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SKLIC SEJ ZBOROV SKUPŠČINE
SR SLOVENIJE, 18. septembra 1985

- Seje Z4ora združenega dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije so sklicane za
sredo, 18. septembra 1985.
- Zbor združenega dela, Zbor občin in Družbenopolitični
zbor bodo obravnavali:
- predlog dolgoročnega plana SR Slovenije za obdobie od
leta 1986 do leta 2000 (ESA 673);
- osnutek srednjeročnega družbenega plana Jugoslavije
za obdobje 1986-1990 (ESA 767);
- uresničevanje splošne ljudske obrambe in določenih
nalog družbene samozaščite v obdobju 1981-1984 (ESA
733);
- predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o
pospeševanju skladnejšega regionalnega razvoja v SR Sloveniji (ESA 702);
- predlog periodičnega delovnega načrta Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije za IV. trimesečje 1985 (ESA 764).
Zbor združenega dela in Zbor občin bosta obravnavala:
- predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o ureditvi določenih vprašanj s področja varnosti
železniškega prometa (ESA 760);
- osnutek zakona o spremembi zakona o določitvi virov
sredstev za financiranje zveznih blagovnih rezerv (ESA 755);
- osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o
zagotovitvi sredstev za financiranje programa graditve jugoslovanskega dela železniške proge Titograd-Skader v letih
1982, 1983 in 1984 (ESA 757);
- predlog zakona o ratifikaciji pogodbe med Socialistično
federativno republiko Jugoslavijo in Poljsko ljudsko republiko
o izogibanju dvojnemu obdavčenju dohodka in premoženja
(ESA 766);
'
- predlog odloka o valorizaciji katastrskega dohodka (ESA
765).
Zbor združenega dela bo obravnaval tudi:
- osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o
varstvu pri delu (ESA 483);
- osnutek zakona o uporabi dela primarne emisije za
časovno premostitev pritekanja sredstev za odpravo posledic
potresa, ki je leta 1983 prizadel območje Kopaonika (ESA
758);
- predlog za sklenitev družbenega dogovora o zagotovitvi
dela sredstev za financiranje delovnega programa Jugoslovanskega centra za teorijo in prakso samoupravljanja
»Edvard Kardelj« v Ljubljani, z osnutkom družbenega dogovora (nadaljevanje obravnave) (ESA 711).
Vsi trije zbori imajo na dnevnem redu še:
- volitve in imenovanja;
- pobude, predloge in vprašanja delegatov oziroma družbenopolitičnih organizacij.

