
sporazumeta o obsegu in pogojih zadovoljevanja potreb in interesov po zdravstvenih storitvah ter s tem povezanih medsebojnih obveznostih, poravna občinska zdravstvena
skupnost, v kateri je sklenjen samoupravni
sporazum o temeljih plana, obveznosti za
opravljene zdravstvene storitve zdravstveni
organizaciji na območju občinske zdravstvene skupnosti, kjer imajo delavci oziroma njihovi družinski člani stalno prebivališče, na
podlagi izstavljenega računa.

23. člen
Pri določanju elementov za samoupravni
sporazum o temeljih plana zdravstvene skupnosti upoštevajo udeleženči v svobodni menjavi dela zlasti:
- potrebe in interese prebivalstva po zdravstvenem varstvu, ki izhajajo iz zdravstvenega
stanja in zdravstvenih razmer prebivalstva;
- strokovne, kadrovske, tehnične, materialne, organizacijske in druge zmogljivosti
zdravstvenih in drugih organizacij in skupnosti, ki opravljajo zdravstvene storitve;
- dohodkovne sposobnosti uporabnikov;
- obseg zdravstvenega varstva, ki ga zagotavljajo.

20. člen
S samoupravnim sporazumom ali pogodbo
se lahko določi, da prispevajo posamezni
uporabniki za zadovoljevanje skupnih potreb
ali k plačilu za določene zdravstvene storitve
iz svojega osebnega dohodka oziroma iz drugih svojih sredstev.
Prispevka posameznih uporabnikov ni mogoče določiti v zvezi z uveljavljanjem pravic
do zdravstvenega varstva, ki jih zagotavlja ta
zakon (1. odstavek 8. člena in 46. člen).
21. člen
V temeljnih organizacijah združenega dela
ter v drugih samoupravnih organizacijah in
skupnostih ter v krajevnih skupnostih samoupravno organizirani uporabniki s svobodno
menjavo dela, ki jo uresničujejo v neposrednih odnosih z izvajalci, zagotavljajo zadovoljevanje posebnih interesov in potreb po
zdravstvenih storitvah oziroma posebne pogoje opravljanja zdravstvenih storitev v primerih, ko to omogočajo strokovne, tehnološke in organizacijske značilnosti teh storitev
ter zmogljivosti izvajalcev, in se s tem ne
zožuje ali ne onemogoča zadovoljevanje potreb in interesov po zdravstvenih storitvah v
obsegu, o katerem so se uporabniki in izvajalci sporazumeli v občinski zdravstveni skupnosti.
Samoupravno organizirani uporabniki se
sporazumevalo z izvajalci o neposrednem
uresničevanju svobodne menjave dela po organih upravljanja organizacije združenega
dela in delovne skupnosti uporabnikov in
izvajalcev, samoupravno organizirani uporabniki v krajevni skupnosti pa po organih krajevne skupnosti.
22. člen
S svobodno menjavo dela v občinski zdravstveni skupnosti delavci in delovni ljudje po
načelih vzajemnosti in solidarnosti zadovoljujejo svoje osebne, skupne in splošne potrebe

24. člen
V postopku družbenega planiranja udeleženci v svobodni menjavi dela usklajujejo zlasti naslednje elemente:
- program zdravstvenega varstva, ki obsega vrste in število zdravstvenih storitev, standarde in normative za opravljanje zdravstvenih storitev, pogoje dostopnosti do zdravstvenih storitev in posebne pogoje dela v zdravstvenih organizacijah, potrebne rezerve zdravil, sanitetnega materiala, drugega potrošnega materiala in nadomestnih delov;
- cene zdravstvenih storitev;
- pričakovane rezultate dela izvajalcev;
- pravice do socialne varnosti;
- ukrepe za primere, če izvrševanje programa zdravstvenega varstva ne poteka v skladu
s predvidenimi pogoji in pričakovanimi rezulSamoupravni sporazum o temeljih plana
občinske zdravstvene skupnosti temelji na
usklajenih elementih iz prejšnjega člena in
obsega zlasti:
- temeljne usmeritve razvoja zdravstvenega varstva v občini, ki mora biti v skladu s
predvidenim razvojem občine, s planiranim
razvojem proizvodnih sil ter s potrebami in
interesi delavcev, delovnih ljudi in občanov
po zdravstvenem varstvu;
- program zdravstvenega varstva, v kateporočevalec
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rem je določen obseg zdravstvenega varstva,
ki se zagotavlja s svobodno menjavo dela v
občinski zdravstveni skupnosti ter po njej v
medobčinski zdravstveni skupnosti in v
Zdravstveni skupnosti Slovenije;
- cene zdravstvenih storitev;
- osnove in merila za oblikovanje sredstev
ter količino sredstev, potrebnih za izpolnjevanje obveznosti v svobodni menjavi dela ter za
zagotavljanje pravic do socialne varnosti;
- obseg in način solidarnostnega združevanja in razporejanja sredstev;
- način in roke izpolnjevanja medsebojnih
obveznosti.
26. člen
.
Samoupravni sporazum o temeljih plana
medobčinske zdravstvene skupnosti obsega
zlasti:
- skupne razvojne usmeritve zdravstvenega varstva na območju medobčinske zdravstvene skupnosti;
- del programa zdravstvenega varstva občinskih zdravstvenih skupnosti, ki ga uresničujejo s svobodno menjavo dela v medobčinski zdravstveni skupnosti;
- cene zdravstvenih storitev in količino
sredstev, ki so potrebna za izvajanje programa po prejšnji alinei;
- obseg in način zadovoljevanja potreb in
interesov po zdravstvenih storitvah na območju občine, v kateri ima delavec oziroma
njegov družinski član stalno prebivališče, in
za to potrebna sredstva;
- obseg in način solidarnostnega združevanja in razporejanja sredstev med občinskimi zdravstvenimi skupnostmi.
27. člen
Samoupravni sporazum o temeljih plana
Zdravstvene skupnosti Slovenije obsega zlasti:
- skupne cilje na področju zdravstvenega
varstva v Socialistični republiki Sloveniji ter
program zdravstvenega varstva za uresničevanje teh ciljev;
- skupne raivojne usmeritve na področju
zdravstvenega varstva z določitvijo prednostnih nalog, ki so skupnega pomena za vse
delovne ljudi in občane v Socialistični republiki Sloveniji;
- uresničevanje z zakonom zagotovljenega
obsega zdravstvenega varstva in s tem povezanega solidarnostnega združevanja in razporejanja sredstev med občinskimi zdravstvenimi skupnostmi;
- uresničevanje svobodne menjave dela v
zvezi z opravljanjem zdravstvenih storitev na
področju zdravstvene dejavnosti univerzitetnih zdravstvenih organizacij in drugih zdravstvenih storitev skupnega pomena za vse
uporabnike v Socialistični republiki Sloveniji;
- usklajevanje načel za delitev dela zdravstvenih organizacij v Socialistični republiki
Sloveniji;
- zadovoljevanje drugih skupnih potreb in
interesov po zdravstvenih storitvah ter opravljanje drugih skupnih nalog;
- izvajanje konvencij in mednarodnih spoporočevalec

razumov s področja zdravstvenega varstva in
zdravstvenega zavarovanja;
- strokovno-raziskovalno in razvojno delo,
ki ima skupen pomen za celotno področje
zdravstvenega varstva v Socialistični republiki Sloveniji.
28. člen
Na podlagi samoupravnega sporazuma o
temeljih plana zdravstvene skupnosti sprejmejo uporabniki in izvajalci v zdravstveni
skupnosti plan skupnosti, v katerem opredelijo zlasti politiko in cilje razvoja zdravstvenega
varstva, ki se uresničuje v skupnosti in po
njej; naloge, obveznosti in sredstva, prikazana po sestavinah samoupravnega sporazuma
o temeljih plana; naloge, ki jih' prevzema
zdravstvena skupnost po drugih sporazumih,
dogovorih ali predpisih ter ukrepe in sredstva
za njihovo uresničitev ter organizacijske, kadrovske in materialne ukrepe za uresničitev
nalog.
Uporabniki in izvajalci v temeljnih organizacijah združenega dela ter v drugih samoupravnih organizacijah in skupnostih s smernicami za plan in elementi za sklepanje samoupravnih sporazumov o temeljih plana opredelijo potrebe po zdravstvenih storitvah ter temeljne cilje in usmeritve razvoja za srednjeročno obdobje na tem področju.

OPOMBE:

III. SAMOUPRAVNE INTERESNE
ZDRAVSTVENE SKUPNOSTI
1. Naloge in vrste samoupravnih
interesnih zdravstvenih skupnosti
29. člen
Uporabniki in izvajalci zdravstvenih storitev
uresničujejo v samoupravni interesni zdravstveni skupnosti svobodno menjavo dela,
združujejo delo in sredstva, si po načelih vzajemnosti in solidarnosti zagotavljajo zdravstveno varstvo, odločajo o vrstah in obsegu
pravic do zdravstvenega varstva, določajo politiko razvoja teritorialne razporejenosti
zdravstvenih organizacij, zagotavljajo možnosti in skrbijo za raziskovalno delo ter za vzgojo in izobraževanje delavcev, ki opravljajo
zdravstvene storitve, in uresničujejo druge
skupne interese na področju zdravstvenega
varstva.
30. 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, s samoupravnim sporazumom o temeljih plana
zdravstvene skupnosti ter z ratificiranimi mednarodnimi pogodbami.
31. člen
Zdravstvene skupnosti so: občinska zdravstvena skupnost, medobčinska zdravstvena
skupnost in Zdravstvena skupnost Slovenije.
V
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2. Občinska zdravstvena skupnost
i:
32. člen
Uporabniki in izvajalci zdravstvenih storitev
se zaradi zagotovitve zdravstvenega varstva
združujejo v občinsko zdravstveno skupnost s
samoupravnim sporazumom o njeni ustanovitvi.
V občinski zdravstveni skupnosti uporabniki in izvajalci obravnavajo in ugotavljajo celovite potrebe in interese po zdravstvenem varstvu v občini in zagotavljajo njihovo zadovoljevanje s svobodno menjavo dela v tej skupnosti in po njej. Pri tem se zlasti sporazumevajo o zadovoljevanju potreb in interesov na
področju osnovne zdravstvene dejavnosti,
preskrbe z zdravili in sanitetnim materialom
ter nujne medicinske pomoči, če je ta dejavnost organizirana na območju občinske
zdravstvene skupnosti.
V občinski zdravstveni skupnosti se lahko
ustanovijo enote oziroma temeljne zdravstvene skupnosti s samoupravnim sporazumom
pod pogoji, ki jih določa samoupravni sporazum o ustanovitvi občinske zdravstvene skupnosti.
33. člen
Občinsko zdravstveno skupnost upravlja
skupščina. Sestavljajo jo delegati uporabnikov, delegirani v zbor uporabnikov, in delegati izvajalcev, delegirani v zbor izvajalcev.
Delegate v zbor uporabnikov delegirajo delegacije delavcev v temeljnih organizacijah
združenega dela in delovnih skupnostih ter
drugih delovnih ljudi in občanov v krajevnih
skupnostih.
Delegate v zbor izvajalcev delegirajo delegacije delavcev v zdravstvenih organizacijah,
delavcev v drugih organizacijah in skupnostih, za katere določi zakon, da lahko opravljajo zdravstvene storitve, organizacije Rdečega križa in druge družbene organizacije in
društva, ki izvajajo programe na področju
zdravstvenega varstva

34. člen
V enoto oziroma temeljno zdravstveno
skupnost.se lahko organizirajo uporabniki na
območju ene ali več krajevnih skupnosti oziroma delavci ene ali več organizacij združenega dela in delovnih skupnosti skupno z
delavci zdravstvenih in drugih organizacij, ki
zadovoljujejo del potreb in interesov teh uporabnikov po zdravstvenem varstvu.
V enoti oziroma temeljni zdravstveni skupnosti uresničujejo uporabniki in izvajalci zlasti naslednje skupne interese
- uskaljujejo predloge elementov za samoupravni sporazum o temeljih plana občinske zdravstvene skupnosti in predlog programa zdravstvenega varstva uporabnikov na območju krajevne skupnosti oziroma v organizacijah združenega dela, ki ga bodo uresničevali v občinski zdravstveni skupnosti, v mejah
z zakonom in samoupravnim sporazumom o
temeljih plana občinske zdravstvene skupnosti zagotovljenega obsega zdravstvenega varstva po merilih, določenih v občinski zdravstveni skupnosti;
VI

- določajo pogoje in način uresničevanja
medsebojnih pravic obveznosti in odgovornosti v zvezi z zadovoljevanjem potreb in interesov, ki so zajeti v obsegu zdravstvenega
varstva, o katerem so se sporazumeli v občinski zdravstveni skupnosti, urejajo pa neposrednejšo dostopnost do zdravstvenih storitev in
drugih pravic do zdravstvenega varstva ter ne
pomenijo dodatnih materialnih obveznosti
uporabnikov;
- določajo dodatni program zdravstvenega
varstva in program zdravstvenih storitev na
določenem področju zdravstvene dejavnosti
zaradi zadovoljevanja posebnih potreb in interesov uporabnikov na območju krajevne
skupnosti oziroma v organizacijah združenega dela, ki ga uresničujejo s svobodno menjavo dela v enoti oziroma v temeljni zdravstveni
skupnosti in ki presega obseg in standard
zdravstvenih storitev, dogovorjen v občinski
zdravstveni skupnosti.
Uporabniki in izvajalci uredijo v enoti oziroma v temeljni zdravstveni skupnosti medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti s
samoupravnimi sporazumi.
Enoto oziroma temeljno zdravstveno skupnost občinske zdravstvene skupnosti upravlja
skupščina, ki jo sestavljajo delegati tistih uporabnikov in izvajalcev, ki v enott oziroma temeljni zdravstveni skupnosti uresničujejo
svobodno menjavo dela.

3. Medobčinska zdravstvena skupnost
35. člen
Zaradi zadovoljevanja potreb in interesov
po ambulantnih specialističnih in bolnišničnih ter drugih storitvah, ki jih zaradi strokovnih, organizacijskih, tehničnih in dohodkovnih pogojev ni mogoče ali ni smotrno zagotoviti v občinskih zdravstvenih skupnostih, se
občinske zdravstvene skupnosti združujejo v
medobčinsko zdravstveno skupnost. V njej
uresničujejo tudi solidarnost za določene
pravice, za katere se tako sporazumejo in ki
so določene v samoupravnih sporazumih o
temeljih plana občinskih zdravstvenih skupnosti.
V medobčinski zdravstveni skupnosti usklajujejo svoje potrebe in interese na področju zdravstvenega varstva uporabniki in izvajalci po občinskih zdravstvenih skupnostih tako, da v njej v postopku planiranja usklajujejo
predloge samoupravnih sporazumov o temeljih plana občinskih zdravstvenih skupnosti
V medobčinski zdravstveni skupnosti se delegati občinskih zdravstvenih skupnosti sporazumevajo o zadevah, o katerih so se v občinskih zdravstvenih skupnostih dogovorili,
da jih bodo uresničevali na medobčinski ravni. Pri tem upoštevajo zlasti tiste zdravstvene
dejavnosti, ki jih iz strokovno-tehnoloških in
organizacijskih ter dohodkovnih razlogov ni
smotrno organizirati na območju vsake občinske zdravstvene skupnosti.
poročevalec

36. člen
Medobčinsko zdravstveno skupnost upravlja skupščina. Sestavljajo jo delegati uporabnikov, delegirani v zbor uporabnikov, in delegati izvajalcev, delegirani v zbor izvajalcev.
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 tudi delegati delegacij tistih zdravstvenih organizacij, ki uresničujejo svobodno menjavo dela v tej skupnosti oziroma zadovoljujejo potrebe in interese po zdravstvenih storitvah, ki
so skupni uporabnikom več občinskih zdravstvenih skupnosti.
4. Zdravstvena skupnost Slovenije
37. člen
Zaradi uresničevanja z zakonom zagotovljenega obsega zdravstvenega varstva in s
tem povezanega solidarnostnega združevanja
sredstev, zadovoljevanja skupnih potreb in
interesov po zdravstvenih storitvah in opravljanja drugih skupnih nalog ter uresničevanja
svobodne menjave dela v zvezi z opravljanjem
zdravstvenih storitev na področju zdravstvene
dejavnosti univerzitetnih zdravstvenih organizacij in drugih zdravstvenih storitev, ki so
skupnega pomena za vse uporabnike v Socialistični republiki Sloveniji, zaradi sprejemanja
programa zdravstvenega varstva v republiki
ter izvajanja mednarodnih pogodb s področja
zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja se občinske zdravstvene skupnosti v
Socialistični republiki Sloveniji združijo v
Zdravstveno skupnost Slovenije s samoupravnim sporazumom o ustanovitvi te skupnosti.
V Zdravstveni skupnosti Slovenije se delegati občinskih zdravstvenih skupnosti sporazumevajo z delegati univerzitetnih zdravstvenih organizacij ter z delegati drugih zdravstvenih organizacij o ceni zdravstvenih storitev, ki jo te zdravstvene organizacije uporabljajo za vse uporabnike zdravstvenih storitev v
Socialistični republiki Sloveniji.
38. člen
Zdravstveno skupnost Slovenije upravlja
skupščina. Sestavljajo jo delegati, ki jih v zbor
uporabnikov delegirajo zbori uporabnikov
občinskih zdravstvenih skupnosti, v zbor izvajalcev pa zbori izvajalcev občinskih zdravstvenih skupnosti.
Pri sporazumevanju o svobodni menjavi dela v zvezi z opravljanjem zdravstvenih storitev
univerzitetnih zdravstvenih organizacij in drugih zdravstvenih storitev, ki so skupnega pomena za vse uporabnike v Socialistični republiki Sloveniji, sodelujejo v zborih izvajalcev
enakopravno tudi delegati tistih zdravstvenih
organizacij, ki uresničujejo svobodno menjavo dela v tej skupnosti oziroma zadovoljujejo
poročevalec

potrebe in interese po zdravstvenih storitvah,
ki so skupni vsem uporabnikom na območju
Socialistične republike Slovenije.
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5. Skupne določbe
39. člen
Skupščina zdravstvene skupnosti je mesto
sporazumevanja delegatov uporabnikov in
izvajalcev.
40. člen
Za izvrševanje odločitev skupščine in za
pripravo predlogov iz njene pristojnosti ima
skupščina zdravstvene skupnosti lahko skupne organe uporabnikov in izvajalcev.
Delovno področje posameznega skupnega
organa in njegovo sestavo določi skupščina
zdravstvene skupnosti v skladu s statutom
zdravstvene skupnosti tako, da jih sestavljajo
samo delegati, ki so člani delegacij uporabnikov in izvajalcev
41. člen
Po predhodnem izjavljanju delavcev, delovnih ljudi in občanov v temeljnih organizacijah
združenega dela in drugih samoupravnih organizacijah in skupnostih odločajo delegati v
skupščini zdravstvene skupnosti zlasti o temeljni usmeritvi politike razvoja in ciljih
zdravstvenega varstva, o prednostnih nalogah in o uresničevanju medsebojnih pravic,
obveznosti in odgovornosti uporabnikov in
izvajalcev.
Z večino glasov vseh delegatov obeh zborov odloča skupščina zdravstvene skupnosti',
zlasti o- zadevah, o katerih odloča enakopravno s
pristojnim zborom skupščine družbenopolitične skupnosti;
- izvolitvi predsedstva in predsednika
skupščine;
- izvolitvi skupnih organov uporabnikov in
izvajalcev za izvrševanje določenih nalog;
- imenovanju poslovodnega organa delov*
ne skupnosti, ki opravlja dela in naloge za
zdravstveno skupnost;
- imenovanju organov, ki jih skupno z drugimi samoupravnimi interesnimi skupnostmi
ustanovijo za izvrševanje skupnih nalog.
S sporazumom obeh zborov skupščine
zdravstvene skupnosti se:
- usklajuje in sprejema skupni predlog elementov plana, ki ga zdravstvena skupnost
predlaga delavcem v združenem delu, drugim
delovnim ljudem in občanom v krajevnih
skupnostih in drugih samoupravnih organizacijah in skupnostih;
- določa predlog samoupravnega sporazuma o temeljih plana;
- usklajujejo planski elementi in samou;
pravni sporazumi o temeljih plana med občinskimi zdravstvenimi skupnostmi in tako nastale medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti, ki izhajajo iz usklajevanja planskih elementov in samoupravnih sporazumdv
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o temeljih plana z drugimi zdravstvenimi
skupnostmi;
- določajo medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti, ki izhajajo iz sodelovanja
zdravstvene skupnosti z drugimi samoupravnimi interesnimi skupnostmi, z družbenopolitičnimi skupnostmi ter z drugimi organizacijami in skupnostmi v skladu s samoupravnim
sporazumom o temeljih plana.
V zboru uporabnikov se delegati sporazumevajo zlasti o:
- usklajenem predlogu elementov plana na
področju zdravstvenega varstva in o predlogu
osnov in meril, na osnovi katerih zagotavljajo
sredstva za obveznosti, ki jih prevzemajo v
svobodni menjavi dela z izvajalci;
- obsegu in načinu zagotavljanja pravic do
socialne varnosti na načelih vzajemnosti in
solidarnosti in s tem povezanih medsebojnih
pravic, obveznosti in odgovornosti, o količini
sredstev, ki jih solidarno združujejo in razporejajo za te namene ter o osnovah in merilih
za določanje teh sredstev.
42. člen
Občinske zdravstvene skupnosti si zagotovijo opravljanje administrativnih in drugih
strokovnih, pomožnih in tem podobnih del
tako, da sklenejo samoupravne sporazume z
delovno skupnostjo, ki jo oblikujejo v ta namen. Delovno skupnost oblikujejo skupno z
občinsko skupnostjo socialnega skrbstva, občinsko skupnostjo otroškega varstva in z občinsko skupnostjo sociajnega varstva, lahko
pa tudi skupno z drugimi občinskimi samoupravnimi interesnimi skupnostmi na področju
družbenih dejavnosti.
Delovna skupnost mora zagotoviti zdravstveni skupnosti administrativno-tehničrie
pogoje za delo njenih organov, opravila v
zvezi s posebnim postopkom za uveljavljanje
pravic ter določena strokovna in druga opravila in naloge, brez katerih delovanje zdravstvene skupnosti ni možno.
Izvrševanje določenih strokovnih in administrativnih del lahko zagotovijo občinski zdravstveni skupnosti tudi organizacije združenega
dela in delovne skupnosti uporabnikov in
izvajalcev na podlagi samoupravnega sporazuma, ki ga sklenejo med seboj.
Določbe prejšnjih odstavkov veljajo tudi za
zagotavljanje administrativno-strokovnih, pomožnih in drugih del skupnega pomena za
potrebe Zdravstvene skupnosti Slovenije.
Medobčinska zdravstvena skupnost si
opravljanje administrativno-tehničnih in drugih opravil skupnega pomena praviloma zagotovi tako, da sklene samoupravni sporazum
ali pogodbo z eno ali več delovnih skupnosti,
ki za občinske zdravstvene skupnosti izvršujejo tovrstna dela in opravila.
Delovna skupnost, ki opravlja dela za
Zdravstveno skupnost Slovenije, daje strokovno pomoč delovnim skupnostim, ki opravljajo dela za občinske in medobčinske zdravstvene skupnosti, če je tako določeno v samoupravnem sporazumu o svobodni menjavi
dela.
K aktom delavcev delovne skupnosti, ki se
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nanašajo na uresničevanje nalog, zaradi katerih je oblikovana delovna skupnost, to je k
statutu, programu dela ter razvidu del in nalog, je potrebno soglasje skupščine zdravstvene skupnosti, ki je tako delovno skupnost
oblikovala.
Na delovne skupnosti ali organizacije iz tega člena ni mogoče prenesti pravic, pooblastil in odgovornosti zdravstvenih skupnosti
oziroma njenih članov.
43. člen
Zdravstvene skupnosti sodelujejo med seboj in z drugimi samoupravnimi interesnimi
skupnostmi zlasti na področju vzgoje in izobraževanja, družbenega varstva otrok, socialnega skrbstva, zaposlovanja, pokojninskega
in invalidskega zavarovanja, raziskovalnega
dela in" telesne kulture zaradi usklajevanja
planskih dokumentov in dela, dogovarjanja o
skupnih nalogah in izvajanja le-teh ter uresničevanja skupnih ciljev. V ta namen ustanovijo
skupne organe.
6. Posebna sodišča združenega dela
na področju zdravstvenega varstva
44. člen
Za odločanje o samoupravnih pravicah in
obveznostih v sporih, ki nastanejo v družbenoekonomskih in drugih samoupravnih
odnosih med uporabniki in izvajalci v zdravstveni skupnosti, za odločanje v sporih med
zdravstvenimi skupnostmi ter zaradi sodnega
varstva pravic iz zdravstvenega varstva in pravic do socialne varnosti ustanovijo uporabniki
in izvajalci zdravstvenega varstva s samoupravnim sporazumom posebno sodišče združenega dela (v nadaljnjem besedilu: posebno
sodišče).
Uporabniki in izvajalci lahko ustanovijo
skupno posebno sodišče za več zdravstvenih
skupnosti oziroma skupaj s samoupravnimi
interesnimi skupnostmi podobnih družbenih
dejavnosti.
Pristojnosti posebnih sodišč, postopek za
njihovo delo in za uveljavljanje pravic iz njihove pristojnosti, sestav ter druga vprašanja,
pomembna za delo teh sodišč, določijo sporazumno ustanovitelji z aktom o ustanovitvi
posebnega sodišča oziroma z drugim samoupravnim splošnim aktom.
IV. ZAGOTAVLJANJE PRAVIC DO
ZDRAVSTVENEGA VARSTVA
45. člen
Delavci, drugi delovni ljudje in občani s
stalnim prebivališčem na območju Socialistične republike Slovenije imajo zagotovljeno
zase in za svoje družinske člane pravico do
zdravstvenih storitev in socialne varnosti v
skladu s tem zakonom ter samoupravnim
sporazumom o temeljih plana zdravstvene
skupnosti.
poročevalec

Svojim družinskim članom moramo zagotoviti zdravstveno zavarovanje tudi delavci iz
Socialistične republike Slovenije, ki delajo in
so zdravstveno zavarovani v tujini, če z njihovim zavarovanjem ni zagotovljeno zdravstveno varstvo družinskih članov v Jugoslaviji.
Zdravstvena skupnost zagotavlja zdravstveno varstvo tudi družinskim članom delavcev
organizacij združenega dela v Socialistični
republiki Sloveniji, ki stalno prebivajo v drugih republikah in nimajo pravic do zdravstvenega varstva po drugih predpisih, in drugim
osebam, ki imajo te pravice po ratificiranih
mednarodnih sporazumih.
Tujci, ki prebivajo v Socialistični republiki
Sloveniji so upravičeni do zdravstvenega varstva ob pogojih kot drugi delovni ljudje, če ni
z mednarodnim sporazumom drugače določeno. Zdravstvena skupnost mora zagotavljati
zdravstveno varstvo tudi drugim tujcem, za
katere to določa zakon ali mednarodni sporazum.
46. člen
S tem zakonom je zagotovljen najmanj naslednji obseg zdravstvenega varstva:
1. pravica do zdravstvenih storitev v zvezi s
preprečevanjem, zgodnjim odkrivanjem, zatiranjem, zdravljenjem in medicinsko rehabilitacijo nalezljivih bolezni, rakastih obolenj,
sladkorne bolezni, zvišanega krvnega pritiska, multiple-skleroze, mišičnih in živčno-mišičnih obolenj ter hemofilije, vključno s pravico do zdravil, ortopedskih pripomočkov in
potnih stroškov;
2. pravica do zdravstvenih storitev in zdravil v zvezi z nego in zdravljenjem duševnih
bolnikov;
3. pravica do zdravstvenih storitev v zvezi;
- z zdravstvenim varstvom novorojenčkov,
dojenčkov in predšolskih otrok,
- z zdravstvenim varstvom mladine do dopolnjenega 19. leta starosti ter učencev in
študentov, ki niso v delovnem razmerju,
- z zdravstvenim varstvom žensk v zvezi z
nosečnostjo, porodom, materinstvom in v
zvezi z uresničevanjem pravice do svobodnega odločanja o rojstvu otrok,
- z zdravstvenim varstvom delovnih invalidov, invalidnih otrok in drugih invalidnih
oseb,
- z zdravstvenim varstvom upokojencev,
- z zdravstvenim varstvom varovancev v
socialnih zavodih,
- z zdravstvenim varstvom prejemnikov
družbenih denarnih pomoči,
- z zdravstvenim varstvom ostarelih kmetov, ki prejemajo starostno pokojnino ali preživnino, in njihovih zakoncev,
- z nego na domu, patronažno obravnavo
in ambulantnim zdravljenjem drugih starostnikov nad 65 let,
- z zdravstvenim varstvom brezposelnih
oseb, prijavljenih pri Skupnosti za zaposlovanje delavcev;
4. pravica do zdravstvenega Varstva:
- imetnikov Partizanske spomenice 1941,
odlikovancem z redom narodnega heroja in
drugih borcev narodnoosvobodilne vojne, ki
poročevalec

imajo čas udeležbe v vojni ali čas aktivnega in
organiziranega dela v narodnoosvobodilnem
boju priznan v dvojnem trajanju do 15. maja
1945,
- borcev španske narodnoosvobodilne in
revolucionarne vojne 1936-1939,
- udeležencev narodnoosvobodilnega gibanja Grčije,
- borcev za severno mejo v letih 1918-1919
in slovenskih vojnih dobrovoljcev iz vojn
1912-1918,
. - odlikovancev z redom Karadjordjeve
zvezde z meči, z redom Belega orla z meči in z
Zlato medaljo Obilica,
- vojaških invalidov,
- civilnih invalidov vojne,
- uživalcev stalne republiške ali občinske
priznavalnine;
5. pravica do organizirane zdravstvene
vzgoje prebivalstva.
Natančnejšo opredelitev pravic iz prejšnjega odstavka ter način in pogoje njihovega
uresničevanja, pravice, odgovornosti in obveznosti v zvezi s tem ter zagotavljanje sredstev zanje, določijo udeleženci v svobodni
menjavi dela s samoupravnim sporazumom o
temeljih plana in v drugih samoupravnih sporazumih, ki jih sklentejo v Zdravstveni skupnosti Slovenije.
Upravičencem iz 4. točke prvega odstavka
tega člena so zagotovljene pravice do zdravstvenega varstva v obsegu, ki ga določajo
posebni zakoni in ta zakon. Ožji družinski
člani teh upravičencev imajo pravice do
zdravstvenega varstva po tem zakonu, če jim
niso zagotovljene po drugih predpisih oziroma samoupravnih sporazumih.
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47. člen
Do zdravstvenega varstva iz prejšnjega člena imajo pravico vsi delavci, drugi delovni
ljudje in občani na območjju Socialistične
republike Slovenije ne glede na dohodkovne
sposobnosti svoje organizacije združenega
dela oziroma zdravstvene skupnosti.
Ta obseg zdravstvenega varstva zagotovijo
uporabniki in izvajalci zdravstvenih storitev
po načelu vzajemnosti in solidarnosti v zdravstvenih skupnostih.
48. člen
Delavci v temeljnih in drugih organizacijah
združenega dela in delovnih skupnostih morajo zagotoviti sebi, udeležencem usmerjenega izobraževanja v svojih organizacijah združenega dela in delovnih skupnostih in osebam na usposabljanju, kazenski poboljševalni
zavodi, prevzgojni domovi in vzgojni zavodi
pa obsojenim osebam oziroma svojim varovancem pravic do zdravstvenih storitev v
zvezi- s preventivnimi zdravstvenimi pregledi,
- z zdravstvenim varstvom pri delu,
- z ukrepi za utrjevanje zdravja in sposobnosti za delo,
- s posebnim zdravstvenim varstvom delavcev z zmanjšano delovno zmožnostjo.
Uresničitev teh pravic zagotavlja organizacija združenega dela s samoupravnimi splošIX
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nimi akti n
' s samoupravnimi sporazumi ali
pogodbami v neposrednih odnosih z zdravstvenimi organizacijami. Pravice iz tega člena
morajo svojim delavcem, udeležencem
usmerjenega izobraževanja in osebam na
usposabljanju zagotoviti tudi nosilci samostojnega osebnega dela s sredstvi, ki so lastnina občana, ter organizatorji prostovoljnih
javnih del za udeležence teh del.

49. člen
Delavci v združenem delu in drugi delovni
ljudje si morajo zagotoviti pravice do zdravljenih storitev v zvezi s preprečevanjem, odkrivanjem in zdravljenjem poklicnih bolezni in
poškodb pri delu ter medicinsko rehabilitaci. jo obolelih in poškodovanih. Če obseg tega
zdravstvenega varstva presega dohodkovne
sposobnosti temeljne organizacije združenega dela, si delavci zagotovijo te pravice s
solidarnostjo v okviru delovne organizacije,
sestavljene organizacije združenega dela oziroma druge širše oblike združevanja dela in
sredstev, lahko pa tudi v okviru občinskih ali
drugih zdravstvenih skupnosti. Pogoje za
upravičenost do solidarnostnih sredstev in
merila za ugotavljanje obveznosti za dajanje
teh sredstev določijo s samoupravnimi sporazumi.
Pravice delavcev iz prejšnjega odstavka obsegajo tudi pravico do nadomestila osebnega
dohodka ob začasni nezmožnosti za delo zaradi poškodbe pri delu ali poklicne bolezni.
50. člen
Delavci v združenem delu in drugi delovni
ljudje si z združevanjem dela in sredstev zagotovijo najmanj naslednje pravice do socialne varnosti:
- denarna nadomestila osebnega dohodka
ob začasni zadržanosti od dela zaradi medicinskih preiskav, bolezni ali poškodbe, transplantacije živega tkiva ali organov v korist
druge osebe, dajanja krvi, nege obolelega
družinskega člana ter izolacije ali spremstva,
ki ju odredi zdravnik;
- povračilo potnih stroškov v zvezi z uresničevanjem pravic do zdravstvenega varstva;
- pogrebnino in posmrtnino.
Materialni obseg teh pravic ter način in
pogoje za njihovo uresničevanje odločijo
udeleženci v samoupravnih sporazumih o temeljih plana in v drugih samoupravnih sporazumih. Pri tem zagotovijo nadomestilo osebnega dohodka v višini 100 odstotkov od osnove vojaškim invalidom, udeležencem narodnoosvobodilne vojne, ki imajo čas udeležbe
v vojni ali čas aktivnega in organiziranega
dela v narodnoosvobodilnem boju priznan v
dvojnem trajanju najmanj od 1. januarja 1945
do 15. maja 1945, borcem španske narodnooosvbodilne in revolucionarne vojne
1936-1939 ter udeležencem narodnoosvobodilnega gibanja Grčije
51. člen
Pravice do zdravstvenih storitev ter pravice
do socialne varnosti, ki presegajo s tem zakoX

nom določeni obseg, zagotovijo delavci v temeljnih organizacijah združenega dela in delovnih skupnostih ter drugi delovni ljudje in
občani v samoupravnih sporazumih o temeljih plana zdravstvene skupnosti. Pri tem določijo zlasti pravice do zdravstvenih storitev,
zdravil in ortopedskih pripomočkov v zvezi s
preprečevanjem, odkrivanjem in zdravljenjem
bolezni in poškodb in z medicinsko rehabilitacijo obolelih in poškodovanih. Pravice do
teh in drugih zdravstvenih storitev ter do socialne varnosti zagotovijo zase, za svoje družinske člane in za druge upravičence ter določijo merila za status upravičenca do teh pravic in pogoje za pridobitev in prenehanje pravic.
52. člen
Če si delavci v združenem delu in drugi
delovni ljudje ne zagotovijo pravice do zdravstvenega varstva iz 45. do 51. člena tega zakona, lahko skupščina družbenopolitične skupnosti določi obveznost zagotavljanja teh pravic v zdravstveni skupnosti in določi obveznost plačevanja prispevka tej skupnosti ter
osnove in merila za plačevanje prispevkov.
V. SAMOUPRAVNO ORGANIZIRANJE
DELAVCEV NA PODROČJU
ZDRAVSTVENEGA VARSTVA
53. člen
Osnovna oblika dela in upravljanja na področju zdravstvenega varstva je zdravstvena
temeljna organizacija združenega dela (v nadaljnjem besedilu: zdravstvena temeljna organizacija).
Zdravstvena temeljna organizacija je lahko
v sestavi zdravstvene delovne organizacije ali
v sestavi druge delovne organizacije, ki ni
zdravstvena organizacija. Zdravstvene delovne organizacije se lahko združujejo v sestavljeno organizacijo združenega dela ali v druge
oblike združevanja dela in sredstev.
Zaradi boljše organizacije dela ter lažjega
in neposrednega uresničevanja samoupravnih pravic in obveznosti se delavci v zdravstveni temeljni organizaciji lahko organizirajo
v delovne enote, delovne skupine ali v druge
dele zdravstvene temeljne organizacije.
54. člen
Delavci na področju zdravstvenega varstva
morajo s svojo samoupravno organiziranostjo
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 morajo zagotoviti kadrovske, strokovne, tehnične, organizacijske in druge pogoje za uresničevanje v samoupravnih sporazumih o svobodni menjavi dela prevzetih pravic in obveznosti
poročevalec

Delavci morajo pri organiziranju zdravstvenih temeljnih organizacij in pri združevanju v
zdravstvene in druge delovne organizacije, v
sestavljene organizacije združenega dela ali v
druge oblike združevanja dela in sredstev
svoje delo pri opravljanju zdravstvenih storitev organizirati tako, da zagotovijo izvrševanje svojih nalog in obveznosti tudi ob naravnih in drugih hudih nesrečah ter v pogojih
splošnega ljudskega odpora.
55. člen
V zdravstveno temeljno organizacijo na področju osnovnega zdravstvenega varstva se
organizirajo delavci v delu zdravstvene delovne organizacije, v katerem se opravljajo
zdravstvene storitve posamezne ali več strokovno-tehnološko povezanih medicinskih
strok, oziroma v katerem se opravljajo zdravstvene storitve za območje ene ali več sosednjih krajevnih skupnosti ali za določene organizacije združenega dela in delovne skupnosti.
V zdravstveno temeljno organizacijo na področju ambulantne specialistične in bolnišnične zdravstvene dejavnosti se organizirajo
delavci v delu zdravstvene delovne organizacije, v katerem se opravljajo zdravstvene storitve posamezne ali več strokovno-tehnološko povezanih medicinskih strok oziroma stacionarna zdravstvena oskrba ali vzdrževalna,
tehnična in druga strokovna opravila in dela
skupnega pomena.
V zdravstveno temeljno organizacijo na področju zdravstvene dejavnosti univerzitetnih
zdravstvenih organizacij in zdraviliške zdravstvene dejavnosti se organizirajo delavci v
delu zdravstvene delovne organizacije, v katerem se opravlajo zdravstvene storitve posamezne ali več strokovno-tehnološko povezanih medicinskih strok.
V zdravstveno temeljno organizacijo se lahko organizirajo tudi delavci v delu zdravstvene delovne organizacije, ki opravljajo zdravstvene storitve na področju preskrbe z zdravili, sanitetnim materialom in ortopedskimi pripomočki, na področju preskrbe s konzervirano krvjo, krvnimi derivati in krvnimi proizvodi
ter na področju nujne medicinske pomoči in
reševalnega prevoza, če so za to podani organizacijski in strokovni razlogi ter potrebe in
interesi uporabnikov
56. člen
V zdravstveni delovni organizaciji zagotavljajo delavci zadovoljevanje potreb in interesov po zdravstvenih storitvah kot skupen rezultat dela zdravstvenih temeljnih organizacij,
ki so v sestavi delovne organizacije.
57. člen
V zdravstveni sestavljeni organizaciji združenega dela ali v drugi obliki združevanja dela
in sredstev zagotavljajo delavci celovito zadovoljevanje potreb in interesov po zdravstvenih
storitvah glavnih medicinskih strok na več
temeljnih področjih zdravstvenega varstva. V
njej uresničujejo boljšo organizacijo in delitev
poročevalec

dela ter določene skupne interese na področju-informatike, razvoja, nabave opreme in potrošnega materiala ter zadovoljevanja poslovnih in drugih skupnih potreb ter interesov,
zlasti pri usklajevanju planov in skupnem planiranju zdravstvenih temeljnih organizacij.

OPOMBE:

58. člen
Delavci zdravstvene temeljne organizacije
se lahko združijo v delovno organizacijo na
področju materialne proizvodnje ali družbene
dejavnosti v primerih, ko so njihove zdravstvene storitve sestavina oziroma dopolnilo
osnovne dejavnosti, ki jo takšna organizacija
združenega dela opravlja.
Delavci zdravstvene temeljne organizacije
se lahko združijo v delovno organizacijo na
področju materialne proizvodnje ali družbene
dejavnosti tudi v primerih, ko je opravljanje
zdravstvenih storitev namenjeno pretežno ali
v celoti zadovoljevanju potreb in interesov
delavcev te delovne organizacije, zlasti v zvezi
z ustvarjanjem zdravstvenih pogojev za rast
produktivnosti ter izvajanjem zdravstvenih
ukrepov v zvezi z varstvom pri delu.
Delavci, ki opravljajo zdravstvene storitve,
ki so pretežno ali v celoti namenjene zadovoljevanju potreb in interesov delavcev določene organizacije združenega dela ali delovne
skupnosti, se lahko organizirajo kot posebna
delovna enota v sestavi delovne skupnosti, ki
opravlja za organizacijo združenega dela oziroma delovno skupnost dela skupnega pomena.
Zdravstvena temeljna organizacija v sestavi
delovne organizacije, ki ni zdravstvena organizacija, se mora strokovno povezati z drugimi zdravstvenimi organizacijami in se z njimi
dogovoriti o zagotavljanju tistih storitev, ki jih
sama ne opravlja, ter o drugih oblikah medsebojnega povezovanja in sodelovanja.
Določbe tega zakona, ki se nanašajo na
zdravstvene organizacije, veljajo tudi za delavce, ki v sestavi delovnih organizacij materialne proizvodnje ali družbene dejavnosti ali
delovnih skupnosti opravljajo zdravstvene
storitve.
59. člen
Republiški upravni organ za zdravstveno
varstvo in zainteresirana zdravstvena skupnost lahko da prek organov pristojne družbenopolitične skupnosti oziroma neposredno
organom upravljanja zdravstvene delovne organizacije pobudo za organiziranje zdravstvene temeljne organizacije, če so za to podani v zakonu določeni pogoji
VI. USTANOVITEV IN STATUSNE
SPREMEMBE ZDRAVSTVENIH
ORGANIZACIJ
60. člen
Zdravstveno delovno organizacijo lahko
ustanovijo organizacije-združenega dela, samoupravne interesne skupnosti, krajevne
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skupnosti, družbenopolitične skupnosti in
druge družbene pravne osebe.
Delovni ljudje, občani in civilne pravne osebe ne morejo ustanoviti zdravstvene organizacije.
Če je zdravstveno delovno organizacijo
ustanovilo več ustanoviteljev, uredijo svoje
pravice in obveznosti do zdravstvene organizacije in medsebojne odnose s samoupravnim sporazumom.
Ustanovitelj zdravstvene delovne organizacije si mora za njeno ustanovitev priskrbeti
mnenje zdravstvene skupnosti in soglasje pristojne družbenopolitične skupnosti.
61. člen
Za ustanovitev zdravstvene delovne organizacije je potrebna ugotovitev za zdravstveno
varstvo pristojnega organa družbenopolitične
skupnosti, da je vsebinska in programska zasnova bodoče zdravstvene delovne organizacije usklajena z dogovorom o temeljih plana
družbenopolitične skupnosti, s programom
zdravstvenega varstva in z družbenim interesom na tem področju.
s
Zdravstvena delovna organizacija sme začeti delati šele, ko za zdravstveno varstvo
pristojni republiški upravni organ ugotovi, da
izpolnjuje strokovno-organizacijske in kadrovske ter higiensko-tehnične pogoje glede
prostorov in opreme, ki zagotavljajo varnost
izvajalcev in uporabnikov.
Določbi prejšnjih dveh odstavkov veljata tudi, če se spremeni obseg oziroma namembnost opravljanja zdravstvenih storitev v zdravstveni organizaciji.
62. člen
Univerzitetno kliniko oziroma inštitut je mogoče ustanoviti, če so poleg pogojev iz prejšnjega člena izpolnjeni še naslednji pogoji:
- potrebno število za opravljanje zdravstvene, izobraževalne in raziskovalne dejavnosti usposobljenih delavcev in potrebna tehnična opremljenost;
- utemeljena potreba za dejavnost te vrste,
ki jo ugotovi ustrezna izobraževalna in raziskovalna skupnost, Zdravstvena skupnost
Slovenije ter za zdravstveno varstvo pristojni
republiški upravni organ;
- soglasje ustrezne visokošolske organizacije s področja medicine, naravoslovja in tehnologije ali druge z zdravstveno dejavnostjo
povezane visoke šole.
63. člen
Zdravstvena delovna organizacija ali zdravstvena temeljna organizacija v sestavi zdravstvene ali druge delovne organizacije preneha pod pogoji in po postopku, ki je določen z
zakonom ter v soglasju s pristojno družbenopolitično in zdravstveno skupnostjo.
Če bi bil s prenehanjem zdravstvene temeljne ali zdravstvene delovne organizacije prizadet družbeni interes ter zdravstvena varnost
uporabnikov na določenem območju, odredi
pristojna družbenopolitična skupnost v soglasju z zainteresirano zdravstveno skupnost-
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jo potrebne ukrepe za zavarovanje interesov
uporabnikov in širše družbene skupnosti.
64. člen
Temeljna zdravstvena organizacija se ne
more izločiti iz ždravstvene delovne organizacije, če bi to v nasprotju s splošnim interesom
bistveno otežilo ali onemogočilo delo v drugih zdravstvenih temeljnih organizacijah v sestavi zdravstvene delovne organizacije oziroma strokovno raven zdravstvene delovne organizacije ter delo in pravice delavcev v drugih delih zdravstvene delovne organizacije,
če bi enostransko spremenila medsebojne
obveznosti, če bi prekršila z zakonom predpisane pogoje oziroma z družbenim dogovorom opredeljena merila za samoupravno organiziranje ter prizadela splošni družbeni interes.
Zoper izločitev zdravstvene temeljne organizacije lahko sprožijo poleg v zakonu pooblaščenih upravičencev spor pred sodišči
združenega dela: ustanovitelj zdravstvene delovne organizacije, zainteresirana zdravstvena skupnost ter republiški upravni organ za
zdravstveno varstvo, če bi izločitev bila v nasprotju s splošnimi družbenimi interesi.
65. člen
Če zdravstvena temeljna organizacija ne izpolnjuje v zakonu predpisanih pogojev ali če
ni pogojev, da bi še naprej opravljala svojo
dejavnost oziroma je njen obstoj strokovno ali
družbenoekonomsko neutemeljen, lahko organi upravljanja te zdravstvene temeljne organizacije, ustanovitelj zdravstvene delovne
organizacije, v kateri sestavi je, republiški
upravni organ za zdravstveno varstvo ali zainteresirana zdravstvena skupnost začne postopek za njeno odpravo.
VII. VSEBINA IN ORGANIZACIJSKE
OBLIKE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI
66. člen
Da se zagotovijo pogoji za boljšo organizacijo dela, poenoti postopek uveljavljanja standardov zdravstvenih storitev ter normativov in
drugih pogojev za delo in da se poenoti poimenovanje, temeljno področje in glavne funkcije zdravstvenih organizacij ali njihovih delov, ki opravljajo enake ali pretežno enake
zdravstvene storitve, upoštevajo delavci pri
organiziranju zdravstveno-tehnoloških postopkov temeljno področje in glavne funkcije
posameznega tipa zdravstvene ali druge organizacije oziroma njenega dela. Tip zdravsvene ali druge organizacije oziroma njenega
dela ne opredeljuje družbenoekonomskih
odnosov in celovitosti pogojev za samoupravno organiziranost delavcev, ki opravljajo
zdravstvene storitve.
67. člen
Zdravstveno varstvo obsega storitve na naslednjih področjih
poročevalec

