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V Skladu z 245. členom poslovnika Skupščine SR
Slovenije poziva Skupščina SR Slovenije delegacije
temeljnih samoupravnih organizacij in skupnosti,
skupine
delegatov,
občinske
skupščine,
samoupravne interesne skupnosti s področja družbenih dejavnosti in materialne proizvodnje, družbenopolitične organizacije, Gospodarsko zbornico
Slovenije in druge organe in organizacije v republiki, da dajo Skupščini SR Slovenije pobude in
predloge za pripravo programov dela zborov Skupščine SR Slovenije za leto 1985.
Pri pobudah in predlogih za pripravo dela programov zborov Skupščine SR Slovenije je potrebno
izhajati iz že sprejetih usmeritev, da naj bi Skupščina SR Slovenije v prihodnjem letu obravnavala
le tiste zadeve, ki sodijo v njeno pristojnost in jih je
potrebno nujno obravnavati in o njih odločati v letu
1985. Pri tem je potrebno zlasti dati poudarek:
- uresničevanju dolgoročnega programa gospodarske stabilizacije;
- sprejemanju srednjeročnih jn dolgoročnih
planskih dokumentov SRS in SFRJ;
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- pripravam in sprejemanju resolucije o družbenoekonomski politiki in razvoju SR Slovenije in SFR
Jugoslavije za leto 1986;
- sprejemanju uresničevanja politike in aktov, ki
so bili sprejeti v Skupščini SR Slovenije v letošnjem
in preteklih letih;
- nadaljnji obravnavi zakonov, ki so bili programirani v sedanjem obdobju, vendar postopek sprejemanja še ni bil v celoti opravljen;
- zunanjepolitičnim
vprašanjem,
ki
so
pomembna za uresničevanje vloge SR Slovenije pri
oblikovanju in izvajanju skupno dogovorjene
zunanje politike SFRJ.
Čeprav je v 245. členu poslovnika Skupščine SR
Slovenije določeno, da do 15. oktobra tekočega leta
skupščini sporočite svoje predloge za pripravo
delovnih programov zborov skupščine za prihodnje
leto, prosimo, da čimprej pošljete pobude in predloge Skupščini SR Slovenije, Ljubljana, Šubičeva 4,
da bi tako omogočili pravočasno obravnavo in sprejetje programov dela zborov Skupščine SR Slovenije za leto 1985.

OSTNUTEK ZAKONA
o službi družbenega knjigovodstva v SR Sloveniji (ESA-481)
PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA
o spremembah in dopolnitvah zakona o zdravstvenem varstvu (ESA-536)
DOPOLNITVE K OBRAZLOŽITVI OSNUTKA ZAKONA
o spremembah in dopolnitvah zakona o vojaških invalidih in osnutka zakona o spremembah in
dopolnitvah zakona o civilnih invalidih vojne (ESA-386, 389)
PREDLOG DRUŽBENEGA DOGOVORA
o temeljih skupne politike na področju zaposlovanja in njenem uresničevanju v Socialistični
federativni republiki Jugoslaviji (ESA-435)
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PREDLOG DRUŽBENEGA DOGOVORA
o pogojih organiziranja in skupnega financiranja mednarodnih športnih prireditev v Jugoslaviji
(ESA- 263)
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PERIODIČNI DELOVNI NAČRT
Zbora združenega dela, Zbora občinx in Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije za IV.
trimesečje 1984

PREGLED SEJ ZBOROV SKUPŠČINE
SR SLOVENIJE 25. julija 1984
Delegati Zbora združenega zbora, Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije so na skupnem
zasedanju poslušali:
- ekspoze Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije k poročilu o uresničevanju politike družbenega in ekonomskega
razvoja SR Slovenije v letu 1984 in prvi oceni možnosti razvoja
v letu 1985, ki ga je podal predsednik Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije Dušan Sinigoj;
- uvodno besedo k predlogu smernic za dolgoročni plan
SR Slovenije, ki jo je podal član Izvršnega sveta Skupščine SR
Slovenije in predsednik Republiškega komiteja za družbeno
planiranje Milivoj Samar;
- uvod k poročilu o gradnji objektov iz meddržavnih sporazumov in pogodb na področju cestne infrastrukture, ki gaje
podala članica Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije in
predsednica Republiškega komiteja za promet in zveze Julka
Zibert.
Delegati vseh treh zborov so na skupnem zasedanju
poslušali tudi informacijo o železniški nesreči, ki se je zgodila
14. julija letos v Divači; informacijo je podala članica Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije in predsednica Republiškega komiteja za promet in zveze Julka Žibert.
Zbor združenega dela in Zbor občin sta sprejela:
- ugotovitve, stališča in sklepe ob obravnavi poročila o
uresničevanju politike družbenega in ekonomskega razvoja
SR Slovenije v letu 1984 in prve ocene možnosti razvoja v letu
1985, skupaj z analizo ter spremljajočimi dokumenti;
- ugotovitve in stališča ob obravnavi predloga smernic za
dolgoročni plan SR Slovenije in analize razvojnih možnosti
SR Slovenije v obdobju 1986-1995/2000;
Družbenopolitični zbor je ob obravnavi poročila in predloga
smernic sprejel stališča.
Zbor združenega dela, Zbor občin in Družbenopolitični
zbor so sprejeli tudi:
- predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o
organizaciji in delu služb Skupščine SR Slovenije;
- poročilo delegacije Skupščine SR Slovenije v Zboru
republik in pokrajin Skupščine SFRJ o poteku 34. in 35. seje
Zbora republik in pokrajin Skupščine SFRJ, ki sta bili 28.
junija in 19. julija 1984.
Zbor združenega dela in Zbor občin sta sprejela še:
- sklep ob obravnavi poročila o gradnji objektov iz meddržavnih sporazumov in pogodb na področju cestne infrastrukture;
- predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o
proračunu SR Slovenije za leto 1984;
- predlog zakona o sofinanciranju programa obnove in
modernizacije oddajniškega in prenosnega sistema Radio
televizije Ljubljana v obdobju 1984-1986;
- predlog odloka o programu statističnih raziskovanj SR
Slovenije v letu 1984;
- predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o
organizaciji in delu služb Skupščine SR Slovenije;
- sklep ob obravnavi poročila delegacije v Zboru republik
in pokrajin Skupščine SFRJ o poteku usklajevanja osnutka
zakona o spremembah zakona o skupnem znesku sredstev za
financiranje programa graditve in modernizacije tehnične
baze Radia Jugoslavije v obdobju od leta 1981 do leta 1990;
- sklep ob obravnavi osnutka odloka o valorizaciji sredstev, ki so jih vplačale republike in avtonomni pokrajini za leto
1983 za odpravo posledic katastrofalnega potresa, ki je prizadel območje SR Crne gore v letu 1979;
- sklep ob obravnavi osnutka zakona o spremembi zakona
o zagotovitvi sredstev za odpravo posledic katastrofalnega
potresa, ki je prizadel območje Črne gore v letu 1979;
- predlog odloka o soglasju in o pristopu k sklenitvi družbenega dogovora o zagotavljanju sredstev za regres za
umetna gnojila in sredstev za zaščito rastlin v 1985. in 1985.
letu in o pogojih in načinu uporabe teh sredstev; zbora sta ob
obravnavi sprejela tudi posebni sklep;
- sklep ob obravnavi družbenega dogovora o določanju
virov sredstev za financiranje blagovnih rezerv; zbora sta ob
obravnavi sprejela tudi posebni sklep;
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- sklep ob obravnavi poročila Izvršnega sveta Skupščine
SR Slovenije o pripravi in usklajevanju družbenega dogovora
o pogojih za organiziranje in skupno financiranje mednarodnih športnih tekmovanj v Jugoslaviji;
- predlog odloka o sprejemu predloga družbenega dogovora o določanju skupnih elementov stanovanjske in komunalne politike; zbora sta ob obravnavi sprejela tudi posebni
sklep;
- predlog odloka o soglasju k predlogu zakona o ratifikaciji sporazuma med SFR Jugoslavijo in Republiko Italijo o
ribolovu v Tržaškem zalivu v okviru obmejnega gospodarskega sodelovanja in blagovne menjave z Italijo.
NA SEJAH ZBOROV SO RAZPRAVLJALI
Zbor združenega dela:
Terezija Donko, Martin Toplak, Janez Lukan, Jože Matjašec,
Rudi Kropivnik, Inge Krunič, Boris Bregant, Miro Gošnik,
Simon Černe, Peter Simonišek, Stanislav Lomovšek, Zdenko
Cund, Jurij Pirš, Jurij Kovač, Mirjam Jan-Blažič, Peter Flešer,
Tatjana Kosovel, Borut Eržen, Janko Vuk, Ivan Kastrevc, Lado
Vuga, Janez Bedina, Mihael Vrtačnik, Bernard Krivec, Pavel
Tepina, Bogdan Fon, Davorin Marušič, Janko Maček, Franc
Zakra|šek, Milerna Sedovnik, Slavko Medle, Franc Kolmanič,
Rudi Sepič, Jože Stanonik, Brane Kastelic, Marko Kobe, Ciril
Ribičič, Henrik Marko, Miran Potrč, Bojan Turk, Ilija Bregar,
Mihael Vrtačnik, Alojz Klemenčič.
Zbor občin:
dr. Hermin Vidoz, Jure Perko, Ugo Fonda, Jože Elersič,
Milena Jager, Srečko Potočnik, Viktor Trbovšek, Franc Tetičkovič, Franc Brelih, Leopold Maček, Lojze Donža, Vlado
Šlamberger, Ferdo Rakuša, Mirko Hajdinjak, Cvetka Selšek,
Franc Jamšek, Julka Žibert, Marjan Klavora, Niko Lukež,
Mirko Rimahazi, Janez Kocjančič, Milan Knežević, Ciril Pelicon, Marko Lindič, Rajko Orešnik, Andrej Levičnik, Ada Gorjup, Jože Bizjak, Slavko Ribaš, Miro Stanonik, Angelca
Vrbnjakj Vlado Barabaš, Boris Križmančič, Franc Jernejšek,
Dušan Sinigoj, Sašo Skulj, Marjan Markovič, Jelka Žekar.
Družbenopolitični zbor:
Rudi Šepič, Ciril Ribičič, Marija Zupančič-Vičar, Silva Jereb,
Dino Pucer, Marija Aljančič, Franc Grešak, Nuša Kerševan,
Jože Sintič, Jože Šušmejj, Ciril Zlobec, Lojze'Fortuna, Igor
Križman, Milivoj Samar, Zeljko Cigler, Borut Miklavčič, Jože
Marolt.
Družbenopolitični zbor (27.7.1984):
Ciril Ribičič, Janez Bohorič, Rudi Čačinovič, Miloš Prosenc,
Vinko Hafner, Marjan Kotar, Jože Marolt, Silva Jereb, IgOr
Križman, Ciril Zlobec, Jože Sintič, Mile Šetinc.
Pisne razprave so oddali:
- delegati iz skupin delegatov za Zbor združenega dela iz
posameznih okolišev in dejavnosti: Radovljhica, Maribor-Rotovž, Ljubljana Moste-Polje, Kamnik, Ljubljana Vič-Rudnik,
Nova Gorica, Kočevje, Postojna, Ravne na Koroškem, Kamnik,
Velenje, Maribor-Tezno.
Zbor združenega dela in Družbenopolitični zbor sta sprejela še:
- predlog periodičnega delovnega načrta zbora za IV. trimesečje 1984.
Zbor občin je sprejel tudi predlog za izdajo zakona o spremembi in dopolnitvi zakona o postopku za ustanovitev, združitev oziroma spremembo območja občine ter o območjih
občin, s predlogom zakona.
Družbenopolitični zbor pa je sprejel tudi stališča ob obravnavi predloga zakona o, začasni prepovedi razpolaganja z
družbenimi sredstvi za p'ridobitev določenih objektov v letu
1984.
Zbor združenega dela in Družbenopolitični zbor sta sprejela tudi:
- predlog odloka o razrešitvi namestnika predsednika
Republiškega komiteja za borce in vojaške invalide; dolžnosti
namestnika predsednika tega komiteja se s 15. avgustom
1984 razreši Anton Plut;
- predlog odloka o imenovanju predsednika in članov
poročevalec

Upravnega odbora Prešernovega sklada: za predsednico
Upravnega odbora Prešernovega sklada je bila imenovana
Silva Jereb
za člane pa so bili imenovani: Danilo Benedičič, Andrej
Blatnik, Marjan Brezovar, Alenka Dernač-Bunta, France
Forstnerič, Boris Lipužič, Branko Madžarevič, Kiar Meško,
Vladimir Pavšič, Slavko Pezdir, Primož Ramovš, Silvij Šinkovec, Andrej Ujčič, Aleš Vodopivec;
- predlog odloka o imenovanju treh delegatov Skupščine
$R Slovenije v Svet Službe, družbenega knjigovodstva v SR
Sloveniji; v Svet Službe družbenega knjigovodstva v SR Sloveniji so bili ponovno imenovani Bernard Krivec, Marko
Lozej in Milko Okorn;
- predlog odloka o razrešitvi in imenovanju člana Loterijskega sveta Loterije Slovenije; dolžnosti člana Loterijskega
sveta Loterije Slovenije je bila razrešena Jana Crnkovič, za
člana Loterijskega sveta Loterije Slovenije pa je bil imenovan
Miro Vesel;
- predlog odloka o izvolitvi sodnika Višjega sodišča v
Kopru; za sodnika tega sodišča je bil izvoljen Branko Masleša;
- predlog odloka o razrešitvi sodnika Višjega sodišča v
Celju; dolžnosti sodnika tega sodišča se s 1. septembrom
1984 razreši Boris Debič;
- predlog odloka o razrešitvi namestnika javnega tožilca
Socialistične republike Slovenije; dolžnosti namestnika javnega tožilca SR Slovenije se s 15. avgustom 1984 razreši Božo
Janhuba;
- predlog odloka o razrešitvi namestnika družbenega pravobranilca samoupravljanja SR Slovenije; dolžnosti namestnika družbenega pravobranilca samoupravljanja SR Slovenije
je bil razrešen Mitja Švab.

SEJA DRUŽBENOPOLITIČNEGA
ZBORA SKUPŠČINE SR SLOVENIJE
27. julija 1984
Družbenopolitični zbor je na seji 27. julija 1984 ob ponovni
obravnavi stališč k predlogu zakona o začasni prepovedi
razpolaganja z družbenimi sredstvi za pridobitev določenih
objektov v letu 1984 sprejet sklepe.
Družbenopolitični zbor pa je sprejel tudi sklep

SKLIC SEJ ZBOROV SKUPŠČINE SR
SLOVENIJE
26. septembra 1984
Seje Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega 7bora Skupščine SR Slovenije so sklicane za sredo,
26. septembra 1984.
Zbor združenega dela, Zbor občin in Družbenopolitični
zbor bodo obravnavali:
- predlog smernic za pripravo srednjeročnega družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1986-1990;
- predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o
družbenem pravobranilcu samoupravljanja (ESA 85);
- predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o
javnem pravobranilstvu (ESA 86);
- osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakonaio
vojaških invglidih - nadaljevanje obravnave (ESA 389);
- osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o
civilnih invalidih vojne - nadaljevanje obravnave (ESA 386).
Zbor združenega dela in Zbor občin bosta obravnavala
tudi:
- predlog za izdajo zakona o podaljšanju roka za določitev
stopenj in osnov davkov za leto 1985 z osnutkom zakona;
- predlog družbenega dogovora o temeljih skupne politike
na področju zaposlovanja in njihovemu uresničevanju v
SFRJ;
- predlog družbenega dogovora o pogojih organiziranja in
skupnem financiranju mednarodnih športnih tekmovanj, ki se
organizirajo v Jugoslaviji;
- poročilo o poteku usklajevanja družbenega dogovora o
skupnih osnovah in merilih samoupravnega urejanja odnosov
pri pridobivanju in razporejanju dohodka ter čistega
dohodka, delitvi sredstev za osebne dohodke in za skupno
porabo delavcev v SFRJ.
,
Zbor združenega dela bo obravnaval še:
- osnutek zakonž o Službi družbenega knjigovodstva v SR
Sloveniji (ESA 481).
Zbor občin bo obravnaval še:
- predlog periodičnega delovnega načrta Zbora občin
Skupoščine SR Slovenije za IV. trimesečje 1984 (nadaljevanje
obravnave).
Vsi trije zbori imajo na dnevnem redu sej tudi:
- volitve in imenovanja
- pobude, predloge in vprašanja delegatov oz. družbenopolitičnih organizacij.

SKLEPI, STALIŠČA IN PRIPOROČILA ZBOROV SKUPŠČINE SRS

UGOTOVITVE, STALIŠČA IN SKLEPI
skupščine SR Slovenije ob obravnavi poročila o uresničevanju politike
družbenega in ekonomskega razvoja SR Slovenije v letu 1984 in prve ocene
možnosti razvoja v letu 1985, skupaj z analizo ter spremljajočimi dokumenti
Skupščina SR Slovenije je na sejah
Zbora združenega dela, Zbora občin in
Družbenopolitičnega zbora dne 25. julija
1984 obravnavala poročilo o uresničevanju politike družbenega in ekonomskega razvoja SR Slovenije v letu 1984
In prvo oceno možnosti razvoja 1985,
skupaj z analizo ter spremljajočimi dokumenti ter na sejah Zbora združenega
dela in Zbora občin ob upoštevanju stališč Družbenopolitičnega zbora na podlagi 255. člena poslovnika Skupščine SR
Slovenije sprejela
poročevalec

UGOTOVITVE, STALIŠČA
IN SKLEPE
1. Skupščina SR Slovenije ugotavlja,
da poročilo o uresničevanju politike
družbenega in ekonomskega razvoja SR
Slovenije v letu 1984 in prve ocene možnosti razvoja v letu 1984 z analizo celovito obravnava politiko in dosežke družbenoekonomskega razvoja v SR Sloveniji in
je skupaj z uvodno besedo primerna
osnova za oceno dosedanjih gospodrskih gibanj, zato ga podpira. Poudarja

pa, da zaradi nazadovanja industrijske
proizvodnje in izvoza v zadnjih mesecih
ne bo mogoče brez dodatnih aktivnosti v
celoti uresničiti resolucijskih ciljev.
Skupščina ugotavlja, da nam počasno
izvajanje
dolgoročnega
programa
ekonomske stabilizacije ne omogoča dovolj kvalitetnih vzvodov za ohranjanje dinamične rasti in tudi ne pravih kvalitativnih motivov za boljše gospodarjenje. Pri
tem pa tudi meni, da v poročilu niso v
zadostni meri ocenjeni učinki pogojev
gospodarjenja, motiviranosti za boljše
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gospodarjenje, kar bi zagotovilo nadaljevanje pozitivnih razvojnih gibanj. Zato
doseženi pozitivni rezultati, zlasi pri povečanju izvoza in izboljšanju stopnje pokritosti uvoza z izvozom na konvertibilna
območja ter v povečanju industrijske
proizvodnje, niso dovolj ustaljeni. Skupščina SR Slovenije poudarja, da je potrebno ugotovljena odstopanja med zastavljenimi cilji v stabilizacijskem programu in doseženimi rezultati, predvsem tistimi, ki neposredno vplivajo na življenjsko raven prebivalstva ter možnostmi gospodarjenja, kritično in celovito oceniti
ter sprejeti odgovarjajoče aktivnosti in
ukrepe za njihovo zaustavitev. Pri tem pa
meni, da uspešnega gospodarjenja ni
mogoče zagotavljati predvsem z restriktivnimi ukrepi.
Skupščina meni, da se moramo v nadaljnjem razvoju osredotočiti predvsem
na povečanje proizvodnje in izvoza. Ekonomska politika mora zato bolj spodbujati hitrejši razvoj najbolj produktivnih in
izvozno uspešnih gospodarskih subjektov, ki bodo zagotavljali razreševanje
zaostrenih gospodarskih razmer in prispevali k prestrukturiranju in posodabljanju gospodarstva. V večji meri mora ekonomska politika spodbujati vlaganje večjih sredstev v razvoj tudi z nadalnjimi
ukrepi za razbremenjevanje gospodarstva, spodbujati k povezovanju gospodarskih subjektov in združevanju sredstev za najučinkovitejše projekte, da bi
tako prispevali k večji družbeni produktivnosti dela. Hkrati moramo zagotoviti
možnosti za ustrezno opremljanje teh
delov gospodarstva s sodobno opremo, s
povezovanjem rasti osebnih dohodkov, z
vloženim delom in rezultati gospodarjenja pa motivirati delavce k boljšemu gospodarjenju z družbenimi sredstvi, k boljši organizaciji proizvodnih procesov in
hkrati na ta način preprečiti pojave nespodbudne uravnilovke.
2. Na podlagi ocene že doseženih in
predvidenih rezultatov do konca leta, se
skupščina zavzema za dosledno izvajanje z resolucijo opredeljene politike. Zato
je potrebno vložiti vse napore, da se pozitivni trendi rasti industrijske proizvodnje zadržijo tudi v prihodnje. V ta namen
je nujno racionalno koriščenje mednarodnih blagovnih in finančnih kreditov,
zagotovitev nezmanjšanega obsega razpolaganja z devizami, ureditev problema
izvoza surovin in repromateriala ter pospešeno samoupravno sporazumevanje
o združevanju dela in sredstev v okviru
proizvodno, poslovno in drugače povezanih organizacij združenega dela. S tem
v zvezi naj Gospodarska zbornica Slovenije skupaj s splošnimi združenji pripravi
analizo vzrokov zaostajanja proizvodnje
posameznih panog in predloge ukrepov
za pospešitev njihove rasti.
- V ekonomskih odnosih s tujino predvidenih gibanj ne uresničujemo v celoti,
predvsem glede izvoza na konvertibilna
območja tako po obsegu kot po strukturi
in glede naraščanja poslov 1:1. To
zmanjšuje efektivni devizni priliv in veča
razkorak med plačilno bilanco in potrebnimi likvidnimi deviznimi sredstvi. Pri nadalnjem ocenjevanju možnosti uvoza je
treba upoštevati tudi spremenjene pogoje gospodarjenja zaradi sprememb v va4

lutnih razmerjih na mednarodnih trgih.
Prilagoditi je treba posle 1:1 takemu obsegu, ki ne bo ogrožal predvidenega obsega združevanja deviz za pokrivanje
sprejetih planskih obveznosti na področju skupnih družbenih potreb in da ne bo
zmanjšana pravica razpolaganja izvoznikov z devizami, kar bi slabilo interes za
doseganje večjega izvoza. S kompenzacijskimi posli in posli v maloobmejnem
prometu se naj ne izvaža blago, ki se
lahko izvozi v okviru rednega izvoza, uvaža pa naj se blago, ki je nujno potrebno
za reprodukcijo v združenem delu. Zato
skupščina predlaga pristojnim organom,
da preverijo strukturo blaga, ki se menjava v poslih 1:1. Pri teh poslih pa je tudi
potrebno zagotoviti združevanje deviz za
zadovoljevanje skupnih družbenih potreb. Ob tem pa skupščina poudaja, da je
treba vztrajati tudi na politiki realnega
tečaja dinarja. Dosledneje pa je treba
izvajati samoupravno sporazumevanje
med organizacijami združenega dela v
skladu z zakonom o deviznem poslovanju in kreditnih odnosih s tujino.
Skupščina poudarja, da je potrebno
dosledno izvajati že sprejete ukrepe za
finančno konsolidacijo gospodarstva ter
čimprej sprejeti manjkajče, ker bo le tako
mogoče slabe gospodarje ekonomsko
prisliti k boljšemu delu in gospodarjenju
dolgoročno doseči likvidnost organizacij
združenega dela ter urediti finačne tokove. Kljub temu, da dosedaj prevladujejo
omejevalni predpisi, je potrebno hitreje
razrešiti reprogramiranje dolgov, tečajne
razlike in hitreje uveljaviti različne oblike
medsebojnega poravnavanja obveznosti.
Celovita finančna konsolidacija pa se bo
v prvi fazi negativno odrazila na dohodku, vendar bo to dolgoročno prispevalo k
ureditvi finančnih tokov v družbeni reprodukciji in povečanju proizvodnje.
- Za obvladovanje cen in inflacije naj
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije in
Republiška skupnost za cene tekoče
spremljata gibanja in sproti ukrepata v
primeru odstopanj od dogovorjene politike cen. Potrebno je vztrajati na izvajanju sprejete projekcije cen. V pogojih
pričakovanega povečanja cen na področju energetike in prometa je treba
oceniti njihove posledice in v organizacijah združenega dela pravočasno sprejeti
ukrepe za ublažitev teh posledic. Preprečiti je treba slabšanje konkurenčne sposobnosti in izvozne naravnanosti predelovalne industrije zaradi vsiljenih samoupravnih sporazumov in nelegalnih dodatkov k cenam. Gospodarska zbornica Slovenije naj nadaljuje z analizo pojavov samoupravnega sporazumevanja, s katerim
se nelegalno povečujejo cene. O ugotovitvah in rezultatih analize s predlogi
ukrepov in aktivnosti naj obvesti Skupščino SR Slovenije.
- Z dvigom kvalitete gospodarjenja,
boljšo organizacijo in produktivnostjo
dela si je treba prizadevati proti nadaljnjemu padanju realnih osebnih dohodkov. Posebno pozornost je potrebno posvetiti gospodarjenju s finančnimi sredstvi in dosledemu nagrajevaju po delu in
rezultatih dela. Povečanja akumulacije ni
mogoče dosegati le z zniževanjem obsega sredstev za osebne dohodke in skupno porabo, temveč predvsem z zmanjše-

vanjem drugih obveznosti iz dohodka in
čistega dohodka.
- Kljub doseženim spodbudnim rezultatom na področju kmetijstva pa je potrebno poudariti, da se zaostreni pogoji
gospodarjenja negativno odražajo tudi
na področju kmetijske proizvodnje, zlasti
v živinoreji. Izvršni svet naj pripravi ukrepe, s katerimi bo realiziran planiran obseg odkupa pšenice in preprečeno sedanje preobsežno klanje živine, četudi bi
bilo treba za to uvoziti koruzo. Za nadaljnjo rast kmetijske proizvodnje pa naj se
prouči možnost sprejemljivejših obrestnih stopenj, vendar selektivno in diferencirano za posamezne vrste proizvodnje
in območja. Z najširšo aktivnostjo in z
ukrepi ekonomske politike je potrebno
zagotoviti, da bodo rezultati v kmetijstvu
skladni z zastavljenimi planskimi cilji.
- V družbenih dejavnostih se resolucijske usmeritve tako po vsebini kot po dinamiki različno uresničujejo; razmere v
njih se zaostrujejo zlasti zaradi zaostajanja osebnih dohodkov in prevelikih razlik
pri nagrajevaju enakega dela v posameznih družbenopolitičnih skupnostih ter
zaradi naglega večanja materialnih stroškov. Zato je treba z aktivnostmi in ukrepi
ustvarjati pogoje za uveljavljanje takšnih
medsebojnih pravic in obveznosti, ki bodo, upoštevaje realne družbene možnosti, zagotavljale uresničevanje temeljnih
resolucijskih ciljev in opredeljenih prednosti ter zagotavljale čimbolj enak družbenoekonomski položaj vseh delavcev v
združenem delu. V družbenih dejavnostih je treba zagotoviti selekcijo zadovoljevanja potreb in racionalizirati njihovo
delovanje. V odvisnosti od zagotavljanja
sredstev za družbene dejavnosti bo tako
potrebno prek svobodne menjave dela v
programih samoupravnih interesnih
skupnostih prioritetno zagotavljati sredstva za osebne dohodke izvajalskih organizacij združenega dela in za zagotavljanje normalnih pogojev poslovanja teh organizacij združenega dela. Ustvarjalneje
in fleksibilneje je potrebno tudi uvejavljati vse mogoče oblike svobodne menjave
dela ter preveriti in po potrebi dopolniti
sistem solidarnosti v SR Sloveniji. Izvršni
svet Skupščine SR Slovenije naj ob pripravi osnutka resolucije za leto 1985
prouči možnosti za zaustavitev padanja
deleža sredstev za družbene dejavnosti v
družbenem proizvodu.
- Na področjih gospodarjenja s prostorom in varstva okolja se prepočasi uresničujejo resolucijske usmeritve oziroma
naloge, ki izhajajo iz nove prostorske zakonodaje. V okviru sistema družbenega
planiranja je treba pospešeno reševati
ekološke probleme, za izvajanje nove
prostorske zakonodaje pa sprejeti posebne akcijske programe za varovanje
okolja. Znatno zaostaja tudi uresničevanje dogovora o srednjeročnem programu
geodetskih del na območju SR Slovenije,
zato naj podpisniki dogovora, zaradi
omejenih materialnih možnosti, zagotovijo uresničitev vsaj izbora prioritetnih
nalog na tem področju.
- Stanovanjska gradnja ter vzdrževanje
stanovanjskega in komunalnega sklada
pomembno vplivajo na celoten gospodarski razvoj, še posebno na razvoj gradbeništva, zato je treba takoj pripraviti
poročevalec
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ukrepe, ki bodo omogočili hitrejšo in namensko uporabo stanovanjskih sredstev
ter racionalnejšo gradnjo in s tem zavrti
upadanje realnih vlaganj v stanovanjsko
graditev. Preveriti je potrebno koncept
izvajanja stanovanjske politike, saj je ob
statističnem prikazu povprečja premalo
upoštevana neustrezna in nepravična
razdelitev družbenega fonda stanovanj,
zaradi česar ostaja še vedno veliko nerešenih stanovanjskih vprašanj. Posebno
družbeno skrb je treba nameniti reševanju stanovanjske problematike mladih
družin ter tako preprečiti nevarnost vedno večjega socialnega razlikovanja. Za
ohranitev družbenega stanovanjskega
fonda pa je treba vztrajati na sprejeti dinamiki prehoda na stanarine, ki pokrivajo stroške enostavne reprodukcije.
3. Predložena ocena razpoložljivih
sredstev za naložbe v gospodarstvu
združenega dela SR Sloveniji v obdobju
1984-1990 in ocena nekaterih večjih investicijskih potreb je po mnenju Skupščine SR Slovenije lahko le prva informacija
o uresničevanju nekaterih nalog iz dogovora o temeljih plana SR Slovenije za

obdobje 1981-1985 kot tudi priprav za
naslednje srednjeročno obdobje. Zato je
potrebno v nadaljnjih aktivnostih v zvezi
s pripravo srednjeročnih planskih aktov
ustrezno bilancirati materialne možnosti
in zahteve ter zagotoviti kar največjo
realnost bilance.
Glede načrtovanja posameznih projektov je treba nadaljevati s strokovnim preverjanjem in pripravo alternativnih možnosti in rešitev ter zagotoviti, da bomo s
temi projekti dosegli prehod iz ekstenzivnega v intezivni način proizvodnje, s tehnološko modernizacijo proizvodnje povečali prispevek k novo ustvarjeni vrednosti na podlagi znanja ter nižje specifične porabe energije in repromateriala
kot tudi, da bomo na podlagi mednarodne učinkovitosti in konkurenčnosti povečali izvozno usmerjenost ter povečali dohodek slovenskega gospodarstva. Odločitve o investicijskih namerah bodo sprejeli delavci, ki bodo samoupravno združevali sredstva in prevzemali odgovornost za učinkovitost naložb v skladu z
zakonom o razširjeni reprodukciji in minulem delu.

4. Problematiko cfeviznega neravnovesja v bankah v SR Sloveniji je potrebno
razreševati predvsem na dogovornih
osnovah med organizacijami združenega
dela v okviru veljavne sistemske ureditve.
O enotnem in postopnem razreševanju
problemov deviznega neravnovesja v
bankah naj se dogovorijo članice bank
na samoupravnih osnovah na podlagi
medsebojnih interesov in povezav.
5. Skupščina SR Slovenije poudarja,
da je potrebno do konca letošjnega leta
definirati vse ključne pogoje in okvire
gospodarjenja za naslednje leto, ki se
med letom v osnovi ne smejo spreminjati.
Podlaga za to pa mora izhajati iz realne
ocene kvantitativnih in kvalitativnih izračunov predvidenih učinkov na pogoje
gospodarjenja po sprejetih ukrepih za finančno konsolidacijo in razbremenitev
gospodarstva. Ključnim ciljem v naslednjem obdobju pa moramo biti podrejeni
vsi ukrepi ekonomske politike.
6. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
naj ob pripravi resolucije za prihodnje
leto upošteva ugotovitve, stališča in sklepe zborov Skupščine SR Slovenije in razpravo na sejah zborov.

UGOTOVITVE IN STALIŠČA
Skupščine SR Slovenije ob obravnavi predloga smernic za dolgoročni plan SR
Slovenije v obdobju 1986-1995/2000
Skupščina SR Slovenije je na sejah
Zbora združenega dela, Zbora občin In
Družbenopolitičnega zbora dne 25. julija
1984 obravnavala predlog smernic za
dolgoročni plan SR Slovenije v obdobju
1986-1995/2000 ter na sejah Zbora združenega dela In Zbora občin ob upoštevanju stališč Družbenopolitičnega zbora na podlagi 255. člena poslovnika
Skupščine SR Slovenije sprejela
UGOTOVITVE IN STALIŠČA
1. Skupščina SR Slovenije ugotavlja,
da je predlog smernic za dolgoročni plan
SR Slovenije skupaj z dopolnitvami in
uvodno besedo ustrezna osnova za pripravo dolgoročnega plana republike, saj
pomenijo organiziran družbeni pristop
za opredelitev temeljnih ciljev in smeri
ter splošnih okvirov družbenega razvoja
in za uveljavljanje in razvoj socialističnih
samoupravnih
družbenoekonomskih
odnosov.
2. Nosilci planiranja naj pri pripravi
svojih dolgoročnih planskih aktov upoštevajo v smernicah opredeljene cilje in
realno presodijo svoje in skupne materialne, kadrovske in druge možnosti za
njihovo konkretizacijo in uresničevanje
dolgoročno začrtanih nalog. Delavci, delovni ljudje in občani naj se s sprejetimi
smernicami seznanijo, da bi na tej osnovi
v ožjih in širših družbenih skupnostih
lahko na realnih osnovah in usklajeno
načrtovali svoj nadaljnji razvoj.
3. Skupščina SR Slovenije meni, da bi
bilo treba v osnutku dolgoročnega plana
republike opredeliti temeljne dblgoročne
poročevalec

družbene razvojne usmeritve, predvsem
na naslednjih sektorjih, ki pomenijo
splošne pogoje in možnosti dolgoročnega razvoja:
- proizvodnja in poraba energije: poleg znanih virov energije določitev možnosti novih virov ter fleksibilnost pri izkoriščanju virov energije, uporabi, pretvarjanju in prenosu, stabilnost pri oskrbi,
uporaba lastnega znanja pri racionalnejši in učinkovitejši uporabi energije:
- oblikovanje celovitega in racionalnega prometnega sistema, izgradnja potrebne prometne infrastrukture, učinkovito vključevanje v mednarodne prometne tokove, razvoj integralnega transporta:
- izboljšanje kakovosti in zmogljivosti
telekomunikacijskega sistema:
- intenzifikacija in dolgoročni razvoj
kmetijstva ter pridelava in predelava
hrane:
- zagotavljanje sredstev za družbeno
reprodukcijo: analiza samoupravnega
povezovanja in načina združevanja sredstev kot predpogoj za nadaljnji razvoj
vseh dejavnosti:
- strategija razvoja v prostoru glede
na gospodarske, socialne, tehnološke,
vodnogospodarske, obrambne in druge
razvojne odločitve.
4. Skupščina poudarja, da bo le večji
dohodek, ustvarjen na kvalitetnih osnovah gospodarjenja in uveljavitev sistema
delitve po delu in rezultatih dela, omogočal zadovoljevanje osebnih, skupnih in
splošnih potreb na višji ravni.
V tem okviru je treba zagotoviti prednostne pogoje za nadaljnji razvoj pred-

vsem tistim družbenim dejavnostim, ki
največ prispevajo k splošnemu družbenemu napredku in večji družbeni produktivnosti dela. Še bolj je treba spodbujati neposredno svobodno menjavo dela,
razvijati pa tudi solidarnost in vzajemnost za zagotovljeni program.
Socialno politiko je treba oblikovati tako, da bo delovala spodbudno za večjo
delovno storilnost in tako prispevala k
ustvarjanju večjega dohodka, kar je edina podlaga za izboljšanje delovnih in življenjskih razmer, večjo socialno varnost
in višjo raven družbenega standarda.
5. V predlog smernic ni bilo primerno
vnašati tistih pobud in predlogov, ki ob
upoštevanju karakterja smernic sodijo v
dolgoročni aH srednjeročni plan republike. Nekatere med njimi imajo tudi takšen
značaj, da zanje še niso izoblikovane zadostne znanstvene in strokovne osnove.
Odgovore na ta vprašanja bo treba iskati
v nadaljnjem proučevanju in poglabljanju raziskav na izbranih področjih družbenega in gospodarskega razvoja vse do
sprejetja dolgoročnega plana pa tudi naprej, v smislu uveljavljanja načela kontinuiranega planiranja.
Zato Skupščina SR Slovenije nalaga
svojemu izvršnemu svetu, da pri pripravi
osnutka dolgoročnega plana republike
upošteva smernice, dolgoročni program
gospodarske stabilizacije, te ugotovitve
in stališča, prouči pa naj tudi pripombe in
predloge delovnih teles zborov in skupščine, občinskih skupščin, družbenopolitičnih organizacij, samoupravnih interesnih skupnosti ter drugih organov in
organizacij.
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SKLEPA
Zbora združenega dela in Zbora občin Skupščine SR Slovenije ob obravnavi
poročila o gradnji objektov iz meddržavnih sporazumov in pogodb na področju
cestne infrastrukture
Zbor združenega dela
Zbor združenega dela Skupščine SR
Slovenije je na svoji seji dne 25. julija
1984 obravnaval poročilo o gradnji objektov iz meddržlavnih sporazumjov in
pogodb na področju cestne infrastrukture in na podlagi 255. člena poslovnika
Skupščine SR Slovenije sprejel naslednji
SKLEP
1. Zbor združenega dela Skupščine
SR Slovenije sprejema na znanje poročilo o gradnji objektov iz meddržavnih sporazumov in pogodb na področju cestne
infrastrukture.
2. Zbor podpira aktivnosti, navedene v
poročilu v zvezi z realizacijo meddržavnih pogodb med SFR Jugoslavijo in Republiko Avstrijo o gradnji predora skozi
Karavanke in z realizacijo Osimskih spo-

razumov v skladu z usmeritvami iz dogovora o temeljih družbenega plana SR
Slovenije za obdobje 1981-1985.
3. Zbor nalaga Izvršnemu svetu Skupščine SR Slovenije, da v skladu s svojimi pooblastili nadaljuje z aktivnostmi za
izgradnjo predora skozi Karavanke in izgradnjo ceste po Osimskih sporazumih.
Prav tako pa priporoča Skupnosti za ceste SR Slovenije, da nadaljuje z aktivnostmi za zagotovitev potrebnih finančnih sredstev za izgradnjo predora in izgradnjo ceste po Osimskih sporazumih v
skladu s sprejetimi obveznostmi iz dogovora o temeljih družbenega plana SR
Slovenije za obdobje 1981-1985.
4. Ker bo za zagotovitev finančne konstrukcije za gradnjo predora skozi Karavanke potrebno najeti tudi tuje kredite,
zbor poudarja, da mora biti obseg in koriščenje tujih kreditov v skladu s slovensko projekcijo o možnostih zadolževanja

in vračanja najetih tujih kreditov. Izvršni
svet Skupščine SR Slovenije in Republiška skupnsot za ceste naj tekoče seznanjata skupščino, kako potekajo priprave
za gradnjo, kakor tudi kako se uporabljajo in koristijo finančna sredstva, odobrena na podlagi tujih kreditov.
Zbor občin
Zbor občin Skupščine SR
Slovenije je sprejel sklep v
enakem besedilu kot Zbor
združenega dela, dodal pa je še
5. točko, ki se glasi:
5. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
naj pri realizaciji tega sklepa ustrezno
upošteva razpravo na seji zbora in o tem
poroča zboru.