PREGLED SEJ ZBOROV SKUPŠČINE
SR SLOVENIJE, 24. julija 1985
Delegati Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije so na skupnem
zasedanju poslušali:
- ekspoze Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije k poročilu Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije o uresničevanju
družbenega in ekonomskega razvoja SR Slovenije v letu 1985,
ki ga je podal predsednik Izvršnega sveta Skupščine SR
Slovenije Dušan Šinigoj;
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- uvodno besedo Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije k
poročilu o pripravi osnutka dogovora o temeljih družbenega
plana SR Slovenije za obdobje 1986-1990, ki jo je podal
podpredsednik Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije
Janez Bohorič.
Zbor združenega dela in Zbor občin sta sprejela:
- ugotovitve, stališča in sklepe ob obravnavi poročila Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije o uresničevanju družbnega in ekonomskega razvoja SR Slovenije v letu 1985;
- ugotovitve in sklepe ob obravnavi poročila Izvršnega
sveta Skupščine SR Slovenije o pripravi osnutka dogovora o
temeljih družbenega plana SR Slovenije za obdobie
1986-1990;
- ugotovitve, priporočila in sklepa ob obravnavi poročila
Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije o izvajanju zakona o
varstvu kmetijskih zemljišč pred spreminjanjem namembnosti;
- predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o prekrških.
Družbenopolitični zbor Skupščine SR Slovenije je ob
obravnavi poročil in predloga za izdajo zakona sprejel stališča.
Zbor združenega dela, Zbor občin in Družbenopolitični
zbor so sprejeli:
- sklep ob obravnavi osnutka zakona o republikah in avtonomnih pokrajinah, ki se štejejo za gospodarsko manj razvite
v obdobju od 1986. do 1990. leta;
- sklep ob obravnavi osnutka zakona o sredstvih Sklada
federacije za kreditiranje hitrejšega razvoja gospodarsko
manj razvitih republik in avtonomnih pokrajin v obdobiu od
1986. do 1990. leta;
- sklep ob obravnavi osnutka zakona o spremembah in
dopolnitvah zakona o Skladu federacije za kreditiranje hitrejšega razvoja gospodarsko manj razvitih republik in avtonomnih pokrajin;
- sklep ob obravnavi osnutka zakona o dopolnilnih sredstvih republikam in avtonomnim pokrajinam za obdobie od
1986. do 1990. leta;
- ugotovitve, stališč in sklepe ob obravnavi uresničevanja
družbenoekonomskih odnosov in samoupravne organiziranosti v samoupravnih interesih skupnostih materialne proizvodnje;
- predlog za izdajo zakona o dopolnitvah zakona o volitvah
in delegiranju v skupščine, z osnutkom zakona;
- predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o volitvah in odpoklicu delegatov za Zbor republik in
pokrajin Skupščine SFR Jugoslavije, z osnutkom zakona.
V nadaljevanju razprave o zakonski ureditvi področja ekonomskih odnosov s tujino je Zbor združenega dela sprejel
sklep, Zbor občin je kot zainteresirani zbor sprejel stališča in
predloge, Družbenopolitični zbor pa je sprejel stališča.
Zbor združenega dela in Zbor občin sta sprejela tudi:
- sklep o obravnavi pobude za povečanje regresa za
umetna gnojila za drugo polletje 1985. leta;
- sklep ob obravnavi pobude za sklenitev družbenega
dogovora o zagotovitvi sredstev za regres za umetna gnojila
in za sredstva za varstvo rastlin v obdobju 1986-1990 ter o
pogojih in načinu uporabe teh sredstev;
- predlog zakona o spremembi zakona o proračunu Socialistične republike Slovenije za leto 1985;
- predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o strokovnih naslovih, z osnutkom zakona;
- predlog za izdajo zakona o spremembah zakona o
posebnem republiškem davku od prometa proizvodov in od
plačil za storitve ter o načinu, po katerem občani in zasebne
pravne osebe obračunavajo in plačujejo davek od prometa
proizvodov in storitev, z osnutkom zakona;
- sklep ob obravnavi predloga za sklenitev družbenega
dogovora o zagotovitvi dela sredstev za financiranje delovnega programa Jugoslovanskega centra za teorijo in prakso
samoupravljanja »Edvard Kardelj« v Ljubljani, z osnutkom
družbenega dogovora;
- sklep ob obravnavi predloga Atletske zveze Jugoslavije
za organizacijo evropskega prvenstva v atletiki 1990. leta;
poročevalec

- sklep ob obravnavi predloga Judo zveze Jugoslavije za
rganizacijo prvenstva Evrope v judu 1986. leta;
- predlog odloka o soglasju k samoupravnemu sporaumu o spremembah in dopolnitvah samoupravnega sporazuma o ustanovitvi Samoupravne interesne skupnosti za
jeste Slovenije in spremembam in dopolnitvam statuta Samoipravne interesne skupnosti za ceste Slovenije.
!bor združenega dela pa je sprejel tudi:
- ugotovitve, stališča in predloge ob obravnav; poročila
Gospodarske zbornice Slovenije o združevanju dela in sredstev za hitrejši razvoj gospodarsko manj razvitih republik in
SAP Kosovo v letih 1981 -1984 z oceno združevanja sredstev
letu 1985;
- sklep ob obravnavi poročila o uresničevanju aktivnosti,
ti jih je leta 1984 sprejela Skupščina SR Slovenije o pospešeiem izvrševanju temeljnih usmeritev za organiziranje in razvoj zunanjetrgovinske mreže in zunanjetrgovinskih kadrov
loma in v tujini.
/si trije zbori so sprejeli še:
- predlog odloka o izvolitvi predsednika, podpredsednika
in članov Komisije Skupščine SR Slovenije za varstvo člove<ovega okolja:
■
- za predsednika komisije je bila izvoljena Božena Ostrorrinik
- za podpredsednika dr. Avguštin Lah
- za člane: Marjan Ašič, Robert Čeme, Ivan Fabjan, Peter
Jaklič, Boris Jurakovič, Elizabeta Kacl-Ličen, Fedja Klavora,
Jure Perko, Jože Raušl, Jože Sintič, Miloš Vengust, Aleksander Vukovič, Mirko Zupan.
- predlog odloka o izvolitvi sodnikov Sodišča združenega dela SR Slovenije; za sodnika Sodišča združenega
dela SR Slovenije, ki je v delovnem razmerju pri tem
sodišču, je bila izvoljena Ana Oeisinger; za sodika Sodišča
združenega dela SR Slovenije, ki ni v delovnem razmerju pri
tem sodišču, je bil izvoljen dr. Anton Skobir.
- predlog odloka o izvolitvi sodnika Višjega sodišča v
Kopru; za sodnika tega sodišča je bil izvoljen Jan Zobec.
- predlog odloka o izvolitvi sodnikov Višjega sodišča v
Mariboru; za sodnika tega sodišča sta bila izvoljena Marija
Souvent-Ferenčak in Franc Križman.
Družbenopolitični zbor pa je sprejel še:
- predlog odloka o razrešitvi in izvolitvi člana Odbora za