1. osnovna zdravstvena dejavnost obsega
preprečevanje bolezni in poškodb, odkrivanje, diagnostiko, zdravljenje in rehabilitacijo
na ambulantni in dispanzerski način v zdravstveni organizaciji, na terenu, na domu bolnika in v socialnem zavodu, ter osnovno higiensko-epidemiološko dejavnost;
2. ambulantna specialistična zdravstvena
dejavnost obsega specialistično obravnavo
poškodovanega in obolelega na ambulantni
ali dispanzerski način ter specialistične
zdravstvene storitve na področju higiene, epidemiologije in socialne medicine;
3. bolnišnična zdravstvena dejavnost obsega diagnostiko, zdravljenje in medicinsko rehabilitacijo, medicinsko nego, nastanitev in
prehrano v bolnišnicah in v drugih stacionarnih zdravstvenih organizacijah;
4. zdraviliška zdravstvena dejavnost obsega zdravljenje in medicinsko rehabilitacijo
obolelih in poškodovanih z uporabo naravnih
zdravilnih sredstev ter drugih medicinskih terapevtskih in rehabilitacijskih postopkov;
5. dejavnost univerzitetnih klinik in inštitutov obsega zdravstvene storitve, ki jih zaradi
najzahtevnejših strokovnotehnoloških in organizacijskih pogojev dela in racionalnosti ne
opravljajo druge zdravstvene organizacije,
zdravstvene storitve, ki jih opravljajo zaradi
visokošolskega izobraževanja po izobraževalnih programih, dogovorjenih v ustrezni izobraževalni skupnosti in zdravstvene storitve,
ki jih opravljajo po posebej dogovorjenih raziskovalnih programih;
6. preskrba z zdravili obsega izdelavo in
promet galenskih preparatov ter promet gotovih zdravil in drugih farmakoloških sredstev
za zdravljenje in varovanje zdravja, preskrbo s
konzervirano krvjo, krvnimi derivati in krvnimi
proizvodi ter preskrbo s sanitetnim materialom in ortopedskimi pripomočki;
7. nujna medicinska pomoč in reševalni
prevoz obsega neodložljive zdravstvene storitve oživljanja, ohranitve življenja in preprečitve poslabšanja zdravstvenega stanja, ponesrečenega ali obolelega na mestu, kjer je prišlo do poškodbe, zastrupitve ali nenadne obolelosti, reševalni prevoz ponesrečenega ali
obolelega do zdravstvene organizacije ter
zdravštvene storitve med prevozom, kakor tudi neodložljive zdravstvene storitve v zdravstveni organizaciji.
Opravljanje zdravstvenih storitev iz prejš- njega odstavka obsega tudi preučevanje in
spremljanje zdravstvenega stanja prebivalstva, njegovih potreb po zdravstvenem varstvu ter učinkovitosti zdravstvenega varstva.
68. člen
Delavci, ki so strokovno usposobljeni za
opravljanje zdravstvenih storitev določene
medicinske specialnosti, ki zahteva posebno
poglobljeno znanje, izkušenost, določene poporočevalec

goje tehnične opremljenosti ter ustrezne kadrovske, delovne in druge normative, so v
strokovnem pogledu povezani v ožjo medicinsko stroko (npr.: splošna medicina, kirurgija, interna ipd.).
Uporabniki in izvajalci v občinski zdravstveni skupnosti s samoupravnim sporazumom o
temeljih plana določijo kadrovske, strokovne
in tehnične zmogljivosti, posameznih medicinskih strok ter obseg zdravstvenih storitev
na področju teh strok. Občinske zdravstvene
skupnosti na območju medobčinske zdravstvene skupnosti in na območju Socialistične
republike Slovenije z usklajevanjem samoupravnih sporazumov o temeljih plana uskladijo tudi delo zdravstvenih organizacij po strokah in dejavnostih. Pri tem izhajajo iz strokovnih podlag za usklajevanje in delitev dela
zdravstvenih organizacij, o katerih so se samoupravno sporazumele občinske zdravstvene skupnosti v Zdravstveni skupnosti Slovenije.
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69. člen
Zdravstvene storitve v osnovni zdravstveni
dejavnosti opravljajo delavci zlasti v ambulantah, dispanzerjih, zdravstvenih postajah v delovnih organizacijah oziroma delovnih skupnostih, v zdravstvenih postajah v krajevni
skupnosti, v socialnih zavodih, v zdravstvenih
domovih ter v ustrezno organiziranih delovnih enotah drugih zdravstvenih organizacij.
Pri tem uporabljajo zlasti dispanzersko metodo dela.
70. člen
Ambulanta opravlja zdravstvene storitve na
področju splošne medicine in splošnega zobozdravstva.
Dispanzer opravlja zdravstvene storitve po
dispanzerski metodi dela za posamezne skupine prebivalstva glede na določene biološke,
socialne in bolezenske značilnosti.
Zdravstvena postaja v organizaciji združenega dela oziroma delovni skupnosti opravlja
najmanj zdravstvene in zobozdravstvene storitve osnovne zdravstvene dejavnosti, zlasti
na ožjem strokovnem področju zdravstvenega varstva pri delu za potrebe uporabnikov v
organizaciji združenega dela oziroma delovni
skupnosti.
Zdravstvena postaja v krajevni skupnosti
opravlja najmanj zdravstvene storitve na področju splošne medicine, zobozdravstva in
patronaže v osnovni zdravstveni dejavnosti za
potrebe uporabnikov na območju ene ali več
sosednjih krajevnih skupnosti.
Zdravstveni dom opravlja na območju občine najmanj zdravstvene storitve osnovne
zdravstvene dejavnosti na področju splošne
medicine, zdravstvenega varstva žensk, otrok
in mladine, zdravstvenega varstva borcev narodnoosvobodilne vojne, medicine dela, prometa in športa, pnevmoftiziologije, mladinskega in splošnega zobozdravstva, psihiatrije,
patronaže ter osnovne higiene in epidemiologije, če te za območje zdravstvenega doma ne
organizira zavod za socialno medicino in hi
gieno.
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v zdravstvenem domu je organizirano tudi
opravljanje zdravstvenih storitev v zvezi z laboratorijsko in rentgensko diagnostiko in na
področju fizikalne medicine na strokovni ravni osnovnega zdravstvenega varstva, če teh
potreb ni mogoče zadovoljevati v okviru
zmogljivosti specialistične in bolnišnične
zdravstvene dejavnosti.
Delavci zdravstvenega doma lahko organizirajo v okviru dejavnosti zdravstvenega doma tudi opravljanje konziliarnih specialističnih storitev, če so za to izpolnjeni potrebni
kadrovski in tehnični pogoji in je opravljanje
teh storitev sestavni del programa zdravstvenega varstva.
Zdravstveni dom mora zagotoviti tudi
zdravstvene storitve nujne medicinske pomoči in reševalnega prevoza, če izvrševanje teh
storitev ni organizirano drugače.
Delavci zdravstvenih organizacij iz tega člena zagotavljajo v primeru potrebe tudi zdravstvene storitve na domu bolnika.
V socialnih zavodih opravljajo zdravstveno
dejavnost ambulante, ki jih organizirajo socialni zavodi ali zdravstvene organizacije.
71. člen
Bolnišnica opravlja specialistične zdravstvene storitve pri ambulantno ali stacionarno
obravnavanih bolnikih oziroma poškodovanih, 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 določenih bioloških skupin, ter univerzitetne klinike,
ki poleg zdravljenja opravljajo raziskovalne
naloge za visokošolske organizacije s področja medicine.
Splošna bolnišnica mora zagotoviti uporabnikom na svojem območju najmanj zdravstvene storitve kirurgične, internistične ginekološko-porodniške in pediatrične stroke, če
pa zagotavlja zdravstvene storitve za uporabnike širšega gravitacijskega območja, pa še
storitve infektološke, pnevmoftiziološke otorinolaringološke, okulistične, urološke, travmatološke, ortopedske, nevrološko-psihiatrične, dermatološke in nuklearno-medicinske stroke.
Splošna bolnišnica ima lahko tudi druge
specialne dejavnosti in ambulanto za borce
narodnoosvobodilne vojne, če opravlja svojo
dejavnost za širše gravitacijsko območje in če
je taka dejavnost v skladu s programom
zdravstvenega varstva, s kadrovskimi in drugimi zmogljivostmi bolnišnice ter z načelom
delitve dela.
Delavci splošne bolnišnice morajo zagotoviti uporabnikom tudi potrebne zdravstvene
storitve rentgenološke, laboratorijske, anesteziološke, transfuziološke, fizioterapevtske,
lekarniške in patološko-anatomske stroke,
prehrano, namestitev in osebno higieno ter
nujno medicinsko pomoč in reševalni prevoz
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72. člen
Poliklinika opravlja specialistične zdravstvene storitve na področju več medicinskih
strok pri ambulantno obravnavanih bolnikih
oziroma poškodovanih.
73. člen
Zavod za socialno medicino in higieno
opravlja specialistične zdravstvene storitve na
področju socialne medicine in epidemiologije
ter ekologije in higiene, lahko pa tudi storitve
dezinfekcije, dezinsekcije, deratizacije in dekontaminacije, če so za to izpolnjeni kadrovski, strokovni, tehnični, materialni in varnostni pogoji
74. člen
Zdravstvene storitve na področju preskrbe
z zdravili in sanitetnim materialom opravljajo
zdravstvene organizacije na področju osnovne, ambulantne specialistične in bolnišnične
ter univerzitetne zdravstvene dejavnosti, kadar to terja način zdravljenja, način uporabe
zdravil ali pa nujna prisotnost delavca zdravstvene organizacije med zdravljenjem, ter lekarna.
Lekarna opravlja zdravstvene storitve na
področju preskrbe prebivalstva in drugih
zdravstvenih organizacij z zdravili, sanitetnim
materialom ter farmakološkimi sredstvi za
zdravljenje in za varstvo zdravja.
Lekarne in druge zdravstvene organizacije,
ki opravljajo zdravstvene storitve na področju
preskrbe z zdravili, drugimi farmakološkimi
sredstvi za zdravljenje in za varstvo zdravja ter
s sanitetnim materialom, morajo imeti stalno
na zalogi potrebam primerne količine in vrste
zdravil ter farmakoloških sredstev za zdravljenje in za varstvo zdravja in zagotoviti to preskrbo tudi v izjemnih razmerah.
Potrebam primerne vrste in količine zdravil,
ki morajo biti na zalogi po prejšnjem odstavku, najnujnejše pogoje za skladiščenje in
uporabo ter način posredovanja zdravil uporabnikom določi za zdravstveno varstvo pristojni republiški upravni organ
75. člen
Zdravstveni center opravlja zdravstvene
storitve osnovne, ambulantne specialistične
in bolnišnične zdravstvene dejavnosti ter nujno medicinsko pomoč in reševalne prevoze,
lahko pa tudi zdravstvene storitve preskrbe z
zdravili in sanitetnim materialom
,
76. člen
Univerzitetna klinika ali inštitut opravljata
zdravstvene storitve posamezne ali več sorodnih medicinskih strok ter vzgojno-izobraževalno in raziskovalno delo v povezavi z visokošolskimi organizacijami s področja medicine, naravoslovja in tehnologije ter z drugimi
zdravstvenimi šolami in zdravstvenimi organizacijami.
Univerzjtetna klinika in inštitut strokovno
pomagata drugim zdravstvenim organizacijam, jih seznanjata z novimi medicinskimi doporočevalec

sežki ter posredujeta nove postopke in metozvojem zdravstvene dejavnosti ter s potrebade strokovnega dela, v sodelovanju z visokomi in interesi uporabnikov.
šolskimi organizacijami s področja medicine ur82. člen
in z drugimi zdravstvenimi, raziskovalnimi in
Zdravstvene organizacije morajo izpolnjevzgojnoizobraževalnimi organizacijami oblivati strokovne in tehnične pogoje, ki zagotavkujeta strokovno medicinsko doktrino kot obljajo varno delo izvajalcem in varnost uporabvezno strokovno podlago za opravljanje
nikov zdravstvenih storitev. Njihovo izvrševazdravstvenih storitev.
nje nadzorujejo pristojne inšpekcije.
Univerzitetna klinika in inštitut opravljata
strokovno instrukcijo in nadzorstvo nad stro83. člen
kovnim medicinskim delom drugih zdravstvenih organizacij in zdravstvenih delavcev.
Zdravstvene organizacije in druge organizacije ter delovne skupnosti, ki opravljajo
77. člen
zdravstvene storitve, lahko ustanovijo skupnost za medsebojno poslovno in plansko soUniverzitetna klinika in inštitut morata v sodelovanje. V tej skupnosti zlasti pripravljajo
delovanju z ustrezno visokošolsko izobražestrokovne podlage za samoupravno sporazuvalno organizacijo zagotoviti pogoje za uremevanje o usklajevanju planov in delitvi dela,
sničevanje visokošolskega izobraževanja dezagotavljajo uresničevanje skupnih interesov
lavcev na področju zdravstvenega varstva po
pri nabavi in vzdrževanju medicinske opreme
izobraževalnih programih, določenih v
ter drugih osnovnih sredstev in potrošnega
ustrezni izobraževalni skupnosti.
materiala, pripravljajo strokovne podlage za
Univerzitetna klinika in inštitut morata zastandardiziranje zdravstvenih storitev in dologotoviti tudi podiplomsko strokovno izobračanja normativov, uresničujejo skupne intereževanje in izpopolnjevanje delavcev na pose na področju razvoja in organizacije poslodročju zdravstvenega varstva po programih,
vanja delovnih skupnosti skupnih služb ter
določenih v posebni izobraževalni skupnosti
drugih organizacij v sestavi zdravstvene orgaza zdravstveno varstvo, in v ta namen po ponizacije, ki ne opravljajo medicinskih dejavtrebi zagotoviti izmenjavo delavcev z zaintenosti, pripravljajo predloge za samoupravno
resirano zdravstveno organizacijo.
sporazumevanje o poenotenju in tipizaciji
medicinske opreme, aparatur, instrumentov
78. člen
in potrošnega materiala ter zadovoljevanje
Univerzitetna klinika in inštitut morata pri
drugih skupnih interesov v zvezi s pospeševazaposlovanju delavcev, ki opravljajo zdravnjem strokovnega napredka, dela in poslovastvene, vzgojnoizobraževalno in raziskovalno
nja zdravstvenih organizacij.
dejavnost, uporabljati merila, ki veljajo za peZdravstvene organizacije, ki opravljajo predagoške in raziskovalne delavce visokošolskrbo z zdravili in sanitetnim materialom, lahskih organizacij.
ko skupno s proizvajalci zdravil ter organizacijami, ki opravljajo promet z zdravili, ustano79. člen
vijo skupnost za medsebojno poslovno in
plansko sodelovanje.
V univerzitetni zdravstveni center se poveNačela, naloge in organizacijo skupnosti iz
zujejo zlasti univerzitetne klinike in inštituti, ki
prejšnjih
odstavkov ter medsebojne pravice,
opravljajo raziskovalno in vzgojnoizobražeobveznosti in odgovornosti se določijo v savalno dejavnost v povezavi z ustrezno visokomoupravnem sporazumu o ustanovitvi te
šolsko organizacijo
skupnosti.
80. člen
Naravno zdravilišče opravlja zdravstvene
storitve medicinske rehabilitacije bolnikov,
poškodovanih in rekonvalescentov z uporabo
naravnih zdravilnih sredstev ter ob uporabi
diagnostičnih, fizioterapevtskih in drugih terapevtskih metod in sredstev.
Naravno zdravilišče zagotavlja tudi druge
zdravstvene storitve, ki so uporabnikom potrebne glede narave bolezni ali poškodbe, ter
storitve namestitve, prehrane in osebne higiene.
Naravno zdravilišče se v skladu z zakonom
lahko ukvarja z zdraviliškim turizmom
81. člen
Pri ustanavljanju zdravstvenih organizacij
lahko ustanovitelj izjemoma odstopi od organizacijskih oblik, ki jih določajo 69. do 80.
člen tega zakona, če; za zdravstveno varstvo
pristojni republiški upravni organ ugotovi, da
je takšno odstopanje nujno in v skladu z raporočevalec
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84. člen
Zdravstvene organizacije sodelujejo z izobraževalnimi organizacijami, ki izvajajo
usmerjeno izobraževanje zdravstvenih smeri
pod pogoji in na način, kot se v skladu z
zakonom dogovorijo neposredno in v okviru
ustrezne izobraževalne skupnosti.
85. člen
Zdravstvene skupnosti, zdravstvene in druge organizacije združenega dela ter druge
zainteresirane samoupravne organizacije in
skupnosti skupno določijo ali ustanovijo
zdravstveno ali drugo organizacijo, ki opravlja analitične, planske, strokovno-administrativne, evidenčno-statistične, informacijske,
razvojne, znanstveno-raziskovalne in instruktažne naloge na področju organizacije dela,
ekonomike, družbenoekonomskih odnosov,
planiranja in informatike za potrebe uporabnikov in izvajalcev zdravstvenega varstva, orXV
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ganov družbenopolitičnih skupnosti in drugih
zainteresiranih.
VIII. SAMOUPRAVLJANJE V
ZDRAVSTVENIH ORGANIZACIJAH
86. člen
Delavci zdravstvenih organizacij uresničujejo svoje pravice samoupravljanja z osebnim
izjavljanjem ter po delegatih v delavskem svetu zdravstvene organizacije v skladu z ustavo,
zakonom, samoupravnim sporazumom o
združevanju dela delavcev in statutom.
87. člen
V zadevah posebnega družbenega interesa
sodelujejo v delavskem svetu zdravstvene organizacije in enakopravno odločajo skupaj z
delegati delavcev zdravstvene organizacije
tudi delegati ustanovitelja, družbenopolitične
skupnosti, krajevnih skupnosti, družbenopolitičnih organizacij ter drugih samoupravnih
organizacij in skupnosti in uporabnikov (v
nadaljnjem besedilu: delegati družbene skupnosti).
Ustanovitelj v soglasju s skupščino družbenopolitične skpnosti določi, katere samoupravne organizacije in skupnosti delegirajo
svoje delegate v delavski svet zdravstvene organizacije in koliko jih vsaka delegira.
Kadar zdravstvena organizacija odloča o
svobodni menjavi dela v neposrednih odnosih, soodločajo v njenem delavskem svetu
poleg delegatov iz prvega odstavka tega člena tudi .uporabniki, ki sodelujejo z zdravstveno organizacijo v teh neposrednih odnosih.
Delegati teh uporabnikov soodločajo o uresničevanju skupnih ciljev, o cenah zdravstvenih storitev, o namenu uporabe sredstev in o
drugih zadevah neposredne svobodne menjave dela.
V zdravstveni organizaciji, ki ima manj kot
30 delavcev, soodločajo v zadevah iz prvega
in tretjega odstavka tega člena delegati skupaj z delavci te zdravstvene organizacije.

XVI

predsednik kolegijskega poslovodnega organa zdravstvene organizacije mora imeti visoko strokovno izobrazbo; izjemoma ima lahko
višjo strokovno izobrazbo individualni poslovodni organ oziroma predsednik kolegijskega
poslovodnega organa tiste temeljne zdravstvene organizacije, ki ne opravlja zdravstvenih storitev kot svojo osvnovno dejavnost.
Zdravstvena organizacija, v kateri individualni poslovodni organ oziroma predsednik
kolegijskega poslovodnega organa nima njeni dejavnosti ustrezne zdravstvene izobrazbe,
mora določiti delavca z visoko zdravstveno
izobrazbo, ki je odgovoren za medicinsko
delo.
Individualnega poslovodnega organa oziroma kolegijskega poslovodnega organa zdravstvene organizacije imenuje na podlagi določb zakona delavski svet.
90. člen
Zdravstvena organizacija ima statut in druge samoupravne splošne akte, ki jih določa
zakon; sprejmejo jih delavci zdravstvene organizacije 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 zdravstvene organizacije in njeno notranjo organizacijo, upoštevaje posebni družbeni interes,
ki ga uresničujejo.
Statut zdravstvene organizacije velja, ko da
nanj svoje soglasje izvršni svet skupščine pristojne družbenopolitične skupnosti.

IX. STROKOVNOST DELA IN
NADZORSTVO
91. člen
Delavci v zdravstveni organizaciji zagotavljajo 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
z razporejanjem delavcev na posamezne naloge in opravila, z ustrezno tehnično opremljenostjo, z izmenjavo strokovnjakov, s stalnim strokovnim nadzorom, s spremljanjem z
drugimi zdravstvenimi organizacijami, predvsem z univerzitetnimi klinikami in inštituti ter
z ustreznimi visokošolskimi in drugimi izobraževalnimi organizacijami.

88. člen
Zadeve posebnega družbenega interesa so
zlasti: sprejemanje določenih samoupravnih
splošnih aktov, ki imajo širši interes, razvojni
programi in razširjena reprodukcija, določanje pogojev za pridobivanje dohodka, finančni načrt in zaključni račun zdravstvene organizacije, cene zdravstvenih storitev, statusne
spremembe, kadrovska politika imenovanje in
razreševanje ter odgovornost individualnega
oziroma kolegijskega poslovodnega organa
in delavcev s posebnimi pooblastili in odgovornostmi ter obravnavanje stanja in dela ter
problematike zdravstvene organizacije s stališča izpolnjevanja njenih nalog

92. člen
Nadzorstvo nad delom zdravstvenih organizacij in delavcev, ki opravljajo zdravstvene
storitve, se opravlja kot strokovno nadzorstvo
ali kot upravno nadzorstvo.

89. člen
Poslovodni organ zdravstvene organizacije
je individualni ali kolegijski.
Individualni poslovodni organ oziroma

93. člen
Strokovno nadzorstvo ima namen, da se
izboljša strokovnost dela zdravstvenih organizacij in delavcev, ki opravljajo zdravstvene
poročevalec

storitve, da se odredijo ustrezni ukrepi in da
se odpravijo ugotovljene nepravilnosti.
Strokovno nadzorstvo organizirajo in izvajajo univerzitetne klinike in inštituti na osnovi
programa, ki ga sprejme Zdravstvena skupnost Slovenije v soglasju z republiškim upravnim organom za zdravstveno varstvo.
Sredstva za strokovno nadzorstvo zagotovijo uporabniki in izvajalci zdravstvenih storitev
v skladu s pogoji uresničevanja medsebojnih
pravic, obveznosti in odgovornosti v samoupravnih sporazumih.
94. člen
Upravno nadzorstvo nad delom zdravstvenih organizacij in zdravstvenih delavcev izvaja za zadeve zdravstvenega varstva pristojni
upravni organ družbenopolitične skupnosti.
95. člen
Zaradi učinkovitega opravljanja upravnega
nadzorstva opravlja za zdravstveno varstvo
pristojni republiški upravni organ strokovne
preglede dela zdravstvenih organizacij in
zdravstvenih delavcev. Ta pregled se izvaja po
določenem 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 za
zdravstveno varstvo pristojnega republiškega
upravnega organa.
96. člen
Pregled v primerih iz prejšnjega člena lahko
zahtevajo uporabniki in izvajalci zdravstvenih
storitev, družbenopolitična in zdravstvena
skupnost, ustanovitelj zdravstvene organizacije, državni organ in sama zdravstvena organizacija ter prizadeta organizacija združenega dela ali druga organizacija oziroma prizadeti občan.
Izredni strokovni pregled na zahtevo posameznega uporabnika ali izvajalca oziroma občana odredi predstojnik za zdravstveno varstvo pristojnega republiškega upravnega organa potem, ko je presodil utemeljenost zahteve.
97. člen
Za zdravstveno varstvo pristojni republiški
upravni organ na podlagi ugotovitev strokovnega pregleda odredi ustrezne ukrepe za odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti in za izpolnjevanje strokovnih, delovnih, materialnih,
tehničnih, varnostnih, higienskih in drugih
pogojev, ob katerih je še mogoče opravljati
zdravstvene storitve.
Če opravlja strokovni pregled posebna
strokovna komisija, lahko izjemoma ukrepa
tudi sama, da se prepreči neposredna nevarnost, ki bi utegnila nastati za zdravje ljudi ah
za zdravstvene razmere.
Zoper ukrepe, ki jih odredi strokovna komisija, ima zdravstvena organizacija v osmih
dneh pravico ugovora na republiški upravni
organ pristojen za zdravstveno varstvo Ugovor ne zadrži izvršitve ukrepov
poročevalec

98. člen
Stroške strokovnega pregleda nosi praviloma tisti, ki ga je zahteval. V primeru ugotovljenih nepravilnosti nosi stroške prizadeta
zdravstvena organizacija.
Če je strokovni pregled zahteval posamezni
uporabnik ali izvajalec zdravstvenega varstva
oziroma občan in niso bile ugotovljene nepravilnosti zdravstvene organizacije, nosi stroške
pristojna družbenopolitična skupnost.
Če je strokovni pregled zahteval organ
zdravstvene skupnosti in pri tem niso bile
ugotovljene nepravilnosti, nosi stroške pregleda zdravstvena skupnosti.

OPOMBE:

99. člen
Pri Zdravstveni skupnosti Slovenije se ustanovi poseben strokovni organ, ki daje ocene
in mnenja o strokovni utemeljenosti določenih zdravstvenih storitev, strokovno vrednoti
pobude za izboljšavo načina in metod dela
izvajalcev zdravstvenih storitev ter daje druga
medicinska strokovna mnenja v zvezi z izvajanjem zdravstvenega varstva. Sestavljajo ga
priznani strokovnjaki, ki jih imenuje skupščina Zdravstvene skupnosti Slovenije.
Pri oblikovanju in sprejemanju svojih ugotovitev, mnenj in ocen je strokovni organ iz
prejšnjega odstavka neodvisen. Kadar daje
mnenja in ocene v spornih zadevah, ne morejo v njem sodelovati delavci prizadetih zdravstvenih organizacij.

X. POSEBNI POGOJI DELA TER
PRAVICE IN OBVEZNOSTI PRI
IZVAJANJU ZDRAVSTVENEGA
VARSTVA
100. člen
Vsakdo ima pravico do zdravstvenega varstva in dolžnost zagotavljati možnost za njegovo uresničevanje.
Vsakdo je dolžan skrbeti za svoje zdravje;
nihče ne sme ogrožati zdravja drugim.
Vsakdo ima pravico do proste izbire zdravnika in zdravstvene organizacije. Uporabniki
in izvajalci zdravstvenega varstva s samoupravnim sporazumom uredijo način uveljavljanja pravice do proste izbire zdravnika in
zdravstvene organizacije. Pri tem ne morejo
sprejeti in izvajati ukrepov s katerimi bi preprečili uresničevanje te pravice.
101. člen
Zdravstvena organizacija in delavci, ki
opravljajo zdravstvene storitve, izvajajo
zdravstveno varstvo po načelih sodobne medicinske in drugih znanosti, po preizkušeni
medicinski doktrini ter po načelih enotnosti
medicine s preventivnega, kurativnega in socialno-medicinskega vidika, ob upoštevanju
etičnih meril samoupravne socialistične družbe ter po načelih kodeksa etike zdravstvenih
delavcev
XVII
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102. člen
J,
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 dostojanstvo.
Zdravstveni in drugi delavci, ki opravljajo
zdravstvene storitve, morajo ravnati z bolniki
ob enakih pogojih enako

cije se morajo uporabniki in izvajalci zdravstvenih storitev ravnati tako, da med zdravstvenimi storitvami, pri katerih je upravičeno
pričakovati enak učinek, izvršujejo tiste, ki
pomenijo manjšo materialno obremenitev
uporabnikov. Pri tem se ravnajo po načelih
stopenjske obravnave in postopkov na strokovno zahtevnejših področjih zdravstvenega
varstva potem, ko so izčrpane vse druge možnosti.
Zdravstvenim delavcem morajo biti na razpolago vsi dokumentirani podatki in izvidi
prejšnjih faz obravnave bolnika.

103. člen
Pri uveljavljanju zdravstvenega varstva je
vsakomur zagotovljena:
- pravica do ugovora na pristojni organ
zdravstvene organizacije oziroma zdravstvene skupnosti, če bolnik meni, da niso bila
uporabljena zadosti učinkovita sredstva za
njegovo zdravljenje ali da so bila kršena etična načela;
- pravica, da lahko bolnik zahteva konziliarni pregled, posvetovanje z zdravnikom, ki
ga sam izbere, ter preizkus strokovnosti dela
zdravstvene organizacije oziroma njene strokovne enote oziroma zdravstvenega delavca;
- pravica, da izve za diagnozo bolezni in za
prognozo zdravljenja, če to po mnenju zdravnika, 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 medicinski posegi dovoljeni samo z vnaprejšnjo privolitvijo s posegom in z morebitnimi posledicami seznanjenega bolnika oziroma staršev,
drugega zakonitega zastopnika oziroma skrbnika, če je bolnik mladoleten ali nima opravilne sposobnosti. V nujnih primerih, ko je v
nevarnosti bolnikovo življenje, so kirurški ali
drugi posegi dopustni tudi brez vnaprejšnje
privolitve bolnika, če je v takem stanju, da ne
more odločati sam oziroma zaradi nujnosti ni
mogoče dobiti privolitve staršev, drugega zakonitega zastopnika oziroma skrbnika

106. člen
Zdravstveni in drugi delavci, ki opravljajo
zdravstvene storitve, so pri opravljanju le-teh
in v mejah njim določenega delovnega področja in strokovne izobrazbe samostojni in
neodvisni ter za svoje delo odgovorni.
Vodje ekip zdravstvenih in drugih delavcev,
ki opravljajo zdravstvene storitve, in predstojniki delovnih enot, ki zanemarijo potrebno
nadzorstvo ali zaupajo opravljanje določenega dela delavcu, ki za to ni strokovno usposobljen ali ki ni pokazal potrebnih osebnih
lastnoti za opravljanje takšnega dela, so za to
odgovorni.
Zdravstveni in drugi delavec, ki opravlja
zdravstvene storitve, lahko zaradi izobraževanja 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.
Delavci v zdravstveni organizaciji v svojih
smaoupravnih splošnih aktih določijo kršitve
delovnih in drugih obveznosti ter nespoštovanje odločitev, sprejetih v zdravstveni organizaciji, ter stopnjo odgovornosti v zvezi s tem,
kolikor le-te že niso urejene v veljavnih predpisih.

104. člen
Za mladoletne osebe in za osebe pod skrbništvom lahko zahtevajo zdravstveno varstvo
tudi njihovi starši, drugi zakoniti zastopniki
oziroma skrbniki, za delavce njihove organizacije združenga dela, za delovne ljudi in njihove družinske člane - upravičence do zdravstvenega varstva pa tudi organ pristojne
zdravstvene skupnosti
Mladoletne osebe ali osebe pod skrbništvom na zahtevo zakonitega zastopnika oziroma skrbnika ni mogoče odpustiti z zdravljenja, če bi bilo s tem huje ogroženo njeno
zdravje ali zdravje drugih in če s tem ne sogla-1
ša zdravnik, ki tako osebo zdravi
105. člen
V celovitem procesu prevencije, diagnosticiranja, zdravljenja in medicinske rehabilitaXVIII

107. člen
Zdravstvena organizacija in zdravstveni ter
drugi delavci, ki opravljajo zdravstvene storitve, morajo dati vsakemu nujno zdravstveno
pomoč v okviru svoje strokovne usposobljenosti To velja za delavce na področju zdravstvenega varstva tudi zunaj njihovega rednega 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.
108. 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, k! so pri opravljanju svojega dela
poročevalec

izvedeli za podatke, ki so poklicna skrivnost:
Dolžnosti varovanja poklicne skrivnosti lartko razreši zdravstvenega ali drugega delavca
prizadeti bolnik.
Zdravstvene organizacije in zdravstvene
skupnosti morajo urediti svoje strokovno poslovanje in dokumentacijo tako, da je poklicna skrivnost vselej varovana; to velja tudi za
njihovo poslovanje z državnimi organi in organizacijami združenega dela, če v posebnih
predpisih ni drugače določeno.
109. člen
Preizkušanje in uveljavljanje novih metod
preprečevanja,
odkrivanja,
diagnostike,
zdravljenja in medicinske rehabilitacije bolezni in poškodb lahko opravljajo zdravstvene
organizacije na podlagi dovoljenja posebne
komisije, ki jo imenuje za zdravstveno varstvo
pristojni republiški upravni organ izmed priznanih strokovnjakov in znanstvenih delavcev
na področju zdravstvenega varstva.
Komisija iz prejšnjega odstavka da dovoljenje ter po potrebi določi pogoje in varnostne
mere na podlagi podrobne preveritve raziskovalnega načrta zdravstvene organizacije, ki
namerava izvesti raziskavo, medicinsko-etične neoporečnosti raziskave, njene umestnosti
in upravičenosti.
Predno komisija da dovoljenje, mora preveriti strokovno usposobljenost delavcev, ki bodo opravljali raziskovalne naloge, njihovo medicinsko-etično neoporečnost ter ustrezno
opremljenost zdravstvene organizacije, ki
mora zagotoviti psihično in fizično varnost
oseb, na katerih se izvaja medicinska raziskava.
Medicinska raziskava po prvem odstavku
tega člena se lahko opravi, če je prizadeta
oseba oziroma njen zakoniti zastopnik na to
pristal, potem ko je bil opozorjen, da gre za
medicinsko raziskavo, in seznanjen z morebitnimi posledicami.
110. 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.
111. člen
V skladu z določbami tega zakona in kodeksa etike zdravstvenih delavcev samoupravni splošni akt zdravstvene organizacije in
zdravstvene skupnosti podrobneje določi
splošne obveznosti in odgovornosti zdravstvenih in drugih delavcev, ki opravljajo
zdravstvene storitve, ter uredi pravice in dolžnosti bolnikov pri uveljavljanju zdravstvenega
varstva ter postopke in način uveljavljanja teh
pravic.
112. člen
Zdravstveni in drugi delavci, ki opravljajo
zdravstvene storitve, ne smejo zapustiti svojega delovnega mesta, dokler ne dobe nadomeporočevalec

stitve, čeprav je njihov delovni čas potekel, če
bi to pomenilo nevarnost za zdravje ljudi.
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113. člen
Delovni čas in poslovni čas zdravstvene organizacije ter nujno razporeditev v dnevu in
tednu določajo uporabniki in izvajalci zdravstvenih storitev s samoupravnim sporazumom tako, da zagotavlja potrebam uporabnikov najlažjo dostopnost.
V samoupravnem sporazumu določijo uporabniki in izvajalci zdravstvenega varstva tudi
zdravstvene organizacije, katerih zdravstvene
storitve morajo biti uporabnikom dostopne v
vsakem času; pri tem se dogovorijo in določijo, v katerih zdravstvenih organizacijah ali
delih zdravstvenih organizacij se organizira
delo neprekinjeno, v izmenah oziroma v deljenem delovnem času.
114. člen
Delavci v zdravstvenih organizacijah morajo svoje delo organizirati tako, da izpolnijo
svoje delovne obveznosti do uporabnikov iz
samoupravnega sporazuma o temeljih planov
in drugih samoupravnih sporazumov ter pogodb v okviru polnega delovnega časa (42urnega delovnega tedna).
115. člen
Delo v podaljšanem delovnem času se lahko opravi:
- če nastopijo izjemna in nepredvidena
stanja, ki bi lahko onemogočila izvršitev delovnega procesa;
- če je zaradi nujnosti in neodložljivosti
medicinski ukrep oziroma intervencijo treba
pričeti izvajati, koje zanjo nastopila medicinska indikacija ne glede na to, kdaj bo intervencija zaključena;
- če zaradi začasne odsotnosti delavcev, ki
jo z ustrezno organizacijo dela in razporeditvijo ostalih delavcev ni mogoče nadomestiti,
ni mogoče izpolniti delovnih obveznosti ali ne
pravočasno izvršiti medicinske intervencije
ali drugega neodložljivega zdravstvenega
ukrepa oziroma opravila, s čemer bi bilo
ogroženo zdravje ali pa povzročena večja materialna škoda.
Dežurstvo je poseben pogoj dela delavca v
zdravstveni organizaciji, ki mora na ta način
zagotoviti neprekinjeno delo, če tega ni mogoče organizirati v izmenah ali drugače. Med
dežurstvom mora biti delavec prisoten v
zdravstveni organizaciji in v nujnih primerih
izvrševati zdravstvene storitve.
Stalna pripravljenost je poseben pogoj dela'
delavca zdravstvene organizacije, med katero
mora biti vsak čas dosegljiv zaradi morebitne
potrebe po zdravstvenih storitvah v nujnih
primerih.
Obveznost dežurstva in stalne pripravljenosti se pri določitvi osebnega dohodka delavca
in drugih pravic iz delovnega razmerja upošteva kot poseben delovni pogoj glede na
pogostnost izvrševanja te obveznosti ob delavnikih, ob dnevih tedenskega počitka in ob
praznikih.
XIX
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116. 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 delavci v zdravstveni organizaciji ob koncu vsakega trimesečja opraviti analizo in preveriti
upravičenost ter potrebo po takem delu, da bi
uvedli ustrezne ukrepe za organizacijo dela in
določitev delovnega časa.
117. člen
Za opravljanje zdravstvenih storitev v podaljšanem delovnem času, med dežurstvom
in stalno pripravljenostjo veljajo enaki strokovni, delovni, materialni, tehnični, varnostni
in higienski normativi ter pogoji kot za opravljanje 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 delovnem času preseže 42-urno tedensko obveznost, se razlika šteje kot delo v podaljšanem
delovnem času in kot poseben delovni pogoj.
118. člen
Pri izvajanju zdravstvenega varstva sodelujejo zdravstvene organizacije zlasti z družbenopolitičnimi in zdravstvenimi Skupnostmi, s
krajevnimi skupnostmi in družbenopolitičnimi organizacijami ter z drugimi samoupravnimi organizacijami in skupnostmi, s sanitetno
službo Jugoslovanske ljudske armade, s sanitarno in z drugimi inšpekcijami, z Rdečim
križem Slovenije in z Gorsko reševalno službo, z organizacijami za izobraževanje delavcev, ki opravljajo naloge zdravstvenega varstva, s strokovnimi društvi zdravstvenih delavcev in z drugimi društvi.
119. 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 preučujejo zdravstveno stanje in higienske razmere prebivalstva,
potrebe in interese po zdravstvenem varstvu,
razvitost, organiziranost in učinkovitost
zdravstvenih organizacij, družbenoekonomske odnose in druga vprašanja s področja
zdravstvenega varstva s posebnim zdravstveno-informativnim sistemom, ki je sestavni del
družbenega sistema informiranja.
Najnujnejši obseg potrebnih informacij in
podatkov, enoten način evidentiranja, zbiranja in obdelave podatkov ter obveznosti uporabnikov in izvajalcev zdravstvenega varstva
določi poseben predpis.
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XI. DELAVCI, KI OPRAVLJAJO
ZDRAVSTVENE STORITVE
120. člen
Zdravstvene storitve opravljajo strokovno
usposobljeni delavci, ki imajo ustrezno strokovno izobrazbo za opravljanje medicinskih
del in nalog, drugih z zdravstvenim varstvom
povezanih strokovnih del in nalog, oziroma
ustrezno usposobitev za opravljanje določenih opravil v zvezi z zdravstvenimi storitvami.
Poleg predpisane strokovne usposobitve
morajo delavci, ki opravljajo zdravstvene storitve, izpolnjevati tudi druge pogoje, določene
v zakonu in na njegovi podlagi izdanih predpisih in v samoupravnem splošnem aktu
zdravstvene organizacije.
121. člen
Delavci, ki opravljajo zdravstvene storitve
oziroma strokovna dela in naloge v zvezi z
zdravstvenimi storitvami, morajo imeti srednjo, višjo ali visoko strokovno izobrazbo na
področju medicinskih oziroma drugih strok.
Delavci, ki opravljajo določena opravila v
zvezi z zdravstvenimi storitvami iz prejšnjega
odstavka, imajo lahko tudi nižjo strokovno
izobrazbo oziroma ustrezno usposobitev na
delu.
122. člen
Opredelitev del, nalog in opravil delavcev
na področju zdravstvenega varstva z določitvijo načina in stopnje izobraževanja in usposabljanja ter opis dela posameznih poklicev
določi posebna izobraževalna skupnost za
zdravstveno varstvo v soglasju z republiškim
upravnim organom za zdravstveno varstvo.
123. člen
Delavci, ki opravljajo strokovna dela in naloge zdravstvenega varstva, smejo samostojno opravljati te naloge in dela potem, ko so
določeno dobo delali v zdravstvenih organizacijah kot pripravniki in opravili strokovni
izpit. Pripravnik dela pod vodstvom mentorja.
Pripravništvo traja za delavce s srednjo
strokovno izobrazbo šest mesecev, z višjo
strokovno izobrazbo devet mesecev in z visoko strokovno izobrazbo dvanajst mesecev.
Pripravništvo zagotavlja zdravstvena organizacija, s katero je pripravnik v delovnem
razmerju. Pripravništvo se opravlja po programu in v skladu s katalogom znanja, ki ga na
predlog ustrezne visokošolske oziroma druge
izobraževalne organizacije sprejme ustrezna
izobraževalna skupnost. Ta skupnost na
predlog teh izobraževalnih organizacij določi
pogoje, ki jih mora izpolnjevati zdravstvena
organizacija, v katerih se pripravništvo lahko
opravlja, in pogoje, ki jih morajo izpolnjevati
mentorji. Zdravstvena organizacija, ki ne izpolnjuje pogojev za opravljanje pripravništva,
mora omogočiti svojim pripravnikom opravljanje pripravništva v drugi zdravstveni organizaciji.
Med pripravniško dobo se sproti preizkuša
poročevalec

praktično znanje pripravnika. Po preteku pripravniške dobe opravljajo delavci iz prvega
odstavka tega člena strokovni izpit pred izpitno komisijo. Strokovni izpit obsega teoretični
strokovni in splošni del. Vsebino strokovnega
izpita določi ter izpitno komisijo imenuje za
zdravstveno vaffetvo pristojni republiški
upravni organ. Vsaj eden izmed članov komisije mora biti pooblaščeni delavec visokošolske organizacije s področja medicine.
124. člen
Delavci, ki opravljajo strokovna dela in naloge zdravstvenega varstva, imajo pravico in
dolžnost, da se strokovno izpopolnjujejo.
Strokovno izpopolnjevanje mora biti v skladu s programom zdravstvenega varstva in z
razvojem medicinskih in drugih znanosti ter s
potrebami uporabnikov zdravstvenega varstva na določenem območju.
Delavci iz prvega odstavka tega člena so
dolžni dopolnjevati svoje znanje tudi za delo v
izjemnih razmerah.
Zdravstvene organizacije zagotovijo strokovno izpopolnjevanje svojih delavcev v skladu s svojimi razmerami in potrebami ter določijo s samoupravnim splošnim aktom obseg,
način in trajanje strokovnega izpopolnjevanja
za posamezne vrste delavcev.
125. člen
Delavci, ki opravljajo naloge zdravstvenega
varstva in imajo visoko strokovno izobrazbo,
se lahko po vzgojnoizobraževalnem programu za pridobitev podpilomske strokovne izobrazbe specializirajo za posamezno ožje področje medicine ali drugih strok na področju
zdravstvenega varstva in tako pridobijo potrebno teoretično in praktično znanje za
opravljanje najzahtevnejših in specializiranih
del in nalog.
Specializacija se izvaja v skladu s programom zdravstvenega varstva in s sprejeto kadrovsko politiko in se odobrava za potrebe
določene zdravstvene organizacije.
Pravico do specializacije ima delavec iz prvega 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 za zdravstveno varstvo pristojni republiški upravni organ ugotovi, da so za to izpolnjeni pogoji iz
tega zakona in da je specializacija v skladu z
zakonom oziroma samoupravnim sporazumom o temeljih plana ter z določenimi kadrovskimi in drugimi normativi ob upoštevanju skupnega števila tovrstnih strokovnjakov
na območju socialistične republike Slovenije
in možnosti za njihovo razporeditev.
Ustrezna izobraževalna skupnost določi ožje medicinske in druge stroke, v katerih je
mogoča specializacija, v soglasju z republiškim upravnim organom pristojnim za zdravstveno varstvo na predlog visokošolske organizacije ustreznega področja.
Program specializacije določi ustrezna izoporočevalec

braževalna skupnost na predlog visokošolske
organizacije ustreznega področja.
Specializacije so temeljne in usmerjene.
Temeljna specializacija traja praviloma tri, izjemoma pa največ štiri leta, usmerjena pa po
končani temeljni specializaciji najmanj eno
leto in največ dve leti.
Program specializacije ter katalog znanja in
storitev za posamezno specialnost sprejme
ustrezna izobraževalna skupnost na predlog
ustrezne visokošolske izobraževalne organizacije. Ta skupnost določi na predlog ustrezne visokošolske izobraževalne organizacije
pogoje, ki jih morajo izpolnjevati mentorji ter
zdravstvene ali druge organizacije, v katerih
se specializacija lahko opravlja.
Izpitno komisijo za specialistični izpit določi ustrezna visokošolska organizacija v soglasju z republiškim upravnim organom pristojnim za zdravstveno varstvo.
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126. člen
V primerih, ko je zaradi odsotnosti zdravstvenih delavcev ogroženo zdravstveno varstvo prebivalcev in zdravstvena organizacija
ne zagotovi nadomestila, naloži za zdravstveno varstvo pristojni organ družbenopolitične
skupnosti tej ali drugi zdravstveni organizaciji, da zagotovi ustrezno nadomestilo.
V primerih, da obveznosti iz prejšnjega odstavka zaradi nezadostnega števila zdravstvenih delavcev na območju občine ni mogoče
uresničiti, naloži to obveznost za zdravstveno
varstvo pristojni republiški upravni organ tisti
zdravstveni organizaciji na območju Socialistične republike Slovenije, ki jo sam izbere, če
tega sporazumno ne uredijo zainteresirane
oziroma prizadete zdravstvene organizacije
oziroma družbenopolitične skupnosti.
Na podlagi tega člena izvršena začasna
premestitev posameznega zdravstvenega delavca lahko traja največ šest mesecev.
XII. ZDRAVSTVENO VARSTVO V
IZJEMNIH RAZMERAH
127. člen
Zdravstvene skupnosti in zdravstvene organizacije morajo v svojih samoupravnih splošnih aktih v skladu z zakonom opredeliti tudi
svoje naloge na področju ljudske obrambe in
družbene samozaščite ter določiti organiziranosti in odgovornosti na tem področju.
Načrti zdravstvenih organizacij, zdravstvenih skupnosti in družbenopolitičnih skupnosti za zagotavljanje zdravstvenega varstva v
izjemnih razmerah (izredne razmere, neposredna vojna nevarnost, vojna) morajo biti
med seboj usklajeni in so integralni del
ustreznih obrambnih načrtov družbenopolitične skupnosti.
128. člen
Zdravstvene skupnosti in zdravstvene organizacije se za usklajeno in učinkovito načrtovanje dela za izjemne razmere povezujejo z
drugimi samoupravnimi interesnimi skupXXI
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nostmi, družbenimi in družbenopolitičnimi
organizacijami in krajevnimi skupnostmi.
129. člen
Zdravstvene skupnosti in zdravstvene organizacije morajo v samoupravnih sporazumih
o temeljih plana in v drugih planskih aktih
zagotoviti sredstva, potrebna za kritje materialnih, kadrovskih in drugih potreb za delo
zdravstvenih skupnosti in zdravstvenih organizacij v izjemnih razmerah.
130. člen
Zdravstvene skupnosti in zdravstvene organizacije morajo pri usklajevanju elementov
plana ter sprejemanju samoupravnih sporazumov o temeljih plana in v svojih planih
upoštevati tudi elemente za delo v izjemnih
razmerah.
131. člen
V primeru, da bi nastopile izjemne razmere,
so zdravstvene skupnosti in zdravstvene organizacije dolžne prilagoditi svoje delo načrtom za delo v teh razmerah in ukreniti vse
potrebno za nemoteno delo ter za odstranjevanje posledic takega stanja.
132. člen
Pri načrtovanju in izvajanju dela v izjemnih
razmerah sodelujejo za zdravstveno varstvo
pristojni organi družbenopolitičnih skupnosti, zdravstvenih skupnosti in zdravstvene organizacije z organizacijami Rdečega križa in z
drugimi družbenimi organizacijami in društvi
ter z družbenopolitičnimi organizacijami
133. člen
V izjemnih razmerah naravnih in drugih hudih nesreč lahko predsojnik za zdravstveno
varstvo pristojnega republiškega upravnega
organa odredi mobilizacijo zdravstvenih delavcev in določi zdravstvenim organizacijam
posebne naloge, ki sicer ne sodijo v njihovo
redno dejavnost.
V posebno nujnih primerih lahko odredi
ukrepe iz prejšnjega odstavka tudi izvršni svet
skupščine občine.
XIII. KAZENSKE DOLOČBE
134. člen
Z denarno kaznijo od 5000 do 50.000 dinarjev se kaznuje za prekršek organizacija združenega dela:
1. če v svojem samoupravnem splošnem
aktu ne uredi zadev, ki jih mora urediti po tem
zakonu oziroma po samoupravnem sporazumu o temeljih plana, drugih samoupravnih
sporazumih in pogodbah zdravstvene skupnosti,
2. če odreče ali omeji pravice, ki gredo
osebi na podlagi tega zakona oziroma po
samoupravnem sporazumu o temeljih plana,
drugih samopuravnih sporazumih in pogodbah zdravstvene skupnosti;
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3. če omogoči uživanje pravice komu, ki
mu po tem zakonu oziroma po samopuravnem sporazumu o temeljih plana, drugem samoupravnem sporazumu ali pogodbi pravica
sploh ne gre ali mu ne gre tolikšna;
4. če ne da organom zdravstvene skupnosti predpisanih podatkov, če .da nepravilne
podatke in obvestila ali če prepreči ogled na
samem kraju ali pogled poslovnih knjig in
evidenc, ki se nanašajo na delo v zvezi z
zagotavljanjem pravic do zdravstvenega varstva;
5. če organom zdravstvene skupnosti oziroma delovni skupnosti skupnih služb zdravstvene skupnosti ne dostavi v predpisanem
roku podatkov o posameznih upravičencih do
zdravstvenega varstva in drugih podatkov,
pomembnih za delovanje zdravstvene skupnosti in za zagotavljanje medsebojnih pravic,
obveznosti in odgovornosti uporabnikov in
izvajalcev, ali pa če dostavi napačne podatke.
Z denarno kaznijo od 1000 do 5000 se kaznuje za prekršek iz prejšnjega odstavka tudi
odgovorna oseba organizacije združenega
dela, organa družbenopolitične skupnosti
oziroma drugega državnega organa, ki stori
prekršek iz prejšnjega odstavka.
Oseba, ki opravlja samostojno delo s sredstvi, ki so lastnina občanov, oziroma oseba, ki
uporablja dopolnino delo delavcev, in ki stori
prekršek iz 2. do 5. točke prvega odstavka
tega člena, se kaznuje z denarno kaznijo od
2000 do 10.000 dinarjev
135. člen
Z denarno kaznijo od 5000 do 50.000 dinarjev se kaznuje za prekršek zdravstvena organizacija
1 če prepreči občanu uveljavitev pravic ali
mu pomaga v nezakonitem uživanju zdravstvenega varstva in drugih pravic do socialne
varnosti (45 do 51 člen);
2 če omogoči uživanje zdravstvenega varstva in drugih pravic do socialne varnosti komu, ki nima pravice do tega.
Z denarno kaznijo od 1000 do 10.000 dinarjev se kaznuje tudi zdravstveni ali drug delavec, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
136. člen
Z denarno kaznijo od 1000 do 10.000 dinarjev se kaznuje za prekršek oseba, ki zaradi
pridobitve pravic do zdravstvenega varstva
oziroma do določenih pravic socialne varnosti:
1. namenoma povzroči nezmožnost za
delo,
2. namenoma preprečuje zdravljenje ali
usposobitev za delo,
3. med bolezenskim dopustom prejema zaslužek ali se ukvarja s pridobitno dejavnostjo.
137. člen
Z denarno kaznijo od 5000 do 10.000 dinarjev se kaznuje za prekršek zdravstvena organizacija, ki ne da nujne zdravstvene pomoči
ali ki za tako pomoč zahteva vnaprejšnje plačilo (107 člen).
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Z denarno kaznijo od 1000 do 5000 dinarjev
se kaznuje odgovorna oseba zdravstvene organizacije ali drug delavec, ki stori prekršek iz
prejšnjega odstavka.
138. člen
Z denarno kaznijo od 2000 do 20.000 dinarjev se kaznuje za prekršek 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 upravičeno zahteva;
2. ki krši določbe o pravici do proste izbire
zdravnika in zdravstvene organizacije (3. odstavek 100. člena) in določbe 104. člena tega
zakona.
Za prekršek iz prejšnjega odstavka se kaznuje z denarno kaznijo od 1000 do 5000 dinarjev tudi odgovorna oseba zdravstvene organizacije.
139. člen
Z denarno kaznijo od 5000 do 30.000 dinarjev se kaznuje za prekršek zdravstvena organizacija, ki v nasprotju z določbami 109. člena
tega zakona opravi preizkušanje in uveljavljanje novih metod zdravljenja.
Za prekršek iz prejšnjega odstavka se kaznuje z denarno kaznijo od 1000 do 5000 dinarje tudi odgovorna oseba zdravstvene organizacije.
Zdravstveni delavec, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena, se kaznuje z denarno kaznijo od 2000 do 10 000 dinarjev
140. člen
Z denarno kaznijo od 5000 do 30 000 dinarjev se kaznuje za prekršek zdravstvena organizacija
1 če začne delati, preden pristojni organ
ugotovi, da so za začetek dela izpolnjeni pogoji (61 člen),
2 če ne preneha delati, kadar je na podlagi
posebnih predpisov prenehala (63 člen),
3 če preneha delati v nasprotju z 63 , 64 in
65 členom tega zakona
Z denarno kaznijo od 1000 do 5000 dinarjev
se kaznuje za prekršek iz prejšnjega odstavka
tudi odgovorna oseba zdravstvene organizacije
141. člen
Zdravstveni delavec, ki v nasprotju z drugim
odstavkom 3 člena tega zakona opravlja
zdravstveno prakso z obsebnim delom samostojno kot poklic, se kaznuje za prekršek z
denarno kaznijo od 5000 do 10 000 dinarjev
V primerih iz prejšnjega odstavka se sme
izreči poleg denarne <azni tudi varstveni
ukrep odvzema predmetov, ki so bili uporabljeni ali namenjeni za prekršek. Poleg tega se
kot varstveni ukrep lahko izreče tudi odvzem
premoženjske koristi, ki je bila dosežena s
prekrškom, ali prepoved opravljanja nalog
zdravstvenega varstva do enega leta.
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142. člen
Z denarno kaznijo od 2000 do 20.000 dinarjev se kaznuje za prekršek zdravstvena organizacija:
1 ki ne prijavi primera, ki terja strokovni
pregled (95. člen),
2. ki ne izvrši odrejenih ukrepov strokovnega pregleda (97. člen),
3. ki onemogoča ali otežuje strokovno nadzorstvo oziroma strokovni pregled (93. in 95.
člen),
4. ki onemogoča strokovno izpopolnjevanje delavcem, ki opravljajo zdravstvene storitve (124. člen),
5. ki odredi pripravniku samostojno delo
(123. člen)
6. ki odredi specializantu samostojno delo
specialista (125. člen).
Za prekršek iz prejšnjega odstavka se kaznuje z denarno kaznijo od 2000 do 5000 dinarjev tudi odgovorna oseba v zdravstveni organizaciji.