STALIŠČA
Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije ob obravnavi poročila Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije o uresničevanju politike družbenega in ekonomskega razvoja SR Slovenije v letu 1984 in prve ocene možnosti razvoja v letu 1985 ob
upoštevanju stališč in usmeritev Republiškega sveta Zveze sindikatov Slovenije in
Republiške konference SZDL Slovenije
Družbenopolitični zbor Skupščine SR
Slovenije je na seji dne 25. julija 1984 ob
obravnavi poročila Izvršnega sveta
Skupščine SR Slovenije o uresničevanju politike družbenega in ekonomskega razvoja SR Slovenije v letu 1984 in
prve ocene možnosti razvoja v letu 1985
ob upoštevanju stališč in usmeritev Republiškega sveta Zveze sindikatov Slovenije in Republiške konference SZDL
Slovenije sprejel naslednja
STALIŠČA
I. Družbenopolitični zbor ugotavlja,
da ie predloženo poročilo Izvršnega sveta primerna osnova za oceno dosedanjih
gibanj in za predvidevanja do konca tega
srednjeročnega obdobja, zato ga podpira. Kljub sedanji težki gospodarski in
družbeni situaciji se uresničujejo nekateri pomembni cilji in stabilizacijske naloge, zlasti povečevanje obsega proizvodnje. rast družbenega proizvoda, izvoza in
turizma ter prilagajanje vseh oblik porabe materialnim možnostim. Z ukrepi ekonomske politike in s širšo družbeno aktivnostjo je treba zagotoviti, da se bodo ti
pozitivni premiki uveljavili kot trajna sestavina uresničevanja dolgoročnega programa stabilizacije. Manj ugodni so rezultati na področju zmanjševanja stopnje
inflacije, nelikvidnosti in zaustavitve nadaljnjega padanja realnih osebnih dohodkov. Zaradi premalo doslednega in
učinkovitega uresničevanja usmeritev
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dolgoročnega programa gospodarske
stabilizacije in prevelike vloge restriktivnih administrativnih ukrepov za reševanje posameznih problemov, ki delujejo
destimulativno na motiviranost subjektov
za boljše gospodarjenje, je treba odločno
vztrajati in doseči, da bo bolj poudarjen
ustavni položaj delavca kot upravljalca
celotne družbene reprodukcije in subjekta odločanja o pogojih in rezultatih dela
ter tudi z ukrepi ekonomske politike bolj
vzpodbujati uveljavljanje samoupravnih
družbenoekonomskih odnosov še posebej na ključnih področjih družbene reprodukcije.
S tem v zvezi Družbenopolitični zbor
poudarja, da je potrebno takoj uveljaviti
konkretno osebno odgovornost na vseh
ravneh odločanja za neizvajanje dogovorjene politike in prepočasno uveljavljanje dogovorjenih ukrepov.
Družbenopolitični zbor tudi meni, daje
na podlagi doseženih rezultatov v prvih
petih mesecih letoščnjega leta in ocene
predvidenih rezultatov do konca leta treba vztrajati, da se dosledno izvaja resolucijo o politiki družbenoekonomskega
razvoja v letu 1984.
2. Ključna področja, kjer bo treba več
naporov združenega dela, ob ustreznejši
sistemski ureditvi in ukrepih ekonomske
politike za doseganje dogovorjene politike, so po mnenju Družbenopolitičnega
zbora naslednja:
- ekonomski odnosi s tujino, kjer je

treba nujno sprejeti ukrepe, s katerimi bi
vzpodbudili gospodarske subjekte za
dolgoročno usmeritev v takšen izvoz,
predvsem proizvodov višje stopnje predelave, ki bo povečal devizni priliv za
uravnavanje plačilne in devizne bilance
ter zagotovil pokritje potreb proizvodnje
in skupnih potreb. Pri tem je treba vztrajati, da se pravica izvoznikov do razpolaganja z devizami ne bo zmanjšala;
- izvajanje protiinflacijskega programa kasni, kar se kaže tudi na področju
politike cen. Zato je treba zaradi številnih
problooemov, ki nastajajo na tem področju, vztrajati pri doslednem spoštovanju
projekcije cen, hkrati pa sprotno spremljati in analizirati ekonomske posledice, ki
jih je povzročila. Uveljaviti je treba resnično samoupravno sporazumevanje in
odločno nastopiti proti navideznim cenovnim samoupravnim sporazumom, ki
povzročajo nekontrolirano povečevanje
cen in rast inflacije;
- z ukrepi, ki ostro nastopajo proti
slabim gospodarjem, bo možno doseči
boljšo likvidnost organizacij in ureditev
finančnih tokov v državi. Iz tega izhodišča je potrebno podpreti ukrepe za zagotovitev finančne konsolidacije gospodarstva, čeprav imajo v nekaterih primerih težke ekonomske in socialne posledice;
- v delitveni politiki ni več možno pristajati na nadaljnje linearno zmanjševanje vseh oblik porabe. Sredstva za akumuporočevalec

lacijo se morajo povečali na račun zmanjševanja ostalih odlivov iz dohodka,
predvsem pa na račun kvalitetnejšega
dela in upravljanja z družbenimi sredstvi
ter s tem višjega dohodka. Nadaljnji padec realnih osebnih dohodkov je treba
zaustaviti predvsem z bolj kvalitetnim gospodarjenjem in nagrajevanjem delavcev
na podlagi njihovega prispevka k povečani produktivnosti dela in z doslednim
spoštovanjem razmerij, opredeljenih v
resoluciji. Pri zagotavljanju sredstev za
skupno in splošno porabo, kjer nadaljnja

zmanjševanja sredstev za obstoječe programe in pravice niso več možna, je treba
v večji meri zagotoviti selekcijo zadovoljevanja potreb in racionalizacijo porabe;
- na področju investicij je treba delavcem v združenem delu zagotoviti več
možnosti, da v skladu s skupnimi družbenimi cilji bolj samostojno in odgovorno
odločajo o načinu porabe ustvarjenih
akumulacijskih sredstev, prednost pri naložbah pa morajc imeti programi, ki bodo
v čimkrajšem času omogočili mednarodno konkurenčnost in na podlagi večjega

dohodka nadaljnji hitrejši razvoj in s tem
standard delovnih ljudi;
- pogoji, v katerih bo godpodarstvo
delovalo v letu 1985, morajo biti organizacijam združenega dela znani čim prej,
najkasneje do konca leta 1984, med letom se ne smejo spreminjati, v prihodnjem letu pa morajo zagotavljati izvedbo
osnovnih usmeritev; dvig kvalitete in
učinkovitosti gospodarjenja, povečanje
proizvodnje in izvoza, pospešeno združevanje dela in sredstev ter finančno konsolidacijo.

STALIŠČA
Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije ob obravnavi predloga smernic za dolgoročni plan SR Slovenije ob upoštevanju stališč Republiškega sveta
Zveze sindikatov Slovenije ter mnenj in stališč svetov pri Predsedstvu Republiške
konference SZDL Slovenije
Družbenopolitični zbor Skupščine SR
Slovenije je ob obravnavi predloga
smernic za dolgoročni plan SR Slovenije ob upoštevanju stališč Republiškega
sveta Zveze sindikatov Slovenije ter
mnenj in stališč svetov pri Predsedstvu
Republiške konference SZDL Slovenije
na podlagi 72. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije sprejel naslednja
STALIŠČA
1. Družbenopolitični zbor ocenjuje, da
so smernice za dolgoročni plan SR Slovenije kljub še nekaterim nedorečenostim primerno izhodišče za temeljito razpravo o dolgoročnem razvoju SR Slovenije ter osnovna orientacija temeljnim
nosilcem družbenega planiranja za pripravo njihovih planov družbenoekonomskega razvoja. Zato sprejema smernic ni
smotrno odlagati na kasnejše obdobje,
ampak je treba na njihovi podlagi pripraviti ustrezne osnove za široko in konkretnejšo razpravo ob osnutku dolgoročnega
plana razvoja SR Slovenije v skladu z
zakonom o sistemu družbenega planiranja in o družbenem planu SR Slovenije.
V zaostrenih pogojih gospodarjenja je ob
zmanjšanih materialnih možnostih in ob
sedanjih izkušnjah potrebno planiranje
ekonomskih in sbcialnih ciljev razvoja ter
razvoja proizvajalnih sil tesno povezati z
uresničevanjem, dograjevanjem in razvijanjem samoupravnih družbenoekonomskih odnosov ob dosledni uveljavitvi
ustavnega položaja delavca kot osnovnega nosilca razvoja in upravljalca z družbenimi sredstvi.
Družbenopolitični zbor poudarja, da je
za, opredeljevanje in uresničevanje dol-

goročnih ciljev razvoja nujno hkratno
urejanje pogojev gospodarjenja ob
ustreznem prestrukturiranju združenega
dela, ki bo ob jasnih razvojnih kriterijih
temeljilo predvsem na samoupravnem
odločanju delavcev ob pogojih in rezultatih dela, večjem vplivu znanstvenih in
tehnoloških dosežkov na posamezne odločitve ter hitrejšem tehnološkem razvoju.
2. Družbenopolitični zbor je na podlagi opredeljenih ciljev na posameznih področji,i) še posebej poudaril:
- da morajo vsi nosilci družbenega
planiranja na realnih osnovah in ob
upoštevanju lastnih sil, znanja in kadrov
ter medsebojno dogovorjenega razvoja v
državi predvideti svoje dolgoročne razvojne dokumente. Pri tem je treba dosledno uveljaviti hitrejše uresničevanje in
nadaljnje razvijanje sistema socialističnega samoupravljanja, kar je izhodišče
za uspešno načrtovanje in doseganje ciljev dolgoročnega razvoja in samoupravnega združevanja dela in sredstev;
- da mora biti proces planiranja
sočasen in vsebinsko usklajen, s poudarkom na prednostnih nalogah, ki bodo
prispevale k mobilizaciji subjektov in odpravi problemov, ki ovirajo hitrejši razvoj;
- pripraviti dolgoročni koncept zaposlovanja s ciljem odprave nezaposlenosti
ob upoštevanju nujnosti prestrukturiranja in razreševanja problemov v enotnem
jugoslovanskem prostoru ter ob tem doseči, da se bo ekonomska in socialna
varnost delavca zagotavljala le na podlagi dela in gospodarjenja z družbenimi
sredstvi;
- da je treba v dolgoročnem planu

konkretizirati strategijo razvoja predvsem na ključnih področjih gospodarske
infrastrukture in izdelati programe njenega izvajanja;
- da se je treba opredeliti za izvoz
proizvodov čim višje stopnje predelave
ob enotenjšem nastopu na zunanjih
tržiščih;
- pri družbenih dejavnostih se je treba čim prej dogovoriti za kriterije za prestrukturiranje ob uveljavitvi selektivnosti
in določitvi prednostnih nalog in tistih
programov, ki lahko največ in najhitreje
prispevajo k porastu družbene produktivnosti in povečanju dohodka;
- da je potrebno zagotoviti dosledno
uresničevanje sistema delitve dohodka
po delu in rezultatih dela, pri čemer je
potrebno uveljaviti sočasno planiranje
pridobivanja in razporejanja dohodka.
Zagotoviti je treba ustrezne podlage, da
bo možno v srednjeročnih in letnih planskih aktih opredeliti razmerje med porabo in akumulacijo tako, da bomo hitreje
sledili tempu razvoja razvitejših držav.
Delitev sredstev za osebne dohodke
mora temeljiti na mehanizmih, ki bodo
motivirali in stimulirali delavce za povečanje učinkovitosti individualnega in
skupnega dela. V večji meri je potrebno
upoštevati v nagrajevanju elemente učinkovitosti upravljanja in gospodarjenja z
družbenimi sredstvi ter prispevek delavca k tehnološkemu razvoju;
- posebno pozornost je treba posvetiti uveljavljanju ustavnih pravic italijanske
in madžarske narodnosti.
3. Pri pripravi osnutka dolgoročnega
plana je treba proučiti vse pripombe,
ugotovitve in mnenja k predlogu smernic
ter jih ustrezno upoštevati.

SKLEP
Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije ob obravnavi odgovora na
delegatsko vprašanje glede porodniškega dopusta
Družbenopolitični zbor je na seji dne
25. julija 1984 ob obravnavi odgovora na
delegatsko vprašanje glede porodniškega dopusta na podlagi 40. in 255. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije
sprejel naslednji
poročevalec

SKLEP
1. Družbenopolitični zbor je ugotovil,
da so v zvezi s problematiko porodniškega dopusta odprta tri bistvena vprašanja:
- revalorizacija nadomestila OD in
sprememba osnove za izračun nadome-

stila,
- širjenja kroga upravičencev do nadomestila,
- podaljšanje porodniškega dopusta.
Ob tem Družbenopolitični zbor opozarja na nujnost takojšnje spremembe osno7

ve za izračun nadomestila OD za čas porodniškega dopusta in spremembe obdobja, za katerega se valorizira nadomestilo. Zaradi visoke inflacije in nenehnega naraščanja življenjskih stroškov sedanja osnova za izračun nadomestila in
obdobje valorizacije ne ustrezata.
Zato Družbenopolitični zbor predlaga
Skupnosti otroškega varstva, da po najk-

rajšem postopku spremeni samoupravni
sporazum o uresničevanju porodniškega
dopusta tako, da se bodo spremenjena
določila uporabljala po možnosti že v
letošnjem letu. Za uresničitev te naloge v
tako kratkem času je nujna tudi aktivna
vloga družbenopolitičnih organizacij.
2. Glede širjenja kroga upravičencev

do nadomestila osebnega dohodka za
čas porodniškega dopusta in podaljšanja
porodniškega dopusta je treba pri pripravi planskih dokumentov za naslednje
srednjeročno obdobje opredeliti predloge ustreznih rešitev (v variantah) ob
upoštevanju socialnega položaja upravičencev in v interesu boljše skrbi za družino in otroka.

SKLEPI
Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije ob ponovni obravnavi stališč k
predlogu zakona o začasni prepovedi razpolaganja z družbenimi sredstvi za pridobitev določenih objektov v letu 1984
Družbenopolitični zbor Skupščine SR
Slovenije je ob ponovni obravnavi stališč k predlogu zakona o začasni prepovedi razpolaganja z družbenimi sredstvi
za pridobitev določenih objektov v letu
1984 na seji dne 27. 7. 198.4 na podlagi
255. člena poslovnika Skupščine SR
Slovenije sprejel naslednje
SKLEPE
1. V vseh treh zborih Skupščine SR
Slovenije je bilo poudarjeno, da je treba
zaustaviti gibanja na področju negospodarskih in neproizvodnih investicij, saj ta
bistveno odstopajo od z resolucijo opredeljenih okvirov. Če bi se ta gibanja nadaljevala, bi se še bolj zaostrila težka
gospodarska situacija, ki se kaže predvsem v nelikvidnosti organizacij združenega dela in bank, prepočasnem preusmerjanju na izvozno naravnane investicije ter
poslabšanem materialnem položaju
družbenih dejavnosti. Delegati Zbora
združenega dela in Zbora občin so v svoIih razpravah nasprotovali linearnemu interventnemu ukrepanju, ki posega v samoupravne odločitve delavcev. Ocenili
so. da je mogoče v okviru veljavnih zakonov in drugih predpisov zlasti z njihovim
doslednim uresničevanjem na primernejši in sistemsko sprejemljivejši ter selektivnejši način zagotoviti skladnost teh investicijskih vlaganj z dogovorjeno politiko in usmeritvami na tem področju.
Družbenopolitični zbor ob tem poudarja, da je treba dosledno vztrajati in zagotoviti, da se bodo uresničevala resolucijska razmerja in usmeritve, opredeljene v
dolgoročnem programu gospodarske
stabilizacije. Zato je treba pripraviti pregled vseh neproizvodnih in negospodarskih investicij, ki so v teku, zlasti tistih, ki
so začete v letošnjem letu. Hkrati je treba
na podlagi enotnega pristopa proučiti

vsako investicijo posebej glede družbenoekonomske upravičenosti, v tem okviru še posebej glede virov in načinov zagotavljanja sredstev, ob doslednem uveljavljanju sprejetih družbenih usmeritev
ter glede na to, ali je bila odločitev o
investiciji sprejeta na samoupraven
način in v skladu z zakoni. Na enak način
je nujno oceniti tudi vse predvidene nove
negospodarske in neproizvodne investicije. Te obveznosti izhajajo iz razprave v
vseh treh zborih Skupščine SR Slovenije.
Izvršni svet naj o tem poroča Skupščini
najkasneje na sejah zborov novembra
1984. leta. Družbenopolitični zbor ocenjuje, da ni potrebno vztrajati pri sprejemu
zakona in meni, da zato ni potreben postopek usklajevanja med zbori.
2. Družbenopolitični zbor ugotavlja,
da delegati v zborih republiške skupščine pri svojih odločitvah, tudi zaradi še
vedno ne v zadostni meri zagotovljenih
pogojev za uresničevanje delegatskega
sistema, premalo realno ocenjujejo materialna gibanja, prepogosto izhajajo le iz
razmer v lastni občini ter razmer v njihovih organizacijah in skupnostih in zato
premalo učinkovito uveljavljajo stabilizacijske kriterije gospodarjenja. Zbor meni,
da bi morali pri opravljanju svoje delegatske funkcije z vso odgovornostjo upoštevati sprejete družbenopolitične usmeritve, zlasti dolgoročni program gospodarske stabilizacije in razmere v celoti odnosov v združenem delu na enotnem jugoslovanskem tržišču ter na podlagi usklajenih stališč in interesov z delegati drugih samoupravnih organizacij in skupnosti sprejemati odločitve. Pri tem je potrebna bolj aktivna vloga družbenopolitičnih organizacij. Zlasti mora priti do izraza interes delavcev v združenem delu za
smotrnejše gospodarjenje z ustvarjenim

dohodkom pri usklajevanju posamičnih,
skupnih in splošnih družbenih interesov
v zborih združenega dela.
Družbenopolitični zbor predlaga družbenopolitičnim organizacijam, da poglobljeno analizirajo in obravnavajo pojave, ko najbolj odgovorni nosilci funkcij
v družbenopolitičnih skupnostih in družbenopolitičnih organizacijah neupravičeno vztrajajo pri posameznih odločitvah o
takih investicijskih vlaganjih, ki so v nasprotju Si sprejetimi usmeritvami, brez
upoštevanja realnih materialnih možnosti ter zaostrenih gospodarskih in družbenih razmer. Takšen neustrezen političen pritisk se čuti v delu Zbora občin
Skupščine SR Slovenije in tudi pri nastopu posameznih delegatov v Zboru združenega dela. Zato je nujno, da se okrepi
vloga družbenopolitičnih organizacij in
odpravijo omenjene slabosti.
3. Družbenopolitični zbor ponovno
opozarja na slabosti v delovanju delegatskega skupščinskega sistema in terja hitrejše uresničevanje stališč in priporočil
zborov Skupščine SR Slovenije o nadaljnjem uveljavljanju delegatskega sistema in delegatskih odnosov. Ob tem
Družbenopolitični zbor opozarja tudi na
prepočasno odpravljanje slabosti pri uresničevanju delegatskega sistema v Skupščini SR Slovenije, ki se kažejo med drugim tudi v skrajševanju rokov, hitrih postopkih ter velikem obsegu gradiv, ki jih
dobijo delegati na klop. Te slabosti otežujejo delegatom, da bi v celoti uspešno
opravljali svoje obveznosti do samoupravne delegatske baze, ker jih objektivno silijo v položaj, da se morajo
pogosto zadovoljiti le z najnujnejšimi
konsultacijami z odgovornimi družbenopolitičnimi in strokovnimi delavci v okviru skupine delegatov.

SKLEP
Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije ob obravnavi stališč k predlogu zakona o začasni prepovedi razpolaganja z družbenimi sredstvi za pridobitev
določenih objektov v letu 1984
Družbenopolitični zbor Skupščine SR
Slovenije je ob ponovni obravnavi stališč k predlogu zakona o začasni prepovedi razpolaganja z družbenimi sredstvi
za pridobitev določenih objektov v letu
1984, na seji dne 27. julija 1984 na pod8

lagi 255. člena poslovnika Skupščine SR
Slovenije sprejel naslednji
SKLEP
Družbenopolitični zbor ugotavlja, da je
uvodna beseda Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, ki jo je podal na seji

podpredsednik Izvršnega sveta, v skladu
z usmeritvami, ki jih je zbor sprejel ob
obravnavi predloga zakona o začasni
prepovedi razpolaganja z družbenimi
sredstvi za pridobitev določenih objektov
v letu 1984, in z razpravo na seji zbora.
*
poročevalec
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STALIŠČE
DO POBUDE SKUPINE DELEGATOV ZA OBRTNO
PODROČJE LJUBLJANA ŠIŠKA ZA ZBOR
ZDRUŽENEGA DELA SKUPŠČINE SR
SLOVENIJE ZA SPREMEMBO 52. ČLENA
ZAKONA O DAVKIH OBČANOV TER PONOVNE
POBUDE ZA DOPOLNITEV 115. ČLENA
NAVEDENEGA ZAKONA
Skupina delegatov s področja obrtnih in podobnih delavnosti, 2. okoliš s sedežem v občini Ljubljana Šiška predlagajo.
Zboru združenega dela Skupščine SR Slovenije naslednji
POBUDI:
, i. Zaradi spremenjene politike obrestnih mer pri kreditih za
obratna in osnovna sredstva, ki jih najemajo samostojni obrtniki od bančnih organizacij posredujemo delegatsko pobudo
za spremembo Zakona o davkih občanov, ki v 52. členu točki
7. opredeljuje, kaj se šteje za zakonske in pogodbene obveznosti, ki vplivajo na ugotavljanje čistega dohodka.
Člen 52, točka 7 naj glasi:
»Plačane obresti od kreditov za obratna in osnovna
sredstva ter stroške zavarovanja teh kreditov«.
Obrazložitev:
Po sedanji zakonodaji se plačane obresti od kreditov za
osnovna sredstva ne priznajo kot zakonske in pogodbene
obveznosti, ki vplivajo na ostanek čistega dohodka.
Krediti za osnovna sredstva najeti po družbenem dogovoru
(pri Ljubljanski banki) so podvrženi po novem obrestni meri v
višini 30,5%. Prišlo bo do situacije, da bodo te obresti, ki jih
davčne uprave ne priznajo kot »stroške« znašale lahko tudi
več kot priznani brutto OD samostojnih obrtnikov.
Prosimo, da se k problemu pristopi čim hitreje, ker rezultat
rešitve navedenega delegatskega vprašanja vpliva že na
odmerjanje obveznosti davkov in prispevkov iz obrtne dejavnosti za leto 1984.
2. Skupina delegatov ni zadovoljna z odgovorom na delegatsko pobudo, ki jo je posredovala na seji Zbora združenega
dela Skupščine SR Slovenije dne 23. aprila 1984.
V dogovoru je sicer pojasnjeno, da družba ni opravičena do
tega davka, hkrati pa navaja, naj ga obrtniki le plačujejo
dokler ne bo spremenjena zakonodaja.
Nekatere občine so ta davek predpisale v letošnjem letu
(mesec manjjdn to za leto 1983.
Hkrati ugotavljamo, da na tem področju ni usklajena zakonodaja na nivoju občin in republike.
Ugotavljamo tudi, da po zakonu o davku od premoženja (Ur.
list SRS, št. 44/82) v členih od 110. do 118., nikjer ne omenja
poslovnih prostorov.
Na podlagi zgoraj navedenih ugotovitev smo mnenja, da
ostajalo vse parole o razvijanju drobnega gospodarstva zgolj
deklarativne. Zahtevamo, da se ta davek odpravi takoj, ne
glede na to kdaj bo spremenjena zvezna zakonodaja, ker se s
tem davk&m zniža amortizacija poslovnih prostorov za 0,2%.
kar pomeni podaljšanje amortizacijske dobe poslovnih prostorov še za 10 let.
Skupina delegatov za obrtno področje iz občine Ljubljana
Šiška za Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije daje

poročevalec
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pobudo za spremembo 7. točke 52. člena zakona o davkih
občanov (Uradni list SRS, št. 44/82) v tem smislu, da naj bi se
med zakonske in pogodbene obveznosti, za katere se zmanjša dohodek zavezanca davka iz gospodarske dejavnosti vštevale poleg plačanih obresti od kreditov za obratna sredstva
tudi plačane obresti od kreditov za osnovna sredstva. Svojo
pobudo utemeljuje z ugotovitvijo, da znaša obrestna mera pri
kreditih za osnovna sredstva 30,5% tako, da se lahko zgodi,
da bodo te obresti znašale več, kot priznani bruto osebni
dohodek samostojnega obrtnika.
Ista skupina delegatov ugotavlja, da ni zadovoljna z odgovorom na njihovo pobudo za dopolnitev 115. člena zakona o
davkih občanov. Opozarja na nujnost takojšnje odprave
davka od premoženja od poslovnih prostorov, katere lastniki
uporabljajo za opravljanje svoje gospodarske dejavnosti, ne
glede na sprejetje medrepubliškega dogovora o usklajevanju
davčnega sistema, ker se s tem davkom zniža amortizacija
poslovnih prostorov za 0,2%, kar pomeni podaljšanje amortizacijske dobe še za 10 let. Ugotavlja tudi, da veljavni zakon v
nobenem od členov, ki se nanašajo na davek od premoženja,
ne omenja poslovnih prostorov, zaradi česar je obdavčevanje
poslovnih prostorov v občinah neusklajeno.
V zvezi s predloženima pobudama sporočamo naslednji
stališči:
• Vštevanje plačanih obresti od kreditov za osnovna sredstva
prejetih od bančnih organizacij med stroške, ki so nujno
potrebni za ostvaritev celotnega dohodka zavezanca davka iz
gospodarske dejavnosti predvideva že osnutek dogovora o
usklajevanju davčnega sistema. Ta predlog je v stališčih do
osnutka navedenega dogovora podprla tudi Skupščina SR
Slovenije. Z zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona o
davkih občanov, ki bo pripravljen na podlagi prejetega dogovora o usklajevanja davčnega sistema predvidoma že v letu
1984, bomo predlagali, da se plačane obresti od kreditov za
osnovna sredstva, prejetih od bančnih organizacij, vključijo
med zakonske pogodbene obveznosti, za katere se zavezancem davka iz gospodarskih dejavnosti zmanjša dohodek od
dejavnosti.
Glede pobude za dopolnitev 115. člena zakona o davkih
občanov je bilo že v odgovoru podanem Zboru združenega
dela Skupščine SR Slovenije dne 23. 4. 1984 zavzeto stališče,
da je pobuda za oprostitev davka od premoženja za lastnike
poslovnih prostorov, v katerih le-ti opravljajo gospodarsko
dejavnost, sprejemljiva. S takšno oprostitvijo bi se vzpodbujalo lastnike poslovnih prostorov k samostojnemu opravljanju
gospodarske dejavnosti, oprostitev pa je tudi v skladu s predlagano rešitvijo v osnutku dogovora o usklajevanju davčnega
sistema, ki predvideva oprostitve in olajšave davka od premoženja, ki ga lastniki uporabljajo za opravljanje dejavnosti.
Navedena oprostitev bo vključena v zakon o spremembah in
dopolnitvah zakona o davkih občanov, katerega priprava je,
kot že navede'no, vezana na sprejem dogovora o usklajevanju
davčnega sistema.
Glede navedbe v pobudi, da v zakonu o davkih občanov v
poglavju, ki se nanaša na davek od premoženja, poslovni
prostori niso nikjer omenjeni pojasnjujemo, da so poslovni
prostori lahko stavbe ali deli stavb, ki so zjeti v 110. členu
citiranega zakona. Izrecno pa so poslovni prostori navedeni v
5. odstavku 116. člena zakona, s katerim je določeno, da se
začasna davčna oprostitev prvemu lastniku ne more priznati
za poslovne prostore.

VPRAŠANJA

DELEGACIJ IN

DRUŽBENOPOLITIČNI ZBOR 11. in
25.7.1984
- Problematika porodniškega dopusta
ŽELJKO CIGLER delegat v razumsko
ekonomizirajo.
Družbenopolitičnem
zboru Pred kratkim je bil na radiu
Skupščine SR Slovenije je po- oglas, da MTT išče večje štestavil naslednje delegatsko vilo delavk; med pogoji za
vprašanje:
sprejem na delo pa je bilo naŽe nekaj časa je v razpravi vedeno, da ženska ne sme bipobuda o problematiki porod- ti starejša od 36 let, in če ima
niškega dopusta, ki je bila po- otroka, mora biti le-ta star najdana prav v Skupščini SR Slo- manj 1 leto.
venije.
Tu gre za preprost izračun
Žal je do pobude prišlo prav iz prakse, ki pove, da so
v času, ki ni primeren za šir- stroški za izostanek z dela zajenje pravic, vprašanje pa je, radi nege otroka, poleg tega
če je primeren za krčenje pa tudi zdravil, zdravstvenih
osnovnih socialnih pravic.
storitev in psihološke obreČe
primerjamo
višino menjenosti matere na delovzajamčenega osebnega do- nem mestu, ki vpliva na prohodka, ki naj bi omogočal duktivnost, očitno veliki, kar
enostavno reprodukcijo de- ni čudno, saj je otrok v tem
lovne sile in je danes okoli obdobju najmanj odporen.
12.000 din in nadomestilo Primerjava, ki je možna na
osebnega dohodka za čas od- podlagi dostopnih podatkov
sotnosti z dela zaradi porod- in bi že morala biti narejena,
niškega dopusta, ki naj bi bi pokazala na notranje rezeromogočal razširjeno repro- ve tako z ekonomskega stadukcijo delovne sile in ki zne- lišča kot s stališča družine v
se glede na lanski poyprečni celoti.
osebni dohodek 11.300 din je
Gre za eksistenčno in politiočitno, da gre za nesprejeml- čno vprašanje, o katerem se
jivo dejstvo tembolj zato, ker sedaj razpravlja, vendar so
gre za primerjanje le sredin- informacije le občasne in ne
skih vrednosti. To pomeni, da celovite, vprašanje pa je tudi,
so odstopanja tudi nižja, zato. koliko v njej sodelujejo ozirolahko ugotovimo, da je danes ma so seznanjeni tisti, ki prečas za zaščito in zagotavljan- ko svobodne menjave dela v
je deklariranih pravic.
te namene združujejo sred1. Nataliteta bistveno pada. V stva. Zato dajem pobudo, oziobdobju od 1979. leta pada roma v neki obliki je to tudi
število rojstev za 1.000 na le- vprašanje, da delegati in širto, lani celo za 3.000. Če bi te ša javnost čimprej dobijo cepodatke malo bolj analizirali, lovito poročilo o dosedanjem
bi ugotovili, da so v resnici še poteku razprave, o izračunih
bolj zaskrbljujoči s stališča glede na naslednje probleme
aktivne demografske politike. in predloge:
2. Število zaposlenih v tem 1. Osnova za nadomestilo
obdobju narašča po stopnji 1 osebnega dohodka za čas oddo 2%.
sotnosti z dela zaradi porod3. Prispevna stopnja za SIS niškega dopusta je lanskoletotroškega varstva je od 1980. ni poprečni osebni dohodek,
leta ostala nespremenjena, ki pa je zaradi inflacije neugre torej za enak oziroma po- strezen še posebej, če gledavečan dotok sredstev glede mo s stališča matere z najnižna »povpraševanje«.
jim psebnim dohodkom, poČe k temu dodamo še to, da buda je, naj bi bila osnova
nekatere strukture žensk v osebni dohodek zadnjih treh
najbolj fertilni dobi kot so dija- mesecev zaposlitve.
kinje in študentke, ne preje- 2. Revalorizacija nadomestimajo nadomestila oziroma la naj bo vsake tri mesece in
dobivajo nekaj malega — ne po šestih mesecih za sedkmečke ženske, začasno za- mi in osmi mesec porodniškeposlene, pripravnice — je očit- ga dopusta kot je to urejeno
no, da za mlade družine oziro- do sedaj in kar tudi glede na
ma za mladino to ni socialno, ekonomski položaj družine
ampak politično in eksisten- praktično destimulira delitev
čno vprašanje.
porodniškega dopusta med
V ilustracijo naj navedem, staršema.
kaj o vprašanju te problemati- 3. Možnost podaljšanja poke menijo tisti, ki zgolj zdravo- rodniškega dopusta do enega
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leta otrokove starosti.
Ker sta predloga pod 1. in 2.
točko v dokumentih navedena, naj se proučita, se sprašujem, kaj to časovno pomeni
ob težkem socialnem položaju, ki je političen prav zaradi
svoje teže. Zadnje čase prihajajo različne informacije, da ti
izračuni že obstojajo, da je
analiza že narejena in je to
treba v najkrajšem času realizirati. Hkrati pa se postavlja
vprašanje, zakaj v teh dokumentih ni niti omenjeno podaljšanje porodniškega dopusta. Pred nekaj dnevi smo izvedeli po televiziji, da je to
vprašanje, ki očitno do konca
tega srednjeročnega obdobja
še ne bo prišlo v realizacijo.
Na delegatsko vprašanje, ki
ga je na seji Družbeno političnega zbora Skupščine SR
Slovenije dne 20. 6. 1984 postavil delegat Željko Cigler v
zvezi s problematiko porodniškega dopusta v SR Sloveniji, je
odgovoril Dinko Leskovšek,
namestnik predsednika Republiškega komiteja za zdravstveno in socialno varstvo: »Pobuda o podaljšanju trajanja
porodniškega dopusta do enega leta otrokove starosti je bila
dana že na 3. konferenci Zveze
sindikatov Slovenije o vlogi in
nalogah sindikatov pri uveljavljanju delavcev kot nosilcev
socialne politike. Skupščina
skupnosti otroškega varstva
Slovenije pa je na seji 11. 5.
1983 obravnavala pobudo delegatov skupščine in sklenila,
da z njo seznani Republiški komite za delo, Republiški svet
zveze sindikatov Slovenije, Republiško konferenco SZDL in
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije.
Navedeni organi so pobudo
za podaljšanje porodniškega
dopusta do enega leta starosti
otroka pozitivno
ocenili,
predvsem z vidika koristi za
otroka in njegov zdrav razvoj
ter zmanjšanja izostankov mater z dela zaradi nege obolelega otroka, hkrati pa so poudarili, da v tekočem srednjeročnem obdobju ni možnosti za
širjenje pravic. Poleg tega je
pobudo potrebno natančneje
analizirati in ugotoviti ali bi
združeno delo v primeru podaljšanja porodniškega dopusta lahko nosilo to breme, kakšna bi bila višina teh nadomestil, kako naj bi se valorizirala,
od kakšne osnove bi se odmerjala in nazadnje kakšni bi bili v
tem primeru prispevki za
otroško varstvo.

Da bi lahko izdelali takšne
analize, je Skupnost otroškega
varstva Slovenije zaprosila Zavod SR Slovenije za zdravstveno varstvo za analizo podatkov
o številu bolnih otrok, številu
dni zadržanosti z dela zaradi
nege bolnih otrok ter podatkov
o finančnih bremenih zdravstvenih skupnosti za nego bolnih otrok. Ker od Zavoda SR
Slovenije ni dobila popolnih
podatkov, da bi lahko izračunala finančno obremenitev zdravstvenih skupnosti za
nego bolnih otrok, je Skupnost
otroškega varstva Slovenije na
podlagi podatkov s katerimi
razpolaga lahko le ocenila, da
bi pomenilo podaljšanje porodniškega dopusta do enega
leta otrokove starosti večje finančno breme za Skupnost
otroškega varstva Slovenije.
Za uresničitev pravice v takem
obsegu (365 dni + 28 dni pred
porodom) bi bilo namreč potrebno za leto 1984 zbrati najmanj 4.447,610.000 din, namesto planiranih 2.784,000.000
din za sedanji obseg pravice
(246 dni porodnega dopusta.)
Glede spremembe sedanje
osnove za izračun nadomestila
osebnega dohodka za porodniški dopust, sta tako Republiški svet zveze sindikatov
Slovenije kot tudi Koordinacijski odbor za načrtovanje družine pri Republiški konferenci
SZDL podprla pobudo, naj se
prouči možnost, da se kot
osnova upošteva povprečje
osebnega dohodka zadnjega
tromesečja pred pričetkom izrabe pravice do porodniškega
dopusta.
Odbora skupščine Skupnosti otroškega varstva Slovenije
za razvoj družbenega varstva
otrok in svobodno menjavo
dela sta 14. 6. 1984, ko sta
obravnavala poročilo o uresničevanju
samoupravnega
sporazuma o skupnih izhodiščih za zagotavljanje socialne varnosti ugotovila, da bi za
nadomestila osebnih dohodkov, če bi bila osnova za nadomestilo tromesečno poprečje
osebnega dohodka pred
pričetkom izrabe pravice do
porodniškega dopusta in če bi
se nadomestila uskladila po
trimesečni zadržanosti z dela,
potrebovali po grobi oceni za
ta namen 40-50% več sredstev.
Za oceno povečanja finančnega bremena je strokovna
služba Skupnosti otroškega
varstva Slovenije upoštevala
naslednje finančne kazalce:
poročevalec

Realizacija Plan 1984 (v Indeks 83/
1983 (v 000
000 din)
84
din)
Sredstva za
porodniški dopust
(nadomestilo 100%
OD - upravič. v
preteklem letu za
246 dni)
Sredstva za
porodniški dopust
(nadomestilo 100%
OD v zadnjih treh
mesecih za 246 dni)

2.250.919

2.784.000 124

2.250.919

3.466.400

rast 0 OD v SRS neto 1983 +
27,1
plan rasti OD 1984 + 121,5
znavedenegasledi.dasobile
v zvezi s pobudami oziroma vprašanji v zvezi s porodniškim dopustom storjene določene aktivnosti, vendar pa je
glede na trenutno gospodarsko situacijo potrebno natančno analizirati in proučiti možnosti za dane pobude, kajti le
na osnovi dobro pripravljenih
strokovnih gradiv, bo mogoče
ta vprašanja dolgoročneje
rešiti v korist otrok in mladih
družin.
Skupščina Skupnosti socialnega varstva Slovenije je na
seji dne 24. 4. 1984 imenovala
poseben svet za socialno politiko, ki je med drugim zadolžen tudi, da ugotovi in analizira vsa vprašanja v zvezi s podaljšanjem porodniškega dopusta do enega leta otrokove
starosti, Skupnost otroškega
varstva Slovenije pa je v letošnjem letu naročila raziskovalno nalogo »Porodniški dopust kot sestavina biosocialne
reprodukcije«. Predvideno je,
da bodo rezultati te raziskave
upoštevani pri pripravi planskih dokumentov Skupnosti
otroškega varstva Slovenije za
prihodnje srednjeročno obdobje.
Delegat Željko Cigler je na
seji Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije
dne 11. julija 1984 podal nekaj
točk oziroma replik k odgovoru Izvršnega sveta Skupščine
SR Slovenije na njegovo delegatsko vprašanje v zvezi s
problematiko porodniškega
dopusta, ki ga je na tej seji
zbora podal tovariš dr. Dinko
Leskovšek, namestnik predsednika Republiškega komiteja za zdravstveno in socialno varstvo:
1. Glede revalorizacije nadomestila ni izračuna osnove,
Odgovor ves čas govori o
obremenitvah, kar je enostransko, ker ne upošteva
medicinskih,
sociopsiholoških, narodnodemografskih
argumentov. Če pogledamo
analizo razvojnih možnosti v
poročevalec