Na sejah zborov so razpravljali
Zbor združenega dela:
Terezija Donko, Jože Skornšek, Slobodan Jovanovič,
Boško Vugrinec, Rudi Kropivnik, Franc Lobnik, Stanko
Kaube, Tone Ferenc, Jordan Blaževič, Janko Veler, Viktor
Ptičar, Vladimir Ščeglovski, Vesna Mladenovič, Jurij Premelč,
Jordan Blaževič, Jurij Pirš, Marko Bule, Simon Cerne, Marko
Vraničar, Boris Liebr, Bojan Praznik, Vinko Gobec, Janko
Maček, Emil Tomažič, Inge Krunič, Cvetka Selšek, Miran
Potrč, Franc Žebovec, Nevenka Murn, Franci Pivec, Metka
Roksandič, Erik Vrenko, Romana Logar;
Zbor občin:
Vida Šavli, Andrej Centrih, Nevenka Lesar, Rajko Orešnik,
Franc Dežman, Zvonko Perlič, Janez Zeleznik, Mirko Kambic,
Rajmund Korenč, Mirko Bitenc, Grozdan Sinigoj, Franc Forštnarič, Cvetka Selšek, Janez Kocijančič, Andrej Briški, Alojz
Donža, Franjo Križmančič, Just Poropat, Jože Globačnik,
Angelca Vrebrijak, Lojze Senegačnik, Tomo Kipa, Rozika Jeznik, Tine Zorič, Gorazd Mazej, Rudi Sepič, Janez Komel;
Družbenopolitični zbor:
Ludvik Zaje, Vika Potočnik, Jože Sintič, Štefan Korošec,
Silva Jereb, Marija Aljančič, Erno Eory, Dino Pucei^ Ciril
Zlobec, Milisav Jankovič, Milivoj Samar, Peter Toš, Cvetka
Selšek, Lojze Janko, Igor Križman, Miran Potrč, Anton Vratuša, Milan Kneževič.
Pisne razprave so oddali:
- delegati iz skupin delegatov za Zbor združenega dela iz
posameznih okolišev in dejavnosti: Nova Gorica, Slovenska
Bistrica, Celje, Ljubljana Vič-Rudnik, Litija, Maribor-Rotovz,
Kranj, Lendava, Ravne na Koroškem.
družbenopolitični sistem in Odbora za družbenoekonomske
odnose Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije:
- v Odboru za družbenopolitični sistem je bila dolžnosti
članice razrešena Saša Ragoš, za članico tega odbora pa
izvoljena Dušanka Weiss;
- v Odboru za družbenoekonomske odnose je bil dolžnosti člana razrešen Brane Florjančič, za člana tega odbora pa
izvoljen Željko Cigler.