OPOMBE:

XIV. PREHODNE IN KONČNE
DOLOČBE
143. člen
Zdravstvene organizacije in zdravstvene
skupnosti morajo uskladiti svoje samoupravne splošne akte ter organizacijo in delo z
določbami tega zakona v enem letu po uveljavitvi tega zakona
144. člen
Delavci, ki opravljajo zdravstvene storitve
in jim je bila po prej veljavnih predpisih priznana strokovna izobrazba oziroma so si strokovno izobrazbo pridobili v ustreznih zdravstvenih šolah in jim je bil priznan temu ustrezni naziv oziroma imajo naziv po 79 členu
zakona o zdravstvu (Uradni list SRS, št
26/70), obdržijo svoj naziv in lahko opravljajo
zdravstvene storitve, za katere se zahteva
strokovna izobrazba, ki jo imajo po predpisih,
veljavnih do uveljavitve tega zakona
145. člen
Dokler ne bodo izdani ustrezni novi predpisi se še uporabljajo - kolikor niso v nasprotju
s tem zakonom
1 pravilnik o minimalnih pogojih za ureditev in delo obratnih ambulant (Uradni list
SRS, št 11/63),
2 pravilnik o prijavi in kontroli rakavih bolnikov in o drugih tehničnih vprašanjih bojd
proti raku (Uradni list SRS, št 4/66),
3 pravilnik o minimalnih strokovnih in tehničnih pogojih za delo oddelkov za transfuzijo krvi v bolnišnicah in Zavoda SRS za transfuzijo krvi (Uradni list SRS, št. 25/68),
4. pravilnik o minimalnih strokovnih in tehničnih pogojih za delo reševalne službe
(Uradni list SRS, št. 31/69),
5. pravilnik o strokovnih in tehničnih pogojih glede opreme in kadrov v lekarnah ter o
načinu, postopku in rokih za izpolnitev pogoXXIII
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jev za verifikacijo lekarn (Uradni list SRS, št.
17/71),
6. pravilnik o izdajanju zdravniških spričeval in potrdil v zdravstvenih delovnih organizacijah (Uradni list SRS, št. 28/71),
7. pravilnik o načinu in postopku za opravljanje preventivnih zdravstvenih pregledov
delavcev (Uradni list SRS, št. 33/71),
8. pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati zdravstvene delovne organizacije, da
lahko opravljajo praktično strokovno izobraževanje učencev in študentov šol za izobraževanje zdravstvenih delavcev (Uradni list SRS,
št. 47/72),
9. pravilnik o strokovnih in tehničnih pogojih glede opreme in kadrov naravnih zdravilišč
ter o načinu, postopku in rokih za izpolnitev
pogojev za verifikacijo naravnih zdravilišč
(Uradni list SRS, št. 54/72),
10. pravilnik o mrliški pregledni službi
(Uradni list SRS, št. 15/73),
11. pravilnik o strokovnih in tehničnih pogojih glede opreme in kadrov v zavodih za
zdravstveno varstvo ter o načinu, postopku in
rokih za izpolnitev pogojev za verifikacijo zavodov za zdravstveno varstvo (Uradni list
SRS, št. 23/73),
12. pravilnik o pripravništvu in o strokovnih
izpitih zdravstvenih delavcev (Uradni list SRS,
št. 16/75),
13. pravilnik o strokovnem izpopolnjevanju
zdravstvenih delavcev (Uradni list SRS, št.
16/75),
14. pravilnik o izvrševanju varnostnega
ukrepa obveznega zdravljenja spolne bolezni
(Uradni list SRS, št. 23/75),
15. pravilnik o zdravstvenih pregledih voznikov motornih vozil in kmetijskih traktorjev
in o izdajanju zdravniških spričeval (Uradni
list SRS, št. 18/76),
16. pravilnik o določitvi zavodov za opravljanje zdravstvenih pregledov in analiz za
ugotavljanje, če je bil voznik pod vplivom alkohola, drugih mamil in psihoaktivnih zdravil
(Uradni list SRS, št. 18/76),
17. pravilnik o specializaciji delavcev na
področju zdravstvenega varstva (Uradni list
SRS, št. 5/78 in št. 9/78),
18. pravilnik o reševalni službi in o službi
prve pomoči na smučiščih (Uradni list SRS,
št. 5/78 in št. 1/79),
19. navodilo za izvrševanje zakona o zdravstvenih ukrepih pri uresničevanju pravice do
svobodnega odločanja o rojstvu otrok (Uradni
list SRS, št. 15/77),
20. odredba o obveznem zdravljenju tuberkuloznih bolnikov (Uradni list LRS, št. 16/56),
21. odredba o oprostitvi od izpita iz prve
pomoči kandidatom za voznika motornih vozil (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.
146. člen
Dokler ne bo določena ali ustanovljena
zdravstvena ali druga organizacija iz 85. člena
tega zakona, opravlja naloge iz tega člena za
območje Socialistične republike Slovenije poleg svojih nalog iz zakona o zavodu SRS za
zdravstveno varstvo (Uradni list SRS, št. 8/73)
- Zavod SRS za zdravstveno varstvo.
147. člen
Specialni zavodi in inštituti se v skladu z
določbami tega zakona (76. do 78. člen) preosnujejo v univerzitetne inštitute. Če ne izpolnjujejo za to predpisanih pogojev, obdržijo
status zdravstvene organizacije.
148. člen
Kjer ta zakon govori o dejavnosti zdravstvenih organizacij ter o pravicah in obveznostih
delavcev, ki opravljajo zdravstvene storitve,
veljajo te določbe tudi za organizacije združenega dela in delovne skupnosti, za katere
zakon določa, da poleg drugih dejavnosti lahko opravljajo tudi zdravstvene storitve.
149. člen
Dokler ne bodo določeni standardi in normativi ter drugi pogoji za izvrševanje zdravstvenih storitev, se pri določanju cen zdravstvenih storitev uporabljajo merila, ki so bila v
veljavi na dan uveljavitve tega zakona oziroma določena v samoupravnih sporazumih o
temeljih plana zdravstvene skupnosti.
150. člen
Osebe, ki so na podlagi 189. člena zakona o
zdravstvenem varstvu (Uradni list SRS, št.
38/74, št. 1/75 in št. 31/76) obdržale pravico
za opravljanje zdravstvene prakse z osebnim
delom samostojno kot poklic, obdržijo to pravico, če izpolnjujejo druge pogoje po dotlej
veljavnih predpisih.
151. člen
Z dnem, ko začne veljati ta zakon, preneha
veljati zakon o zdravstvenem varstvu (Uradni
list SRS, št. 38/74, št. 1/75 in št. 31/76) in
zakon o plačevanju stroškov za zdravstveno
varstvo nezavarovanih oseb (Uradni list SRS,
št. 36/64).
152. člen
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v
Uradnem listu SRS.

poročevalec

OBRAZLOŽITEV
Skupščina Socialistične republike Slovenije je na sejah
zborov dne 19. julija 1979 sprejela osnutek zakona o zdravstvenem varstvu. Osnutek zakona so pred sejami zborov
Skupščine Socialistične republike Slovenije obravnavali odbori in druga telesa skupščine. Mnenja, predloge in pripombe
so skupščini posredovale tudi posamezne skupine delegatov,
delegati na sejah zborov in nekatere organizacije in skupnosti.
Predlagatelj je iz razprave prejel vrsto pripomb, predlogov
in mnenj zlasti na določbe, ki urejajo planiranje zdravstvenega varstva, vire za zadovoljevanje potreb in interesov na
področju zdravstvenega varstva, na določbe, ki opredeljujejo
vlogo zdravstvene skupnosti, solidarnostno zadovoljevanje
sredstev za najmanjši obseg zdravstvenega varstva in drugo.
Udeleženci v razpravi so podprli osnutek zakona o zdravstvenem varstvu in ocenili, da predstavlja ustrezno podlago za
pipravo predloga zakona o zdravstvenem varstvu.
Skupščina Socialistične republike Slovenije je naročila
predlagatelju, naj pripravi predlog zakona o zdravstvenem
varstvu in ga predloži Skupščini Socialistične republike Slovenije v obravnavo. Pri pripravi predloga zakona naj predlagatelj upošteva in preuči pripombe, mnenja in stališča, izražena
v delovnih telesih skupščine in zborov, ter v razpravi na sejah
zborov.
Mnenja, pripombe in predloge k osnutku zakona so posredovali zbori Skupščine SFI Slovenije: družbenopolitični zbor
in njegova odbora za družbenopolitični sistem (DPS) in za
družbenoekonomske odnose (DEO), zbor združenega dela in
njegova odbora za DPS in za DEO, zbor občin in njegova
odbora za družbenopolitični in komunalni sistem in za DEO in
razvoj ter zakonodajnopravna komisija Skupščine SR Slovenije; republiški svet zveze sindikatov Slovenije in odbor sindikata delavcev zdravstva in socialnega varstva; skupščina in
izvršni odbor Zdravstvene skupnosti Slovenije, skupnost
zdravstvenih delovnih organizacij in združenje lekarn ter številne zdravstvene in druge organizacije združenega dela.
Zbori Skupščine Socialistične republike Slovenije so sklenili, da naj Izvršni svet pri pripravi predloga zakona upošteva
skupne pripombe k osnutkom zakonov na področju družbenih dejavnosti ter da naj opredeli ustrezno rešitev, ki bo
omogočila na področju zdravstvenega varstva uzakonitev domicil nega principa pripadnosti prispevkov v smislu 111. člena
Ustave Socialistične republike Slovenije; preuči primernost
predlaganih virov za posamezne dele programov zdravstvenega varstva; opredeli možnost intervencije družbenopolitičnih skupnosti; natančneje opredeli postopke in organe, pred
katerimi lahko delovni ljudje in občani uveljavljajo svoje pravice na področju zdravstvenega varstva.
I.
Predlagatelj je pri pripravi predloga zakona o zdravstvenem
varstvu preučil vse pripombe, predloge, mnenja in stališča iz
razprave Smiselno ali dobesedno so v določbah predloga
zakona vključena stališča, pripombe in predlogi delegatov,
posameznih organizacij in skupnosti, kar je omogočilo bistvene vsebinske dograditve zakonskih rešitev in prispevalo k
izboljšanju posameznih določb. Predlagatelj pa ni upošteval
tiste predloge in pripombe, ki po svoji vsebini niso v skladu z
drugimi zakoni, zlasti, ki niso bili v skladu z ustavo, zakonom
o združenem delu, zakonom o skupnih osnovah svobodne
menjave dela oziroma, ki so v nasprotju z zakonodajno politiko v Socialistični republiki Sloveniji. Tudi številnih sicer
koristnih pobud in predlogov, ki po svoji vsebini ne sodijo v
sistemski zakon predlagatelj ni mogel upoštevati; zato jih bo
možno upoštevati pri pripravi izvršilnih predpisov in samoupravnih splošnih aktov.
Vsebinske dopolnitve so terjale tudi razširitev besedila posameznih poglavij, vnašanje nekaterih novih členov in dopolnjevanje ali spremembe členov iz osnutka zakona.
Osnovna zgradba iz osnutka zakona je ostala nespremenjena, čeprav je v posameznih poglavjih zaradi vsebinskih
dopolnitev spremenjena tudi sistematika posameznih določb
in vrstni red posameznih členov.
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Tako je skladno s koncepcijo osnutka zakona in temeljnimi
usmeritvami, ki so bile podprte v široki javni razpravi, v predlogu zakona obravnavana celovitost zdravstvenega varstva in
celovitost odnosov v družbeni reprodukciji na področju
zdravstvenega varstva. V predlogu zakona o zdravstvenem
varstvu se skuša spoštovati načelo, da se ne povzema določb
ustave, zakona o združenem delu, zakona o skupnih osnovah
svobodne menjave dela in drugih zakonov, temveč so razdelane določbe, ki so specifičnost področja zdravstvenega varstva in ki so v drugih zakonih le načelno opredeljene oziroma
niso podrobneje razčlenjene.
II.
Predlog zakona ima 14 poglavij in 153 členov.
V prvem poglavju so zajete »temeljne določbe«, ki opredeljujejo temeljna načela in vsebino zakona.
V drugem poglavju, ki obravnava svobodno menjavo dela in
druge družbenoekonomske odnose na področju zdravstvenega varstva, so v skladu z danimi predlogi, mnenji in stališči,
izvedene določene spremembe in dopolnitve posameznih členov.
Določbe o planiranju so dopolnjene in usklajene z določbami osnutka zakona o sistemu družbenega planiranja in o
družbenem planu SR Slovenije. Precizno je opredeljena določba o virih za oblikovanje sredstev za izpolnjevanje obveznosti v svobodni menjavi dela na področju zdravstvenega
varstva. Zahteva, da se preuči možnost uvedbe domicilnega
načela je razrešena v tem poglavju tako, kot to zahteva sistem
samoupravnega planiranja. Predvideno je sklepanje samoupravnih sporazumov med zdravstvenimi skupnostmi po sedežu in po prebivališču.
Pripombe k 13. členu so upoštevane tako, da so jasno
opredeljeni izvajalci zdravstvenih storitev. V 12. členu pa je
postavljena podlaga za uresničevanje svobodne menjave dela
na področju zdravstvenega varstva, in sicer za zadovoljevanje
osebnih, skupnih in splošnih potreb in interesov na področju
zdravstvenega varstva, skladno z dohodkovnimi možnostmi
uporabnikov ter v skladu s strokovnimi, tehničnimi, kadrovskimi in drugimi zmogljivostmi izvajalcev. Pripombe k 15.
členu ni bilo možno sprejeti. Zato novi 15. člen predloga
zakona ne obravnava področij, na kterih se določajo zdravstvene storitve kot predmet svobodne menjave dela, temveč
postavlja osnovno vsebino samoupravnega sporazuma. V tem
členu je spremenjeno poimenovanje klinične zdravstvene dejavnosti v novo ime zdravstvena dejavnost univerzitetnih
zdravstvenih organizacij. Vsebina 16. člena osnutka zakona je
prenešena v 17. člen predloga zakona. Na 17. člen osnutka
zakona je prišlo veliko pripomb. V 18. členu predloga zakona
so vse te pripombe upoštevane tako, da je podrobneje razčlenjena namembnost posameznih virov, in sicer podobno kot v
drugih zakonih s področja družbenih dejavnosti. V tem členu
so opredeljeni viri sredstev za zadovoljevanje potreb in interesov na področju zdravstvenega varstva tako, da je glavni vir
dohodek temeljne organizacije združenega dela in dohodki
oziroma prihodki delovnih ljudi. Materialni stroški so vir za
izpolnjevanje tistih obveznosti y svobodni menjavi dela, ki
nastanejo zaradi z zakonom določenih potreb varstva pri delu
in varstva delovnega okolja. O pripadnosti virov govori 19.
člen predloga zakona, ki je formuliran drugače, kot je terjala
razprava v Zdravstveni skupnosti Slovenije. Ta člen sedaj
določa, da sredstva za izpolnjevanje potreb in interesov po
zdravstvenih storitvah zagotavljajo in razporejajo udeleženci
v tisti zdravstveni skupnosti, v kateri so sklenili samoupravni
sporazum o temeljih plana. Pri tem so dolžni upoštevati tudi
potrebe in interese tistih delavcev in njiovih družinskih članov, ki imajo stalno prebivališče na območju druge zdravstvene skupnosti. V tej določbi je predvideno, da se o obsegu
in pogojih zadovoljevanja teh potreb in interesov ter o količini
sredstev, ki so za to potrebna, sporazumejo zainteresirane
zdravstvene skupnosti za ombočje občine neposredno ali v
okviru širše zdravstvene skupnosti. Takšna rešitev je predvidena, ker zadovoljevanje potreb in interesov po zdravstvenem
varstvu ne more biti determinirano samo na območje, kjer
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delavec ustvarja dohodek ali samo na območje, kjer ima
stalno prebivališče. Del potreb se zadovoljuje u zdravstveni
skupnosti, v kateri delavec ustvarja dohodek, del potreb - če
delavec ima stalno bivališče izven sedeža te zdravstvene
skupnosti - pa v drugi zdravstveni skupnosti. V 19. členu je
predviden ukrep v primeru, če ne bi prišlo do sporazuma med
dvema zainteresiranima občinskima zdravstvenima skupnostima tako, da zdravstvena organizacija na območju domicilne zdravstvene skupnosti zaračunava opravljene zdravstvene storitve sedežni zdravstveni skupnosti, po cenah, dogovorjenih v domicilni zdravstveni skupnosti.
Pripombe, ki so se nanašale na tako imenovano participacijo, so upoštevane v 20. členu predloga zakona.
V drugem poglavju je tudi podrobneje opredeljena neposredna svobodna menjava dela, svobodna menjava dela v
samoupravni interesni zdravstveni skupnosti oziroma po njej;
opredeljeni so elementi za samoupravni sporazum o temeljih
plana in postopek za usklajevanje teh elementov na področju
zdravstvenega varstva. Pri tem udeleženci planiranja upoštevajo zlasti: cene zdravstvenih storitev, pričakovane rezultate
dela izvajalcev in ukrepe za primere, če izvrševanje programa
zdravstvenega varstva ne poteka v skladu s predvidenimi
pogoji in pričakovanimi rezultati.
V zaključku tega poglavja so razdelani družbenoekonomski
odnosi za zdravstvene organizacije, ki opravljajo poleg zdravstvene dejavnosti še izobraževalno in raziskovalno dejavnost.
V tretjem poglavju predlog zakona obravnava samoupravne
interesne zdravstvene skupnosti. Pri tem določa mesta sporazumevanja delegatov uporabnikov in izvajalcev. Medobčinska
zdravstvena skupnost je opredeljena kot mesto sporazumevanja delegatov uporabnikov in izvajalcev o zadovoljevanju tistih potreb in interesov, ki jih zagotavljajo v medobčinski
zdravstveni skupnosti. Pri tem delegate v zbor izvajalcev pošiljajo zbori izvajalcev občinskih zdravstvenih skupnosti, v zbor
uporabnikov pa zbori uporabnikov občinskih zdravstvenih
skupnosti. Pri sporazumevanju o svobodni menjavi dela pa
enakopravno sodelujejo tudi delegati tistih zdravstvenih organizacij, s katerimi se sklepa sporazum. Omenjena načela
veljajo tudi za urejanje odnosov v Zdravstveni skupnosti Slovenije.
Glede opredelitve enot in temeljnih zdravstvenih skupnosti
je bila izražena vrsta pripomb in mnenj. Zato so oblikovane
določbe, po katerih se enote in temeljne zdravstvene skupnosti lahko ustanovijo v občinskih zdravstvenih skupnostih.
Predlog zakona določa obvezno združevanje občinskih
zdravstvenih skupnosti v medobčinske zdravstvene skupnosti. Takšno opredelitev narekujejo zlasti naslednji razlgoi:
- zadovoljevanje določenih potreb in interesov po zdravstvenih storitvah, zlasti na področjih ambulantno specialistične in bolnišnične zdravstvene dejavnosti,
- sporazumevanje med občinskimi zdravstvenimi skupnostmi po »sedežu- in »domicilu«,
- zadovoljevanje skupnih potreb in interesov s solidarnostnim združevanjem in razporejanjem sredstev.
Po enakih načelih se občinske zdravstvene skupnosti združujejo tudi v Zdravstveno skupnost Slovenije.
V 41. členu predloga zakona so določbe o načinu odločanja
v skupščini zdravstvene skupnosti. Da bi zagotovili večjo
racionalnost in učinkovitost dela v zdravstveni skupnosti, je
predlagana določba, da si zdravstvena skupnost lahko zagotovi opravljanje administrativnih in drugih del skupno z občinskimi skupnostmi na področju socialnega varstva, socialnega
skrbstva in na področju družbenega varstva otrok.
Zaradi racionalne organizacije pa si lahko medobčinska
zdravstvena skupnost zagotovi opravljanje administrativnih in
drugih opravil skupnega pomena pri eni od delovnih skupnosti, ki opravlja dela za potrebe občinske zdravstvene skupnosti.
V skupnih določbah poglavja o samoupravnih interesnih
zdravstvenih skupnostih v 40. členu je določba, ki narekuje
uvedbo predsedstva skupščine kot kolektivnega organa s
predsednikom.
Določbe o posebnih sodiščih združenega dela so dopolnjene in bolj dorečene. Predlog zakona določa, da se pri
zdravstveni skupnosti ustanovi posebno sodišče, daje pa tudi
možnost, da več zdravstvenih skupnosti ustanovi skupno posebno sodišče združenega dela. Skupno posebno sodišče
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lahko zdravstvena skupnost ustanovi skupaj s samoupravnimi
interesnirni skupnostmi drugih družbenih dejavnosti.
V poglavju »zagotavljanje pravic do zdravstvenega varstva«
je opredeljen obseg zdravstvenega varstva, ki je zagotovljen
vsem prebivalcem v Socialistični republiki Sloveniji. Predlagani obseg zagotovljenega zdravstvenega varstva je v skladu
z v javni razpravi podanimi zahtevami, širši od obsega po
sedaj veljavnem zakonu. Ta razširitev se nanaša na določene
skupine prebivalstva: mladino do 19. leta starosti (prej do 18.
leta), žene v zvezi z uresničevanjem pravice do svobodnega
odločanja o rojstvu otrok, delovne invalide, invalidne otroke
in druge invalidne osebe, upokojence, varovance v socialnih
zavodih, prejemnike družbenih denarnih pomoči, ostarele
kmete, ki prejemajo starostno pokojnino ali preživnino in
njihove zakonce, starostnike nad 65 let za nego na domu,
patronažno obravnavo in ambulantno zdravljenje ter brezposelne osebe, prijavljene pri skupnostih za zaposlovanje delavcev. Popolno zdravstveno varstvo je zagotovljeno borcem
NOV. Razširitev je tudi za naslednja obolenja: hemofilija,
zvišani krvni pritisk in multipla skleroza. Zaradi nezadostne
definiranosti nekaterim zahtevam za dodatno uvrstitev bolezni in poškodb (multi travma) v zagotovljeni program ni bilo
mogoče ustreči.
V razpravi o osnutku zakona je bila dana pobuda, da bi v
zakonu zagotovili najmanjši obseg pravic do socialne varnosti
v zvezi z zdravstvenim varstvom. Te pobude ni bilo možno
sprejeti, ker bi uveljavljanje te pobude bistveno razširilo solidarnostno združevanje sredstev na območju Socialistične
republike Slovenije. Določena pravice do socialne varnosti v
zvezi z zdravstvenim varstvom so se v predlogu zakona spremenile, ker je po predhodnem dogovoru urejanje nadomestil
za porod in za čas trajanja porodniškega dopusta preneseno v
skupnost otroškega varstva. Sprejeta je pobuda, da se v tem
poglavju uredi možnost družbene intervencije tudi za zagotavljanje obsega zdravstvenega varstva, ki je določen z družbenim dogovorom o temeljih plana in ki presega obseg zdravstvenega varstva, ki ga določa zakon.
Poglavje »samoupravno organiziranje delavcev na področju zdravstvenega varstva« je razdeljeno na dve podpoglavji, in sicer na skupna načela in na samoupravno organiziranje delavcev v zdravstvenih organizacijah.
Med skupnimi načeli je določba, da zdravstvene storitve
opravljajo samoupravno organizirani delavci, ki v ta namen v
zdravstvenih in drugih organizacijah in delovnih skupnostih
združujejo delo in sredstva ter zagotavljajo druge pogoje za
delo pri zadovoljevanju potreb in interesov uporabnikov po
zdravstvenih storitvah. S tem je podana možnost, da se zdravstveni delavci, ki opravljajo zdravstvene storitve, organizirajo
tudi v sestavi delovne skupnosti, ki opravljajo določena administrativna, strokovna, tehnična in druga dela za temeljno
organizacijo združenega dela v sestavi delovne organizacije.
V predlogu zakona so opredeljena področja, na katerih se
opravljajo zdravstvene storitve. Podrobneje so opredeljena
področja, glede katerih je bila v razpravi o osnutku zakona
prisotna določena nejasnost. Tako je posebej opredeljena
dejavnost univerzitetnih klinik in inštitutov, podrobneje sta
opredeljeni dejavnosti preskrbe z zdravili, krvjo, krvnimi derivati in ortopedskimi pripomočki ter nujna medicinska pomoč
in reševalni prevoz. Pomembna je določba, ki govori o usklajevanju dela zdravstvenih organizacij na območju medobčinske zdravstvene skupnosti oziroma na območju Socialistične
republike Slovenije po strokah in dejavnostih. To usklajevanje
izvršijo občinske zdravstvene skupnosti s tem, da uskladijo
svoje samoupravne sporazume o temeljih plana in sklenejo
samoupravne sporazume o temeljih plana medobčinske
zdravstvene skupnosti oziroma Zdravstvene skupnosti Slovenije.
V šestem poglavju »ustanovitev in statusne spremembe
zdravstvenih organizacij« ni bilo mogoče upoštevati pripombe, da bi vnesli določbo, da je za ustanavljanje nove
zdravstvene organizacije odločilnega pomena mnenje zdravstvene skupnosti. Ustanavljanje nove zdravstvene organizacije je vezano na soglasje družbenopolitične skupnosti in
samo na mnenje zdravstvene skupnosti. V nasprotnem primeru bi namreč zdravstvena skupnost lahko preveč posegala
v interese drugih ustanoviteljev
Poglavje »vsebina in organizacijske oblike zdravstvene dejavnosti« je bilo v razpravi deležno precejšnje pozornosti.
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Upoštevana je zahteva, da se uredi enotno poimenovanje
zdravstvenih organizacij z namenom, da se zagotovi pdenoteni postopek uveljavljanja standardov in normativov in drugih pogojev za delo. Poudarjeno je, da tipi zdravstvenih organizacij ne opredeljujejo družbenoekonomskih odnosov in pogojev samoupravne organiziranosti delavcev, ki opravljajo
zdravstvene storitve. Upoštevana je bila tudi zahteva po podrobnejši opredelitvi pogojev za ustanovitev in dejavnost klinik in inštitutov ter strokovno nadzorstvo nad delom zdravstvenih delavcev in zdravstvenih organizacij.
V poglavju »samoupravljanje v zdravstvenih organizacijah«
so ustrezno povzete določbe iz osnutka zakona. Pri tem so
precizirane določbe, ki opredeljujejo oblike zagotavljanja posebnega družbenega interesa pri poslovanju zdravstvene organizacije preko delegatov uporabnikov, ustanovitelja, organov družbenopolitične skupnosti in družbenopolitičnih organizacij. Predlog, da bi podrobneje obravnavali funkcijo samoupravne delavske kontrole v zdravstvenih organizacijah, ni
upoštevan, ker se je pokazalo, da določbe zakona o združenem delu zadoščajo tudi za izvrševanje delavske kontrole v
zdravstvenih organizacijah.
V poglavju »strokovnost dela in strokovno nadzorstvo•< so v
ustrezni obliki povzete določbe iz osnutka zakona s tem, da je
naloženo univerzitetnim zdravstvenim organizacijam, da
opravljajo strokovno nadzorstvo po dogovorjenem programu.
99. člen predloga zakona določa, da se pri Zdravstveni
skupnosti Slovenije ustanovi poseben strokovni organ, ki daje
medicinska strokovna mnenja v zvezi z izvajanjem zdravstvenega varstva. Sestavljajo ga priznani strokovnjaki, ki jih imenuje skupščina Zdravstvene skupnosti Slovenije.
Poglavje, ki govori o posebnih pogojih dela ter o pravicah in
obveznostih pri izvajanju zdravstvenega varstva, ustrezno
povzema določbe iz osnutka zakona. Največ pripomb se je
nanašalo na določbo o pravici do proste izbire zdravnika in
zdravstvene organizacije. Vse te pripombe so vsebovale posplošeno zahtevo, da je treba pravico do svobodne izbire
podrobneje urediti in uskladiti na eni strani z dejanskimi
možnostmi, na drugi strani pa preprečevati administrativno
zapiranje v regijo oziroma administrativno kratenje pravic do
svobodne izbire zdravstvenega delavca in zdravstvene organizacije. Ta pripomba je upoštevana, vsebuje pa jo 100. člen
predloga zakona o zdravstvenem varstvu. Ni pa bilo mogoče
upoštevati pripomb, da bi bil v primeru nezaupanja oziroma
dvoma bolnika v lečečega zdravnika le-ta dolžan nuditi temu
pacientu le nujno medicinsko pomoč. Ravno tako ni bilo
mogoče sprejeti pripombe k 95. členu zaradi tega, ker te
pripombe terjajo na eni strani, da bi bilo treba podrobneje
opredeliti nujno medicinsko pomoč, ker je izvršeno že v eni
izmed prejšnjih poglavij, k 94. členu pa, da bi bilo treba
podrobneje navesti, komu so zdravstveni delavci odgovorni.
Odgovornost je iz drugih predpisov jasno podana in se zaradi
tega podrobneje v predlogu zakona o zdravstvenem varstvu
ne opredeljuje. Ravno tako ni mogoče sprejeti pripomb na
določbe osnutka zakona o zdravstvenem varstvu, ki govorijo
o delu v podaljšanem delovnem času, dežurstvu in stalni
pripravljenosti. Prevladalo je mnenje, da predstavlja besedilo
teh določb edino možno izhodišče za razrešitev enega najbolj
perečih organizacijskih problemov na področju zdravstva, t j.
organizacije dela v izmenah delavcev v podaljšanem delovnem času, dežurstva in stalne pripravljenosti. Določbe 116.
člena predloga zakona predstavljajo ustrezen pristop k razreševanju že vrsto let trajajočega problema. To poglavje je
pomembno zaradi vrste stališč in odločitev, o katerih je tekla v
preteklih letih dokaj zavzeta razprava v zdravstvenih in političnih organizacijah, strokovnih društvih in drugje, še zlasti ob
osnutku zakona o zdravstvenem varstvu. 100. člen razrešuje
pravico do proste izbire zdravnika in zdravstvene organizacije
v najširših možnih okvirih, kot jih na eni strani dopušča
ustava, na drugi strani pa materialne možnosti združenega
dela. Pomembna je določba 106. člena o stopenjski obravnavi
in ki nalaga izvajalcem zdravstvenih storitev, da izbirajo med
različnimi zdravstvenimi storitvami, od katerih pričakujejo
enak učinek, tiste, ki pomenijo manjšo materialno obremenitev za uporabnika. V tem poglavju so tudi določbe o odgovornosti zdravstvenih delavcev, obveznosti dajanja nujne zdravstvene pomoči, obveznosti varovanja poklicne skrivnosti
Novo je besedilo 109. člena, ki ga do sedaj v zakonu o
zdravstvenem varstvu nismo poznali, govori pa o pogojih, pod
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katerimi je mogoče uveljavljati nove metode preprečevanja,
odkrivanja, diagnostike, zdravljenja in medicinske rehabilitacije bolezni in poškodb na podlagi medicinskih raziskav na
ljudeh. Glede dela v podaljšanem delovnem času veljajo enaki
pogoji in okolnosti, kot so bile podane v osnutku zakona o
zdravstvenem varstvu, medtem ko sta dežurstvo in stalna
pripravljenost opredeljena ne kot izjemen temveč le kot poseben pogoj dela delavca v zdravstveni organizaciji, torej kot
reden pogoj povsod tam, kjer tega dela ni mogoče aH ga ne bi
bilo mogoče racionalno organizirati v izmenah. Reguliran je
tudi odnos dejanskega dela oziroma opravljanja zdravstvenih
storitev v držurstvu in pa dolžnost bivanja v zdravstveni organizaciji oziroma pogoj dosegljivosti, ki je povezan s tema
posebnima pogojema dela.
V poglavju »delavci, ki opravljajo zdravstvene storitve« se
na nov način obravnava pripravništvo in specializacija. Medtem ko je pripravništvo urejeno v skladu z zakonom o delovnih razmerjih, je specializacija oziroma način uresničevanja
specializacije zdravstvenih delavcev urejen kot podiplomsko
izobraževanje delavcev z visoko izobrazbo, v okvirih in po
programu, ki ga določi posebna izobraževalna skupnost za
področje zdravstvenega varstva na predlog ustrezne medicinske visoke šole. S tem je tudi ta izobraževalna funkcija dejansko postala bolj vzgojno izobraževalna in manj administrativna, kot je bila do sedaj.
Pomembna je tudi določba v predlogu zakona o zdravstvenem varstvu, ki pooblašča za zdravstveno varstvo pristojni
organ družbenopolitične skupnosti, da naloži zdravstveni organizaciji, da zagotovi ustrezno nadomestilo kadrov v primerih, ko je zaradi odsotnosti zdravstvenih delavcev ogroženo
zdravstveno varstvo prebivalcev in ko sama zdravstvena organizacija tega nadomestila ne more zagotoviti. V tem členu je
podano tudi pooblastilo, da v kolikor te obveznosti ne opravi
za zdravstveno varstvo pristojni organ na območju občine, ali
pa te obveznosti na območju občine zaradi pomanjkanja
zdravstvenih delavcev ni mogoče uresničiti, lahko naloži to
obveznost republiški upravni organ tisti zdravstveni organizaciji, ki jo sam izbere. S tem je ustreženo številnim zahtevam, ki
so bile usmerjene k temu, da je treba zagotoviti zadostno
število zdravstvenih delavcev, zlasti zdravnikov, v skrajnih
primerih tudi z ustreznimi administrativnimi ukrepi.
Predlog zakona vsebuje tudi novo poglavje, ki se nanaša na
zdravstveno varstvo v izjemnih razmerah. To poglavje obravnava naloge zdravstvenih organizacij in zdravstvenih skupnosti pri pripravah za delo v izjemnih razmerah, kakor tudi za
samo delo v izjemnih razmerah. Zato nalaga zdravstvenim
skupnostim in zdravstvenim organizacijam, da v svojih samoupravnih splošnih aktih v skladu z zakonom Opredelijo tudi
naloge na področju ljudske obrambe in družbene samozaščite ter določijo organiziranost in odgovornost na tem področju. Zdravstvenim skupnostim in zdravstvenim organizacijam nalaga, da se za usklajeno in učinkovito načrtovanje dela
povezujejo z drugimi samoupravnimi interesnimi skupnostmi
in drugimi družbenopolitičnimi organizacijami in krajevnimi
skupnostmi. Nadalje, da morajo zdravstvene skupnosti in
zdravstvene organizacije v samoupravnih sporazumih o temeljih plana in drugih planskih aktih zagotoviti sredstva, ki so
potrebna za kritje materialnih, kadrovskih in drugih potreb za
delo zdravstvenih skupnosti in zdravstvenih organizacij v izjemnih razmerah ter da morajo pri usklajevanju elementov
plana ter sprejemanju samoupravnih sporazumov o temeljih
plana upoštevati tudi elemente za delo v izjemnih razmerah.
Pri oblikovanju kazenskih določb v trinajstem poglavju
predloga zakona o zdravstvenem varstvu ter v prehodnih in
končnih določbah v štirinajstem poglavji( so bile upoštevane
vse pripombe, ki so jih dala skupščinska telesa ter delegati v
razpravi.
Predlagatelj meni, da je predlog zakona o zdravstvenem
varstvu usklajen z ustavo, z zakonom o združenem delu, z
zakonom o skupnih osnovah svobodne menjave dela, z delovno zasnovo predloga zakona o sistemu družbenega planiranja in da predložena ureditev vsebine in organiziranje
zdravstvenega varstva ter samoupravnih družbenoekonomskih odnosov na tem področju ustreza doseženi stopnji razvoja zdravstvene dejavnosti, sodobni ravni zadovoljevanja
potreb in interesov po zdravstvenem varstvu, materialnim
možnostim združenega 'dela in uvaja'nove družbenoekonomske odnose tudi na to pomembno področje.
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UVOD
I.
Osnutek programa dela Zbora združenega dela,
Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora je pripravljen na podlagi načelnih izhodišč, ki so veljala
za programiranje dela Skupščine SR Slovenije v
letu 1979:
- da je program Skupščine SR Slovenije program družbenopolitične aktivnosti vseh družbenih
dejavnikov v republiki; ki sodelujejo v delu Skupščine SR Slovenije in je kot tak delovna in akcijska
. usmeritev za vse te dejavnike;
- da je potrebno naloge skupščine programirati
realno, pri tem pa zagotoviti prioriteto reševanju
tistih družbeno-političnih nalog, ki jih je potrebno
na podlagi, resolucij ZK Slovenije in ZK Jugoslavije
in drugih družbenopolitičnih organizacij, kakor tudi
na podlagi ocene družbenoekonomskih in družbenopolitičnih razmer prvenstveno reševati v celotni
samoupravni in politični strukturi republike, pri čemer naj bi Skupščina SR Slovenije in njeni zbori
urejali posamezna vprašanja strogo znotraj pristojnosti, ki jih imajo na podlagi ustave SR Slovenije;
- da je potrebno doseči čim večjo usklajenost
med programom dela zborov Skupščine SR Slovenije in programi dela občinskih skupščin ter s programom dela Zbora republik in pokrajin Skupščine
SFRJ oziroma, da je treba te programe sproti usklajevati. Potrebno je v večji meri zagotoviti razpravo in
oblikovanje stališč tudi do zakonpv, ki jih sprejema
Zvezni zbor Skupščine SFRJ;
- da je program iz vsebinskega vidika odprt za
pobude družbenopolitičnih organizacij, družbenopolitičnih in samoupravnih interesnih skupnosti ter
samoupravnih organizacij in skupnosti ter njihovih
delegacij za obravnavo aktualnih, neodložljivih in
tekočih vprašanj, ki jih bo potrebno, odvisno od
ocen in potreb v republiki, reševati v Skupščini SR
Slovenije;
- da program omogoča oblikovanje takih dnev> nih redov sej zborov, da bodo na eni seji obravnavani vsebinsko zaokroženi sklopi vprašanj in da so
bile oziroma bodo skupščini predložene ocene stanja po posameznih področjih s predlogi sistemskih rešitev in drugih ukrepov, ki jih je potrebno
podvzeti na določenem področju - vse to zato, da
bo delegacijam omogočena priprava, preverjanje in
usklajevanje stališč že pred sejami zborov;
- bistven element, ki bo prispeval h kvalitetnejšim odločitvam skupščine je tudi čas, ki ga bodo
imele delegacije na razpolago za obravnavo posameznih vprašanj, za oblikovanje temeljnih usmeritev in stališč in njihovo usklajevanje. Zato je obveza
predlagateljev gradiv, da dosledno spoštujejo skupaj in vnaprej dogovorjene roke za predložitev
posameznih vprašanj in gradiv Skupščine SR Slovenije. To bo tudi omogočilo časovno uskladitev programov skupščin v vsej vertikalni strukturi delegatskega sistema.
Konkretno realizacijo tega ižhodišča bodo predstavljali periodični delovni načrti, ki bodo imeli tudi
v prihodnjem programskem obdobju značaj družbenopolitičnega dokumenta, saj bodo rezultat kon-
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kretnih dogovorov z Izvršnim vetom in republiškimi
upravnimi organi, z združbenopolitičnimi dejavniki
v republiki in drugimi družbenimi dejavniki in bodo
kot taki predstavljali časovno in delovno konkretizacijo nalog in podlago za oblikovanje dnevnih redov
posameznih sej zborov.
Si.
Izhajajoč iz teh izhodišč opredeljuje delovna zasnova programe dela Zbora združenega dela, Zbora
občin in Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR
Slovenije kot prioritetna naslednja vprašanja:
- sprememba ustave SR Slovenije in sodelovanje pri sprejemanju ustave SFRJ:
- priprava in sprejemanje družbenega plana SR
Slovenije za obdobje 1931 do 1985 ter sodelovanje
pri sprejemanju srednjeročnega družbenega plana
Jugoslavije za to obdobje;
- ocena izvajanja družbenega plana v letu 1980
ter priprava in sprejemanje resolucije o politiki
izvajanja družbenega plana SR Slovenije za 1981.
leto, kakor tudi sodelovanje pri sprejemanju resolucije o politiki izvajanja družbenega plana Jugoslavije za leto 1981;
- zakonska ureditev tistih vsebinskih področij,
ki so bila programirana že za preteklo programsko
obdobje, pa v tem obdobju postopek sprejemanja
zakonov še ni bil v celoti opravljen in sicer: družbeni sveti, organizacija državnih organov, ljudska
obramba, družbena samozaščita in notranje zadeve; družbenoekonomski odnosi v samoupravnih
interesnih skupnostih materialne proizvodnje;
vzgoja in izobraževanje; stanovanjska zakonodaja
in davčna zakonodaja;
- zakonska ureditev nekaterih področij, v glavnem predvidena že v tekožem programskem obdobju, na katerih pa ni bila opravljena niti prva faza
zakonodajnega postopka; zakonska ureditev teh
področij pa predstavlja pomemben pogoj za celovito sistemsko ureditev posameznih področij družbene reprodukcije oziroma posameznih področij
družbenega življenja: družbena kontrola cen, kompenzacije, blagovne rezerve, družbeni sistem informiranja, kultura, urejanje prostora, gospodarjenje s
prostorom in zemljiška politika, naravna in kulturna
dediščina.
Pri tako zastavljenem programu, ki vsebuje 9 tem
in 55 aktov (od teh je 30 takih, v zvezi s katerimi je
bila že opravljena prva ali prva in druga faza zakonodajnega postopka) bi bilo možno program opraviti z obravnavo 106 točk dnevnega reda; razdeljeno
po trimesečjih: za 1. trimesečje je predvidenih 22, za
2. trimesečje 35, za 3. trimesečje 16, za 4. trimesečje
pa 33 točk dnevnega reda. Te točke ne zajemajo
soglasij, ki jih bo morala dajati Skupščina SR Slovenije k posameznim aktom samoupravnih interesnih
skupnosti oziroma drugih organizacij in skupnosti
in ne zajemajo zveznih aktov, h katerim daje Skupščina SR Slovenije soglasje, in aktov, ki so v pristojnosti Zveznega zbora Skupščine SFRJ.
Glede na to, da vsebuje program prioritetne naloge, bi ga bilo potrebno dosledneje spoštovati in
delo v republiški upravnih organih v Izvršnem
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svetu, v družbenopolitičnih organizacijah in pri
drugih družbenih subjektih razporejati tako, da
bodo dogovorjene obveznosti opravljene v predvidenih rokih. To je posebno važno in je osnovni
pogoj za uspešno delovanje delegatskega sistema
tako v občinah kot v republiki. Zaradi nespoštovanja
dogovorjenih rokov za obravnavanje posameznih
vsebinskih sklopov imajo delegati, delagacije ter
občinske skupščine kot konference delegacij stalno
težave s pripravo stališč in usmeritev za delovanje
delegacij, še posebej pri uresničevanju njihove odgovornosti, da po demokratičnem postopku uskaIjevanja pridejo do sporazumnih določitev.
Osnutek programa je še vedno pretežno zakonodajne narave, ker zakonodajni del programa za leto
1979 ni bil v celoti uresničen in je bilo ocenjeno, da
je večji del nalog potrebno programirati tudi v naslednjem programskem obdobju, Tako v programu
ni moglo biti dovolj izpeljano izhodišče, da je potrebno v prihodnjem programskem obdobju za še
večjo uveljavitev skupščine in njene celovite vloge
organa oblasti in organa družbenega samoupravljanja, uveljaviti tudi njene naloge da spremlja uresničevanje sprejete politike in aktov ter jo na podlagi
svojih ugotovitev spreminja, dopolnjuje ali jo ponovno oblikuje na novih osnovah, čeprav program
vsebuje v večji meri tudi take nalobe (npr. ocena
družbenoekonomskih odnosov v samoupravnih interesnih skupnostih materialne proizvodnje, ocena
ustavne preobrazbe pravosodnega sistema, problematika delavcev iz drugih republik in še nekatere
naloge.) Pri tem pa je potrebno ponovno poudariti
temeljno izhodišče, da je program odprt za vse
pobude zlasti za pobude družbenopolitičnih dejav-

nikov za obravnavo aktualnih vprašanj, ki jih bo
potrebno, glede na oceno razmer v republiki sproti
reševati v Skupščini SR Slovenije. Kolikor bodo taka
vprašnja med izvajanjem že sprejetega periodičnega delovnega programa predložena skupščini v
obravnavo, jih bodo najprej obravnavale posebej v
ta namen oblikovana delovna telesa ali redna delovna telesa skupščine oziroma zborov, da preverijo
potrebo obravnave takega vprašanja na sejah zborov Skupščine SR Slovenije,
Programu je dodana priloga.
Prvi del priloge vsebuje zakone, za katere se ni
bilo mogoče odločiti, da se jim da prioriteta. Te in
tudi druge zakone bo skupščina obravnavala po
njihovi predhodni obravnavi v posebej v ta namen
oblikovanih delovnih telesih ali v rednih delovnih
telesih skupščine oziroma zborov, če bodo ta predlagala tako obravnavo v zborih Skupščine SR Slovenije. Predlagatelji pa bodo morali v vseh takih primerih utemeljiti potrebo po zakonodajni ureditvi te
materije in bodo morali poskrbeti, da bodo njihovi
predlogi v predhodnih postopkih vsestransko
osvetljeni oziroma bodo predhodno razčiščena
osnovna izhodišča, na katerih naj bi temeljile predlagane rešitve.
Drugi del priloge vsebuje poročila in analize, ki se
v skladu s,sprejetimi zakoni in drugimi akti predlagajo skupščini. Ta poročila naj bi tudi v prihodnjem
programskem obdobju praviloma obravnavala redna oziroma ad hoc delovna telesa skupščine oziroma zborov. Kadar bodo taka poročila odpirala
važnejše družbenoekonomske in družbenopolitične
probleme v republiki, jih bodo po predlogih delovnih teles, obravnavali zbori Skupščine SR Slovenije.