154

SR Sloveniji za srednjeročno
obdobje, so ti argumenti nesporni. Hkrati pa bi rad opozoril na to, da imajo ekonomski
argumenti dve strani, po eni
strani obremenjujejo gospodarstvo, po drugi strani pa so
tu stališča matere, delavke z
otrokom, kjer se je v sedanjih
razmerah izplačevanje in
obračunavanje zreduciralo na
status upravičenke do socialne pomoči,
Mati namreč dobiva 64%
povprečnega osebnega dohodka v primerjavi z lanskim
letom, kar pomeni, da je to
višina pod zajamčenim osebnim dohodkom. Vemo pa, da
naj bi zajamčeni osebni dohodek omogočal enostavno reprodukcijo. Treba se je
vprašati, kolikšna je kupna
moč tega nadomestila, če vemo, da ga zelo krči inflacija in
da stroški za takšno reprodukcijo rastejo mnogo hitreje
kot stroški za reprodukcijo
ostalih starostnih kategorij,
ob dejstvu, kako se izračunava osnova, kako raste
inflacija in kako hitro rastejo
stroški za otroka je jasno, da
se osnovne deklarirane pravice krčijo, v socialistični samoupravni družbi pa je, vsaj
deklarativno, biološka reprodukcija del družbe. Ti dve to*10ki - vprašanje
revalorizacije
izračuna osn°v®' po na^e
™ pomenita širitev pravic
ampak zagotavljanj deklariranih pravic,
Končno je vprašanje o izračunu in revalorizaciji osnove vsaj tako pomembno, kot
je bila obravnava in sprejem,
zakona o zajamčenem osebnem dohodku.
2. Podaljšanje porodniškega
dopusta in širjenje kroga
upravičenih do nadomestila,
Znano je, da povprečno na leto 3.000 žensk mater ne dobi
nadomestila, ker je to pravica, ki izhaja iz dela, kar pomeni, da tudi pravica do otroka
verjetno izhaja iz dela.
Glede vprašanja populacije
in socialne politike ter podaljšanja porodniškega dopusta
in širjenja upravičenk do na-

domestila. Podatki kažejo, da
stabilizacija vpliva preko restriktivne socialne politike na
demografske trende, saj se je
leta 1983 število rojstev
zmanjšalo za 3.000. Dejstvo
je, da smo največje uspehe
stabilizacije dosegli prav pri
restriktivnem krčenju skupne
porabe in osebnih dohodkov,
kljub temu, da v dokumentu
dolgoročnega razvoja stabilizacije, kjer se socialna politika postavlja na enakopravno
mesto z razvojno politiko,
piše, da udeležba socialne
politike v delitvi družbenega
proizvoda ni bila v preteklosti
tolikšna, da bi lahko povzročila ekonomska neskladja, ampak, da je pri investicijski politiki prišlo do prevelikih, preveč ambicioznih in predvsem
nerentabilnih vlaganj. Največje uspehe pri izvajanju dolgoročnega programa gospodarske stabilizacije smo dosegli prav z omejevanjem
skupne in osebne porabe. Pri
tem pa je treba relativirati, kakšen denar bo šel za ohranjevanje oziroma za razširitev
teh pravic. Ta sredstva bi bilo
dobro primerjati z zgrešeno
investicijo. Letna izguba nekega večjega jugoslovanskega sistema pri nas je enaka,
kot so letni stroški družbenih
dejavnosti.
Menim, da je nedopustno,
da se akumulativna sposobnost našega gospodarstva
zagotavlja in veča na račun
otroškega varstva. Ta problematika se je pričela že v prejšnjem srednjeročnem obdobju. Vsesplošno znano je, da
se je o tem polemiziralo tudi
na 3. konferenci Zveze sindikatov Slovenije, kjer so sprejeli tudi stališča. Zato bi o tem
moral spregovoriti tudi sindikat. Ali je odločanje o tej zadevi ostalo zaprto v strokovne
kroge? Zadeva se znova odlaga in znova zapira. Zahtevamo, da se ta konkretna praksa prekine in da se s temi
podatki pride pred delavce v
javno argumentirano diskusijo, kjer bodo prikazana vsa
dejstva.
Dovolite, da citiran iz »Delavske enotnosti«: »Tu ni več
vprašanje tekočih gospodarskih bilanc. To so usodnejša
vprašanja. Ali bomo naredili
korake, katerih posledice ni
mogoče predvideti in ki jih ne
bo mogoče popraviti? Ali je
prihodnost moči slovenskega
združenega dela res taka, da
ne bo sposobna zagotoviti
sredstva za osnovne potrebe
razvoja družine in mlade generacije? Ali naj ceno zagotavljanja in akumulativne sposobnosti našega gospodarst-

va
plqča
prav - to
najobčutljivejše področje razvoja? Verjetno bi delavci drugače govorili.«
Nesprejemljivo je, da odgovorni organi ožijo odgovore le
na eno dimenzijo in je tako
odgovor po mojem mnenju
neprimeren in brez argumentov. To ni odgovor na delegatsko vprašanje. Zato v zgoraj
navedenem smislu in v skladu s 47. členom poslovnika
Skupščine SR Slovenije zahtevam pravilen odgovor in
razpravo na eni od prihodnjih
sej.
Na delegatsko vprašanje glede porodniškega dopusta, ki ga
je postavil delegat Družbenopolitičnega zbora, tovariš Željko Cigier, je dopolnil odgovor
Borut Mlklavčič, predsednik
Republiškega komiteja za
zdravstveno in socialno varstvo:
Vprašanje porodniškega dopusta in pravic roditeljev oziroma osebe, ki otroka neguje, je
nedvomno zelo zapleteno in
ga ne moremo izdvajati iz celovitega sistema družbenega
varstva družine. Po drugi strani pa ne kaže izoblikovati togega sistema, ki bi bil obvezujoč
za vsako mater in očeta. Trajanje porodniškega dopusta bi
moralo biti čimbolj gibljivo
urejeno, da bi roditelji lahko
izbirali možnosti, ki bi bile kar
najbolj v skladu predvsem s
potrebami otroka, hkrati pa tudi v njihovem interesu. Ob
spreminjanju pravice do porodniškega dopusta moramo
jasneje predvideti tudi možnost za vključitev tretje osebe
v nego otroka. Potrebno je
preučiti tudi vprašanja celotne
delovne dobe žensk in s tem v
zvezi morebitne potrebne
spremembe ustrezne zakonodaje (zakon o delovnih razmerjih, zakon o pokojninskem in
invalidskem zavarovanju). Ob
dejstvu, da imamo v Sloveniji
med vsemi zaposlenimi blizu
polovico žensk, je to vprašanje
aktualno tudi z vidika njihovega položaja v temeljnih organizacijah združenega dela, nagrajevanja in napredovanja.
Prav tako ob tej razpravi ne
kaže zanemarjati drugih vidikov zagotavljanja socialne varnosti družine, kot je zaposlovanje, stanovanjska politika,
družbeno varstvo otrok in drugih vprašanj.
Vse to pomeni, da moramo
ta vprašanja temeljito in vsestransko obravnavati. Vse
učinke podaljšanja porodniškega dopusta za otroka, starše, vzgojnovarstvene organizacije, organizacije združenega dela in druge dejavnike, bo
pokazala raziskava, ki jo je na11

ročila Skupnost otroškega
varstva Slovenije (»Porodniški
dopust kot sestavina biosocialne reprodukcije«). Seveda
pa lahko v prvi fazi od raziskovalne naloge pričakujemo le
temeljne kazalce. Vsp širše vidike celovitega družbenega
varstva otrok in družine pa
skupnost otroškega varstva
Slovenije vsestransko in poglobljeno obravnava v izhodiščih za pripravo srednjeročnega in dolgoročnega razvojnega plana. Tudi naš komite in
Izvršni svet Slovenije sta si zadala nalogo, da vprašanja razčistimo in na osnovi spoznanj
pripravimo nove elemente politike na tem področju.
V odgovoru na zastavljeno
delegatsko vprašanje tovariša
Ciglerja lahko izhajamo le iz
trenutne situacije, dokler vseh
odprtih vprašanj ne bomo natančneje preučili ob sprejemanju razvojnih planov.
1. Revalorizacija nadomestila osebnega dohodka in
sprememba osnove za izračun nadomestil:
Vprašanje
nadomestila
osebnega dohodka za čas porodniškega dopusta mora biti
prioritetno rešeno, tako glede
ustreznejše osnove za izračunavanje nadomestila, kakor tudi njegovega usklajevanja z gibanjem osebnih dohodkov. Dejstvo je, da je zaradi
inflacije in nenehnega naraščanja življenjskih stroškov
sedanja osnova za izračun nadomestila osebnega dohodka
v času porodniškega dopusta
neustrezen, kar nedvomno
ogroža številne mlade družine.
Skupnost otroškega varstva
Slovenije že pripravlja predlog, po katerem bi se nadomestilo osebnega dohodka izplačevalo v stoodstotnem znesku
iz osnove zadnjih treh mesecev pred zadržanostjo z dela.
Prav tako pa se oblikuje predlog za usklajevanje nadomestil
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osebnega dohodka v času porodniškega dopusta po treh
mesecih zadržanosti z dela.
V okviru Skupnosti otroškega varstva Slovenije se bodo
takoj začele aktivnosti za spremembo samoupravnega sporazuma o uresničevanju porodniškega dopusta, ki zagotavlja zaposlenim materam
pravico do nadomestila v času
porodniškega dopusta. Potrebna pa bo tudi ustrezna
sprememba samoupravnega
sporazuma o uresničevanju
socialnovarstvenih pravic v okviru samoupravnih interesnih
skupnosti socialnega varstva.
V kolikor se bodo ustrezne
spremembe sprejemale po hitrem postopku, bi bil izračun
nadomestil v času porodniškega dopusta ustrezneje urejen s
1.1. 1985. Ob tem pa je bistveno tudi vprašanje, kako bomo
zagotovili sredstva v ta namen.
2. Širjenje kroga upravičencev do nadomestila za
čas porodniškega dopusta
V sedanjem sistemu, ko je
nadomestilo osebnega dohodka za čas trajanja porodniškega dopusta zagotovljeno kot
pravica iz minulega dela, širjenje kroga upravičencev ni
možno.
Ob pripravi planskih dokumentov pa je potrebno preučiti
tudi sedanji sistem nadomestila za čas porodniškega dopusta kot pravice iz dela in kot
alternativo kritje stteškov biološke reprodukcije, oziroma
kot pomoč otroku in družini.
Ob načrtovanju spremembe
bo potrebno bolj dosledno
upoštevati dejanske potrebe
družine.
3. Podaljšanje porodniškega dopusta:
Podaljšanje porodniškega
dopusta trenutno zaradi omejenih materialnih sredstev ni
možno, vendar ja tudi pobude
za podaljšanje porodniškega
dopusta potrebno vsestransko

preučiti ob pripravi nrednjero
čnih in dolgoročnih razvojnih
planov, ob upoštevanju vseh
vidikov ter možnih rešitev in
posledic. Pri tem moramo izhajati prioritetno iz potreb
otroka in družine, seveda pa je
treba upoštevati tudi ekonomske možnosti.
Skupnost otroškega varstva
Slovenije je že ieta 1979, ob
pripravi planov za tekoče
srednjeročno obdobje, predložila tri variante za trajanje porodniškega dopusta (I. 246 dni
+ 100% nadomestilo, II. 12 mesecev + 100% nadomestilo in
III. 16. mesecev + 100% nadomestilo osebnega dohodka).
Takrat je bila sprejeta prva varianta, ker je bil^ ekonomsko
najbolj sprejemljiva.
Nedvomno bi imelo podaljšanje porodniškega dopusta
za otroka in družino številne
pozitivne učinke na psihološkem, zdravstvenem in drugih področjih. Dolgoročno lahko nedvomno pričakujemo pozitivne posledice tudi za družbo kot celoto, vendar moramo
upoštevati vse objektivne pogoje in pretehtati na kakšen
način bi lahko to vprašanje
najustrezneje rešili.
Dejstvo je, da smo v naši republiki na področju otroškega
varstva v zadnjih letih stagnirali. Glede na padanje življenjskega standarda in zniževanja
natalitete bo potrebno na tem
področju izoblikovati mehanizme za pomoč mladim družinam. Potrebno bo tudi preveriti ustreznost denarnih pomoči
družinam z otroki ter druge

oblike družbene pomoči družini.
Nedvomno se morajo vse izražene pobude s področja
otroškega varstva vsestransko
obravnavati po rednem dogovorjenem postopku v skupščinskem delegatskem sistemu in usklajevati v samoupravnih interesnih skupnostih socialnega varstva. Vseh predlaganih rešitev ne bo mogoče
hkrati doseči, zato je treba
spremembe postopno načrtovati in se zanje zavestno odločati.
Menimo, da bi za hitrejše
razreševanje vseh navedenih
vprašanj morali nadaljevati
razprave tudi v družbenopolitičnih organizacijah in ponovno
oceniti tudi zakonsko ureditev
na tem področju. Morda bo
potrebno celo ponovno preveriti že opredeljena stališča v
resoluciji o načrtovanju družine in družbenih prizadevanjih
za njen nastanek in varnost.
V okviru samoupravnih interesnih skupnosti socialnega
varstva in otroškega varstva
potekajo aktivnosti, pri katerih
sodeluje tudi sam tovariš Cigler. Skupnost socialnega
varstva Slovenije je dne 20. 7.
1984 organizirala širši posvet v
zvezi s podaljšanjem porodniškega dopusta, na katerem so
se obravnavala tudi druga aktualna vprašanja s področja
otroškega varstva. Razprava je
dala odgovore na nekatera
odprta vprašanja, na katera
opozarja tudi tovariš Cigler v
svojem delegatskem vprašanju
ter dala usmeritev za nadaljnje
delo na tem področju.

Ob obravnavi problematike
porodniškega dopusta je Družbenopolitični zbor sprejel tudi
sklep, ki ga objavljamo v današnji številki Poročevalca.

poročevalec

OSNUTEK ZAKONA
o službi

družbenega knjigovodstva

v S>R Sloveniji

(ESA-481)

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 11. seji dne 12. 7.
1984 določil besedilo;
- OSNUTKA ZAKONA O SLUŽBI DRUŽBENEGA KNJIGOVODSTVA V SR SLOVENIJI,
k i vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi prve alinee 210.
člena, 261. in 262. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije.
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na podlagi 85. člena
poslovnika Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije in na
podlagi 215. in 216. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije
določil, da bodo kot njegovi predstavniki pri delu skupščinskih delovnih teles sodelovali:

Socialistična republika Slovenija
REPUBLIŠKI SEKRETARIAT ZA FINANCE
POVZETEK
Decembra 1983 je bil sprejet nov zvezni zakon o službi
družbenega knjigovodstva (Ur. I. SFRJ, št. 70/83), ki je
začel veljati 7. januarja 1984. Ker zvezni zakon določa, da
služba družbenega knjigovodstva v republiki opravlja
poleg del in nalog, ki imajo pomen za vso državo, tudi dela
in naloge družbenega knjigovodstva, določene v republiškem zakonu, je potrebno vprašanja glede službe družbenega knjigovodstva v republiki, ki niso urejena z zveznim
zakonom, urediti z republiškim zakonom. Sedanji republiški zakon je bil sprejet konec leta 1977 in ga je potrebno
uskladiti tudi z nekaterimi kasneje sprejetimi predpisi, ki
se nanašajo na službo družbenega knjigovodstva.
Osnutek zakona o službi družbenega knjigovodstva v
SR Sloveniji je zasnovan tako, da so v njem povzete samo
tiste določbe iz zveznega zakona, ki jih je zaradi enotnosti
službe in celovitosti snovi potrebno povzeti, sicer pa so v
njem urejena le vprašanja, ki v zveznem zakonu niso
urejena ali razčlenjena in so v pristojnosti republike.
V skladu z zveznim zakonom predlagamo, da so v republiškem zakonu povzete določbe, da služba družbenega
knjigovodstva v republiki opravlja evidenco in informativno-analitična dela in naloge o razpolaganju z družbenimi sredstvi, kontrolo podatkov o razpolaganju z družbenimi sredstvi, kontrolo zakonitosti razpolaganja z družbenimi sredstvi, kontrolo izpolnjevanja obveznosti uporabnikov družbenih sredstev, ekonomsko-finančno revizijo ter
druga dela in naloge družbenega knjigovodstva, določene
z zakonom ter plačilni promet v državi.'V osnutku zakona
je določeno, da služba v okviru svojega delovnega
področja opravlja kot informacijska služba družbenega
sistema informiranja, dejavnosti na področju družbenega
sistema informiranja, skupnega pomena za republiko, ki
so določene z zakonom.
Z osnutkom zakona je urejeno vprašanje kontrole
obračunavanja, vplačevanja ter usmerjanja obveznosti do
samoupravnih interesnih skupnosti. Predvidena je rešitev,
da služba izda nalog za plačilo obveznosti do
samoupravne interesne skupnosti, če takega naloga v
predpisanem roku ne izda uporabnik sam, in sicer za
obveznosti, ki so predpisane z zakonom ali pa so določene
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- Rudi ŠEPIČ, član Izvršnega sveta in republiški sekretar
za finance,
- Ada GORJUP, namestnica republiškega sekretarja za
finance,
- dr. Jože KUNIČ, namestnik republiškega sekretarja za
finance,
- Marko LOZEJ, republiški svetovalec v Izvršnem svetu
Skupščine SR Slovenije,
- Zvonko DRAKSLER, republiški podsekretar v Republiškem sekretariatu za finance.

z zakonom in sprejete s samoupravnim sporazumom ter
se plačujejo iz dohodka oziroma iz osebnih dohodkov.
Služba bo izdajala take naloge tudi v primeru, če uporabnik družbenih sredstev ne poravna v predpisanem roku
dospelih obveznosti do samoupravnih interesnih skupnosti materialne proizvodnje, od katerih je odvisno uresničevanje osnovnih ciljev družbenega razvoja, določenih v
družbenem planu SR Slovenije, ki so bile sprejete s
samoupravnim sporazumom in jih uporabnik družbenih
sredstev ni poravnal v predpisanem roku, če je služba s
takšnim samoupravnim sporazumom prevzela tako obveznost in če je uporabnik družbenih sredstev s sprejetjem
samoupravnega sporazuma soglašal s takšnim načinom
poravnavanja obveznosti. Organizacije službe družbenega
knjigovodstva v republiki z novim zakonom ni potrebno
spreminjati. V primerjavi z obstoječo ureditvijo pa se predlaga novost, po kateri bodo lahko naloge ekonomskofinančne revizije, ki jih je doslej ppravljala le centrala, v
prihodnje opravljale tudi podružnice. Takšno rešitev narekuje novi zvezni zakon.
V primerjavi z obstoječo ureditvijo so v osnutku zakona
predvidene pomembnejše spremembe glede pristojnosti
sveta službe in generalnega direktorja ter glede sestave
sveta.
Svet službe je ustanovljen za uresničitev organiziranja
sodelovanja uporabnikov družbenih sredstev pri opravljanju del in nalog z delovnega področja službe in za
uresničitev družbenega vpliva na njihovo opravljanje. Zato
svet sestavljajo delegati organizacij združenega dela in
drugih uporabnikov družbenih sredstev, ki jih delegira
Skupščina SR Slovenije in po en delegat Republiške konference Socialistične zveze delovnega ljudstva Slovenije
in Republiškega sveta Zveze sindikatov Slovenije. Generalni direktor je po položaju član sveta.
Tako kot doslej se bodo sredstva za delo službe zagotavljala iz plačil na podlagi tarife ter plačil za delo na
podlagi samoupravnih sporazumov in pogodb.
Predlagane rešitve glede položaja delavcev v delovnih
skupnostih organizacijskih enot službe in njihovih
samoupravnih pravic, obveznosti in odgovornosti so povzete iz zveznega zakona.
Delavci v organizacijskih enotah službe uresničujejo
svoje samoupravne pravice, obveznosti in odgovornosti
na podlagi samoupravnega sporazuma, ki ga sklenejo s
službo v republiki.
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I. Splošne določbe
1. člen
Služba družbenega knjigovodstva v SR Sloveniji (v nadaljnjem besedilu: služba v republiki) je samostojna in neodvisna
organizacija, ki opravlja kot skupna služba organizacij združenega dela in drugih uporabnikov družbenin sredstev ter kot
informacijska služba družbenega sistema informiranja dela in
naloge družbenega knjigovodstva in plačilni promet v državi.
2. člen
Služba v republiki opravlja dela in naloge, ki imajo pomen
za vso državo, določene z zakonom o službi družbenega
knjigovodstva (Uradni list SFRJ, št. 70-830/83) in naloge družbenega knjigovodstva, določene s tem zakonom in drugimi
predpasi.
Dela in naloge službe v republiki so dejavnost posebnega
družbenega pomena.
3. člen
Služba v republiki dela po zakonu in drugih, na podlagi
zakona izdanih predpisih in je v mejah svojih pravic in dolžnosti odgovorna za njihovo uporabo.
Služba v republiki je samostojna pri svojem delu.
4. člen
Poleg del in nalog, ki jih opravlja po zakonu in drugih
predpisih, opravlja služba v republiki določena dela in naloge
s svojega delovnega področja tudi na podlagi družbenih
dogovorov in samoupravnih sporazumov, ki jih je z organizacijami združenega dela in drugimi uporabniki družbenih sredstev, za katere opravlja ta dela in naloge, sklenila ali je k njim
pristopila.
Z določenimi deli in nalogami sta po prejšnjem odstavku
mišljena zlasti zagotavljanje podatkov za spremljanje izvajanja družbenih dogovorov in samoupravnih sporazumov ter
obveščanje udeležencev družbenih dogovorov in samoupravnih sporazumov o tem.
Poleg del in nalog, ki jih opravlja po zakonu in drugih
predpisih, opravlja služba v republiki določena dela in naloge
evidence in informativno-analitične naloge ter naloge ekonomsko-finančne revizije s svojega delovnega področja tudi
na podlagi pogodb, ki jih je sklenila z organizacijami združenega dela in drugimi uporabniki družbenih sredstev, za katere
opravlja te naloge.
Pri opravljanju del in nalog iz prvega oziroma tretjega
odstavka tega člena ima služba v republiki pravice in dolžnosti, določene v družbenih dogovorih in samoupravnih sporazumih oziroma pogodbah, ne more pa z njimi prevzeti obveznosti izdajanja nalogov za poravnavanje zapadlih obveznosti
udeležencev oziroma pogodbenih strank, razen v primerih iz
14. člena tega zakona.
5. člen
Za svoje delo pri opravljanju del in nalog družbenega knjigovodstva, ki so določene v tem ali drugem republiškem
zakonu, je služba v republiki odgovorna Skupščini SR Slovenije.
Skupščina SR Slovenije nadzoruje delo službe v republiki.
6. člen
Služba v republiki opravlja naloge s svojega delovnega
področja prek organizacijskih enot, to je prek centrale in
podružnic.
7. člen
Služba v republiki daje Skupščini SR Slovenije letno poročilo o delu službe v republiki in zaključni račun službe v
republiki, če Skupščina SR Slovenije zahteva, pa tudi poročilo
o izvršitvi posameznih nalog, ki so ji bile zaupane.
8. člen
Služba v republiki sprejme delovni program v skladu z
delovnim programom službe družbenega knjigovodstva,
nalogami, določenimi v republiškem zakonu in nalogami, ki
14

jih je prevzela z družbenimi dogovori, samoupravnimi sporazumi in pogodbami.
Na podlagi delovnega programa službe v republiki sprejmejo njene organizacijske enote svoje podrobnejše delovne
načrte.
9. člen
*
Služba v republiki mora iz svojih sredstev povrniti škodo, ki
jo pri opravljanju del in nalog s svojega delovnega področja
povzroči uporabniku družbenih sredstev njen organ ali delavec s svojim nezakonitim ali nepravilnim delom.
10. člen
Služba v republiki ne plačuje republiških in občinskih taks
za spise in dejanja v postopku pred sodišči, upravnimi in
drugimi organi ter organizacijami v SR Sloveniji.
Določba prejšnjega odstavka se uporablja tudi za Službo
družbenega knjigovodstva Jugoslavije in službe družbenega
knjigovodstva v drugih republikah in avtonomnih pokrajinah.
11. člen
Pri opravljanju del in nalog s svojega delovnega področja
služba v republiki in njene organizacijske enote sodelujejo s
Službo družbenega knjigovodstva Jugoslavije in službami
družbenega knjigovodstva v drugih republikah in avtonomnih
pokrajinah.
Služba v republiki in njene organizacijske enote so dolžne
dajati pravno pomoč Službi družbenega knjigovodstva Jugoslavije in službam družbenega knjigovodstva v drugih republikah in avtonomnih pokrajinah na njihovo zahtevo.
12. člen
Delo službe v republiki je javno.
Služba v republiki in njene organizacijske enote obveščajo
javnost o svojem delu pri opravljanju del in nalog s svojega
delovnega področja ter opažanjih in pojavih pri razvoju družbeno-ekonomskih odnosov prek poročil skupščinam družbenopolitičnih "Skupnosti, z obveščanjem družbenopolitičnih
organizacij, prek javnih občil in na druge načine, ki so določeni v zakonu ali statutu službe.
II. Dela in naloge službe v republiki
13. člen
Služba v republiki opravlja evidenco in informativno-analitična dela in naloge o razpolaganju z družbenimi sredstvi,
kontrolo pravilnosti podatkov o razpolaganju z družbenimi
sredstvi, kontrolo zakonitosti razpolaganja z družbenimi
sredstvi, kontrolo izpolnjevanja obveznosti uporabnikov družbenih sredstev, ekonomsko-finančno revizijo ter druga dela in
naloge družbenega knjigovodstva, določene z zakonom ter
plačilni promet v državi.
14. člen
Služba v republiki opravlja v okviru kontrole izpolnjevanja
obveznosti uporabnikov družbenih sredstev tudi kontrolo
zakonitosti in pravilnosti obračuna, pravočasnosti vplačila in
pravilnosti usmerjanja prispevkov in drugih obveznosti
samoupravnim interesnim skupnostim.
Če uporabnik družbenih sredstev ne izda v predpisanem
roku naloga za plačilo z zakonom predpisanih obveznosti do
samoupravnih interesnih skupnosti ali obveznosti do
samoupravnih interesnih skupnosti, ki so bile določene z
zakonom in sprejete s samoupravnimi sporazumi ter se
plačujejo iz dohodka oziroma iz osebnih dohodkov, izda
nalog za poravnavo teh obveznosti služba v republiki.
Služba v republiki izda nalog tudi za poravnavo dospelih
obveznosti do samoupravnih interesnih skuphosti materialne
proizvodnje, od katerih je odvisno uresničevanje osnovnih
ciljev družbenega razvoja, določenih v družbenem planu SR
Slovenije, ki so bile sprejete s samoupravnim sporazumom in
jih uporabnik družbenih sredstev ni poravnal v predpisanem
roku, če je služba v republiki s takšnim samoupravnim sporazumom sprejela tako obveznost in če je uporabnik družbenih
sredstev s sprejetjem samoupravnega sporazuma soglašal s
takšnim načinom poravnavanja obveznosti.
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15. člen
V okviru svojega delovnega področja opravlja služba v
republiki kot informacijska služba družbenega sistema informiranja dejavnosti na področju družberiega sistema informiranja skupnega pomena za republiko, določene z zakonom.
Pri opravljanju dejavnosti na področju družbenega sistema
informiranja, skupnega pomena za republiko, služba v republiki zlasti:
- evidentira, zbira in obdeluje podatke, predpisane s srednjeročnimi in letnimi programi statističnih raziskovanj,
pomembnih za republiko, v skladu z zakonom ali drugim
predpisom;
- zagotavlja podatke, kazalce, informacije in analize s
svojega delovnega področja, ki so pomembne za pripravo,
sprejetje in spremljanje uresničevanja družbenega plana SR
Slovenije in drugih dokumentov, ki načrtujejo družbenoekonomski razvoj republike in posameznih občin;
, -zagotavlja informacije in analize o ekonomsko-finančnem
položaju, rezultatih in pogojih gospodarjenja in drugih odnosih posameznih dejavnosti, ki so opredeljene v družbenem
planu republike kot dejavnosti posebnega pomena;
- zagotavlja podatke, kazalce, informacije in analize za
pripravo, sprejetje in spremljanje republiških zakonov ter drugih predpisov in splošnih aktov.
Vsebina, način sestavljanja, roki in drugi pogoji ter obveznosti v zvezi z opravljanjem nalog po drugi, tretji in četrti
alinei prejšnjega odstavka se določijo v delovnih programih
službe v republiki.
lil. Organizacija službe v republiki
16. člen
Služba v republiki je pravna oseba s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi, ki jih ima po ustavi, zakonu in
svojem statutu (v nadaljnjem besedilu: statut).
Služba v republiki posluje z imenom: Služba družbenega
knjigovodstva v SR Sloveniji.
Sedež službe v republiki je v Ljubljani.
Služba v republiki in njene organizacijske enote imajo
pečat, na katerem je ime službe v republiki oziroma organizacijske enote in grb SR Slovenije.
17. čien
Organizacijska enota ima poslovno in pravdno sposobnost
v mejah sredstev, pravic, obveznosti in odgovornosti, ki jih
ima po tem zakonu in statutu.
18. člen
Centrala ima svoj sedež v Ljubljani in posluje z imenom:
Služba družbenega knjigovodstva v SR Sloveniji, Centrala
Ljubljana.
Centrala opravlja naslednja dela in naloge:
- zagotavlja v podružnicah enotno opravljanje del in nalog,
ki imajo pomen za vso državo, uporabo enotnega postopka,
enotne metodologije dela ter enotnć uporabo zakonov in
drugih predpisov;
- zagotavlja opravljanje del in nalog v podružnicah, določenih s tem zakonom ali drugim predpisom ter kontrolira
njihovo izvršitev;
- opravlja evidenco in informacijsko-analitična dela in
naloge ter sodeluje z drugimi informacijskimi službami, ki so
skupnega pomena za republiko, na področju družbenega
sistema informiranja;
- opravlja ekonomsko-finančno revizijo;
- v kontrolnem postopku pripravlja odločbe na drugi
stopnji in odločbe v revizijskem postopku ter sodeluje v
računskem upravnem sporu;
- pripravlja strokovna navodila za delo podružnic pri izvajanju republiških predpisov;
- neposredno kontrolira uporabo predpisov pri uporabnikih družbenih sredstev, kadar tako določi generalni direktor;
- opravlja instruktažo in kontrolo dela in poslovanja v
podružnicah;
- pripravlja gradiva za svet Službe družbenega knjigovodstva v SR Sloveniji (v nadaljnjem besedilu: svet);
- opravlja druga dela in naloge, ki jih določa ta zakon in
statut.
poročevalec

19. člen
Podružnica se praviloma ustanovi za območje več občin.
Za opravljanje določenih nalog ima lahko podružnica eno
ali več ekspozitur kof izločeno delovno enoto.
Pri ustanavljanju podružnic in ekspozitur se upoštevajo
potrebe uporabnikov družbenih sredstev, oddaljenost uporabnikov družbenih sredstev, obseg del in nalog, sredstva za
delo, kadrovski pogoji in ekonomičnost poslovanja ter druga
merila, določena s statutom.
O ustanovitvi podružnice ali njene ekspoziture odloči svet
po predhodnem mnenju pristojnih organov občin z območja,
na katerem bo delovala podružnica ali ekspozitura.
Podružnica posluje z imenom: Služba družbenega knjigovodstva v SR Sloveniji, podružnica z navedbo kraja, kjer je
njen sedež.
20. člen
Podružnica neposredno ali po svojih ekspoziturah opravlja
na svojem območju:
- evidenco in informacijsko-analitične naloge;
- kontrolo pravilnosti podatkov o razpolaganju z druženimi sredstvi, kontrolo zakonitosti razpolaganja z družbenimi
sredstvi, kontrolo izpolnjevanja obveznosti uporabnikov družbenih sredstev ter vodi upravni računski postopek na prvi
stopnji;
- naloge ekonomsko-finančne revizije v primerih, določenih s statutom;
- plačilni promet v državi;
- druga dela in naloge, ki jih določa ta zakon in statut.
21. člen
Izjemoma lahko opravlja podružnica dela in naloge iz prejšnjega člena na območju druge krajevno pristojne podružnice v primerih in pod pogoji, ki so določeni v statutu
22. člen
Če organizacijska enota službe v republiki ne opravi posamezne naloge s svojega delovnega področja ali jo opravi
nezakonito, strokovno nepravilno ali nepravočasno, lahko
generalni direktor odredi, da to nalogo opravijo delavci drugih organizacijskih enot.
IV. Svet in generalni direktor
23. člen
Organa službe v republiki sta svet in generalni direktor.
24. člen
Za uresničitev organiziranega sodelovanja uporabnikov
družbenih sredstev pri opravljanju del in nalog z delovnega
področja službe v republiki in za uresničitev družbenega
vpliva na njihovo opravljanje se ustanovi svet.
Svet sestavljajo: štirinajst delegatov Skupščine SR Slovenije, od katerih mora biti več kot polovica iz združenega dela
ter po en delegat Republiške konference Socialistične zveze
delovnega ljudstva Slovenije in Republiškega sveta zveze
sindikatov Slovenije.
Mandat delegatov v svetu traja štiri leta.
Generalni direktor je po položaju član sveta.
Ph delu sveta sodelujejo tudi delegat] delovnih skupnosti
organizacijskih enot službe v republiki. Število teh delegatov
se določi s statutom.
25. člen
Svet odloča o zadevah s svojega delovnega področja na
sejah. Sklep je sprejet, če je zanj glasovalo več kot polovica
članov sveta.
26. člen
Svet si predpiše poslovnik o svojem delu, v katerem uredi
organizacijo in način svojega dela ter druga vprašanja, ki
imajo pomen za njegovo delo.
27. člen
Svet opravlja naslednje naloge:
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- sprejema statut;
- odloča o ustanavljanju podružnic in ekspozitur;
- sprejema delovni program službe v republiki
- sprejama letno poročilo o delu službe v republiki;
- sprejema finančni načrt, periodične o.bračune in določa
zaključni račun službe v republiki,;
- razporeja sredstva amortizacije za zgradbe in računalniško opremo;
• - sprejema program razvoja in izboljševanja tehnične in
tehnološke osnove dela službe v republiki;
- sprejema splošne akte o strokovni izobrazbi ter strokovnem usposabljanju in izpopolnjevanju delavcev, ki opravljajo
določena dela in naloge, pomembne za delo službe v republiki;
v
*
- sprejema program strokovnega usposabljanja in izpopolnjevanja delavcev, ki opravljajo določena dela in naloge,
pomembne za delo službe v republiki;
- sprejema tarifo o plačilih za delo in storitve službe v
vrepubliki;
- sprejema splošne akte o uporabi sredstev službe v republiki za posebne namene;
- določa merila o plačilih za storitve, ki jih opravljajo
organizacijske enote službe v republiki po družbenih dogovorih, samoupravnih sporazumih in pogodbah;
- na predlog generalnega direktorja imenuje in razrešuje
pomočnike generalnega direktorja in direktorje podružnic;
- sklepa družbene dogovore, samoupravne sporazume ter
sprejema druge splošne akte iz pristojnosti službe v republiki;
- ustanavlja komisije in druga delovna telesa, da obravnavajo in proučujejo posamezna vprašanja iz pristojnosti sveta
službe v republiki ter mu dajejo o teh vprašanjih mnenja in
predloge;
- razpravlja o vprašanjih, ki so uvrščena na dnevni red seje
sveta službe družbenega knjigovodstva in sprejema stališča o
tem;
- sprejema ukrepe na področju splošne ljudske obrambe
in družbene samozaščite v službi v republiki;
- odloča o ustanavljanju skupnega glasila službe v republiki;
- odloča o drugih vprašanjih v skladu z zakonom in statutom.
28. člen
Generalni direktor kot vodja službe v. republiki opravlja
naslednje naloge:
- predstavlja in zastopa službo v republiki in vodi njeno
delo;
- organizira in zagotavlja zakonito in učinkovito opravljanje del in nalog z delovnega področja službe v republiki;
- pripravlja predloge, ki jih obravnava in o njih odloča svet
ter skrbi, da se izvajajo odločitve, smernice in sklepi sveta;
- izdaja strokovna navodila za delo podružnic pri izvajanju
republiških predpisov;
- rešuje spore o pristojnosti med organizacijskimi enotami; .
- vlaga predloge za začetek postopka za oceno ustavnosti
in zakonitosti predpisov in samoupravnih splošnih aktov, ki
jih služba v republiki uporablja pri svojem delu;
- izdaja splošne akte o notranji organizaciji in delu ter o
sistemizaciji del in nalog v službi v republiki po predhodnem
mnenju delovnih skupnosti organizacijskih enot in ob soglasju sveta;
- zadrži izvršitev splošnega akta ali posamičnega akta
sveta službe ter samoupravnega splošnega akta ali posamičnega akta delovne skupnosti organizacijske enote v primerih, določenih z zakonom;
- priskrbi mnenje delovnih skupnosti organizacijskih enot
o programu strokovnega usposabljanja in izpopolnjevanja
delavcev za dela in naloge z delovneg.a področja službe v
republiki in o splošnem aktu o strokovni izobrazbi in strokovni usposobljenosti delavcev v službi v republiki, preden da
predlog svetu;
- začne postopek za ugotavljanje disciplinske odgovornosti oziroma postopek za ugotavljanje materialne odgovornosti
zoper pomočnike generalnega direktorja in direktorje podružnic;
- opravlja funkcijo odredbodajalca za sredstva službe v
republiki;
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- odloča o pritožbah zoper odločbe podružnice, izdane v
kontrolnem postopku ter izdaja odločbe v postopku revizije v
skladu z zakonom;
- opravlja druge naloge, ki so po zakonu, statutu ali drugem splošnem aktu službe v republiki v njegovi pristojnosti.
29. člen
Generalnega direktorja imenuje in razrešuje Skupščina SR
Slovenije.
Generalni direktor ima namestnika, ki ga imenuje in razrešuje Skupščina SR Slovenije.
Generalni direktor in njegov namestnik se imenujeta za štiri
leta in sta lahko dvakrat zaporedoma imenovana na isto
do[žnost.
Če je generalni direktor odsoten ali zadržan, ga nadomešča
njegov namestnik z vsemi njegovimi pooblastili in odgovornostmi.
Generalni direktor ima lahko enega ali več pomočnikov.
S statutom se določi, katera dela in naloge z delovnega
področja službe v republiki lahko prenese generalni direktor
na svojega namestnika in pomočnika.
30. člen
Generalni direktor in njegov namestnik sta za opravljanje
del in nalog z delovnega področja službe v republiki odgovorna Skupščini SR Slovenije.
V. Sredstva za delo
31. člen
Služba v republiki pridobiva sredstva za delo v skladu z
naravo, vrsto, zahtevnostjo, obsegom in kakovostjo del in
nalog s svojega delovnega področja, določenih z zakonom in
predpisom, izdanim na njegovi podlagi in s samoupravnim
sporazumom oziroma pogodbo, s katero se določijo dela in
naloge, ki se financirajo iz teh sredstev.
Sredstva za delo pridobiva služba v republiki:
- iz plačil organizacij združenega dela in drugih uporabnikov družbenih sredstev, za katere opravlja plačilni promet v
državi, z njihovih žiro računov in drugih računov, iz plačil
družbenopolitičnih skupnosti, samoupravnih interesnih skupnosti in samoupravnih skladov, za katere opravlja evidence,
informativno-analitične naloge, kontrolo ter ekonomskofinančno revizijo, z njihovih zbirnih in drugih računov;
- iz plačil, določenih s samoupravnim sporazumom oziroma pogodbo, na podlagi katerih opravlja dela in naloge s
svojega delovnega področja za organizacije združenega dela
in druge uporabnike družbenih sredstev;
- iz plačil za opravljanje evidence, informativno-analitičnih nalog ter kontrolnih del in nalog, pomembnih za vso
državo, ki so določena in zagotovljena v proračunu federacije;
- iz drugfh virov, določenih s statutom v skladu z zakonom.
Plačila za opravljanje plačilnega prometa v državi, evidence, informativno-analitičnih nalog, kontrole in ekonomsko-finančne revizije ter za opravljanje storitev občanom in
civilno-pravnim osebam v plačilnem prometu in blagajniški
službi z uporabniki družbenih sredstev določi svet s tarifo.
Plačila za naloge in storitve, ki jih opravi služba v republiki
po samoupfavnih sporazumih in pogodbah, se določijo s temi
akti v skladu z merili, ki jih določi svet.
32. člen
Tarifa obsega plačila za naloge in storitve vseh organizacijskih enot, upoštevajoč tudi sorazmerni delež, ki ga služba v
republiki daje Službi družbenega knjigovodstva Jugoslavije.
33. člen
Iz sredstev za delo, ki se oblikujejo in ugotavljajo kot prihodek službe v republiki, se plačujejo stroški za opravljanje del
in nalog z delovnega področja službe v republiki, zagotavljajo
sredstva za zboljšanje in razširitev materialne osnove dela
službe v republiki, sredstva za posebne namene, sredstva
rezerv, delež Službi družbenega knjigovbdstva Jugoslavije ter
poročevalec

zagotavljajo sredstva, iz katerih pridobivajo delovne skupnosti organizacijskih enot svoj dohodek.
Za stroške za opravljanje del in nalog z delovnega področja
službe v republiki po prejšnjem odstavku se štejejo materialni
stroški in stroški amortizacije osnovnih sredstev.
Sredstva rezerv se uporabljajo za poravnavo odškodninskih
obveznosti službe v republiki do uporabnikov družbenih sredstev.

39. člen
S samoupravnimi splošnimi akti urejajo delavci v delovni
skupnosti medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti v
skladu z zakonom in statutom.
40. člen
Naloge vodje centrale opravlja generalni direktor.
Naloge vodje podružnice opravlja direktor podružnice.

34. člen
Za uspešnejše opravljanje del in nalog, ki imajo pomen za
vso državo, zagotavlja služba v republiki na podlagi razvojnega programa tudi del sredstev za raziskovanje in razvoj, za
zboljšanje in razširitev materialne osnove dela pri opravljanju
teh del in.nalog, za usposabljanje kadrov ter druge skupne
potrebe.

41. člen
Generalni direktor oziroma direktor podružnice opravlja kot
vodja organizacijske enote naslednje naloge:
- organizira in vodi delo organizacijske enote ter jo
zastopa v mejah sredstev, s katerimi razpolaga;
- skrbi za zakonitost dela organizacijske enote ter izvajanje
smernic in navodil sveta službe družbenega knjigovodstva
oziroma generalnega direktorja službe družbenega knjigovodstva;
- skrbi za izvajanje smernic in sklepov sveta;
- v skladu s splošnimi akti o notranji organizaciji in delu ter
o sistemizaciji del in nalog v službi v republiki izdaja splošne
akte v organizacijski enoti;
- razporeja sredstva za materialne stroške/sredstva amortizacije opreme in sredstva za investicijsko vzdrževanje;
- opravlja naloge odredbodajalca za sredstva organizacijske enote in sredstva delovne skupnosti;
- začne postopek za ugotavljanje disciplinske odgovornosti ozirorria postopek za ugotavljanje materialne odgovornosti
zoper delavce v organizacijski enoti;
- priskrbi mnenje delovne skupnosti v primerih, kadar po
zakonu, statutu, statutu delovne skupnosti ali drugem
samoupravnem splošnem aktu odloča po predhodnem
mnenju
delovne skupnosti;
x
opravlja druge naloge, določene v zakonu, statutu ali
drugem splošnem aktu službe v republiki, statutu delovne
skupnosti ali drugem samoupravnem splošnem aktu.
Direktor podružnice izdaja prvostopne odločbe v kontrolnem postopku.