SKLEPI, STALIŠČA IN PRIPOROČILAZBOROV SKUPŠČINE SRS

ST/KLIŠČE
Družbenopolitičnega zbora skupščine SR Slovenije ob obravnavi poročila o
uresničevanju družbenega in ekonomskega razvoja SR Slovenije v letu 1985
Družbenopolitični zbor Skupščine SR
Slovenije je ob obravnavi poročila o
uresničevanju družbenega in ekonomskega razvoja SR Slovenije v letu 1985
na podlagi 72. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije na seji, dne 24. julija
1985 sprejel naslednja
STALIŠČA
1. Družbenopolitični zbor ugotavlja,
da poročilo, ki temelji na poglobljeni
analizi stanja, dobro prikazuje gospodarska gibanja v prvih mesecih letošnjega
leta. Ne podaja pa dovolj konkretno oceno izvajanja in učinkov posameznih dogovorjenih aktivnosti in ukrepov.
Ofenzivno zastavljenih resolucijskih ciljev glede rasti proizvodnje, izvoza, odpravljanja vzrokov inflacije in ustvarjanja
poročevalec

dohodka v prvih mesecih leta ne uresničujemo v celoti. To zaostruje razvojne in
proizvodne probleme, poglablja težave
na področju porabe in zlasti zmanjšuje
možnosti za z resolucijo predvideno razreševanje problemov. Ob takšnih gibanjih se tudi ne uveljavljata vloga in položaj delavca kot osnovnega nosilca odločanja o družbeni reprodukciji. Ob tem pa
zbor meni, da kljub slabšim rezultatom v
prvem polletju ni potrebno spreminjati
usmeritev in nalog iz resolucije, oziroma
sprejetih aktivnosti za njihovo uresničevanje, potrebno pa je uresničiti dogovorjene aktivnosti in ekonomske ukrepe. Se
zlasti to velja za omejevanje delovanja
vzrokov inflacije, ki kot skupni imenovalec vseh negativnosti Sproti razvrednotuje napore delavcev, delovnih ljudi in občanov. Ob tem pa zbor še posebej opo-

zarja, da je protiinflacijska politika lahko
uspešna le, če jo izvajamo v okviru celovitega uresničevanja ciljev dolgoročne
stabilizacije gospodarstva in je podprta z
ekonomsko politiko v širši in ožji družbenopolitični skupnosti.
2. Za doseganje dogovorjenih rezultatov na področju ekonomskih odnosov s
tujino je nujno učinkovito izvajanje politike realnega tečaja dinarja. To, in pa zagotavljanje sredstev za kreditiranje izvoza pod ugodnejšimi pogoji, sta osnovna
motivacijska faktorja za usmerjanje v izvoz. Poleg tega je potrebno omogočiti
uvoz opreme, ki bo zagotovila posodabljanje in izboljševanje proizvodnje za izvoz. K dolgoročni večji usmeritvi na konvertibilni izvoz pa lahko poleg ustreznih
sistemskih rešitev pripomorejo dolgoročneje zasnovani mehanizmi ekonomske
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politike, ki bodo temeljili na ekonomskih
kriterijih.
3. Povečevanje obsega in izboljšanje
kvalitativnih rezultatov proizvodnje sta
nujna pogoja za doseganje drugih resolucijskih ciljev v letošnjem letu. Zato je
potrebno oceniti, kje so razlogi za slabše
rezultate v proizvodnji in jih z ekonomskimi ukrepi ter družbenopolitično aktivnostjo odpravljati na vseh ravneh, posebno skrb pa posvetiti programski in kadrovski prenovi v združenem delu. Nadaljevati je potrebno s procesom modernizacije gospodarstva in v okviru ustvarjenega dohodka zagotavljati potrebno materialno osnovo za to. Vsaka naložba mora ustrezati dogovorjenim kriterijem.
4. Zbor ugotavlja, da rast osebnih do-

hodkov v prvih mesecih letošnjega leta v
mnogih organizacijah in skupnostih ni v
skladu z rezultati gospodarjenja z družbenimi sredstvi; zato je treba v organizacijah in občinah podrobno in celovito
obravnavati ter z uresničevanjem selektivnosti v odvisnosti od doseženih rezultatov, zagotoviti dinamično prilagajanje
osebnih dohodkov dogovorjeni politiki
delitve na tak način, da bodo delavci motivirani za boljše rezultate dela.
Na področju skupne porabe bo možno
reševati probleme, zlasti pa usklajevati
materialni položaj delavcev v družbenih
dejavnostih z delavci v gospodarstvu, le v
soodvisnosti z uresničevanjem zastavljenih ciljev v proizvodnji in ustvarjanju dohodka ter z nadaljnjo krepitvijo odnosov