L DEL
TEME IN AKTI IZ PRISTOJNOSTI SKUPŠČINE SR
SLOVENIJE

I. DRUŽBENOPOLITIČNI SISTEM

1. Sprememba ustave SR Slovenije
- Predlog, da se začne postopek za spremembo ustave SRS
Predlagatelj:
Zbori Skupščine SRS
- Določitev osnutka sprememb ustave
Predlagatelj:
Ustavna komisija Skupščine SRS
Gradivo pripravi:
Ustavna komisija Skupščine SRS
Rok obravnave; I. in III. trimesečje 1980
Pristojni: Zbor združenega dela
Zbor občin
Družbenopolitični zbor
poročevalec

2. Uresničevanje stališč Skupščine SR
Slovenije o izvajanju delegatskega sistema in
uresničevanje delegatskih odnosov v SR
Sloveniji
V letu 1980 bo skupščina na podlagi sprejete ocene v letu
1979 sprejela:
- ukrepe za odpravljanje ugotovljenih pomanjkljivosti v
delovanju delegatskega sistema v Skupščini SRS ter pripravila predloge potrebnih sprememb poslovnikov Skupščine
SRS in njenih zborov
- proučila uresničevanje vloge zborov ter metod dela delovnih teles skupščine in zborov
Predlagatelj:
Odbori za družbenopolitični oz. komunalni sistem vseh
zborov
Gradivo pripravi:
Posebno delovno telo, sestavljeno iz delegatov zborov,
predstavnikov družbenopolitičnih organizacij in delegatov samoupravnih interesnih skupnosti
III

Rok obravnave:
I. in III. trimesečje 1980
Pristojni:
Zbor združenega dela
Zbor občin
Družbenopolitični zbor
obravnavajo tudi skupščine SIS
3. Stališča in sklepi o uresničevanju resolucije
o temeljih zakonodajne politike republike
Stališča in sklepi so bili v fazi osnutka že obravnavani v
Skupščini SR Slovenije
Predlagatelj:
Zakonodajno-pravna komisija
Skupščine SR Slovenije, ki pripravi predlog
Rok obravnave:
I. trimesečje 1980
Pristojni:
Zbor združenega dela
Zbor občin
Družbenopolitični zbor
4. Politika neuvrščenosti in izvajanje sklepov
IV. konference šefov držav ali vlad
neuvrščenih držav v Havani
Razprava o tej temi je predvidena v programu Zveznega zbora
Skupščine SFRJ. Skupščina SR Slovenije se bo vključila v
obravnavo teh vprašanj z vidika specifičnih interesov in nalog
SR Slovenije na tem področju.
Gradivo:
Uporabljeno bo gradivo Zveznega izvršnega sveta oziroma
Zveznega zbora Skupščine SFRJ, dopolnjeno z gradivom
Republiškega sekretariata za mednarodno sodelovanje in Komisije Skupščine SR Slovenije za mednarodne odnose
Rok obravnave:
II. trimesečje 1980
Pristojni:
Zbor združenega dela
Zbor občin
Družbenopolitični zbor
5.a) Zakon o družbenih svetih
Zakon je že sprejet v I. in II. fazi zakonodajnega postopka
b) Zakoni o posameznih republiških družbenih
svetih
Predlagatelj:
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
Zakone pripravi:
Sekretariat Izvršnega sveta Skupščine SRS za zakonodajo
Predlogi zakonov:
I. trimesečje 1980
Pristojni:
Zbor združenega dela
Zbor občin
Družbenopolitični zbor
6.a) Zakon o organizaciji in delovnem
področju republiških upravnih organov in
republiških organizacij ter samostojnih
strokovnih služb izvršnega sveta Skupščine
SR Slovenije
Zakon je bil že sprejet v I. in II. fazi zakonodajnega postopka.
Predlagatelj;
Izvršni svet Skupščine SRS
Zakon pripravi:
Republiški sekretariat za pravosodje, organizacijo uprave in
proračun
Predlog zakona:
I. trimesečje 1980
Pristojni:
Zbor združenega dela
Zbor občin
Družbenopolitični zbor
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b) Zakon o dopolnilnem izobraževanju,
pripravništvu in strokovnih izpitih delavcev v
državnih Organih
Zakon je bil že sprejet v I. in II. fazi zakonodajnega postopka.
Predlagatelj:
Izvršni svet Skupščine SRS
Zakon pripravi:
Republiški sekretariat za pravosodje, organizacijo uprave in
proračun
Predlog zakona:
I. trimesečje 1980
Pristojni:
Zbor združenega dela
Zbor občin
Družbenopolitični zbor
c) Odlok o sestavi republiških komitejev
Odlok bo določal sestavo republiških komitejev, ki bodo ustanovljeni z novim zakonom o organizaciji in delovnem področju republiških upravnih organov, republiških organizacij
n samostojnih strokovnih služb Izvršnega sveta Skupščine
SRS. Določil bo, kateri upravni organi, samoupravne interesne skupnosti, organizacije združenega dela in druge samoupravne organizacije ter skupnosti delegirajo svoje predstavnike v posamezne republiške komiteje.
Predlagatelj:
Izvršni svet Skupščine SRS
Odlok pripravi:
Republiški sekretariat za pravosodje, organizacijo uprave in
proračun
Predlog odloka:
I. trimesečje 1980
Pristojni:
Zbor združenega dela
Zbor občin
Družbenopolitični zbor
č) Zakon o spremembah in dopolnitvah
zakona o sanitarni inšpekciji
Sprememba zakona je potrebna zaradi uskladitve obveznosti,
pravic in odgovornosti družbenopolitičnih skupnosti in organov državne uprave pri zagotavljanju pravic do zdravstvenega
nadzora nad živili, predmeti splošne rabe, komunalno higieno
in drugimi vprašanji na področju sanitarnega nadzorstva in
pri izvrševanju ukrepov ter zavarovanju zdravja delavcev. Zakon je bil že obravnavan v I. fazi zakonodajnega postopka.
Predlagatelj:
Izvršni svet Skupščine SRS
Zakon pripravi:
Republiški komite za zdravstveno in socialno varstvo
Osnutek zakona:
I. trimesečje 1980
Predlog zakona:
III. trimesečje 1980
Pristojni:
Zbor združenega dela
Zbor občin
Družbenopolitični zbor
7. Zakon o pogojih in postopku za ustanovitev,
združitev ali spremembo občine in o območjih
občine
Zakon bo v prvem delu določil pogoje in postopek za ustanovitev in združitev z drugo občino oz. spremembo območja
občine, v drugem delu pa bo določil konkretna območja
posameznih občin v SR Sloveniji. Zakon je bil že obravnavan v
I. fazi zakonodajnega postopka.
Predlagatelj:
Izvršni svet Skupščine SRS
Zakon pripravi:
Republiški sekretariat za pravosodje, organizacijo uprave in
proračun
Osnutek zakona:
I. trimesečje 1980
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Predlog zakona:
II. trimesečje 1980
Pristojen:
Zbor občin
B. Uresničevanje družbene preobrazbe
pravosodja
Oceniti je treba preobrazbo in delovanje rednih in samoupravnih sodišč z vidika realizacije temeljnih načel, izhodišč in
smotrov družbene preobrazbe pravosodja in njegovo učinkovitost ter zagotoviti spremljanje in proučevanje družbenih
odnosov in pojavov kot sestavnega dela funkcije pravosodnih
organov. Na podlagi sprejete ocene bo Skupščina SR Slovenije sprejela ustrezne ukrepe.
Predlagatelj:
Izvršni svet Skupščine SRS
Gradivo pripravi:
Republiški sekretariat za pravosodje, organizacijo uprave in
proračun v sodelovanju s pravosodnimi organi
Rok obravnave:
II. trimesečje 1980
Pristojni:
Zbor združenega dela
Zbor občin
Družbenopolitični zbor
9. Zakon o vpisu v sodni register
Zakbn bo določil subjekte vpisa v sodni register, ki jih ne
zajema zvezna uredba, predmet vpisa ter katere listine ter
dokaze je treba priložiti za vpis posameznih subjektov. Zakon
je že bil obravnavan v I. fazi zakonodajnega postopka.
Predlagatelj:
Izvršni svet Skupčine SRS
Zakon pripravi:
Republiški sekretariat za pravosodje, organizacijo uprave in
proračun
Osnutek zakona:
II. trimesečje 1980
Predlog zakona:
IV. trimesčje 1980
Pristojna:
Zbor združenega dela
Zbor občin
10. a) Zakon o splošni ljudski obrambi in
družbeni samozaščiti
Zakon je bil že obravnavan v I. fazi zakonodajnega postopka.
Predlagatelj:
Izvršni svet Skupščine SRS
Zakon pripravi:
Republiški sekretariat za ljudsko obrambo
Osnutek zakona:
II. trimesečje 1980
Predlog zakona:
III. trimesečje 1980
Pristojni:
Zbor združenega dela
Zbor občin
Družbenopolitični zbor
b) Zakon o investicijskih vlaganjih SR
Slovenije v graditev zaklonišč v obdobju 19811985
Zakon je bil že obravnavan v I. in II. fazi zakonodajnega
postopka
Predlgatelj:
Izvršni svet Skupščine SRS
Predlog pripravi:
Republiški sekretariat za ljudsko obrambo
Predlog zakona:
III. trimesečje 1980
Pristojna:
Zbor združenega dela
Zbor občin
poročevalec

c) Zakon o notranjih zadevah
Zakon je bil že obravnavan v I. fazi zakonodajnega postopka
Predlagatelj:
Izvršni svet Skupščine SRS
Zakon pripravi:
Republiški sekretariat za notranje zadeve
Osnutek zakona:
II. trimesečje 1980
Predlog zakona:
III. trimesečje 1980
Pristojni:
Zbor združenega dela
Zbor občin
Družbenopolitični zbor
11. a) Zakon o družbenem sistemu
informiranja v SR Sloveniji
9 Sloveniji
Predlog za izdajo tega zakona je Skupščini SRS že predložen. Zbori so sprejeli sklep, da neg predlagatelj predloži dodatno gradivo, v katerem bo natančneje utemeljil potrebo za
izdajo zakona in v tezah za zakon nakazal konkretne rešitve
najpomembnejših vprašanj, ki naj bi jih urejal zakon. Skupščina bo ponovno razpravljala o predlogu za izdajo zakona in
preverila njegovo umestnost. Od odločitve glede tega zakon
pa je odvisno ali bo potrebno posebej sprejeti:
Stališča, sklepe in priporočila o nadaljnjem
razvoju geodetske službe ter
- v skladu z njimi uskladite zakon o geodetski
službi, o temeljni geodetski izmeri, o
zemljiškem katastru in o katastru komunalnih
naprav
Predlagatelj:
Izvršni svet Skupščine SRS
Zakon pripravi:
Republiški komite za družbeno planiranje in informacijski
istem
Predlog za izdajo s tezami za ostnutek: II. trimesečje 1980
Osnutek:
IV. trimesečje 1980
Pristojni:
Zbor združenega dela
Zbor občin
Družbenopolitični zbor
b) Zakon o popisu prebivalstva, gospodinjstev
in stanovanj
Zagotoviti je potrebno pravno osnovo za zbiranje dopolnilnih podatkov, kakor tudi za izvajanje financiranja celotnega
popisa prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj.
Predlagatelj:
Izvršni svet Skupščine SRS
Zakon pripravi:
Zavod SRS za statistiko
Predlog za izdajo:
I. trimesečje 1980
Osnutek:
III. trimesečje 1980
Predlog:
IV. trimesečje 1980
Pristojna:
Zbor združenega dela
Zbor občin

II. družbenoekonomski razvoj

1. Družbeni plan SR Slovenije za obdobje 1981
do 1985
V

a) ocena priprave družbenih planov za
obdobje 1981 do 1985
Skupščina SR Slovenije se bo poleg obveznih postopkov za
sprejemanje družbenega plana vključila v razpravo o temeljnih vprašanjih priprave dogovora o temeljih plana SRS za
obdobje 1981 do 1985, ostalih dogovorih in samoupravnih
sporazumih o temeljih planov.
Prav tako bo skupščina obravnavala problematiko produktivnosti dela in izkoriščanja zmogljivosti ter problematiko
reprodukcijske sposobnosti gospodarstva kot enega od pokazateljev v razpravi o temeljnih vprašanjih priprave planskih
aktov.
Cilj te obravnave naj bi bil predhodno usklajevanje o vseh
bistvenih razvojnih vprašanjih za naslednje srednjeročno obdobje.
Rok obtavnave: I. trimesečje 1980
b) Predlog dogovora o temeljih družbenega
plana za obdobje 1981 do 1985
Rok obravnave:
II trimesečje 1980
c) Osnutek družbenega plana SR Slovenije za
obdobje od leta 1981 do 1985
Rok obravnave:
lil. trimesečje 1980
č) Predlog družbenega plana SR Slovenije za
obdobje 1981 do 1985
Rok obravnave:
IV. trimesečje 1980
Predlagatelj:
Izvršni svet Skupščine SRS
Gradivo pripravi:
Republiški komite za družbeno planiranje in informacijski
sistem in Zavod SRS za družbeno planiranje
Pristojni:
Zbor združenega dela
Zbor občin
Družbenopolitični zbor
obravavajo tudi skupščine samoupravnih interesnih skupnosti
2.a) Poročilo Izvršnega sveta skupščine SRS o
uresničevanju družbenega plana SRS v
obdobju 1976 do 1980 s prvo oceno možnosti
razvoja v letu 1981
Rok obravnave:
II. trimesečje 1980
b) Resolucija o izvajanju družbenega plana
SRS za obdobje 1981 do 1985 v letu 1981
Osnutek z gradivom:
osnovni problemi ekonomskih gibanj v letu 1980 in 1981: IV.
trimesečje 1980
Predlog:
IV. trimesečje 1980
Prediagatelj:
Izvršni svet Skupščine SRS
Gradivo pripravi:
Republiški komite za družbeno planiranje in informacijski
sistem in Zavod SRS za družbeno planiranje
Pristojni:
Zbor združenega dela
Zbor občin
Družbenopolitični zbor
c) Zakon o proračunu SRS za leto 1381
Izhodišča za sestavo proračuna: IV. trimesečje 1980
VI

Predlog zakona:
IV. trimesečje 1980
Predlagatelj:
Izvršni svet Skupščine SRS
Zakon pripravi:
Republiški sekretariat za pravosodje, organizacijo uprave in
proračun
Pristojna:
Zbor združenega dela
Zbor občin
č) Odlok o določitvi in razdelitvi skupnega
zneska deviz za potrebe republiških organov
in organizacij v ožjih družbenopolitičnih
skupnostih v SRS za leto 1981
Predlagatelj:
Izvršni svet Skupščine SRS
Odlok pripravi:
Republiški sekretariat za pravosodje, organizacijo uprave in
proračun
Predlok odloka:
IV. trimesečje 1980
Pristojna:
Zbor združenega dela
Zbor občin
d) Zakon o zaključnem računu SRS za leto
1979
Predlagatelj:
Izvršni svet Skupščine SRS
Zakon pripravi:
Republiški sekretariat za pravosodje, organizacijo uprave in
proračun
Predlog zakona:
II. trimesečje 1980
Pristojna:
Zbor združenega dela
Zbor občin
III. Družbenoekonomski odnosi
A1 Samoupravni družbenoekonomski odnosi v
dejavnostih materialne proizvodnje
1.a) Ocena razvoja družbenoekonomskih
odnosov v samoupravnih interesnih
skupnostih materialne proizvodnje
Cilj ocene je, da opredeli družbenoekonomska izhodišča,
na katerih bo opravljeno usklajevanje veljavne zakonodaje na
posameznih področjih materialne proizvodnje z zakonom o
združenem delu in z zakonom o skupnih osnovah svobodne
menjave dela, Ustrezno specifični naravi dejavnosti in odnosom.
\
Hkrati je potrebno pripraviti tudi oceno, kako se uresničujejo družbenoekonomski odnosi na področju zunanjetrgovinske dejavnosti, zlasti še z vidika samoupravnega organiziranja
v okviru samoupravne interesne skupnosti za ekonomske
odnose s tujino ter vpliva udeležencev te skupnosti na delitev
dohodka, doseženega v zunanjetrgovinski menjavi.
Ocena naj vsebuje tudi analizo o združevanju sredstev za
financiranje dejavnosti posebnega družbenega pomena.
Predlagatelj:
Izvršni svet Skupščine SRS
Gradivo pripravi:
Medresorska skupina pri Republiškem komiteju za družbeno planiranje in informacijski sistem
Rok obravnave:
I. trimesečje 1980
Pristojna:
Zbor združenega dela
Zbor občin
poročevalec

b) Zakon o energetskem gospodarstvu
Zakon je bil že sprejet v prvi fazi zakonodajnega postopka.
Predlagatelj:
Izvršni svet Skupščine SRS
Gradivo pripravi:
Republiški komite za energetiko v sodelovanju s samoupravno interesno skupnostjo elektrogospodarstva in samoupravno interesno skupnostjo za nafto in plin
Osnutek zakona:
II. trimesečje 1980
Predlog zakona:
IV. trimesečje 1980
Pristojna:
Zbor združenega dela
Zbor občin
c) Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona
o komunalnih dejavnostih posebnega
družbenega pomena
Urejanje družbenoekonomskih odnosov in svobodne menjave na področju komunalnega gospodarstva, posebno po
sprejetju zakona o združenem delu in drugih sistemskih zakonov zahteva spremembe sedanjega zakona tako glede samoupravne organiziranosti kot tudi dodelave sistema financiranja ter uveljavljanja svobodne menjave dela na tem področju.
Spremembe in dopolnitve terjajo tudi v Skupščini SR Slovenije sprejeta stališča, sklepi in priporočila za oblikovanje in
izvajanje prostorske, urbanistične in zemljiške politike ter
nadaljnji razvoj samoupravnih družbenoekonomskih odnosov
v stanovanjskem gospodarstvu v SR Sloveniji.
Predlagatelj:
Izvršni svet Skupščine SRS
Zakon pripravi:
Republiški sekretariat za urbanizem
Predlog za izdajo:
II. trimesečje 1980
Osnutek:
III. trimesečje 1980
Predlog:
IV. trimesečje 1980
Pristojna:
Zbor združenega dega
Zbor občin
č) Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona
o gozdovih
Zakon je bil že sprejet v prvi fazi zakonodajnega postopka.
Predlagatelj:
Izvršni svet Skupščine SRS
Zakon pripravi:
Republiški sekretariat za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Osnutek zakona:
II. trimesečje 1980
Prediog zakona:
IV. trimesečje 1980
Pristojni:
Zbor združenega dela
Zbor občin
Družbenopolitični zbor
d) Zakon o javnih cestah
Predlog za izdajo zakona je bil v skupščini že obravnavan;
sklenjeno je bilo, da se bo predlagatelj opredelil do temeljnih
rešitev glede odprtih vprašanj, navedenih v variantnih predlogih predloga za izdajo zakona.
Predlagatelj:
Izvršni svet Skupščine SRS
Zakon pripravi:
Republiški komite za promet in zveze
Predlog za izdajo zakona:
I. trimesečje 1980
Osnutek zakona:
III. trimesečje 1980
Predlog zakona:
poročevalec

IV. trimesečje 1980
Pristojna:
Zbor združenega dela
Zbor občin
e) Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona
o vodah
S spremembami in dopolnitvami zakona bo zakon o vodah
usklajen z zakonom o združenem delu, natančneje bodo
opredeljeni upravljalci vodnogospodarskih objektov in opredeljeni družbenoekonomski odnosi v vodnem gospodarstvu
ter kategorizacija vodotokov.
Predlagatelj:
Izvršni svet Skupščine SRS
Zakon pripravi:
Republiški sekretariat za urbanizem
Predlog za izdajo zakona:
II. trimesečje 1980
Osnutek:
III. trimesečje 1980
Predlog:
IV. trimesečje 1980
Pristojna:
Zbor združenega dela
Zbor občin
f) Zakon o hidrološki službi
Zakon bo določil status hidrološke službe in njene naloge.
Predlagatelj:
Izvršni svet Skupščine SRS
Predlog pripravi:
Republiški sekretariat za urbanizem
Predlog za izdajo:
II. trimesečje 1980
Osnutek:
III. trimesečje 1980
Predlog:
IV. trimesečje 1980
Pristojna:
Zbor združenega dela
Zbor občin
' 2. Zakon o hranilno-kreditnih službah in
^
blagajnah vzajemne pomoči
Skupščina je zakon že obravnavala v prvi in drugi fazi
zakonodajnega postopka.
Predlagatelj:
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
Zakon pripravi:
Republiški sekratariat za finance
Predlog zakona:
I. trimesečje 1980
Pristojen:
Zbor združenega dela
A2 Samoupravni družbenoekonomski
odnosi v družbenih dejavnostih

3. Zakon o dopolnitvah zakona o skupnih
j osnovah svobodne menjave dela
Po sklepu zborov Skupščine SR Slovenije je potrebno zakon dopolniti z določbami o pogojih in postopku, ko lahko
skupščine družbenopolitične skupnosti začasno uredi vprašanja, o katerih se tudi po opravljenem usklajevalnem postopku v zborih skupščine samoupravne interesne skupnosti
ni doseglo soglasje, zaradi česar odločitev ni bila sprejeta.
Predlagatelj:
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
Gradivo pripravi:
Sekretariat IS za zakonodajo
Predlog za izdajo z Osnutkom:
VII

I. trimesečje 1980
Predlog zakona:
II. trimesečje 1980
Pristojni:
Zbor združenega dela
Zbor občin
Družbenopolitični zbor
VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE
4. a) Zakon o usmerjenem izobraževanju
b) Zakon o osnovni šoli
c) Zakon o vzgoji in varstvu predšolskih otrok
Skupščina je zakone že obravnavala v I. in II. fazi zakonodajnega postopka
Predlagatelj:
Izvršni svet Skupščine SRS
Zakon pripravi:
Republiški komite za vzgojo in izobraževanje
Predlog zakona:
I. trimesečje 1980
Pristojni:
Zbor združenega dela
Zbor občin
Družbenopolitični zbor
č) Zakon o spremembah in dopolnitvah
zakona o izobraževanju in usposabljanju otrok
in mladostnikov z motnjami v telesnem in
duševnem razvoju
Spremeniti in dopolniti je treba določila zakona, ki se nanašajo na imenovanje individualnega poslovodnega organa ter
ga uskladiti z zakoni o sovbodni menjavi dela na področju
vzgoje in izobraževanja.
Predlagatelj:
Izvršni svet Skupščine SRS
Zakon pripravi:
Republiški komite za vzgojo in izobraževanje
Predlog za izdajo z osnutkom:
II. trimesečje 1980
Predlog:
IV. trimesečje 1980
Pristojna:
Zbor združenega dela
Zbor občin
d) Družbeni dogovor o organiziranju vzgoje in
izobraževanja državljanov Socialistične
federativne republike Jugoslavije na
začasnem delu in bivanju v tujini
Predlagatelj:
Medrepubliško-pokrajinska komisija za šolanje otrok jugoslovanskih državljanov v tujini in Medrepubliško-pokrajinska
koordinacijska komisija za izobraževanje jugoslovanskih delavcev na začasnem delu v tujini oziroma Zvezni zbor Skupščine SFRJ
Rok obravnave:
I. trcmesečje 1980
Pristojni:
Zbor združenega dela
Zbor občin
Skupščina izobraževalne skupnosti Slovenije
e) Družbeni dogovor o enotnih osnovah za
razvrščanje poklicev in strokovne izobrazbe
Predlagatelj:
Svet Zveze sindikatov Jugoslavije oziroma Zvezni zbor
Skupščine SFRJ
Rok obravnave:
I. trimesečje 1980
Pristojni:
Zbor združenega dela
Zbor občin
Skupščina Izobraževalne skupnosti Slovenije
VIII

KULTURA
5. Zakon o svobodni menjavi dela na področju
kulturne dejavnosti
Zakon bo urejal družbenoekonomske odnose na področju
kulture in kulturne dejavnosti.
Predlagatelj:
Izvršni svet Skupščine SRS
Zakon pripravi:
Republiški komite za kulturo
Predlog za izdajo s tezami za osnutek:
II. trimesečje 1980
Osnutek zakona:
IV. trimesečje 1980
Pristojni:
Zbor združenega dela
Zbor občin
Družbenopolitični zbor
6. Zakon o Slovenski akademiji znanosti in
umetnosti
Skupščina je zakon že obravnavala v I. fazi zakonodajnega
postopka.
Predlagatelj:
Izvršni svet Skupščine SRS
Zakon pripravita:
Republiški komite za raziskovjlno dejavnost in Republiški
komioe za kulturo
Osnutek zakona:
II. trimesečje 1980
Predlog zakona:
IV. trimesečje 1980
Pristojni:
Zbor združenega dela
Zbor občin
Zakon obravnavajo tudi Skupščina Kulturne skupnosti Slovenije in
Raziskovalna skupnost Sgovenije
SOCIALNO VARSTVO
7. Zakon o skupnostih socialnega varstva
Zakon je bil že sprejet v I. in II. fazi zakonodajnega postopka.
Predlagatelj:
Izbvšni svet Skupščine SRS
Zakon pripravi:
Republiški komite za zdravstveno in socialno varstvo
Predlog zakona:
I. trimesečje 1980
F4Pristojni:
Zbor združenega dela
Zbor občin
Družbenopolitični zbor
Skupščine Skupnosti socialnega varstva Slovenije
VARSTVO NARAVE IN ČLOVEKOVEGA
OKOLJA
8. a) Zakon o varstvu naravne in kulturne
dediščine
Zakon je skupščina že sprejela v prvi fazi zakonodajnega
postopka.
Predlagatelj:
Izvršni svet Skupščine SRS
Gradivo pripravi:
Republiški komite za kulturo v sodelovanju z Republiškim
komitejem zanvarstvo okolja in Republiškim sekretariatom za
urbanizem
Osnutek zakona:
II. trimesečje 1980

Predlog zakona:
III. trimesečje 1980
Pristojni:
Zbor združenega dela
Zbor očin
Družbenopolitični zbor
Skupščina Kulturne skupnosti Slovenije
b) Zakon o Triglavskem narodnem parku
Zakon je skupščine obravnavala v prvi fazi zakonodajnega
postopka.
Predlagatelj:
Izvršni svet Skupščine SRS
Zakon pripravi:
Republiški komite za varstvo okolja v sodelovanju z Republiškim sekretariatom za urbanizem
Osnutek zakona:
II. trimesečje 1980
Predlog zakona:
III. trimesečje 1980
Pristojna:
Zbor združenega dela
Zbor Zbor občin
c) Zakon o spominskem parku Trebče
Zakon je skupščina že obravnavala v prvi in drugi fazi
zakonodajnega postopka.
Predlagatelj:
Izvršni fvet Skupščine SRS
Zakon pripravi:
Republiški komite za varstvo okolja v sodelovanju z Republiškim sekretariatom za urbanizem
Predlog zakona:
II. trimesečje 1980
Pristojna:
Zbor združenega dela
Zbor občin
A3 Stanovanjsko gospodarstvo

c) Zakon o spremembah in dopolnitvah
zakona o poslovnih stavbah in poslovnih
prostorih
Glede na pobudo nekaterih občinskih skupščin je treba
spremeniti oz. dopolniti 37. člen zakona ter hkrati proučiti ali
so še potrebne kakšne druge spremembe tega zakona.
Predlagatelj:
Izvršni svet Skupščine SRS
Zakon pripravi:
Republiški sekretariat za urbanizem
Predlog za izdajo zakona z osnutkom:
II. trimesečje 1980
Predlog zakona:
IV. trimesečje 1980
Pristojna:
Zbor združenega dela
Zbor občin
A4 Turizem

10. Zakon o turistični dejavnosti
Predlog za izdajo zakona je bil predložen Skupščini SRS,
obravnavala so ga delovna telesa, ki so menila, da naj zakon
celovito ureja področje turizma in gostinstva in ne le turistično ponudbo in propagando.
' Predlagatelj:
Izvršni svet Skupščine SRS
Zakon pripravi:
Komite za tržišče in cene
Predlog za izdajo zakona:
I. trimesečje 1980
Osnutek:
III. trimesečje 1980
Pristojna:
Zbor združenega dela
Zbor občin
As Tržišče in cene

9. a) Zakon o stanovanjskem gospodarstvu
Zakon je bil že sprejet v I. fazi zakonodajnega postopka.
Predlagatelj:
Izvršni svet Skupščine SRS
Zakon pripravi:
Republiški sekretariat za urbanizem
Osnutek zakona:
II. trimesečje 1980
Predlog zakona:
IV. trimesečje 1980
Pristojni:
Zbor združenega dela
Zbor občin
Družbenopolitični zbor
b) Zakon o spremembah in dopolnitvah
zakona o stanovanjskih razmerjih
Zakon je bil že sprejet v I. fazi zakonodajnega postopka.
Predlagatelj:
Izvršni svet Skupščine SRS
Zakon pripravi:
Republiški sekretariat za urbanizem
Osnutek zakona:
II. trimesečje 1980
Predlog zakona:
IV. trimesečja 1980
Pristojni:
Zbor združenega dela
Zbor občin
Družbenopolitični zbor in Skupščina Skupnosti socialnega
varstva Slovenije
poročevalec

11. Zakon o družbeni kontroli cen
Zakon bo urejal pravice in obveznosti organov SR Slovenije
in občin pri .opravljanju družbene kontrole cen v skladu z
zveznim zakonom ter postopke pri sklepanju samoupravnih
sporazumov in pripravi pravilnikov, ki jih izdaja Zavod za
cene. .
Predlagatelj:
Izvršni svet Skupščine SRS
Zakon pripravi:
Republiški komite za tržišče in cene
Osnutek zakona:
II. trimesečje 1980
Predlog zakona: IV. trimesečje 1980
Pristojna:
Zbor združenega dela
Zbor občin
12. Zakon o kompenzacijah
Predlagatelj:
Izvršni svet Skupščine SRS
Zakon pripravi:
Republiški komite za tržišče in cene
Predlog za izdajo zakona:
II. trimesečje 1980
Osnutek zakona:
IV. trimesečje 1980
Pristojna:
Zbor združenega dela
Zbor občin
IX

13. Zakon o spremembah in dopolnitvah
zakona o republiških blagovnih rezervah
Predlagatelj:
Izvršni svet Skupščine SRS
Zakon pripravi:
Republiški komite za tržišče in cene
Predlog za izdajo zakona:
II. trimesečje 1980
Osnutek zakona:
IV. trimesečje 1980
Pristojna:
Zbor združenega dela
Zbor občin
Aq Zaposlovanje in varstvo pri delu

14. Informacija o zaposlovanju delavcev, ki
izpolnijo pogoje za polno osebno pokojnino
Oceniti je potrebno, kako se izvaja ta zakon o spremembah
in dopolnitvah zakona o delovnih razmerjih in zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki urejata zaposlovanje delavcev, ki izpolnijo pogoje za polno osebno pokojnino.
Predlagatelj:
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
Informacijo pripravi:
Republiški sekretariat za delo v sodelovanju z Zvezo skupnosti za zaposlovanje Slovenije in skupnostjo pokojninskega
in invalidskega zavarovanja delavcev ter starostnega zavarovanja kmetov Slovenije
Rok obravnave:
III. trimesečje 1980
Pristojni:
Zbor združenega dela
Zbor občin
Družbenopolitični zbor
15. informacija o položaju delavcev iz drugih
republik, zaposlenih pri obrtnikih, ki imajo
kooperantske pogodbe z organizacijami
združenega dela
Informacija naj celovito osvetli položaj teh delavcev s pravnih, družbenoekonomskih, političnih in socialnih vidikov, pri
čemer je treba tudi upoštevati, kako se tudi za te delavce
izvaja družbeni dogovor ter samoupravni sporazumi o minimalnih standardih za zagotavljanje življenjskih in kulturnih
razmer pri zaposlovjnju delavcev.
Predlagatelj:
Izvršni svet Skupščine SRS
Gradivo pripravi:
Republiški sekretariat za delo v sodelovanju z REpubliškim
sekretariatom za notranje zadeve, Gospodarsko zbornico Slovenije in Zvezo sindikatov Slovenije ter z Zvezo skupnosti za
zaposlovanje Slovenije
Rok obravnave:
I. trimesečje 1980
Pristojni:
Zbor združenega dela
Družbenopolitični zbor
Skupnost socialnega varstva Slovenije
16. Zakon o spremembah in dopolnitvah
zakona o varstvu pri delu
Zakon naj uredi vprašanja, ki se neposredno nanašajo na
zagotavljanje varstva pri delu delavcev, ki jih zaposlujejo
obrtniki, ki imajo kooperantske pogodbe z organizacijami
združenega dela in vprašanja,na podlagi katerih bo mogoče
vzpostaviti evidenco nad oddajo del na podlagi kooperantskih
pogodb.
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Predlagatelj:
Izvršni svet Skupščine SRS
Zakon pripravi:
Republiški sekretariat za delo
Osnutek zakona:
I. trimesečje 1980
Predlog zakona:
II. trimesečje 1980
Pristojna:
Zbor združenega dela
Družbenopolitični zbor
17. Zakon o spremembah in dopolnitvah
zakona o zaposlovanju in zavarovanju za
primer brezposelnosti '
S spremembami in dopolnitvami zakona bo podrobno opredeljena vsebina samoupravnih odnosov v skupnostih za zaposlovanje in določen način samoupravnega sporazumevanja in
usklajevanja planov zaposlovanja v občini in regiji. Zakon bo
zagotovil pogoje za uveljavitev družbenoekonomskega položaja delavcev v združenem delu pri oblikovanju in izvajanju
politike zaposlovanja in uveljavil kadrovsko funkcijo v združenem delu kot sestavnega dela družbenoekonomskih odnosov.
Predlagatelj:
Izvršni svet Skupščine SRS
Zakon pripravi:
Republiški sekretariat za delo
Predlog za izdajo zakona:
I. trimesečje 1980
Osnutek zakona:
II. trimesečje 1980
Predlog zakona:
IV. trimesečje 1980
Pristojni:
Zbor združenega dela
Zbor občin
Družbenopolitični zbor
Skupščina skupnosti socialnega varstva Slovenije
A7 Prostorsko urejanje

18. Zakon o urejanju prostora
V skladu z zakonom o sistemu družbenega planiranja in o
družbenem planu SRS, ki ureja tudi prostorsko planiranje, bo
ta zakon uredil postopke priprave za sprejemanje ter izvajanje
prostorskih programov, projektov in urbanističnih dokumentov, naloge in pristojnosti upravnih organov in strokovnih
organizacij na tem področju.
Predlagatelj:
Izvršni svet Skupščine SRS
Zakon pripravi:
Republiški sekretariat za urbanizem
Osnutek zakona:
II. trimesečje 1980
Predlog zakona:
III. trimesečje 1980
Pristojna:
Zbor združenega dela
Zbor občin
19. Zakon o razlastitvi in prisilnem prenosu
nepremičnin v družbeni lastnini
Zakon je bil že obravnavan v I. in II. fazi zakonodajnega
postopka.
Predlagatelj:
Izvršni svet Skupščine SRS
Zakon pripravi:
Republiški sekretariat za pravosodje, organizacijo uprave in
proračun
Predlog zakona:
I. trimesečje 1980
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Pristojni:
Zbor združenega dela
Zbor občin
Družbenopolitični zbor
20. Zakon o spremembah in dopolnitvah
zakona o upravljanju in razpolaganju s
stavbnimi zemljišči
Dosedanja družbena praksa pri izvajanju določil zakona
narekuje, predvsem zaradi problemov, ki se pojavljajo pri
samoupravnem organiziranju in delovanju stavbno-zemljiških
skupnosti, kakor tudi pri izvajanju sistema financiranja komunalnega opremljanja zemljišč, nekatere spremembe zakona o
upravljanju in razpolaganju s stavbnimi zemljišči. Zastaviti je
treba enotnejši sistem in povezovanje organizacij in skupnosti na področju komunalnega in zemljiškega gospodarstva.
Predlagatelj:
Izvršni svet Skupščine SRS
Zakon pripravi:
Republiški sekretariat za urbanizem
Predlog za izdajo zakona:
II. trimesečje 1980
Osnutek zakona!
III. trimesečje 1980
Predlog zakona:
IV. trimesečje 1980
Pristojna:
Zbor združenega dela
Zbor občin
A8 Davčni sistem

21. Zakon o davkih občanov
Zakon je bil že sprejet v I. in II. fazi zakonodajnega postopka.
Predlagatelj:
Izvršni svet Skupščine SRS
Zakon pripravi:
Republiški sekretariat za finance
Predlog zakona:
III. trimesečje 1980
Pristojna:
Zbor združenega dela
Zbor občin
12. Zakon o davkih iz dohodka temeljnih
organizacij združenega dela in delovnih
skupnosti
Zakon je bil že sprejet v I. in II. fazi zakonodajnega postopka.
Predlagatelj:
Izvršni svet Skupščine SRS
Zakon pripravi:
Republiški sekretariat za finance
Predlog zakona:
III. trimesečje 1980
Pristojna:
Zbor združenega dela
Zbor občin
23. Zakon o zagotavljanju sredstev SR
Slovenije za pomoč območjem v SR Črni gori,
ki jih je prizadel katastrofalni potres v letu
1979
Z zakonom bo urejeno združevanje sredstev za odpravo
posledic katastrofalnega potresa v Črni gori do sanacije
škode v okviru sprejete obveznosti iz zveznega zakona.
Predlagatelj:
Izvršni svet Skupščine SRS
Zakon pripravi:
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Republiški sekretariat za finance
Sprejem tega zakona je odvisen od sprejema ustreznih
zveznih zakonov.
Pristojna:
Zbor združenega dela
Zbor občin
A9 Pridobivanje in razporejanje
dohodka in delitev sredstev za osebne
dohodke
24. Družbeni dogovor o pridobivanju dohodka
in razporejanju dohodka za delitev sredstev za
osebne dohodke
Družbeni dogovor pripravi:
Republiški svet Zveze sindikatov Slovenije v sodelovanju z
Gospodarsko zbornico Slovenije in Republiškim sekretariatom za delo
Rok obravnave:
II. trimesečje 1980
Pristojna:
Zbor združenega dela
Družbenopolitični zbor
25. Izhodišča za ugotavljanje in usmerjanje
dela dohodka, ki je rezultat izjemnih ugodnosti
v poslovanju
Ugotoviti je potrebno, katera vprašanja iz tega področja je
mogoče urediti z družbenim dogovorom in samoupravnimi
sporazumi in ali je potrebno tudi zakonsko urejanje tega
področja (pobuda Skupščine občine Radlje ob Dravi).
Predlagatelj:
Izvršni svet Skupščine SRS
Gradivo pripravi:
Republiški sekretariat za finance
Rok obravnave:
II. trimesečje 1980
Pristojni:
Zbor združenega dela
Zbor občin
Družbenopolitični zbor

26. Zakon o zajamčenem osebnem dohodku
Z zakonom je potrebno urediti zajamčeni osebni dohodek
kot zagotovljeno pravico iz dela in osnovo za socialno in
materialno varnost po 131., 132, in 133. členu zakona o
združenem delu ter način njegovega uresničevanja s samoupravnimi sporazumi, družbenim dogovorom in z zakonom.
Predlagatelj:
Izvršni svet Skupščine SRS
Zakon pripravi:
Republiški sekretariat za delo
Osnutek zakona:
II. trimesečje 1980
Predlog zakona:
IV. trimesečje 1980
Pristojni:
Zbor združenega dela
Zbor občin
Družbenopolitični zbor
27. Zakon o skupnih osnovah in merilih za
pridobivanje sredstev za osebne dohodke in
skupno porabo nosilcev družbenih funkcij
Zakon bo določil skupne osnove in merila za oblikovanje
sredstev za osebne dohodke in skupno porabo ter za prisvajaXI

nje osebnih dohodkov nosilcev družbenih funkcij v organih,
kakor tudi za uresničevanje njihovih drugih materialnih pravic
iz dela ter uredil druga s tem povezana vprašanja.
Predlagatelj:
Izvršni svet Skupščine SRS
Zakon pripravi:
proračun'^kl sekretariatza Pravosodje, organizacijo uprave in
Predlog za izdajo zakona:
II. trimesečje 1980
Osnutek zakona:
III. trimesečje 1980
Predlog zakona:
IV. trimesečje 1980
Pristojna:
Zbor združenega dela
Zbor občin

A 10 Varnost prometa
28. Zakon o spremembah in dopolnitvah
zakona o varnosti cestnega prometa s
poročilom o varnosti v prometu v SR Sloveniji
V postopku je sprememba zveznega zakona o varnosti
cestnega prometa, ki terja tudi spremembo republiškega zakona o varnosti cestnega prometa. Ob tem bo zakon doživel
še nekatere druge spremembe in dopolnitve.
Predlagatelj:
Izvršni svet Skupščine SRS
Zakon pripravi:
Republiški sekretariat za notranje zadeve
Predlog za izdajo zakona z osnutkom:
II. trimesečje 1980
Predlog zakona:
IV. trimesečje 1980
Pristojna:
Zbor združenega dela
Zbor občin

II. DEL
SOGLASJA K AKTOM , KI JIH SPREJEMATA ZVEZNI
ZBOR IN ZBOR REPUBLIK iN POKRAJIN SKUPŠČINE
SFRJ V SOGLASJU S SKUPŠČINAMI SOCIALISTIČNIH
REPUBLIK IN SOCIALISTIČNIH AVTONOMNIH
POKRAJIN
I. ZVEZNI ZBOR

1. Predlog za spremembo nekaterih določb
lustave SFRJ
Za nadaljnjo.demokratizacijo družbenopolitičnih odnosov,
popolnejše uresničevanje načela o kolektivnem delu in krepitvi odgovornosti predlaga Predsedstvo SFRJ, naj se v ustavi
SFRJ spremenijo nekatere določbe, ki se nanašajo na vprašanja organizacije in sestave organov, kot tudi čas trajanja
mandata predsednika oziroma predsedujočega.
Predlagatelj:
Ustavna komisija Skupščine SFRJ
Soglasje k osnutku sprememb:
II. trimesečje 1980
Soglasje k pedlogu sprememb:
IV. trimesečje 1980
Odobravajo:
Zbor združenega dela
Zbor občin
Družbenopolitični zbor
II. ZBOR REPUBLIK IN POKRAJIN
A. Razvojna politika

1. Dogovori o temeljih družbenega načrta
Jugoslavije za obdobje od leta 1981 do leta
1985
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Obravnavajo:
Zbor združenega dela
Zbor občin
Družbenopolitični zbor

16 dogovore

Uravnaval in jih

2. Družbeni načrt Jugoslavije za obdobie od
leta 1981 do leta 1985
Zvezni izvršni svet bo poslal Skupščini SFRJ:
3 ma a 1980 osnutel
,za~ obdobje
J ' odi leta
,
1981 do< družbenega
leta 1985 in načrta
sicer Jugoslavije
na podlagi
sklenjenih dogovorov o temeljih tega načrta;
- do 31. oktobra 1980 predlog družbenega načrta Jugoslavije za obdobje od leta 1981 do leta 1985, in sicer na podlaai
usklajenih stališč republiških in pokrajinskih skupščin o
osnutku tega načrta.
Obravnavajo:
Zbor združenega dela
Zbor občin
Družbenopolitični zbor
3. Resolucija o politiki uresničevanja
družbenega načrta Jugoslavije za obdobje od
leta 1981 do leta 1985 v letu 1981
Zvezni izvršni svet bo posla) Skupščini SFRJ:
- do 5. oktobra 1980 osnutek resolucije o politiki uresničevanja družbenega načrta Jugoslavije za obdobje od leta 1981
do leta 1985 v letu 1981;
- do 20. decembra 1980 besedilo predloga te resolucije, in
sicer na podlagi usklajenih stališč delovnih teles zbora.
poročevalec

Obravnavajo:
Zbor združenega dela
Zbor občin
Družbenopolitični zbor
4. Odlok o skupni devizni politiki za leto 1981
Zvezni izvršni svet bo do 5. oktobra 1980 poslal Skupščini
SFRJ delovno verzijo osnutka odloka o skupni devizni politiki
Jugoslavije, najpozneje do 31. oktobra 1980 pa osnutek tega
odloka - skupaj z ustreznimi spremljajočimi gradivi.
Obravnavata:
Zbor združenega dela
Zbor občin
5. Temelji ciljev in nalog skupne emisijske in
denarne politike ter skupnih temeljev kreditne
politike za leto 1981
Zvezni izvršni svet bo do 5. oktobra 1980 pripravil in poslal
Skupščini SFRJ delovno verzijo osnutka akta o določitvi kreditno-monetarne politike za leto 1981, najkasneje do 31. oktobra 1980 pa osnutek tega akta z ustreznimi spremnimi gradivi.
Obravnavata:
Zbor združenega dela
Zbor občin
6. Plačilna in devizna bilanca Jugoslavije za
leto 1981
Delovni verziji osnutkov teh dveh projekcij bo Zvezni izvršni
svet poslal Skupščini SFRJ do 5. oktobra, osnutke z informacijo o uresničevanju projekcij plačilne in devizne bilance
Jugoslavije v letu 1980 in ustreznimi spremnimi gradivi pa
najkasneje do 31. oktobra 1980.
Obravnavata:
Zbor združenega dela
Zbor občin

B Proračun federacije

1. Določitev celotnega obsega odhodkov
proračuna federacije za leto 1981
Zvezni izvršni fvet bo 30. septembra 1980 poslal Skupščini
SFRJ analizo uresničevanja proračuna federacije za osem
mesecev leta 1980 in predlog temeljev za določanje celotnega
obsega odhodkov proračuna federacije za leto 1981, najpozneje do 31. oktobra pa osnutek zakona o določitvi celotnega
obsega odhodkov proračuna federacije za leto 1981.
Obravnavata:
Zbor združenega dela
2. Odlok o določitvi prihodkov od carin in
drugih uvoznih davščin, ki se v letu 1981
odstopijo interesni skupnosti Jugoslavije za
ekonomske odnose s tujino
Obravnavata:
Zbor združenega dela
Zbor občin
3. Odlok o določitvi celotnega zneska deviz za
potrebe federacije za leto 1981
Obravnavata:
Zbor združenega dela
Zbor občin
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C. Zakoni, ki naj bi jih Zbor republik in
pokrajin Skupščine SFRJ sprejel

a) PRVO POLLETJE
1. Zakon o spremembah in dopolnitvah
zakona o prometu blaga in storitev s tujino
Zbor republik in pokrajin je na seji 25. aprila 1979, ob obravnavi pobude Zveznega sodišča za spremembo drugega odstavka 9. člena tega zakona sklenil, naj Zvezni izvršni svet
pripravi in predloži Skupščini SFRJ osnutek sprememb in
dopolnitev drugega odstavka 9. člena o prometu blaga in
storittev storitev s tujino.
Pobudo za spremembo drugega odstavka 9. člena je dalo
Zvezno sodišče.
Obravnava:
Zbor združenega dela
2. Zakon o spremembah in dopolnitvah
zakona o opravljanju gospodarskih dejavnosti
v tujini
S spremembami in dopolnitvami tega zakona je treba določiti pogoje, pod katerimi lahko poslovne skupnosti opravljajo
gospodarske dejavnosti v tujini, in ga uskladiti z zakonom o
deviznem poslovanju in kreditnih odnosih s tujino.
Obravnava:
Zbor združenega dela
3. Zakon o spremembah in dovolnitvah
zakona o obdavčenju proizvodov in storitev v
prometu
Spremembe in dopolnitve tega zakona bodo zajele rešitve v
zvezi z dobavo reprodukcijskega materiala in opreme oproščene plačevanja prometnega davka, v zvezi z evidentiranjem,
obračunavanjem in plačevanjem prometnega davka, usklajevanjem tarife osnovnega davka z izvršenimi korekcijami,
davčnimi stopnjami itd.
Obravnavata:
Zbor združenega dela
Zbor občin
4. Zakon o zagotovitvi sredstev za financiranje
programa druge faze graditve, adaptacije in
vzdrževanja zaklonišč za zaščito zveznih
organov v obdobju od leta 1980 do leta 1985
Obravnavata:
Zbor združenega dela
Zbor občin
5. Zakon o določitvi skupnega zneska
sredstev za financiranje programa
investicijskih vlaganj zveznega sekretariata za
zunanje zadeve od leta 1981 do leta 1985.
Obravnavata:
Zbor združenega dela
Zbor občin
6. Zakon.o določitvi skupnega zneska
sredstev za financiranje programa
investicijskih vlaganj za graditev za potrebe
tujih diplomatsko-konzularnih predstavništev v
Jugoslaviji za obdobje od leta 1981 do leta
1985.
Obravnavata:
Zbor združenega dela
Zbor občin
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b) DRUGO POLLETJE
1. Zakon o spremembah in dopolnitvah
zakona o Narodni banki Jugoslavije in
enotnem monetarnem poslovanju Narodnih
bank Republik in Narodnih bank avtonomnih
pokrajin.
S spremembami in dopolnitvami zakona je treba urediti
položaj delovne skupnosti Narodne banke Jugoslavije, vprašanje tečajnih razlik in druga vprašanja, ki izhajajo iz sklepov
Zbora republik in pokrajin ob obravnavi poročila o izvajanju
tega zakona.
Obravnava:
Zbor združenega dela
2. Zakon o spremembah in dopolnitvah
zakona o financiranju federacije
V zakonu bodo izvršene ustrezne spremembe in dopolnitve,
ki so v skladu s sklepi Zbora republik in pokrajin, sprejetimi
ob obravnavi poročila o izvajanju zakona, rešena pa bodo tudi
druga vprašanja, ki so se pojavila v dosedanji praksi pri
izvajanju tega zakona.
Obravnavajo:
Zbor združenega dela
Zbor občin
Družbenopolitični zbor
3. Zakon o republikah in pokrajini, ki se
štejejo za gospodarsko manj razvite v obdobju
od leta 1981 do leta 1985.
Z ozirom na to, da zakon, ki ureja to vprašanje, velja do
konca leta 1980, bo treba sprejeti nov zakon, s katerim bo v
skladu z odlokom o merilih in kazalcih za določitev stopnje
gospodarske razvitosti republik in avtonomnih pokrajin določeno, katere republike in pokrajine se bodo štele za gospodarsko manj razvite v obdobju od leta 1981 do 1985.
Obravnavajo:
Zbor združenega dela
Zbor občin
Družbenopolitični zbor
4. Zakon o stalnih sredstvih sklada federacije
1 za kreditiranje hitrejšega razvoja gospodarsko
manj razvitih republik in avtonomnih pokrajin v
obdobju od leta 1981 do leta 1985
Z ozirom na to, da zakon, ki ureja to vprašanje, velja do konca
leta 1980, bo potrebno sprejeti nov zakon, s katerim bodo
določena stalna sredstva sklada v obdobju od leta 1981 do
1985.
Obravnavajo:
Zbor združenega dela
Zbor občin
Družbenopolitični zbor
5. Zakon o dopolnilnih sredstvih republikam in
avtonomnima pokrajinama v obdobju od leta
1981 do leta 1985.
Z ozirom na to, da zakon, ki ureja to vprašanje, velja do
konca leta 1980, bo potrebno sprejeti nov zakon, ki bo uredil
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to vprašanje v obdobju od leta 1981 do leta 1985.
Obravnavata:
Zbor združenega dela
Zbor občin
6. Zakon o spremembah zakona o skladu
federacije za kreditiranje hitrejšega razvoja
gospodarsko manj razvitih republik in
avtonomnih pokrajin
Pri pripravljanju ustreznega akta, s katerim bodo določena
merila in kazalci za določitev stopnje gospodarske razvitosti
republik in avtonomnih pokrajin, je bilo zavzeto stališče, da
bo potrebno izvršiti ustrezne spremembe in dopolnitve tega
zakona, da bi delo sklada uskladili z na novo nastalimi potrebami.
Obravnavajo:
Zbor združenega dela
Zbor občin
Družbenopolitični zbor
7. Zakon o določitvi skupnega zneska
sredstev za financiranje programa razvoja in
modernizacije dela pri planiranju frekvencij in
kontrole radijskih zvez v obdobju od leta 1981
do leta 1985.
Obravnavata:
Zbor združenega dela
Zbor občin
8. Zakon o zagotovitvi sredstev za financiranje
programa graditve stanovanj za delavce in
funkcionarje zveznih organov za obdobje od
leta 198
do leta 1985.
Obravnavata:
Zbor združenega dela
Zbor občin