VI. Delovna skupnost
35. člen
Delavci v organizacijskih enotah službe v republiki sestavljajo delovno skupnost teh enot. Delavci v delovnih skupnostih organizacijskih, enot uveljavljajo in uresničujejo svoje
samoupravne pravice, obveznosti in odgovornosti v skladu z
zakonom, statutom in statutom delovne skupnosti.
36. člen
Delavci v organizacijskih enotah službe v republiki uresničujejo svoje samoupravne pravice, obveznosti in odgovornosti v skladu z naravo del in nalog, ki jih opravljajo in
odgovornostjo, ki jo imajo pri opravljanju del in nalog z
delovnega področja službe v republiki.
Svoje samoupravne pravice uveljavljajo delavci v delovni
skupnosti organizacijske enote v skladu z zakonom, statutom,
statutom delovne skupnosti in drugimi samoupravnimi
splošnimi akti delovne skupnosti, ki so sprejeti v skladu s
statutom in zakonom.
Generalni direktor in njegov namestnik uresničujeta svoje
samoupravne pravice, obveznosti in odgovornosti v delovni
skupnosti centrale, razen pravic, obveznosti in odgovornosti
za katere je z zakonom določeno, da jih uresničujeta kako
drugače.
37. člen
Delavci v delovnih skupnostih organizacijskih enotah pridobivajo dohodek iz sredstev službe v republiki, primerno načelom svobodne menjave dela, v skladu z zakonom, družbenim
dogovorom in samoupravnim sporazumom ter s samoupravnim sporazumom o medsebojnih pravicah, obveznostih in
odgovornostih službe v republiki in delavcev v njenih organizacijskih enotah.
Dohodek delovne skupnosti je odvisen od uspehov dela
organizacijske enote in od rezultatov dela delavcev ter njihovega prispevka k prihodku službe v republiki.
Razporejanje dohodka delovne skupnosti na sredstva za
osebno in skupno porabo v skladu z zakonom, družbenim
dogovorom, samoupravnim sporazumom in drugimi
samoupravnimi splošnimi akti delovne skupnosti se določi s
finančnim načrtom, končna razporeditev pa z zaključnim
računom.
38. člen
S samoupravnim sporazumom o medsebojnih pravicah,
obveznostih in odgovornostih službe v republiki in delavcev v
njenih organizacijskih enotah se uredijo:
- pravice, obveznosti in odgovornosti delovne skupnosti
organizacijske enote pri opravljanju del in nalog službe v
republiki;
- skupne osnove in merila za razporejanje dohodka
delovne skupnosti organizacijske enote;
- odgovornost delavcev glede na pomen pooblastil, ki
izvirajo iz pravic in dolžnosti, ki so jim bile poverjene pri
izvrševanju javnih pooblastil;
- druga vprašanja v zvezi z medsebojnimi pravicami,
obveznostmi in odgovornostmi, ki so pomembna za zakonito,
smotrno in uspešno opravljanje del in nalog službe v republiki.
poročevalec

42. člen
Direktor podružnice je za svoje delo in za delo podružnice
odgovoren svetu in generalnemu direktorju.
Direktor podružnice je kot vodja delovne skupnosti podružnice odgovaren- tudi delovni skupnosti podružnice. Njuna
medsebojna razmerja se uredijo v statutu delovne skupnosti.

'

43. člen
Vodilni delavci v službi v republiki so: pomočniki generalnega direktorja, direktorji podružnic in njihovi pomočniki,
vodje ekspozitur in vodje organizacijskih delov v centrali in
podružnicah, ki so določeni s statutom.
44. člen
Pomočnike generalnega direktorja in direktorje podružnic
imenuje in razrešuje svet na predlog generalnega direktorja v
skladu s statutom.
Druge vodilne delavce imenuje in razrešuje vodja organizacijske enote po predhodnem mnenju delovne skupnosti.
Za direktorja podružnice je lahko imenovan, kdor ima
visoko strokovno izobrazbo in izpolnjuje še druge z zakonom
in statutom predpisane pogoje.
Vodilni delavci v službi v republiki se imenujejo za štiri leta
in so lahko ponovno imenovani.
Vodilni delavci, ki po poteku časa, za katerega so bili
imenovani, niso ponovno imenovani, imajo pravico biti razporejeni na dela in naloge, ki ustrezajo njihovi strokovni izobrazbi in delovnim sposobnostim.
45. člen
Delavci s posebnimi pooblastili in odgovornostmi v službi v
republiki so delavci, ki so pooblaščeni za opravljanje kontrole
nad uporabo predpisov pri uporabnikih družbenih sredstev,
delavci, ki opravljajo naloge ekonomsko-finančne revizije ter
delavci, ki vodijo upravni računski postopek.
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46. člen
Vodilni delavci in delavci s posebnimi pooblastili in odgovornostmi ne smejo opravljati funkcije v izvršnih svetih skupščin družbenopolitičnih skupnosti in ne v izvršilnih organih
skupščin samoupravnih interesnih skupnosti. Z delovnim razmerjem v službi tudi ni združljivo opravljanje funkcij v tistih
telesih skupščin družbenopolitičnih skupnosti ali samoupravnih interesnih skupnosti, ki so pristojna za obravnavanje
zadev ali za pripravljanje predlogov s področja finančnomaterialnega poslovanja.
Delavec službe v republiki ne sme prevzeti dolžnosti blagajnika, knjigovodje ali računovodje v organizaciji združenega
dela, v delovni skupnosti ali pri drugem uporabniku družbenih sredstev in tudi ne opravljati takih opravil za občana, ki s
samostojnim osebnim delom in lastnimi sredstvi opravlja
obrtno ali drugo gospodarsko dejavnost oziroma za občana,
ki z osebnim delom samostojno opravlja poklicno dejavnost.
47. člen
Delovno razmerje sklenejo delavci na podlagi javnega razpisa oziroma oglasa.
O potrebi, da se sklene delovno razmerje z novimi delavci
pod pogoji, predvidenimi s splošnim aktom o sistemizaciji del
in nalog organizacijske enote, odloča vodja organizacijske
enote po predhodnem mnenju delovne skupnosti.
Vodja organizacijske enote odloča po predhodnem mnenju
delovne skupnosti o sprejemu in razporeditvi delavcev na
določena dela in naloge ter o prenehanju delovnega razmerja
delavcev na način in pod pogoji, ki so določeni z zakonom in
statutom.
48. člen
Javni razpis opravi razpisna komisija, ki jo imenuje delovna
skupnost.
O izbiri kandidatov na podlagi javnega razpisa odloča vodja
organizacijske enote na predlog razpisne komisije in po predhodnem mnenju delovne skupnosti.
49. člen
^
S samoupravnim splošnim aktom delovne skupnosti se
določi, kaj se v skladu s statutom šteje za hujšo in kaj za lažjo
kršitev delovnih obveznosti.
^
50. člen
Ukrepe za kršitev delovnih obveznosti vodilnih delavcev ter
delavcev s posebnimi pooblastili in odgovornostmi v organizacijskih enotah izreka disciplinska komisija, ki jo ustanovi
svet.
Ukrepe za kršitev delovnih obveznosti drugih delavcev v
organizacijskih enotah izreka disciplinska komisija, ki jo voli
delovna skupnost organizacijske enote.
Sestava in način dela disciplinske komisije iz prvega oziroma drugega odstavka tega člena se ureja s splošnim aktom
oziroma samoupravnim splošnim aktom.

Zoper odločitev disciplinske komisije iz prvega oziroma
drugega odstavka tega člena je dopusten ugovor v roku,
določenem v splošnem aktu oziroma samoupravnem
splošnem aktu.
O ugovoru zoper odločitev disciplinske komisije iz prvega
odstavka tega člena odloča svet, o ugovoru zoper odločitev
disciplinske komisije iz drugega odstavka tega člena pa
delovna skupnost organizacijske enote.
51. člen
Predlog za začetek postopka za ugotovitev delavčeve odgovornosti zaradi kršitve delovnih obveznosti vloži generalni
direktor oziroma direktor podružnice na lastno pobudo ali na
pobudo sveta, vodje dela organizacijske enote, organa
upravljanja delovne skupnosti, organa samoupravne kontrole
oziroma sindikalne organizacije organizacijske enote, oziroma na zahtevo uporabnika družbenih sredstev.
52. člen
Pravice, obveznosti in odgovornosti iz delovnega razmerja,
ki niso urejene s tem zakonom, uresničujejo delavci v delovni •
skupnosti organizacijske enote v skladu z zakonom o delovnih razmerjih.
VII. Prehodne in končne določbe
53. člen
Statut se uskladi z določbami „tega zakona najpozneje v
šestih mesecih po njegovi uveljavitvi.
Drugi splošni akti, ki niso v skladu s tem zakonom, se
uskladijo s tem zakonom v šestih mesecih po uveljavitvi
statuta.
54. člen
Statut in drugi samoupravni splošni akti delovnih skupnosti
se uskladijo s tem zakonom v enem letu po njegovi uveljavitvi.
55. člen
Sedanji svet nadaljuje svoje delo po določbah zakona o '
službi družbenega knjigovodstva v SR Sloveniji (Uradni list
SRS, št. 24-1775/77, do ustanovitve sveta po tem zakonu.
Svet se mora konstituirati v treh mesecih po uveljavitvi tega
zakona.
56. člen
Z dnem, ko začne veljati ta zakon, preneha veljati zakon o
službi družbenega knjigovodstva v SR Sloveniji (Uradni list
SRS, št. 24-1775/77).
57. člen
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
SRS.

SKUPŠČINA SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE
IZVRŠNI SVET
OBRAZLOŽITEV
1.
Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije je na seji dne
20/6-1984 obravnaval predlog za izdajo zakona o službi družbenega knjigovodstva v SR Sloveniji z delovnimi tezami.
Zbor združenega dela je sprejel predlog za izdajo zakona in
Izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije kot predlagatelju
naročil, da pripravi osnutek zakona in pri tem upošteva pripombe, predloge in stališča delovnih teles skupščine in
zbora.
Na podlagi navedenega predloga za izdajo zakona z delovnimi tezami ter pripomb, predlogov in stališč, izraženih v
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delovnih telesih skupščin oziroma zbora in na seji zbora, je
predlagatelj za razpravo v Skupščini SR Slovenije pripravil
osnutek zakona o službi družbenega knjigovodstva v SR
Sloveniji.
V osnutku zakona so upoštevane vse konkretne pripombe
zakonodajnopravne komisije Skupščine SR Slovenije k predIpgu za izdajo zakona z delovnimi tezami in nekatere pripombe drugih delovnih teles oziroma skupin delegatov. V
obrazložitvi osnutka je pri posameznih poglavjih podrobneje
prikazano, kako so bile pripombe, predlogi oziroma stališča
delovnih teles in skupine delegatov upoštevani pri pripravi
osnutka, prav tako pa so prikazani tudi razlogi, zaradi katerih
,

poročevalec

posameznih sugestij in skupščinske razprave pri pripravi
osnutka ni bilo mogoče upoštevati.
2.
Zvezni zakon o službi družbenega knjigovodstva (Uradni
list SFRJ, št. 70/83 - v nadaljnjem besedilu: zvezni zakon) v
skladu z 281. členom Ustave SFRJ v celoti ureja položaj in
temelje delovanja službe družbenega knjigovodstva ter
plačilni promet v državi in določa naloge, ki imajo pomen za
vso državo. Z republiškim zakonom se urejajo vprašanja, ki so
v pristojnosti republike in niso urejena z zveznim zakonom ter
povzemajo tiste določbe zveznega zakona, ki jih je zaradi
enotnosti službe družbenega knjigovodstva in celovitosti
snovi potrebno povzeti. Zato osnutek zakona ureja vprašanja
s področja organizacije in delovanja službe družbenega knjigovodstva v SR Sloveniji (v nadaljnjem besedilu: služba) ter
določa dela in naloge, ki so specifične za območje republike.
3.
Kot skupna in samostojna služba organizacij združenega
dela in drugih uporabnikov družbenih sredstev ter kot informacijska služba v družbenemu sistemu informiranja opravlja
služba naloge družbenega knjigovodstva in plačilni promet v
državi.
Dela in naloge, ki jih opravlja služba so dejavnosti posebnega družbenega pomena.
Poleg del in nalog, ki jih opravlja po zakonu in drugih
predpisih, opravlja služba določena dela in naloge s svojega
delovnega področja tudi na podlagi družbenih dogovorov in
samoupravnih sporazumov, ki jih je z organizacijami združenega dela in drugimi uporabniki družbenih sredstev, za katera
opravlja ta dela in naloge, sklenila ali je k njim pristopila.
Glede odgovornosti službe za opravljanje del in nalog družbenega knjigovodstva, določenih z republiškim zakonom, je
služba odgovorna Skupščini SR Slovenije, ki nadzoruje delo
službe.
Javnost dela službe je izražena z obveščanjem javnosti
oziroma s poročanjem skupščinam družbenopolitičnih skupnosti, z obveščanjem družbenopolitičnih organizacij in prek
javnih občil.
V skladu s pripombami Zakonodajnopravne komisije Skupščine SR SloverHfe so iz osnutka zakona v primerjavi z
delovnimi tezami izpuščene nekatere določbe, ki so že urejene v zveznem zakonu in jih ni treba prevzemati še v republiškem zakonu (tretji odstavek 2. člena, prvi odstavek 5. člena,
24., 31. in 43. člen delovnih tez).
Skupini delegatov za delegiranje delegatov v Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije - gospodarsko področje z
območja občine Novo mesto in Ljubljana Moste-Polje sta dali
predlog, da se v okviru splošnih določil zakona podrobneje
uredi tudi odnos med organizacijskimi enotami službe in
ožjimi družbenopolitičnimi skupnostmi (občinami). Po tem
predlogu naj bi se z zakonom podrobneje določile naloge, ki
jih organizacijske enote opravljajo za občine oziroma naj bi se
opredelilo sodelovanje med temi enotami in službo pri opravljanju nalog za potrebe občine.
Upoštevajoč temeljno koncepcijo zakona (ki ne ponavlja
rešitev iz zveznega zakona) spremembe osnutka zakona v
smeri navedenih pripomb po mnenju predlagatelja niso
potrebna. V zveznem zakonu so podrobno navedene naloge,
ki jih opravlja služba za vse uporabnike družbenih sredstev (7.
člen in celotno III. poglavje) torej tudi za ožje družbenopolitične skupnosti. To načelo je ponovno poudarjeno v 20. členu
tega osnutka (21. člen delovnih tez), kjer so navedene naloge,
ki jih podružnice oziroma ekspoziture opravljajo »na svojem
območju« torej na območju posameznih občin ali več občin
skupaj. Osnutek zakona torej nalog službe po zveznem
zakonu ne deli med naloge, ki se opravljajo za republiko in
naloge, ki se opravljajo za občine. V osnutku zakona so
posebej poudarjene le nekatere naloge, ki jih služba opravlja
kot naloge skupnega pomena za republiko - 14. in 15. člen
(15. in 16. člen delovnih tez). Obstoječi zvezni zakon in predloženi osnutek dajeta dovolj možnosti za uveljavljanje interesov
občin v zvezi z uresničevanjem nalog službe, tako da kakšne
dodatne določbe v tem smislu po mnenju predlagatelja niso
potrebne.
poročevalec

4.
V osnutku zakona je posebej urejen položaj službe kot
informacijske službe v družbenem sistemu informiranja.
Navedene so naloge službe, ki jih opravlja v sodelovanju z
drugimi informacijskimi službami v republiki na področju
družbenega sistema informiranja skupnega pomena za republiko, glede na delitev dela, preprečevanje večkratnega evidentiranja in zbiranja podatkov, skupno planiranje pri zbiranju, obdelavi in medsebojni izmenjavi podatkov, kazalcev,
informacij in analiz. S tem se zagotavlja učinkovito delovanje
informacijskega sistema ter informiranje vseh subjektov v tem
sistemu. Osnutek zakona na splošno določa vsebino informacijske dejavnosti službe, skupnega pomena za republiko.
V zveznem zakonu ni urejeno vprašanje kontrole izpolnjevanja obveznosti do samoupravnih interesnih skupnosti. V
členih (zlasti 41. in 44. člen), v katerih zakon govori o kontroli,
je omenjena le kontrola zakonitosti, pravilnosti in pravočasnosti obračunavanja, vplačevanja in usmerjanja obveznosti do družbenopolitičnih skupnosti in njihovih skladov. Iz
177. člena zveznega zakona izhaja, da bo služba kljub temu,
da v zveznem zakonu to vprašanje ni urejeno, opravljala
obravnavaho kontrolo do sprejetja republiških oziroma pokrajinskih zakonov in predpisov, izdanih na podlagi teh zakonov, najpozneje pa do 31. decembra 1985.
Po oceni predlagatelja je potrebno vprašanje kontrole
obračunavanja, vplačevanja in usmerjanja obveznosti do
samoupravnih interesnih skupnosti enotno urediti za vse
samoupravne interesne skupnosti, zato je v prvem odstavku
14. člen osnutka (15. člen delovnih tez) predlagano, da tako
kontrolo opravlja služba.
V zveznem zakonu tudi ni urejeno vprašanje, kdo izda nalog
za plačilo obveznosti do samoupravne interesne skupnosti,
če takega naloga ne izda uporabnik družbenih sredstev sam.
Po 103. členu zveznega zakona izda služba nalog za plkčilo z
računa uporabnika družbenih sredstev le, če gre za dospele
obveznosti do družbenopolitičnih skupnosti in njihovih skladov. Po oceni predlagatelja bi bilo nesmotrno vnašati določbe
o kontroli izvrševanja obveznosti v različne zakone, ki urejajo
posamezna področja družbenih dejavnosti, ki se financirajo
prek samoupravnih interesnih skupnosti. Prav tako je bilo
ocenjeno, da je tudi izvedba kontrole izpolnjevanja obveznosti ter izdajanje nalogov v primeru nepravočasnega plačila
možna le v okviru organizacijskih enot službe, ki opravlja
plačilni promet med uporabniki družbenih sredstev.
Zaradi teh razlogov je potrebno tudi to vprašanje urediti v
republiškem zakonu o službi. Z drugim odstavkom 14. člena
osnutka zakona je predlagano, da služba izda nalog za plačilo
obveznosti do samoupravne interesne skupnosti, če takega
naloga v predpisanem roku ne izda uporabnik družbenih
sredstev sam. Po tem odstavku izda služba nalog za poravnavo dospelih obveznosti do samoupravnih interesnih skupnosti, ki so predpisane z zakonom (neodvisno iz kakšnih virov
se plačujejo) ali določene z zakonom, sprejete pa s
samoupravnimi sporazumi in se plačujejo iz dohodka oziroma
iz osebnih dohodkov. Takšna ureditev se ne razlikuje od
ureditve, določene z obstoječim republiškim zakonom.
V praksi pa je doslej prihajalo do določenih problemov tudi
v zvezi z neizvrševanjem dospelih obveznosti do samoupravnih interesnih skupnosti, ki se ne poravnavajo iz dohodka in ki
so jih uporabniki družbenih sredstev prevzeli s samoupravnimi sporazumi. V teh sporazumih je bil kot vir plačila obveznosti največkrat določen čisti dohodek, poslovna sredstva ali
pa sredstva skupne porabe. Posamezni uporabniki družbenih
sredstev, ki so s podpisom ustreznega samoupravnega sporazuma prevzeli obveznost, da bodo v rokih in na način,
določen s temi sporazumi, plačevali sredstva posamezni
samoupravni interesni skupnosti, svoje obveznosti niso
izpolnjevali, zato je bilo že večkrat predlagano, da naj bi nalog
za izpolnitev obveznosti izdala služba.
Pri pripravljanju zakona je bilo ugotovljeno, da služba ne
more kontrolirati pravilnosti in pravočasnosti izpolnjevanja
obveznosti po številnih samoupravnih sporazumih, s katerimi
se zagotavljajo sredstva za različne namene v družbeni reprodukciji na ravni krajevne skupnosti, občine oziroma regije.
Po našem mnenju pa bi lahko služba kontrolirala pravilnost
in pravočasnost izpolnjevanja obveznosti do samoupravnih
interesnih skupnosti materialne proizvodnje na ravni republike, ki so bile prevzete s samoupravnim sporazumom. Te
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obveznosti izpolnjujejo uporabniki družbenih sredstev z združevanjem sredstev. Glede na to, da so tudi v teh samoupravnih sporazumih predvidene različne rešitve v zvezi z nastankom oziroma obračunom obveznosti za združevanje sredstev,
je v tretjem odstavku 14. člena osnutka zakona predvideno, da
bi služba izdala nalog za plačilo dospelih obveznosti le v
primeru, da je tudi sama pristopila k takemu samoupravnemu
sporazumu.
Prvotno besedilo tretjega odstavka 15. člena delovnih tez je
glede na skupščinsko razpravo v tem osnutku nekoliko dopolnjeno.
Zakonodajnopravna komisija Skupščine SR Slovenije je v
zvezi z navedeno določbo zavzela stališče, da je predlagana
rešitev primerna za vse tište obveznosti, od katerih je odvisno
uresničevanje osnovnih ciljev družbenega razvoja, določenih
v družbenem planu SR Slovenije. Za zagotovitev teh nujnih
nalog je namreč možna tudi zakonska intervencija po 25. in
89. členu Ustave SR Slovenije. Predlagana rešitev bi po
mnenju Zakonodajnopravne komisije ustrezala tudi z vidika
racionalnosti.
'■
V skladu z navedenimi pripombami Zakonodajnopravne
komisije je določba 14. člena osnutka spremenjena tako, da jenamesto besedila »oblikovanih na ravni republike" vnešeno
besedilo »od katerih je odvisno uresničevanje osnovnih ciljev
družbenega razvoja, določenih v družbenem planu SR Slovenije«.
V skladu z nadaljnjimi razpravami o tem problemu je v
tretjem odstavku 14. člena osnutka dodana še dopolnitev v
tem smislu, da je predlagana možnost poravnavanja obveznosti (z nalogi službe) možna le v primeru, če je to v samoupravnem sporazumu izrecno določeno in če je uporabnik družbenih sredstev s sprejetjem samoupravnega sporazuma s tem
tudi soglašal.
Vprašanja o neizpolnjevanju obveznosti po vseh drugih
samoupravnih sporazumih (razen tistih iz drugega in tretjega
odstavka 14. člena tega osnutka) pa bi bilo treba po mnenju
predlagatelja razreševati po enakih postopkih, kot so predpisani za razreševanje drugih sporazumskih in pogodbenih
razmerij med poslovnimi partnerji.
5.
Organizacija službe se z osnutkom zakona ne spreminja,
povečuje pa se obseg nalog. Svoje naloge opravlja služba
prek organizacijskih enot, to je prek centrale in podružnic.
V osnutku zakona so podrobno določene naloge centrale in
podružnice. Glavna novost je v tem, da lahko naloge ekonomsko-finančne revizije opravljajo tudi podružnice.
Podružnica se praviloma ustanovi za območje več občin in
ima lahko eno ali več ekspozitur kot izločeno delovno enoto.
Pri ustanavljanju podružnic in ekspozitur se upoštevajo
potrebe uporabnikov družbenih sredstev, obseg del in nalog,
sredstva za delo, kadrovski pogoji, ekonomičnost poslovanja
ter druga merila, ki se določilo v statutu službe. O ustanovitvi
podružnice kot tudi njene izločene delovne enote - ekspoziture, odloči tako kot doslej svet po predhodnem mnenju
pristojnih organov občin z območja, na katerem bo delovala
podružnica ali ekspozitura.
V osnutku zakona je predvidena možnost, da lahko podružnica izjemoma opravlja dela in naloge na območju druge
krajevno pristojne podružnice v primerih in pod pogoji, ki so
določeni v statutu (na primer kadar je potreben celovit in
enoten pregled sestavljenih organizacij združenega dela oziroma velikih sistemov kot so Železniško gospodarstvo, Elektrogospodarstvo Slovenije in podobno).
Za primere, če organizacijska enota ne opravi posamezne
naloge ali je ne opravi v redu, je v osnutku zakona predvideno,
da lahko generalni direktor odredi, da to nalogo opravijo
delavci drugih organizacijskih enot ali druga organizacijska
enota.
6.
Z osnutkom zakona se v skladu z zveznim zakonom predlagajo spremembe glede upravljanja službe. Doslej so bili
organi službe svet, generalni direktor in direktor podružnice,
po predloženem osnutku pa sta organa službe le svet in
generalni direktor.
V osnutku zakona so v primerjavi z dosedanjo ureditvijo
predvidene pomembne spremembe glede sestave sveta. Po
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obstoječi ureditvi so večino članov sveta sestavljali delegati
delovnih skupnosti organizacijskih enot službe, po osnutku
zakona pa delegati delovnih skupnosti pri delu sveta le sodelujejo (in torej nimajo pravico odločanja). Pretežno število
članov sveta sestavljajo delegati organizacij združenega dela
in drugih uporabnikov družbenih sredstev. Poleg teh članov
sestavljajo svet tudi delegati določenih družbenopolitičnih
organizacij.
V skladu s pripombami Zakonodajnopravne komisije Skupščine SR Slovenije k delovnim tezam je v tem osnutku
predlagana nekoliko drugačna rešitev glede delegiranja
članov v svet službe. V delovnih tezah (26. člen) je bilo
predvideno, da 10 delegatov izvoli združeno delo v okviru
gospodarske zbornice Slovenije, 4 delegate pa Skupščina SR
Slqvenije, kar je analogno ureditvi pri delegiranju delegatov v
svet službe družbenega knjigovodstva Jugoslavije. Zakonodajnopravna komisija je namesto tega predlagala rešitev, da
vseh 14 delegatov izvoli Skupščina SR Slovenije, pri čemer
mora biti večina izvoljenih iz združenega dela. Ta predlog je
realiziran v dopolnjenem besedilu 24. člena osnutka zakona.
Skupina delegatov za delegiranje delegatov v Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije - gospodarsko področje z
območja občine Domžale je dala pripombo k predlagani
rešitvi glede odločanja v svetu - 24. člen osnutka (26. člen
delovnih tez) v tem smislu, da naj bi imeli delegati delovnih
skupnosti organizacijskih enot v svetu enakopravno pravico
odločanja (in ne le »sodelovanja«), V zvezi s tem predlogom
pripominjamo, da predlagane rešitve ni mogoče sprejeti, saj
bi bila v nasprotju z določbami 128. člena zveznega zakona. V
navedenem členu je jasno določena sestava sveta (bistveno
drugačna od obstoječe) in sicer v tem smislu, da svet sestavljajo le tako imenovani zunanji delegati in nič več tudi predstavniki delavcev službe. Delegati delavcev v službi lahko po
zveznem zakonu le sodelujejo pri delu sveta, ne morajo pa
veljavno odločati. Ta določba zveznega zakona je vključena v
poglavje »temelji organiziranja, upravljanja in odgovornosti v
službi«, ki ga z republiškim zakonom ni mogoče spreminjati.
Po obstoječi ureditvi je svet odločal le s soglasjem vseh
zunanjih članov. Glede na navedene spremembe v sestavi
sveta je z osnutkom zakona predvideno, da svet odloča z
večino glasov vseh svojih članov.
Svet odloča o vseh pomembnejših zadevah, usmerja delo
službe, sprejema delovni program ter poročilo o delu, odloča
o ustanavljanju podružnic in eskpozitur, izvaja ukrepe na
področju splošne ljudske obrambe in družbene samozaščito,
odloča o sredstvih za delo in sprejema tarifo.
Generalni direktor opravlja naloge vodje službe. Da bi generalni direktor lahko zagotovil opravljanje del in nalog z delovnega področja- službe, ima po osnutku zakona pravico izdajati splošne akte o notranji organizaciji in delu ter o sistemizaciji del in nalog v službi po predhodnem mnenju delovnih
skupnosti in ob soglasju sveta, o programu strokovnega izobraževanja delavcev in o strokovni usposobljenosti in strokovni izobrazbi delavcev v službi. V osnutku zakona je
dopolnjena določba glede disciplinske pristojnosti generalnega direktorja v tem smislu, da generalni direktor začne
postopek za ugotavljanje disciplinske odgovornosti le zoper
direktorje podružnic in delavce centrale, direktorji podružnic
pa zoper delavce v organizacijski enoti.
Generalnega direktorja in njegovega namestnika imenuje
Skupščina SR Slovenije za 4 leta in sta lahko največ dvakrat
zaporedoma imenovana na to dolžnost.
7.
Služba pridobiva sredstva za delo v skladu z določbami
zveznega zakona. Sredstva za delo se bodo tako kot doslej
zagotavljala iz plačil uporabnikov družbenih sredstev za
opravljanje del in nalog družbenega knjigovodstva in
plačilnega prometa v državi na podlagi tarife. Po obstoječi
ureditvi sprejme tarifo svet, potrdi pa Izvršni svet Skupščine
SR Slovenije. Zaradi drugačne sestave sveta, ki ni sestavljen
več iz delegatov delovnih skupnosti, je bila v delovnih tezah
predlagana variantna rešitev, da naj takšna potrditev odpade.
V skladu s pripombami Odbora za finance Zbora združenega dela k 35. členu delovnih tez je v tem osnutku (32. člen)
sprejeta navedena variantna rešitev, po kateri sprejme tarifo
svet službe samostojno, brez potrditve Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije.
*
poročevalec

m

8.
V skladu z načelom zveznega zakona, da se za delavce
službe v zvezi z uresničevanjem samoupravnih pravic, obveznosti in odgovornosti smiselno več ne uporabljajo določbe
predpisov o državni upravi, je bilo treba v osnutku zakona
popolneje urediti ta vprašanja. Delavci v delovnih skupnostih
organizacijskih enot uresničujejo svoje samoupravne pravice,
obveznosti in odgovornosti, ki so določene s statutom in
drugimi samoupravnimi splošnimi akti delovne skupnosti, v
skladu z zakonom in samoupravnim sporazumom, ki ga sklenejo služba in delavci v njenih organizacijskih enotah.
V osnutku zakona je določeno, da naloge vodje centrale
opravlja generalni direktor, podružnice pa direktor; pri tem so
v osnutku zakona njune naloge podrobno opredeljene.
Določba zveznega zakona, da generalni direktor izda splošni
akt o notranji organizaciji in delu ter o sistemizaciji del in
nalog v službi, je dopolnjena z določbo v osnutku zakona, da
ima vodja organizacijske enote pravico izdati splošni akt o
notranji organizaciji in delu ter o sistemizaciji del in nalog vorganizacijski enoti. Prav tako je dopolnjena določba zveznega zakona, da generalni direktor začne postopek za ugotavljanje disciplinske odgovornosti oziroma materialne odgovornosti zoper delavce službe, z določbo v osnutku zakona,
da generalni direktor začne postopek le zoper direktorje
podružnic in delavce centrale, zoper delavce podružnic pa ta
postopek začne direktor podružnice.
Direktor podružnice je za svoje in za delo podružnice odgovoren svetu in generalnemu direktorju, kot vodja delovne
skupnosti podružnice pa je odgovoren tudi delovni skupnosti
podružnice.
V osnutku zakona je določeno, kdo so vodilni delavci in
delavci s posebnimi pooblastili in odgovornostmi. Določeno
je, da pomočnike generalnega direktorja in direktorja podružnic imenuje in razrešuje svet na predlog generalnega direktorja, druge vodilne delavce pa imenuje in razrešuje vodja
organizacijske enote po predhodnem mnenju delovne skupnosti, s tem da so imenovani za 4 leta in so lahko ponovno
imenovani.
Skupina delegatov za delegiranje delegatov v Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije - gospodarsko področje z
območja občine Domžale je dala več pripomb in predlogov k
poglavju v delovni skupnosti. Te pripombe izhajajo iz okoliščine, da se sistemski zakoni v upravi smiselno ne bodo več
uporabljali za delavce v službi. Zato je postavljeno vprašanje,
kako bo v prihodnje urejeno vprašanje nezdružljivosti dela v
službi z opravljanjemn del za druge uporabnike družbenih
sredstev, kako je z obveznostjo znanja dveh jezikov v organizacijskih enotah na dvojezičnih območjih in ali je jugoslovansko državljanstvo pogoj za delo v službi.
S pripombo o potrebi ureditve vprašanja o nezdružljivosti
dela v službi z opravljanjem drugih funkcij oziroma nalog se v
celoti strinjamo. Zato je v osnutek vnešen nov člen (46. člen),
v katerem je podrobno navedeno, kakšnih funkcij ne smejo
opravljati vodilni delavci in delavci s posebnimi pooblastili in'
odgovornostmi v službi ter kakšnih del ne smejo opravljati
drugi delavci službe. Predlagana rešitev je smiselno povzeta
iz 21. člena obstoječega zakona v službi družbenega knjigovodstva v SR Sloveniji.
Določbe o delovnih razmerjih delavcev v službi so v tem
osnutku povzete po rešitvah iz zveznega zakona. Zvezni
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zakon glede omejitve zaposlovanja tujcev v službi nima
posebnih določb, zato menimo, da navedenega vprašanja
tudi ni treba urejati s tem zakonom, temveč da za to veljajo
splošni predpisi.
Vprašanja dvojezičnosti pri delu v določenih organizacijskih enotah službe po našem mnenju tudi ni treba urejati z
zakonom, temveč se lahko to uredi s splošnimi akti službe
i oziroma s samoupravnimi splošnimi akti delovnih skupnosti
organizacijskih enot v okviru opredelitve posebnih pogojev za
opravljanje določenih del in nalog.
V osnutku zakona so določene nekatere specifičnosti glede
urejanja delovnih razmerij delavcev v službi, sicer pa se za ta
razmerja uporabljajo določbe zakona o delovnih razmerjih.
Ukrepe za kršitev delovnih obveznosti vodilnih delavcev ter
delavcev s posebnimi pooblastili in odgovornostmi izreka
disciplinska komisija, ki jo ustanovi svet, o ugovoru zoper
njeno odločitev pa odloči svet kot drugostopni organ.
Ukrepe za kršitev delovnih obveznosti drugih delavcev v
organizacijskih enotah službe izreka disciplinska komisija, ki
jo voli delovna skupnost organizacijske enote.
V osnutku zakona je določeno, da generalni direktor oziroma direktor podružnice začne postopek za ugotavljanje
delavčeve odgovornosti zaradi kršitve delovnih obveznosti,
na lastno pobudo ali na pobudo sveta, vodje dela organizacijske enote, organa upravljanja delovne skupnosti, organa
samoupravne delavske kontrole oziroma sindikalne organizacije organizacijske erfote oziroma na zahtevo uporabnikov
družbenih sredstev.
Samoupravne pravice, obveznosti in odgovornosti v delovni
skupnosti uresničujeta tudi generalni direktor in njegov
namestnik, razen pravic in obveznosti, za katere je predvideno, da jih uresničujeta kako drugače.
Delavci v delovni skupnosti pridobivajo dohodek smiselno
načelom svobodne menjave dela v skladu z zakonom, družbenim dogovorom, samoupravnimn sporazumom, ki ga sklenejo
služba in delavci v njenih organizacijskih enotah. Dohodek
delovne skupnosti je odvisen od uspehov dela organizacijske
enote in od rezultatov dela delavca ter njihovega prispevka k
prihodku službe.
S samoupravnim sporazumom o medsebojnih pravicah,
obveznostih in odgovornostih službe in delavcev v njenih
organizacijskih enotah se urejajo pravice, obveznosti in odgovornosti delovne skupnosti organizacijske enote pri opravljanju del in nalog službe, skupne osnove in merila za razporejanje dohodka delovne skupnosti organizacijske enote, odgovornost delavcev glede ha pomen pooblastil, ki izvirajo iz
pravic in dolžnosti, ki so jim bile poverjene pri izvrševanju
javnih pooblastil.
V skladu z zakonom in statutom urejajo delavci v delovni
skupnosti medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti s
samoupravnimi splošnimi akti.
9.
Za izvedbo tega zakona niso potrebna sredstva iz proračunov družbenopolitičnih skupnosti. Zaradi tega zakona za
republiko, občine, organizacije združenega dela in druge
uporabnike družbenih sredstev ter za občane tudi ne bodo
nastale nove materialne obveznosti, prav tako pa tudi ne nove
upravno administrativne naloge.

21

PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA
o spremembah in dopolnitvah zakona o
zdravstvenem varstvu (ESA-536)

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 10. seji,
dne 5. 2. 1984 določil besedilo:
- PREDLOGA ZA IZDAJO ZAKONA O SPREMEMBAH IN
DOPOLNITVAH ZAKONA O ZDRAVSTVENEM VARSTVU S TEZAMI,
ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi prve alinee 210.
člena, 261., 262. in drugega odstavka 268. člena poslovnika
Skupščine SR Slovenije.
Socialistična republika Slovenija
REPUBLIŠKI KOMITE ZA ZDRAVSTVENO
IN SOCIALNO VARSTVO
POVZETEK
I. Ustavna podlaga za izdajo zakona o spremembah in
dopolnitvah zakona o zdravstvenem varstvu je podana v
15. točki prvega odstavka 321. člena Ustave SR Slovenije.
II. Skupščina SR Slovenije in skupščina Zdravstvene
skupnosti Slovenije kot četrti zbor sta decembra 1979.
sprejeli zakon o zdravstvenem varstvu (Uradni list SRS, št.
1/80). V letu 1982 je bil sprejet zakon o spremembah in
dopolnitvah zakona o zdravstvenem varstvu. (Uradni list
SRS, št. 45/82), ki je dodelal vprašanje prispevka posameznih uporabnikov k plačilu stroškov za zdravstvene storitve
iz svojega osebnega dohodka (participacija).
III. Zbor združenega dela, Zbor občin in Družbenopolitični zbor Skupščine SR Slovenije so ob obravnavi Poročila o problematiki določb zakona o zdravstvenem varstvu,
ki urejajo delo v podaljšanem delovnem času, dežurstvo in
stamo pripravljenost sklenili, da naj predlagatelj pripravi
spremembe in dopolnitvi zakona o zdravstvenem varstvu.
Na podlagi omenjenega sklepa zborov Skupščine SR
Slovenije in zaradi vsebinskih ter organizacijsko - operativnih vprašanj je predlagatelj pripravil spremembe in
dopolnitve zakona o zdravstvenem varstvu.
S spremembami in dopolnitvami želimo doseči racionalizacijo izvajanja določb tega zakona zaradi dolgoročne
ekonomske stabilizacije, predvsem z realnejšim zagotlje-

I. USTAVNA PODLAGA
Ustavna podlaga za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zdravstvenem varstvu je podana v 15. točki
prvega odstavka 321. člena Ustave SR Slovenije, po kateri SR
Slovenija v okviru pravic in dolžnosti republike z zakonom
ureja sistem zdravstvenega varstva ter zdravstvenega zavarovanja.
II. OCENA SJANJA
Skupščina SR Slovenije in.skupščina Zdravstvene skupnosti Slovenije kot četrti zbor sta decembra 1979 sprejeli zakon
o zdravstvenem varstvu (Uradni list SRS, št. 1/80). V letu 1982
je bil sprejet zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o
zdravstvenem varstvu (Uradni list SRS, št. 45/82), ki je dodelal
vprašanje prispevka posameznih uporabnikov k plačilu
stroškov za zdravstvene storitve iz svojega osebnega
dohodka (participacija).
Na podlagi zakona o zdravstvenem varstvu je bHo sprejeto
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Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na podlagi 85. člena
poslovnika Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije in na
podlagi 215. in 216. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije
določil, da bosta kot njegova predstavnika pri delu skupščinskih delovnih teles sodelovala:
- Borut MIKLAVČIČ, član Izvršnega sveta in predsednik
Republiškega komiteja za zdravstveno in socialno varstvo,
- dr. Dinko LESKOVŠEK, namestnik predsednika Republiškega komiteja za zdravstveno in socialno varstvo.
nim programom, s polno izrabo in razporeditvijo delovnega časa, z uresničevanjem bolj smotrne kadrovske politike, zagotavljanjem sredstev zdravstvenim skupnostim iz
povračila škode, ki jo povzročijo posamezniki ali organizacije združenega dela na zdravju ljudi in uskladitev višine
kazni za prekrške.
IV. S predlogom za izdajo zakona o spremembah in
dopolnitvah zakona o zdravstvenem varstvu s tezami predlatelj rešuje naslednja vprašanja: zakonsko zagotovljenega obsega pravic (46. člen), opravljanja preventivnih
zdravstvenih pregledov delavcev (48. člen), opravljanja
upravnega strokovnega pregleda dela zdravstvenih organizacij in zdravstvenih delavcev (98. člen), mrliško pregledne službe (111. člen), dela preko polnega delovnega
časa, dežurstvo in stalne pripravljenosti (116., 117. in 118.
člen), opravljanje specializacije delavcev na področju
zdravstvenega varstva (126. člen) ter drugo. Nove teze v
zakonu o spremembah in dopolnitvah zakona o zdravstvenem varstvu se nanašajo na povrnitev povzročene škode
in podeljevanje naziva primarij.
V. Za izvajanje določb zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zdravstvenem varstvu niso potrebna
sredstva iz republiškega proračuna. Spremembe 116., 117.
in 118. člena bodo nedvomnno zaradi potreb po novih
namestitvah zahtevale od zdravstvenih skupnosti dodatna
sredstva oziroma če teh ne bo, se lahko zniža raven
zdravstvenega varstva.
VI. Zdravstvene organizacije bodo morale uskladiti svoje
samoupravne splošne akte z novimi določbami zakona.
Republiški komite za zdravstveno in socialno varstvo pa
bo moral pripraviti nove pravilnike.

več samoupravnih sporazumov, kot so samoupravni sporazumi o temeljih planov zdravstvenih skupnosti v SR Sloveniji,
samoupravni sporazum o skupnih podlagah za delitev dela na
področju zdravstva v SR Sloveniji, samoupravni sporazum o
uresničevanju zdravstvenega varstva, samoupravni sporazum
o postopkih in načinih uresničevanja pravic do zdravstvenega
varstva. Sprejeti samoupravni sporazumi pomenijo zaokroženo celoto samoupravne ureditve zdravstvenega varstva.
V štiriletnem izvajanju tega zakona, zlasti pa v razmerah
ekonomske stabilizacije, so se pojavile zahteve po splošni
racionalizaciji in večji gospodarnosti delovanja zdravstvenih
organizacij in skupnosti.
V sistemu zdravstvenega varstva in z vidika njegovega učinkovitega delovanja so pomembna predvsem vsebinska, organizacijsko-operativna vprašanja, kot so: zagotovljeni program, izraba delovnega časa (polni delovni čas, delo preko
polnega delovnega časa in dežurstvo), opravljanje upravnega
nadzorstva, obvezno opravljanje najmanj dveh let dela na
področju osnovne zdravstvene dejavnosti, neusklajenosti
kazenskih določb z zakonom o prekrških in drugo. Sedanji
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za

IV.