svobodne menjave dela. Samoupravne
interesne skupnosti naj preverijo izvajanje programov in uskladijo prispevne
stopnje v okviru resolucijsko dogovorjenih usmeritev. Poleg tega naj upoštevajo
nujnost zmanjševanja zaostajanja osebnih dohodkov na tistih področjih, kjer je
to največje ter nujnost izvajanja dodatno
dogovorjenih nalog, ki jih navajata poročilo in ekspoze Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije.
Visoka rast inflacije zahteva poleg že
sprejetih ukrepov za zagotavljanje socialne varnosti upokojencev, učencev in študentov ter prejemnikov socialnih pomoči
in nadomestil osebnih dohodkov nujno
sprotno
sprejemanje
selektivnih
ukrepov.

UGOTOVITVE, STALIŠČA IN SKLEPI
Skupščine SR Slovenije ob obravnavi poročila o uresničevanju družbenega in
ekonomskega razvoja SR Slovenije v letu 1985
Skupščina SR Slovenije je na sejah
Zbora združenega dela in Zbora občin
dne 24. julija 1985 ob obravnavi poročila
o uresničevanju družbenega in ekonomskega razvoja SR Slovenije v letu
1985 ob upoštevanju stališč Družbenopolitičnega zbora na podlagi 255. člena
poslovnika Skupščine SR Slovenije
sprejela tele
UGOTOVITVE, STALIŠČA IN
SKLEPE
l.
Skupščina SR Slovenije sprejema poročilo o uresničevanju družbenega in
ekonomskega razvoja SR Slovenije v letu
1985 skupaj z ekspozejem Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije. Pri tem ugotavlja, da predloženo poročilo skupaj z
analizo izvajanja resolucije o uresničevanju srednjeročnega plana v letu 1985 realno prikazuje sedanje gospodarsko stanje. Podatki kažejo, da se nekatera negativna gibanja iz prvega četrtletja letošnjega leta še nadaljujejo, nekatera pa se
celo poslabšujejo. Vse to velja tudi za
ključna področja družbene reprodukcije,
saj izvozna aktivnost ne narašča po predvideni stopnji, stopnja gospodarske rasti
ne dosega planirane, stopnja inflacije in
rast cen presegata predvidevanja, ob padanju kvalitativnih dejavnikov razvoja pa
se slabšajo tudi finančni rezultati v organizacijah združenega dela, ki se kažejo v
naraščajočih izgubah in čedalje večji nelikvidnosti. Po menju skupščine vse to
pomembno zožuje možnosti za uresničitev glavnih ciljev in nalog, opredeljenih v
resoluciji za letošnje leto. Zato morajo vsi
nosilci družbenega planiranja vložiti
maksimalne napore in aktivnosti za uresničitev najpomembnejših resolucijskih
ciljev, kar morajo spremljati in spodbujati
tudi ukrepi tekoče ekonomske politike.
Uresničitev nalog iz letošnje resolucije je
namreč podlaga in pogoj za opredelitev
ustrezne politike v srednjeročnih družbenih planih za obdobje 1986-1990.
Sprememba sedanjih neugodnih gibanj je osnovna naloga gospodarske aktivnosti do konca letošnjega leta, pri če4