9. Zakon o določitvi skupnega zneska
sredstev za financiranje programa
modernizacije carinske službe od leta 1981 do
leta 1985.
Obravnava:
Zbor združenega dela
10. Zakon o določitvi skupnega zneska
sredstev za financiranje programa razvoja in
modernizacije zveznega hidrometeorološkega
zavoda za obdobje od leta 1981 do leta 1985.
Obravnavata:
Zbor združenega dela
Zbor občin
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III. DEL
VKLJUČEVANJE ZBOROV IN DELOVNIH TELES
SKUPŠČINE SR SLOVENIJE V IZVAJANJE DELOVNIH
PROGRAMOV ZBOROV SKUPŠČINE SFRJ GLEDE
VPRAŠANJ, KI JIH ZBORI SKUPŠČINE SFRJ
OBRAVNAVAJO V LASTNI PRISTOJNOSTI
I. ZBOR REPUBLIK IN POKRAJIN

1. INFORMACIJA O IZVAJANJU IN UPORABI
SISTEMSKIH REŠITEV, VPELJANIH Z ZAKONI
S PODROČJA DENARNEGA, KREDITNEGA IN
BANČNEGA SISTEMA
Informacija naj bi vsebovala rešitve, ki jih Služba družbenega knjigovodstva intenzivno pripravlja v sodelovanju z Narodno banko Jugoslavije, Zveznim sekretariatom za finance in
Združenjem bank Jugoslavije, nanašajo pa se na premostitev
kreditnega razmerja, ki predstavlja vsebinsko preoblikovanje
denarnega kreditnega sistema z nekreditno monetizacijo in
vezanjem primarne emisije za blagovno-denarne tokove v
gospodarstvu, z uvedbo brezgotovinskega plačevanja, opozorile pa bi tudi na morebitno potrebo po spremembah obstoječih zakonskih rešitev.
Rok za obravnavo v zboru je Marec 1980
Pristojen:
Zbor združenega dela
Opomba:
Zbor republik in pokrajin ima v svojem programu še vrsto
tem, ki naj bi osvetlile problematiko kako se izvaja že določena politika na posameznih področjih. To so na primer:
analiza o uresničevanju dogovora o razvoju dejavnosti, ki so
posebej pomembne za celotni razvoj države; analiza o uresničevanju politike hitrejšega razvoja gospodarsko manj razvitih
republik in SAP Kosova ter analiza o uresničevanju dogovorjene politike najhitrejšega razvoja SAP Kosova; informacija o
oblikovanju sredstev za splošno in skupno porabo s stališča
akumulativne in reproduktivne sposobnosti gospodarstva in
njegove stabilizacije; poročilo o izvajanju in uporabi sistemskih rešitev, vpeljanih z zakoni s področja denarnega, bančnega in kreditnega sistema itd.
Zbori Skupščine SR Slovenije oziroma njihova delovna telesa bodo predvsem ob normativnih posegih na ta področja
obravnavali ta vprašanja na predlog delegacije SR Slovenije v
Zboru republik in pokrajin, delovnih teles zborov ali Izvršnega
sveta Skupščine SR Slovenije.
II. ZVEZNI ZBOR

1. Pridobivanje in delitev dohodka
V zvezi s s to temo bo obdelano:
- kako deluje sistem pridobivanja in delitve dohodka; opredelitev položaja gospodarskih subjektov pri pridobivanju dohodka; problemi vrednotenja gospodarskih virov, kot eden
izmed dejavnikov za izenačevanje pogojev za pridobivanje
dohodka;
- delovanje sistema pridobivanja in delitve dohodka s stališča realizacije splošnih ciljev razvojnih planov; mehanizem
oblikovanja cen in pozicije gospodarskih subjektov pri pridobivanju dohodka; vpliv inflacije na pozicije gospodarskih subjektov pri pridobivanju dohodka; mehanizem delitve dohodka
znotraj gospodarskih subjektov in njegov vpliv na realizacijo
ciljev razvojnih planov;
poročevalec

- nadaljnje izpopolnjevanje sistemskih rešitev na področju
pridobivanja in delitve dohodka, da bi bili ustvarjeni enakopravnejši pogoji za pridobivanje in razpolaganje z dohodkom
na enotnem jugoslovanskem trgu.
Predlagatelj:
Zvezni izvršni svet oziroma
Zvezni zbor Skupščine SFRJ
Rok obravnave:
III. trimesečje 1980
Obravnava:
Komisija Skupščine SR Slovenije za spremljanje izvajanja
zakona o združenem delu
2. Uresničevanje ustavne zasnove občine
Spremembe v družbenoekonomskem in družbenopolitičnem sistemu in zelo pomembni procesi v družbeni praksi
terjajo, da se vsestransko preuči razloge, da se ustavna koncepcija občine kot temeljne družbenopolitične in samoupravne skupnosti ne uveljavlja v praksi ter ukrepe, ki jih je
treba izvajajati za uresničevanje te koncepcije. V okviru te
teme je potrebno obravnavati naslednja bistvena vprašanja v
zvezi z izgradnjo in uresničevanjem komunalnega sistema:
temeljne družbenoekonomske odnose v občini pri uveljavljanju neodtujljivih pravic delovnih ljudi, da odločajo o družbeni
reprodukciji, zlasti pa oblike organiziranja delovnih ljudi v
občini pri uresničevanju koncepcije združenega dela, svobodne menjave dela, pri zadovoljevanju skupnih potreb, pri
družbenem načrtovanju; teritorialno organiziranje in delovanje komunalnega sistema; odnose občine do širših družbenopolitičnih skupnosti; proces uresničevanja funkcije občine
kot samoupravne socialistične skupnosti in oblike transformiranja države in njenega odmiranja; uresničevanje družbenopolitičnih odnosov v občini, zlasti pa nadaljnje smeri graditve
delegatskega sistema kot ogrodja celotnega političnega sistema; vlogo družbenopolitičnih organizacij in vseh organiziranih subjektivnih sil pri uresničevanju komunalnega sistema
kot vozlišča za nadaljnjo demokratizacijo političnih odnosov;
delovanje politične oblasti v komuni; uveljavljanje pravic delovnih ljudi in občanov.
Predlagatelj:
Odbor Zveznega zbora za družbenopolitične odnose oziroma Zvezni zbor Skupščine SFRJ
Rok obravnave:
II. trimesečje 1980
Obravnavajo:
Zbor združenega dela
Zbor občin
Družbenopolitični zbor
3. Stanje in problemi obmejnega Območja s
stališča splošne ljudske obrambe
Zvezni zbor je v svojih sklepih iz leta 1974 opozoril, da je
treba določiti osnovne predpostavke in izvajati ustrezne politične, gospodarske in varnostne ukrepe pri reševanju problematike varstva meja in obrambnih priprav na obmejnih območjih. Na seji 29. junija 1977 je zbor ocenil dosežene rezultate pri uresničevanju sklepov, sprejetih leta 1974 in je podprl
sklepe Zveznega izvršnega sveta, s katerimi terja da: pristojni
organi in organizacije v federaciji v okviru svojih pristojnosti s
sistemskimi ukrepi in inštrumenti rešujejo probleme obmejnih območij, ki so z zveznimi predpisi administrativno omejena. V teh sklepih so poudarili stalno obveznost pristojnih
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zveznih organov in organizacij, da spremljajo stanje in izvajajo nujne ukrepe za normativno urejanje in reševanje gospodarskega in splošnega ljudskega razvoja obmejnega območja. V sklepih je tudi priporočeno pristojnim organom v
socialističnih republikah in avtonomnih pokrajinah, naj
obravnavajo stanje in probleme na obmejnih območjih in
ukrenejo vse potrebno, da bi se uresničili sprejeti sklepi
skupščine, preprečila migracija prebivalstva, pripravila
splošna ljudska obramba, razvil sistem družbene samozaščite
idr. Izvršnim svetom v republikah in avtonomnih pokrajinah je
priporočeno, naj čim hitreje ustanovijo koordinacijska telesa
v republiki oziroma avtonomni pokrajini, da bi lahko stalno
spremljali razvojne načrte obmejnih območij, gibanje in izvajanje akcij, ki se nanašajo na varnost državne meje in
obrambne priprave obmejnih območij.
Predlagatelj:
Zvezni izvršni svet oziroma
Zvezni zbor Skupščine SFRJ
Rok obravnave:
IV. trimesečje 1980
Obravnavajo:
Zbor združenega dela
Zbor občin
Družbenopolitični zbor
4. Zakon o temeljih družbenoekonomskih
odnosov pri gospodarjenju s sredstvi
razširjene reprodukcije na podlagi minulega
dela
Z zakonom bodo urejeni skupni temelji za urejanje odnosov
pri ustvarjanju in oblikovanju sredstev za razširjeno reprodukcijo v združenem delu in v družbi v celoti; skupni temelji za
urejanje pravic, obveznosti in odgovornosti delavcev v združenem delu in za razpolaganje in uporabo sredstev razširjene
reprodukcije ter osebnih materialnih pravic delavcev v združenem delu na podlagi minulega dela; skupni temelji za
urejanje pravic, obveznosti in odgovornosti delavcev v združenem delu pri upravljanju in gospodarjenju s sredstvi občanov ali drugih delovnih ljudi oziroma tujcev, ki jih delavci v
združenem delu uporabljajo za razširjanje materialne podlage
dela na podlagi pogodb ali iz drugih z zakonom določenih
naslovov ter družbena merila in drugi družbeni pogoji za
določanje in uresničevanje pravic, obveznosti in odgovornosti.
Predlagatelj:
Komisija Zveznega zbora Skupščine SFRJ za pripravo tega
zakona
Rok obravnave:
Predlog za izdajo zakona I. trimesečje 1980
Obravnavajo:
Zbor združenega dela
Zbor občin
Družbenopolitični zbor
5. Zakon o spremembah in dopolnitvah
zakona o temeljih kreditnega in bančnega
sistema
Pri izvajanju zakona o temeljih kreditnega in bančnega
sistema se zlasti spremlja proces bistvenega preoblikovanja
bank na podlagi združevanja dela in sredstev in na podlagi
obvladanja z dohodkom temeljnih organizacij združenega
dela ter na tej podlagi ustreznejša zamenjava kreditnih odnosov med bankami in organizacijami združenega dela in
med samimi organizacijami združenega dela, s posebno
obravnavo položaja in vloge internih bank v sistemih Z zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona o temeljih kreditnega in bančnega sistema bi se popolneje uredila ta vprašanja ter nekatera druga vprašanja, ki bi izhajala iz obravnave
analize družbenoekonomskega preoblikovanja bank.
Predlagatelj:
Zvezni izvršni svet oziroma
Zvezni zbor Skupščine SFRJ
Rok obravnave:
Predlog za izdajo zakona - III. trimesečje 1980
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Obravnava:
Komisija Skupščine SR Slovenije za spremljanje izvajanja
zakona o združenem delu
6. Zakon o temeljnih pravicah iz
pokojninskega in invalidskega zavarovanja
Z zakonom bodo urejene temeljne pravice iz pokojninskega
in invalidskega zavarovanja, izhajajoč iz tega, da so osnova
pokojninskega in invalidskega zavarovanja kot sestavnega
dela združenega dela, dohodkovni odnosi in načela vzajemnosti in solidarnosti ter minulega dela.
Predlagatelj:
Komisija zveznega zbora Skupščine SFRJ za pripravo tega
zakona
Rok obravnave:
Predlog za izdajo zakona - IV. trimesečje 1980
Obravnavajo:
Zbor združenega dela
Zbor občin
Družbenopolitični zbor
7. Zakon o temeljih družbenega sistema
obveščanja
S tem zakonom bi se uredili enotni temelji družbenega
sistema obveščanja kakor tudi vprašanja organizacije in dela
obstoječih specializiranih služb in pooblaščenih organov in
organizacij na tem področju, da bi se le-te samoupravno
preoblikovali v skladu s sprejeto resolucijo o temeljih družbenega sistema obveščanja.
Predlagatelj:
Komisija Skupščine SFRJ za obveščanje
Rok obravnave:
Predlog za izdajo zakona - II. trimesečje 1980
Obravnavajo:
Komisija Skupščine SR Slovenije za informiranje v delegatskem sistemu in odbori za družbenopolitični sistem vseh
zborov
8. Analiza o stanju in problemih
samoupravnega sodstva
Z ustavo SFRJ so bile opravljene dokaj pomembne spremembe na področju pravosodja. Ena izmed najpomembnejših novosti je ustanavljanje sodišč združenega dela - kot
posebne oblike samoupravnega sodstva.
Sodišča združenega dela so bila ustanovljena v vsej državi
in delujejo kot temeljna sodišča združenega dela in kot sodišča združenega dela socialističnih republik oziroma socialističnih avtonomnih pokrajin.
Potrebno je v kakšni kompleksnejši analizi obdelati stanje
in probleme v zvezi z delovanjem sodišč združenega dela, pri
čemer gre analizirati odnos sodišč združenega dela in rednih
sodišč; morebitne probleme, ki nastajajo pri izvajanju sodnih
postopkov; stanje v zvezi z ustanovitvijo posebnih sodišč
združenega dela za reševanje posameznih sporov s področja
samoupravnega interesnega organiziranja; posamezne probleme v zvezi z izvrševanjem določb samoupravnih sodišč
ipd.
Ker je treba izvajati ustrezne ukrepe za nadaljnje podružbIjanje pravosodne funkcije, je v analizi posebna pozornost
posvečena, poleg sodiščem združenega dela, tudi drugim
oblikam samoupravnega sodstva - razsodiščem, poravnalnim
svetom in izbranim sodiščem - pri čemer je treba predlagati
tudi ustrezne ukrepe za še večje uveljavljanje in razvoj teh
oblik samoupravnega sodstva.
Predlagatelj: Zvezni izvršni svet oziroma Zvezni zbor Skupščine SFRJ
Rok obravnave: II. trimesečje 1980
Obravnava: Komisija Skupščine SR Slovenije za pravosodje
9. Delovanje pravosodnih organov na novih
ustavnih temeljih
V analizi bo prikazana razvojna stopnja pravosodja, predvsem rednega sodstva in javnega tožilstva, na temeljih novih
ustavnih rešitev in pri uresničevanju zakonskih določb o naporočevalec

činu organiziranja, o stvarni in krajevni pristojnosti teh organov, pri čemer obstajajo sicer posamezne razlike med socialističnimi republikami in socialističnima avtonomnima pokrajinama. Analize stanja na tem področju naj pokažejo, kako
prispevajo nove rešitve glede organizacije in pristojnosti pravosodnih organov k učinkovitejšemu uveljavljanju pravic občanov in drugih udeležencev v postopku pred sodišči oziroma
kako te rešitve prispevajo k učinkovitejšemu delu pravosodnih organov pri izvrševanju pravosodne funkcije v celoti.
Predlagatelj: Zvezni izvršni svet oziroma Zvezni zbor Skupščine SFRJ
Rok obravnave: IV. trimesečje 1980
Obravnava: Komisija Skupščine SR Slovenije za pravosodje
10.Zakon o temeljih sistema upravljanja
družbenih prihodkov
Z zakonom bi na enotnih osnovah ustanovili sodobno in
samostojno upravljanje družbenih prihodkov. S tem bi zagotovili učinkovitejše in odgovornejše delo davčnih služb, ki bi s
svojim delom prispevale k uresničevanju načela zakonitosti
na področju davčnega sistema. Z zakonom bi bila opredeljena
tudi funkcija teh služb na področju ugotavljanja premoženjskih virov idr.
Predlagatelj: Zvezni izvršni svet oziroma Zvezni zbor Skupščine SFRJ
Rok obravnave: Predlog za izdajo zakona - I. trimesečje 1980
Obravnavajo: Komisija za družbeno nadzorstvo ter odbora za
finance Zbora združenega dela in Zbora občin
11. Zakon o pogojih blagovnega prometa tozd
s pravnimi subjekti v prosti coni
S tem zakonom bodo urejene obveznosti Socialistične federativne republike Jugoslavije, ki izhajajo izOsimskih sporazumov, kot tudi promet med cono in drugim območjem Jugoslavije.
Predlagatelj: Zvezni izvršni svet oziroma Zvezni zbor Skupščine SFRJ
Rok obravnave: Predlog za izdajo zakona - II. trimesečje 1980
Obravnavajo: Odbori za družbenoekonomske odnose vseh
zborov ter Komisija Skupščine SR Slovenije za mednarodne
odnose
12. Zakon o splošni ljudski obrambi
Z novim zakonom o splošni ljudski obrambi bodo izraženi
najpomembnejše spremembe v sistemu organiziranja splošne
ljudske obrambe, zlasti glede trdnejšega povezovanja z druž-

beno samozaščito; glede zagotavljanja neposrednejše in popolnejše usmerjevalne vloge ZKJ v splošni ljudski obrambi
nadaljnjega podružbljanja temeljev obrambe z neposrednejšo
in aktivnejšo udeležbo delovnih ljudi in občanov, samoupravnih organizacij in skupnosti ter delegacij skupščin pri teh
zadevah kot tudi glede vodenja splošne ljudske obrambe v
kriznih situacijah.
Predlagatelj: Zvezni izvršni svet oziroma Zvezni zbor Skupščine SFRJ
Rok obravnave: Predlog za izdajo zakona - I. trimesečje 1980
Obravnavajo: Odbori za družbenopolitični sistem vseh treh
zborov

13. Zakon o opravljanju zunanjih zadev iz
pristojnosti zveznih upravnih organov in
zveznih organizacij
S tem zakonom bodo urejena pooblastila in dolžnosti organov federacije pri uresničevanju in izvajanju politike SFRJ ter
vzdrževanju političnih, ekonomskih in drugih odnosov Jugoslavije z drugimi državami in mednarodnimi organizacijami.
Predlagatelj: Zvezni izvršni svet oziroma Zvezni zbor Skupščine SFRJ
Rok obravnave: Predlog zakona - II. trimesečje 1980
Obravnava: Komisija Skupščine SR Slovenije za mednarodne
odnose
Opomba: Zvezni zbor ima v svojem delovnem programu še
vrsto drugih pomembnih tem in zakonov, kakor so poročilo o
uresničevanju politike dohodka in osebnih dohodkov; poročilo o uresničevanju sistema pokojninskega in invalidskega
zavarovanja; stanje obrambnih priprav v SFRJ; stanje mobilizacijske pripravljenosti družbe; analiza uporabe zakona o
sredstvih in financiranju JLA; stanje pripravljenosti in nadaljnje smeri razvoja civilne zaščite; poročilo o uresničevanju
družbene samozaščite v samoupravnih organizacijah in skupnostih; zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o zveznih
blagovnih rezervah; zakon o jedrski energiji; zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o vojaških invalidih; zakon o
spremembah in dopolnitvah zakona o borčevskem dodatku in
še drugi zakoni.
Zbori Skupščine SR Slovenije in njihova delovna telesa
bodo obravnavali teme oziroma osnutke teh zakonov na predlog delegatov iz SR Slovenije v Zveznem zboru Skupščine
SFRJ, na pobudo delegatov v zborih Skupščine SR Slovenije,
delovnih teles Skupščine SR Slovenije in Izvršnega sveta
Skupščine SR Slovenije.

PRILOGA
K PROGRAMU

DELA ZBOROV

SKUPŠČINE SR SLOVENIJE ZA LETO
1980
I. ZAKONI, KI NISO UVRŠČENI V PRIORITETNI PROGRAM

1. Zakon o nepravdnih postopkih
Številni nepravdni postopki, kot napr. v stanovanjskih zadevah, v mejnih sporih, glede"razdružitve skupnega premoženja,
glede zasilnih poti, amortizacije listin, pridržanja duševno
bolnih oseb itd.; po vojni še niso bili urejeni s predpisi in se
zanje uporabljajo določbe predvojnih predpisov, ki so pogoporočevalec

sto neprimerni in kar močno ovira delo in učinkovitost sodišč.
Za ureditev teh postopkov je pristojna republika. Nekatere
druae republike so ustrezni zakon že izdale ali ga pripravljajo.
Predlagatelj:
Izvršni svet Skupščine SRS
Gradivo pripravi:
Republiški sekretariat za pravosodje, organizacijo uprave in
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proračun
Predlog za izdajo zakona: IV. trimesečje 1980
Pristojni
Zbor združenega dela
Zbor občin
Družbenopolitični zbor
2. Zakon o začasnih ukrepih družbenega
varstva samoupravnih pravic in družbene
lastnine
Uresničevanje varstva samoupravnih pravic 1n družbene lastnine, ki ga je dolžna izvajati skupščina občine, zahteva ožje
opredelitve pojmov, katere so bistvene motnje v samoupravnih odnosih in kdaj so huje prizadeti družbeni interesi. Opredelitev teh pojmov je potrebno urediti ali z družbenim dogovorom ali zakonom (Opomba: zakon bo predložen, če bo ob
nadaljnjem delu na družbenem dogovoru ugotovljeno, da je
zakonska ureditev potrebna).
Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SRS
Gradivo pripravi: Republiški sekretariat za delo
Predlog za izdajo: II. trimesečje 1980
Osnutek: III. trimesečje 1980
Pristojni: Zbor združenega dela
zbor občin
Družbenopolitični zbor
3. Zakon o republiški inšpekciji za ekonomske
odnose s tujino
Predlagatelj:
Izvršni svet Skupščine SRS
Zakon pripravi:
Republiški komite za ekonomske odnose s tujino
Predlog za izdajo: I. trimesečje 1980
Osnutek: II. trimesečje 1980
Predlog: IV. trimesečje 1980
Pristojni: Zbor združenega dela
Zbor občin
Družbenopolitični zbor
4. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona
o orožju
Spremeniti in dopolniti je treba tiste določbe v veljavnem
zakonu, ki se nanašajo na vrsto orožja, ki ga lahko posedujejo
organizacije združenega dela za zavarovanje družbenega premoženja; posest in nošenje zračnega orožja; hramba orožja
itd. Pobudo za spremembo in dopolnitev zakona o orožju je
dala Skupščina mesta Ljubljana.
Predlagatelj:
Izvršni svet Skupščine SRS
Zakon pripravi:
Republiški sekretariat za notranje zadeve
Predlog za izdajo z osnutkom:
III. trimesečje 1980
Pristojna:
Zbor združenega dela
Zbor občin
5. Zakon o igrah na srečo
S tem zakonom bo urejena vsa problematika iger na srečo kot
so klasične igre (tombola, loterija,) posebno igre na srečo v
igralnicah, natečaji za gospodarsko reklamo in dejavnost
Loterijskega zavoda Slovenije.
Priprava zakona je odvisna od sprejetja posebnega medrepubliškega dogovora o prirejanju iger na srečo.
Predlagatelj:
Izvršni svet Skupščine SRS
Zakon pripravi:
Republiški sekretariat za finance
Predlog za izdajo:
II. trimesečje 1980
Osnutek:
IV. trimesečje 1980
Pristojna:
Zbor združenega dela
Zbor občin
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6. Odlok o finančnem programu za
izpopolnitev in nadaljnji razvoj računalniške in
mikro-filmske opreme organov za notranje
zadeve
Z odlokom naj bi se zagotovila sredstva za izpopolnitev in
razvoj računalniške in mikro-filmske opreme organov za notranje zadeve v obdobju 1981-do1985. Vprašljivo pa je ali je v
ta namen potrebno sprejemati poseben odlok ali ni morda
mogoče urediti s srednjeročnim družbenim planom in na tej
osnovi zagotoviti realizacijo ob sprejemanju vsakoletnega
republiškega proračuna.
Predlagatelj:
Izvršni svet Skupščine SRS
Odlok pripravi:
Republiški sekretariat za notranje zadeve
Predlog odloka:
IV. trimesečje 1980
Pristojna:
Zbor združenega dela
Zbor občin
7. Uresničevanje skupščinskih sklepov in
stališč o obmejnem gospodarskem
sodelovanju s posebnim ozirom na višje oblike
gospodarskega sodelovanja
Oceniti je potrebno kako se uresničujejo sprejeti sklepi in
stališča Skupščine SR Slovenije na tem področju ter v tem
okviru pripraviti analizo gospodarskega sodelovanja Slovenije s slovensko narodnostno skupnostjo v zamejstvu.
Predlagatelj:
Izvršni svet Skupščine SRS
Gradivo pripravi:
Republiški komite za ekonomske odnose s tujino
Rok obravnave:
II. trimesečje 1980
Obravnava:
Komisija za mednarodne odnose Skupščine SRS
8. Zakon o pospeševanju skladnejšega
regionalnega razvoja v SR Sloveniji
Izvršni svet predvideva sprejem tega zakona v svojem programu, ob tem pa se postavlja vprašanje ali je tak zakon
potreben glede na možnosti, ki jih na tem področju zagotavlja
naš sistem samoupravljanja planiranja. V kolikor pa gre za
določitev kriterijev za stopnjo razvitosti posameznih območij,
pa je potrebno proučiti ali se kriteriji določijo z zakonom ali
družbenim dogorovorom. V primeru, da bi bil zakon predložen, bo obravnavan skupaj z družbenim planom SR Slovenije
za obdobje 1981 do 1985.
9. Zakon o zavarovanju in skupnostih
zavarovanja
Zakon bo v skladu z zveznim zakonom o temeljih sistema
premoženjskega in osebnega zavarovanja uredil nekatera
vprašanja s posameznih zavarovalnih področij.
Priprava tega zakona je odvisna od stališč, ki bodo sprejeta
glede predlaganih sprememb zveznega sistemskega zakona.
10. Zakon o zavarovanju odgovornosti za
jedrsko škodo
V zvezi z izvajanjem zveznega zakona o odgovornosti za
jedrske škode je potrebno v republiškem zakonu predpisati
višino obveznega zavarovanja jedrskega materiala med prevozom, višino obveznega zavarovanja jedrskih reaktorjev
manjših moči ter določiti kateri upravni organ v republiki je
pristojen za te zadeve.
Predlagatelj:
Izvršni svet Skupščine SRS
Zakon pripravi:
Republiški komite za energetiko
Predlog za izdajo:
II. trimesečje 1980
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Osnutek:
III. trimisečje 1980
Predlog:
IV. trimesečje 1980
Pristojna:
Zbor združenega dela
Zbor občin
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11. Zakon o spremembah in dopolnitvah
zakona o delovnih razmerjih
Z zakonom naj bi se spremenile in dopolnile ustrezne določbe glede sklenitve delovnih razmerij, dopustov, varstva
materinstva in pravic delavcev, ki skrbijo za otroke, disciplinske odgovornosti, prenehanja delovnega razmerja in uskladitve ustreznih določb v zakonu s že ratificiranimi mednarodnimi konvencijami.
Predlagatelj:
Izvršni svet Skupščine SRS
Zakon pripravi:
Republiški sekretariat za delo
Predlog za izdajo zakona:
II. trimesečje 1980
Osnutek zakona:
III. trimesečje 1980
Predlog zakona:
IV. trimesečje 1980
Pristojna:
Zbor združenega dela
Zbor občin
12. Zakon o popisu prebivalstva, o
statističnem sistemu in statistični službi v SR
Sloveniji
Zakon naj bi uredil organizacijo statistične službe v republiki in sistem zbiranja, obdelovanja in objavljanja statističnih
podatkov, ki imajo pomen za republiko.
Predlagatelj:
Izvršni svet Skupščine SRS
Zakon pripravi:
Zavod SR Sloveniji za statistiko
Predlog za izdajo:
II. trimesečje 1980
Osnutek:
IV. trimesečje 1980
Pristojni:
Zbor združenega dela
Zbor občin
Družbenopolitični zbor
13. Zakon o spremembah zakona o prekrških
Spremeniti je potrebno 110. člen zakona o prekrških, da bi
bilo mogoče kaznovati storilce prekrškov, ki so jih storili z
jugoslovanskimi ladjami, vpisanimi pri luških kapitanijah iz
drugih republik. Hkrati bi zakon uredil še nekatera druga
odprta vprašanja.
Predlagatelj:
Izvršni svet Skupščine SRS
Zakon pripravi:
Republiški sekretariat za pravosodje, organizacijo uprave in
proračun
,
Predlog za izdajo z osnutkom zakona:
II. trimesečje 1980
Predlog zakona:
IV. trimesečje 1980
Pristojni:
Zbor združenega dela
Zbor občin
Družbenopolitični zbor
14. Zakon o izvajanju varstva pred
ionizirajočimi sevanji in o ukrepih za varnost
jedrskih naprav
poročevalec

Zakon bo poleg varstva pred ionizirajočimi sevanji predpisoval tudi ukrepe za varnost jedrskih naprav skladno z večjimi
pristojbinami republik na tem področju.
Predlagatelj:
Izvršni svet Skupščine SRS
Zakon pripravi:
Republiški komite za zdravstveno in socialno varstvo
Predlog za izdajo:
I. trimesečje 1980
Osnutek zakona:
III. trimesečje 1980
Predlog zakona:
IV. trimesečje 19 0
Pristojna:
Zbor združenega dela
Zbor občin
15. Zakon o varstvu živali pred mučenjem
Zakon bo urejeval temelje varstva živali in zastavil ukrepe, s
katerimi bi preprečevali nepravilno ravnanje z živalmi.
Predlagatelj:
Izvršni svet Skupščine SRS
Zakon pripravi:
Republiški sekretariat za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Predlog za izdajo:
II. trimesečje 1980
Osnutek zakona:
III. trimesečje 1980
IV. trimesečje 1980
Pristojna:
Zbor združenega dela
Zbor občin
16. Zakon o spremembah in dopolnitvah
zakona o ureditvi določenih vprašanj s
področja železniškega prometa
Zvezni zakon vsebuje pooblastila za podrobnejše urejanje
problematike varnosti železniškega prometa z republiško zakonodajo. Zato je potrebno obstoječi republiški zakon dopolniti.
Predlagatelj:
Izvršni svet Skupščine SRS
Zakon pripravi:
Republiški komite za promet in zveze
Predlog za izdajo z osnutkom:
II. trimesečje 1980
Predlog zakona:
IV. trimesečje 1980
Pristojna:
Zbor združenega dela
Zbor občin
17. Zakon o javnem cestnem prometu
Zakon bo urejeval odgovornost, obveznosti in delovanje
cestnih prevoznikov skladno s sprejetimi stališči družbenega
dogovora o prometni politiki Jugoslavije in stališči Skupščine
SR Slovenije o skladnem razvoju in delitvi dela na področju
prometa in zvez v SR Sloveniji.
Predlagatelj:
Izvršni svet Skupščine SRS
Zakon pripravi:
Republiški komite za promet in zveze
Predlog za izdajo z osnutkom:
III. trimesečje 1980
Predlog zakona:
IV. trimesečje 1980
Pristojna:
Zbor združenega dela
Zbor občin
18. Zakon o spremembah in dopolnitvah
zakona o žičnicah
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Zakon naj bi urejeval vprašanja varnosti na žičnicah, določil
normative ter usposabljanje kadrov, vzdrževanje in nadzor na
žičnicah.
Predlagatelj:
Izvršni svet Skupščine SRS
Zakon pripravi:
Republiški komite za promet in zveze
Predlog za izdajo:
II. trimesečje 1980
Osnutek zakona:
III. trimesečje 1980
Predlog zakona:
IV. trimesečje 1980
Pristojna:
Zbor združenega dela
Zbor občin

19. Zakon o sistemu zvez o radijskem,
poštnem, telegrafskem in telefonskem
prometu
Zakon naj bi ob upoštevanju zvezne zakonodaje zagotovil
nekatere tehnične in tehnološke rešitve na področju zvez v SR
Sloveniji.
Predlagatelj:
Izvršni svet Skupščine SRS
Zakon pripravi:
Republiški komite za promet in zveze
Predlog za izdajo:
lil. trimesečje 1980
Osnutek zakona:
IV. trimesečje 1980
Pristojna:
Zbor združenega dela
Zbor občin

II. POROČILA IN ANALIZE, KI NAJ BI JIH OBRAVNAVALA PRISTOJNA DELOVNA
TELESA SKUPŠČINE SR SLOVENIJE IN NJENIH ZBOROV

1. Uresničevanje resolucije o načrtovanju
družine
Oceniti je treba kako se uresničuje v skupščini sprejeta
resolucija o načrtovanju družine.
Predlagatelj:
Izvršni svet Skupščine SRS
Gradivo pripravi:
Republiški komite za zdravstveno in socialno varstvo
Rok obravnave:
I. trimesečje 1980
Pristojni:
Odbori za družbenopolitični sistem
vseh zborov
2. Analiza dejavnosti in organiziranosti služb
medicine dela in izdelava koncepta te službe v
SR Sloveniji
Predlagatelj:
Izvršni svet Skupščine SRS
Gradivo pripravi:
Republiški komite za zdravstveno in socialno varstvo
Rok obravnave:
II. trimesečje 1980
Obravnava:
Odbor za družbenoekonomske odnose
Zbora združenega dela in Skupščina
Skupnosti zdravstvenega varstva
Slovenije
3. Informacija o izvajanju programa
investicijskih vlaganj SR Slovenije v graditev
objektov in nabave opreme v obdobju 1978 do
1982
Z zakonom o investicijskih vlaganjih SR Slovenije v graditev
objektov in nabavo opreme v obdobju 1978 do 1982 je naloženo Izvršnem u svetu, da letno poroča o izvrševanju programa investicij, določenih s tem zakonom.
Predlagatelj:
Izvršni svet Skupščine SRS
Informacijo pripravi:
Republiški sekretariat za pravosodje, organizacijo uprave in
proračun
Rok obravnave:
II. trimesečje 1980
Obravnavajo:
Odbori za finance Zbora združenega dela in Zbora občin
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4. Poročilo o izvrševanju sklepov in stališč
skupščine SR Slovenije o temeljnih usmeritvah
za organiziranje in razvoj zunanjetrgovinske
mreže ter zunanjetrgovinskih kadrov doma in v
tujini
Predlagatelj:
Gospodarska zbornica SR Slovenije v sodelovanju z Republiškim komitejem za ekonomske odnose s tujino
Rok obravnave:
IV. trimesečje 1980
Pristojni:
Zbor združenega dela
Obravnava tudi samoupravna interesna skupnost za ekonomske odnose s tujino
5. Poročilo o stanju in problemih varstva pri
delu v SR Sloveniji
Predlagatelj:
Izvršni svet Skupščine SRS
Poročilo pripravi:
Republiški sekretariat za delo
Rok obravnave:
II. trimesečje 1980
Obravnava:
Odbor za družbenoekonomske odnose
Zbora združenega dela

6. informacija o problematiki varstva borcev
NOV v SR Sloveniji
Informacija naj bi vsebovala vse probleme s tega področja
in predloge eventualnih ukrepov.
Predlagatelj:
Izvršni svet Skupščine SRS
Informacijo pripravi:
Republiški komite za vprašanja borcev NOV in vojaških
invalidov
Obravnava:
Komisija Skupščine SR Slovenije za vprašanja borcev NOV
Opomba:lzvršni svet ima v svojem programu še vrsto poročil,
ki jih je obvezen predlagati skupščini v skladu s sprejetimi
zakoni oziroma na podlagi sklepov zborov. Tudi to poročilo
naj bi obravnavala delovna telesa zborov, zbori pa le na
predlog delovnih teles.
poročevalec

PREDLOG ZAKONA
o sistemu družbenega planiranja
družbenem planu

I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(1) Z družbenim planiranjem v samoupravnih organizacijah in skupnostih ter družbenopolitičnih skupnostih zagotavljajo delavci in
delovni ljudje, organizirani v samoupravno
združenem delu v razmerah ekonomskih zakonitosti socialistične blagovne proizvodnje
in enotnega jugoslovanskega trga:
- ekonomsko in družbeno kontrolo nad celoto družbene reprodukcije ter nad pogoji,
sredstvi in rezultati združenega dela; uresničevanje pravice dela z družbenimi sredstvi,
svobodo in enakopravnost pri delu s temi
sredstvi in svojo odločilno vlogo v socialistični samoupravni družbi;
- usklajevanje odnosov v razvoju gospodarstva in družbe ter materialnih in denarnih
tokov v celotni družbeni reprodukciji in v njenih posameznih delih, obvladovanje stihijskega delovanja trga in razvojnih neenakomernosti v delovnih pogojih in pridobivanju dohodka, da bi ustvarili najugodnejše pogoje za
razvoj proizvajalnih sil družbe in produktivnosti dela, uveljavljali previco do dela, nenehno
zboljševali materialne in druge življenjske razmere in delovne pogoje, razvijali socialistične samoupravne odnose v družbi ter vsestransko razvijali osebnost delovnega človeka
kot svobodnega družbenega proizvajalca in
ustvarjalca;
- usklajevanje in usmerjanje medsebojnih
družbenoekonomskih socialnih, prostorskih
in drugih samoupravnih odnosov in interesov
delavcev in drugih delovnih ljudi oziroma posameznih delov združenega dela.
(2) Delavci, deiovni ljudje in občani v samoupravnih organizacijah in skupnostih in
družbenopolitičnih skupnostih uresničujejo
družbeno planiranje na temeljih, določenih z
ustavo, z zakonom o temeljih sistema družbenega planiranja in o družbenem planu Jugoslavije (v nadaljnjem besedilu zvezni zakon), z
drugimi zakoni in s tem zakonom.
(3) Pri določanju ciljev in interesov, ki jih
uresničujejo z družbenim planiranjem, so delavci in vsi delovni ljudje dolžni opirati se na
znanstvena spoznanja in na njih temelječe
razvojne možnosti, pri čemer jih mora voditi
uresničevanje socialističnih načel delitve po
delu, vzajemnosti in solidarnosti.
2. člen
Nosilci družbenega planiranja so delavci,
delovni ljudje in občani v temeljnih organizaporočevalec
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cijah združenega dela in drugih samoupravnih organizacijah in skupnostih ter v družbenopolitičnih skupnostih. Pravico in dolžnost
planiranja uresničujejo tako, da sprejemajo
temelje plana temeljne organizacije, sklepajo
samoupravne sporazume o temeljih planov
samoupravnih organizacij in skupnosti in dogovore o temeljih planov družbenopolitičnih
skupnosti, da sprejemajo plane in da ukrepajo in delujejo za njihovo uresničevanje.
3. člen
Zadeve družbenega planiranja so splošnega pomena za republiko.
4. člen
Pravico in dolžnost sprejemati plane samoupravnih organizacij in skupnosti imajo
delavci, delovni ljudje in občani:
1. v temeljnih organizacijah združenega
dela, delovnih organizacijah in sestavljenih
organizacijah združenega dela;
2. v skupnostih organizacij združenega dela in drugih oblikah združevanja organizacij
združenega dela in drugih samoupravnih organizacijah in skupnostih, ki so povezane z
interesi trajnejšega vzajemnega sodelovanja
in združevanja dela in sredstev in so oblikovale ustrezne skupne samoupravne organe;
3. v bankah;
4. v skupnostih premoženjskega in osebnega zavarovanja ter drugih finančnih organizacijah;
5. v delovnih skupnostih v organizacijah
združenega dela, organizacijah poslovnega
združevanja, skupnostih premoženjskega in
osebnega zavarovanja in bankah;
6. v samoupravnih interesnih skupnostih;
kakor tudi v njihovih enotah in temeljnih
skupnostih, če uporabniki in izvajalci v njih
sprejemajo poseben program in zanj zagotavljajo tudi sredstva;
7. v krajevnih skupnostih;
8. v pogodbenih organizacijah združenega
dela;
9. v kmetijskih in drugih zadrugah ter drugih z zakonom določenih oblikah združevanja
in kooperacije delovnih ljudi, ki delajo z delavci, s katerimi združujejo svoje delo na področju kmetijskih, obrtnih in podobnih dejavnosti z delovnimi sredstvi, ki so lastnina občanov.
5. člen
(1) Pravico in dolžnost sprejemati plane
imajo tudi delavci, delovni ljudje in občani v
družbenih organizacijah in društvih ter v druXXI
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gih samoupravnih organizacijah in skupnostih ter delavci v delovnih skupnostih v organih družbenopolitičnih skupnosti, organih
družbene skupnosti, v družbenopolitičnih Organizacijah, v samoupravnih interesnih skupnostih ter družbenih organizacijah in društvih.
(2) S statutom oziroma drugim splošnim
aktom samoupravne organizacije oziroma
skupnosti ter s samoupravnim sporazumom o
medsebojnih pravicah, obveznostih in odgovornostih delovnih skupnosti in uporabnikov
njihovih storitev se uredita vsebina in postopek planiranja.
6. člen
(1) Za samoupravne organizacije in skupnosti iz 5. točke 4. člena in iz prejšnjegačlena
tega zakona, za katere ni pogojev, da bi sprejemale svoje plane, določi skupščina občine
ali od nje pooblaščen organ način, kako bodo
planirale in kako se bodo vključevale v družbeni plan občine. Ta akt se sprejme hkrati z
odlokom iz 50. člena tega zakona.
(2) Republiški komite za družbeno planiranje in informacijski sistem s predpisom določi, kdaj se šteje, da samoupravna organizacija
oziroma skupnost ne izpolnjuje pogojev za
sprejemanje svojega plana.
7. člen
Plani samoupravnih organizacij in skupnosti ter plani družbenopolitičnih skupnosti vsebujejo skupne interese in cilje, ki se nanašajo
zlasti:
- na razvoj proizvajalnih sil družbe, večanje produktivnosti dela, socialno in materialno varnost delavcev in vseh delovnih ljudi in
občanov ter kulturni napredek;
- na družbeno reprodukcijo in razvoj socialističnih samoupravnih produkcijskih odnosov;
- na smotrno in enakopravno vključevanje
v mednarodno delitev dela;
- na smotrno rabo prostora ter varstvo in
zboljšanje življenjskega okoija;
- na ustvarjanja materialnih in drugih pogojev za uresničevanje in razvoj splošne ljudske obrambe, varnosti in družbene samozaščite.
8. člen
Plane družbenopolitičnih skupnosti v SR
Sloveniji sprejemajo v skladu z ustavnimi pravicami in dolžnostmi republika, občine ter
mestne in regionalne skupnosti kot posebne
družbenopolitične skupnosti.
«
9. člen
Družbeno planiraje temelji na:
- pravici in dolžnosti delavcev, da v temeljni organizaciji združenega dela, v kateri delajo in pridobivajo dohodek, odločajo o njenem
dohodku in njegovem združevanju, da skupaj
in enakopravno z drugimi delavci in delovnimi
ljudmi organizirajo in pospešujejo družbeno
proizvodnjo, da odločajo o reprodukcijskem
procesu v celoti in o celotnem dohodku, da
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kontrolirajo razpolaganje z dohodkom na
vseh stopnjah in v vseh oblikah združevanja
dela in sredstev ter da v temeljni organizaciji
združenega dela in v vseh drugih oblikah
združevanja deja in sredstev upravljajo zadeve in sredstva v celoti odnosov družbene reprodukcije;
- na pravici delavcev, delovnih ljudi in občanov, da v samoupravnih interesnih skupnostih, krajevnih skupnostih, občinah in skupnostih občin samostojno odločajo o svojih in
družbenih interesih, ki jih v mejah svojih, v
ustavi določenih pravic in dolžnosti uresničujejo v teh skupnostih;
- na pravici delavcev, delovnih ljudi in Občanov, da v republiki samostojno odločajo o
pogojih in rezultatih dela, da določajo politiko
družbenega razvoja republike, da skupaj in
enakopravno z delavci, delovnimi ljudmi in
občani v drugih republikah in avtonomnih
pokrajinah določajo na načelih medsebojnega sporazumevanja in dogovarjanja skupno
politiko ekonomskega in družbenega razvoja
v Socialistični federativni republiki Jugoslaviji
in da tako zagotavljajo ekonomsko, socialno
in kulturno svobodo ter enakopravnost narodov in narodnosti Jugoslavije;
- na vzajemni odgovornosti in obveznosti
delavcev, delovnih ljudi in občanov, da v samoupravnih organizacijah in skupnostih ter
družbenopolitičnih skupnostih, s samoupravnim sporazumevanjem rn dogovarjanjem usklajujejo svoje plane, da bi preprečevali motnje v gospodarskem, socialnem in prostorskem razvoju družbe, zagotavljali enakopravnost delavcev in vseh delovnih ljudi ter samoupravnih organizacij in skupnosti v medsebojnih socialističnih samoupravnih družbenoekonomskih odnosih, zlasti pri pridobivanju dohodka, da bi uresničevali načelo delitve
po delu, povečevali produktivnost svojega in
celotnega družbenega dela ter svojega in celotnega družbenega dohodka, kakor tudi, da
bi uresničevali skupaj določeno ekonomsko
politiko;
- na pravici in dolžnosti skupščin družbenopolitičnih skupnosti in drugih državnih organov, da v mejah svojih, v ustavi določenih
pristojnosti izdajajo predpise in sprejemajo
ukrepe, s katerimi se zagotavlja uresničevanje
pravice in dolžnosti planiranja, strokovno pripravljanje planov, njihovo usklajevanje in uresničevanje.
10. člen
(1) Dohodek je temeljna kategorija planiranja, ekonomskih analiz in ocen uresničevanja
planov samoupravnih organizacij in skupnosti ter planov družbenopolitičnih skupnosti.
Dohodek je tudi osnova za planiranje in za
prevzemanje materialnih in finančnih obveznosti s samoupravnimi sporazumi in dogovori
o temeljih plancJv.
(2) S planiranjem delavci, delovni ljudje in
občani v samoupravnih organizacijah in
skupnostih in družbenopolitičnih skupnostih
zagotavljajo pogoje za ustvarjanje in povečevanje dohodka, opredeljujejo dohodek v planiranem obdobju ter planirajo razporejanje
poročevalec

dohodka in čistega dohodka za uresničevanje
svojih družbenih interesov in potreb.
(3) Planiranje dohodka v samoupravnih organizacijah in skupnostih ter v družbenopolitičnih skupnostih obsega planiranje pogojev
in osnov za doseganje in večanje dohodka in
njegovo razporejanje za osebno, skupno in
splošno porabo, za razširitev materialne
osnove dela in za rezerve.
(4) S planiranjem se opredeljujejo pogoji
za povečevanje dohodka, zlasti pa:
- večja produktivnost dela in dosledno
izvajanje načela delitve po delu;
- prilagajanje obsega in kvalitete proizvodov in storitev zahtevam domačega in tujega trga;
- boljše koriščenje obstoječih in aktiviranje potencialnih pogojev dela in razvoja na
podlagi znanstvenih spoznanj in tehnološkega napredka;
- razvoj kadrov, izobraževanje in nenehno
izpopolnjevanje znanj in sposobnosti delavcev glede na potrebe razvoja družbenoekonomskih odnosov, tehnologije, raziskovalne
dejavnosti in kulture;
- boljše koriščenje obstoječih in aktiviranje potencialnih pogojev dela in razvoja na
podlagi znanstvenih spoznanj in tehnološkega napredka;
- boljša organizacija in racionalizacija
dela;
- skladnejša razmestitev proizvajalnih sil in
dejavnosti v prostoru;
- naloge v zvezi z varstvom okolja.
11. člen
(1) Pri planiranju dohodka in čistega dohodka upoštevajo delavci v temeljnih organizacijah združenega dela zakonitost in celovitost odnosov med ustvarjanjem celotnega prihodka in dohodka, ter njuno odvisnost od
produktivnosti dela.
(2) S planiranjem sredstev za zboljšanje in
razširjanje materialne osnove dela zagotavljajo delavci razširjeno reprodukcijo v temeljni
organizaciji združenega dela in v družbi sploh
in uresničujejo cilje ekonomske politike določene v družbenih planih ter razvojne cilje,
naloge in obveznosti, ki so jih določili v samoupravnih sporazumih samoupravnih organizacij in skupnosti ter v dogovorih o temeljnih planov družbenopolitičnih skupnosti.
(3) Pri tem upoštevajo, da sta družbena
produktivnost in razvoj proizvajalnih sil odvisna od izboljševanja delovnih in življenjskih
pogojev delovnih ljudi glede na gospodarske,
socialne, kulturne, prostorske in druge možnosti razvoja.
(4) Pri planiranju osebnih dohodkov upoštevajo delavci v temeljni organizaciji združenega dela osnovne usmeritve glede politike
razporejanja dohodka, čistega dohodka in
osebnih dohodkov, določenih v družbenih
planih družbenopolitičnih skupnosti ter medsebojne pravice in obveznosti, določene v
sprejetih samoupravnih splošnih aktih.
poročevalec

12. člen
Obvezni sestavni del planskih aktov družbenopolitične skupnosti je splošna bilanca
sredstev te skupnosti, iz katere so razvidne
obveznosti temeljnih organizacij, delovnih
ljudi in občanov do vseh oblik splošne in
skupne porabe.