1984

Periodični delovni načrt Zbora združenega dela,
Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije za IV. trimesečje 1984 izhaja iz
letnega programa dela zborov za leto 1984 in vsebuje zadeve, ki bodo v tem obdobju predložene
skupščini v obravnavo. Upoštevati pa je potrebno
tudi načelo odprtosti programa. Periodični delovni
načrt bo namreč mogoče v tem obdobju spreminjati
oziroma dopolnjevati, odvisno od ocene razmer in
potreb v republiki.
V periodični delovni načrt niso vključeni nekateri
akti iz pristojnosti Skupščine SFRJ, h katerim daje
Skupščina SR Slovenije soglasje oziroma jih bo
obravnavala 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. Med temi
akti so pomembnejši: zakon o družbeni kontroli
cen, zakon o financiranju federacije, zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o opravljanju gospodarskih dejavnosti v tujini, zakon o izvajanju
investicijskih del v tujini, zakon o spremembah in
dopolnitvah zakona o temeljih sistema družbenega
planiranja in o družbenem planu Jugoslavije, zakon
o spremembah in dopolnitvah zakona o ugotavljanju in razporejanju celotnega prihodka in dohodka,
zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o gospodarskih prestopkih, zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o obdavčevanju proizvodov in storitev v prometu, zakon o tečajnih razlikah ter zakon
o spremembah in dopolnitvah zakona o jugoslovanski banki za mednarodno sodelovanje.

SEJE ZBOROV
26. SEPTEMBRA 1984

A) REPUBLIŠKI AKTI
1. Predlog smernic za pripravo srednjeročnega
družbenega plana SR Slovenije za obdobje
1986-1990
- Analiza razvojnih možnosti SR Slovenije za
obdobje 1986-1990
Pristojni:
Zbor združenega dela
Zbor občin
Družbenopolitični zbor
Pristojna delovna telesa: Skupina delegatov za spremljanje planskih aktov, odbori za družbenoekonomske odnose in razvoj, odbora za finance
V obravnavi sodelujejo: RK SZDL Slovenije, Republiški
svet Zveze sindikatov Slovenije, Gospodarska zbornica
Slovenije, ustrezne samoupravne interesne skupnosti s
področja družbenih dejavnosti in materialne proizvodnje,
Samoupravna interesna skupnost za ekonomske odnose s
tujino
Koordinator: Martin Mlinar, predsednik Zbora združenega
dela.
2. Osnutek zakona o službi družbenega
knjigovodstva v SR Sloveniji
Pristojen: Zbor združenega dela

3.
4.

5.
6.

Pristojni delovni telesi: Komisija za spremljanje izvajanja
zakona o združenem delu, odbor za finance
Koordinator: Martin Mlinar, predsednik Zbora združenega
dela.
Osnutek zakona o spremembah in
dopolnitvah zakona o vojaških invalidih
Osnutek zakona o spremembah in
dopolnitvah zakona o civilnih invalidih vojne
Pristojni: Zbor združenega dela
Zbor občin
Družbenopolitični zbor
Skupščina skupnosti Socialnega varstva SR Slovenije
Pristojna delovna telesa: Komisija za vprašanja borcev
NOV, odbor Zbora združenega dela za družbenoekonomske odnose, odbor Zbora občin za družbenopolitični sistem, odbor Družbenopolitičnega zbora za družbenopolitični-sistem
Koordinator: Silva Jereb, podpredsednica Skupščine SR
Slovenije.
Predlog zakona o spremembah in
dopolnitvah zakona o družbenem
pravobranilcu samoupravljanja
Predlog zakona o spremembah in
dopolnitvah zakona o javnem
pravobranilstvu
Pristojni: Zbor združenega dela
Zbor občin
Družbenopolitični zbor
Pristojna delovna telesa: Komisija za družbeno nadzorstvo, Komisija za pravosodje, odbori za družbenopolitični
sistem

X Zbor združenega dela in družbenopolitični zbor sta periodični delovni načrt sprejela na sejah dne 25. julija 1984, Zbor občin pa ga bo
obravnaval in predvidoma sprejel na seji 26. septembra 1984.

Koordinator: dr. Ciril Ribičič, predsednik Družbenopolitičnega zbora
7. Predlog za izdajo zakona o podaljšanju roka
za določitev stopenj in osnov davkov za leto
1985 z osnutkom zakona
Pristojna: Zbor združenega dela
Zbor občin
Pristojni delovni telesi: odbora za finance
Koordinator: Majda Poljanšek, predsednica Zbora občin.
B) ZVEZNI AKTI
1. Osnutek zakona o spremembi in dopolnitvi
zakona o prometu blaga in storitev s tujino
Pristojen: Zbor združenega dela
Pristojna delovna telesa: odbora za družbenoekonomske
odnose in družbenoekonomski razvoj
Koordinator: Martin Mlinar, predsednik Zbora združenega
dela.
2. Osnutek zakona o spremembah in
dopolnitvah zakona o vlaganju sredstev tujih
oseb v domače organizacije združenega dela
Pristojen: Zbor združenega dela
Pristojna delovna telesa: odbor za družbenoekonomski
razvoj, Konsisija za spremljanje izvajanja zakona o združenem delu
Koordinator: Martin Mlinar, predsednik Zbora združenega
dela.
3. Predlog družbenega dogovora o varčevanju,
racionalni porabi in solidarnosti med
republikami in avtonomnima pokrajinama ob
pomanjkanju električne energije
Pristojna:
Zbor združenega dela
Zbor občin
Pristojna delovna telesa: odbora za družbenoekonomske
odnose in razvoj
Koordinator: Martin Mlinar, predsednik Zbora združeneoa
dela.
4. Predlog družbenega dogovora o pogojih
organiziranja in skupnega financiranja
mednarodnih športnih tekmovanj, ki se
organizirajo v Jugoslaviji
Pristojna: Zbor združenega dela
Zbor občin
Pristojna delovna telesa: odbora za finance
V obravnavi sodeluje: Skupščina telesno-kulturne skupnosti v SR Sloveniji
Koordinator: Majda Poljanšek, predsednica Zbora občin.
5. Predlog družbenega dogovora o temeljih
skupne politike na področju zaposlovanja in
njihovem uresničevanju v SFRJ
Pristojna: Zbor združenega dela
Zbor občin
Pristojna delovna telesa: odbor Zbora združenega dela
za družbenoekonomske odnose, odbor Zbora občin za
družbeno-ekonomske odnose in razvoj
V obravnavi sodeluje: Skupščina Skupnosti socialnega
varstva Slovenije
Koordinator: Silva Jereb, podpredsednica Skupščine SR
Slovenije.
6. Poročilo o poteku usklajevanja družbenega
dogovora o skupnih osnovah in merilih
samoupravnega urejanja odnosov pri
pridobivanju in razporejanju dohodka ter
čistega dohodka, delitvi sredstev za osebne
dohodke in za skupno porabo delavcev v
SFRJ
Pristojna: Zbor združenega dela
Zbor občin
*

a
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Pristojna delovna telesa: odbor Zbora združenega dela
za družbenoekonomske odnose, odbor Zbora občin za
družbenoekonomske odnose in razvoj, Komisija za
spremljanje izvajanja zakona o združenem delu
Koordinator: Jože Šušmelj, podpredsednik Skupščine SR
Slovenije.
SEJE ZBOROV
24. OKTOBRA 1984
A) REPUBLIŠKI AKTI
1. URESNIČEVANJE DRUŽBENE
PREOBRAZBE UPRAVE
Pristojni: Zbor združenega dela
Zbor občin
Družbenopolitični zbor
Pristojna delovna telesa: Komisija za pravosodje, odbori
za družbenopolitični sistem
Koordinator: dr. Ciril Ribičič, predsednik Družbenopolitičnega zbora.
2. PREDLOG ZAKONA O GOZDOVIH
Pristojni: Zbor združenega dela
Zbor občin
Družbenopolitični zbor
Pristojna delovna telesa: Komisija za spremljanje izvajanja zakona o združenem delu, odbori za družbenoekonomske odnose in razvoj, odbor Zbora združenega dela
za agrarno politiko
Koordinator: Jože Šušmelj, podpredsednik Skupščine SR
Slovenije.
3. OSNUTEK ZAKONA O JAVNEM
OBVEŠČANJU
Pristojni Zbor združenega dela
Zbor občin
Ddružbenopolitični zbor
Pristojna delovna telesa: Komisija za informiranje, odbori za družbenopolitični sistem
V obravnavi sodelujeta: RK SZDL Slovenije, Republiški
svet Zveze sindikatov Slovenije
Koordinator: Silva Jereb, podpredsednica Skupščine SR
Slovenije.
4. PREDLOG ZAKONA O GRADITVI OBJEKTOV
Pristojna: Zbor združenega dela
Zbor občin
Pristojna delovna telesa: Odbor Zbora združenega dela
za stanovanjsko-komunalna vprašanja in varstvo okolja,
odbor Zbora združenega dela za družbenoekonomske
odnose in razvoj, odbor Z6ora občin za urejanje prostora
in varstvo okolja
Koordinator: Majda Poljanšek, predsednica Zbora občin.
5. Poročilo izvršnega sveta skupščine SR
Slovenije o železniški nesreči v Divači in o
stanju na področju varnosti železniškega
prometa v SR Sloveniji
Pristojna: Zbor združenega dela
Zbor občin
Pristojna delovna telesa: Komisija za družbeno nadzorstvo, odbora za družbenoekonomske odnose in razvoj
Koordinator: Jože Šušmelj, podpredsednik Skupščine SR
Slovenije.
6. Osnutek zakona o spremembah in
dopolnitvah zakona o sanitarni inšpekciji
Pristojna: Zbor združenega dela
Zbor občin
Pristojni delovni telesi: odbora za družbenopolitični sistem
Koordinator: dr. Ciril Ribičič, predsednik Družbenopolitičnega zbora.
7. Predlog za izdajo zakona o spremembi ,
zakona o narodni banki Slovenije z osnutkom
zakona

Pristojen: Zbor združenega dela
Pristojno delovno telo: odbor za finance
Koordinator: Martin Mlinar, predsednik Zbora združenega
dela.
8. Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zdravstvenem varstvu
9. Predlog za izdajo zakona o pogojih za izmenjavo in
presaditev delov človeškega telesa v zdravstvene namene
Pristojni: Zbor združenega dela
Zbor občin
Skupščina Zdravstvene skupnosti Slovenije
Pristojna delovna telesa: Skupina delegatov za
spremljanje uresničevanja zdravstvenega
varstva v SR Sloveniji, odbora za
družbenopolitični sistem
Koordinator: Silva Jereb, podpredsednica
Skupščine SR Slovenije
10. Predlog zakona o pokopališki in pogrebni
dejavnosti ter o urejanju pokopališč
Pristojna: Zbor združenega dela
Zbor občin
Pristojna delovna telesa: odbora Zbora združenega dela za stanovanjsko-komunalna vprašanja in varstvo okolja, odbor Zbora občin za urejanje prostora in varstvo
okolja, odbora za družbenopolitični sistem
Koordinator: Majda Poljanšek, predsednica Zbora občin.
11. Nekatera aktualna vprašanja prakse
družbenih dogovorov in dogovorov
družbenopolitičnih skupnosti kot oblik
uresničevanje skupnih interesov v federaciji
Pristojen: Družbenopolitični zbor
Pristojno delovno telo: odbor za družbenopolitični sistem
Koordinator: dr. Ciril Ribičič, predsednik Družbenopolitičnega zbora.
Đ) ZVEZNI AKTI
1. Osnutek dolgoročnega družbenega plana
Jugoslavije za obdobje od 1986-1995
oziroma za določena področja do leta 2000
Pristojni: Zbor združenega dela
Zbor občin
Družbenopolitični zbor
Pristojna delovna telesa: Skupina delegatov za spremljanje planskih aktov, odbori za družbenoekonomske odnose in razvoj, odbora za finance
V obravnavi sodelujejo: RK SZDL Slovenije, Republiški
svet Zveze sindikatov Slovenije, Gospodarska zbornica
Slovenije in ustrezne samoupravne interesne skupnosti s
področja družbenih dejavnosti in materialne proizvodnje
Koordinator: Miran Potrč, vodja delegacije Skupščine
SRS v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFRJ v sodelovanju z Martinom Mlinarjem, predsednikom Zbora združenega dela.

2.

3.

4.
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7.

8.
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Koordinator: Martin Mlinar, predsednik Zbora združenega
dela.
Osnutek zakona o proračunu SR Slovenije za
leto 1985
Pristojna: Zbor združenega dela
Zbor občin
Pristojni delovni telesi: odbora za finance
Koordinator: Martin Mlinar, predsednik Zbora združenega
dela.
Predlog zakona o podaljšanju roka za
določitev stopenj in osnov davkov za leto
1985
Pristojna: Zbor združenega dela
Zbor občin
Pristojni delovni telesi: odbora za finance
Koordinator: Majda Poljanšek, predsednica Zbora občin.
Informacija o stanju na področju
računalniške pismenosti v SR Sloveniji
Pristojni: Zbor združenega dela
Zbor občin
Družbenopolitični zbor
Pristojna delovna telesa: Komisija za informiranje, odbori za družbenoekonomske odnose in razvoj, skupina delegatov za spremljanje uresničevanja zakona o usmerjenem
izobraževanju
Koordinator: Majda Poljanšek, predsednica Zbora otočin.
Predlog za izdajo zakona o spremembah in
dopolnitvah zakona o kmetijskih zemljiščih
Predlog za izdajo zakona o spremembah in
dopolnitvah zakona o združevanju kmetov
Predlog za izdajo zakona o spremembah in
dopolnitvah zakona o dedovanju kmetijskih
zemljišč in zasebnih kmetijskih
gospodarstev
Predlog za izdajo zakona o preživninskem
varstvu kmetov
Pristojna: Zbor združenega dela
Zbor občin
Pristojna delovna telesa: odbora za družbenoekonomske
odnose in razvoj, odbor Zbora združenega dela za agrarno politiko
Koordinator: Jože Šušmelj, podpredsednik Skupščine SR
Slovenije.
Predlog družbenega dogovora o skupnih
osnovah in merilih za določanje osebnih
dohodkov ter drugih prejemkov in
nadomestil funkcionarjev v SR Sloveniji
Pristojni: Zbor združenega dela
Zbor občin
Družbenopolitični zbor
Pristojna delovna telesa: Komisija za volitve, imenovanja
in administrativne zadeve, odbori za družbenopolitični
sistem
Koordinator: Martin Mlinar, predsednik Zbora združenega
dela

SEJE ZBOROV
21. NOVEMBRA 1984

SEJE ZBOROV
12. DECEMBRA 1984

1. Osnutek resolucije o politiki izvajanja
družbenega plana SR Slovenije za obdobje
1981-1985 v letu 1985
Pristojni: Zbor združenega dela
Zbor občin
Družbenopolitični zbor
Pristojna delovna telesa: Skupina delegatov za spremljanje planskih aktov, odbori za družbenoekonomske odnose in razvoj, odbora za finance
V obravnavi sodelujejo: RK SZDL'Slovenije, Republiški
svet Zveze sindikatov Slovenije, Gospodarska zbornica
Slovenije in ustrezne samoupravne interesne skupnosti s
področja družbenih dejavnosti in materialne proizvodnje

A) REPUBLIŠKI AKTI
1. Uresničevanje svobodne menjave dela v
samoupravnih interesnih skupnostih
družbenih dejavnosti, njihova organiziranost
in uresničevanje delegatskih odnosov
Pristojni:
Zbor združenega dela
Zbor občin
Družbenopolitični zbor
Pristojna delovna teiesa: Komisija za spremljanje

2.

3.

4.

5.

izvajanja zakona o združenem delu, odbori za družbenoekonomske odnose in razvoj, odbori za družbenopolitični
sistem
V obravnavi sodelujejo: RK SZDL Slovenije, Republiški
svet Zveze sindikatov Slovenije, Gospodarska zbornica
Slovenije, ustrezne samoupravne interesne skupnosti s
področja družbenih dejavnosti in materialne proizvodnje
Koordinatorja: Silva Jereb, podpredsednica Skupščine
SR Slovenije in Jože Šušmelj, podpredsednik Skupščine
SR Slovenije.
Problematika družbenoekonomskega
položaja delavcev v družbenih dejavnostih
Pristojna: Zbor združenega dela
Zbor občin
Pristojni deiovni teiesi: odbora za družbenoekonomske
odnose in razvoj.
V obravnavi sodelujejo: Skupščine samoupravnih interesnih skupnosti s področja družbenih dejavnosti
Koordinator: Silva Jereb, podpredsednica Skupščine
SR Slovenije.
*
Analiza republiških predpisov z vidika
možnosti poenostavitve posameznih
administrativnih opravi!
Pristojni: Zbor združenega dela
Zbor občin
Družbenopolitični zbor
Pristojna deicvna teiesa: Komisija za proučevanje in
razvijanje metod in načinov ter pogojev delegatskega odločanja v Skupščini SRS, odbori za družbenopolitični sistem
Koordinator: dr. Ciril Ribičič, predsednik Družbenopolitičnega zbora.
Predlog zakona o službi družbenega
knjigovodstva v SR Sloveniji
Pristojen: Zbor združenega dela
Pristojni delovni telesi: Komisija za spremljanje izvajanja zakona o združenem delu, odbor za finance
Koordinator: Martin Mlinar, predsednik Zbora združenja dela.
Predlog zakona o spremembi in dopolnitvah
zakona o vojaških invaiidih

S. Predlog zakona o spremembah in
dopolnitvah zakona o civilnih invalidih vojne
Pristojni: Zbor združenega dela
Zbor občin
Družbenopolitični zbor
Pristojna delovna teiesa: Komisija za vprašanja borcev
NOV, odbori za družbenopolitični sistem, odbor Zbora
združenega dela za družbenoekonomske odnose
Koordinator: Silva Jereb, podpredsednica Skupščine
SR Slovenije.
7. Predlog za izdajo zakona o letališčih
Pristojna: Zbor združenega dela
Zbor občin
Pristojni delovni teiesš: odbora za družbenoekonomske
odnose in razvoj
Koordinator: Jože Šušmelj, podpredsednik Skuščine
SR Slovenije.
8. Predlog za izdajo zakona o pedagoški službi
Pristojni: Zbor združenega dela
Zbor občin
Skupščina Izobraževalne skupnosti Slovenije
Pristojni delovni teiesi: odbora za družbenopolitični
sistem
Koordinator: Majda Poljanšek, predsednica Zbora občin.
9. Osnutek sprememb in dopolnitev poslovnika
skupščine SR Slovenije
Pristojni: Zbor združenega dela
Zbor občin
Družbenopolitični zbor
Pristojna deiovns teiesa: odbori za družbenopolitični
sistem
M

A

Koordinator: dr. Ciril Ribičič, predsednik Družbenopolitičnega zbora.
B) ZVEZNI AKTI
1. Osnutek resolucije o družbenoekonomskem
razvoju in ekonomski politiki SFRJ v letu 1985
s spremljajočimi akti
Pristojni: Zbor združenega dela
Zbor občin
Družbenopolitični zbor
Pristojna delovna telesa: Skupina delegatov za spremljanje planskih aktov, odbori za družbenoekonomske
odnose in razvoj, odbora za finance
V razpravi sodelujejo: RK SZDL Slovenije, Republiški
svet Zveze sindikatov Slovenije, Gospodarska zbornica
Slovenije, ustrezne samoupravne interesne skupnosti s
področja družbenih dejavnosti in materialne proizvodnje
Koordinator: Miran Potrč, vodja delegacije Skupščine
SRS v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFRJ v sodelovanju z Martinom Mlinarjem, predsednikom Zbora združenega dela.

SEJE ZBOROV
26. DECEMBRA 1984
1. Predlog resolucije o politiki izvajanja
družbenega plana SR Slovenije za obdobje
1981-1985 v letu 19&5
2. Osnutek družbenega plana SR Slovenije za
obdobje 1986-1995 oziroma za določena
področja tudi do leta 2000
Pristojni: Zbor združenega dela
Zbor občin
Družbenopolitični zbor
Pristojna delovna telesa: Skupina delegatov za spremljanje planskih aktov, odbori za družbenoekonomske
odnose in razvoj, odbora za finance
V obravnavi sodelujejo: RK SZDL Slovenije, Republiški
svet Zveze sindikatov Slovenije, Gospodarska zbornica
Slovenije, ustrezne samoupravne interesne skupnosti s
področja družbenih dejavnosti in materialne proizvodnje
Koordinator: Martin Mlinar, predsednik Zbora združenega dela.
3. Predlog zakona o proračunu SR Slovenije za
leto 1985
Pristojna: Zbor združenega dela
Zbor občin
Pristojni delovni telesi: odbora za finance
Koordinator: Martin Mlinar, predsednik Zbora združenega dela.
4. Predlog za izdajo zakona o spremembah in
dopolnitvah obrtnega zakona
Pristojni: Zbor združenega dela
Zbor občin
Družbenopolitični zbor
Pristojna delovna telesa: odbori za družbenoekonomske odnose in razvoj, odbori za družbenopolitični sistem
V razpravi sodelujeta: RK SZDL Slovenije, Republiški
svet Zveze sindikatov Slovenije
Koordinator: Majda Poljanšek, predsednica Zbora občin.
5. Predlog zakona o spremembi zakona o
narodni banki Slovenije
Pristojen: Zbor združenega dela
Pristojno delovno telo: odbor za finance
Koordinator: Martin Mlinar, predsednik Zbora združenega dela.

zakon pa ne ureja vprašanja povrnitve povzročene škode od
posameznikov ali organizacij združenega dela, vprašanja
opravljanja preventivnih zdravstvenih pregledov in drugo.
III. RAZLOGI ZA IZDAJO ZAKONA IN CILJI, KI
SE ŽELIJO DOSEČI
Ustavno sodišče je leta 1980 začelo postopek o oceni ustavnosti določb 116., 117. in 118. člena zakona o zdravstvenem
varstvu, ki urejajo delo v podaljšanem delovnem času,
dežurstvo in stalno pripravljenost in dalo pobudo Skupščini
SRS, da obravnava probleme glede vsebine teh členov. Izvršni
svet Skupščine SRS je pripravil to zadevno poročilo.
Zbor združenega dela, Zbor občin in Družbenopolitični
zbor Skupščine SR Slovenije so na sejah dne 28. marca 1984
obravnavali Poročilo o problematiki določb zakona o zdravstvenem varstvu, ki urejajo delo v podaljšanem delovnem času,
dežurstvo in stalno pripravljenost in sklenili:
»Predlagatelj naj pripravi spremembe in dopolnitve zakona
o zdravstvenem varstvu (Ur. I. SRS, št 180), ki naj temeljijo na
naslednjih stališčih, ki so se oblikovala v razpravi o poročilu
na sejah delovnih teles zborov in skupščine:
- ker zakon o delovnih razmerjih (Ur. I. SRS, št. 24/83) prečilščeno besedilo) ne vsebuje več določb o delu v podaljšanem delovnem času, je treba zakon o zdravstvenem varstvu
v določbah, ki urejajo delo v podaljšanem delovnem času,
uskladiti z zakonom o delovnih razmerjih;
- zaradi specifike dela v zdravstvu, zaradi uresničevanja
neprekinjenega zdravstvenega varstva občanov in zaradi
ustavnega Tarstva pravice delavcev v zdravstvu do omejenega
delovnega časa, je treba ponovno proučiti pravno naravo
dežurstva, ki pomeni obvezno navzočnost delavca na delovnem mestu. V zvezi s tem je treba proučiti, ali ne bi celotnega
časa dežurstva šteli v delovni čas, istočasno pa tudi dežurstva
upoštevali kot poseben delovni pogoj. Glede na to, da predstavlja določitev delovnega časa, daljšega od 42 ur v tednu,
zaradi specifične narave dela na področju zdravstva, problem
tudi v drugih republikah in pokrajinah, si je treba prizadevati,
da se to vprašanje enotno uredi v vseh republikah in pokrajinah.
V zvezi z uresničevanjem neprekinjenega zdravstvenega
varstva občanov bi bilo treba v zakon tudi vključiti določbo o
zagotavljanju nepretrgane zdravstvene dejavnosti v posameznih tipih zdravstvenih organizacij;
- predlagatelj naj prouči možnost, da bi zakon ob upošotevanju vseh specifičnosti dela v zdravstvenih organizacijah
določal ustrezno omejitev delovnega časa zdravstvenih delavcev, ki bi zagotavljala čim boljše zdravstveno varstvo občanov, kot tudi pravico zdravstvenih,delavcev do omejenega
delovnega časa.
Predlagatelj naj prouči, ali so v tej zvezi potrebne tudi
spremembe in dopolnitve tistih določb zakona o delovnih
razmerjih, ki urejajo delovni čas.«
Na podlagi omenjenega sklepa zborov Skupščine SR Slovenije in ugotovljenih vsebinskih, organizacijsko-operativnih
vprašanj je predlagatelj pripravil spremembe in dopolnitve
zakona o zdravstvenem varstvu.
Zagotovljeni program na področju zdravstvenega varstva
zagotavlja vsem uporabnikom zdravstvenega varstva v naši
republiki pravico do zdravstvenih storitev v zvezi s preprečevanjem, odkrivanjem, zdravljenjem in rehabilitacijo bolezni
ter poškodb. Veljavno zakonsko določilo pa te pravice ne
upošteva v celoti in izpušča iz zagotovljenega programa vrsto
obolenj, ki so med vzroki smrtnosti in invalidnosti ter po svoji
zdravstveno-ekonomski problematiki celo med vodilnimi (kot
npr. obolenja srca in ožilja, dihal, kosti in gibal, prebavil itd).
Zakon o zdravstvenem varstvu v 48. členu določa, da imajo
delavci v samoupravnih organizacijah in skupnostih zagotovljeno pravico do opravljanja preventivnih zdravstvenih pregledov, ki so zagotovljeni s samoupravnimi splošnimi akti in s
samoupravnimi sporazumi ali pogodbami v neposrednih
odnosih z zdravstvenimi organizacijami.
Prav tako pa zakon o varstvu pri delu (Uradni list SRS, št.
32/74 in 16/80) v 19. členu določa, da mora organizacija
združenega dela poslati delavca na predhodne in na posebne
predhodne preglede in sicer v skladu s predpisi o zdravstvenem varstvu. V 20. členu nadalje določa, da način im postopek
za predhodne in periodične zdravstvene ter psihofizične preporočevalec

glede predpiše š pravilnikom predsednika Republiškega
komiteja za zdravstveno in socialno varstvo v soglasju s
predsednikom Republiškega komiteja za delo.
Zaradi enotnejše ureditve je potrebno vprašanje preventivnih zdravstvenih pregledov urediti v zakonu o zdravstvenem
varstvu.
Za zdravstveno varstvo pristojni republiški upravni organ
opravlja na podlagi 96. člena zakona strokovne preglede dela
zdravstvenih organizacij in zdravstvenih delavcev. Strokovni
pregled se opravlja na način, ki ga določi predsednik Republiškega komiteja za zdravstveno in socialno varstvo. V ta
namen imenuje strokovno komisijo, ki na podlagi ugotovitev
strokovnega pregleda odredi ustrezne ukrepe za odpravo
ugotovljenih pomanjkljivosti. Izvajanje upravnega nadzora
sedaj ni dovolj učinkovito, zato je potrebno dopolniti določbo
98.' čfena.
V dosedanjem izvajanju zakona o zdravstvenem varstvu se
je pokazalo, da določba tretjega odstavka 126. člena, ki
določa obvezno opravljanje najmanj dveh let dela na
področju osnovne zdravstvene dejavnosti, kot pogoj za specializacijo, ni dalo zaželenih rezultatov. Po štirih letih izvajanja te fzakonske določbe ugotavljamo ponovno zmanjševanje števila zdravnikov v osnovni zdravstveni dejavnosti in
njihov beg v specializacije. Po drugi stranid pa je dosedanje
določilo lahko ovira za ustrezen strokovni razvoj nekaterih
specialistov, za katere je po izkušnjah drugih držav znano, da
dosežejo svoj vrhunec v mlajših letih.
Do leta 1970 je bilo zdravstveno varstvo v pristojnosti federacije. S tretjimi ustavnimi amandaji leta 1971 in z novo
Ustavo SRS je bilo zdravstveno varstvo prenešeno v pristojnost republik in pokrajin. SR Slovenija je s svojo zdravstveno
zakonodajo, za razliko od drugih republik in pokrajin, opustila
možnost podeljevanja naziva primarij. Zveza zdravniških
društev - Slovensko zdravniško društvo predlaga, da se ta
naziv ponovno uvede, kar bo mogoče rešiti s spremembami in
dopolnitvami tega zakona.
Sedanji zakon o zdravstvenem varstvu ne ureja vprašanja
povrnitve povzročene škode od tistega, ki je namenoma ali iz
velike malomarnosti, s kaznivim dejanjem ali prekrškom,
povzročil poškodbo, invalidnost, telesno okvaro ali smrt zavarovane osebe. Zaradi pogostnosti teh primerov, velikih
stroškov zdravljenja in zaradi neposrednejše obligatorne
oblike tega vprašanja v samem zakonu o zdravstvenem
varstvu, obstaja potreba po dopolnitvi le-tega s tovrstnimi
določbami.
V letu 1983 je izšel nov zakon o prekrških, zato je potrebno
kazenske določbe, ki so v zakonu o zdravstvenem varstvu,
uskladiti z navedenim zakonom.
S spremembami in dopolnitvami želimo doseči racionalizacaijo izvajanja določb tega zakona zaradi dolgoročne ekonomske stabilizacije, predvsem z realnejšim zagotovljenim
programom, s polno izrabo in razporeditvijo delovnega časa,
z uresničevanjem bolj smotrne kadrovske politike, zagotavljanjem sredstev zdravstvenim skupnostim iz povračila škode,
ki jo povzročijo posamezniki ali organizacije združenega dela
na zdravju ljudi in uskladitev višine kazni za prekrške.
IV. POGLAVITNE REŠITVE
Zakon o spramembah in dopolnitvah zakona o zdravstvenem varstvu bi že v prvem poglavju določil, da morajo delavci
zdravstvenih organizacij organizirati svoje delo tako, da bodo
zagotovili uporabnikom dostopnost do nujnih medicinskih
zdravstvenih storitev v vsakem času. Zdravstveno varstvo kot
dejavnost posebnega družbenega pomena je takšne narave,
da mora zagotavljati uporabnikom neprekinjeno zdravstveno
varstvo. To posebnost bi zakon uredil v poglavju temeljnih
določb.
Zakon bi z 2. tezo uskladil izrazoslovje za bolnike mišičnih
in živčno-mišičnih obolenj, ki so v ?akonu o spremembah in
dopolnitvah zakona o zdravstvenem varstvu (Uradni list SRS.
št. 45/82) nepopolno opredeljeni.
S spremembami zakona bi drugače opredelili zakonsko
zagotovljen obseg pravic. Zakon bi v 3. tezi vsebinsko spremenil zagotovljeni obseg pravic (46. člen sedaj veljavnega
zakona), ki bi tako vključeval zdravstveno varstvo celotnega
prebivalstva (z izjemo storitev, ki si jih zagotavljajo v organizacijah združenega dela sami in socialne varnosti v zvezi z
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zdravstvenim varstvom). S to zakonsko spremembo ne bi
prišlo do širitve obsega zdravstvenih storitev, saj so vse navedene pravice že zagotovljene občanom na podlagi zakona
ozrioma samoupravnih sporazumov o temeljih planov občinskih zdravstvenih skupnosti.
S 4. tezo bi zakon podrobneje uredil vprašanje opravljanja
preventivnih zdravstvenih pregledov in bi določil, da bo za
zdravstveno varstvo pristojni republiški upravni organ izdal v
soglasju z Republiškim komitejem za delo pravilnik o načinu
in postopku za opravljanje preventivnih zdravstvenih pregledov delavcev.
Zakon bi podal pravno podlago za izdajo pravilnika o prostorskih, tehničnih in kadrovskih pogojih za delovanje enot
medicine dela, ki se lahko združijo v delovno organizacijo na
področju materialne proizvodnje ali družbene dejavnosti.
S 6. tezo zakona bi uskladili določbo 84. člena zakona o
združenem delu, ki v 388. členu opredeljuje poslovno skupnost in njene naloge. Zakon o zdravstvenem varstvu je predvidel tovrstno poslovno skupnost, ne pa skupnost združenega
dela za medsebojno plansko in poslovno sodelovanje, ki jo
zakon o združenem delu opredeljuje v 395. členu.
Nadalje bi zakon z dopolnitavijo 98. člena določil, da v
primeru, če posebna strokovna komisija pri pregledu dela
zdravstvenega delavca ugotovi, da le-ta ni sposoben opravljati del in nalog, ki so opredeljene v opisu del in nalog, je
zdravstvena organizacija, dolžna sprožiti postopek po 2. točki
prvega odstavka 170. člena zakona o delovnih razmerjih s
tem, da delavskemu svetu ni potrebno imenovati komisije iz
drugega odstavka 170. člena. Zakon o delovnih razmerjih
namreč v 170. členu določa, da delavcu lahko preneha
delovno razmerje v temeljni organizaciji iz razlogov, ki jih
predvideva ta zakon. S tako dopolnjeno določbo zakona bi
zdravstvene organizacije zavezali k doslednejšemu izpolnjevanju predlaganih ukrepov strokovnih komisij v primerih, ko
se ugotovi nestrokovnost opravljanja del oziroma nalog
delavcev na področju zdravstvenega varstva. To je potrebno
predvsem zaradi zaščite uporabnikov in doseganja čim višje
strokovnosti dela delavcev na tem področju.
8. teza zakona bi dopo|nila 111. člen zakona o zdravstvenem varstvu in bi uredila mrliško pregledno službo, ki do
sedaj ni bila opredeljena v zakonu o zdravstvenem varstvu.
Mrliško pregledno službo res organizirajo in za njeno izvajanje skrbijo občinske skupščine, toda opravljajo pa jo zdravniki, ki so kot delavci, ki opravljajo zdravstvene storitve, opredeljeni v zakonu o zdravstvenem varstvu. Republiški komite
za zdravstveno in socialno varstvo pa bi pripravil v zvezi s tem
tudi nov pravilnik o mrliško pregledni službi.
Pri urejanju členov 116., 117., in 118. zakona o zdravstvenem varstvu je bil predlagatelj v zelo težkem položaju.
Vprašanje dežurstva je bilo obravnavano na mnogih sestankih
in posvetovanjih. Pripravljena so bila številna poročila in
analize o delu preko polnega delovnega časa, o dežurstvu in o
stalni pripravljenosti. Iz razprav v strokovnih zdravstvenih
krogih se da zaključiti, da je dežurstvo v zdravstvenih organizacijah iz strokovnega vidika najprimernejša oblika zagotavljanja neprekinjenega zdravstvenega varstva. Hkrati je to tudi
najracionalnejša oblika nuđenja neprekinjenega zdravstvenega varstva, kar je posebno pomembno v današnjih zaostrenih gospodarskih razmerah. Za dežurstavo plačuje sedaj
večina zdravstvenih organizacij manj kot'za redno delo.
Uvedba turnusnega dela oziroma dela v izmenah pomeni
podražitev zdravstvenega varstva, ker bi bilo potrebno zaposliti nove delavce. Praksa pa tudi kaže, da zagotavljanje prostih dni delavcem na področju zdravstvenega varstva ni primerno. Bolniki namreč ostanejo brez potrebne kontinuitete
zdravljenja. Torej, v primeru izpeljave omenjenih sprememb
in ob cilju ohranitve sedanjega obsega in kvalitete zdravstvenih storitev bi zdravstvene organizacije potrebovale več finančnih sredstev.
Pri spremembi in dopolnitvi 116.,,117. in 118. člena zakona
o zdravstvenem varstvu se je predlagatelj ravnal po sklepu
Skupščine SR Slovenije. Ker zakon o delovnih razmerjih ne
vsebuje več določb »o delu v podaljšanem delovnem času«
temveč urejuje »delo preko polnega delovnega časa«, bo
zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o zdravstvenem
varstvu terminološko uskladil 116 in 117. člen z novo določbo
zakona o delovnih razmerjih.
Zakon o delovnih razmerjih določa v 8. členu, da je za
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delavce v temeljnih organizacijah, ki opravljajo dejavnost
posebnega družbenega pomena, mogoče določeno problematiko drugače urediti v posebnih področnih zakonih. V
skladu s tem členom je predlagatelj sedanji 116. člen dopolnil
tako, da delo preko polnega delovnega časa ne sme trajati več
kot 50 ur na mesec. S 50 urami je predlagatelj želel uresničiti
zagotavljanje neprekinjenega dela v zdravstvenih organizacijah in zagotoviti čimbolj učinkovito zdravstveno varstvo uporabnikom, hkrati pa zagotoviti delavcem, ki opravljajo zdravstvene storitve, pravico do omejenega delovnega časa.
Zakon o zdravstvenem varstvu urejuje dežurstvo in stalno
pripravljenost kot poseben pogoj dela. Nadalje določa, da se
obveznost dežurstva in stalne pripravljenosti pri določitvi
osebnega dohodka delavca In drugih pravic iz delovnega
razmerja upošteva kot poseben delovni pogoj glede na pogostanost izvrševanja te obveznosti ob delavnikih, ob dnevih
tedenskega počitka in ob praznikih. Samoupravni sporazum o
skupnih osnovah im merilih za razporejanje čistega dohodka
in za delitev sredstev za osebno in skupno porabo delavcev
organizacij združenega dela in delovnih skupnosti s področja
zdravstavene dejavnosti v SR Sloveniji bi na podlagi teh
določb podrobno opredelili vprašanja dežurstva in stalne
pripravljenosti, kar je potrebno zaradi enotne ureditve v SR
Sloveniji. Zdravstvene organizacije pa bi glede na svoje
kadrovske možnosti uredile to vprašanje v svojih samoupravnih splošnih aktih.
O problematiki dežurstva v zdravstvenih organizacijah je
Republiški komite za zdravstveno in socialno varstvo že v
mesecu februarju, ko je pripravil poročilo o problematiki
določb zakona o zdravstvenem varstvu, ki urejajo delo v
podaljšanem delovnem času, dežurstvo in stalno pripravljenost, podal Zveznemu komiteju za delo, zdravstvo in socialno
varstvo pobudo za reševanje tega vprašanja.
Dopolnitev zakona v 12. tezi bi poudarila pomen kadrovske
politike na področju zdravstvenega varstva. Tako bi morale
imeti vse zdravstvene organizacije in skupnosti srednjeročne
in dolgoročne kadrovske plane, s katerimi bi reševale tudi
vprašanje specializacije. Na podlagi sprejete dolgoročne in
srednjeročne kadrovske politike bi se odobravale specializacije za potrebe določene zdravstvene dejavnosti. Glede na to
dopolnitev zakona bi le-ta odpravil do sedaj veljavno določbo
opravljanja najmanj dve leti dela na področju osnovne
zdravstvene dejavnosti, ker se je v praksi izkazalo to kot
neučinkovit način reševanja kadrovske deficitarnosti v
osnovni zdravstveni dejavnosti. Nadalje bi ta teza zakona
uredila tudi vprašanje specializacije delavcem, ki ob opravljanju nalog zdravstvenega varstva opravljajo tudi naloge
vzgojnoizobraževalnega, raziskovalnega in s tem povezanega
strokovnega dela na medicinski fakulteti. Zakon bi določil, da
ti delavci lahko specializirajo, če imajo visoko strokovno izobrazbo, in sicer za potrebe medicinske fakultete in če je to v
skladu z dogovorjenim programom pristojne izobraževalne
skupnosti, ki bi tudi financirale te specializacije.
V predlogu za izdajo zakona je tudi teza, ki bi omogočila
uvedbo podeljevanja naziva primarij. Teza je pripravljena v
varianti. Naziv primarij bi lahko podelili zdravinku ali zobozdravniku, ki najmanj 10 let opravlja dela oziroma naloge kot
specialist ali diplomant podiplomskega študija ter je dosegel
uspehe in zasluge na področju zdravstvenega varstva, organizacije zdravstva, mentorstva in ima objavljena strokovna dela.
Predlog je, da bi podeljeval naziv primarij na predlog posebne
komisije Republiški komite za zdravstveno in socialno
varstvo, ki bi sprejel tudi pravilnik o podeljevanju naziva
primarij. Tako imajo urejeno podeljevanje naziva primarij v
večini republik in pokrajin. Po varianti pa bi podeljevala naziv
primarij Zveza zdravniških društev — Slovensko zdravniško
društvo, ki bi sprejela tudi ustrezna pravila.
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o zdravstvenem varstvu bi imel tudi novo poglavje z naslovom »Povrnitev
povzročene škode«. S tem bi zdravstvene skupnosti še bolj
zavezali, da bi zahtevale od posameznikov ali organizacij
združenega dela ali nosilcev samostojnega osebnega dela
povračilo povzročene škode, ki so jo storili s kaznivim dejanjem ali s prekrškom namenoma ali iz velike malomarnosti.
Na koncu bi zakon določil novo višino denarnih kazni za
prekrške opredeljene v zakonu o zdravstvenem varstvu. Uveporočevalec

del bi tudi možnost, da se za prekršek lahko kaznuje tudi
delavca, ki opravlja zdravstvene storitve in ki do sedaj še ni bil
določen kot kršitelj. Glede na 4. tezo bi predvidel zakon tudi
sankcije v zvezi s tem.
26. teza zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o
zdravstvenem varstvu je vnesena med teze, vendar je v pripravi tudi zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o
varstvu pri delu in, v kolikor bodo faze sprejemanja potekale
istočasno, bo ta določba zakona lahko izpadla.
V. POTREBNA FINANČNA SREDSTVA
Za izvajanje določb zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o zdravstvenem varstvu niso potrebna sredstva iz
republiškega proračuna. Spremembe 116., 117. in 118. člena
bodo nedvomno zaradi potreb po novih namestitvah zahtevale od zdravstvenih skupnosti dodatna sredstva, oziroma če
teh ne bo, se lahko zniža raven zdravstvenega varstva.