mer pa je treba vse napore usmeriti k
doslednemu in odgovornemu izvajanju
sprejetega programa za uresničevanje
resolucijskih usmeritev in to na vseh ravneh od organizacij združenega dela prek
republike do federacije. Skupščina ocenjuje, da bo le tako možno doseči večjo
rast družbenega proizvoda, kar bo omogočilo postopno zaustavljanje nadaljnjega upadanja osebnih dohodkov ter sredstev za zadovoljevanje skupnih in splošnih potreb, hkrati pa oblikovati tak obseg
investicijskih sredstev, ki bo zagotavljal
določena vlaganja, modernizacijo in nadomeščanje iztrošene opreme.
II.
Za izboljšanje sedanjih gospodarskih
gibanj, ki v primerjavi z usmeritvami in
cilji iz letošnje resolucije niso dovolj
spodbudna, je po oceni Skupščine SR
Slovenije potrebno:
- po panogah in v organizacijah zdru ženega dela analizirati stanje, oceniti
vzroke za pešanje proizvodnje in sprejeti
ukrepe za spreminjanje takšnega stanja.
Pri tem je potrebno posebno pozornost
posvetiti problemom trženja in odnosu
do prilagajanja proizvodnje potrebam
domačega in tujega trga. Pri tem se morajo aktivirati predvsem poslovodni delavci na ta način, da rešitev za probleme
prodaje iščejo tam, kjer je to omejevalni
faktor za rast proizvodnje v smislu večjega vključevanja prodaje blaga v izvoz, saj
ni pričakovati oživljanja konjunkture na
domačem trgu;
- na področju ekonomskih odnosov s
tujino dosledno uveljaviti politiko realnega tečaja dinarja, realizirati dogovorjene
izvozne spodbude in s kreditno-monetarno politiko krepiti izvoz na konvertibilna
območja. V tem smislu naj Izvršni svet
Skupščine SR Slovenije in delegacija
Skupščine SR Slovenije v Zboru republik
in pokrajin Skupščine SFRJ opozorita na
neuresničevanje temeljnih spodbujevalnih mehanizmov sprejete tekoče ekonomske politike na področju ekonomskih odnosov s tujino in s tem povezanim
zaostajanjem rasti proizvodnje. Samo na
tej podlagi je namreč možno pričakovati

in zahtevati izboljšanje oskrbe za izvoz,
povečevanje kvalitete blaga in storitev
namenjenih izvozu, kar vse bo povečalo
konkurenčno sposobnost domačih organizacij združenega dela na tujih trgih,
oživljalo proizvodnjo in zmanjševalo zaloge;
- na vseh ravneh povečati aktivnosti
za preprečevanje krepitve monopolnega
položaja ekonomsko neupravičenega
povečevanja cen brez upoštevanja objektivnih pogojev in okoliščin, predvsem
povsod tam, kjer se zaloge blaga pomembno povečujejo, prodaja pa upada.
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije naj s
tem v zvezi pospeši tudi aktivnost za operacionalizacijo predpisov, ki preprečujejo monopolno obnašanje organizacij
združenega dela na tržišču;
- na področju odpravljanja največjih
žarišč izgub okrepiti in pospešiti aktivnosti, ki izhajajo iz dosedanjih usmeritev
Skupščine SR Slovenije ob obravnavi
problematike izgub. Še posebej natančno je treba analizirati vzroke za novo
nastale izgube. Hkrati je nujno v vsaki
sredini analizirati uresničevanje sanacijskih programov in jih z ozirom na sedanje gospodarsko stanje dopolniti, da bi
na ta način do konca leta zmanjšali izgube;
- v organizacijah združenega dela, Izvršnem svetu skupščine SR Slovenije in
Gospodarski zbornici Slovenije oceniti
razloge za občutna odstopanja od ciljev,
opredeljenih z letošnjo resolucijo, predvsem na področju uveljavljanja kvalitetnih dejavnikov gospodarjenja, saj so zaradi slabih rezultatov v nevarnosti cilji
glede rasti družbenega proizvoda in na
njih zasnovana politika delitve. Zato je
treba sprejeti aktivnosti, ki bodo hkrati
omogočale tudi zadovoljivo razreševanje
problemov na področju splošne, skupne
in osebne porabe, pri čemer pa ni možna
poraba izven okvira realno razpoložljivega dohodka. Na ta način bodo ustvarjeni
pogoji za naložbeno politiko v letu 1986
in s tem dana osnova za strukturno prilagajanje gospodarstva do leta 1990 potrebam domačega in tujega trga;
- pri oblikovanju sredstev za osebne
poročevalec