OPOMBE:

13. člen
(1) Da bi se uresničevala politika ekonomskega in družbenega razvoja, omogočala stalna primerjava izbranih ciljev z dejanskimi
možnostmi in pogoji za razvoj, usklajevala
celota družbene reprodukcije z napredkom
znanosti in tehnologije ter v mednarodnih
ekonomskih odnosih, kakor tudi, da bi bilo
vsem nosilcem družbenega planiranja omogočeno sočasno planiranje in medsebojno
usklajevanje planov, se uporabljata pri planiranju načelo sočasnega planiranja in načelo
kontinuiranega planiranja.
(2) Načelo sočasnega planiranja pomeni,
da vsi nosilci družbenega planiranja v mejah
svojih pravic in dolžnosti plane sočasno pripravljajo, jih med seboj usklajujejo in sprejemajo, da bi delavcem v temeljnih organizacijah zagotovili hkratno in celovito odločanje o
pridobivanju, ustvarjanju in razporejanju dohodka za vse namene porabe.
(3) Načelo kontinuiranega planiranja pomeni, da morajo nosilci družbenega planiranja nenehno analizirati in predvidevati svoj
razvoj in vselej imeti plane in programe za
delo in razvoj za ustrezno plansko obdobje,
kakor tudi da morajo imeti pri analiziranju
uresničevanja tekočega srednjeročnega plana pred očmi tudi naslednje leto oziroma
kakšno drugo ustrezno dobo prihodnjega
srednjeročnega planskega obdobja, da bi pri
ukrepih, s katerimi se zagotavlja uresničevanje tekočega srednjeročnega plana, upoštevali pogoje in možnosti za družbenoekonomski razvoj v omenjenem srednjeročnem planskem obdobju.
(4) Nosilci planiranja morajo v procesu planiranja pri opredeljevanju politike in ciljev
družbenega razvoja ter za njihovo uresničevanje potrebnih ukrepov upoštevati celovitost
odnosov v družbeni reprodukciji in medsebojno soodvisnost gospodarskih, socialnih,
prostorskih in drugih njenih sestavin ter
ustvarjati pogoje za njihovo usklajeno delovanje in razvoj.
14. člen
Nosilci planiranja so dolžni v postopku priprave samoupravnih sporazumov in dogovorov o temeljih plana opredeliti svoje stališče
glede pobud za sporazumevanje in dogovarjanje in nanje odgovoriti.
15. člen
(1) Pristojni upravni organi in organizacije
ter službe družbenega sistema informiranja
so dolžni na način, ki ga določajo predpisi o
družbenem sistemu informiranja, zagotavljati
podatke pomembne za sporazumevanje o temeljih planov samoupravnih organizacij in
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skupnosti ter dogovarjanje o temeljih planov
družbenopolitičnih skupnosti in za pripravljanje, sprejemanje, uresničevanje in spremljanje planov samoupravnih organizacij in skupnosti ter družbenopolitičnih skupnosti.
(2) Službe družbenega sistema informiranja in pristojni organi družbenopolitične
skupnosti so v mejah svoje pristojnosti dolžni
dajati delavcem, delovnim ljudem in občanom
tudi druge podatke na njihovo zahtevo.
(3) Organi, organizacije in službe iz prvega
odstavka tega člena skrbijo, da so podatki za
potrebe družbenega planiranja točni, pravočasni, celoviti in dostopni.
16. člen
(1) Delavci v temeljni organizaciji združenega dela (v nadaljnjem besedilu: temeljna
organizacija) so odgovorni drug drugemu in
družbeni skupnosti v celoti za redno in pravočasno izpolnjevanje obveznosti in dolžnosti,
ki so jih prevzeli v samoupravnih sporazumih
oziroma dogovorih o temeljih plana.
(2) Delavci v temeljni organizaciji so dolžni
smotrno gospodariti z družbenimi sredstvi, ki
jih upravljajo tako, da dosegajo planirani dohodek, izpolnjujejo prevzete obveznosti v dogovorjenem obsegu, rokih in na dogovorjen
način in ga razporejajo ustrezno prevzetim
obveznostim.
(3) Če delavci v temeljni organizaciji ne dosegajo planiranih rezultatov in ne morejo izpolnjevati v samoupravnem sporazumu o temeljih plana prevzetih obveznosti, so dolžni
sprejeti ukrepe za odpravo vzrokov, zaradi
katerih niso izpolnjevali svojih obveznosti. Če
s temi ukrepi ne zagotovijo izpolnjevanje obveznosti, sprejetih v samoupravnih sporazumih o temeljih plana, so dolžni začeti posto-«
pek, da skupaj z ostalimi udeleženci teh sporazumov ugotovijo vzroke za neizpolnjevanje
sprejetih obveznosti in da skupaj z njimi
sprejmejo ukrepe za njihovo odpravo.
17. člen
Poslovodni organi v samoupravnih organizacijah in skupnostih ter odgovorne osebe v
upravnih organih in službah družbenopolitičnih skupnosti so odgovorni za to, da so
opravljene zadeve in naloge, ki se nanašajo
na ursničevanje plana samoupravne organizacije in skupnosti in družbenopolitične
skupnosti. Kršitev teh obveznosti pomeni kršitev njihove delovne obveznosti, pri poslovodnem organu pa tudi kršitev njegove samoupravljalske funkcije.
18. člen
(1) Če bistveno spremenjeni pogoji poslovanja in razvoja zahtevajo spremembe in dopolnitve samoupravnih sporazumov in dogovorov o temeljih planov, se te spremembe in
dopolnitve opravijo na način in po postopku,
kot so bile sprejete.
(2) Vse spremembe in dopolnitve samoupravnih sporazumov in dogovorov o temeljih
planov morajo biti zasnovane na spremembah in dopolnitvah temeljev plana temeljne
organizacije.
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19. člen
Delavci, delovni ljudje in občani v samoupravnih organizacijah in skupnostih ter družbenopolitičnih skupnostih sprejemajo srednjeročne plane, ki zajemajo celoto družbenih
odnosov. Poleg tega lahko sprejemajo programe, projekte in druge akte, da bi podrobneje razčlenili usmeritev in naloge na posameznih področjih oziroma območjih, v skladu
s samoupravnimi sporazumi o temeljih planov, dogovori o temeljih planov in srednjeročnimi plani. Zakon oziroma odlok družbenopolitične skupnosti, ki temelji na zakonu,
lahko predpiše samoupravnim organizacijam
in skupnostim s posameznih področij oziroma območij obveznosti sprejemanja posebnih programov in projektov.
20. člen
(1) Srednjeročni plan je temeljni plan družbenega razvoja in se sprejema za obdobje
petih let. Nosilci družbenega planiranja sprejemajo srednjeročne plane za enako obdobje.
(2) Sprejemanje srednjeročnih planov je
obvezno za vse nosilce planiranja.
21. člen
Pri planiranju na posameznih področjih
družbene reprodukcije, kjer izvedba nalog
praviloma presega petletno obdobje, (izvedba
posameznih objektov oziroma projektov,
omrežij in sistemov, v elektrogospodarstvu,
stanovanjskem gospodarstvu, ipd.) samoupravne organizacije in skupnosti sprejemajo
tudi plane za ustrezno daljše obdobje po postopku za sprejemanje srednjeročnim planov.
(2) Program dela, način zagotavljanja sredstev za izvedbo oziroma dokončanje objektov
iz prejšnjega odstavka ter materialne obveznosti določajo delavci, delovni ljudje in občani v samoupravnih organizacijah in skupnostih s samoupravnimi sporazumi o temeljih
srednjeročnih planov.
22. člen
Za izvajanje nafog in kresničevanje ciljev
srednjeročnih planov sprejemajo samoupravne organizacije in skupnosti oziroma družbenopolitične skupnosti letne planske akte, s
katerimi določijo politiko, naloge in ukrepe v
posameznem letu. Ti akti so temeljni izvedbeni akti srednjeročnih planov in tudi osnova za
kontinuirano planiranje.
23. člen
(1) Za spoznavanje dolgoročnejših možnosti za družbenoekonomski razvoj se sprejemajo dolgoročni plani za obdobje desetih in
več let.
(2) Dolgoročni plan določa splošno orientacijo za razvoj gospodarstva in družbe, dolgoročne cilje in smeri tega razvoja, spremembe v strukturi proizvajalnih sil družbe in razvoj
samoupravnih socialističnih produkcijskih
odnosov, ki jih je treba uresničiti v obdobju,
za katero se sprejema dolgoročni plan; politiko za usmerjanje procesa urbanizacije temeljporočevalec

ne usmeritve za razvoj mest in naselij; politiko
prostorskega urejanja in posegov, razvoj in
varstvo zemljišč in gozdov, varstvo in zboljšanje življenjskega okolja, in ohranitev ter razvoj naravnih in z delom pridobljenih vrednot
človekovega okolja, pogoje za delo, bivanje,
kulturo, rekreacijo in za preprečevanje zdravju škodljivih posledic, ki nastajajo v proizvodnji, porabi in prometu blaga in storitev in se
odražajo v človekovem okolju; dolgoročne razvojne usmeritve kadrov, politiko zadovoljevanja osebnih in skupnih potreb delovnih ljudi in občanov.
(3) Dolgoročni plan je podlaga in splošna
organizacija za opredelitev in usklajeno reševanje nalog v srednjeročnih planih samoupravnih organizacij in skupnosti ter družbenopolitičnih skupnosti ali za njihovo urejanje
z zakoni in drugimi akti teh skupnosti. V dolgoročnem planu se izjemoma lahko določi,
da so nekatere
sestavine (na področju prostorskega urejanja, itd.) obvezno
izhodišče za pripravo in oblikovanje srednjeročnih planov.
24. člen
(1) Pripravljanje in sprejemanje dolgoročnih planov je obvezno za samoupravne interesne skupnosti, ki opravljajo dejavnosti ali zadeve posebnega družbenega pomena ter za
SR Slovenijo in občine ter mestne in regionalne skupnosti kot posebne družbenopolitične
skupnosti.
(2) S predpisom skupščine družbenopolitične skupnosti se lahko po potrebi obveznost
dolgoročnega planiranja razširi tudi na druge
nosilce planiranja.
25. člen
(1) Za postopek pri pripravljanju in sprejemanju dolgoročnega plana se smiselno uporabljajo določbe zveznega in tega zakona o
postopku pri pravljanju in sprejemanju srednjeročnega plana.
(2) Z odlokom skupščine družbenopolitične skupnosti o pripravi dolgoročnega plana
se podrobneje določijo postopki za pripravljanje in sprejemanje dolgoročnega plana.
26. člen
(1) Gospodarske zbornice in splošna združenja v skladu s svojo vlogo in funkcijo sodelujejo pri družbenem planiranju tako, da dajejo pobude za samoupravno sporazumevanje
in o temeljih plana, posredujejo informacije o
razvoju ter nudijo drugo strokovno pomoč pri
izdelavi, sprejemanju in izvajanju planov samoupravnih organizacij in skupnosti ter pri
njihovem povezovanju za zagotovitev usklajenega poteka družbene reprodukcije.
(2) Gospodarske zbornice in splošna združenja spremljajo gospodarska gibanja, analizirajo poslovne rezultate, posredujejo informacije o stanju na tržišču, obveščajo o razvoju tehnologije ter koordinirajo sodelovanje
organizacij združenega dela s področja gospodarstva, z ustreznimi izobraževalnimi, raporočevalec

ziskovalnimi in drugimi strokovnimi organizacijami.
(3) Gospodarske zbornice sodelujejo z organi družbenopolitičnih skupnosti za planiranje pri oblikovanju skupnih interesov in ciljev
družbenih planov družbenopolitičnih skupnosti in v skladu s svojimi pravicami in dolžnostmi prevzemajo tudi organizacijske obveznosti za pripravljanje in uresničevanje dogovorov o temeljih planov družbenopolitičnih
skupnosti.
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27. člen
(1) SPlošna združenja in Gospodarska
zbornica Slovenije sodelujejo pri družbenem
planiranju zlasti glede ustvarjanja pogojev za
dviganje produktivnosti dela in racionalizacije proizvodnih stroškov. V ta namen sodelujejo pri programski usmeritvi proizvodnih skupin, pri pospeševanju specializacije in delitve
dela, pri razvijanju mednarodnih ekonomskih
odnosov in organiziranem nastopanju na zunanjih tržiščih, da bi zagotovili usklajeno delovanje in razvoj vseh elementov družbene
reprodukcije, ki so odločilnega pomena za
skladno gibanje denarnih in blagovnih tokov
in cen ter povezovanje v družbeni reprodukciji in ustvarjanje skupnega prihodka in dohodka.
(2) Gospodarska zbornica Slovenije sodeluje tudi pri ugotavljanju, pripravi in usklajevanju razvojnih možnosti za nadaljnji in skladnejši razvoj slovenskega in jugoslovanskega
gospodarstva.
28. člen
(1) Družbenopolitične organizacije sodelujejo pri družbenem planiranju v skladu s cilji
in nalogami, ki jih določa njihov statut.
(2) Za učinkovito uveljavljanje in razvijanje
družbenega planiranja ter omogočanje usklajenega in sočasnega delovanja vseh nosilcev
in udeležencev v pripravah planov prevzema
4 Socialistična zveza delovnega ljudstva skupaj
z Zvezo sindikatov in gospodarskimi zbornicami naloge koordinatorja družbenopolitične
aktivnosti pri oblikovanju planov, s ciljem, da
se omogočijo možnosti za neposredno izražanje in usklajevanje samoupravnih interesov
nosilcev planiranja v procesih pripravljanja in
sprejemanja planov v organizacijah združenega dela, krajevnih skupnostih, samoupravnih interesnih skupnostih, drugih samoupravnih organizacijah in skupnostih ter v družbenopolitičnih skupnostih.
(3) Sindikat sodeluje pri družbenem planiranju s tem:
- da daje pobude za samoupravno sporazumevanje in dogovarjanje o temeljih planov;
- da se udeležuje sporazumevanja in dogovarjanja pri določanju osnov in meril za
pridobivanje in razporejanje dohodka.
(4) Sindikat je nosilec družbenopolitične
aktivnosti pri planiranju v temeljnih organizacijah; udeležuje se sporazumevanja in dogovarjanja pri določanju osnov in meril za pridobivanje in razporejanje dohodka ter glede
drugih pogojev za delo in življenje delavcev v
temeljnih organizacijah in krajevnih skupnoXXV
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stih, pomembnih za uresničevanje družbene
funkcije sindikata.
(5) Če se z dogovorom o temeljih plana
določajo naloge, ki so pomembne za uresriK
čevanje družbene funkcije sindikata, je sindi-e
kat udeleženec v dogovoru o temeljih plana.

K« Planski akti, njihova priprava
in sprejemanje
1. PLANSKI AKTI
29. člen
Temeljni planski akti, ki se sprejemajo kot
srednjeročni akti so:
1. smernice za družbeni plan družbenopolitične skupnosti;
2. temelji plana temeljne organizacije;
3. samoupravni sporazum:
- o temeljih plana samoupravne organizacije oziroma skupnosti;
- o temeljih skupnega plana,
- o usklajevanju planov;
4. dogovor:
- o temeljih plana družbenopolitične skupnosti,
- o skupnih temeljih planov družbenopolitičnih skupnosti;
5. plan samoupravne organizacije oziroma
skupnosti; skupni plan samoupravnih organizacij oziroma skupnosti;
6. družbeni plan družbenopolitične skupnosti.
30. člen
(1) Smernice za družbeni plan družbenopolitične skupnosti opredeljujejo izhodišča,
skupne cilje, usmeritve in okvire družbene
politike za naslednje plansko obdobje. Smernice opredeljujejo tudi vprašanja, ki so temeljni pogoj za uresničevanje skupnih interesov in politike družbenega razvoja v obdobju,
za katero se sprejema plan.
(2) Smernice za plan upoštevajo analizo in
skupno ocenjene možnosti družbenega razvoja kot strokovno analitično osnovo, ki ima
zlasti naslednje sestavine:
- analizo dosedanjega družbenega razvoja, z opredelitvijo nerešenih problemov in njihovih vzrokov;
- projekcijo nadaljevanja dosedanjih razvojnih značilnosti, z analizo problemov, ki jih
zaradi takšnega razvoja pričakujemo v naslednjem planskem obdobju;
- različne možnosti družbenega razvoja in
potrebne ukrepe za njihovo uresničevanje.
(3) Oceni možnosti družbenega razvoja se
priloži dokumentacijsko in drugo gradivo, ki
je pomembno za razumevanje te ocene.
31. člen
Temelji plana temeljne organizacije so
osnova in materialna podlaga za razvoj temeljne organizacije ter skupnih interesov in
potreb delavcev, ki jih uresničujejo v temeljni
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organizaciji, in predlaga za prevzemanje obveznosti, pravic in odgovornosti delavcev temeljne organizacije v vseh oblikah sporazumevanja in dogovarjanja z delavci, delovnimi
ljudmi in občani v drugih samoupravnih organizacijah in skupnostih ter z družbenopolitičnimi skupnostmi.
32. člen
(1) Temelji plana temeljne organizacije so
zasnovani na smernicah za plan temeljne organizacije in na elementih za sklepanje samoupravnih sporazumov in dogovorov o temeljih plana.
(2) Smernice za plan temeljne organizacije
so zasnova temeljnih ciljev in interesov delavcev, ki naj bi jih v planskem razdobju s svojo
dejavnostjo dosegli pri ustvarjanju dohodka z
uresničevanjem osnovne dejavnosti temeljne
organizacije ter pri razvoju gospodarskih, socialnih, prostorskih obrambno varstvenih in
drugih pogojev dela in življenja, ki se uresničujejo v temeljni organizaciji.
(3) Z elementi za sklepanje samoupravnih
sporazumov o temeljih plana delavci temeljne
organizacije opredeljujejo interese, potrebe
in naloge, ki jih uresničujejo v delovni organizaciji, sestavljeni organizaciji združenega dela oziroma v drugi obliki združenega dela in
sredstev, na področju delitve dela, medsebojnih pravic in obveznosti pri pridobivanju dohodka ter materialne in finančne obveznosti
za uresničevanje teh skupnih interesov, potreb in nalog. Elementi za sklepanje samoupravnih sporazumov in dogovorov o temeljih
plana opredeljujejo tudi interese, potrebe, naloge in okvire za materialne in finančne obveznosti gospodarskega, socialnega, prostorskega in obrambno-varstvenega značaja, ki
jih temeljna organizacija usklajuje s samoupravnimi interesnimi skupnostmi, krajevnimi
skupnostmi ter z drugimi samoupravnimi organizacijami in skupnostmi.
(4) Z elementi za sklepanje samoupravnih
sporazumov in dogovorov o temeljih planov
se določajo tudi interesi, naloge in obveznosti
ter potrebe glede rabe in gospodarjenja s
prostorom, varstva in zboljšanja življenjskega
okolja ter organizacije in opremljenosti širšega prostora v skladu s predvidenim razvojem
in primernostjo prostora.
(5) Določbe tega člana se smiselno uporabljajo tudi za pripravo smernic za plan in
elementov za samoupravno sporazumevanje
o temeljih plana krajevne skupnosti.
33. člen
(1) S temelji plana temeljne organizacije
delavci temeljne organizacije določajo:
- planirani dohodek temeljne organizacije
z njegovo strukturo, upoštevajoč kazalce za
izkazovanje dohodka po zakonu o združenem
delu;
- pravice, obveznosti in odgovornosti za
ustvarjanje prihodka temeljne organizacije v
vseh oblikah druženega dela in sredstev;
- temeljna razmerja glede razporejanja dohodka za osebne dohodke, skupno in splošno
poročevalec
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porabo, razširitev materialne osnove dela in
rezerve;
- pravice, obveznosti in odgovornosti materialnega in finančnega značaja,
(2) Pravice, obveznosti in odgovornosti
materialnega in finančnega značaja, ki so za^snovane na elementih za sklepanje samoupravnih sporazumov in dogovorov o temeljih
planov se nanašajo zlasti;
- na pogoje in način pridobivanja dohodka
v temeljni organizaciji;
- na obseg in pogoje oblikovanja, združevanja ter uporabe sredstev, namenjenih za
razširitev materialne osnove dela v temeljni
organizaciji, delovni organizaciji, banki ali v
drugih oblikah združevanja dela in sredstev
(planirana akumulacija);
- na osnove in način zadovoljevanja skupnih potreb delavcev v temeljni organizaciji, v
organizacijah, s katerimi je temeljna organizacija neposredno združena, v krajevni skupnosti in v samoupravnih interesnih skupnostih;
- na obseg izločanja oziroma združevanja
sredstev iz dohodka in čistega dohodka ter iz
osebnih dohodkov delavca temeljne organizacije zaradi zadovoljevanja skupnih potreb
delavcev po načelih svobodne menjave dela;
- na obseg izločanja sredstev iz dohodka
in čistega dohodka temeljne organizacije zaradi zadovoljevanja splošnih družbenih potreb, zagotavljanja socialne varnosti delavcev
ter za krepitev materialnih in finančnih rezerv;
- na obseg sredstev za zaposlovanje novih
delavcev ter za zboljševanje izobrazbene ravni zaposlenih delavcev;
- na obseg in pogoje združevanja sredstev
v samoupravnih interesnih skupnostih materialne proizvodnje zaradi razširitve materialne
osnove dela;
- na obseg izvoza in uvoza blaga in storitev, oblike gospodarskega sodelovanja, na
pravice in obveznosti temeljne organizacije
pri razpolaganju z lastnimi in drugimi deviznimi sredstvi, zadolževanje v tujini, kreditiranje
v tujini, prenos znanja in tehnologije, razvoj
organiziranosti zunanjetrgovinske dejavnosti
ter regionalno usmeritev vseh oblik ekonomskih odnosov s tujino;
- na osnove in obseg zadovoljevanja potreb po naravnih virih na obseg sredstev za
pridobivanje in opremljanje zemljišč za planirani razvoj ter za sanacijo in preprečevanje
škodljivih vplivov na okolje;
- na druge naloge glede gospodarjenja s
prostorom ter glede varstva in zboljšanja življenjskega okolja;
- na obveznosti za izvrševanje nalog s področja ljudske obrambe, varnosti in družbene
samozaščite.
34. člen
(1) Samoupravni sporazum o temeljih plana samoupravne organizacije oziroma skupnosti je planski akt, s katerim delavci v temeljni organizaciji z delavci v drugih temeljnih
organizacijah, ki so se z njimi združili oziroma
povezali v samoupravno organizacijo oziroma
skupnost, določajo na podlagi temeljev plana
poročevalec

za plansko obdobje skupne naloge razvoja ter
medsebojne pravice, obveznosti in odgovornostima njihovo uresničevanje.
(a^i Samoupravni sporazum o temeljih plana-določa izvajalce posameznih nalog, medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti
materialnega in finančnega značaja udeležencev ter njihove konkretne obveznosti glede ustvarjanja in razporejanja dohodka ter
razpoložljivih sredstev za izvrševanje nalog, ki
so jih posamezni udeleženci sprejeli v zvezi z
uresničevanjem samoupravnih sporazumov o
temeljih planov ter dogovorov o temeljih planov in sprejete ekonomske politike, opredeljene v družbenem planu.
(3) S samoupravnim sporazumom o temeljih plana se določata tudi način spremljanja
njegovega izvajanja in organ, ki je za to odgo^
voren.
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35. člen
Samoupravni sporazum o temeljih plana
delovne organizacije, sestavljene organizacije in drugih oblik združevanja dela in sredstev, v katerih delavci temeljnih organizacij
združujejo delo in sredstva, določa za plansko obdobje skupne naloge za uresničevanje
ciljev, zaradi katerih je bila samoupravna organizacija oziroma skupnost ustanovljena, ter
obveznosti in naloge temeljnih organizacij za
njihovo uresničevanje.
36. člen
(1) Samoupravni sporazum o temeljih
skupnega pJana sklenejo organizacije združenega dela, ki so trajneje delovno, poslovno ali
dohodkovno povezane za organiziranje družbene proizvodnje in ustvarjanje skupnega prihodka ter ustvarjanje skupnega dohodka, niso pa združene oziroma povezane v samoupravno organizacijo oziroma skupnost z lastnimi samoupravnimi organi.
(2) Samoupravni sporazum o temeljih
skupnega plana sklepajo tudi organizacije
združenega dela, če tako določata zvezni zakon in ta zakon. S tem sporazumom določajo
v skladu s samoupravnimi interesi, svojimi
možnostmi in predvidenim razvojem medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti ter
razmerja v združevanju dela in sredstev in pri
ustvarjanju in razporejanju skupaj ustvarjenega dohodka.
(3) Organizacija združenega dela lahko
sklene enega ali več samoupravnih sporazumov o temeljih skupnega plana. Obveznosti,
pravice in odgovornosti, prevzete s tem sporazumom, so sestavni del temeljev plana temeljne organizacije oziroma samoupravnega
sporazuma o temeljih plana organizacije
združenega dela.
37. člen
(1) Samoupravni sporazum o usklajevanju
planov sklenejo organizacije združenega dela, ki so med seboj povezane v procesu družbene reprodukcije, niso pa združene oziroma
povezane v samoupravno organizacijo oziroma skupnost z lastnimi samoupravnimi orgaXXVII
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ni. S tem sporazumom določajo v skladu s
skupnimi interesi, možnostmi in predvidenim
razvojem medsebojne pravice, obveznosti in
odgovornosti ter medsebojna razmerja glede
usklajevanja proizvodnje in opravljanja drugih dejavnosti po potrebah trga, glede delitve
dela in vključevanja v mednarodno delitev
dela ter drugih pogojev za delo in poslovanje.
(2) Organizacija združenega dela lahko
sklene enega ali več samoupravnih sporazumov o usklajevanju planov. Obveznosti, pravice in odgovornosti, prevzete s temi sporazumi, so sestavni del temeljev plana temeljne
organizacije oziroma samoupravnega sporazuma o temeljih plana, organizacije združenega dela.
(3) Določba prvega odstavka tega člena se
smiselno uporablja tudi za sklepanje samoupravnih sporazumov o usklajevanju planov
samoupravnih interesnih skupnosti.
38. člen
(1) Dogovor o temeljih plana družbenopolitične skupnosti je planski akt, s katerim se
udeleženci v skladu s smernicami družbenopolitične skupnosti dogovorijo o svojih obveznostih, pravicah in nalogah, ki so skupnega pomena za razvoj družbenopolitične skupnosti.
(2) Dogovor o temeljih plana družbenopolitične skupnosti temelji na Samoupravnih sporazumih o temeljih plana samoupravnih organizacij in skupnosti in drugih sporazumih iz
29. člena tega zakona ter na temeljih plana
temeljne organizacije, kadar temeljna organizacija v dogovoru o temeljih plana neposredno prevzema obveznosti. Dogovor vsebuje
materialne, kadrovske, finančne, normativne
in druge pravice in obveznosti udeležencev
glede izvajanja dogovorjenih nalog skupnega
pomena. Dogovor vsebuje tudi organizacijske
in druge ukrepe, zlasti glede razvoja gospodarske infrastrukture, sprememb v strukturi
gospodarstva, razvoja družbenih dejavnosti
in glede drugih nalog, ki so opredeljene kot
osnovne naloge v obdobju, za katero se sklene dogovor, in od katerih je v največji meri
odvisno uresničevanje v družbenem planu
določene razvojne, ekonomske in socialne in
prostorske politike.
(3) Dogovor lahko zajema tudi načela za
združevanje sredstev ter merila, ki jih bodo
udeleženci upoštevali pri svojih odločitvah v
zvezi z uresničevanjem družbenega plana.
(4) Izvršni svet skupščine družbenopolitične skupnosti je pri oblikovanju dogovora odgovoren skupščini družbenopolitične skupnosti za izvajanje politike, določene s smernicami za Dlan družbenoDolitične skuDnosti.
kot udeleženec dogovora pa je odgovoren
tudi za izvajanje nalog, ki jih je z dogovorom
prevzel.
39. člen
Podlaga za dogovarjanje o temeljih plana
družbenopolitične skupnosti so zlasti:
- smernice za pripravo družbenega plana
družbenopolitične skupnosti;
- elementi temeljnih organizacij, ki z dogo-
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vorom neposredno prevzemajo obveznosti;
- elementi temeljnih organizacij, ki se usklajujejo v samoupravnem sporazumu o temeljih plana različnih oblik združevanja dela
in sredstev;
- elementi v zvšzi z organiziranjem dejavnosti v prostoru in rabo prostora, ki jih pripravijo temeljne organizacije ter krajevne skupnosti in uskladijo v samoupravnih interesnih
skupnostih;
- elementi temeljnih organizacij in krajevnih skupnosti za področje splošne ljudske
obrambe, varnosti in družbene samozaščite
na podlagi posebnega dogovora.
40. člen
(1) Z dogovorom o temeljih plana družbenopolitične skupnosti lahko temeljna organizacija sprejme tudi posebne obveznosti, ki so
pomembne za družbeni razvoj ter za usklajenost družbene reprodukcije.
(2) Posebne obveznosti in naloge posameznih organizacij združenega dela in drugih
samoupravnih organizacij in skupnosti za
uresničevanje skupnih interesov in ciljev v
obdobju, za katero se sprejme plan družbenopolitične skupnosti, se smejo z dogovori o
temeljih tega plana določati le na podlagi
soglasja teh organizacij in skupnosti.
(3) Samo skušščine družbenopolitičnih
skupnosti smejo v mejah svojih ustavnih pristojnosti določati temeljnim organizacijam in
drugim samoupravnim organizacijam in
skupnostim planske obveznosti brez njihovega soglasja.
41. člen
(1) Pri pripravi dogovora o temeljih plana
družbenopolitična skupnost upošteva tudi
obveznosti, ki jih je prevzela v dogovoru o
skupnih temeljih planov z eno ali več družbenopolitičnimi skupnostmi.
(2) Z dogovorom o skupnih temeljih planov
prevzemajo družbenopolitične skupnosti, v
skladu s svojimi interesi, naloge in obveznosti, ki so pomembne za skladno delovanje in
razvoj pogojev družbene reprodukcije na gospodarskem, socialnem, kulturnem, prostorskem in obrambnem področju;
(3) Družbenopolitična skupnost lahko sklene enega ali več dogovorov o skupnih temeljih planov.
(4) Za postopek sprejmanja dogovora o
skupnih temeljih planov se smiselno uporabljajo določbe zveznega zakona in tega zakona
o postopku sprejemanja dogovora o temeljih
plana.
42. člen
Z dogovorom o temeljih plana družbenopolitične skupnosti določijo udeleženci organ,
ki tekoče spremlja izvajanje nalog in obveznosti, sprejetih z dogovorom, obravnava pobude izvršnega sveta skupščine družbenopolitične skupnosti in drugih udeležencev dogovora za njegove spremembe in dopolnitve ter
v zvezi s tem daje pobude za spremembe in
dopolnitve družbenega plana družbenopoliporočevalec

tične skupnosti, daje pobudo za skupne in
posamične ukrepe za zagotovitev izvajanja
dogovora, razpravlja o odgovornosti in materialnih posledicah neizvajanja obveznosti ter
obravnava pobude za spremembo samoupravnega sporazuma o temeljih plana, kolikor se nanašajo na sprejete dogovore.
43. člen
Plan samoupravne organizacije in skupnosti je planski akt, s katerim delavci, delovni
ljudje in občani uresničujejo razvoj socialističnih samoupravnih družbenoekonomskih
odnosov, usmerjajo razvoj proizvajalnih sil in
razvijajo materialno podlago združenega dela, zagotavljajo povečanje produktivnosti dela, izboljšujejo izobrazbeno in zaposlitveno
sestavo, socialno in materialno varnost delavcev in delovnih ljudi; določajo smotrno rabo
in gospodarjenje s prostorom in naloge s področja varstva življenjskega okolja ter ustvarjajo materialne in druge pogoje za razvoj
splošne ljudske obrambe, varnosti in družbene samozaščite.
44. člen
Plan samoupravne organizacije in skupnosti, v kateri temeljne organizacije združujejo
delo in sredstva, temelji na samoupravnih
sporazumih o temeljih njihovega plana ter
določa za plansko obdobje skupne naloge za
uresničevanje ciljev, zaradi katerih je bila
ustanovljena samoupravna organizacija oziroma skupnost ter obveznosti in naloge temeljne organizacije za njihovo uresničevanje.
45. člen
(1) V plan samoupravne organizacije in
skupnosti se vnesejo obveznosti nosilcev
družbenega planiranja iz temeljev plana temeljne organizacije in iz samoupravnih sporazumov o temeljih planov samoupravnih organizacij in skupnosti in dogovorov o temeljih
planov družbenopolitičnih skupnosti oziroma
iz zakona in na njem temelječih odlokov
skupščin družbenopolitičnih skupnosti.
(2) Plan samoupravne organizacije in
skupnosti določa tudi ukrepe za uresničevanje s samoupravnimi sporazumi in dogovori o
temeljih plana prevzetih pravic, obveznosti in
odgovornosti.
46. člen
Skupni plan je planski akt, ki ga sprejemajo
organizacije združenega dela na podlagi sklenjenega samoupravnega sporazuma o temeljih skupnega plana.
47. člen
(1) Družbeni plan družbenopolitične skupnosti je planski akt, s katerim zagotavljajo
delavci, delovni ljudje in občani v družbenopolitični skupnosti, v skladu z njenimi ustavnimi pravicami in dolžnostmi, uresničevanje
socialističnih samoupravnih družbenoekonomskih odnosov in skupne politike družbenega razvoja ter pogoje za skladnost odnosov
poročevalec

v družbeni reprodukciji.
(2) Družbeni plan družbenopolitične skupnosti vsebuje cilje ter skupne interese družbenega razvoja družbenopolitične skupnosti,
določene z enim ali več dogovori o temeljih
njenega plana, ter obveznosti, ki so jih prevzele posamezne samoupravne organizacije in
skupnosti na podlagi svojega soglasja v dogovorih o temeljih planov kot svojo obveznost.
(3) Družbeni plan družbenopolitične skupnosti vsebuje usmeritve in okvire za uferepe
ekonomske politike in druge ukrepe, ki jih
organi družbenopolitičnih skupnosti skladno
s svojimi ustavnimi pravicami in dolžnostmi
sprejemajo, da uresničujejo na enotnem jugoslovanskem trgu usklajene skupne interese
in cilje samoupravnih organizacij in skupnosti
ter družbenopolitičnih skupnosti.
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2. POSTOPEK PRI SPREJEMANJU
PLANA
48. člen
Plani samoupravnih organizacij in skupnosti se sprejemajo po postopku, ki ga določata
zvezni zakon in ta zakon, ob uporabi enotne,
obvezne metodologije in minimuma enotnih
obveznih kazalcev ter na osnovi analiz dosedanjega razvoja in možnosti razvoja v prihodnjem obdobju.
49. člen
Oblikovanje in sprejemanje planskih aktov
v postopku družbenega planiranja si sledi,
upoštevajoč načelo sočasnega planiranja, po
naslednjem zaporedju:
1. sprejemanje odlokov družbenopolitičnih
skupnosti oziroma sklepov samoupravnih organizacij in skupnosti o pripravi planov;
2. določanje smernic za družbeni plan
družbenopolitične skupnosti;
3. določanje smernic za plan temeljne organizacije in elementov za sklepanje samoupravnih sporazumov in dogovorov o temeljih
planov kot predhodne faze sprejemanja temeljev plana temeljne organizacije; določanje
smernic za plan in elementov za sklepanje
samoupravnega sporazuma o temeljih plana
krajevne skupnosti;
4. usklajevanje elementov in oblikovanje
samoupravnih sporazumov in dogovorov o
temeljih planov samoupravnih organizacij in
skupnosti ter družbenopolitičnih skupnosti;
5. sprejemanje temeljev plana temeljnih organizacij ter sklepanje samoupravnih sporazumov o temeljih planov samoupravnih organizacij in skupnosti, sprejemanje dogovorov o
temeljih plana družbenopolitičnih skupnosti
ter osnutkov plana družbenopolitičnih skupnosti;
6. sprejemanje planov samoupravnih organizacij in skupnosti ter družbenopolitičnih
skupnosti.
XXIX
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50. člen
(1) Odlok o pripravljanju družbenega plana
družbenopolitične skupnosti sprejme skupščina družbenopolitične skupnosti na predlog njenega izvršnega sveta.
(2) Odlok skupščine družbenopolitične
skupnosti o pripravi družbenega plana določa:
- roke, do katerih morajo posamezni nosilci planiranja na območju družbenopolitičnih
skupni^ti izvršiti vmesne faze planskega postopka, da bi bilo možno pravočasno usklajevanje in medsebojno dogovarjanje med njimi;
- rok, v katerem mora izvršni svet skupščine družbenopolitične skupnosti predložiti
skupščini osnutek oziroma predlog drUžbe^
nega plana;
- naloge in odgovornosti izvršnega sveta
skupščine družbenopolitične skupnosti v zvezi s postopki planiranja in pripravo planskih
aktov samoupravnih organizacij in skupnosti
v tej družbenopolitični skupnosti.
(3) Z odlokom iz prejšnjega odstavka se
lahko določijo tudi organizacijske in druge
naloge, pomembne za pripravo plana.
51. člen
(1) Skupščina družbenopolitične skupnosti
sprejme smernice za plan družbenopolitične
skupnosti za naslednje obdobje vsaj leto dni
pred potekom zadnjega leta tekočega srednjeročnega plana te skupnosti.
(2) Smernice za plan družbenopolitične
skupnosti predlaga skupščini družbenopolitične skupnosti njen izvršni svet.
52. člen
(1) Za pripravo družbenega plana družbenopolitične skupnosti je odgovoren izvršni
svet skupščine družbenopolitične skupnosti.
(2) Izvršni svet določi delovni program pripravljanja družbenega plana; organizira in
umserja delo organov in služb družbenopoli-'
tične skupnosti v postopku pripravljanja plana; zagotavlja dogovarjanje o temeljih plana;
določa, kdo naj v imenu družbenopolitične
skupnosti sodeluje v dogovarjanju; usmerja
in usklajuje delo ter skrbi za usklajevanje obveznosti, ki se določajo z dogovori o temeljih
plana.
53. člen
(1) Izvršni svet je odgovoren, da se pravočasno določi delovni program pripravljanja
družbenega plana in opravijo vsa dejanja, ki
so nujna za dogovarjanje o temeljih plana,
kakor tudi za pripravo in pravočasno predložitev osnutka oziroma predloga družbenega
plana družbenopolitičnih skupnosti.
(2) V delovnem programu pripravljanja
družbenega plana izvršni svet v sodelovanju z
ustrezno raziskovalno skupnostjo posebej
opredeli raziskave, potrebne za pripravo
plana.
(3) Delovni program pripravljanja družbenega plana družbenopolitične skupnosti določa: organe, ki so odgovorni za pripravo analize razvoja v preteklem obdobju in razvojnih
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možnosti v obdobju, za katero se sprejema
plan, ter drugega analitično-dokumentacijskega gradiva; roke, v katerih mora biti gradivo poslano vsem udeležencem v postopku
dogovarjanja o temeljih plana in drugim nosilcem planiranja.v družbenopolitični skupnosti; naloge in obveznosti organov in služb pri
pripravi in strokovnem usklajevanju planskih
aktov v postopku dogovarjanja ter roke za
njihovo izpolnitev.
(4) Delovni program pripravljanja družbenega plana družbenopolitične skupnosti se
določi v dogovoru z ustrezno gospodarsko
zbornico in ustrezno organizacijo zveze sindikatov in Socialistične zveze delovnega ljudstva.
54. člen
Sklep o pripravi plana samoupravne organizacije oziroma skupnosti sprejme delavski
svet organizacije združenega dela oziroma
ustrezen organ upravljanja druge samoupravne organizacije in skupnosti na predlog organa samoupravne organizacije oziroma skupnosti, ki ga določa njen statut.
55. člen
S sklepom o pripravi plana samoupravne
organizacije oziroma skupnosti se določi organ, ki je odgovoren za pripravo njenega plana in rok, v katerem mora predložiti predlog
plana. S tem sklepom se lahko določijo tudi
druge zadeve, pomembne za pripravljanje samoupravnega sporazuma o temeljih plana in
plana samoupravne organizacije oziroma
skupnosti.
56. člen
(1) Organ, ki je odgovoren za pripravo plana samoupravne organizacije oziroma skupnosti, določi delovni program pripravljanja
plana, organizira in usmerja delo organov in
služb samoupravne organizacije oziroma
skupnosti v postopku priprave plana, zagotavlja samoupravno sporazumevanje o temeljih plana, določa kdo naj v imenu samoupravne organizacije oziroma skupnosti sodeluje
pri samoupravnem sporazumevanju, usmerja
in usklajuje delo teh organov ter zagotavlja
usklajevanje obveznosti, ki so določene v samoupravnih sporazumih o temeljih planov samoupravne organizacije oziroma skupnosti.
(2) Organ iz prejšnjega odstavka je odgovoren za pravočasno določitev delovnega
programa pripravljanja plana samoupravne
organizacije oziroma skupnosti ter za vsa dejanja, ki so nujna za samoupravno sporazumevanje o temeljih planov, kakor tudi za pripravljanje in pravočasno predložitev predloga
plana.
57. člen
Delovni program pripravljanja plana samoupravne organizacije oziroma skupnosti določa organe oziroma organizacije, ki so odgovorne za pripravo analize razvoja v preteklem
obdobju in razvojnih možnosti v obdobju, za
katero se sprejema plan, ter drugega analitičporočevalec

no-dokumentacijskega gradiva, roke, v katerih mora biti gradivo poslano vsem udeležencem v postopku samoupravnega sporazumevanja o temeljih plana, obveznosti organov in
služb v postopku samoupravnega sporazumevanja ter roke za izpolnitev teh obveznosti.
58. člen
(1) Organi upravljanja in drugi organi organizacij združenega dela in drugih samoupravnih organizacij in skupnosti ter pristojni organi družbenopolitičnih skupnosti, gospodarske zbornice in sindikat so dolžni v okviru
svojih pravic in odgovornosti pravočasno
sprožiti, organizirati in usmerjati pripravljanje
samoupravnih sporazumov o temeljih planov
samoupravnih organizacij in skupnosti oziroma dogovorov o temeljih planov družbenopolitičnih skupnosti, dajati v fazi njihovega pripravljanja nosilcem družbenega planiranja
ustrezne predloge za usklajevanje posameznih planov z bistvenimi skupnimi oziroma
družbenimi potrebami, interesi in cilji.
(2) Organi iz prejšnjega odstavka so dolžni
poskrbeti, da se opravijo potrebne analize in
raziskave, da so delavci, delovni ljudje in občani in družbenopolitične organizacije obveščeni o dejstvih in podatkih, ki so potrebni za
pripravljanje, sprejemanje in uresničevanje
planov.
59. člen
(1) Organ upravljanja in drugi pooblaščeni
organi samoupravne organizacije oziroma
skupnosti ter pristojni organi družbenopolitične skupnosti zagotavljajo potrebne raziskave pogojev in možnosti za razvoj samoupravnih organizacij in skupnosti ter družbenopolitičnih skupnosti, skrbijo za izdelavo
analitično-dokumentacijskega gradiva, ki je
potrebno za pripravo plana samoupravne organizacije in skupnosti oziroma družbenega
plana družbenopolitične skupnosti, in ukrepajo za stalno medsebojno obveščanje z drugimi samoupravnimi organizacijami in skupnostmi, s katerimi so povezane v procesu
družbene reprodukcije, oziroma z drugimi
družbenopolitičnimi skupnostmi.
(2) Organ, ki je odgovoren za pripravo plana, je dolžan ob pripravah samoupravnih sporazumov in dogovorov o temeljih planov poskrbeti, da so pravočasno na razpolago strokovno utemeljeni predlogi glede bistvenih
vprašanj, zlasti glede politike razvoja, ki jih ti
sporazumi oziroma dogovori rešujejo, in da
možne inačice ovrednoti.
60. člen
Organ upravljanja in drugi pooblaščeni organi samoupravne organizacije oziroma
skupnosti in družbenopolitične skupnosti sodelujejo pri pripravljanju dogovorov o temeljih plana.
Izvršni svet skupščine družbenopolitične
skupnosti obvešča skupščino družbenopolitične skupnosti v rokih, ki jih ona določa,
kako poteka dogovarjanje o temeljih plana in
o drugih vprašanjih v zvezi s pripravljanjem
poročevalec

družbenega plana, ter se pri pripravljanju ravna po njenih usmeritvah, priporočilih in sklepih.
61. člen
(1) Plan samoupravne organizacije oziroma skupnosti pripravlja organ, ki je odgovoren za njegovo pripravo, na podlagi temeljev
plana in samoupravnih sporazumov o temeljih plana samoupravne organizacije oziroma
skupnosti.
(2) Plan samoupravne organizacije in
skupnosti sprejme delavski svet oziroma njemu ustrezni organ upravljanja na način, ki ga
določa samoupravni sporazum, statut in zakon.
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62. člen
Osnutek in predlog družbenega plana družbenopolitične skupnosti pripravlja izvršni svet
skupščine družbenopolitične skupnosti na
podlagi enega ali več dogovorov o temeljih
plana družbenopolitične skupnosti in ga
predloži skupščini družbenopolitične skupnosti.
63. člen
Družbeni plan družbenopolitične skupnosti
sprejme skupščina družbenopolitične skupnosti na podlagi poprej sklenjenih samoupravnih sporazumov in dogovorov o temeljih
plana.
3. PLAN! SAMOUPRAVNIH
ORGANIZACIJ IN SKUPNOSTI
A. Temeljna organizacija združenega
dela
64. člen
(1) Temeljna organizacija samostojno pripravlja in sprejema svoj plan ter pripravlja
elemente za samoupravni sporazum o temeljih plana delovne organizacije, sestavljene
organizacije združenega dela, samoupravne
interesne skupnosti in krajevne skupnosti ter
druge samoupravne organizacije in skupnosti, s katerimi je neposredno ali prek njene
delovne organizacije vežejo dohodek, združevanje dela in sredstev ter drugi interesi.
(2) Temeljna organizacija pripravlja tudi
elemente za dogovor o temeljih plana družbenopolitične skupnosti, kadar s tem dogovorom prevzema neposredne naloge in obveznosti.
65. člen
(1) Temelji plana temeljne organizacije se
sprejemajo v dveh fazah:
- na podlagi sklepa delavskega sveta o pripravi plana in analiz razvojnih možnosti določi delavski svet predlog smernic za pripravo
plana in elementov za sklepanje samoupravnih sporazumov in dogovorov o temeljih planov, o katerih razpravljajo in sklepajo delavci
na zboru delavcev;
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- na podlagi smernic in elementov, določenih na zboru delavcev, predlaga delavski svet
temelje plana temeljne organizacije. Pri tem
upošteva poročila delegatov delavskega sveta:
o rezultatih sporazumevanja v delovni organizaciji, sestavljeni organizaciji in v drugih samoupravnih organizacijah in skupnostih, v
bankah in drugih finančnih organizacijah in
skupnostih, v katerih združujejo svoja sredstva, in s krajevnimi skupnostmi, v katerih
delavci temeljne organizacije uresničujejo
skupne potrebe, upošteva pa tudi poročila o
rezultatih dogovarjanja o temeljih plana družbenopolitične skupnosti.
(2) Za strokovno utemeljenost in realnost
temeljev plana temeljne organizacije je odgovoren poslovodni organ.
(3) Temelje plana temeljne organizacije
sprejemajo delavci temeljne organizacije z referendumom.
66. člen
Poslovodni organi v organizacijah združenega dela in pristojni organi ter službe gospodarske zbornice in splošnih združenj, samoupravnih interesnih skupnosti in družbenopolitičnih skupnosti so dolžni dajati delavcem v
temeljni organizaciji analize razvojnih možnosti, druge strokovne podlage in podatke, ki
so pomembni za odločanje pri sprejemanju
temeljev plana temeljne organizacije in pri
sklepanju samouprvnih sporazumov oziroma
dogovorov o temeljih plana.
67. člen
(1) Če delavski svet temeljne organizacije
ne predloži delavcem temeljev plana do roka,
ki je določen s sklepom o pripravljanju plana,
lahko da zbor delavcev temeljne organizacije,
organ samoupravne delavske kontrole, sindikat, služba družbenega knjigovodstva, ali pristojni organ skupščine družbenopolitične
skupnosti pobudo občinski skupščini za začasne ukrepe družbenega varstva zoper temeljno organizacijo.
(2) Če delavci v temeljni organizaciji z referendumom ne sprejmejo temeljev plana temeljne organizacije do roka, ki je določen s
sklepom delavskega sveta o pripravljanju plana temeljne organizacije, delavski svet sprejme začasno odločitev o temeljih plana temeljne organizacije za obdobje največ 6 mesecev
in o tem obvesti skupščino občine in družbenega pravobranilca samoupravljanja.
(3) Družbeni pravobranilec samoupravljanja je v primerih iz tega člena dolžan predlagati skupščini družbenopolitične skupnosti
ustrezne ukrepe.
68. člen
Organ za pripravljanje plana pripravi predlog plana temeljne organizacije, ki ga sprejme
delavski svet, ko ugotovi, da je v skladu s
temelji plana temeljne organizacije.
69. člen
(1) Plan temeljne organizacije vsebuje zlasti medsebojne pravice, obveznosti in odgo-
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vornosti delavcev, ki so jih sprejeli v odnosih
samoupravnega sporazumevanja in dogovarjanja med seboj, z drugimi samoupravnimi
organizacijami in skupnostmi ter družbenopolitičnimi skupnostmi:
1. glede progama in organiziranja proizvodnje oziroma poslovanja, proizvodnih in
poslovnih stroškov, realizacije proizvodov in
storitev, raziskovanja in uvajanja nove tehnike
in tehnologije, organizacije dela in izrabe delovnega časa, produktivnosti dela in učinkovitosti poslovanja;
2. glede izvoza in uvoza blaga in storitev,
deviznih prilivov in odlivov, obsega zadolževanja v tujini oziroma akreditiranja tujine, regionalne in valutne usmeritve uvoza in izvoza,
višjih oblik gospodarskega sodelovanja organiziranosti zunanjetrgovinske dejavnosti in
razvoja kadrov doma in v tujini, združevanja
deviz, participacije pri skupno ustvarjenem
deviznem prihodku druge temeljne organizacije oziroma odstopanja deviz drugi temeljni
organizaciji, ki je sodelovala pri skupno
ustvarjenem deviznem prihodku;
3. glede pridobivanja dohodka in njegovega razporejanja, temeljnih elementov cen in
pogojev za menjavo oziroma opravljanje storitev, glede kreditov in pogojev za kreditiranje, združevanje dela in sredstev z drugimi
organizacijami in skupnostmi za skupno doseganje dohodka;
4. glede zagotavljanja pogojev za proizvodnjo oziroma za uresničevanje nalog (zagotavljanje prostora, surovin, energije in izkoriščanje zmogljivosti, investicij, osnovna in
obratna sredstva, ekonomičnost in smotrnost
pri uporabi sredstev za družbeno reprodukcijo) z združevanjem dela in sredstev z drugimi
temeljnimi in drugimi organizacijami združenega dela;
5. glede zagotavljanja varstva in zboljševanja življenjskega okolja (naravnih in z delom
ustvarjenih vrednot človekovega okolja);
6. glede izobraževanja in strokovnega izpopolnjevanja za opravljanje proizvodnih in
samoupravljalskih funkcij, zaposlenosti in zaposlovanja, razvoja in usposabljanja kadrov;
7. glede oblikovanja in izvajanja programa
raziskav, potrebnih za planiranje in uresničevanje razvojne politike;
8. glede reševanja stanovanjskih vprašanj,
družbene prehrane, zdravstvenega varstva,
otroškega varstva, počitka, rekreacije ter drugih delovnih in življenjskih potreb delavcev, ki
se uresničujejo v temeljni organizaciji ter v
krajevnih skupnostih in drugih samoupravnih
organizacijah in skupnostih;
9. glede obveznosti do drugih organizacij
ali skupnosti, s katerimi je združena ali povezana za skupno pridobivanje dohodka oziroma zadovogjevanja osebnih in skupnih ter
splošnih potreb in interesov v samoupravnih
interesnih skupnostih, krajevnih skupnostih
in družbenopolitičnih skupnostih;
10. glede načina obveščanja in informiranja o uresničevanju planskih nalog.
(2) Plan temeljne organizacije vsebuje tudi
naloge s področja ljudske obrambe, varnosti
in družbene samozaščite. Podrobnejšo razčlenitev teh nalog določa poseben akt.
poročevalec