VI. NALOGE, KI 5! JIH IMELE OZD IN
REPUBLIŠKI KOMITE ZA ZDRAVSTVENO IN
SOCIALNO VARSTVO
S sprejetjem zakona o spremembah in dopolnitvah zakona
o zdravstvenem varr;*vu bodo morale zdravstvene organizacije uskladiti svoje samoupravne splošne akte z novimi določbami zakona.
«
Republiški komite za zdravstveno in socialno varstvo bo
moral pripraviti nove pravilnike in sicer Pravilnik o načinu in
postopku za opravljanje preventivnih zdravstvenih pregledov
delavcev (4. teza), Pravilnik o enotah medicine dela (5. teza) in
Pravilnik o mrliško pregledni službi (8. teza), ker so veljavni že
zastareli in jih ni možno le spremeniti in dopolniti. Pravilnik o
specializaciji bo potrebno spremeniti in dopolniti glede na
predlagane spremembe in dopolnitve zakona o spremembah
in dopolnitvah zakona o zdravstvenem varstvu. Pripraviti bo
moral tudi nov Pravilnik o podeljevanju naziva primarij in
sicer v primeru, da varianta ne bi bila sprejeta.

TEZE ZA OSNUTEK ZAKONA
o spremembah in dopolnitvah zakona o zdravstvenem
varstvu
1. teza
V 9. členu zakona o zdravstvenem varstvu (Uradni list SRS,
št. 1/80 in 45/82) se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Delavci zdravstvenih organizacij morajo svoje delo organizirati tako, da bodo zagotovili uporabnikom dostopnost do
nujnih medicinskih zdravstvenih storitev v vsakem času.«
2. teza
V tretjem odstavku 20. člena se besedilo »duševnih bolezni
in živčno-mišičnih bolezni« nadomesti z besedilom »mišično
in živčno-mišičnih bolezni, duševnih bolezni«.
3. teza *
46. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Vsem občanom so zagotovljene zdravstvene storitve, ki
obsegajo:
- zdravstvene storitve v zvezi s preprečevanjem, zgodnjim
odkrivanjem, z_atiranjem, zdravljenjem in medicinsko rehabilitacijo bolezni Tn poškodb izven-dela;
- zdravila, ortopedske in druge pripomočke:
- nujne reševalne prevoze;
- zdravstveno-vzgojna in prosvetna dejavnost v okviru,
opredeljenem s samoupravnim sporazumom o temeljih plana
Zdravstvene skupnosti Slovenije.
Natančnejšo opredelitev pravic in obseg storitev, ki je zagotovljen uporabnikom vseh občinskih zdravstvenih skupnosti v
Sloveniji ter način in pogoje njihovega uresničevanja opredelijo udeleženci v svobodni menjavi dela s samoupravnim sporazumom o temeljih plana Zdravstvene skupnosti Slovenije in
v drugih samoupravnih sporazumih, ki jih sklenejo v tej skupnosti. S Samoupravnim sporazumom o temeljih plana
Zdravstvene skupnosti Slovenije določijo tudi medsebojne
pravice in obveznosti pri zagotavljanju sredstev za uresničevanje teh storitev in medsebojne solidarnostne odnose med
občinskimi zdravstvenimi skupnostmi.«
4. teza
Za 48. členom se dodata nova 48. a in 48. b člena, ki se
glasita:
»48. a č!en
Preventivni zdravstveni pregledi iz prejšnjega člena so
predhodni, specialni, obdobni in drugi zdravstveni pregledi.
Na predhodne zdravstvene preglede morajo osebe iz prejšnjega člena in nosilci samostojnega osebnega dela oziroma
civilnopravne in fizične osebe, poslati delavca, ko prvič sklene
poročevalec

delovno razmerje, po prekinitvi delovnega razmerja, daljšem
od 6 mesecev, ko preboli hujšo bolezen ali je razporejen na
druga dela oziroma naloge.
Na specialni zdravstveni pregled, s katerim se ugotavlja
zdravstveno in psihofizično stanje delavca, morajo osebe iz
prejšnjega odstavka poslati delavca, preden ga razporedi na
dela oziroma naloge z večjo nevarnostjo poškodb in zdravstvenih okvar. Med opravljanjem takšnega dela oziroma nalog
morajo osebe iz prejšnjega odstavka pošiljati delavce tudi na
obdobne zdravstvene preglede, pri katerih se ugotovi, ali
delavec še izpolnjuje posebne zdravstvene in psihofizične
pogoje za dela oziroma naloge, kjer obstaja večja nevarnost
poškodb in zdravstvenih okvar.
48. b člen
Za zdravstveno varstvo pristojni republiški upravni organ
izda v soglasju s pristojnim republiškim upravnim organom
pravilnik o načinu in postopku za opravljanje preventivnih
zdravstvenih pregledov delavcev.«
5. teza
V 59. členu se doda nov šesti odstavek, ki se glasi:
»Pogoje glede prostorov, opreme in kadrov, ki jih morajo
izpolnjevati zdravstvene temeljne organizacije iz prvega in
drugega odstavka ter delovne enote iz tretjega odstavka tega
člena, predpiše za zdravstveno varstvo pristojni republiški
upravni organ.«
6. teza
V prvem odstavku 84. člena se besedilo prvega stavka
nadomesti z besedilom: »Zdravstvene organizacije in druge
organizacije ter delovne skupnosti, ki opravljajo zdravstvene
storitve, lahko ustanovijo poslovno skupnost.«
7. teza
V 98. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Če posebna strokovna komisija pri pregledu dela zdravstvenega delavca ugotovi, da le-ta ni sposoben opravljati del in
nalog, ki so opredeljene v opisu del in nalog, je zdravstvena
organizacija, v kateri ta delavec opravlja dela in naloge,
dolžna sprožiti postopek po 2. točki prvega odstavka 170.
čiena zakona o delovnih razmerjih s tem, da delavskemu
svetu ni potrebno imenovati komisije iz drugega odstavka
170. člena.«
Besedilo tretjega odstavka postane četrti odstavek.
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8. teza
V 111. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Za osebe, ki umrejo izven zdravstvene organizacije, ugotavlja vzrok smrti zdravnik. Pravilnik o mrliško pregledni
službi izda za zdravstveno varstvo pristojni republiški upravni
organ.«
9. teza
V prvem odstavku 116. člena se besede »v podaljšanem
delovnem času« nadomestijo z besedami »preko polnega
delovnega časa«.
Doda se novi drugi odstavek, ki se glasi:
»Delo preko polnega delovnega časa ne sme trajati več kot
50 ur na mesec.«
Sedanji drugi, tretji in četrti odstavek postanejo 116. a člen.
t

10. teza
V prvem odstavku 117. člena* se besede »v podaljšanem
delovnem času« nadomestijo z besedami »preko polnega
delovnega časa«.
* 11:teza
Drugi odstavek 118. člena se črta.
12. teza
Drugi odstavek 126. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Specializacija se izvaja v skladu s srednjeročnimi kadrovskimi plani zdravstvenih organizacij in z dolgoročnimi in
srednjeročnimi kadrovskimi plani zdravstvenih'skupnosti, s
sprejeto dolgoročno kadrovsko politiko in se odobrava za
potrebe določene zdravstvene organizacije.«
Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Delavci z visoko strokovno izobrazbo, ki opravljajo naloge
vzgojnoizobraževalnega, raziskovalnega in s tem povezanega
strokovnega dela na medicinski fakulteti ter opravljajo naloge
zdravstvenega varstva, lahko specializirajo za potrebe medicinske fakultete v skladu z dbgovorjenim programom pristojne izobraževalne skupnosti.«
Besedilo tretjega odstavka postane četrti odstavek s tem,
da se za besedo »delu« postavi pika in se nadaljnje besedilo
črta.
Sedanji četrti, peti, šesti, sedmi, osmi in deveti odstavek
postanejo peti, šesti, sedmi, osmi, deveti in deseti odstavek.
13. teza
Za 126. členom se doda nov 126. a člen, ki se glasi:

»POVRNITEV POVZROČENE ŠKODE
134. a člen
Zdravstvena skupnost ima pravico zahtevati povrnitev povzročene škode od tistega, ki je namenoma aii iz velika malomarnosti povzročil poškodbo, invalidnost, telesno okvaro ali
smrt zavarovane osebe.
Za škodo, ki jo povzroči v primerih iz prejšnjega odstavka
delavec pri delu ali v zvezi z delom, je odgovorna organizacija
združenega dela oziroma druga pravna oseba ali nosilec
samostojnega osebnega dela v skladu s 170. in 171. členom
zakona o obligacijskih razmerjih.
Zdravstvena skupnost ima pravico zahtevati povrnitev povzročene škode iz prejšnjega odstavka tudi neposredno od
delavca, ki je povzročil poškodbo, invalidnost, telesno okvaro
ali smrt zavarovane osebe s kaznivim dejanjem.
134 b člen
Zdravstvena skupnost ima pravico zahtevati povrnitev povzročene škode od organizacije združenega dela ali nosilca
samostojnega osebnega dela, če je zavarovančeva poškodba,
invalidnost, telesna okvara ali smrt posledica tega, ker niso
bili izvedeni ustrezni ukrepi za varstvo pri delu ali drugi
ukrepi, predpisani ali odrejeni za varnost občana.
Zdravstvena skupnost ima pravico zahtevati povrnitev povzročene škode od organizacije združenega dela ali nosilca
samostojnega osebnega dela tudi, če nastane škoda zaradi
tega, ker je delavec nastopil delo brez<predpisanega predhodnega zdravstvenega pregleda, pa se je pozneje ugotovilo z
zdravstvenim pregledom, da ni bil zmožen opravljati določenih del oziroma nalog.
Zdravstvena skupnost ima pravico zahtevati povrnitev povzročene škode od organizacije združenega dela ali nosilca
samostojnega osebnega dela ali od zavarovanca, če je ta sam
dolžan dajati določene podatke v zvezi z zavarovanjem, če je
škoda nastala zato, ker skupnost ni dobila podatkov, ali je
dobila neresnične podatke.
134. c člen
Odškodnina, ki jo ima zdravstvena skupnost pravico zahtevati v primerih iz 134 a in 134 b'člena tega zakona, obsega
nastale stroške v zvez* z zdravljenjem zavarovane osebe in
denarna nadomestila, ki jih izplačuje zdravstvena skupnost.«
15. teza
Poglavje XIII. postane poglavje XIV.

•.

»126. a člen
Zdravniku ali zobozdravniku, ki najmanj 10 let opravlja dela
in naloge kot specialist ali diplomant podiplomskega študija
ter je dosegel uspehe in zasluge na področju zdravstvenega
varstva, organizacije zdravstva, mentorstva in ima objavljena
strokovna dela, se lahko podeli naziv primarij.
Naziv primarij podeljuje za zdravstveno varstvo pristojni
republiški upravni organ na predlog posebne komisije.

16. teza
V prvem odstavku 135. člena se številka »5000« nadomesti s
številko »10.000«, številka »50.000« pa s številko »100.000«.
V drugem odstavku se številka »1000« nadomesti s številko
»2000«, številka »5000« pa s številko »20.000«.
V tretjem odstavku se številka »2000« nadomesti s številko
»4000«, številka »10.000« pa s številko »20.000«.

Podrobnejše kriterije za podelitev naziva primarij, sestavo
komisije ter postopek, ureja pravilnik, ki ga sprejme za
zdravstveno varstvo pristojni republiški upravni organ.«

17. teza
V prvem odstavku 136. člena se številka »5000« nadomesti s
številko »10.000«, številka »50.000« pa s številko »100.000«.
V drugem odstavku se številka »1000« nadoitiesti s številko
»2000«, številka »10.000« pa s številko »20.000«.

Varianta:
»126. a člen
Zdravniku ali zobozdravniku, ki najmanj 10 let opravlja dela
in naloge kot specialist ali diplomant podiplomskega študija
ter je dosegel uspehe in zasluge na področju zdravstvenega
varstva, organizacije zdravstva, mentorstva in ima objavljena
strokovna dela, se lahko podeli naziv primarij.
Naziv primarij podeljuje Zveza zdravniških društev - Slovensko zdravniško društvo.
Zveza zdravniških društev - Slovensko zdravniško društvo
sprejme pravila o podeljevanju naziva primarij.«
14. teza
Za XII. poglavjem se doda novo XIII. poglavje, ki se glasi:
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18. teza
Za 136. členom se doda nov 136. a člen, ki se glasi:
»136. a člen
Z denarno kaznijo od 10.000 do 100.000 dinarjev se kaznuje
za prekršek organizacija združenega dela, druga pravna
oseba, nosilec samostojnega osebnega dela ali civilnopravna
oseba, če ne pošlje delavca na preventivne zdravstvene preglede (48 a člen).
Z denarno kaznijo od 2.000 do 20.000 dinarjev se kaznuje
odgovorna oseba organizacije združenega dela,'druge pravne
osebe ali civilnopravne osebe oziroma fizična oseba, ki stori
prekršek iz prejšnjega odstavka.•<
poročevalec

19. teza
V 137. členu se številka »1.000« nadomesti s številko
»2.000«, številka »10.000« pa s številko »20.000«.
20. teza
V prvem odstavku 138. člena se številka »5.000« nadomesti
s številko »10.000«, številka »10.000« pa s številko »100.000«.
V drugem odstavku se številka »1.000« nadomesti s številko
»2.000«, številka »5.000« pa s številko »20.000«.
21. teza
V prvem odstavku 139. člena se številka »2.000« nadomesti
s številko »8.000«, številka »20.000« pa s številko »80.000«.
V drugem odstavku se številka »1.000« nadomesti s številko
»2.000«, številka »5.000« pa s številko »20.000«.
22. teza
V prvem odstavku 140. člena se številka »5.000« nadomesti
s številko »10.000«, številka »30.000« pa s številko »100.000«.
V drugem odstavku se številka »1000« nadomesti s številko
»2.000«, številka »5.000« pa s številko »20.000«.
V tretjem odstavku se številka »2.000« nadomesti s številko
»4.000«, številka »10.000« pa s številko »20.000«.
23. teza
V prvem odstavku 141. člena se številka »5.000« nadomesti
s številko »10.000«, številka »30.000« pa s številko »100.000«.
V drugem odstavku se številka »1.0005 nadomesti s številko
»10.000«, številka »2.000« pa s številko »20.000«.
24. teza
V prvem odstavku 142. člena se številka »5.000« nadomesti
s številko »10.000«, številka »10.000« pa s številko »20.000«.
25. teza
V prvem odstavku 143. člena se številka »2.000« nadomesti
s številko »8.000«, številka »20.000« pa s številko »80.000«.
V prvi točki prvega odstavka se beseda »onemogoča« črta
in nadomesti z besedo »odkloni«.
V drugem odstavku se številka »2.000« nadomesti s številko
»4.000«, številka »5.000« pa s številko »20.000«.
Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Zdravstveni delavec, ki je storil prekršek iz prvega
odstavka tega člena, se kaznuje z denarno kaznijo od 2.000 do
20.000 dinarjev.«
26. teza
Z dnem, ko začne veljati ta zakon, prenehajo veljati 19. in
20. člen ter 6. točka prvega odstavka 54. člena zakona o
varstvu pri delu (Uradni list SRS, številka 32/74 in 16/80).
27. teza
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
SRS.
Besedilo določb zakona o zdravstvenem
varstvu, za katere se predlagajo
spremembe oziroma dopolnitve
9. člen
Delavci zdravstvenih organizacij morajo s svojo organiziranostjo in delom zagotoviti uporabnikom zdravstvenega
varstva zadovoljevanje 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.
20. člen
S samoupravnim sporazumom ali pogodbo se lahko določi,
da prispevajo posamezniki za zadovoljevanje skupnih potreb
ali k plačilu za določene zdravstvene storitve iz svojega osebnega dohodka oziroma iz drugih svojih sredstev.
poročevalec

Prispevka posameznih uporabnikov ni mogoče določiti v
zvezi z uveljavljanjem pravic do zdravstvenega varstva, ki ga
ta zakon zagotavlja:
- novorojencem, dojenčkom ter predšolskim in šolskim
otrokom;
- učencem in študentom usmerjenega izobraževanja, ki niso
v delovnem razmerju;
- ženskam, ko gre za storitve v zvezi z nosečnostjo, porodom
in materinstvom;
- imetnikom Partizanske spomenice 1941, odlikovancem z
redom narodnega lleroja in drugim borcem narodnoosvobodilne vojne, ki imajo čas udeležbe v vojni in čas aktivnega in
organiziranega dela v narodnoosvobodilnem boju priznan v
dvojnem trajanju do 15. maja 1945; vojaškim invalidom in
civilnim invalidom vojne ter uživalcem stalne republiške ali
občinske priznalvanine; borcem španske narodnoosvobodilne in revolucionarne vojne 1936-1939; udeležencem
narodnoosvobodilnega gibanja Grčije; borcem za severno
mejo v letih 1918-1919 in slovenskim vojnim dobrovoljcem iz
vojn 1912-1918; odlikovancem z redom Karadjordjeve zvezde
z meči, z redom Belega orla z meči in Zlato medaljo Obilica;
- brezposelnim osebam, ki prejemajo denarno nadomestilo
ali denarno pomoč po predpisih o zavarovanju za primer
brezposelnosti ter njihovim ožjim družinskim članom, ki jih
preživljajo in živijo z njimi v skupnem gospodinjstvu;
- varovancem v socialnih zavodih in prejemnikom družbenih
denarnih pomoči;
- upokojencem, ki prejemajo varstveni dodatek ter njihovim
ožjim družinskim članom, ki jih preživljajo in živijo z njimi v
skupnem gospodinjstvu;
- uporabnikom, ki zaradi svojega gmotnega položaja ne
morejo prispevati k stroškom za zdravstvene storitve, kar
ugotovijo občinske zdravstvene skupnosti na podlagi enotno
dogovorjenih meril v Skupnosti socialnega varstva Slovenije.
Prispevka posameznih uporabnikov ni mogoče določiti v
zvezi z uveljavljanjem pravic do zdravstvenega varstva pri
zdravljenju nalezljivih bolezni, pri katerih je predpisano
obvezno zdravljenje, malignih rakastih obolenj, sladkorne
bolezni, duševnih bolezni in živčno-mišičnih bolezni, multiple
skleroze, hemofilije, pri preventivnih in zdravstveno-vzgojnih
ukrepih v okviru zakonsko zagotovljenih pravic, ter pri zdravljenju in negi bolnika na domu, če gre za storitve Iz zagotovljenega programa.
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, rr^ltiple 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 in drugih invalidnih oseb ter njihovih družinskih članov in invalidnih otrok;
- z zdravstvenim varstvom upokojencev in njihovih družinskih članov;
- 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, patror^žno obravnavo in ambulantnim
zdravljenjem drugih starostnikov nad 65 let;
- z zdravstvenim varstvom brezposelnih oseb, prijavljenih pri
d. t

skupnosti za zaposlovanje delavcev in njihovih družinskih
članov;
4. pravica do zdravstvenega varstva:
- imetnikom Partizanske spomenice 1941, odlikovancev z
redom narodnega heroja in drugih borcev narodnoosvobodilne vojne, ki 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 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 o svobodni menjavi dela s samoupravnim
sporazumom o temeljih plana in v drugih samoupravnih sporazumih, ki jih sklenejo v Zdravstveni skupnosti Slovenije.
Upravičencem iz 4. točke prvega odstavka tega člena so
zagotovljene pravice do zdravstvenega varstva po tem zakonu
v obsegu, ki presega pravice zagotovljene z drugimi zakoni.
Ožji družinski člani teh upravičencev imajo pravico do
zdravstvenega varstva po tem zakonu, če jim niso zagotovljene pd drugih predpisih oziroma samoupravnih sporazumih.
59. 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.
84. člen
Zdravstvene organizacije in druge organizacije ter delovne
skupnosti, ki opravljajo zdravstvene storitve, lahko ustanovijo
skupnost za medsebojno poslovno in plansko sodelovanje. V
tej skupnosti zlasti pripravljajo strokovne podlage za
samoupravno sporazumevanje o usklajevanju članov in delitvi
dela, zagotavljajo uresničevanje skupnih interesov pri nabavi
in vzdrževanju medicinske opreme ter drugih osnovnih sredstev in potrošnega materiala, pripravljajo strokovne podlage
za standardiziranje zdravstvenih storitev in določanje normativov, uresničujejo skupne interese na področju razvoja in
organizacije poslovanja delovnih skupnosti skupnih služb ter
drugih organizacij v sestavi zdravstvene organizacije, ki ne
opravljajo medicinskih dejavnosti, pripravljajo predloge za
samoupravno sporazumevanje o poenotenju in tipizaciji
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medicinske opreme, aparatur, instrumentov in potrošnega
materiala ter zadovoljevanje drugih skupnih interesov v zvezi
s pospeševanjem strokovnega napredka, dela in poslovanja
zdravstvenih organizacij.
Zdravstvene organizacije, ki opravljajo preskrbo z zdravili in
sanitetnim materialom, lahko skupno s proizvajalci zdravil ter
organizacijami, ki opravljajo promet z zdravili, ustanovijo
skupnost za medsebojno poslovno in plansko sodelovanje.
Načela, naloge in organizacijo skupnosti iz prejšnjih
odstavkov ter medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti se določijo v samoupravnem sporazumu o ustanovitvi te
skupnosti.
'
98. 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 opravljat^ 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 ali 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 izvršitev ukrepov.
111. člen
Bolnik, ki umre v zdravstveni organizaciji, mora biti obduciran. Izjemoma lahko na željo svojcem umrlega predstojnik
strokovne enote odloči, da se obGi^nija opusti, če je vzrok
smrti nesporen in če se zdravnik, ki je ^'"•"il umrlega, s tem
strinja.
116. 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, ko je 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 čimer 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 dnevbh
tedenskega počitka in ob praznikih.
117. člen
S samoupravnim splošnim aktom delavci zdravstvene organizacije v skladu s pogoji zakona in v skladu z obveznostmi,
prevzetimi v svobodni menjavi deta, določijo dela, ki jih je
treba 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. ■
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118. 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.
126. člen
Delavci, ki opravljajo naloge zdravstvenega varstva in imajo
visoko strokovno izobrazbo, se lahko po vzgojnoizobraževalnem programu za pridobitev podiplomske strokovne izobrazbe specializirajo na 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 po tem, ko za zdravstveno varstvo pristojni republiški
upravni organ ugotovi, da so za to izpolnjeni pogoji iz tega
zakona in da je specializacija v skladu z zakonom oziroma
samoupravnim sporazumom o temeljih plana ter z določenimi
kadrovskimi in drugimi normativi ob upoštevanju skupnega
števila 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 izobraževalna skupnost na predlog visokošolske organizacije ustreznega področja.
Specializacije so temeljne in usmerjene. Temeljna specializacija lahko traja praviloma tri, izjemoma pa največ štiri leta,
usmerjena pa po končani temeljni specializaciji najmanj eno
leto in največ dve leti.
Program specializacije ter katalog znanja in storitev za
posamezno specialnost sprejme ustrezna izobraževalna
skupnost na predlog ustrezne visokošolske izobraževalne
organizacije. Ta skupnost določi na predlog ustrezne 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.
135. 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 samoupravnih sporazumih in pogodbah
zdravstvene skupnosti;
3. če omogoči uživanje pravice komu, ki mu po tem zakonu
oziroma po samoupravnem 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 pregled poslovnih knjig in
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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 dinarjev se kaznuje m
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 dopolnilno 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.
136. 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.
137. 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 pridobitveno dejavnostjo.
138. 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 (108.
člen).
Z denarno kaznijo od 1000 do 5000 dinarjev se kaznuje
odgovorna oseba zdravstvene organizacije ali drug delavec,
ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
139. 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 (tretji odstavek 101. člena) in
določbe 105. člena tega zakona.
Za prekršek iz prejšnjega odstavka se kaznuje z denarno
kaznijo od 1000 do 5000 dinarjev tudi odgovorna oseba
zdravstvene organizacije.
140. člen
Z denarno kaznijo od 5000 do 30.000 dinarjev se kaznuje za
prekršek zdravstvena organizacija, ki v nasprotju z določbami
110. člena tega zakona opravi preizkušanje in uveljavljanje
novih metod zdravljenja.
Za prekršek iz prejšnjega odstavka se kaznuje z denarno
kaznijo od 1000 do 5000 dinarjev 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.
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141. 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 (63. člen),
2. če preneha delati v nasprotju s 65., 66. in 67. členom tega
zakona.
Z denarno kaznijo od 1000 do 5000 dinarjev se kaznuje za
prekršek iz prejšnjega odstavka tudi odgovorna oseba
zdravstvene organizacije.
142. člen
Zdravstveni delavec, ki v nasprotju z drugim odstavkom 3.
člena tega zakona opravlja zdravstveno prakso z osebnim
delom samostojno kot poklic, se kaznuje za prekršek z
denarno kaznijo od 5000 do 10.000 dinarjev.
V primerih iz prejšnjega odstavka se sme izreči poleg
denarne kazni tudi varstveni ukrep odvzema predmetov, ki so
bili uporabljeni ali namenjeni za prekršek. Poleg tega se kot
varstveni ukrep lahko izreče tudi odvzem premoženjske koristi, ki je bila dosežena s prekrškom.
Z denarno kaznijo od 2000 do 20.000 dinarjev se kaznuje za
prekršek zdravstvena organizacija:
1. ki onemogoča ali otežuje strokovno nadzorstvo oziroma
strokovni pregled (94. in 96. člen);
2. ki ne prijavi primera, ki terja strokovni pregled (96. člen);
3. ki ne izvrši odrejenih ukrepov strokovnega pregleda (98.
člen);
4. ki odredi pripravniku samostojno delo (124. člen);
5. ki onemogoča strokovno izpopolnjevanje delavcem, ki
opravljajo zdravstvene storitve (125. člen);
6. ki odredi specializantu samostojno delo specialista (126.
člen).
Za prekršek iz prejšnjega odstavka se kaznuje z denarno
kaznijo od 2000 do 5000 dinarjev tudi odgovorna oseba v
zdravstveni organizaciji.

Besedilo določb zakona o varstvu pri
delu
19. člen
(1) V skladu s predpisi o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju mora organizacija združenega dela poslati
delavce na predhodne in na posebne predhodne in periodične zdravstvene in psihofizične preglede.
(2) Na predhodni zdravstveni pregled mora poslati organizacija združenega dela delavca, ki stopi na delo prvič po
presledku, daljšam od 6 mesecev, ali ki preboli hujšo bolezen
ali preide na drugo delo.
(3) Na poseben predhodni zdravstveni in psihofizični pregled mora organizacija združenega dela poslati delavca, preden ga razporedi na delo z večjo nevarnostjo poškodb ali
zdravstvenih okvar, med zaposlitvijo pri takem delu pa mora
pošiljati delavce tudi na posebne periodične zdravstvene preglede in psihofizične preglede, pri katerih se ugotovi, ali
delavec izpolnjuje posebne zdravstvene in psihofizične

pogoje za določeno delo z večjo nevarnostjo poškodb ali
zdravstvenih okvar.
20. člen
Način in postopek za predhodne in periodične zdravstvene
ter psihofizične preglede iz prejšnjega člena predpiše s pravilnikom republiški sekretar za zdravstvo in socialno varstvo v
soglasju z republiškim sekretarjem za delo.
54. člen
(1) Z denarno kaznijo od 500 do 50.000 dinarjev se kaznuje
za prekršek organizacija združenega dela ali druga pravna
oseba:
1. če nima urejenega varstva pri delu (11. člen);
2. če nima programa o proučevanju in vzgajanju o varnem
delu in o preverjanju znanja oziroma, če dopusti, da je na delo
razporejen delavec, ki nima potrebnega znanja o varstvu pri
delu za samostojno opravljanje, vodenje ali nadzorovanje del
(14. in 15. člen);
3. če uporablja take gradbene objekte oziroma delovne prostore, delovne priprave in naprave oziroma daje v uporabo
taka sredstva in opremo za osebno varstvo pri delu, ki ne
ustrezajo zahtevam predpisov o varstvu pri delu, ali če ne
poskrbi za periodične preiskave kemičnih in bioloških škodljivosti in mikroklime v delovnih prostorih oziroma če ne
poskrbi za preglede in preizkuse delovnih priprav in naprav
(16. člen);
4. če s pismenim dogovorom ne določi skupnih varstvenih
ukrepov, ko izvaja dela na skupnem delovišču oziroma, če v
pismeni dogovor ne vključi tudi varstva pri delu delavcev,
zaposlenih pri zasebnem delodajalcu in njegovih dolžnosti v
zvezi s tem (17. člen);
5. če ne določi del oziroma delovnih mest, na katerih so
večje nevarnosti za poškodbe ali zdravstvene okvare (18.
člen);
6. če ne pošlje delavcev na predhodne in na posebne predhodne in periodične zdravstvene in psihofizične preglede (19.
člen);
7. če ne zagotovi prve pomoči in organiziranega reševanja
za primer nesreče pri delu (21. člen);
8. če ne obvesti v predpisanem roku pristojnega organa'
inšpekcije dela o začetku dela ali če ne predloži posebnega
programa varstvenih ukrepov ali če v določenih primerih, ko
gre za nesrečo pri delu tega ne sporoči pristojnemu organu
inšpekcije dela oziroma pristojnemu organu javne varnosti
oziroma, če pismeno ne obvesti pristojni organ o delu, ki ga
odda zasebnemu delodajalcu na podlagi sklenjene pogodbe
o kooperaciji (22. člen);
9. če ne pooblasti določenega delavca kot odgovorno
osebo oziroma ne organizira posebne službe za opravljanje
nalog s področja varstva pri delu ali če dopusti, da tako
službo opravlja oseba, ki nima predpisane strokovne usposobljenosti (23. člen);
10. če ne omogoči inšpektorju dela pregleda ziroma če mu
ne da potrebnih pojasnil v zvezi s pregledom (41. člen);
11. če v predpisanem roku ne sporoči, da je izvršila odločbo
inšpektorja dela (drugi odstavek 42. člena);
12. če ne vodi predpisane evidence (48. člen).
(2) Z denarno kaznijo od 50 do 5.000 dinarjev se kaznuje za
prekršek tudi odgovorna oseba organizacije združenega dela
ali druge pravne osebe oziroma državnega organa, ki stori
dejanje iz prvega odstavka tega člena.

.
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SKUPŠČINA
SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE
IZVRŠNI SVET

DOPOLNITVE K OBRAZLOŽITVI OSNUTKA
ZAKONA
o spremembah in dopolnitvah zakona o
vojaških invalidih in osnutka zakona o
spremembah in dopolnitvah zakona o
civilnih invalidih vojne (ESA-366, 389)
Izvršni svet skupščine SR Slovenije je na 12 seji dne 19
7. 1984 obravnaval:
- DOPOLNITVE K OBRAZLOŽITVI OSNUTKA ZAKONA
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O VOJAŠKIH

Zbor združenega dela, Zbor občin in Družbenopolitični zbor
Skupščine SR Slovenije so na seji 20. 6. 1984 sprejeli sklep o
odložitvi obravnave osnutka zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o vojaških invalidih. Predlagatelju zakonskega
osnutka je * bilo naloženo, da na podlagi mnenj in razprave
ponovno prouči in poišče najustreznejše rešitve predvsem
glede ugotavljanja dohodkovnega cenzusa, ki je pogoj za
invalidski dodatek in glede regresa pri nakupu motornega
vozila. Ponovno naj se prouči zlasti določilo 9. člena osnutka,
po katerem se med prejemke upravičenca, ki se vštevajo v
cenzus šteje tudi 50% osebne invalidnine. Skupščina pri tem
opozarja na odklonilna stališča-organizacije Zveze združenj
borcev, ki nasprotujejo vštevanju Invalidnine med dohodke
upravičenca, ki vplivajo na pravico do socialne pomoči t.j.
invalidskega dodatka. Tudi v javni razpravi in na skupščinskih
zborih je bilo to določilo najbolj sporno, to pa iz razloga, ker
bi taka rešitev prizadela tudi težke invalide, ki se preživljajo
zgolj z invalidskimi prejemki. Predlagatelju je priporočeno, da
išče druge možne rešitve zlasti v smeri večjega upoštevanja
drugih dohodkov upravičenca in njegovih družinskih članov z
namenom, da bi se v okviru razpoložljivih sredstev bolj zaščitile tiste kategorije invalidov in družinskih članov padlih borcev, ki so v zaostrenih gospodarskih razmerah socialno bolj
ogrožene.
Prav tako je Skupščina v omenjenem sklepu naložila predlagatelju, da v nadaljevanju razprave o osnutku zakona
ponovno prouči določbe o regresu pri nakupu motornega
vozila težjim invalidom. Glede na to, da se je dosedanja
razprava o tem vprašanju v pretežni meri izrekla za rešitev, po
kateri bi se invalidom namesto regresa zagotovili ugodnejši
kreditni pogoji za nakup avtomobila, je bilo predlagatelju
priporočeno, da išče nadaljnje možnosti za ustrezno rešitev v
tej smeri.
Na podlagi sklepa in stališč Skupščine, kakor tudi pripomb
iz javne razprave je Izvršni svet ponovno proučil omenjena
vprašanja. Izvršni svet meni, da bo v skladu s temi stališči
možno v predlogu zakona nekatere določbe iz osnutka
zakona spremeniti, kot sledi:
1. Določbe o vštevanju dohodkov pri ugotavljanju dohodkovnega cenzusa za pridobitev pravice do invalidskega dodatka
bi bile spremenjene v tem smislu, da se v dohodke upravičenca ne bodo vštevali invalidski prejemki po predpisih
SFRJ (8. člen in 2. odstavek 9. člena osnutka).
2. Določbe osnutka o vštevanju drugih dohodkov oziroma
prejemkov v dohodkovni cenzus bodo spremenjene tako, da
poročevalec

INVALIDIH IN OSNUTKA ZAKONA O SPREMEMBAH IN
DOPOLNITVAH
ZAKONA O CIVILNIH INVALIDIH VOJNE,
ki vam i'h pošiljamo na podlagi 255. člena poslovnika
skupščine SR Slovenije.

bi se prejemki upravičenca upoštevali v delu 70-80 odstotkov,
prejemki zakonca in drugih družinskih članov pa v višini 50
odstotkov, namesto v razmerju 70-50-30, kot je predvideno v
osnutku (2. ostavek 9. člena)
3. Glede regresa oziroma denarne pomoči težjim invalidom
pri nakupu motornega vozila bo predlagana osnovna rešitev
iz osnutka t.j., da se te določbe iz veljavnega zakona v celoti
črtajo (20. člen osnutka). Dosedanja tonamenska sredstva
bodo usmerjena za izplačila invalidskega dodatka, težjim
invalidom pa bo zagotovljena možnost najemanja kreditov za
nakup avtomobila pod ugodnejšimi pogoji na podlagi namenskega varčevanja.
S temi spremembami bi bila izboljšana socialna varnost
vojaških invalidov z nizkimi prejemki, najtežji invalidi pa ne bi
bili prizadeti, kolikor nimajo drugih upoštevanih dohodkov
razen invalidnine.
V javni razpravi je bilo podanih tudi več pripomb na
določbo o višini povečanega invalidskega dodatka za samohranilce, za invalide, ki potrebujejo postrežbo in tujo pomoč
ter za slepe invalide. Zato bo predlagano, da se ta določba
spremeni tako, da se bo povečani invalidski dodatek priznal v
višini 60 odstotkov od zneska najnižje pokojnine za polno
pokojninsko dobo (trenutno 6.570 din), namesto 50 odstotkov, kot je predvideno v osnutku oziroma 100 odstotkov
osnovnega invalidskega dodatka po veljavni ureditvi. Ta sprememba je potrebna zaradi vszpostavitve ustreznega razmerja
do dodatka za postrežbo in tujo pomoč, ki se zagotavlja po
predpisih o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (I.
stopnja tega dodatka znaša trenutno 5.609 din). (3. in 4.
odstavek 4. člena osnutka)
Ocenjuje se, da bi bila poraba sredstev zaradi omenjenih
sprememb približno enaka kot po veljavnem zakonu (varianta D).
II
Skupščina SR Slovenije je na zasedanju dne 20.6.1984
obravnavala tudi osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o civilnih invalidih vojnein sprejela sklep o odložitvi obravnave zaradi nadaljevanja javne razprave in razjasnitve še nekaterih vprašanj. Predlagatelju zakonskega
osnutka je priporočeno, da ponovno prouči določbe o ugotavljanju dohodkovnega cenzusa, ki je pogoj za denarno
pomoč, glede na to, da je bilo v razpravah o osnutku izoblikovano pretežno odklonilno stališče do predloga, da bi se v ta
cenzus všteval del osebne vojaške invalidnine. Prav tako je
bilo predlagatelju tudi naloženo, da prouči možnost razširitve
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pravice do dodatka za postrežbo in tujo pomoč na invalide II.
skupine, kakor tudi možnost določitve različne višine civilne
invalidnine I. in II. skupine v ustreznem razmerju do vojaške
invalidnine, izhajajoč pri tem iz osnovne usmeritve, da je
potrebno v okviru razpoložljivih sredstev bolj zaščititi tiste
kategorije civilnih invalidov vojne, ki so v zaostrenih gospodarskih razmerah bolj ogrožene, tudi glede na stopnjo njihove
invalidnosti.
Kolikor bo Skupščina ob obravnavi osnutka taka stališča
sprejela, bi Izvršni svet na podlagi danih usmeritev v predlogu
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o civilnih invalidih vojne spremenil določbe iz osnutka, .ki se nanašajo na
vštevanje dela osebne vojaške -invalidnine pri ugotavljanju
dohodkovnega cenzusa, ki je pogoj za pridobitev pravice do
denarne pomoči. Od prejemkov upravičenca, ki se upoštevajo
pri ugotavljanju cenzusa, bodo tako izvzeti vsi invalidski prejemki po predpisih SFRJ.
Skupščina SR Slovenije je v omenjenem sklepu naložila
Izvršnemu svetu, da ponovno preuči predlog Zveze društev
civilnih invalidov vojne Slovenije, da se pravice do dodatka za
postrežbo in tujo pomoč razširi tudi na invalide II. skupine, kar
bi pomenilo, da se ta dodatek določi v dveh stopnjah in prizna
višji dodatek (dodatek I stopnje) sedanjim upravičencem, ki
izpolnjujejo pogoje, po katerih se dodatek za postrežbo in
tujo pomoč I. stopnje priznava najtežjim vojaškim invalidom.
Izvršni svet meni, da je ta predlog možno sprejeti, vendar
opozarja, da to pomeni širjenje pravic in da bodo zato
potrebna dodatna proračunska sredstva v višini okrog 5 do 6
milijonov dinarjev.
Iz istih razlogov ni mogoče sprejeti še drugih predlogov ZD
CIV Slovenije, saj bi to pomenilo novo širjenje pravic, kar bi
zahtevalo še večja dodatna sredstva.
III.
Kolikor bodo sprejeta stališča in rešitve pod I. in II., bodo v
predlogu zakona opuščene določbe 29. člena osnutka zakona
o spremembah in dopolnitvah zakona o vojaških invalidih in
17. člena osnutka zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o civilnih invalidih vojne, po katerih bi zakona začela
veljati za določene kategorije upravičencev šele 1. julija 1985
oziroma 1. januarja 1986. Kolikor bi se namreč dopustila
prolongacija uveljavitve zakona, bi bila za to potrebna
dodatna sredstva v letu 1985.

PREDVIDENA PORABA
SREDSTEV ZA INVALIDSKI
DODATEK
Dodatni izračuni so opravljeni glede na število uživalcev in
porabo sredstev:
- A t po veljavnem zakonu
- B - po osnutku zakona (vštevanje v dohodkovni cenzus:
50% invalidnine, 70% prejemkov upravičenca, 50% prejemkov
zakonca in 30% vzdrževanih družinskih članbv, 100% katastrskega dohodka, povečan invalidski dodatek v višini 50% najnižje pokojnine)
- C - po varianti I, ki se razlikuje od osnutka le v tem, da
se invalidnina fie všteva kot prejemek
t
- D - po varianti II, po kateri se invalidnina ne bi vštevala
med upoštevane prejemke, prejemki upravičenca bi se
upoštevali v 80%, zakonca in drugih družinskih članov v 50%,
katastrski dohodek v 100%. Povečanje samohranilcem in
dodatek za postrežbo bi šel po tej varianti v znesku 60%
najnižje pokojnine.
B
Variante:
Poraba v din: 539,546.265507,785.206557,221.417
94,11
103,27
100,00
Indeks:
Poraba je računana in 5625 uživalcev. Vštet je osnovni
invalidski dodatek in povečanja, ki gredo osebam, ki so
samohranilci, in tistim, ki so potrebni tuje pomoči ali so slepi
(pri veljavnem zakonu pa tudi povečanje dodatka uživalcem,
ki žive sami in v kraju bivanja nimajo ožjih družinskih članov).
Poraba sredstev je računana na osnovi najnižje pokojnine
za polno pokojninsko dobo v višini 10.088,51 din (Ur. I. SRS,
št. 10/84), ki pa se je medtem že zvišala na 10.955,39 din (Ur. I.
SRS, št. 17/84), torej za 8,59%.