dohodke je potrebno krepiti njihovo stimulativno vlogo za boljše gospodarjenje
in zato vztrajati na njihovi neposredni
odvisnosti od rezultatov gospodarjenja
in zlasti še uveljavljanja kvalitativnih dejavnikov, ne pa od monopolnega položaja na trgu in dvigovanja cen. Pri tem je
potrebno upoštevati tudi globalno soodvisnost osebne porabe s skupno in splošno porabo ter uresničevati politiko postopnega zmanjševanja razlik v osebnih
dohodkih med gospodarstvom in negospodarstvom. V sleherni organizaciji
združenega dela pa je potrebno analizirati uresničevanje te politike in v primerih
odstopanja od nje takoj ukrepati, da se ta
gibanja dinamično uskladijo z začrtano
politiko. Za to so odgovorni izvršni sveti
občinskih skupščin in Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. Nadaljevati je treba s
politiko oblikovanja rasti sredstev skupne in splošne porabe v odvisnosti od rasti
dohodka ter v tem okviru s selektivnim
prilagajanjem prispevnih stopenj razreševati tekoče usklajevanje socialnih prejemkov, upoštevanje tudi vpliv življenj-

skih stroškov pri najbolj ogroženem delu
prebivalstva in najbolj kritičnih disproporcev pri sredstvih za osebne dohodke
v posameznih družbenih dejavnostih;
— zaostriti odgovornost za uresničevanje usmeritev Skupščine SR Slovenije na
področju kmetijstva, pri čemer je treba v
celoti zagotoviti materialne pogoje, da
bo preprečeno zmanjševanje obsega
kmetijske proizvodnje, zlasti živinoreje.
Pri tem je treba zagotoviti realno razmerje med cenami vhodnih materialov (gnojila, semena, goriva) in med cenami kmetijskih pridelkov. Poleg tega je treba kadrovsko okrepiti pospeševalno službo in
jo primerno stimulirati za delo;
— učinkoviteje odpravljati onesnaževanje okolja in zaostriti kazensko odgovornost krivcev za nastale ekološke incidente!
— na področju stanovanjske izgradnje
poiskati vse možne poti, vključno s spremembo usmeritev in ciljev kreditno-monetarne politike, za izvedbo programa
stanovanjsko-komunalne izgradnje;

- na področju zaposlovanja zaostriti
vprašanja ponovne krepitve negativnih
tendenc večjega zaposlovanja manj kvalificiranih delavcev;
- v družbenih dejavnostih jasno konkretizirati programe in subjekte, ki te programe izvajajo. Hkrati pa naj operacionalizirajo in izvedejo dodatne ukrepe, ki jih
je predložil Izvršni svet v svojem ekspozeju v Skupščini SR Slovenije dne 24. 7.
1985.
III.
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije naj
v septembru 1985 pripravi pregled osnovnih kazalnikov gospodarskega razvoja za osem mesecev letošnjega leta. Ob
predložitvi osnutka resolucije za leto
1986 pa naj Izvršni svet Skupščine SR
Slovenije prikaže predvidena gospodarska gibanja do konca leta s prvo oceno
za leto 1986 in skupaj z Gospodarsko
zbornico Slovenije predloži tudi program
aktivnosti za krepitev kvalitetnih proizvodnih dejavnikov.

Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije ob obravnavi poročila o
pripravi osnutka dogovora o temeljih družbenega plana SR Slovenije za obdobje
1986-1990
Družbenopolitični zbor Skupščine SR
Slovenije je ob obravnavi poročila o pripravi osnutka dogovora o temeljih družbenega plana SR Slovenije za obdobje
1986-1990 na podlagi 72. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije na seji,
dne 24. julija 1885 sprejel naslednja
STALIŠČA
1. Zbor ugotavlja, da poročilo ustrezno
prikazuje potek priprav na sprejem dogovora o temeljih plana in opredeljuje pro-

bleme, ki se pojavljajo v zvezi s sprejemom dogovora in jih bo potrebno v nadaljnji temeljiti razpravi in usklajevanju
razrešiti. Zbor meni, da je potrebno intenzivno nadaljevati s samoupravnim
sporazumevanjem in dogovarjanjem, saj
bo le na tak način možno v planske akte
vnesti tiste naloge, za katere se bodo
nosilci planiranja zavezali in tudi zagotovili pogoje za njihovo izvedbo.
2. Razpoložljiva sredstva za naložbe v
naslednjem srednjeročnem obdobju so
manjša od vseh načrtov, ki se v tem tre-

nutku kažejo. Zato bo nujno pri obravnavi vseh projektov dosledno upoštevati
dogovorjene kriterije. Potrebno se bo samoupravno dogovoriti, kolikšen delež
sredstev lahko namenimo za gospodarsko infrastrukturo in družbene dejavnosti, kolikšen delež pa bo gospodarstvo
usmerjalo za nujno modernizacijo in prestrukturiranje. Pri posameznih naložbah,
ki niso širšega družbenega pomena, je
treba proučiti možnosti, da se za njihovo
izvedbo na podlagi ekonomske motivacije pridobi sredstva neposredno zainteresiranih organizacij in občanov.