70. člen
Plan temeljne organizacije določa politiko
in razmerja:
- glede pridobivanja celotnega prihodka
oziroma dohodka;
, r
- glede razporejanja celotnega prihodka oziroma dohodka in glede razporejanja čistega
dohodka;
71. člen
Z razmerji za razporejanje dohodka in čistega dohodka so dolžni delavci v temeljni organizaciji zagotoviti izpolnjevanje obveznosti, ki
jih je temeljna organizacija sprejela s temelji
plana temeljne organizacije, s samoupravnimi
sporazumi o temeljih plana v raznih oblikah
združevanja dela in sredstev ter z dogovori o
temeljih plana družbenopolitične skupnosti,
kadar z njimi sprejema konkretne materialne
obveznosti.
B. Delovna organizacija, sestavljena
organizacija združenega dela in
poslovna skupnost
72. člen
(1) Planiranje v delovni organizaciji zajema
pripravljanje in sprejemanje:
- samoupravnega sporazuma o temeljih
plana delovne organizacije,
- plana delovne organizacije.
(2) S temi akti delavci temeljnih organizacij
v sestavi delovne organizacije urejajo odnose
in vprašanja, ki so določena s samoupravnim
sporazumom o združitvi v delovno organizacijo.
73. člen
(1) Organ, ki je odgovoren za pripravljanje
plana delovne organizacije, določi delovni
program pripravljanja plana delovne organizacije; organizira in usmerja delo v postopku
priprave plana ter je odgovoren za pravočasno določitev delovnega programa in za strokovne podlage za oblikovanje elementov za
samoupravni sporazum o temeljih plana delovne organizacije.
(2) Predlog samoupravnega sporazuma otemeljih plana delovne organizacije določi
delavski svet delovne organizacije na podlagi
elementov za pripravljanje samoupravnih
sporazumov o temeljih plana, ki so jih sprejeli
delavci temeljnih organizacij, združenih v delovno organizacijo.
74. člen
Samoupravni sporazum o temeljih plana
delovne organizacije sklenejo delavski sveti
temeljnih organizacij, če so ti sporazumi v
skladu s temelji plana temeljnih organizacij.
75. člen
(1) Samoupravni sporazum o temeljih plana delovne organizacije vsebuje:
1. pravice, obveznosti in odgovornosti za
poročevalec

doseganje skupnega prihodka in skupnega
dohodka (dinarskega in deviznega), skupne
osnove za njegovo razporejanje in za razporejanje čistega dohodka za plansko obdobje;
2fci pravice in obveznosti iz skupnega poslovanja temeljnih organizacij na domačem in
tujem trgu;
3. pravice in obveznosti v zvezi z dogovorjeno delitvijo dela ter razširjanjem materialne
osnove dela, uvajanjem novih tehnologij in
raziskovalnih dosežkov, razširjanjem trga in
izobraževanjem pri izvajanju skupne proizvodne in razvojne usmeritve;
4. solidarnostne pravice in obveznosti pri
uresničevanju pravice dela z družbenimi
sredstvi in pravic iz dela.
(2) S samoupravnim sporazumom o temeljh plana se urejajo tudi:
- obveznosti in naloge pri izvajanju programa raziskav;
- obveznosti in naloge v zvezi z uresničevanjem sprejete kadrovske politike;
- pravice in obveznosti v zvezi z zagotavljanjem pogojev za delo delovne skupnosti;
- obveznosti in naloge v zvezi z urejanjem
prostora ter varstvom in zboljšanjem življenjskega okolja;
- skupne obveznosti pri ljudski obrambi,
varnosti in družbeni samozaščiti;
- druge skupne obveznosti pri zagotavljanju pogojev za delo in življenje delavcev.
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76. člen
S planom delovne organizacije zagotavljajo
temeljne organizacije v njeni sestavi na podlagi samoupravnega sporazuma o temeljih
plana delovne organizacije povezovanje in
uresničevanje svojih skupnih interesov pri delu in drugih skupnih interesov, stabilnost svojega dela in poslovanja ter skupno doseganje
in razporejanje dohodka, ustvarjanje pogojev
za razširjanje materialne osnove dela, uresničevanje pravice dela in drugih samoupravnih
pravic ter zadovoljevanje skupnih interesov in
potreb delovnih ljudi v sami delovni organizaciji ter v drugih samoupravnih organizacijah
in skupnostih.
77. člen
(1) Plan delovne organizacije sprejme njen
delavski svet potem, ko so ga poprej sprejele
temeljne organizacije v njeni sestavi na način,
ki ga določa njen statut.
(2) če eden ali več delavskih svetov temeljnih organizacij ne sprejme plana delovne organizacije, sprejme delavski svet delovne organizacije začasen plan in o tem obvesti občinsko skupščino in družbenega pravobranilca samoupravljanja. Začasen plan sprejme
delavski svet delovne organizacije največ za 6
mesecev.
(3) če organ, odgovoren za pripravljanje
plana ne pripravi predloga plana delovne organizacije, do roka, ki je določen s sklepom
delavskega sveta delovne organizacije, lahko
organ samoupravne delavske kontrole delovne organizacije, sindikat, služba družbenega
knjigovodstva, ustanovitelj delovne organizacije, oziroma pristojni organ skupščine družXXXIII
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benopolitične skupnosti da pobudo za začasne ukrepe družbenega varstva zoper delovno organizacijo.
(4) Družbeni pravobranilec samoupravljanja je dolžan v primerih iz tega člena predlagati skupščini družbenopolitične skupnosti
ustrezne ukrepe.
78. člen
Določbe tega zakona, ki se nanašajo na
plan temeljne organizacije se uporabljajo tudi
za plan delovne organizacije, ki nima v svoji
sestavi temeljnih organizacij.
79. člen
Določbe 72. do 77. člena tega zakona se
smiselno uporabljajo za planiranje v sestavljeni organizaciji združenega dela, kakor tudi
v poslovni skupnosti.
C. Zadruga in pogodbena organizacija
združenega deia
80. člen
Določbe 72. člena do 77. člena tega zakona
se smiselno uporabljajo tudi za planiranje v
kmetijski zadrugi in drugi organizaciji združenih kmetov ter v obrtni in drugi zadrugi.
81. člen
V kmetijski in drugi zadrugi se v skladu s
samoupravnim sporazumom oziroma pogodbo o združitvi v zadrugo in s statutom urejajo
s samoupravnimi sporazumi o temeljih plana
in s planom pravice in obveznosti glede pridobivanja in razporejanja dohodka in delitve
sredstev za osebne dohodke v zadrugi zaposlenih delavcev, kakor tudi način delitve dohodka, sorazmerno s prispevkom k temu dohodku, ki so ga dali kmetje oziroma delavci in
delovni ljudje s svojim delom in z združitvijo
svojih sredstev.
82. člen
S samoupravnim sporazumom o temeljih
plana in planom kmetijske zadruge se določijo tudi medsebojni odnosi, pravice in obveznosti glede:
1. programa, obsega in organiziranja skupne kmetijske proizvodnje;
2. pridobivanja, urejanja in zboljšeyanja
kmetijskih zemljišč ter varstva življenjskega
okolja;
3. skupne nabave in skupne uporabe kmetijskih priprav in kmetijske opreme, reprodukcijskega materiala za lastno in skupno kmetijsko proizvodnjo;
4. skupne graditve kmetijskih objektov in
njihove uporabe za kmetijsko proizvodnjo;
5. dejavnosti proizvodnih skupnosti in zadružnih enot;
6. skupne prodaje kmetijskih proizvodov;
7.. virov sredstev za zagotavljanje skupne in
individualne proizvodnje;
8. obveznosti pospeševalne službe v kemtiiski zadrugi;
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9. socialnega varstva individualnih kmetijskih proizvajalcev. S planom kmetijske zadruge se določajo tudi ukrepi za uresničevanje s
samoupravnim sporazumom o temeljih plana
kmetijske zadruge prevzetih pravic, obveznosti in odgovornosti.
83. člen
Kmetje, obrtniki in drugi delovni ljudje, ki
samostojno opravljajo dejavnost z osebnim
delom, z delovnimi sredstvi v lasti občanov, in
svoje delo in delovna sredstva združujejo neposredno, po zadrugi ali drugi obliki združevanja dela in sredstev ali v drugih oblikah
poslovnega sodelovanja z organizacijo združenega dela in z njo trajno sodelujejo, urejajo
s samoupravnim sporazumom o temeljih
skupnega plana oziroma s skupnim planom
način upravljanja skupnih zadev z delavci te
organizacije, skupaj odločajo o skupno doseženem dohodku in so skoraj udeleženi pri
njegovi delitvi ustrezno svojemu prispevku k
temu dohodku.
84. člen
(1) V pogodbeni organizaciji združenega
dela (v nadaljnjem besedilu: pogodbena organizacija) delovni človek in delavci s katerimi je združil v skladu z zakonom svoje delo in
sredstva, pripravljajo in sprejemajo elemente
za sklepanje samoupravnih sporazumov o temeljih plana in plan pogodbene organizacije.
(2) S planom pogodbene organizacije se za
plansko obdobje določajo v skladu s pogodbo o ustanovitvi pogodbene organizacije, s
samoupravnim sporazumom o združitvi v pogodbeno organizacijo in z zakonom:
- program obsega in organiziranja poslovanja,
- osnove in obveznosti za ustvarjanje celotnega prihodka pogodbene organizacije,
- razmerja in obveznosti glede razporejanja čistega dohodka na del, ki pripada poslovodji in na del, ki je družbena lastnina,
- razmerja in obveznosti glede razporejanja dohodka za osebne dohodke - posebej za
poslovodjo in posebej za delavce, s katerimi
je združil delo in sredstva - kakor tudi za
skupno in splošno porabo, razširitev materialne osnove dela in rezerve,
- amortizacija delovnih sredstev,
- obseg in namen sredstev za zboljšanje in
razširjanje materialne bsnove dela, kakor tudi
namen sredstev, ki jih poslovodja ponovno
združi v pogodbeni organizaciji,
- pogoji za uresničevanje nalog in aktivnosti na področju splošne ljudske obrambe, varnosti in družbene samozaščite.
(3) S planom iz prejšnjega odstavka se glede na potrebe in specifičnosti dejavnosti, ki jo
opravlja pogodbena organizacija, lahko določijo tudi druge zadeve.
(4) Elemente za sklepanje samoupravnih
sporazumov o temeljih plana in plan pogodbene organizacije sklepajo poslovodja in delavci z osebnim izjavljanjem v skladu z zakonom.
poročevalec

Č. Posebne določbe za določene
organizacije združenega dela
85. člen
Organizacije združenega dela, ki opravljajo
dejavnost na področju infrastrukture in so
med seboj povezane v procesu družbene reprodukcije, niso pa združene v skupnost, so
dolžne začeti postopek za sklepanje samoupravnih sporazumov oziroma dogovorov o
usklajevanju svojih planov, s katerimi urejajo
medsebojne obveznosti glede usklajevanja
svojih planov.
86. člen
(1) Organizacije združenega dela, ki se ukvarjajo s prometom blaga in storitev ter proizvajalne in druge organizacije združenega dela, s katerimi poslujejo in vzpostavljajo odnose na načelih sodelovanja in samoupravnega združevanja dela in sredstev v njegovem
okviru, urejajo s sklepanjem samoupravnih
sporazumov o temeljih skupnega plana, oziroma če ne sprejemajo skupnega plana, s
sklenitvijo samoupravnega sporazuma o usklajevanju planov, medsebojne obeznosti,
medsebojni vpliv na poslovno in razvojno politiko, prevzemajo skupen riziko, zagotavljajo
skupno odgovornost za razširjanje materialne
osnove in za večanje produktivnosti dela v
proizvodnji in prometu ter so udeležene pri
dohodku, doseženem s tem sodelovanjem,
glede na prispevek k njegovemu doseganju
oziroma glede na delovni prispevek in skupno
vložena sredstva (združevanje sredstev in
dela).
(2) Samoupravni sporazum o temeljih
skupnega plana med temeljno organizacijo,
ki se ukvarja s prometom blaga in storitev ter
proizvajalno organizacijo, vsebuje tudi določbe o delitvi skupnega prihodka, doseženega z
njunim sodelovanjem ter temelji na samoupravnem sporazumu o trajnejšem poslovnem sodelovanju na podlagi združevanja in
sredstev.
87. člen
(1) Organizacije združenega dela, ki se ukvarjajo z izvozom in uvozom, s prometom
blaga in storitev na debelo in z drugimi, v
zakonu določenimi posli blaga in storitev, ki
na podlagi zakona obvezno združujejo delo in
sredstva s proizvajalnimi in drugimi organizacijami združenega dela, s katerimi poslujejo,
skupaj dosegajo dohodek in ga delijo, sklepajo samoupravne sporazume o temeljih skupnega plana in sprejemajo skupen plan.
(2) Organizacija združenega dela iz prejšnjega odstavka, s samoupravnimi sporazumi
o temeljih plana določijo zlasti razvoj proizvodnih in prometnih zmogljivosti, izpopolnjevanje in zboljševanje proizvodov oziroma storitev, možnosti za njihov plasman, standarde
materialnih stroškov in merila za ugotavljanje
amortizacije, strukturo in način oblikovanja
cen ter druge splošne pogoje za prodajo proizvodov in storitev v skupnem poslovanju.
poročevalec

88. člen
(1) Če poslujejo organizacije združenega
dela na področju prometa blaga in storitev s
potrošniki na podlagi njihove udeležbe v dohodku, sklepajo z organizacijo potrošnikov
samoupravne sporazume o temeljih plana in z
njo sprejemajo plan.
(2) S sporazumi iz prejšnjega odstavka določijo zlasti razvoj trgovske mreže, asortiment, količino in kakovost blaga, medsebojna
razmerja glede določanja cen, pogoje in način prodaje blaga ter merila za udeležbo potrošnikov pri doseženem prihodku.

OPOMBE:

89. člen
(1) Ko organizacije združenega dela skupaj
z drugimi organizacijami oziroma Skupnostmi
sklepajo samoupravne sporazume o temeljih
skupnega plana, oziroma samoupravne sporazume o usklajevanju planov, lahko sporazumno oblikujejo skupno delovno telo za pripravo teh planskih dokumentov in za spremljanje njihovega uresničevanja.
(2) Za sprejemanje planov na podlagi sporazumov iz prejšnjega odstavka se uporabljajo določbe tega zakona o sprejemanju planov,
če ni s posebnim zakonom drugače določeno.
90. člen
Samoupravne organizacije in skupnosti in
druge oblike združevanja dela in sredstev, ki
so s samoupravnim sporazumom povezane v
skupnosti združenega dela za medsebojno
plansko in poslovno sodelovanje, usklajujejo
in zagotavljajo svoje proizvodne, delovne, poslovne in druge v reprodukciji povezane interese s samoupravnimi sporazumi o temeljih
skupnega plana in skupnim planom ali s samoupravnim sporazumom o usklajevanju planov.

D. Banke
91. člen
S planiranjem v bankah uresničujejo delavci temeljnih organizacij ter drugih samoupravnih organizacij in skupnosti (članic) svoje
interese in združujejo sredstva. V ta namen
sklepajo samoupravne sporazume o temeljih
plana bank v skladu s temelji plana svoje
temeljne organizacije oziroma s samoupravnimi sporazumi o temeljih plana samoupravnih organizacij in skupnosti v katere so združeni.
92. člen
Sklep o pripravljanju plana temeljne banke
sprejme zbor temeljne banke na predlog organa temeljne banke, ki ga določa njen statut.
93. člen
S sklepom o pripravljanju plana temeljne
banke se določi organ, ki je odgovoren za
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pripravljanje plana in rok, v katerem mora
predložiti predlog samoupravnega sporazuma o temeljih plana temeljne banke in predlog plana temeljne banke. S tem sklepom se
lahko določijo tudi druge zadeve, pomembne
za pripravljanje samoupravnega sporazuma o
temeljih plana temeljne banke in plana temeljne banke.

- naloge v zvezi z materialnim razvojem
temeljne banke ter program razvoja njene delovne skupnosti.

94. člen
Organ, ki je odgovoren za pripravljanje plana temeljne banke določi delovni program
pripravljanja plana temeljne banke, organizira
in usmerja delo v postopku priprave plana ter
je odgovoren za pravočasno določitev delovnega programa in za strokovne podlage za
oblikovanje elementov za samoupravni sporazum o temeljih plana temeljne banke ter za
pravočasno predložitev predloga plana.

98. člen
Plan temeljne banke sprejme zbor temeljne
banke na način in po postopku, ki ga določa
njen statut.

95. člen
(1) Elemente za samoupravni sporazum o
temeljih plana temeljne banke določajo delavci članic temeljne banke.
(2) Te elemente usklajujejo članice banke
na zboru temeljne banke, upoštevajoč smernice za družbeni plan družbenopolitične
skupnosti.
(3) Predlog samoupravnega sporazuma o
temeljih plana temeljne banke določi zbor
temeljne banke na podlagi elementov za pripravljanje samoupravnega sporazuma o temeljih plana temeljne banke.
96. člen
(1) S samoupravnim sporazumom o temeljih plana temeljne banke se članice temeljne
banke dogovorijo o skupnih interesih in ciljih,
o medsebojnih pravicah in obveznostih glede
združevanja dela in sredstev, o ustvarjanju
dohodka in skupnem zagotavljanju denarnih
sredstev za opravljanje, zboljševanje in razširjanje svojih dejavnosti.
(2) Samoupravni sporazum o temeljih plana temeljne banke vsebuje zlasti:
- naloge temeljne banke pri uresničevanju
skupnih ciljev in smeri razvoja članic temeljne
banke ter kriterije za združevanje, zbiranje in
pridobivanje sredstev doma in v tujini za uresničitev teh nalog;
- ukrepe in kriterije za usklajevanje potreb
članic temeljne banke z možnostmi za združevanje, zbiranje in pridobivanje sredstev;
- združevanje dela in sredstev za uresničevanje planov, dogovorov in samoupravnih
sporazumov;
- način in kriterije za poslovanje s tujino;
- osnove in merila za uporabo sredstev, za
dajanje avalov in garancij;
- pogoje kreditiranja;
- način in ukrepe za ohranitev likvidnosti
banke;
- združevanje sredstev v sklade banke;
- razmerja pri oblikovanju in razporejanju
skupaj ustvarjenega dohodka ter ukrepe in
način prevzemanja rizika v poslih temeljne
banke;
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97. člen
'■J J B-' ■
Podlaga za plan temeljne banke je samoupravni sporazum o temeljih plana temeljne
banke.

99. člen
Plan temeljne banke določa zlasti:
- skupne interese in cilje razvoja članic
temeljne banke;
- obseg združevanja in ukrepe usmerjanja
sredstev;
- zbiranje in pridobivanje sredstev;
- usmerjanje sredstev za uresničevanje
prevzetih obveznosti;
- usmerjanje sredstev za uresničevanje razvojnih planov in programov tekoče aktivnosti združenega dela;
- način oblikovanja in uporabe sredstev
združenih v banke ter oblikovanje in razporejanje skupaj ustvarjenega dohodka kakor tudi
ukrepe in način za prevzemanje rizika v poslih
temeljne banke;
- program materialnega razvoja temeljne
banke.
(2) S planom temeljne banke se določijo
tudi drugi ukrepi za uresničevanje s samoupravnim sporazumom o temeljih plana temeljne banke prevzetih pravic, obveznosti in odgovornosti.
100. člen
Za planiranje v interni banki se smiselno
uporabljajo določbe tega zakona, ki veljajo za
temeljno banko, če ni s predpisi drugače določeno.
101. člen
(1) Plan združene banke določa naloge za
tiste dejavnosti in posle, ki so določeni v samoupravnem sporazumu o združitvi v združeno banko ali v posebnem samoupravnem
sporazumu temeljnih bank, ki so članice
združene banke.
(2) Plan združene banke lahko določa tudi
skupno poslovno politiko združene banke ter
bank, ki se združujejo v njej.
E. Skupnosti premoženjskega in
osebnega zavarovanja ter druge
finančne organizacije
102. člen
Plan skupnosti premoženjskega in osebnega zavarovanja temelji na samoupravnih sporazumih o temeljih planov rizičnih skupnosti,
poročevalec

ki jih sklepajo samoupravne organizacije in
skupnosti s tistimi rizičnimi skupnostmi, v katerih združujejo del svojega dohodka zaradi
zavarovanja pred nevarnostmi, ki jih ogrožajo. Temeljne rizične skupnosti in druge oblike
združevanja in organiziranja v skupnostih
premoženjskega in osebnega zavarovanja
sprejemajo plane na podlagi samoupravnih
sporazumov o temeljih planov rizičnih skupnosti na način, ki ga določajo njihovi samoupravni splošni akti ter zakon.
103. člen
Samoupravni sporazum o temeljih plana rizične skupnosti vsebuje zlasti:
- način in pogoje za izvajanje preventivne
in represivne dejavnosti;
- namene, pogoje in način uporabe začasno prostih sredstev;
- namene in pogoje združevanji začasno
prostih sredstev za preventivno dejavnost in
za usmerjanje naložb v prednostne dejavnosti, dogovorjene s temelji planov zavarovancev v skladu s plani družbdnopolitičnih skupnosti;
- naloge v zvezi z materialnim razvojem
rizične skupnosti ter program razvoja njene
delovne skupnosti.
104. člen
Plan temeljne rizične skupnosti, območne
skupnosti, rizične skupnosti, zavarovalne
skupnosti in drugih oblik združevanja in organiziranja v skupnosti premoženjskega in življenjskega zavarovanja določa zlasti:
- število zavarovanj in višino združenega
dohodka v obliki zavarovalnih premij po
vrstah zavarovanj;
- razvojno usmeritev zavarovalnih pogojev
in temeljne poslovne politike zavarovalnih
premij;
- ukrepe za odvrnitev ali zmanjšanje neugodnih učinkov, vzrokov, ki utegnejo povzročiti škode in sredstva za njihovo uresničevanje;
- način uporabe začasno prostih zavarovalnih sredstev;
- druge ukrepe za uresničevanje s samoupravnim sporazumom o temeljih plana rizične
skupnosti prevzetih pravic, obveznosti in odgovornosti.
105. člen
Določbe 102. do 104. člena tega zakona se
uporabljajo smiselno za planiranje v pozavarovalni skupnosti.
106. člen
Plani drugih finančnih organizacij temeljijo
na samoupravnih sporazumih, ki jih sklepajo
samoupravne organizacije in skupnosti z drugimi finančnimi organizacijami, v katerih
združujejo sredstva, oziroma uresničujejo
svoje interese.
poročevalec

F. Delovne skupnosti
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107. člen
(1) S sklepom o pripravi plana delovne
skupnosti določi svet delovne skupnosti roke,
do katerih morajo biti planski akti pripravljeni
in kdo mora te planske akte pripraviti.
(2) Delovna skupnost sprejema plan delovne skupnosti.
108. člen
Delavci delovne skupnosti v samoupravnih
organizacijah in skupnostih enakopravno z
delavci temeljnih in drugih organizacij združenega dela ter skupnosti, v katerih sestavi
so, pripravljajo planske akte teh organizacij in
o njih sklepajo.
109. člen
Delavci delovne skupnosti sprejemajo elemente za sklepanje sporazumov o temeljih
planov, s katerimi opredeljujejo svoje interese
in obveznosti v svobodni menjavi dela v samoupravnih interesnih skupnostih in krajevnih skupnostih.
110. člen
Plan delovne skupnosti v skladu s samoupravnim sporazumom o medsebojnih pravicah, obveznostih in odgovornostih vsebuje:
- vrsto, obseg storitev in njihovo kakovost;
- oridobivanje in razporejanje celotnesa
prihodka oziroma dohodka in čistega dohodka;
- sredstva za tekoče poslovanje in način
njihovega zagotavljanja po dogovorjdnih kriterijih, ki služijo kot osnova za svobodno menjavo dela;
- sredstva za razširjanje in razvijanje materialne osnove dela v skladu z naravo storitev,
ki jih opravlja delovna skupnost in s skupnimi
interesi, zaradi katerih je ustanovljena, če je
tako dogovorjeno s samoupravnim sporazumom o medsebojnih pravicah, obveznostih in
odgovornosti;
- Planiranje materialnih pogojev življenja
in dela delavcev in drugih pogojev;
- kadrovski razvoj in program izobraževanja delavcev;
- zagotavljanje pogojev za urejanje stanovanjskih razmer;
- varstvo pri delu in zdravstveno varstvo;
- naloge s področja splošne ljudske
obrambe, varnosti in družbene samozaščite.
111. člen
(1) Plan delovne skupnosti sprejmejo delavci delovne skupnosti z osebnim izjavljanlom
. .j«....
(2) S samoupravnim sporazrmom o medsebojnih pravicah, obveznostih in odgovornostih delovne skupnosti in uporabnikov njihovih storitev se določa v delu, ki se nanaša
na izvajanje nalog delovne skupnosti za samoupravno organizacijo, skupnosti oziroma
organ, za katere delovna skupnost opravlja
dela, da je plan delovne skupnosti sprejet, ko
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da nanj soglasje organ upravljanja te samoupravne organizacije oziroma skupnosti pri
delovnih skupnostih v organih družbenopolitičnih skupnosti in organih družbene skupnosti pa izvršni svet Skupščine družbenopolitične skupnosti če ni s predpisom drugače določeno.
G. Samoupravne interesne skupnosti
112. člen
(1) Skupščina samoupravne interesne
skupnosti določi s sklepom o pripravi plana
roke, do katerih morajo biti planski akti pripravljeni, in organ, ki je odgovoren za pripravljanje plana. Ta organ pripravi delovni program pripravljanja plana.
(2) V organu, ki je odgovoren za pripravljanje plana, morajo biti enakopravno zastopani
uporabniki in izvajalci.
113. člen
(1) Delavci vntemeljnih in drugih organizacijah združenega dela ter delovni ljudje in
občani v krajevnih skupnostih s samoupravnimi sporazumi o temeljih plana samoupravnih
interesnih skupnosti usklajujejo in opredeljujejo svoje skupne potrebe in interese ter pravice in obveznosti, ki se nanašajo na uresničevanje nalog, zaradi katerih je bila ustanovljena samoupravna interesna skupnost.
(2) Samoupravne sporazume iz prejšnjega
odstavka sklepajo udeleženci na podlagi elementov za sklepanje samoupravnih sporazumov.
114. člen
(1) Organ, ki je odgovoren za pripravljanje
plana samoupravne interesne skupnosti, pripravi strokovne podlage za oblikovanje elementov za samoupravni sporazum o temeljih
plana samoupravne interesne skupnosti.
(2) Elemente za sporazum sprejemajo udeleženci samoupravnega sporazuma o temeljih
plana samoupravne interesne skupnosti, ter
jih po svojih delegatih usklajujejo v skupščini
samoupravne interesne skupnosti.
(3) Udeleženci, ki sklepajo sporazum kot
uporabniki, sprejemajo zlasti elemente, s katerimi opredeljujejo:
1. obseg potreb vo posameznih vrstah proizvodov, storitev oziroma programov storitev
ali dejavnosti ter njihovo kvaliteto, kakor tudi
obseg socialnih pravic;
2. pogoje in kriterije, pod katerimi naj bi
jim bile te potrebe zadovoljene;
3. prostorsko organizacijo in lokacijo
zmogljivosti;
4. sredstva, ki naj bi jih združevali za uresničitev svojih potreb v okviru samoupravne
interesne skupnosti.
(4) Udeleženci, ki sklepajo sporazum kot
izvajalci, pa sprejemajo zlasti elemente, s katerimi opredeljujejo:
1. obseg in kvaliteto proizvodov ali storitev,
ki jih lahko zagotovijo ob danih zmogljivostih
ter po veljavnih normativih in standardih;
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2. predloge za morebitno spremembo veljavnih normativov in standardov;
3. merila za določitev cene oziroma povračila, za proizvode ali storitve, ki naj bi jih
zagotavljali po sporazumu.
115. člen
(1) Samoupravni sporazum o temeljih plana samoupravne interesne skupnosti s področja družbenih dejavnosti vsebuje:
1. obseg, vrsto in kvaliteto posameznih
storitev;
2. normative in standarde, ki jim morajo
ustrezati storitve; \
3. pogoje in kriterije^pd katerimi bodo
storitve na razpolago uporabnikom, (razpored delovnega časa, razmestitev zmogljivosti,
itd.) vštevši morebitna doplačila ob neposredni uporabi storitev;
4. kriterije in merila, po katerih se bo ugotavljala cena proizvoda oziroma storitve;
5. objekte in posebno opremo, ki se bo
pridobila po sporazumu, z navedbo lokacije,
zmogljivosti in rokom dograditve ter višino
sredstev, ki se združujejo;
6. opredelitev programa za katerega se
združujejo sredstva po načelu solidarnosti,
pogoje za uveljavitev pravice do skupnosti,
pogoje za uveljavitev pravice do solidarnosti
ter znesek, ki ga udeleženci sporazuma prispevajo v ta namen; opredelitev programa, za
katerega se združujejo sredstva po načelu
vzajemnosti ter znesek, ki ga udeleženci sporazuma prispevajo v ta namen;
7. skupne obveznosti udeležencev po sporazumu;
8. osnove in merila za združevanje sredstev;
9. ukrepe za odpravljanje motenj na področju družbene dejavnosti, ki nastanejo zaradi nepredvidenih sprememb v gibanju dohodka pri uporabnikih ali zaradi sprememb
materialnih in kadrovskih sposobnosti pri
izvajalcih;
10. postopek in način vračila oziroma poračuna presežkov sredstev, potrebnih za
izvedbo sprejetih programov družbene dejavnosti;
11. način nadzora nad izvajanjem sporazuma.
(2) Če se s samoupravnim sporazumom o
temeljih plana samoupravne interesne skupnofti zagotavljajo socialne pravice v obliki nadomestil vsebuje samoupravni sporazum tudi
določbe:
1. o vrstah socialnih pravic;
2. o pogojih, kriterijih in merilih, po katerih
bodo uveljavljali te pravice;
3. višino sredstev, ki jih v ta namen združujejo.
(3) Samoupravni sporazum lahko vsebuje
tudi druge določbe, ki se nanašajo na pravice,
obveznosti in odgovornosti udeležencev sporazuma.
116. člen
(1) Samoupravni sporazum o temeljih plana samoupravne interesne skupnosti s področja materialne proizvodnje vsebuje:
poročevalec

1 fizični obseg proizvodnje oziroma materialnih storitev;
2. standarde in normative, ki jim morajo
ustrezati proizvodi, oziroma storitve;
3. kriterije in merila, po katerih se bo ugotavljala cena proizvoda oziroma storitve;
4. posebne pogoje, pod katerimi bodo proizvodi ali storitve na razpolago uporabnikom;
5. objekte, ki se bodo gradili po sporazumu, lokacijo in rok dograditve ter znesek, ki
se združuje po sporazumu za posamezen objekt;
6. združevanje sredstev za uresničevanje
programa ter osnove in merila, po katerch
bodo udeleženci združevali sredstva za ta
program;
7. skupne denarne obveznosti udeležencev;
8. način nadzora nad izvajanjem sporazuma.
(2) Samoupravni sporazum lahko vsebuje
tudi druge določbe, ki se nanašajo na pravice,
obveznosti in odgovornosti udeležencev sporazuma.
117. člen
Če izvršni svet skupščine družbenopolitične skupnosti meni, da samoupravni sporazum o temeljih plana ali plan samoupravne
interesne skupnosti bistveno ogroža temeljne
interese skladnega razvoja družbenopolitične
skupnosti oziroma, če na področju, ki je posebnega družbenega pomena, sploh ne pride
do sporazuma, je o tem dolžan obvestiti skupščino družbenopolitične skupnosti in ji predlagati ustrezne ukrepe.
118. člen
Plan samoupravne interesne skupnosti
sprejme skupščina te skupnosti.
Plan samoupravne interesne skupnosti, katere skupščina odloča enakopravno z zbori
skupščine družbenopolitične skupnosti,
sprejme skupščina te samoupravne interesne
skupnosti v soglasju s skupščino družbenopolitične skupnosti.
119. člen
Plan samoupravne interesne skupnosti vsebuje:
1. srednjeročne cilje razvoja dejavnosti, za
katero je bila samoupravna skupnost ustanovljena;
2. naloge, obveznosti in sredstva iz samoupravnega sporazuma o temeljih plana samoupravne interesne skupnosti;
3. naloge, ki jih prevzema samoupravna interesna skupnost po drugih sporazumih, dogovorih in predpisih, ter ukrepe in sredstva za
njihovo uresničitev;
4. organizacijske, kadrovske in materialne
ukrepe za uresničitev samoupravnih sporazumov o temeljih plana.
120. člen
Za samoupravne sporazume o temeljih plana in plan temeljnih skupnosti ali enot v samoupravni interesni skupnosti, zvez ali druporočevalec

gih oblik združevanja samoupravnih interesnih skupnosti se smiselno uporabljajo določbe 112. do 119. člena tega zakonk, skladno
s pravicami in obveznostmi, ki jih imajo temeljne skupnosti, enote, zveze, združenja in
druge oblike združevanja po statutu samoupravne interesne skupnosti, sporazumu o
njeni ustanovitvi oziroma združitvi in zakonu.
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121. člen
(1) Članice Samoupravne interesne skupnosti SR Slovenije za ekonomske odnose s
tujino sklepajo samoupravni sporazum o temeljih plana te skupnosti.
(2) Samoupravni sporazum o temeljih plana Samoupravne interesne skupnosti SR Slovenije za ekonomske odnose s tujino:
- ureja medsebojne.odnose, pravice in obveznosti ter odgovornosti članic skupnosti
glede uvoza in izvoza blaga in storitev; priliva
in odliva deviz, najemanja in dajanja kreditov
tujini, regionalne usmerjenosti ekonomskih
odnosov s tujino, skupnih vlaganj in dolgoročnega poslovnega sodelovanja z domačimi
in tujimi partnerji;
opredeljuje kriterije razvojne politike ter
pogoje za sklepanje samoupravnih sporazumov o združevanju dela in sredstev z namenom povečanja deviznega priliva In racionalne nadomestitve uvoza ter za doseganje drugih nalog, določenih v tem sporazumu.
(3) Samoupravni sporazum Samoupravne
interesne skupnosti SR Slovenije za ekonomske odnose s tujino se sklepa na podlagi v
Interesni skupnosti Jugoslavije za ekonomske
odnose s tujino dogovorjenih skupnih ciljev
in elementov po pogojih in na način, ki je
določen v zakonu.
(4) Na osnovi samoupravnega sporazuma
o temeJjih plana Samoupravne interesne
skupnosti SR Slovenije za ekonomske odnose s tujino sprejme skupščina skupnosti
vsako leto zadolžitve po plačilno-bilančnih in
devizno-bilančnih položajim zbirno za vse
člane skupnosti in po enotah skupnosti. Te
zadolžitve so ena od osnov za oblikovanje
projekcije plačilno-bilančnega in devizno-bilančnega položaja republike v enotni projekciji plačilne in devizne bilance Jugoslavije.
122. člen
Plan Samoupravne interesne skupnosti SR
Slovenije za ekonomske odnose s tujino ureja
odnose, ki jih določa akt o njeni ustanovitvi in
so konkretizirani v samoupravnem sporazumu o temeljih plana, zlasti pa:
- skupne interese in cilje članov na področju uvoza in izvoza blaga in storitev, priliva
in odliva deviz, kreditnih odnosov s tujino,
višjih oblik gospodarskega sodelovanja, prenosa znanja in tehnologije ter regionalno in
valutno usmerjenost ekonomskih odnosov s
tujino;
- obveznosti, odgovornosti in pravice članov na podlagi samoupravnega sporazuma o
temeljih plana Samoupravne interesne skupnosti SR Slovenije za ekonomske odnose s
tujino;
XXXIX
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- skupne cilje in elemente, ki imajo poseben pomen za plačilno in devizno bilanco
Jugoslavije.
123. člen
Po sprejemu projekcije plačilne bilance in
projekcije devizne bilance Jugoslavije in v
njenem okviru projekcij plačilno-bilančnih in
devizno-bilančnih položajev republik in avtonomnih pokrajin v Skupščini SFRJ, se v Samoupravni interesni skupnosti SR Slovenije
za ekonomske odhose s tujino izvdde postopek usklajevanja planov s projekcijo plačilnobilančnega in devizno-bilančnega položaja
SR Slovenije.
H. Krajevne skupnosti
124. člen
Delavci, delovni ljudje in občani se v postopku priprave plana krajevne skupnosti povezujejo s temeljnimi organizacijami, kjer občani krajevne skupnosti ustvarjajo dohodek, s
samoupravnimi interesnimi skupnostmi ter s
samoupravnimi organizacijami in skupnostmi, ki ne glede na njihov sedež s svojo dejavnostjo in razvojem neposrednavplivajo in posegajo v delo in razvoj krajevne skupnosti. S
tem zagotavljajo in razvijajo socialistične samoupravne družbenoekonomske odnose in
usklajujejo ter uresničujejo druge skupne interese in potrebe.
125. člen
(1) Skupščina oziroma organ, določen v
statutu krajevne skupnosti, zadolži s sklepom
o pripravljanju plana svet krajevne skupnosti,
da pripravi smernice za plan krajevne skupnosti in elemente za samoupravno sporazumevanje in dogovarjanje o temeljih plana. S
sklepom ustanovi tudi organe ali delovna telesa, ki so odgovorni za pripravljanje plana za
posamezna področja družbenega dela in življenja; zadolži jih da poveždjo dejavnost vseh
zainteresiranih samoupravnih organizacij in
skupnosti, družbenih organizjcij in društev,
da bi zagotovili njihovo usklajeno delovanje
in sporazumevanje v pripravah in sprejemanju planov za njihovo področje; določi roke
za izdelavo plana krajevne skupnosti.
(2) Pristojni organi občine, na območju katere je krajevna skupnost, so dolžni krajevni
skupnosti strokovno in organizacijsko pomagati pri pripravljanju planskih aktov.
126. člen
(1) Svet krajevne skupnosti pripravi smernice za plan krajevne skupnosti s sodelovanjem družbenopolitičnih in družbenih organizacij na območju krajevne skupnosti, občinskih organov ter samoupravnih organizacij in
skupnosti, ki s svojo dejavnostjo in razvojnimi
usmeritvami neposredno in bistveno vplivajo
in posegajo v delo in razvoj krajevne skupnosti.
(2) Svet krajevne skupnosti pripravi ele-
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mente za samoupravno sporazumevanje v samoupravni interesni skupnosti in za dogovor
o temeljih plana občine ter zbere in usklajuje
elemente temeljnih prganizacij, ki sodelujejo
pri samoupravnem sporazumu o temeljih plana krajevne skupnosti.
(3) Skupščina krajevne skupnosti ali drug s
statutom določen organ krajevne skupnosti,
določa smernice za plan krajevne skupnosti
ter elemente za sklepanje samoupravnih sporazumov o temeljih planov z drugimi samoupravnimi organizacijami in skupnostmi ter za
sklepanje dogovora o temeljih plana občine.
(4) Svet krajevne skupnosti v skladu z njenim statutom pripravi predlog samoupravnega sporazuma o temeljih plana krajevne
skupnosti.
(5) Svet krajevne skupnosti predloži predlog samoupravnega sporazuma o temeljih
plana krajevne skupnosti v poprejšnjo obravnavo zboru delegatov vseh samoupravnih organizacij in skupnosti, samoupravnih interesnih skupnosti, nihovih enot, temeljnih skupnosti ter družbenih organizacij in društev ter
delegatom občinske skupščine z območja te
krajevne skupnosti.
127. člen
(1) Samoupravni sporazum o temeljih plana krajevne skupnosti določa medsebojne
odnose udeležencev tega samoupravnega
sporazuma, pravice in vzajemne obveznosti
ter naloge in odgovornosti glede urejanja naselij in drugega prostora na območju krajevne
skupnosti, izgradnje in uporabe stanovanj,
zaposlovanja, otroškega varstva, vzgoje in
izobraževanja, kulture, javnega obveščanja,
telesne kulture, komunalnih in drugih dejavnosti za neposredno zadovoljevanje potreb
delovnih ljudi in občanov ter potreb družin in
gospodinjstev, trgovine in drugih storitev,
ljudske obrambe, varnosti in družbene samozaščite, varstva človekovega okolja, kulturnih
in zgodovinskih spomenikov, kakor tudi ukrepe in aktivnosti za izpolnjevanje v samoupravnem sporazumu določenih nalog ter njihove
nosilce.
(2) Samoupravni sporazum o temeljih plana krajevne skupnosti določa tudi obseg in
način zagotavljanja sredstev, ukrepe in aktivnosti za izpolnjevanje v samoupravnem sporazumu določenih nalog.
(3) Samoupravni sporazum o temeljih plana krajevne skupnosti vsebuje tudi določbe o
zbiranju sredstev občanov, njihov namen in
pogojd za izvedbo, če je za uresničevanje
določenih nalog v srednjeročnem obdobju to
predvideno.
128. člen
(1) Samoupravni sporazum o temeljih plana krajevne skupnosti sklepajo na način, ki ga
določa ta zakon delovni ljudje in občani, ki
žive v krajevni skupnosti, delavci temeljnih
organizacij, ki ne ede na njihov sedež s svojo
dejavnostjo neposredno in bistveno vplivajo
in posegajo v delo in razvoj krajevne skupnosti ter samoupravne interesne skupnosti.
(2) Šteje se, da temeljna organizacija, ne
poročevalec

glede na njen sedež, neposredno in Distveno
vpliva na razvoj krajevne skupnosti:
1. Če zaposluje oziroma namerava zaposlovati delovne ljudi, ki živijo v krajevni skupnosti ali živijo v njej njihove družine, in katerih
pogoji dela, življenja in razvoja so pomembni
za pridobivanje dohodka, produktivnosti dela
in razvoj te temeljne organizacije;
2. če trajno opravlja storitve za neposredne
potrebe delovnih ljudi in občanov krajevne
skupnosti;
3. če s svojo dejavnostjo posega v rabo
prostora oziroma ekološke razmere na območju krajevne skupnosti.
129. člen
(1) Samoupravna organizacija oziroma
skupnost, ki z razvojnimi interesi in usmeritvami posega v razvoj posamezne krajevne
skupnosti, uskladi s krajevno skupnostjo svoje elemente v samoupravnem sporazumu o
temeljih plana krajevne skupnosti.
(2) Če samoupravna organizacija oziroma
skupnost ne začne postopka za sklenitev samoupravnega sporazuma o temeljih plana
krajevne skupnosti, ji lahko občinska skupščina raa pobudo krajevne skupnosti to naloži.
(3) Če do samoupravnega sporazuma iz
prejšnjega odstavka ne pride v predpisanem
roku, ukrepa občinska skupščina v okviru
svojih pristojnosti.
130. člen
(1) Samoupravni sporazum o temeljih plana krajevne skupnosti sprejema skupščina
krajevne skupnosti oziroma drug s statutom
določen organ krajevne skupnosti; če delavci,
delovni ljudje in občani neposredno prevzemajo materialne obveznosti, ga sprejemajo z
osebnim izjavljanjem na način, ki ga določa
statut krajevne skupnosti.
(2) Za temeljne organizacije iz 128. člena
tega zakona sklepa ta sporazum delavski svet,
če je sporazum v skladu s temelji plana temeljne organizacije; za samoupravne interesne skupnosti, njihove enote oziroma temeljne skupnosti pa sklepa samoupravni sporazum o temeljih plana krajevne skupnosti
skupščina oziroma njej ustrezen organ, če je
v skladu s samoupravnim sporazumom o temeljih plana te skupnosti.
131. člen
Delovni ljudje in občani krajevnih skupnosti, ki so povezane v skupnost krajevnih skupnosti, ali kako drugače povezane s skupnimi
interesi, v skladu s svojimi statuti na samoupraven način določajo skupne interese, ki jih
bodo usklajevali in uresničevali v tej skupnosti in postopek planiranja v njej. Hkrati določijo organe, roke in postopke za pripravljanje
planov v teh skupnostih.
132. člen
Dve ali več krajevnih skupnosti z območja
iste ali različnih občin lahko sprejme samoupravni sporazum o usklajevanju planov. Pobudo za sklenitev takega samoupravnega
poročevalec

sporazuma da svet krajevne skupnosti, lahko
pa tudi občinska skupščina, na območju katere je krajevna skupnost, ki bi tak samoupravni
sporazum sklenila. Svet krajevne skupnosti,
na katerega je naslovljena pobuda za sklenitev samoupravnega sporazuma o usklajevanju planov, je dolžan obravnavati pobudo za
sklenitev samoupravnega sporazuma o usklajevanju planov in do nje zavzeti stališče.

OPOMBE

133. člen
(1) V plan krajevne skupnosti se vnesejo
naloge za uresničevanje skupnih interesov in
solidarnega zadovoljevanja skupnih potreb, o
katerih je bilo s samoupravnim sporazumom
o temeljih plana krajevne skupnosti doseženo
soglasje.
(2) Plan krajevne skupnosti vsebuje cilje in
naloge, medsebojne obveznosti in sredstva za
zadovoljevanje skupnih potreb na področju
urejanja naselij, stanovanjskem področju, področju komunalnih dejavnosti, urejanja zemljišč, varstva in zboljševanja življenjskega
okolja, ljudske obrambe, varnosti in družbene
samozaščite, otroškega varstva, socialnega
skrbstva, socialnega varstva in na drugih področjih življenja in dela. Plan krajevne skupnosti vsebuje tudi naloge na področju prostorskega razvoja in razmestitve proizvajalnih
sil, ki so bistvene za pogoje življenja in dela
občanov v krajevni skupnosti in so predvidene v planih samoupravnih organizacij in
skupnosti ter planih družbenopolitičnih skupnosti.
(3) Plan krajevne skupnosti vsebuje tudi
ukrepe za izvršitev plana in njihove nosilce.
134. člen
(1) Plan krajevne skupnosti sprejme skupščina ali drug s statutom določen organ krajevne skupnosti na predlog sveta krajevne
skupnosti potem, ko so o njem razpravljala
vsa delovna telesa, krajevne skupnosti in zbor
občanov oziroma zbori delegatov posameznih naselij in sosesk na način, ki ga določa
statut krajevne skupnosti.
(2) Plan krajevne skupnosti pripravi svet
krajevne skupnosti na podlagi vsestranske
razprave in stališč krajevne organizacije Socialistične zveze delovnega ljudstva.
135. člen
Plan krajevne skupnosti temelji na smernicah, ki so jih delovni ljudje in občani krajevne
skupnosti določili za pripravo plana krajevne
skupnosti, na pravicah in obveznostih, ki so
jih sprejeli s samoupravnim sporazumom o
temeljih plana krajevne skupnosti in z drugimi
samoupravnimi sporazumi ter z dogovorom o
temeljih plana občine.
4. PLANIRANJE V OBČINI
136. člen
(1) V skladu z odlokom o pripravljanju
družbenega plana občine določi izvršni svet
skupščine občine delovni program pripravljanja družbenega plana občine, pripravi predXLI
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log smernic za družbeni plan občine, opravi
vsa dejanja, ki so nujna za dogovarjanje o
temeljih plana ter pripravi osnutek oziroma
predlog družbenega plana občine.
(2) Smernice za družbeni plan občine ter
osnutek oziroma predlog družbenega plana
občine sprejme občinska skupščina.
137. člen
(1) Z dogovorom o temeljih družbenega
plana občine udeleženci opredelijo svoje materialne in drugd obveznosti ter ukrepe za
realizacijo nalog skupnega pomena, zlasti na
področju gospodarske infrastrukture, razvoja
kadrov, komunalnih dejavnosti, stanovanjskega gospodarstva, družbenih dejavnosti,
kmetijstva, preskrbe občanov, drobnega gospodarstva, urejanje prostora in varstva okolja, zemljiške politike, priprave zemljišč za
stanovanjsko in drugo gradnjo, urejanje pogojev ivljenja občanov in razvoja krajevnih
skupnosti. Dogovor o temeljih družbenega
plana lahko vključuje tudi kriterije, ki jih bodo
udeleženci upoštevali pri svojih odločitvah v
zvezi z uresničevanjem družbenega plana občine. .
(2) Pri oblikovanju dogovora o temeljih
družbenega plana občine se upoštevajo tudi
obveznosti, ki jih je občina prevzela z dogovorom o temeljih družbenega plana republike, z
dogovorom o skupnih temeljih planov oziroma v okviru medobčinskega dogovarjanja.
138. člen
(1) Udeleženci dogovora o temeljih družbenega plana občine so: samoupravne organizacije in skupnosti, ki z združevanjem dela
innsredstev na podlagi temeljev plana temeljne organizacije in samoupravnih sporazumov
o temeljih plana samoupravnih organizacij in
skupnosti sprejemajo obveznosti in odgovornosti za izpolnjevanje ciljev in nalog družbenega plana občine, izvršni svet skupščine občine, ustrezna gospodarska zbornica ter krajevne skupnosti, kadar z dogovorom o temeljih plana občine prevzemajo obveznosti in
odgovornosti za izvrševanje nalog v tem dogovoru.
(2) Udeleženec dogovora o temeljih družbenega plana občine je tudi občinski svet
Zveze sindikatov Slovenije, kadar se z dogovorom določajo naloge, ki so pomembne za
uresničevanje družbene vloge sindikata.
139. člen
(1) Družbeni plan občine temelji na dogovorih o temeljih družbenega plana občine, in
samoupravnih sporazumih o temeljih planov
samoupravnim organizacij in skupnosti ter
njihovih planov, kakor tudi na skupno ocenjenih možnostih in pogojih za razvoj v občini.
(2) Z družbenim planom občine delavci,
delovni ljudje in občani določajo tudi druge
materialne in družbenoekonomske odnose, ki
se lahko samoupravno in smotrno uresničujejo v okviru občine.
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140. člen
Z družbenim planom občine se usklajujejo
materialni in družbenoekonomski odnosi pri
uresničevanju ekonomskih, socialnih, prostorskih, kulturnih, stanovanjskih in drugih
potreb delavcev in vseh delovnih ljudi in občanov, o katerih le-ti odločajo v temeljnih in
drugih organizacijah združenega dela in krajevnih skupnostih ter se usmerja in usklajuje
družbeni razvoj v občini.
141. člen
(1) Družbeni plan občine vsebuje:
- cilje in politiko gospodarskega in socialnega razvoja in urejanje prostora v občini;
- naloge na področjk dejavnosti, ki so
skupnega pomena za skladnejši gospodarski,
socialni, prostorski razvoj, zlasti na področju
komunalnih dejavnostih, stanovanjske graditve, prostorske in urbanistične ureditve ter
izkoriščanja zemljišč in dobrin v splošni rabi,
kakor tudi drugih dejavnosti, ki imajo pomen
za življenje in delo delavcev, delovnih ljudi in
občanov v občini;
- temeljna razmerja v delitvi dohodka ter
temeljne odnose na področju osebne in
splošne porabe ter splošno bilanco sredstev
in naravnih virov;
- ustvarjanje pogojev za razvoj kadrov in
za zaposlovanje;
- usmeritve in naloge na področju varstva
in zboljšanja človekovega okolja;
- krepitev obrambne sposobnosti, varnosti
in družbene samozaščite;
- obveznosti, ki jih je občina prevzela z
dogovorom oziroma dogovori o temeljih
družbenega plana republike in dogovori o
skupnih temeljih planov z eno ali več občinami.
(2) Družbeni plan občine vsebuje tudi
usmeritve in okvire za ukrepe ekonomske politike in druge ukrepe, ki jih organi občine
sprejemajo skladno s tvojimi ustavnimi pravicami in dolžnostmi.
142. člen
Dolgoročni družbeni plan občine opredeljuje dolgoročni družbeni razvoj občine in določa temeljne dolgoročne usmeritve; ki zajemajo zlasti:
- skupne interese in cilje, ki so pomembni
za dolgoročni družbeni razvoj občine;
- politiko razvoja na področjih dejavnosti,
ki so skupnega pomena za skladnejši gosvodarski, socialni in prostorski razvoj občine;
- izboljševanje kadrovske strukture ter
dvig izobrazbene ravni;
- politiko demografskega razvoja in poselitve ob upoštevanju naravnih in materialnih
pogojev in možnosti;
- izboljševanje delovnih in življenjskih pogojev delovnih ljudi in občanov;
- skladnejši razvoj območja občine;
- zasnovo prostorske organizacije dejavnosti, ki zajema zlasti soodvisnost in razvoj
naselij, prometno omrežje, energetsko
omrežje, omrežje za oskrbo s pitno vodo in za
poročevalec

odvajanje odpadnih voda in druga pomembnejša omrežja;
- zasnovo namenske rabe prostora, ki
opredeljujejo namen in obseg območij zanposamezne dejavnosti, zlasti: poselitvena območja, kmetijska območja, območja gozdov,
območja za pridobivanje rudnin in mineralnih
surovin, predvidena območja industrijskih
con, območja za rekreacijo na prostem, območja varstva vodnih virov, naravne in kulturne dediščine, nevarna in degradirana območja, ki jih je potrebno sanirati in območja za
druge pomembnejše dejavnosti;
- varstvo in izboljševanje človekovega
okolja;
- krepitev obrambne sposobnosti, varnosti
in družbene samozaščite.
143. člen
Prostorski del srednjeročnega družbenega
plana občine se izvaja s programi, projekti in
drugimi akti, z izvedbenimi akti - načrti, ki jih
določajo ustrezni zakoni v skladu z družbenim planom občine.
5. MEDOBČINSKO SODELOVANJE
144. člen
Občine, ki so povezane v mestno oziroma
regionalno skupnost kot posebno družbenopolitično skupnost v skladu s svojimi statuti
na samoupraven način določajo skupne interese, ki jih bodo usklajevale in uresničevale v
tej skupnosti, in postopek planiranja v njej.
Hkrati določijo organe, roke in postopke za
pripravljanje, sprejemanje in uresničevanje
planiranja v tej skupnosti.

družbenopolitične skupnosti prevzele s samoupravnimi sporazumi in dogovori o temeljih teh planov.
(2) Ti organi so dolžni v okviru svojih pravic
in dolžnosti nastopati z ukrepi oziroma predlagati izvedbo ukrepov, potrebnih za uresničevanje oziroma izpolnjevanje planov ter obveznosti iz samoupravnih sporazumov in dogovorov.
147. člen
(1) Organi uprjvljanja samoupravnih organizacij in skupnosti in izvršni sveti skupščin
družbenopolitičnih skupnosti so dolžni organizirati in redno spremljati uresničevanje planov samoupravnih organizacij in skupnosti
oziroma družbenih planov družbenopolitičnih
skupnosti ter pripravljati analize in ocene o
uresničevanju teh planov, dajati pobude za
sklepanje samoupravnih sporazumov in dogovorov, s katerimi se zagotavlja uresničevanje planov, oziroma za spremembe in dopolnitve Sklenjenih samoupravnih sporazumov o
temeljih planov samoupravnih organizacij in
skupnosti ter dogovorov o temeljih planov
družbenopolitičnih skupnosti.
(2) Organi samouprjvnih organizacij in
skupnosti so dolžni s svojimi ukrepi pravočasno zagotavljati pogoje za uresničevanje planov samoupravnih organtzaoij in skupnosti.
(3) Organi družbenopolroidnih skupnosti
so dolžni z ukrepi ekonomske politike, kakor
tudi z upravnimi in organizacijskimi ukrepi
pravočasno zagotavljati pogoje za uresničevanje družbenih planov družbenopolitičnih
skupnosti.