SVET ZVEZE SINDIKATOV JUGOSLAVIJE
ZVEZNI KOMITE ZA DELO, ZDRAVSTVO IN SOCIALNO VARSTVO
PREDLOG

DRUŽBENEGA DOGOVORA

o temeljih skupne
zaposlovanja in
Socialistični
Jugoslaviji

politike

njenem

federativni

(ESA-435)*

V prilogi vam pošiljamo predlog družbenega dogovora o
temeljih skupne politike na področju zaposlovanja in njenem uresničevanju v SFRJ ter vas obenem obveščamo:
Pred več kot letom dni je bila sprožena pobuda za
sklenitev novega družbenega dogovora o temeljih skupne
politike na področju zaposlovanja in njenem uresničevanju v SFRJ.
Predlog za sklenitev družbenega dogovora izvira iz dejstva, da je uresničevanje dolgoročnega programa eko-

na področju

uresničevanju v
republiki
"

nomske stabilizacije skupna naloga vseh organiziranih sil
v Jugoslaviji, angažiranje pri blažitvi in reševanju problemov nezaposlenosti pa je pomemben del tega programa in
naše neodložljivo delo, ki ga bomo prav na ta način najučinkoviteje opravili. To potrjuje tudi dejstvo, da so vsi
podpisniki, predvideni v osnutku dogovora sprejeli predlog, za sklenitev družbenega dogovora, k osnutku pa so
dali številne pripombe in pobude za spremembe in izboljšanje. Med vsebinskimi pripombami so bili tudi predlogi

* Prevedeno v strokovni službi Skupščine Sfl Slovenije
poročevalec

za bistveno zmanjšanje števila udeležencev, ker se morajo
specifični problemi na področju zaposlovanja reševati
predvsem z ustreznimi ukrepi republik in pokrajin v skladu
z njihovimi specifičnimi potrebami in možnostmi. Ko je
sprejel največji del vseh teh pripomb in pobud je strokovna skupina pri Zveznem komiteju za delo, zdravstvo in
socialno varstvo, ki je bila sestavljena iz predstavnikov
podpisnikov iz vseh republik in pokrajin ter federacije,
pripravila besedilo predloga družbenega dogovora o temeljih skupne politike na področju zaposlovanja in njenem uresničevanju v SFRJ.
To prvo besedilo predloga družbenega dogovora so
obravnavali vsi udeleženci v republikah in pokrajinah ter
federaciji. Njihove pripombe in pobude so se nanašale na
natančnejšo določitev ciljev in nalog, usklajevanje temeljev skupne politike pri reševanju določenih problemov,
izboljšanje besedila in so bile v glavnem vse sprejete in
vnešene v novo - drugo besedilo predloga dogovora.
Prvo in drugo besedilo predloga dogovora kot tudi pripombe je obravnavalo Koordinacijsko telo sestavljeno iz
podpisnikov družbenega dogovora iz federacije in ugotovilo visoko stopnjo usklajenosti predloga dogovora.
Zaradi pospešitve procesa usklajevanja stališč in sklenitve tega družbenega dogovora in v skladu s prej sprejetim

Na podlagi 124. člena ustave Socialistične federativne
republike Jugoslavije, Skupščina Socialistične federativne
republike Jugoslavije in skupščine socialističnih republik in
socialističnih avtonomnih pokrajin, Zvezna konferenca Socialistične zveze delovnega ljudstva Jugoslavije, Svet zveze
sindikatov Jugoslavije, Zvezna konferenca Zveze socialistične mladine Jugoslavije, Gospodarska zbornica Jugoslavije, Zadružna zveza Jugoslavije in Zveza samoupravnih
interesnih skupnosti usmerjenega izobraževanja Jugoslavije sklenejo
DRUŽBENI DOGOVOR
o temeljih skupne politike na področju
zaposlovanja in njenem uresničevanju v
Socialistični federativni republiki Jugoslaviji
I. TEMELJNE DOLOČBE
1. člen
Udeleženci družbenega dogovora o temeljih skupne politike na področju zaposlovanja in njenem uresničevanju v
Socialistični federativni republiki Jugoslaviji (v nadaljnjem
besedilu: dogovor) se zavezujejo, da bodo v mejah svojih
pravic in dolžnosti sprejemali ukrepe in aktivnosti za ustvarjanje družbenoekonomskih pogojev, da bi do konca leta 1985
zaustavili nadaljnjo rast nezaposlenosti, in začeli postopno
zmanjševati število nezaposlenih, da bi do leta 2000 dosegli
polno ekonomsko upravičeno zaposlenost na vsem ozemlju
SFRJ, kot enega temeljnih ciljev dolgoročnega razvoja na
temeljih sprjetih z dogovorom.
2. člen
Zaradi uresničevanja skupne politike na področju zaposlovanja, sprejete s tem dogovorom, se udeleženci tega dogovora zavezujejo, da bodo sprejemali ukrepe in aktivnosti za
uresničevanje odgovornosti vseh subjektov v družbi, posebej
delavcev v združenem delu ter za njeno konkretizacijo in
izvajanje z načrti družbenoekonomskega razvoja, predpisi,
družbenimi dogovori, samoupravnimi sporazumi, samoupravnimi splošnimi akti organizacij združenega dela in programi
zaposlovanja.
*
Udeleženci dogovora soglašajo, da je ustvarjanje večjih
možnosti za zaposlovanje in reševanje problema nezaposlenosti dolžnost republik in avtonomnih pokrajin in vseh dejavnikov, ki upravljajo ali razpolagajo z družbenimi sredstvi,
katerih uresničevanje je širšega skupnega družbenega pomena in se lahko zagotovi predvsem z dinamičnim in stabilnim gospodarskim razvojem ob upoštevanju družbeno dogovorjene solidarnosti in vzajemnosti.
poročevalec

operativnim akcijskim načrtom je bil predlog, da drugo
besedilo predloga obravnavajo ustrezna delovna telesa v
Svetu ZSJ, ZK SZDL in Zvezi SIS za zaposlovanje Jugoslavije.
Na podlagi sklepov s teh sestankov je bilo pripravljeno
tretje besedilo predloga dogovora, ki ga pošiljamo vsem
podpisnikom iz preambule tega družbenega dogovora.
Potrebno je, da ta predlog družbenega dogovora čim
prej obravnavate in vaša stališča, predloge in pobude v
obliki amandmajev pošljete Zveznemu komiteju za delo,
zdravstvo in socialno varstvo, kot tudi ime in priimek
vašega pooblaščenega predstavnika za usklajevanje predloga dogovora. Po tem bi bil sestanek pooblaščenih predstavnikov vseh udeležencev družbenega dogovora, na katerem bi uskladili in določili končno besedilo predloga
družbenega dogovora, ki bi ga nato poslali vsem podpisnikom v obravnavo in sprejem.
Za koordinacijsko telo
podpisnikov iz federacije
Član predsedstva Sveta ZSJ
Zdravko Krvina, I. r.
Predsednik Zveznega komiteja
za delo, zdravstvo in soc. varstvo
dr. Djordje Jakovljevic I. r.

II. TEMELJI SKUPNE POLITIKE
NA PODROČJU ZAPOSLOVANJA
3. člen
Udeleženci dogovora soglašajo, da se uresničevanje skupnih interesov in ciljev na področju zaposlovanja zagotavlja
predvsem: z načrti, programi in ukrepi družbenoekonomskega razvoja, v katerih je produktivna zaposlenost, predvsem
pa v materialni proizvodnji, bistveni dejavnik razvoja; s popolnejšim izkoriščanjem materialne osnove dela, njenim stalnim
razširjanjem in enakomernim razmeščanjem, v skladu s potrebami gospodarskega razvoja in demografskimi pogoji; s
spodbujanjem združevanja dela in sredstev organizacij združenega dela, posebej iz gospodarsko razvitih in gospodarsko
manj razvitih področij; z razširitvijo materialne osnove dela s
spodbujanjem združevanja in zbiranjem sredstev občanov; z
uvajanjem več izmen in z različnimi oblikami skrajševanja
delovnega časa; s sistemskimi rešitvami, s katerimi bo stimuliran vsestranski razvoj drobnega gospodarstva; pospeševanjem socialnoekonomskih pogojev življenja in dela v kmetijstvu in na vasi; s prekvalifikacijo in strokovnim usposabljanjem za deficitarne poklice v združenem delu; s stimuliranjem
organizirane teritorialne gibljivosti delavcev; z določanjem
enotnih meril o prednostih pri zaposlovanju; z usklajevanjem
pogojev za pridobivanje pravic do materialne varnosti v času
začasne nezaposlenosti in zagotovitvijo socialne varnosti delavcev v času začasne nezaposlenosti, kot tudi z ustrezno
populacijsko politiko.
III. URESNIČEVANJE SKUPNE
POLITIKE NA PODROČJU ZAPOSLOVANJA
4. člen
Udeleženci dogovora se zavezujejo, da v n.ajah svojih pravic in dolžnosti sprejemajo ukrepe in aktivnosti, da bo samoupravno planiranje razvoja temeljnih in drugih organizacij
združenega dela, družbenopolitičnih skupnosti in drugih samoupravnih organizacij in skupnosti usklajeno s cilji in nalogami razvojne politike in politike na področju zaposlovanja,
kot tudi, da nosilci družbenoekonomskega razvoja določijo
programe zaposlovanja z ukrepi in roki o izvrševanju, s katerimi bo zagotovljeno popolnejše angažiranje obstoječih tehničnih in delovnih potencialov, zaradi hitrejšega in stabilnejšega povečanja zaposlenosti.
Zaradi uresničevanja aktivne populacijske politike se udeleženci dogovora zavezujejo, da v svojih dolgoročnih razvojnih
planih določijo elemente populacijske politike, s karakteristikami lastnega demografsko-ekonomskega razvoja.
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Udeleženci dogovora se zavezujejo, da spremljajo uresničevanje planov in programov zaposlovanja in sprejemajo
ukrepe in aktivnosti za njihovo uresničevanje.
5. ćisn
Udeleženci dogovora se zavezujejo, da v mejah svojih pravic in dolžnosti zagotovijo popolnejše izkoriščanje obstoječe
materialne osnove dela in njeno razširitev ob racionalizaciji
splošne in skupne porabe v skladu s potrebami družbenoekonomskega razvoja in zaposlovanja.
Udeleženci dogovora se zavezujejo, da v mejah svojih pravic in dolžnosti z ustreznimi ukrepi (davki, prispevki, carinska
in kreditna politika, skrajševanje delovnega časa) vzpodbujajo popolnejše izkoriščanje obstoječih zmogljivosti in uvajanje več izmen, posebej v proizvodnji za izvoz, kot tudi v
proizvodnji, ki je zasnovana na uporab: domačih surovin in
znanja.
Udeleženci dogovora se zavezujejo, da sprejmejo ukrepe in
aktivnosti, da se v organizacijah združenega dela določijo
konkretni programi za uvajanje več izmen in da se uresničevanje teh programov spodbuja z ustreznimi ukrepi ekonomske politike družbenopolitičnih skupnosti.
Udeleženci dogovora se zavezujejo, da sprejmejo ukrepe in
aktivnosti, da se v vseh organizacijah združenega dela prouči
stopnja izkoriščenosti proizvodnih zmogljivosti in izdelajo
programi za čim večjo izrabo teh zmogljivosti.
Udeleženci dogovora se zavezujejo, da sprejmejo ustrezne
ukrepe, da se neizkoriščena sredstva za delo in oprema odstopijo organizacijam združenega dela, da jih racionalno uporabijo, neracionalen odnos do proizvodnih sredstev pa je
treba sankcionirati z ekonomskimi ukrepi.
S. čien
Udeleženci dogovora se zavezujejo da v mejah svojih pravic in dolžnosti, zaradi povečanja produktivnosti dela in večjega zaposlovanja, s politiko delitve ustrezno organizacijo
dela, z racionalnejšim razvojem družbenih dejavnosti in s
prilagajanjem njihovega delovnega časa, z boljšim varstvom
pri delu in s povečano stopnjo odgovornosti zaposlenih zagotovijo pogoje za popolnejše izkoriščanje delovnega časa.
Udeleženci dogovora se zavezujejo, da sprejmejo ustrezne
ukrepe in aktivnosti za ustvarjanje pogojev za skrajševanje
delovnega časa pri delih in nalogah, ki se opravljajo pod
težkimi in za zdravje škodljivimi pogoji, kot tudi za skrajševanje delovnega časa pri ostalih delih in nalogah, da bi se
povečala produktivnost dela in "povečalo zaposlovanje.
7. ftlen
Udeleženci dogovora se zavezujejo, da sprejmejo ukrepe in
aktivnosti, da se z ustrezno ekonomsko politiko omogoči
večje zaposlovanje na območjih z veliko nezaposlenostjo z
izgradnjo delovno intenzivnih proizvodnih zmogljivosti, s sodobno tehnologijo, prilagojeno tem potrebam.
S. člen
Udeleženci dogovora se zavezujejo, da v mejah svojih pravic in dolžnosti sprejmejo ukrepe in aktivnosti, da se investicijska vlaganja bolj usmerjajo v gospodarsko manj razvita
območja in na območja z delovno sposobnim prebivalstvom,
izhajajoč iz usklajenih razvojnih načrtov in dohodkovnega
povezovanja organizacij združenega dela.
Udeleženci dogovc ra se zavezujejo, da z ustreznimi ukrepi
spodbujajo organizacije združenega dela za razvijanje vseh
oblik združevanja dela in sredstev posebej z organizacijami
združenega deia z gospodarsko manj razvitih območij.
Udeleženci dogovca se zavezujejo, da bodo v mejah svojih
pravic in
^
v skladu z zakonom, da se
sredstva Sklada
i<s kreditiranje hitrejšega razvoja
gospoda-sko •'vu
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Kosovo usmo v .. . .
projekte, s katerimi sezagotav•ja zapoBiovfi: it. jč,-•; • i-j delavcev.
Udeleženci dogovora jse zavezujejo, da v mejah svojih pravic o dolžnosti spodbujajo odhod strokovnjakov v gospodarskc ;<»&,
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9. člen
Udeleženci dogovora se zavezujejo, da sprejmejo ustrezne
ukrepe in aktivnosti, da se v družbenopolitičnih skupnostih v
skladu s potrebami in možnostmi uporabijo vse primerne
oblike združevanja in zbiranja sredstev občanov zaradi razširitve materialne osnove združenega dela in zaposlovanja.
Zaradi razširitve materialne osnove dela in odpiranja novih
delovnih mest se udeleženci dogovora zavezujejo, da v mejah
svojih pravic in dolžnosti sprejmejo ukrepe in aktivnosti, da
organizacije združenega dela bolj uporabljajo zakonske možnosti za združevanje in zbiranje sredstev občanov in za razširitev obsega olajšav državljanov SFRJ na začasnem delu v
tujini glede uvoza opreme, kdt tudi za spodbujanje teh državljanov, da svoje devizne prihranke in delovna sredstva v tujini
vlagajo v širitev materialne osnove združenega dela, da bi si
na podlagi vloženih sredstev pridobili pravico do zaposlitve.
Sredstva iz drugega odstavka tega člena se bodo zbirala in
združevala na podlagi ustreznih programov, s sklenitvijo dogovora o načinu in pogojih za vlaganje. Udeleženci dogovora
se zavezujejo, da v mejah svojih pravic in dolžnosti spodbujajo organizacije združenega dela, da sprejemajo obveznost
sklepanja delovnega razmerja z občani, ki vlagajo sredstva, če
se s tem ustvarjajo možnosti za njihovo zaposlovanje in zaposlovanje drugih nezaposlenih oseb.
10. člen
Upoštevajoč potrebe za razvoj drobnega gospodarstva v
družbenem sektorju, osebnega dela s sredstvi v lasti občanov
in pogodbenih organizacij združenega dela ter ocenjujoč
velik pomen razvoja teh oblik gospodarjenja za povečanje
proizvodnje, storitev in zaposlenosti, vključujoč tudi zaposlovanje državljanov SFRJ, ki se vračajo z začasnega dela v
tujini, se udeleženci dogovora zavezujejo, da v mejah svojih
pravic in dolžnosti sprejemajo ukrepe in aktivnosti, da organizacije združenega dela v industriji razbremenjujejo svojo proizvodnjo širokega asortimana z ustanavljanjem organizacij
drobnega gospodarstva, da se z ukrepi ekonomske politike
(krediti, carine, davki, zavarovanje poslovnih prostorov i. dr.)
spodbujajo organizacije združenega dela, da pripravljajo projekte za odpiranje zmogljivosti drobnega gospodarstva in za
delo s sredstvi v lasti občanov in da se ustanavljajo pogodbene organizacije združenega dela ter razne oblike zadružništva.
Udeleženci dogovora se zavezujejo, da v mejah svojih pravic in dolžnosti sprejemajo ukrepe, da se v programih za
razvoj drobnega gospodarstva predvidi predvsem: da se večje
organizacije združenega dela osvobodijo proizvodnje in storitev, ki so po naravi procesa učinkovitejše v drobnem gospodarstvu; ukrepe spodbujevalne politike davkov in prispevkov;
poenostavljanje postopka za odobravanje dela s sredstvi v
lasti občanov in ustanavljanje pogodbenih organizacij združenega dela; zagotavljanje potrebnih kadrov; dograditev
predpisov, ki urejajo pridobivanje, uporabo in kreditiranje
gradnje poslovnih prostorov za drobno gospodarstvo, vključujoč tudi uporabo dela stanovanjskega prostora za opravljanje obrtnih in podobnih dejavnosti; carinske olajšave v zvezi z
ustanavljanjem in delom organizacij drobnega gospodarstva,
posebej za tiste, ki se vračajo z začasnega dela v tujini;
ustanavljanje organizacij drobnega gospodarstva v vaških
območjih.
nl aien
Zaradi ustvarjanja pogojev za večje angažiranje in zaposlovanje delovno sposobnega prebivalstva v kmetijstvu in na vasi
sprejemajo udeleženci dogovora ukrepe in aktivnosti za pospeševanje kmetijske proizvodnje in izboljšanje socialno-ekonomskih pogojev življenja na vasi s spodbujanjem združevanja kmetov in njihovega vključevanja v sistem samoupravnega združenega dela, z zboljševanjem tehnične ravni dela v
kmetijstvu, spodbujanjem razvoja predelovalnih in drugih
zmogljivosti v kmetijskih, hribovsko-planinskih in obmejnih
območjih, v skladu z razvojem primarne proizvodnje, z večjo
specializacijo proizvodnje in bolj organiziranim dogovarjanjem s spodbujevalno in selektivno davčno ter kreditno politiko, z usposabljanjem kadrov, popolnim zdravstvenim zavarovanjem in z ustvarjanjem pogojev za pokojninsko invalidsko
zavarovanje kmetov, z diferenciranim pristopom določanja
zemljiškega maksimuma in zakupa kmetijskega zemljišča in z
ustvarjanjem možnosti zaposlovanja pri kmetjh.
poročevalec

12. člen
Udeleženci dogovora se zavezujejo, sprejemajo ukrepe in
aktivnosti, da se s predpisi, družbenimi dogovori, samoupravnimi sporazumi in samoupravnimi splošnimi akti organizacij
združenega dela in drugih samoupravnih organizacij in skupnosti ustvarjajo pogoji za večje zaposlovanje strokovno usposobljenih oseb posebej pa: da se na izpraznjeno mesto strokovnih nosilcev opravil in nalog sprejemajo predvsem nezaposlene strokovno usposobljene osebe; da samoupravne
interesne skupnosti za zaposlovanje in organizacije združenega dela, ki so jim potrebni kadri, zagotovijo pogoje za
prekvalifikacijo nezaposlenih strokovno usposobljenih oseb
in za razvoj profesionalne usmeritve; da se v samoupravnih in
drugih splošnih aktih organizacij združenega dela izkušnje
prdvidijo samo za opravila in naloge, za katere je le-to nujno
zaradi njihove zahtevnosti in če je to predvideno z zakonom;
da se kot pogoj za opravljanje določenih del in nalog v
samoupravnih splošnih aktih organizacij združenega dela
predvidita največ dve stopnji strokovne izobrazbe; da se
ustvarijo pogoji za čim prejšnje vključevanje v delo oseb, ki se
šolajo, kot tudi ugodnejši pogoji za šolanje ob delu in iz dela,
posebej Kb gre za specializacijo za konkretne potrebe združenega dela.
Udeleženci dogovora se zavezujejo, da pri izvajanju ukrepov in aktivnosti iz prvega odstavka tega člena ustvarjajo
pogoje za večje in hitrejše zaposlovanje žensk.
13. člen
Zaradi izboljšanja kvalifikacijske strukture in povečanja
produktivnosti dela se udeleženci dogovora zavezujejo, da
sprejemajo ukrepe in aktivnosti, s katerimi bodo zagotovili, da
organizacije združenega dela in druge samoupravne organizacije in skupnosti vsako leto sklenejo delovno razmerje za
nedoločen čas z določenim številom pripravnikov, v skladu s
svojimi tekočimi in dolgoročnimi potrebami in številom zaposlenih delavcev. Če iz objektivnih razlogov to ni mogoče bodo
organizacije združenega dela in druge samoupravne organizacije ter skupnosti združile sredstva z drugimi organizacijami in skupnostmi na način, ki je določen z zakonom, in ki se
bodo porabila za zaposlovanje pripravnikov.
Zaradi usposabljanja pripravnikov za samostojno opravljanje opravil in nalog bodo udeleženci dogovora sprejemali
ukrepe in aktivnosti, da organizacije združenega dela in
druge samoupravne organizacije in skupnosti vsako leto sklenejo delovno razmerje za določen čas z ustreznim številom
pripravnikov.
14. člen
Udeleženci dogovora bodo sprejeli ukrepe in aktivnosti, da
se mreža in zmogljivosti organizacij usmerjenega izobraževanja, kot tudi vsebina načrtov in programov izobraževanja
usklajuje s potrebami samoupravnih organizacij in skupnosti
po kadrih, kot tudi z razvojem tehnologije in z družbenoekonomskimi pogoji.
Zaradi večjega in učinkovitejšega zaposlovanja in delovnega angažiranja strokovno usposobljenih oseb se udeleženci dogovora zavezujejo, da v mejah svojih pravic in dolžnosti, sprejemajo ukrepe in aktivnosti za usklajevanje planov
vpisa organizacij usmerjenega izobraževanja s potrebami organizacij združenega dela. Udeleženci dogovora bodo sprejeli ukrepe in aktivnosti za pospeševanje dela kadrovskih
služb v organizacijah združenega dela, strokovnih služb v
skupnostih za zaposlovanje in strokovno-razvojnih služb v
vzgojno izobraževalnih organizacijah.
15. člen
Udeleženci dogovora se zavezujejo, da bodo sprejeli
ukrepe in aktivnosti, da se določijo merila o prednostih pri
zaposlovanju, pri čemer se ob izpolnjevanju temeljnih pogojev, ki se iščejo, mora določati prednost pri zaposlovanju na
podlagi socialno-ekonomskega položaja, časa čakanja na
zaposlitev in uspeha v šolanju.
Udeleženci dogovora soglašajo, da se osebam, ki sprejmejo
delo za določen čas in opravila z nižjo stopnjo strokovne
izobrazbe, posebej izven mesta bivanja in na manj razvitih
območjih, delo pri teh opravilih računa v čas čakanja na
zaposlitev.
poročevalec

16. člen
Udeleženci dogovora se zavezujejo, da v mejah svojih pravic in dolžnosti ustvarjajo pogoje za organizirano teritorialno
gibljivost na vsem ozemlju Socialistične federativne republike
Jugoslavije.
Zaradi intenzivnejšega medrepubliškega in pokrajinskega
zaposlovanja se udeleženci dogovora zavezujejo, da razvijajo
sodobni sistem informiranja o možnostih za zaposlovanje in
potrebah po delavcih. Udeleženci dogovora bodo sprjeli
ukrepe in aktivnosti, da se najpozneje v 12 mesecih od veljavnosti dogovora sprejme program za uvajanje sodobnega sistema informiranja o ponudbah in potrebah po zaposlovanju.
Udeleženci dogovora se zavezujejo, da sprejmejo ukrepe in
aktivnosti, da organizacije združenega dela in druge samoupravne organizaciji in skupnosti spodbujajo organizirano in
ekonomsko upravičeno teritorialno gibljivost in drugimi
ukrepi zlasti; z zagotavljanjem bivanja in prehrane, ustvarjanjem pogojev za šolanje otrok, s strokovnim usposabljanjem
in vključevanjem delavcev v družbeno življenje sredine, v
kateri delajo, kar bo urejeno z družbenim dogovorom, samoupravnim sporazumom in z drugimi samoupravnimi splošnimi
akti do konca leta 1985.
17. člen
Udeleženci dogovora se zavezujejo, da sprejmejo ukrepe in
aktivnosti, da se zmanjša dopolnilno delo in spravi v najnujnejše okvire in da se onemogoči delo upokojencev in vseh
delavcev, ki so po zakonu pridobili pogoje za pokojnino.
18. člen
Udeleženci dogovora se zavezujejo, da s predpisi in drugimi
ustreznimi ukrepi in aktivnostmi zagotovijo večjo elastičnost
glede sklenitve delovnega razmerja in delovnega časa zaposlenih, z ustvarjanjem potrebnih institucionalnih pogojev za
delo krajše od polnega delovnega časa, z zaposlovanjem
dveh delavcev na enem delovnem mestu s polovico delovnega časa, spodbujanjem zaposlovanja na podlagi sprejemanja in združevanja sredstev v družbeni lasti, ki se ne uporabljajo in dr.
19. člen
Udeleženci dogovora se zavezujejo, da sprejemajo ukrepe
in aktivnosti, da se poveča odgovornost delavcev pri uporabi
materialnih dejavnikov proizvodnje in da se organizacije
združenega dela, delovne skupnosti in druge samoupravne
organizacije in skupnosti rešijo delavcev, ki ne izpolnjujejo
svojih delovnih obveznosti.
20. člen
Udeleženci dogovora se zavezujejo, da bodo materialno
zagotovilo delavcev med začasno nezaposlenostjo uredili
tako, da olajša proces prilagajanja števila in strukture zaposlenih delavcev pogojem in potrebam proizvodnje in storitev,
da zagotavlja socialno-ekonomsko varnost začasno nezaposlenih delavcev in spodbuja njihovo dokvalifikacijo, prekvalifikacijo in ponovno zaposlitev.
Udeleženci dogovora se zavezujejo, da se socialno-ekonomska varnost začasno nezaposlenih delavcev zagotavlja:
1. s pravico do denarnega nadomestila in do zdravstvenega zavarovanja po načelu vzajemnosti in solidarnosti, da pa
uresničevanje pravic do denarnega nadomestila ne sme biti
odvisno od premoženjskega stanja začasno nezaposlenega
delavca in njegovih družinskih članov v času izplačila denarnega nadomestila;
2. z ustrezno strokovno in materialno pomočjo med začasno nezaposlenostjo in pri ponovnem zaposlovanju;
3. s strokovnim usposabljanjem in prekvalifikacijo zaradi
zaposlovanja;
4. s priznanjem časa nezaposlenosti, v katerem je bila
uveljavljena pravica do denarnega nadomestila po načelu
obveznega socialnega zavarovanja v pokojninsko dobo in v
dobo za uveljavljanje pravic do denarnega nadomestila med
začasno nezaposlenostjo.
21. člen
Udeleženci dogovora soglašajo, da je treba s predpisovanjem pogojev za uveljavljanje pravic do denarnega nadome35

stila med začasno nezaposlenostjo zagotoviti približno enake
osnove socialne varnosti delavcev na območju Socialistične
federativne republike Jugoslavije, v mejah svojih pravic in
dolžnosti pa se bodo zavzemali, da se s predpisi uredi:
1. da traja uživanje pravice do denarnega nadomestila najmanj tri mesece za devet do dvanajst mesecev neprekinjenega dela, oziroma za 12 do 18 mesecev dela s prekinitvami v
zadnjih 18 do 24 mesecih;
2. da najnižji znesek denarnega nadomestila ne more biti
manjši od 75 odstotkov zajamčenega osebnega dohodka,
določenega z republiškim zakonom oziroma zakonom avtonomne pokrajine, niti višji od povprečnega osebnega dohodka
na delavca, ustvarjenega v gospodarstvu občine, v kateri se
pravica do nadomestila uveljavlja;
3. da se delavcu, ki ima pravico do denarnega nadomestila
lahko, pod pogoji, ki so določeni z zakonom, izplača enkratno
denarno nadomestilo ali pomoč, da kredit in podobno, da pa
sredstva porabi za svoje delovno angažiranje na podlagi osebnega dela v obrti, turizmu, kmetijstvu in podobno;
4. da uporabnik denarnega nadomestila izgubi pravico do
tega nadomestila, če ne sprejme zaposlitve v mestu svojega
bivanja ali v katerem drugem mestu in če ne izpolnjuje drugih
obveznosti, ki jih določa zakon.
Udeleženci dogovora se-bodo zavzemali v mejah svojih
pravic in dolžnosti, da se začasno nezaposleni osebi, ki se ni
zaposlila v času prejemanja denarnega nadomestila, je pa v
neugodnem socialno-ekonomskem položaju, zagotovi denarna pomoč.
IV. EVIDENCA NEZAPOSLENIH OSEB
22. člen
Zaradi zagotavljanja podatkov o nezaposlenih osebah med
evidentiranimi osebami, ki iščejo zaposlitev, in ocene obsega
resnične nezaposlenosti v državi udeleženci dogovora soglašajo, da se določijo merila, na podlagi katerih bodo samoupravne interesne skupnosti za zaposlovanje zagotavljale podatke o nezaposlenih osebah.
23. člen
Udeleženci dogovora soglašajo, da so osebe, ki iščejo zaposlitev vše osebe, ki se prijavijo pristojnim samoupravnim
interesnim skupnostim zaradi iskanja zaposltive, razen rednih
učencev in študentov.
Udeleženci dogovora se zavezujejo, da bodo v roku dvanajstih mesecev po podpisu tega dogovora sprejeli ukrepe, da se
ustrezni predpisi in samoupravni splošni akti uskladijo z določbami 1. odstavka tega člena.
Zaradi zagotavljanja podatkov o nezaposlenih osebah med
tistimi, ki iščejo zaposlitev, se šteje za nezaposleno osebo po
tem dogovoru osebo, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
1. ke nima možnosti, da s svojim delom zagotovi sebi oziroma družini potrebna sredstva za življenje;
2. da v Socialistični federativni republiki Jugoslaviji
sprejme vsako zaposlitev, ki ustreza njenim delovnim in strokovnim sposobnostim in družinskim razmeram;
3. ki je prijavljena in se redno prijavlja samoupravni interesni skupnosti za zaposlovanje na območju, na katerem je
njeno bivališče oziroma kraj zadnjega prenehanja delovnega
razmerja;
4. ki sprejme ponujeno možnost, da se strokovno usposobi
ali prekvalificira, če je to družbenoekonomsko upravičeno in
če ji je vnaprej zagotovljena zaposlitev.
24. člen
Osebo, ki nima možnosti, da s svojim delom zagotavlja sebi
oziroma družini potrebna sredstva za življenje je v smislu tega
dogovora:
1. oseba, ki ni lastnik ali uporabnik kmetijskega zemljišča
in ne živi v kmečkem gospodinjstvu, ki ima v posesti ali lasti
kmetijsko zemljišče in ki:
a) ni v delovnem razmerju;
b) ne uživa osebne ali družinske pokojnine;
c) ni registrirana, da opravlja dejavnosti z osebnim delom s
sredstvi v lasti občanov, ni registrirana, da z osebnim delom,
samostojno kot poklic opravlja profesionalno dejavnost in ne
opravlja dejavnosti, ki se ne registrira kot opravljanje dejavnosti
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z osebnim delom s sredstvi v lasti občanov ali profesionalne
dejavnosti;
2. oseba, ki je lastnik ali uporabnik kemtijskega zemljišča
ali živi v gospodinjstvu, ki ima v posesti ali v lasti kmetijsko
zemljišče vendar:
a) če se z usmerjenim izobraževanjem usposobi za opravljanje določenega poklica;
b) katere prihodki iz kmetijstva znašajo za tekoče leto mesečno na člana družine, ki živi od kmetijstva, največ do 50
odstotkov zajamčenega osebnega dohodka, določenega v
občini, v kateri živi, da pa se prihodek kmečkega gospodinjstva po tem dogovoru določa za valorizacijo katastrskega
prihodka z uporabo koeficienta 6.
Dejstva iz točk 1 in 2 tega člena se dokažejo z javnimi
listinami,
25. člen
Oseba, ki je pripravljena sprejeti zaposlitev v Socialistični
federativni republiki Jugoslaviji se po tem dogovoru šteje
oseba, ki išče zaposlitev in ki:
1. sprejme vsako zaposlitev za določen ali nedoločen čas v
kraju bivanja in v kraju dnevnega gibanja, če ta zaposlitev
ustreza njeni strokovni izobrazbi in drugim delovnim sposobnostim pridobljenim z delom;
2. sprejme vsako zaposlitev za nedoločen čas izven kraja
svojega bivanja, pod pogojem, da ta zaposlitev ustreza njeni
strokovni izobrazbi in delovnim sposobnostim, da se pri tem
upošteva stanje in obveznosti do družine, da ji je ali da ji bo
zagtovljena ustrezna nastanitev oziroma stanovanje za družino, pogoji za šolanje otrok in ostali življenjski in delovni
pogoji v skladu 2 družbenimi dogovori, ki se sklenejo v republikah in avtonomnih pokrajinah oziroma s samoupravnimi
sporazumi, ki se sklenejo v občinah oziroma za več občin.
26. člen
Zaradi zagotavljanja podatkov o nezaposlenih osebah, ki
iščejo zaposlitev, bo Zveza skupnosti za zaposlovanje Jugoslavije, kot podpisnica tega dogovora, sprejela ukrepe in
aktivnosti, da se v 12 mesecih od podpisa tega dogovora
določi minimum enotnih metodoloških temeljev za ugotavljanje, kdo se lahko šteje za nezaposleno osebo v skladu z merili,
ki so določena s tem dogovorom.
V. SPREMLJANJE IZVAJANJA DOGOVORA
27. člen
Udeleženci dogovora se zavezujejo, da v dveh mesecih po
podpisu dogovora ustanovijo Odbor za spremljanje njegovega izvajanja (v nadaljnjem besedilu: odbor).
Odbor šteje 9 članov.
Po enega člana odbora in enega namestnika določijo sporazumno udeleženci iz federacije, republik in avtonomnih
pokrajin.
Vsak član odbora ima svojega namestnika, ki v primeru
zadržanosti ali odsotnosti člana le tega zamenja z vsemi
pravicami in pooblastili.
Mandat članov odboraT traja 4 leta.
28. člen
Odbor spremlja izvajanje dogovora in o tem poroča udeležencem najmanj enkrat letno.
Odbor sprejme poslovnik o svojem delu.
Strokovno in administrativno-tehnična opravila za potrebe
odbora opravlja strokovna služba Zveznega komiteja za delo,
zdravstvo in socialno varstvo.
VI. KONČNE DOLOČBE
29. člen
Špremembe in dopolnitve dogovora lahko predlaga vsak
udeleženec. Spremembe in dopolnitve dogovora potekajo po
istem postopku, ki velja za njegov sprejem.
30. člen
Doaovor začne veljati osmi dan po objavi v »Uradnem listu
SFRJ«.
Beograd
PODPISNIKI
27.06.1984
DRUŽBENEGA DOGOVORA
poročevalec

OBRAZLOŽITEV
1. Ustavna podlaga
Ustavna podlaga za sklenitev Družbenega dogovora o temeljih skupne politike na področju zaposlovanja in njenem
uresničevanju v Socialistični federativni republiki Jugoslaviji
je podana v 1. odstavku 124. člena ustave Socialistične federativne republike Jugoslavije po katerem: ••Z Družbenim dogovorom organizacije združenega dela, zbornice in druga
splošna združenja, samoupravne interesne skupnosti, druge
samoupravne organizacije in skupnosti, organi družbenopolitičnih skupnosti, sindikati in druge družbenopolitične in družbene organizacije zagotavljajo in usklajujejo samoupravno
urejanje družbenoekonomskih in drugih odnosov, ki so širšega skupnega pomena za udeležence dogovora ali splošnega družbenega pomena.«
Prav tako je v določbi 1. odstavka 244. člena ustave SFRJ
določeno, da narodi in narodnosti ter delovni ljudje in občani
uresničujejo in zagotavljajo sistem socialističnih samoupravnih družbenoekonomskih odnosov, solidarnost in socialno
varnost delovnih ljudi in občanov in enoten jugoslovanski trg
ter usklajujejo skupen gospodarski in družbeni razvoj in
druge svoje skupne interese.
Po določbah 1., 3., 5., 14. in 16. točke 281. člena federacija
po zveznih organih ureja: temeljne pravice delavcev v združenem delu, s katerim se zagotavlja njihov v tej ustavi določeni
položaj v samoupravnih in družbenoekonomskih odnosih, ter
temeljne pravice in obveznosti organizacij združenega dela,
samoupravnih interesnih skupnosti, drugih samoupravnih organizacij in skupnosti in družbenopolitičnih skupnosti glede
sredstev, ki so družbena lastnina: ureja temeljne pravice delovnih ljudi, da zagotovi njihovo socialno varnost in solidarnost; ureja pogoje, pod katerimi smejo občani odhajati v
tujino, da tam opravljajo gospodarske in druge dejavnosti in
se tam zaposlijo, in zagotavlja varstvo državljanov Socialistične federativne republike Jugoslavije, ki so na delu v tujini;
zbiranje, evidentiranje in obdelavo statističnih m drugih podatkov, ki so pomembni za vso državo; pravice' in dolžnosti
delavcev iz dela in po delu v zveznih organih ter v zavodih in
šolah, ki jih ustanavlja federacija. Za urejanje naštetih vprašanj je po določbi 285. člena ustave SFRJ pristojen Zvezni
zbor Skupščine SFRJ..
2. Vprašanja, ki jih ureja
Predlog družbenega dogovora in pojasnilo
temeljnih določb dogovora
Predlog družbenega dogovora o temeljih skupne politike
na področju zaposlovanja in njenem uresničevanju v SFRJ je
izdelan v skladu z načeli poudarjenimi v predlogu, da bo
Zvezni zbor Skupščine SFRJ udeleženec pri sklepanju Družbenega dogovora o temeljih skupne politike na področju
zaposlovanja in njenem uresničevanju v SFRJ z osnutkom
družbenega dogovora, ki ga je Zvezni zbor Skupščine SFRJ
sprejel na svoji 22. seji 17. novembra 1983 in usklajen s
pripombami in sklepi zbora in njegovih teles, kot tudi s pripombami in predlogi ostalih predloženih udeležencev družbenega dogovora, ki so prav tako obravnavali predlog za
izdajo z osnutkom družbenega dogovora.
V skladu s sklepi zbora so v integralno besedilo predloga
družbenega dogovora vnešena vsa vprašanja, ki so bila
obravnavana ob osnutku dogovora, vendar so določbe dogovora s katerimi se ta vprašanja urejajo vsebinsko, pravnotehnično in redakcijsko izboljšane.
Predvsem so z družbenim dogovorom določeni cilji družbenega dogovora (1. čl.). Enotno je stališče vseh udeležencev
družbenega dogovora, da brez jasno opredeljenih ciljev ni
razloga niti za sklenitev družbenega dogovora. Čeprav so bila
različna mnenja glede realnosti postavljenih ciljev na tem
področju, glede na ekonomsko situacijo v državi, je le v vseh
do zdaj opravljenih razpravah, posebej pa v okviru SZDLJ.
prevladovalo mnenje, da morajo biti prvi in temeljni cilji družbenega dogovora obveznost udeležencev, da se do konca
tekočega planskega obdobja (leta 1985) zaustavi nadaljnja
rast nezaposlenosti v državi (do zdaj 950 tisoč). Čer bi sicer
lahko prišlo do nepredvidenih problemov in posledic, to
predvsem zato ker v strukturi nezaposlenih prevladujejo
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mlade strokovno usposobljene osebe in ženske, kot tudi dejstva, da je razdelitev nezaposlenih v državi zelo nezadovoljiva
(nerazvita področja).
Drugi cilj, kot eden temeljnih ciljev dolgoročnega razvoja, ki
je predviden v družbenem dogovoru je, da bi do leta,2000
dosegli polno upravičeno ekonomsko zaposlenost na vsem
ozemlju SFRJ.
Zaradi uresničevanja tako postavljenih ciljev družbeni dogovor izvira predvsem iz potreb produktivnega zaposlovanja,
kot tudi enotno izraženega stališča, da je nezaposlenost
skupni problem vseh republik in avtonomnih pokrajin in da je
v njegovem reševanju posebna vloga delegatskih skupščin in
združenega dela, glede na družbeni značaj lastnine nad sredstvi za proizvodnjo. Ne glede na to, da se je v razpravah
pokazala previdnost, češ da je uresničevanje tako opredeljenih ciljev družbenega dogovora v sedanjih pogojih zelo težavna in zahtevna naloga, je prevladalo mnenje, da je odnos
udeležencev družbenega dogovora do ciljev dogovora v bistvu odnos do obveznosti uresničevanja Dolgoročnega programa ekonomske stabilizacije in da se morajo, ne glede na
vso zahtevno problematiko na tem področju, jasno opredeliti
v družbenem dogovoru in zagotoviti njihovo uresničevanje.
Zaradi uresničevanja temeljev skupne politike na področju
zaposlovanja je v družbenem dogovoru (2. čl.) predvidena
povečana odgovornost vseh subjektov v družbi, posebej združenega dela ter so predvideni načini konkretizacije in izvajanja tako dogovorjene politike.
V 3. členu družbenega dqgovora so opredeljeni temelji
skupne politike na področju zaposlovanja tkot nujnost skupništva, da bi se tako uresničila skupna politika na
zaposlovanja na enotnem jugoslovanskem podre di:.: :
pr,
opredeljevanju skupnih temeljev politike zaposlovanja so bili
podlaga stališča in sklepi najvišjih političnih organov ko :ud,
drugih političnih organov in organizacij v državi, ki so jasno
opredelili mesto in vlogo politike zaposlovanja v okviru politike družbenoekonomskega razvoja, prav tako pa tudi vseh
odgovornih dejavnikov, v družbi pri reševanju probiemov nezaposlenosti z ustvarjanjem večjih možnosti za zaposlovanje
nasploh na tako urejenih temeljih. V tej določbi družbenega
dogovora so našteti temelji skupne politike, z doslednim
uresničevanjem katere bo'treba, skladu s sprejeti,
njem udeležencev dogovora, doseči postavljene cilje politike
na tem področju.
Eden prvih ukrepov, ki ga udeleženci družbenega dogovora •
predvidevajo zaradi uresničevanja temeljev skupne pc • . e. je
plansko usklajevanje razvojne politike in politike na pocpSjO
zaposlovanja. Z družbenim dogovorom (4. čl.) so predvideni
ukrepi in aktivnosti, ki jih bodo sprejemali udeleženci dogovora na področju planiranja in programiranja zaposlovanja,
posebej pa organizacije združenega dela in družbenopolitične skupnosti, da bi ie-to bilo usklajeno s cilji in nalcc/t.
razvojne politike in politike zaposlovanja. Predvideni so tudi
ukrepi in aktivnosti udeležencev, da se plani o zaposlovanju
načrtujejo na določenih skupnih temeljih, da še sprejmejo v
določenih rokih, da se potrebe po kadrih prikazujejo na enoten način in da se z medsebojnim sodelovanjem vseh udeležencev planiranja zagotovi uresničevanje pianov in programov zaposlovanja.
Enotno je mnenje vseh udeležencev družbenega dogovora,
da se predvsem s popolnim izkoriščanjem obstoječih materialnih osnov dela in s stalnim dopolnjevanjem lahko zagotovi
večje zaposlovanje. Zaradi tega se udeleženci dogovora z
določbo 5. člena dogovora zavezujejo, da se t ustreznimi
ukrepi (vsak v okviru svojega delovnega področja in pristojnosti) stimulira popolnejše izkoriščanje zmogljivosti, delovnega časa, kot tudi proizvodnjo zasnovano na domačih surovinah in znanju. Zaradi istega namena je predviden kot ukrep
obvezna preisktišnja stopnje izkoriščenosti zmogljivosti in
izdela - ...
r/egovo večje izkoriščanje. Poseben
popdi
. s ukrepa, da se neizkoriščen:: de-Jovns
i cdsicpa tistim, kijih iahko recionaln2.; • -Jonaien odnos do vse. ' teh
sre-Pi: v oi vsko . "crepa.
-- ,
•
' spanje -mog'.p/osti je logično
'-' popoinejširp izkoriščanjem delov■'•■s predvidenih (86. čl.) več ukrepov in