III. SPREMLJANJE IN
URESNIČEVANJE PLANOV

143. člen
(1) Organi družbenopolitičnih skupnosti so
dolžni ob predlaganju ukrepov tekoče ekonomske politike predložiti in posebej utemeljiti organu, ki je pristojen za sprejem teh
ukrepov, da je predlagani ukrep v skladu s
cilji in nalogami družbenega plana družbenopolitične skupnosti.
(2) Organi, odgovorni za planiranje, so
dolžni spremljati sprejemanje in delovanje
ukrepov tekoče ekonomske politike in instrumentov gospodarskega sistema, in v primerih, ko ukrepi tekoče ekonomske politike ne
razgotavlajo uresničevanja politike, dogovorjene v družbenem planu družbenopolitične
skupnosti, o tem obvestiti izvršni svet skupščine družbenopolitične skupnosti.

146. člen
(1) Organi upravljanja in njim ustrezni drugi organi samoupravnih organizacij in skupnosti, pristojni organi družbenopolitičnih
skupnosti ter družbeni pravobranilec samoupravljanja, so v mejah svojih pravic in dolžnosti, dolžni spremljati uresničevanje planov samoupravnih organizacij in skupnosti oziroma
družbenih planov družbenopolitičnih skupnosti, kakor tudi za obveznosti, ki so jih samoupravne organizacije in skupnosti oziroma

149. člen
V samoupravnih sporazumih o temeljih planov delovnih organizacij, sestavljenih organizacij združenega dela, samoupravnih interesnih skupnosti ter drugih samoupravnih organizacij in skupnosti, kakor tudi v dogovorih o
temeljih planov družbenopolitičnih skupnosti
morajo biti posebej določeni poslovodni in
drugi organi ter strokovne službe oziroma
upravni organi, ki so dolžni trajno spremljati
uresničevanje planov, izdelovati programe
uresničevanja ter analize in ocene o uresničevanju in nastopati z ukrepi oziroma predlagati

145. člen
(1) Dve ali več občin lahko sprejme dogovor o skupnih temeljnih planov gahko da
izvršni svet skupščine občine, in samoupravne organizacije in skupnosti lahko pa tudi
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. Skupščina občine, na katero je naslovljena pobuda za
sklenitev dogovora, je dolžna pobudo obravnavati in o njej zavzeti stališče.

poročevalec
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ukrepe za uresničevanje planov oziroma za
dopolnjevanje samoupravnih sporazumov in
dogovorov o temeljih planov.
150. člen
(1) Organi iz prejšnjega člena so dolžni pripraviti predlog letnega akta, s katerim se zagotavlja izvajanje srednjeročnega plana v naslednjem letu in ga predložiti delavskemu
svetu pred zaključkom tekočega leta.
(2) Delavski svet sprejme letni planski akt
za naslednje leto najpozneje do konca tekočega leta.
151. člen
(1) Analize o izvrševanju planov in izpolnjevanju obveznosti iz samoupravnih sporazumov in dogovorov o temeljih plana ter predloge ukrepov za njihovo uresničevanje oziroma
za spremembe in dopognitve, so organi iz
146. člena tega zakona dolžni predgožiti delavcem temeljne organizacije v obravnavo na
zborih delavcev.
(2) Analiza o uresničevanju plana v preteklem obdobju vsebuje oceno uresničevanja
ciljev, nalog in razmerij, določenih s planom,
oceno izvrševanja obveznosti iz samoupravnih sporazumov in dogovorov o temeljih plana, oceno pogojev in možnosti razvoja v tekočem letu ter predlog ukrepov in aktivnosti za
uresničevanje plana oziroma izpolnjevanje
obveznosti, prevzetih v zvezi s planom.

v

152. člen
(1) Delavci temeljne organizacije so dolžni
obravnavati analize in ocend o izvrševjnju
planov in izpolnjevanju obveznosti iz samoupravnih fporazumov in dogovorov o temeljih
plana, hkrati ko obravnavajo zaključni račun
za preteklo leto.
(2) Analize so skupaj z zaključnimi in periodičnimi računi eden od instrumentov za
spremljanje uresničevanja plana in za pripravo predlogov za ustrezne ukrepe in naloge v
tekočem letu.
(3) Družbeni pravobranilecnsamoupravljanja lahko predlaga pristojni skupščini družbenopolitične skupnosti, da nastopi z začasnimi
ukrepi družbenega varstva zoper samoupravno organizacijo oziroma skupnost, ki ne izvršuje prevzetih obveznosti.
153. člen
(1) Delavski svet oziroma njemu ustrezen
organ upravljanja samoupravne organizacijenin skupnosti ter skupščina samoupravne interesne skupnosti na podlagi razprav o analizi
zaključnega računa in o zaključnem računu
na zborih delavcev sprejme pobudonza sklepanje novih samoupravnih sporazumov in dogovorov oziroma za spremembe cn dopolnitve sklenjenih samoupravnih sporazumovno
temeljih plana samoupravne organizacije in
skupnosti.
(2) TJa podlagi analize in razprave o zaključnih računih pripravijo organi iz prejšnjega
odstavka tudi morebitne dopolnitve letnega
pljnskega akta.
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154. člen
Na podlagi analize o urdsničevanju plana
družbenopolitične skupnosti v preteklem obdobju in ocene možnosti za njegovo uresničevanje v tekočem in naslednjem letu predloži izvršni svet skupščine družbenopolitične
skupnosti najpozneje do 15. junija vsakega
Idta poročilo o uresničevanju družbenega
plana družbenopolitične skupnosti v preteklem obdobju in svojo oceno možnosti za
razvoj v tekočem in v naslednjem letu skupaj s
predlogi dodatnih ukrepov, ki so potrebni za
uresničevanje plana družbenopolitične skupnosti. To poročilo vsebuje zlasti:
- ocene in stališča izvršnega sveta o uresničevanju družbenega plana družbenopolitične skupnosti in dogovora o njegovem temelju v preteklem obdobju z oceno razvoja do
konca tekočega leta;
- ocena in stališča onuresničevanju nalog
letne resolucije, in predvsem dogovora o temeljih plana;
- tendence in probleme pri uresničevanju
družbenega plana družbenopolitične skupnosti in dogovora o njegovih temeljih v tekočem
letu s predlogom dopolnilnih ukrepov;
- ocene možnosti in smeri uresničevanja
družbenega plana družbenopolitične skupnosti in dogovora o njegovih temeljih v naslednjem letu;
- smeri ukrepov ekonomske politike, predpisov in dogovorov, ki jih je trebansprejeti za
uresničevanje družbenega plana družbdnopolitične skupnosti v naslednjem letu.
155. člen
(1) Na podlagi poročila izvršnega sveta in
stališč, ki jih ob poročilu zavzame skupščina
družbenopolitične skupnosti, pripravi izvršni
svet skupščine družbenopolitične skupnosti,
osnutek resolucije o politike uresničevanja
družbenega plana družbenopolitične skupnosti najpozneje do konca oktobra tekočega
leta. Hkrati z osnutkom resolucije predložijo
pristojni organi samoupravnih organizacij in
skupnosti ter družbenopolitičnih skupnosti
osnutek spremljajočih aktov ter osnutke potrebnih ukrepov oziroma predpisov in dogovorov, ki jih je treba sprejeti za uresničevanje
družbenega plana družbenopolitične skupnosti v prihodnjem letu.
(2) Organ, zadolžen za planiranje, pripravi
v oktobru dopolnjeno analizo uresničevanja
družbenega plana družbenopolitične skupnosti in dogovora o njegovih temeljih, ki predstavlja strokovno-analitsko podlago za pripravo resolucije.
156. člen
(1) Na podlagi razprjv v skupščini družbenopolitične skupnosti in v samoupravnih organizacijah in skupnostih, v družbenopolitičnih organizacijah in v Gospodarski zbornici
Slovenije, pripravi izvršni svet skupščine
družbenopolitične skupnosti predlog resolucije o politiki uresničevanja družbenega plana
družbenopolitične skupnosti v prihodnjem leporočevalec

tu s predlogi spremljjjočih aktov in predlogi
potrebnih ukrepov.
(2) Skupščinadružbenopolitične skupnosti
sprejme resolucijo najpozneje do konca tekočega leta.

.

157. člen
Podpisniki dogovora o temeljih plana so
glede njegovega izvajanja dolžni obveščati
ixvršni svet skupščine družbenopolitične
skupnosti.
158. člen
(1) Glede izpolnjevanja obveznosti iz samoupravnih sporazumov o temeljih plana samoupravne organizacije in skupnosti ter iz
dogovorov o temeljih plana družbenopolitične skupnosti, s katerimi so določene materialne pravice in obveznosti, ter glede povračila škode zaradi neizpolnitve takšnih obveznosti se uporabljajo določbe zveznega zakona, ki veljajo za samoupravne sporazume.
(2) Za odločanje vnsporih, ki nastanejo iz
samoupravnih sporazumov in dogovorov iz
prvega odstavka tega člena, se uporabljajo
določbe zakona, ki veljajo za samoupravni
sporazum če ni v famoupravnem sporazumu
oziroma dogovoru določeno drugače.
IV. SPREMEMBE IN
DOPOLNITVE PLANA
159. člen
(1) Če se plan ne uresničuje in če se z
analizo vzrokov ugotovi, da ga tudi z dodatnimi ukrepi ni mogoče uresničiti, predlaga organ samoupravne organizacije in skupnosti,
ki je odgovoren za pripravo plana, oziroma
izvršni svet skupščine družbenopolitične
skupnosti organu, ki je plan sprejel, spremembe in dopolnitve plana v skladu z realno
ocenjenimi možnostmi in pogoji za razvoj.
(2) Postopek za spremembo oziroma dopolnitev plana samoupravne organizacije innskupnosti začne organ iz prvega odstavka
tega člena na podlagi analize o uresničevanju
plana in samoupravnega sporazuma o temeljih plana, izvršni svet družbenopolitične
skupnosti pa s poročilom o izvrševanju družbenega plana družbenopolitične skupnosti in
dogovora o temeljih plana.
160. člen
(1) Šteje se, da so nastopili pogoji za spremembo oziroma dopolnitev plana, če jd prišlo
do večjih motenj v procesu družbene reprodukcije, če so se bistveno spremenile zunanjepolitične razmere ali ekonomski pogoji poslovanja s tujind, kakor tudinv primeru večjih
naravnih nesreč in drugih primerih, ki so predvideni v družbenem planu družbenopolitične skupnosti.
(2) Kriterije za oceno, kdaj je potrebno začeti postopek za spremembo oziroma dopolnitev družbenega plana družbenopolitične
skupnosti, vsebujejo plani v tistem delu, ki
poročevalec

obravnavajo okvire in smernice za sprejemanje ukrepov ekonomske politike.
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161. člen
Plan samoupravne organizacije in skupnosti oziroma družbeni plan družbenopolitične
skupnosti se spremeni in dopolni po postopku, ki ga določa ta xakon za njegov sprejem.
162. člen
1) Šteje se, da so nastopili pogoji za spremembo oziroma dopolnitev dogovora o temeljih plana:
- če so se spremenilinoziroma dopolnili
samoupravni sporazumi o temeljih plana, ki
so podlaga za ta dogovor in ki vplivajo na
uresničevanje pravic, interesov in obveznosti
drugih udeležencev dogovora;
- če pride do sprememb oziroma dopolnitev družbenega plana družbenopolitične
skupnosti zaradi spremembe ciljev oziroma
zaradi ukrepov za uresničevanje plana, ki niso
bili predvideni s sprejetim planom, in ki so jih
udeleženci prevzemali s podpisom dogovora
o temeljih plana.
(2) Vsak udeleženec dogovora o temeljih
plana ima pravico in dolžnost predlagati spremembe in dopolnitve dogovora ob pogojih iz
prejšnjega odstavka, če udeleženec dogovora
o temeljih plana ne predlaga sprememb oziroma dopolnitev dogovora o temeljih plana,
izvršni svet skupščine družbenopolitične
skupnosti da pobudo za spremembo in dopolnitev dogovora.
163. člen
Pri vsaki spremembi ali dopolnitvi dogovora o temeljih plana so udeleženci dogovora
dolžni ugotoviti, kako te spremembe in dopolnitve vplivajo na uresničevanje politike, odgovorjene z družbenim planom družbenopolitične skupnosti in v primerih, ko spremembe in
dopolnitve dogovora o temeljih plana bistveno vplivajo na uresničevanje tega plana, začeti tudi postopek za njegovo sprdmembo in
dopolnitev.
V. STROKOVNE OSNOVE
DRUŽBENEGA PLANIRANJA

164. člen
(1) Metodologija planiranja izhaja iz marksistične teorije družbene reprodukcije in
omogoča uresničevanje načel sočasnega in
kontinuiranega planiranja ter celovitega planiranja ter tako prispeva k skladnejšemu razvoju proizvajalnih sil in družbenoekonomskih odnosov in odločilnemu vplivu delavcev
in delovnih ljudi na ta proces.
(2) Z metodologijo planiranja se zagotavljajo znanstvene in strokovne osnove za dinamično usklajevanje blagovnih in denarnih tokov družbenega bruto proizvoda v družbeni
reprodukciji, upoštevaje odnose s tujino, deXLV
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mografske dejavnike, tehnološki napredek ter
varstvo okolja in racionalno gospodarjenje z
zemljišči in prostorom.
(3) Z metodologijo planiranja se podrobneje uredijo postopki, ki zagotavljajo nemoten
potek procesa družbenega planiranja, učinkovito usklajevanje interesov in objektivno
poznavanje okvirovnrazvoja na podlagi
ustreznih strokovno-analitičnih metod in gradiv. Metodologija planiranja se dopolnjuje v
stalnem povezovanju praktičnega strokovnega dela in raziskovanja na področju sistema
in metodologije planiranja.
165. člen
(1) Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
predpiše v sodelovanju z Gospodarsko zbornico Slovenije in Republiškim svetom Zveze
sindikatov Slovenije obvezno enotno metodologijo in minimum obveznih enotnih kazalcev,
ki so potrebni za pripravljanje, sprejemanje in
uresničevanje planov samoupravnih organizacij in skupnosti ter družbenopolitičnih
skupnosti in s katerimi dopolnijo ustrezni akt,
ki ga sprejme Zvezni izvršni svet v skladu z
zveznim zakonom.
(2) Uporabniki in izvajalci v skupščinah samoupravnih interesnih skupnosti v skladu z
metodologijo iz prejšnjega odstavka sporazumno določijo podrobnejšo metodologijo za
oblikovanje, zbiranje in usklajevanje elementov za sklepanje samoupravnih sporazumov o
temeljih planov.
(3) Če za istovrstno dejavnost deluje več
samoupravnih interesnih skupnosti, določi in
objavi način oblikovanja zbiranja in usklajevanja elementov tista izmed njih, ki deluje na
celotnem območju SR Slovenije, oziroma
zveza teh skupnosti, oziroma tista izmed
skupnosti, ki je za to pooblaščena.
166. člen
(1) Za razvoj metodologije planiranja na
posameznih področjih družbene reprodukcije
so odgovorne strokovne službe za planiranje
v samoupravnih organizacijah in skupnostih
ter družbenopolitičnih skupnostih.
(2) Strokovne službe za planiranje morajo
pri priravljanju strokovnih osnov za planske
akte svoje postopke dokumentirati, analizirati
in posploševati v trajnejše metodološke osnove in rezultate.
(3) Strokovne službe za planiranje lahko na
podlagi pogodb ali sporazumov poverijo posamezne metodološke naloge raziskovalnim
organizacijam.
167. člen
Za strokovni in znanstveni razvoj metodologije planiranja in za njeno usklajenost je v SR
Sloveniji odgovoren Zavod SR Slovenije za
družbeno planiranje. Zavod SR Slovenije za
družbeno planiranje tudi proučuje, izpopolnjuje in ureja metodološke osnove in postopke pri pripravljanju planskih aktov na ravni
republike.
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168. člen
(1) Poslovodni in strokovni organi v samoupravnih organizacijah in skupnostih ter
upravni in strokovni organi v družbenopolitičnih skupnostih odgovarjajo za strokovnost in
objektivnost rezultatov strokovnega dela.
(2) Organi iz prejšnjega člena opravljajo v
skladu s sprejetim programom in z načeli
zakona svoje naloge samostojno in na način,
ki omogoča nosilcem planiranja pripravo in
oblikovanje njihovih planskih aktov.
169. člen
Poslovodni in strokovni organi v delovnih
organizacijah in bankah ter ustrezni organi v
samoupravnih interesnih skupnostih ter izvršni sveti skupščin družbenopolitičnih skupnosti so v svojih analizah razvojnih možnosti
dolžni zagotoviti, da bodo temeljne organizacije že pred sprejemom smernic za pripravo
svojih pljnov in elementov za pripravo samoupravnih sporazumov o temeljih planov, pa tudi med usklajevanjem, razpolagale z vsemi
analitičnimi informacijami drugih samoupravnih organizacij in skupnosti ter družbenopolitičnih skupnosti, ki omogočajo celovit vpoglednv bodoče materialne in druge možnosti,
v potrebe združevanj dela in sredstev ter svobodne menjave dela in v materialne posledice
ter odnose, ki izvirajo iz teh možnosti in združevanj za skladen razvoj temeljnih organizacij
združenega dela.
170. člen
(1) Minimum obveznih enotnih kazalcev je
sestavni del analitičnodokumentacijskega
gradiva planskih aktov in tudi osnova za usklajeno povezovanje bilanc, gospodarstva,
naravnih in drugih virov, družbenih dejavnosti, prebivalstva, skupne in splošne porabe,
akumulacije, odnosov z drugimi republikami
in odnosov s tujino, ki odražajo blagovne in
denarne tokove družbene reprodukcije.
(2) Samoupravne organizacije in skupnosti
so dolžne dostavljati podatke o obveznem
minimumu enotnih kazalcev strokovnim službam za planiranje na njihovo zahtevo, prav
tako pa pooblaščenim službam družbenega
sistema informiranja.
171. člen
(1) V okviru rednih statističnih raziskav v
SR Sloveniji se praviloma vsako leto izvede
anketa o obveznem enotnem minimumu kazalcev. Anketa je namenjena spremljanju in
uresničevanju planov samoupravnih organizacij in skupnosti, oziroma pripravljanju planov za prihodnje plansko obdobje in se izvede po sprejemu zaključnih računov samoupravnih organizacij in skupnosti.
(2) Vsebina, čas, obseg in način izvajanja
ankete iz prejšnjega odstavka se določi v vsakoletnem programu statističnih raziskovanj.
Anketo izvede Zavod SRS za statistiko po
posebnem programu, ki ga sprejme pristojni
republiški upravni organ.
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172. člen
Udeleženci planiranja v procesu usklajevanja planskih aktov samoupravnih organizacij
in skupnosti določajo in opredeljujejo elemente in smernice, upoštevaje predpisani minimum obveznih enotnih kazalcev ter drugo
predpisano metodologijo in statistične standarde.
173. člen
Ankete, ki so vezane na pl aniranje in niso v
posebnem programu statističnih raziskovanj,
izvajajo pa se na območju celotne republike,
se lahko izvedejo, če da soglasje zanje Republiški komite za družbeno planiranje in informacijski sistem.
174. člen
Samoupravne organizacije in skupnosti te
občine lahko na podlagi posebnega sporazuma ali dogovora določijo statistično spremljanje še drugih podatkov, pomembnih za pripravo in spremljanje njihovih planov. Pri tem
so dolžne zagotoviti metodološko usklajenost
z minimumom obveznih enotnih kazalcev.
175. člen
Obvezni sestavni del analitično-dokumentacijskega gradiva planskih aktov družbenopolitične skupnosti so v usklajen sistem povezane bilance gospodarstva, družbenih dejavnosti, osebne, skuvne in splošne porabe,
sredstev za razširjeno reprodukcijo, odnosov
z drugimi republikami in odnosov s tujino,
bilance naravnih virov, kazalci razvoja in sestave prebivalstva ter zaposlenosti in zaposlovanja z oceno kadrovskih možnosti.
176. člen
(1) Pri pripravljanju in oblikovanju plana
samoupravne organizacije in skupnosti ter
družbenopolitične skupnosti se upoštevajo
rezultati raziskovalnega dela.
(2) Raziskovalni projekti in programi raziskav ob pripravi planov zagotavljajo v skladu
z načelom kontinuiranega planiranja trajno
usmerjanje raziskovalnih organizacij v raziskovalno delo za potrebe planiranja.
177. člen
Raziskovalni projekti in programi raziskav
ob pripravi družbenih planov družbenopolitičnih skupnosti morajo biti prilagojeni potrebam planiranja v samoupravnih organizacijah
in skupnostih ter družbenopolitičnih skupnostih, njihovi rezultati pa dostopni vsem zainteresiranim udeležencem v planiranju.

(2) Izvršilni, poslovodni oziroma drugi organi samoupravnih organizacij in skupnosti
ter izvršni sveti skupščin družbenopolitičnih
skupnosti so za kvalitetno opravljanje strokovnih planskih nalog dolžni zagotoviti
ustrezne pogoje za oblckovanje usposobljenost in delo strokovnih služb za planiranjd v
svojem okviru ali na drug način zagotoviti
opravljanje strokovnih nalog v zvezi s planiranjem.
(3) Občina je dolžna zagotoviti krajevnim
skupnostim na njenem območju strokovno in
organizacijsko pomoč pri pripravljanju planskih aktov in jim pravočasno dati podatke za
pripravljanje planov.
180. člen
(1) Organizacijo in funkcijo strokovne službe za planiranje v samoupravni organizaciji in
skupnosti ureja statut ali drugi samoupravni
splošni akt samoupravne organizacije ali
skupnosti, v kateri je služba organizirana, oziroma samoupravni sporazum, če ta služba
deluje za potrebe planiranja več organizacij in
skuvnosti.
(2) Samoupravne organizacije in skupnosti
lahko poverijo izdelavo strokovnih analiz in
drugih strokovnih podlag za planiranje tudi
posebnim znanstvenim in strokovnim orgjnizacijam.
181. člen
(1) Organizacijo in delovno področje organov in strokovnih služb za družbeno planiranje v občini ureja statut občine v skladu z
zakonom.
(2) Z dogovorom dveh ali več občin o medobčinskem sodelovanju se lahko določijo
skupne strokovne službe za planiranje, ki za
te občine opravljajo z dogovorom določene
strokovne naloge.
182. člen
(1) Posamezne strokovne naloge v zvezi s
planiranjem lahko izvršni svet skupščine občine ali upravni organ za planiranje v skladu s
svojimi pristojnostmi, določenimi z ustavo,
statutom, ali z dogovorom o medobčinskem
sodelovanju, zaupa ustreznim strokovnim
oziroma raziskovalnim organizacijam.
(2) Republiški komite za družbeno planiranje in informacijski sistem lahko določi minimalne kriterije in pogoje glede strokovnih kadrov in opremljenosti organizacij iz prejšnjega odstavka.

178. člen
Vsaka družbenopolitična skupnost ima svoj
upravni organ za planiranje.

183. člen
Strokovne službe za planiranje ter strokovne oziroma raziskovalne organizacije iz prejšnjega člena so odgovorne za točnost podatkov, za strokovno zasnovanost in realnost njihovih ocen in predlogov ter za strokovno in
pravočasno izvajanje nalog po programu dela
za pripravljanje planov.

179. člen
(1) Strokovna opravila v zvezi s planiranjem opravljajo strokovne službe za planiranje.

184. člen
(1) Strokovni organ za planiranje na ravni
republike je Zavod SR Slovenije za drkžbeno
planiranje.

poročevalec
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(2) Zavod SR Slovenije za družbeno planiranje prepravlja strokovne in raziskovalne
osnove za pripravo osnutka in predloga plana
SR Slovenije; pripravlja izhodišča za opredelitev tekoče politike razvoja v letni resoluciji
ali drugih aktih za izvajanje plana; pripravlja
osnove za opredelitev politike dolgoročnega
razvoja SR Slovenije; sodeluje pri oblikovanju
plana in dolgoročnih razvojnih usmeritev ter
tekoče politike družbenoekonomskega razvoja SFR Jugoslavije; proučuje sistem družbenega planiranja, razvoj družbenih odnosov na
tem področju in skrbi za razvoj in izpopolnjevanje metodologije družbenega planiranja;
razvija informacijski sistem za planiranje kot
integralni del družbenega sistema informiranja.
185. člen
Družbenopolitične skupnosti z dogovorjanjem zagotavljajo in usklajujejo pogoje zansmotmo organiziranje ustreznih strokovnih
služb za družbeno planiranje, pogoje za organiziranje in delovanje takih služb in sprejemajo ukrepe za zagotavljanje strokovnih kadrov
v teh službah.
VI. DRUŽBENI PLAN SR
SLOVENIJE

186. člen
(1) Skupščina SR Slovenije določi na predlog svojega izvršnega sveta z odlokom rok, v
katerem ji mora izvršni svet predgožiti osnutek oziroma predlog družbenega plana SR
Slovenije.
(2) Skupščina SR Slovenije določi smernice za družbeni plan SR Slovenije za naslednje
srednjeročno obdobje.
(3) Smernice za družbeni plan SR Slovenije
določi Skupščina SR Slovenije sočasno z določctvijo smernic in okvirov politike družbenega razvoja SFR Jugoslavije.
187. člen
(1) Izvršni svet Skupščine SR Slovenije določi delovni program pripravljanja družbdnega plana SR Slovenije. Delovni program določi izvršni svet najpozneje 30 dni po sprejemu
odloka o pripravi družbenega plana SR Slovenije.
(2) Delovni program pripravljanja družbenega plana SR Slovenije določi izvršni svet v
dogovoru z Gospodarsko zbornico Slovenije,
Zvezo sindikatov Slovenije in Socialistično
zvezo delovnega ljudstva.
(3) Z delovnim programom pripravljanja
družbenega plana SR Slovenije se določi podrobe potek planiranja v samoupravnih organizacijah in skupnostih ter družbenopolitičnih skupnostih, ki vsebuje konkretne naloge,
postopke in roke za nosilce planiranja po
posameznih fazah oblikovanja, usklajevanja
in sprejemanja planskih aktov.
(4) Z delovnim programom pripravljanja
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družbenega plana SR Slovenije določi Izvršni
svet Skupščine SR Slovenije tudi obveznosti
in naloge republiških upravnih organov in organizacij v zvezi s pripravljanjem družbenega
plana SR Slovenije.
(5) V skladu s smernicami za družbeni plan
SR Slovenije določi izvršni svet v posebnem
aktu program dela za pripravljanje dogovora
o temeljih plana SR Slovenije, s katerim določi način dogovarjanja in usklajevanja pravic,
obveznosti in odgovornosti z organizacijami
združenega dela in drugimi samoupravnimi
organizacijami in skupnostmi o temeljih družbenega plana SR Slbvenije; kdo naj v imenu
izvršnega sveta sodeluje v dogovarjanju; določi naloge upravnih organov v procesu dogovarjanja in določi druge organizacijske
ukrepe, potrebne za pravočasno pripravo in
predložitev dogovora o temeljih plana SR Slovenije.
188. člen
(1) Udeleženci dogovora o temeljih družbenega plana SR Slovenije sprejemajo pravice, obveznosti in odgovornosti v zadevah, ki
so skupnega pomena za družbeni razvoj SR
Slovenije in za nujne potrebe družbene reprodukcije, od katerih je odvisno uresničevanje
osnovnih ciljev družbenega plana zlasti glede
razvoja gospodarske infrastrukture in družbenih dejavnosti, sprememb v strukturi proizvajalnih sil, sprememb v kadrovski in zaposlitveni sestavi, vključevanja v mednarodno delitev
dela, varstva oziroma pogojev rabe prostora,
varovanja pomembnejših naravnih virov ter
naravne in kulturne dediščine.
(2) Dogovor o temeljih družbenega plana
SR Slovenije vsebuje:
- prjvice, dolžnosti in materialne, finančne
in druge obveznosti iz samoupravnih sporazumov o temeljih planov samoupravnih organizacij in skupnosti;
- osnove in merila za ugotavljanje cen za
storitve, oblike povračil ter pogoje za uresničevanje materialnih in drugih obveznosti iz
samoupravnih sporazumov o temeljih plana
samoupravnih interesnih skupnosti;
- obveznosti, ki jih v skladu s svojimi pristojnimi sprejmejo drugi udeleženci dogovora;
- obveznosti, ki jih temeljna organizacija
neposredno prevzema v temeljih svojega
plana;
- kriterije in druge naloge, ki jih zaradi
uresničevanja ciljev in nalog družbenega plana prevzemajo na podlagi samoupravnih sporazumov ali dogovorov o temeljih svojih planov samoupravne organizacije in skupnosti,
občine ter mestne in regionalne skupnosti kot
posebne družbenopolitične skupnosti;
- pravice, obveznosti in odgovornosti, ki
jih udeleženci dogovora sprejemajo z dogovorom o temeljih plana SFRJ.
(3) Dogovor o temeljih plana SR Slovenije
lahko vsebuje tudi druge naloge, ki so pomembne za uresničevanje ciljev in nalog
družbenega plana SR Slovenije, kadar udeleženci na podlagi samoupravnih sporazumov
ali dogovorov o temeljih svojih planov v sklaporočevalec

du s svojimi pooblastili sprejmejo obveznosti,
ukrepe in odgovornosti za njihovo uresničitev.
189. člen
(1) Udeleženci dogovora o temeljih družbenega plana SR Slovenije so samoupravne
organizacije in skupnosti, ko z združevanjem
dela in sredstev na podlagi temeljev plana
temeljne organizacije in samoupravnih sporazumov o temeljih planov sprejemajo obveznosti in odgovornosti za izpolnjevanje ciljev in
nalog družbenega plana, Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, Gospodarska zbornica Slovenije ter občine, mestne in regionalne skupnosti kot posebne družbenopolitične skupnosti, kadar le-te z dogovorom o temeljih plana v
skladu s svojimi pristojnostmi prevzemajo obveznosti in odgovornosti za izvrševanje nalog
v tem dogovoru.
(2) Udeleženec dogovora o temeljih družbenega plana SR Slovenije je tudi Republiški
svet Zveze sindikatov Slovenije, kadar se z
dogovorom določajo naloge, ki so pomembne za uresničevanje družbene vloge sindikata.
190. člen
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije skrbi za
izvajanje postopka dogovarjanja o temeljih
plana SR Slovenije in družbenega plana Jugoslavije ter sproti obvešča Skupščino SR
Slovenije o problemih glede vsebine, odnosov in postopkov v dogovarjanju ter o aktivnosti izvršnega sveta in njegovih organov
pri razreševanju teh problemov.
191. člen
(1) Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
hkrati, ko predloži osnutek oziroma predlog
družbenega plana, obvesti Skupščino SR Slovenije o vprašanjih, ki so temeljni pogoj za
uresničevanje skupnih interesov in politike
družbenega razvoja v obdobju, za katero se
sprejema plan, pa o njih do predložitve osnut'ka oziroma predloga družbenega plana ni bilo
mogoče doseči dogovora med posameznimi
samoupravnimi organizacijami in skupnostmi
oziroma občinami ter mestnimi in regionalnimi skupnostmi kot posebnimi družbenopolitičnimi skupnostmi.
(2) Če se do roka, ki je določen za sprejem
družbenega plana SR Slovenije ne dosežejo
dogovori o vprašanjih v smislu prejšnjega odstavka, sprejme Skupščina SR Slovenije ukrepe, za katere je pooblaščena z ustavo in zakoni.
192. člen
(1) Za usklajevanje svoje dejavnosti pri izpolnjevanju obveznosti in nalog, določenih z
dogovorom o temeljih plana SR Slovenije glede vprašanj, ki so skupnega pomena, določijo
udeleženci dogovora skupen organ, odbor
udeležencev, ki spremlja pripravo in izvajanje
dogovora ter daje pobude za skupne ali posamične ukrepe udeležencev, da se zagotovi
izvajanje dogovorov.
poročevalec

(2) Odbor udeležencev dogovora tekoče
obravnava izvajanje nalog in obveznosti, fprejetih z dogovorom, sproti spremlja in daje
pobude za ukrepe pri odstranjevanju vzrokov
za neizpolnjevanje nalog, razpravlja o odgovornosti in materialnih posledicah neizvajanja
obveznosti, obravnava pobude za spremembo družbenega plana SR Slovenije in o svojih
stališčih obvešča vse udeležence dogovora.
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193. člen
V postopku dogovarjanja o temeljih plana
SR Slovenije ter pripravljanja, sprejemanja in
uresničevanja družbenega plana spremljajo
republiški upravni organi in organizacije v
mejah svojih pravic in dolžnosti dogovarjanje
samoupravnih organizacij in skupnosti ter
družbenopolitičnih skupnosti o temeljih družbenega plana SR Slovenije kot tudi uresničevanje tega plana, sprožajo pobude in dajejo
predloge za postopek dogovarjanja o temeljih
plana SR Slovenije, sodelujejo s samoupravnimi organizacijami in skupnostmi, občinami
ter mestnimi in regionalnimi skupnostmi kot
posebnimi družbenopolitičnimi skupnostmi
in jim pri dogovarjanju strokovno pomagajo.
194. člen
(1) Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je
dolžan obveščati Skupščino SR Slovenije v
rokih, ki jih ta določi o uresničevanju družbenega plana SR Slovenije oziroma o ukrepih, ki
jih je v mejah svojih pravic in dolžnosti sprejel
ali jih namerava sprejeti oziroma predlagati
Skupščini SR Slovenije v sprejem.
(2) Na podlagi analize uresničevanja družbenega plana SR Slovenije v preteklem obdobju in ocene možnosti za njegovo uresničevanje v tekočem in naslednjem letu mora
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije najpozneje do 15. junija vsakega leta predložiti poročilo o uresničevanju plana ter svojo oceno
možnosti za razvoj v tekočem in naslednjem
letu s predlogi potrebnih ukrepov.
195. člen
Z družbenim planom SR Slovenije delavci,
delovni ljudje in občani, njihove samoupravne
organizacije in skupnosti določajo politiko razvoja SRNSIovenije, skupne naloge in cilje ter
odločajo o skupnih pogojih in okvirih za razpolaganje s sredstvi in rezultati svojega dela,
o pridobivanju in delitvi dohodka, o naravnem
bogastvu republike in o razvoju družbe na
vseh področjih življenja. Na tej podlagi sprejemajo delavci, delovni ljudje in občani, enakopravno z delavci, delovnimi ljudmi in občani v drugih republikah in pokrajinah, tudi
družbeni plan Jugoslavije ter tako uresničujejo odgovornost za razvoj Jugoslavije kot celote.
196. člen
Z družbenim planom SR Slovenije se zagotavlja:
- uresničevanje in razvijanje socialističnih
produkcijskih odnosov, nacionalne, ekonomske, socialne in kulturne svoboščine in enakopravnost narodov in narodnosti v republiki
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v razmerah enotnega jugoslovanskega trga;
- pravice in dolžnosti delavcev, delovnih
ljudi in občanov, da samouprjvno razpolagajo
s pogoji, sredstvi in rezultati svojega dela ter z
naravnimi bogastvi republike na podlagi pravice dela z družbenimi sredstvi;
-t pravica delavcev v temeljni organizaciji
združenega dela, da nadzorujejo celotno gibanje svojega dohodka v procesu reprodukcije in da sodelujejo v dohodku na podlagi
povečevanja produktivnosti dela v sorazmerju
s svojim prispevkom na podlagi tekočega in
minulega dela;
- usklajevanje in usmerjanje materialnih in
denarnih tokov družbene reprodukcije;
- vzpodbujanje in razvijanje ekonomskih
odnosov s tujino;
- odgovornost za plačilno-bilančni in devizno-bilančni položaj republike v plačilni in
devizni bilanci Jugoslavije;
- spodbujanje produktivnosti družbenega
dela, zlasti z razvijanjem raziskovalne in inovativne dejavnosti, uvajanjem nove tehnike in
tehnologije, modernizacije in racionalizacije
proizvodnje, izboljšanjem kadrovske sestave
in uporabe znanja ter usklajevanjem porabe z
materialnimi možnostmi;
- splošne družbene in materialne pogoje
za samoupravno uresničevanje delovnih, ekonomskih, socialnih, kulturnih in drugih interesov delavcev, delovnih ljudi in občanov;
- položaj in uresničevanje enakopravnosti
italijanske in madžarske narodnosti in skrb za
njun vsestranski razvoj;
- uresničevanje politike skladnejšega regionalnega razvoja in hitrejšega razvoja manj
razvitih, zlasti obmejnih območij;
- skrb za varstvo in smotrno gospodarjenje
s prostorom in naravnimi bogastvi in za varstvo in zboljšanje življenjskega okolja ter kulturnih in zgodovinskih spomenikov;
- krepitev obrambne sposobnosti, varnosti
in družbene samozaščite;
- izpolnjevanje drugih obveznosti, ki izvirajo iz zakonov, drugih predpisov in splošnih
aktov, ki jih v mejah svojih, v ustavi SR Slovenije določenih pravic in dolžnosti sprejema
Skupščina SR Slovenije.
197. člen
Z družbenim planom SR Slovenije se uresničuje dogovornost republike za njen razvoj,
pri upoštevanju obveznosti in odgovornosti,
ki jih ima do enakih pravic in odgovornosti
drugih republik in pokrajin v sistemu samoupravljanja ter ustavne pravice in odgovornosti
federacije ter solidarnosti narodov in narodnosti Jugoslavije.
198. člen
Družbeni plan SR Slovenije, temelji na
enem ali več odgovorih o temeljih plana SR
Slovenije.
199. člen
Z družbenim planom SR Slovenije se določa, na podlagi skupno ocenjenih možnosti in
pogojev za razvoj republike, organizacij zdru-
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ženega dela in drugih samoupravnih organizacij in skupnosti ter družbenopolitičnih
skupnosti in celotne družbene skupnosti, ob
upoštevanju mednarodnih ekonomskih odnosov in mednarodnih obveznosti Slovenije,
in na tej podlagi z dogovorom o temeljih pljna
SR Slovenije usklajenih skupnih interesov,
skupna razvojna politika in v skladu z njo
usmerja družbeno reprodukcijo na temeljih
socialističnih samoupravnih družbenoekonomskih odnosov.
200. člen
Družbeni plan SR Slovenije vsebuje poleg
skupnih interesov in ciljev iz 196. in 199. člena
tega zakona še:
— obveznosti, ki so jih z dogovorom oziroma dogovori o temeljih družbenega plana SR
Slovenije na podlagi samoupravnih sporazumov in dogovorov o temeljih svojih planov
prevzele organizacije združenega dela in druge samoupravne organizacije in skupnosti,
občine ter mestne in regionalne skupnosti kot
posebne družbenopolitične skupnosti;
— obveznosti, ki jih je SR Slovenija prevzela
z dogovori z eno ali več republikami ali pokrajinami;
— obveznosti, ki jih je SR Slovenija prevzela
z dogovorom oziroma dogovori o temeljih
plana Jugoslavije.
201. člen
(1) Z družbenim planom SR Slovenije se
določajo usmeritve za ukrepe razvojne politike in drugi ukrepi, ki jih organi republike
sprejemajo v skladu s svojimi, v ustavi SR
Slovenije določenimi pravicami in dolžnostmi, da zagotovijo pogoje za uresničevanje
ciljev in nalog družbenega plana.
(2) Družbeni plan SR Slovenije posebej določa naloge skupnega pomena zlasti pa določa nujne potrebe družbene reprodukcije, od
katerih je odvisno uresničevanje osnovnih ciljev družbenega razvoja.
(3) Če s samoupravnim sporazumom o temeljih plana med organizacijami združenega
dela ali drugimi samoupravnimi organizacijami in skupnostmi ni bilo mogoče zagotoviti
sredstev in drugih potrebnih pogojev za njihovo izvršitev, lahko naloži Skupščina SR
Slovenije z zakonom v skladu z ustavo obvezno združitev sredstev v ta namen oziroma
določi druge ukrepe za izvršitev teh nalog.
202. člen
Skupno politiko oziroma usmeritev družbenega razvoja SR Slovenije za obdobje deset in
več let določa dolgoročni plan SR Slovenije.
Dolgoročni plan SR Slovenije določa zlasti:
- temeljne usmeritve v razvoju materialne
osnove socialistične družbe in socialističnih
družbenih odnosov;
- temeljne pogoje za zagotavljanje ekonomske, socialne in osebne varnosti delavcev, delovnih ljudi in občanov ter solidarnosti
in vzajemnosti;
- politiko strukturnih in kvalitetnih preobrazb v razvoju gospodarstva in družbenih
dejavnosti;
poročevalec

- politiko in smeri vključevanja v mednarodno delitev dela;
- politiko in smeri razvoja in uporabe nove
tehnike in tehnologije, znanosti, inovacij in
drugih kvalitetnih dejavnikov tehničnega napredka;
- politiko rasti in sprememb v strukturi prebivalstva in zaposlovanja;
- politiko razvoja kadrov, usmerjenega izobraževanja in preobrazbo v kadrovski sestavi
zaposlenih;
- politiko skladnega regionalnega razvoja
in hitrejšega razvoja manj razvitih, zlasti obmejnih območij;
- politiko krepitve obrambne sposobnosti,
varnosti in družbene samozaščite;
- morebitne ukrepe iz pristojnosti za uresničevanje dolgoročnega plana SR Slovenije;
- strateške cilje usmeritve in politiko dolgoročnega družbenega razvoja v prostoru;
- zasnovo uporabe prostora, ki globalno
opredeljuje uporabo prostora z vidika skupnih ciljev razvoja SR Slovenije, zlasti glede
razmestitve poselitvenih površin, kmetijskih
območij z opredelitvijo območij posebnega
pomena za kmetijsko proizvodnjo, območij
gozdov, pomembnejših rudnin in mineralnih
surovin, industrijskih con, območij za rekreacijo in turističnih območij, ogroženih območij
zaradi delovanja naravnih sil ter območij deponij nevarnih in zdravju škodljivih snovi, zavarovanje najpomembnejših vodnih virov ter
varstva naravne in kulturne dediščine, opredelitev območij, ki se zavarujejo z zakonom in
za katere se izdelajo podrobnejši prostorski
akti;
- zasnovo organizacije dejavnosti, ki so
pomembne za skladnejši družbeni razvoj SR
Slovenije, zlasti: omrežje naselij z značilnimi
funkcijami, prometno omrežje, osnovne energetske vire in naprave, najpomembnejši viri in
naprave za oskrbo z vodo in za odvajanje
odpadnih vod.
203. člen
(1) Na podlagi stališč, kijih zavzame Skupščina SR Slovenije glede poročila o uresničevanju družbenega plana SR Slovenije pripravi
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije v sodelovanju s podpisniki dogovora o temeljih plana
SR Slovenije vsako leto osnutek resolucije o
politiki uresničevanja družbenega plana SR
Slovenije za naslednje leto in jo s predlogom
ukrepov do konca oktobra predloži Skupščini
SR Slovenije.
(2) V resoluciji predlaga Izvršni svet Skupščine SR Slovenije temeljne usmeritve glede
politike uresničevanja družbenega plana SR
Slovenije v naslednjem letu ter naloge in
ukrepe za uresničevanje ciljev in nalog iz dogovora o temeljih plana SR Slovenije in plana
na tistih področjih, kjer prihaja do pomemb-

poročevalec

nejših odstopanj od sprejetih obveznosti v
dogovorih in v politiki uresničevanja družbenega plana.

OPOMBE:

VSI. PREHODNE IN KONČNE
DOLOČBE

204. člen
Izvršni sveti družbenopolitičnih skupnosti
in Gospodarska zbornica Slovenije bodo v
šestih mesecih po uveljavitvi tega zakona začeli postopek za sklenitev družbenega dogovora, v katerem bodo določili ukrepe in druge
obveznosti za razvoj strokovnih služb za družbeno planiranje s ciljem uresničevanja sistema in razvijanja metodologije družbenega
planiranja. Družbeni dogovor opredeli minimalne organizacijske, kadrovske in druge pogoje za delo strokovnih služb.
205. člen
Samoupravne organizacije in skupnosti ter
družbenopolitične skupnosti so dolžne do
konca leta 1980 uskladiti svoje samoupravne
splošne akte, ki urejajo planiranje s tem zakonom.
206. člen
Vsi predpisi za izvajanje tega zakona morajo biti sprejeti najpozneje v roku šestih mesecev po uveljavitvi tega zakona.
207. člen
Regionalne oziroma občinske prostorske
plane, ki so bili sprejeti na podlagi zakona o
regionalnem prostorskem planiranju (Uradni
list SRS, št. 16, 1967) Oziroma na podlagi
odloka o obvezni pripravi prostorskih planov
v SR Sloveniji (Uradni list SRS, št. 4, 1978)
družbenopolitične skupnosti dopolnijo oziroma uskladijo s sprejetimi družbenimi plani do
konca leta 1980.
•
208. člen
Z dnem uveljavitve tega zakona preneha
veljati zakon o regionalnem prostorskem planiranju (Uradni list SRS, št. 16, 1967) razen
določb 12. in 13. člena ter v zvezi z njima
določb 7., 10. in 15. člena.
209. člen
Ta zakon začne veljati trideseti dan po objavi v Uradnem listu SRS.
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