aktivnosti, kot so ustrezna politika delitve, organizacija dela,
usklajen razvoj družbenih dejavnosti, boljše varstvo pri delu,
povečana odgovornost zaposlenih, skrajševanje delovnega
časa pri težkih in zdravju škodljivih delih, kot tudi skrajševanje delovnega časa pri ostalih delih, kjer to pogoji dopuščajo,
vendar ob ohranjeni doseženi ali povečani ravhi produktivnosti dela.
Z ustrezno investicijsko politiko se lahko bistveno vpliva na
uklajevanje gospodarskega razvoja in razvoja zaposlenosti
oziroma zmanjšanje števila nezaposlenih oseb. Družbeni dogovor (člena 7 in 8) se zavzema za: izgradnjo dolovno intenzivnih zmogljivosti na področjih z visoko nezaposlenostjo,
toda ob spoštovanju sodobnih tehnoloških dosežkov, v
skladu s pogoji določenega območja (surovine, energija, tržišče in dr.), investiranje na podlagi dohodkovnega povezovanja in skupnih interesov razvitih in nerazvitih področij; boljšo
teritorialna razporeditev strokovno-usposobljenih in stimuliranje njihovega odhoda na delo v nerazvita področja.
V pogojih zmanjšanih možnosti za investiranje v družbenem sektorju lahko zbiranje sredstev občanov precej prispeva
k razvoju materialne osnove dela in na tej podlagi k večjemu
zaposlovanju. Ker je zbiranje sredstev za omenjene zadeve z
zakonom dovoljeno, ker se ta možnost v dosedanji praksi ni
dovolj in na različne načine uporabljala, so z določbami
družbenega dogovora (9. čl.) predvideni ukrepi in aktivnosti, z
izvajanjem katerih bi se ob spoštovanju določenih skupnih
meril, ta proces pospešil. Kot prebivalci so razumljena tudi
osebe na začasnem delu v tujini, za katere so predvidene tudi
določene olajšave glede uvoza opreme in reprodukcijskega
materiala.
>
Izhajajoč iz potreb hitrejšega razvoja družbenega sektorja
drobnega gospodarstva, osebnega dela s sredstvi v lasti občanov, kot tudi pogodbenih organizacij združenega dela in
ocenjujoč velik pomen razvoja teh oblik gospodarjenja za
povečanje skupnega zaposlovanja občanov, ki se vračajo z
začasnega dela v tujini, je v določbah družbenega dogovora
(10. čl.) predvidena vrsta ukrepov in aktivnosti, z izvajanjem
Katerih bi zagotovili večje zaposlovanje na tem področju.
S številnimi ukrepi in aktivnostmi, ki so predvidene v 11.
členu družbenega dogovora se zagotavlja večje zaposlovanje
delovno sposobnega prebivalstva v kmetijstvu, zaviranje odliva prebivalstva z vasi in zmanjšanje pritiska na zaposlovanje
v družbenem sektorju.
Temeljno načelo v politiki zaposlovanja, za katerega se
zavzema družbeni dogovor, je produktivno zaposlovanje. Dosledno temu načelu družbeni dogovor (12. člen) predvideva
več ukrepov in aktivnosti, s katerimi se zagotavlja hitrejše
zaposlovanje mladih strokovnih oseb in žensk; pri tem se
izhaja iz dejstva, da je družba vložila velika sredstva v njiho vo
šolanje in da lahko prav oni s svojim strokovnim delom veliko
prispevajo k povečanju produktivnosti dela in k hitrejšemu
razvoju samoupravljanja. Zaradi tega družbeni dogovor predvideva, da se na izpraznjena delovna mesta strokovno usposobljenih delavcev sprejema le mlade in strokovno usposobljene osebe ter ženske, da se strokovni usposobljenosti posveti posebna pozornost, da se za mlade strokovne osebe
zahteva delovna izkušnja kot pogoj le izjemoma in kjer je to
res nujno. Glede zaposlovanja žensk se dogovor zavzema za
ustvarjanje pogojev za večje in hitrejše zaposlovanje.
Posebno pozornost posveča družbeni dogovor zaposlovanju pripravnikov (13. člen), da bi na ta način prispevali k
izboljšanju kvalifikacijske strukture zaposlenih in k povečanju
produktivnosti dela. Določena je obveznost organizacij združenega dela, da obvezno zaposlujejo pripravnike za nedoločen ali določen čas zaradi usposabljanja, če pa to ni mogoče,
da združujejo sredstva za njihovo zaposlovanje na nekakšen
drug način.
Zaradi zagotavljanja produktivnega zaposlovanja predvidevajo udeleženci družbenega dogovora kot enega pomembnih
ukrepov usklajevanje mreže in zmogljivosti organizacij
usmerjenega izobraževanja (14. člen) s potrebami gospodarstva in družbe po kadrih. Zagotovljena je večja vloga združenega dela pri vodenju ustrezne politike vpisa in šolanja potrebnih kadrov
Da bi zagotovili pravičnost pri zaposlovanju in omogočili,
da delo dobijo tiste osebe, ki jim je najpotrebnejše, družbeni
dogovor v 15. členu opredeljuje skupna merila o prednostih
pri zaposlovanju. Pri pripravi predloga družbenega dogovora
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okrog tega vprašanja je bilo precej razprav pa tudi nasprotnih
mnenj. Po enem mnenju bi morali dati prednost predvsem
doseženemu uspehu v šoli in šele potem ostalim socialnim
merilom, ki naj bi bili korektivni, ker je to v skladu z načelom
produktivnega zaposlovanja in težnjo za povečanjem produktivnosti deta. Toda v pogojih velikega1 števila nezaposlenih
oseb in dolgega čakanja na zaposlitev ) je prevladalo mnenje,
da je treba dati prednost socialnim merilom (čas čakanja na
zaposlitev in ekonomske razmere) in šele nato uspehu v šoli.
V okviru vseh prej naštetih ukrepov, katerih prednostni
namen je večje zaposlovanje, družbeni dogovor v istem smislu ustvarja pogoje za organizirano teritorialno gibljivost na
vsem ozemlju SFRJ, razvije sodobni sistem obveščanja o
možnostih za zaposlovanje in potrebah po delavcih in stimulira teritorialno gibljivost (16. člen), zmanjšuje dopolnilno delo
v nujne okvire in prepoveduje delo osebam, ki so po zakonu
pridobile pravico do pokojnine (17. člen) išče prožne oblike
pri sklepanju delovnega razmerja, prevzema in združuje sredstva, ki se ne uporabljajo (18. člen) in povečanje odgovornosti
delavcev pri uporabi materialnih dejavnikov proizvodnje in
rešuje organizacije združenega dela nedelavcev (19. člen).
Glede potrebe urejanja vseh teh ukrepov in aktivnosti so
izpolnjena enotna stališča pri pripravi predloga družbenega
dogovora.
Čeprav je vprašanje socialne varnosti delavcev v času začasne nezaposlenosti urejeno z republiškimi in pokrajinskimi
zakoni na enotnih osnovah, toda z določenimi razlikami glede
pogojev pridobivanja ali izgubljanja določenih pravic, je v
določbah družbenega dogovora (20.-21. člen) predvidena
obveznost udeležencev, da sistem socialne varnosti delavcev
v času nezaposlenosti razširijo, izboljšujejo in po možnosti
izenačijo glede pogojev za uresničevanje posameznih pravic.
Z določbami 22.-26. členov družbenega dogovora se ureja
način s katerim je treba oceniti obseg resnične nezaposlenosti v državi zaradi analiziranja, spremljanja in sprejemanja
ustreznih ukrepov. Zaradi tega so bila sprejeta enotna merila
na podlagi katerih bodo samoupravne interesne skupnosti za
zaposlovanje vodile evidenco o osebah, ki iščejo zaposlitev in
med temi resnično nezaposlene. Na ta način je obenem tudi
zadovoljeno sklepu Komisije za spremljanje izvajanja Družbenega dogovara o merilih za evidentiranje podatkov o nezaposlenih osebah (Ur. list SFRJ, št. 58/80), da se opravi sprememba in dopolnitev tega družbenega dogovora, njegova
vsebina pa uskladi enotno z ostalimi vprašanji s tega področja.
Z določbami 27. in 28. člena se ureja vprašanje ustanovitve
Odbora za spremljanje izvajanja tega družbenega dogovora,
način njihovega dela, kot tudi način spremljanja izvajanja
družbenega dogovora.
3. Razlike v rešitvah, kijih vsebuje predlog od
rešitev, ki so dane v osnutku družbenega
dogovora in razlogi zaradi katerih so nastale
Pri pripravi Predloga družbenega dogovora je prišlo do
določenih razlik v rešitvah, ki jih vsebuje predlog, glede na
rešitve v osnutku dogovora. Te razlike so naslednje:
a) V osnutku družbenega dogovora je bilo navedeno, da
morajo biti udeleženci tega družbenega dogovora poleg
Zveznega zbora Skupščine SFRJ, skupščin republik in avtonomnih pokrajin in družbenopolitičnih in samoupravnih organizacij na ravni federacije še: sveti zve^e sindikatov republik
in avtonomnih pokrajin, konference socialistične zveze delovnega ljudstva republik in avtonomnih pokrajin, konference
Zveze socialistične mladine republik in avtonomnih pokrajin,
zadružne zveze republik in avtonomnih pokrajin, republiške
(zveze) in pokrajinske samoupravne interesne skupnosti za
zaposlovanje in republiške in pokrajinske samoupravne interesne skupnosti usmerjenega izobraževanja. Pri obravnavi
Osnutka družbenega dogovora v Zveznem zboru skupščine
SFRJ, njegovih delovnih telesih, nato v Zvezni konferenci
SZDLJ (dve sekciji), Svetu Zveze sindikatov Jugoslavije (Komisija za življenjske in delovne pogoje) pa je bila poudarjena
pripomba, da je število udeležencev družbenega dogovora
1
V začetku leta 1983 49% (434,8 tisoč) nezaposlenih oseb čaka na zaposlitev več
kot leto dni, 18,5% (165 tisoč) pa dlje kot tri leta.
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preveliko (72) in je potrebno vprašanje preučiti pri izdelavi
predloga dogovora. Ta pripomba je bila poudarjena tudi pri
obravnavi osnutka družbenega dogovora pri posameznih naštetih udeležencih dogovora iz republik in pokrajin.
Pri izdelavi predloga družbenega dogovora je bila ta pripomba sprejeta iz naslednjih razlogov:
1. delež pri reševanju vprašanj in problemov s tega področja potencialnih udeležencev družbenega dogovora iz republik in pokrajin, ki so na ta način izostali, je še naprej
zagotovljen dvojno, prek njihovih organizacij in organov v
federaciji, ki bodo udeleženci družbenega dogovora in prek
delegacij v skupščinah republik in pokrajin;
2. z 2. členom predloga družbenega-dogovora je predvideno, da se vprašanja, ki jih ureja ta družbeni dogovor na
skupnih temeljih, podrobneje konkretizirajo in izvajajo v republikah in avtonomnih pokrajinah predvsem z družbenimi dogovori, ki bodo sklenjeni v skladu s konkretnimi možnostmi in
potrebami vsakega okolja, v katerih pa bodo te organizacije
nedvomljivo sodelovale;
3. njihova izpustitev iz predloga tega družbenega dogovora
je v skladu tudi s predpisanimi pravili o sodelovanju Zveznega
zbora Skupščine SFRJ pri sklepanju družbenega dogovora
(275. člen Poslovnika zbora) po katerih: -Zbor sodeluje pri
sklepanju družbenega dogovora z zainteresiranimi družbenopolitičnimi organizacijami, samoupravnimi organizacijami in
skupnostmi v federaciji, skupščinami republik in skupščinama avtonomnih pokrajin;«
4. v veliki meri je olajšana procedura usklajevanja stališč
udeležencev družbenega dogovora in se pospešuje njegova
sklenitev;
5. zagotavlja njegovim udeležencem učinkovitejše spremljanje izvajanja družbenega dogovora
b) V osnutku družbenega dogovora so bili cilji družbenega
dogovora postavljeni tako. »da bi se do konca srednjeročnega planskega obdobja zaustavila nadaljnja rast nezaposlenosti, začne se postopno zmanjševanje števila nezaposlenih
in do leta 1990 doseže polna produktivna zaposlenost na
vsem ozemlju SFRJ, na podlagi sprejetega dogovora".
Toda med pripravo predloga družbenega dogovora je prevladalo prepričanje, da je takšna opredelitev ciljev družbenega dogovora nerealna v pogojih obstoječe ekonomske situacije in števila nezaposlenih oseb. Zato so bili cilji dogovora
v predlogu oblikovani tako, da se na podlagi ustvarjenih
družbenoekonomskih pogojev >•do konca leta 1985 zaustavi
nadaljnja rast nezaposlenosti, začne postopno zmanjševanje
števila nezaposlenih in do leta 2000 doseže polna ekonomsko
upravičena zaposlenost na vsem področju SFRJ, kot eden
temeljnih ciljev dolgoročnega razvoja na podlagi sprejetega
dogovora«.
c) Prav tako so bila v Osnutku urejena vprašanja v zvezi z
organiziranim zaposlovanjem naših državljanov v tujini, njihovim varstvom za čas začasnega dela v tujini, ustvarjanjem
pogojev za njihovo postopno in organizirano vrnitev in ponovno vključitev v gospodarsko in družbeno življenje v državi
vendar je prevladalo prepričanje, da se le-ta v Predlog dogovora ne vključijo, ker so podrobno urejena z Zakonom o
varstvu državljanov SFRJ na začasnem delu v tujini (Ur list
SFFfJ, št. 15/80) in je bilo tako tudi storjeno.
4. Predlogi in mnenja k predlogu družbenega
dogovora, ki niso bili sprejeti, in razlogi za to
V razpravah, ki so potekale v postopku priprave tega predloga družbenega dogovora je bilo danih vrsta pripomb, sugestij in predlogov za izboljšanje rešitev v besedilu predloga
družbenega dogovora. Največje število teh pripomb in predlogov je bilo sprejetih in vgrajenih na ustrezen način v besedilo
predloga.
Ostalo pa je manjše število pripomb in predlogi \ ki niso
bili sprejeti v razpravi o predlogu Razlogi za njihove zavrnitev
so bili naslednji:
- z njihovo vgraditvijo v besedilo predloga bi se neposredno ponavljale določbe do zdaj sprejetih in veljavniI: družbenih dogovorov (drobno gospodarstvo, davčni sisteri dopolnilno delo) ali zakonov, kar bi bilo nepotrebno obremenjevanje besedila dogovora;
- ni bilo mogoče doseči soglasja udeležencev družbenega
dogovora, ker je šlo za posebnosti nekega okolja ttepublike
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ali pokrajine), kije druga zaradi specifičnqsti ni mogla sprejeti
kot splošni interes;
- predložena rešitev po svoji naravi ni predmet družbenega
dogovora, ampak vprašanje, ki ga je potrebno urediti z zakonom, ali pa je njegovo urejanje učinkoviteje rešiti z zakonom
aH drugim predpisom;
- vprašanje je bilo metodološki problem in ne predmet
normativnega akta, kakršen je družbeni dogovor.
Od nesprejetih predlogov in mnenj navajamo naslednje:
- da se v preambuli dogovora poleg sklicevanja na določbe
ustave kot podlage za njegov sprejem, poudari aktualna vprašanja s področja zaposlovanja, ugotovijo slabosti pri aktivnosti in ukrepih, ki so se do zdaj sprejemali za njihovo reševanje
in poudarijo temeljni cilj in ukrepi, ki jih bo treba sprejeti in
realizirati s sprejetjem dogovora. Ta predlog ni bil sprejet, ker
odstopa od značaja dogovora kot normativnega akta, s katerim njegovi podpisniki prevzamejo obveznosti, da se angažirajo za sprejem konkretnih ukrepov in aktivnosti, s katerimi se
bodo stališča in opredelitve iz Dolgoročnega programa ekonomske stabilizacije, posebej separata o zaposlovanju, uresničevali v praksi.
- da naj bodo udeleženci tega družbenega dogovora tudi
samoupravne interesne skupnosti za zaposlovanje republik in
avtonomnih pokrajin. Ta predlog ni bil sprejet, zato ker so
predmet tega družbenega dogovora, temelji skupne politike,
udeleženec dogovora pa med drugim tudi Zveza skupnosti za
zaposlovanje Jugoslavije, v okviru le-te pa skupnosti za zaposlovanje republik in pokrajin obravnavajo in sprejemajo stališča o vprašanjih, ki so posebnega pomena in imajo tako
možnost, da vplivajo na utrjevanje in izvajanje skupne politike
zaposlovanja.
- da se v družbeni dogovor vključi določba, s katero bi se
prikazovale obveznosti republik in pokrajin glede zaposlovanja delovno sposobnega prebivalstva po panogah in dejavnostih. izraženo v odstotkih. To ni bilo sprejeto zaradi tega, ker
ni v skladu s sprejetim konceptom družbenega dogovora in
ker je to objektivno mogoče prikazovati v razvojnih planih in
programih družbenopolitičnih skupnosti.
- da se v dogovor vključi obveznost SIS za zaposlovanje,
pri katerih so nezaposleni uresničili pravico do materialnega
varstva, da refundirajo ustrezna sredstva SIS, na katere območju nezaposleni uveljavlja to pravico. To vprašanje je urejeno s samoupravnim sporazumom med zainteresiranimi SIS
za zaposlovanje.
- da vse SIS za zaposlovanje prikažejo stopnjo nezaposlenosti enotno oziroma število prijavljenih za zaposlitev, glede na
aktivno prebivalstvo.
Ta predlog ni bil sprejet, ker je vprašanje evidence in
statistike s področja zaposlovanja urejeno z zakonom o evidencah na področju dela. Če se oceni, da je treba prikazovati
stopnjo nezaposelnosti na predložen način, je potrebno spremeniti ali dopolniti omenjeni zakon.
5. Udeleženci v sklepanju družbenega
dogovora
Izhajajoč iz sklepov Zveznega zbora Skupščine SFRJ, ki se
nanašajo na sklenitev družbenih dogovorov (Ur. list SFRJ, št.
49/79) morajo biti udeleženci navedenega družbenega dogovora Zvezni zbor Skupščine SFRJ in skupščine republik in
skupščine avtonomnih pokrajin.
Da bi opredelili politiko zaposlovanja in zagotovili njeno
uresničevanje na osnovi dolgoročnega programa ekonomske
stabilizacije, je nujno angažirati vse družbene sile in predvsem delegatske skupščine. Ker sodi po določbah ustave
SFRJ (281. in 285. člen) urejanje določenih vprašanj s področja zaposlovanja v pristojnost Zveznega zbora Skupščine
SFRJ, mora biti tudi le-te udeleženec v sklepanju tega družbenega dogovora.
Urejanje največjega števila vprašanj s tega področja, kot
tudi njihovo izvajanje, sodi v pristojnost republik in avtonomnih pokrajin, zato je predlagano, da so le-te udeleženke pri
sklepanju družbenega dogovora.
Upoštevajoč, da so za opredelitev in izvajanje politike zaposlovanja zainteresirani vsi dejavniki v družbi, in da je zato
potrebno nujno zagotoviti najširšo družbenopolitično akcijo,
je predlagano, da so udeleženci pri sklepanju družbenega
doqovora tudi:
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- Svet Zveze sindikatov Jugoslavije,
- Gospodarska zbornica Jugoslavija,
- Zvezna konferenca SZDLJ,
- Zvezna konferenca Zveze socialistične mladine Jugoslavije,
- Zadružna zveza Jugoslavije,

- Zveza samoupravnih skupnosti z zaposlovanje Jugoslavije,
- Zveza samoupravnih interesnih skupnosti usmerjenega
izobraževanja Jugoslavije.
Beograd, 27. 6. 1984

SKUPŠČINA SFRJ
ZBOR REPUBLIK IN POKRAJIN
PREDLOG
o

DRUŽBENEGA DOGOVORA

pogojih organiziranja in skupnega

financiranja mednarodnih
prireditev v Jugoslaviji
Predsedniku Skupščine SR Slovenije
LJUBLJANA
Tovariš predsednik,
v prilogi vam pošll/arno beseciilo Predloga Družbenega
dogovora o pogojih organiziranja in skupnega financiranja mednarodnih športnih tekmovanj v Jugoslaviji, ki/e bil
oblikovan 12. julija letos na sestanku predstavnikov podpisnikov tega Družbenega dogovora.
Na podlagi 124. člena Ustave Socialistične federativne
republike Jugoslavije, Skupščina Socialistične federativne
republike Jugoslavije, Skupščina socialistične republike
Bosne in Hercegovine, Sabrasnje socialistične republike Makedonije, Skupščina socialistične republike Slovenije.
Skupščina socialistične republike Srbije, Sabor socialistične republike Hrvatske, Skupščina socialistične republike Črne gore, Skupščina socialistične avtonomne pokrajine Vojvodine, Skupščine socialistične avtonomne pokrajine Kosovo, Zvezna konferenca Socialistične zveze delovnega ljudstva Jugoslavije in Zveza ze, telesno kulturo Jugoslavije sklenejo
Družbeni dogovor
o pogojih organiziranja in skupnega
financiranja mednarodnih športnih tekmovanj
v Jugoslaviji
1. ćien
Udeleženci Družbenega dogovora o pogojih organiziranja
•in skupnega financiranja mednarodnih športnih tekmovanj v
Jugoslaviji (v nadaljnjem besedilu dogovor) soglašajo, da
določijo, katera mednarodna športna tekmovanja in pod katerimi pogoji je mogoče organizirati v Jugoslaviji in jih skupaj
financirati.
2. člen
Udeleženci dogovora sogiašajo, da se v Jugoslaviji organizirajo in skupaj financirajo tista mednarodna športna tekmovanja, ki prispevajo k celotnemu razvoju in popularizaciji
športa ter telesne kulture v Jugoslaviji
in imajo družbenoekonomski ter politični pomen za SFR,.:
3. č!<an
Udeleženci dogovora soglašajo, da je mogoče skupaj
financirati naslednja mednarodna športna tekmovanja:
1. olimpijske igre (letne in zimske)
2. mediteranske igre
3. univerziade (letne in: zimske)
4. svetovno prvenstvo v eni ali več. športnih panogah
5. evropska prvenstva
* Prevedeno v strokovni in;;..' SKuji
v-tf Slovenije
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športnih

(ESA-263)*
Prosimo vas, če bi vaša Skupščina, po možnosti že na
julijskih sejah, najkasneje pa do 28. septembra letos, uvrstila Predlog omenjenega dogovora na dnevni red zaradi
njegovega sprejemanja. Prosimo vas tudi, da po sprejemu
dogovora o tem obvestite Zbor republik in pokrajin.
Predsednik Zbora republik in pokrajin
Skupščine SFRJ
ttfilivoje Stijovič
4. člen
Udeleženci dogovora soglašajo, da kandidaturo za organizacijo mednarodnega športnega tekmovanja iz 3. člena tega
dogovora predloži športna zveza Jugoslavije mednarodni
športni federaciji, in sicer po predhodnem mnenju Zveze za
telesno kulturo Jugoslavije in s soglasjem vseh udeležencev
dogovora.
Udeleženci dogovora soglašajo, da mora kandidat za
organizatorja mednarodnega športnega tekmovanja, ob zahtevi za pridobitev soglasja udeležencev dogovora, predložiti
tudi elaborat, ki mora vsebovati vse vidike športne, ekonomske in družbenopolitične upravičenosti organiziranja mednarodne športne prireditve v Jugoslaviji, kakor tudi predračun
celotnih stroškov tega tekmovanja.
Elaborat mora vsebovati predvsem naslednje podatke:
a kdo so kandidati za organiziranje mednarodne prireditve;
b) kdaj in kje bi potekala mednarodna prireditev;
c) razloge za predlaganje organiziranja mednarodne prireditve;
č kako bi potek mednarodnega tekmovanja vplival na nadaljnji razvoj in uveljavljanje telesne kulture ter dotične
športne panoge mesta, regije ali območja, kjer prireditev
poteka, kakor tudi nasploh v SFRJ;
d) napoved uvrstitve in rezultatov, ki bi jih dosegli jugoslovanski športniki;
.
e) ali sodi potek mednarodne prireditve med del politike
razvoja posamezne športne panoge v naši državi:
f) vpliv odvijanja mednarodne prireditve na nadaljnji razvoj
mednarodnih vezi in sodelovanja ter uveljavitve jugoslovanskeaa športa;
.
g)^ materialno podlago mednarodnega tekmovanja (navesti
je treba obstoječe objekte, objekte ki jih je treba zgraditi,
njihovo zmogljivost, prometne zveze in drugo),
h) finančni plan in program mednarodnega tekmovanja
(prihodki in odhodki v dinarskih in tujih plačilnih sredstvih,
kakor tudi njihove vire) s pismenim jamstvom, da so predvidena lastna sredstva za financiranje;
i) zneske sredstev, ki jih morajo v celotnih stroških zagotoviti organizacija, ki vlaga kandidaturo za organiziranje mednarodne prireditve in drugi udeleženci dogovora v obliki participacije;
.
. ,
j) obveznost organizatorja mednarodne prireditve za izločitev sredstev, ki bi se uporabila za priprave jugoslovanskih
športnikov,
poročevalec

k) kdo so bili dosedanji organizatorji mednarodnih tekmovanj in katere države vse nameravajo vložiti kandidaturo za
organiziranje mednarodnega tekmovanja, z našimi ocenami
možnosti za organiziranje predlaganega tekmovanja oziroma
srečanja.
5. člen
Udeleženci dogovora soglašajo, da mora kanidat za
organizatorja mednarodnega športnega tekmovanja leto pred
vložitvijo kandidature začeti postopek za pridobitev soglasja
vseh udeležencev dogovora.
Udeleženci dogovora se strinjamo, da odločimo o predlogu
za organiziranje mednarodnega športnega tekmovanja najkasneje v roku 90 dni od dneva vložitve zahteve.
6. člen
Udeleženci dogovora soglašajo, da pri financiranju mednarodnega športnega tekmovanja iz 3. člena tega dogovora,
poleg organizatorja in republike oziroma avtonomne pokrajine, v kateri je mesto gostitelj, sodelujejo federacija, druge
republike in avtonomne pokrajine do 15 odstotkov predračunske vrednosti stroškov graditve športnih objektov, predvidenih v mednarodnih pravilih, ki so neposredno namenjeni
prireditvi in brez katerih se prireditev ne more organizirati, in
stroškov organizacije prireditve.
Predračun odhodkov je treba poslati pristojnemu zveznemu
organu v roku, ki je določen za sestavo osnutka predračuna
federacije, da bi o tem predlogu dala svoje mnenje tudi
ustrezna telesa Skupščine SFRJ."
7. člen
Udeleženci dogovora soglašajo, da se za vsako mednarodno športno tekmovanje iz 3. člena tega dogovora, s posebnim družbenim dogovorom republik, avtonomnih pokrajin in
federacije, določi višina njihovega deleža pri financiranju in
viri financiranja.

I. Ustavna podlaga za sklenitev Družbenega
dogovora
Pravna podlaga za sklenitev tega Družbenega dogovora je
124. člen Ustave Socialistične federativne republike Jugoslavije.

8. člen
Udeleženci dogovora soglašajo, da ima pri organiziranju
in financiranju mednarodnega športnega tekmovanja iz 3.
člena prednost organizator iz republike oziroma avtonomne
pokrajine, ki doslej ni uresničila solidarnosti drugih republik
in avtonomnih pokrajin pri financiranju mednarodne športne
prireditve ter za katere obstojajo dograjeni športni objekti.
9. člen
Udeleženci dogovora soglašajo, da se določbe tega
dogovora uporabljajo tudi za športna tekmovanja, ko je
skupni organizator oziroma gostitelj iz dveh ali več republik
oziroma avtonomnih pokrajin.
10. člen
Dogovor je sklenjen, ko ga sprejmejo pristojni organi in
podpišejo pooblaščeni predstavniki vseh udeležencev tega
dogovora.
11. člen
/
Dogovor začne veljati osmi dan po dnevu objave v Uradnem
. ocd i
Beograd, 16. julija 1984
za Skupščino SFRJ
za Skupščino SR BiH
a Sobranje SR Makedonije
za Skupščino SR Slovenije
za Skupščino SR Srbije
za Sabor SR Hrvatske
za Skupščino SR črne gore
za Skupščino SAP Vojvodine
za Skupščino SAP Kosovo
za Zvezno konferenco SZDL Jugoslavije
za Zvezo za telesno kulturo Jugoslavije

I. Ocena stanja na področju, ki se ureja z
Družbenim dogovorom in cilji Družbenega
dogovora
V zadnjih letih so bile v Jugoslaviji organizirane številne
mednarodne športne prireditve (26 v letih 1980 in 1981).
Organiziranje teh manifestacij terja finančna sredstva za potek prireditev in za športne objekte, saj so za to priložnost
preurejeni, včasih pa organiziranje teh prireditev zahteva tudi
gradnjo novih športnih objektov. Organizatorji tekmovanj v
glavnem pokrivajo največji del teh stroškov, kadar pa gre za
velike športne prireditve mednarodnega pomena, se skoraj
praviloma zahteva tudi sodelovanje drugih SR, SAP in federacije pri financiranju teh manifestacij.
Na sejah Medrepubliškega komiteja za področje financ je
bilo v postopku usklajevanja stališč SR in SAP o predloženih
družbenih dogovorih za financiranje 36. Svetovnega prvenstva v namiznem tenisu, ki je bilo leta 1981 v Novem Sadu, in
XIV. Zimskih olimpijskih igrah, ki so bile leta 1984 v Sarajevu,
poudarjeno, da je treba opredeliti merila, kdaj ima organizator
pravico zahtevati solidarnost drugih SR in SAP pri financiranju prireditve.

katere vrste športnih prireditev je mogoče financirati, kdo,
kdaj in pod katerimi pogoji da lahko pobudo za sklenitev
dogovora o sodelovanju drugih SR, SAP in federacije pri
financiranju mednarodne športne manifestacije.
Na seji Medrepubliškega komiteja za finančno področje je
10. julija 1981 predstavnik republiškega sekretariata za finance SR Slovenije poudaril, da Skupščina SR Slovenije ne
bo obravnavala predlogov družbenih dogovorov o organiziranju in financiranju Zimskih olimpijskih iger, dokler niso določena merila za financiranje mednarodnih športnih manifestacij. Ob tem predlogu se je predstavnik Zveznega sekretariata
za finance obvezal, da bo sekretariat pripravil Osnutek Družbenega dogovora o merilih sodelovanja SR in SAP pri financiranju mednarodnih športnih tekmovanj v Jugoslaviji.
Zvezni sekretariat za finance je v predvidenem roku (14. avgusta 1981) predložil predosnutek dogovora o skupnem organiziranju in financiranju mednarodnih športnih tekmovanj
republiškim in pokrajinskim sekretariatom za finance, da bi
dala svoja mnenja in pripombe.
V Skupščini SFRJ je bilo na seji Zbora republik in pokrajin
1. oktobra 1981 zastavljeno naslednje delegatsko vprašanje:
»Ali imamo v Jugoslaviji merila za organiziranje mednarodnih
športnih prireditev, ki potekajo v naši državi, in kdo odloča o
njihovi smotrnosti ter upravičenosti.«
Odgovor na omenjeno delegatsko vprašanje je Zvezni sekretariat za finance poslal ZIS novembra leta 1981. V odgovoru je bilo poudarjeno, da je v postopku sprejem Družbenega dogovora o pogojih organiziranja in skupnega financiranja mednarodnih športnih tekmovanj v Jugoslaviji.

III. Razlogi za sklenitev Družbenega dogovora
Predstavniki SR in SAP so v delovni skupini, ki je maja 1981.
leta pripravila nove predloge družbenih dogovorov za financiranje 36. Svetovnega prvenstva v namiznem tenisu, Novi Sad
leta 1981, in XIV. Zimskih olimpijskih iger, Sarajevo leta 1984,
predlagali oblikovanje meril za financiranje mednarodnih
športnih manifestacij, ki morajo opredeliti: katere panoge in

IV. Temeljna načela Družbenega dogovora
Po dosedanji praksi pri organiziranju in financiranju mednarodnih športnih prireditev (v družbenih dogovorih o organiziranju in financiranju: VIII. Mediteranskih iger leta 1979 v
Splitu, 36. Svetovnega prvenstva v namiznem tenisu leta 1981
v Novem Sadu in XIV. Zimskih olimpijskih iger leta 1984 v
Sarajevu - Uradni list SFRJ, št. 58/76 in 47/78, 26/83, 57/83)
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mesto gostitelj in republika oziroma avtonomna pokrajina,
kjer je prireditev, pokrivata okoli 85 odstotkov celotnih stroškov graditve športnih objektov in organiziranja ter poteka
prireditve, druge SR, SAP in federacija pa krijejo do 15 odstotkov teh stroškov.
V. Udeleženci Družbenega dogovora
Ob upoštevanju, da se s tem Družbenim dogovorom predpisujejo pogoji za organiziranje in uvajajo merila za financiranje
mednarodnih športnih tekmovanj v Jugoslaviji, na podlagi
katerih bodo sprejeti posebni družbeni dogovori oziroma
samoupravni sporazumi, s katerimi se bodo prevzemale konkretne materialne obveznosti za več let v breme družbenopolitične skupnosti, je predlagano, da so udeleženci dogovora:
- Skupščina socialistične federativne republike Jugoslavije,
skupščine republik in skupščini avtonomnih pokrajin,
- Zvezna konferenca Socialistične zveze delovnega ljudstva
Jugoslavije,
- Zveza za telesno kulturo Jugoslavije.
VI. Sredstva za udeležbo pri dogovarjanju in
izvajanju Družbenega dogovora
Za udeležbo pri dogovarjanju in izvajanju tega Družbenega
dogovora niso potrebna posebna finančna sredstva iz proračuna fedefacije.
Na podlagi 24. člena, ob upoštevanju 3. odstavka 13. člena
Zakona o financiranju federacije, se v proračunu federacije
zagotavljajo dopolnilna sredstva za financiranje določenih
nalog družbenih organizacij na ravni federacije, ki so v interesu uresničevanja funkcij federacije, če ni dovolj sredstev za
izpolnitev teh nalog iz lastnih prihodkov organizacij. Na ta
način se pokrivajo stroški mednarodne dejavnosti na področju telesne kulture Jugoslavije, in sicer preko Zveze za
telesno kulturo Jugoslavije.
.VII. Obrazložitev posameznih določb
Družbenega dogovora
1. člen predpisuje, da bodo udeleženci s tem dogovorom
določili pogoje za organiziranje mednarodnih športnih tekmovanj v Jugoslaviji in njihovo skupno financiranje.
2. člen predpisuje, da je treba pri organiziranju mednarodnih športnih prireditev upoštevati njihov športni, ekonomski
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in politični pomen za Socialistično federativno republiko Jugoslavijo.
3. člen taksativno našteva mednarodna športna tekmovanja, ki jih je mogoče skupaj financirati.
4. člen kot pogoj za predložitev kandidature športne organizacije mednarodni športni federaciji zahteva pozitivno mnenje in ocene Zveze organizacij za telesno kulturo Jugoslavije
in soglasje vseh udeležencev Družbenega dogovora, elaborat
o vseh vidikih upravičenosti prirejanja tega mednarodnega
tekmovanja, kakor tudi pismeno jamstvo, da je z lastnimi
sredstvi zagotovljenih 85 odstotkov celotnih potrebnih sredstev.
5. člen določa rok za sprožitev postopka za pridobitev
soglasja in določa rok za sklepanje o predlogu za organiziranje mednarodnih športnih tekmovanj.
6. člen določa najvišji odstotek (15 odstotkov), ko lahko
druge republike, avtonomni pokrajini in federacija sodelujejo
pri financiranju stroškov graditve športnih objektov in stroškov financiranja posameznega športnega tekmovanja v Jugoslaviji.
OPOMBA: Predstavnik Skupščine SR Slovenije, ki je imela
pripombe k 7. členu Osnutka Družbenega dogovora je pogojno podprl usklajeni tekst tega člena. Opozoril je, da bo
obvestil Republiško skupščino o skupnem stališču drugih
udeležencev pri dogovarjanju ker nima pooblastila, da bi
umaknil to pripombo. Skupščina SR Slovenije je namreč
predlagala spremembo 7. člena, tako da bi sofinanciranje
veljalo le za stroške organiziranja prireditve, ne pa tudi za
celotne stroške, ki zajemajo tudi graditev športnih objektov.
Končno stališče o tem vprašanju bo Skupščina SR Slovenije
sprejela na seji 25. julija letos.
7. člen predpisuje, da bo za vsako mednarodno tekmovanje
v Jugoslaviji sprejet poseben dogovor, ki bo določil višino
deleža (do 15 odstotkov) in vire financiranja.
8. člen predpisuje, da imajo pri skupnem organiziranju
oziroma financiranju mednarodnih športnih tekmovanj prednost organizatorji iz republike oziroma avtonomne pokrajine, ki doslej ni uresničila solidarnosti drugih SR in SAP, in če
so za prireditve že na voljo dograjeni športni objekti.
9. člen predvideva, da se določbe tega dogovora uporabljajo tudi za športna tekmovanja, kjer sta skupni organizator
dve ali več republik oziroma avtonomnih pokrajin.
10. in 11. člen vsebujeta določbe splošnega značaja.
Sekretar
dr. Miladin Stevanovič, l.r.
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Izdaiata Skuoščina'sR Slovenije in Skupščina SFRJ • Uredniški odbor glasila Skupščine SR Slovenije: Silva Jereb (predsednica), Ilija Bregar Marko Herman Gojmir Komar,
MatanKotoF^KutaT^naz Lutač, Dušan Merhar, Gregor Moder. Vili Pšeničny, Boža Smagur. Vid štempihar, Andri.a Vlahovič Janez Zaje n Mar,ar' Gogala govorniuredn™^ManlnG^ala Nasiov uredništva: Skupščina SR Sloveni|e, L,ubl,ana, Subičeva 4, telefon (061) 217-123» Uredniški <x!bor gto, la Skupščme SFRJ,
Rjmko Diukić (Dredsednik) dr. Trajče Grujoski, Milibor Jovanovič, Milenko Lojič, Janez Lukač, Slavica Marković, Zija Novobrdalija. Huso Radončič Irena Uszodi, Boris
Stetenovski Aleksandar Vuiin Zoran Miškovič in Teodor Olič - Glavni in odgovorni urednik: Teodor Olič-Naslov uredništva: Skupščina SFRJ, Beograd Trg Marksa i Engelsa
13, telefon (011) 334-149 • Tisk ČGP Delo Cena posameznega izvoda 5 oziroma 10 dinarjev - Letna naročnina 120 dinarjev - Žiro račun: Skupščina SR Slovenije, Ljubljan ,
50100-845-50204 - Naročninske zadeve: telefon (061) 219-914