Skupščine SR Slovenije ob obravnavi poročila Izvršnega sveta Skupščine SR
Slovenije o pripravi osnutka dogovora o temeljih družbenega plana SR Slovenije
za obdobje 198&-1990
_ __
Skupščina SR Slovenije je na seji
Zbora združenega dela in Zbora občin
dne 24. julija 1985, ob obravnavi poročiIs Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije o pripravi osnutka dogovora o temeljih družbenega plana SR Slovenije
za obdobje 1986-1990 na podalgi 255.
člena poslovnika Skupščine SR Slovenije, ob upoštevanju stališč Družbenopolitičnega zbora, sprejela naslednje
UGOTOVITVE IN SKLEPE:
l.
Skupščina SR Slovenije ugotavlja, da
je Izvršni svet Skupščine SR Slovenije v
poročilu o pripravi osnutka dogovora o
temeljih družbenega plana SR Slovenije
za obdobje 1986-1990 na ustrezen način
poročevalec

predstavil dosedanji potek priprav za
sprejem tega dogovora, zato skupščina
sprejema poročilo Izvršnega sveta skupaj
z uvodno besedo.
Priprave in postopek nastajanja dogovora kažejo, da se uresničujeta tako časovni, kot tudi organizacijski okvir, v katerem mora biti pripravljen ta pomemben
družbeni planski dokument. Posebnega
pomena pri tem je po mnenju skupščine
tudi to, da Izvršni svet Skupščine SR Slovenije oziroma iniciativni odbor v dosedanji pripravi dogovora uspešno konkretizirata razvojne usmeritve, ki izhajajo iz
smernic za pripravo družbenega plana
SR Slovenije za obdobje 1986-1990, iz
osnutka dolgoročnega plana SR Slovenije in iz smernic za pripravo družbenega
plana Jugoslavije.

Skupščina prav tako ugotavlja, da je v
poročilu Izvršnega sveta Skupščine SR
Slovenije na jasen in pregleden način
prikazana osnovna problematika, kjer se
pričakujejo problemi v procesu nadaljnjega usklajevanja.
Pri tem ko skupščina pozitivno ocenjuje prikaz vsebinske problematike, zajete
v poročilu izvršnega sveta, pa ugotavlja,
da zaradi sedanjih negativnih gibanj v
gospodarstvu naše republike, še posebej
pa v gospodarstvu celotne Jugoslavije,
ne more mimo nadaljnjega zaostrovanja
in še temeijitejše selekcije naložbene dejavnosti na kriterijih, ki jih ponuja poročilo izvršnega sveta. To še posebej velja za
naložbeno dejavnost v gospodarsko infrastrukturo, Skupščina ocenjuje, da je
nesprejemljivo, da bi zaradi ponujenih

potreb in želja oziroma že selekcioniranih potreb v naložbe v gospodarsko infrastrukturo v višini 28 odstotkov sedaj
planiranih razpoložljivih sredstev, prišli v
položaj, da bi preostala sredstva za neposredne in produktivne gospodarske naložbe zagotavljala zgolj enostavno reprodukcijo v našem gospodarstvu. Na ta način se po mnenju Skupščine SR Slovenije rušijo osnovne vsebinske usmeritve
nadaljnjega družbenoekonomskega razvoja, kot so tehnično-tehnološka prenova slovenskega gospodarstva in z njim
povezan prehod na proizvodnjo, ki bo
•temeljila na kvalitativnih proizvodnih dejavnikih, kar prispeva k izrazitejši in cenovno učinkovitejši izvozni usmerjenosti
našega gospodarstva. Skupščina meni,
da bi z odstopom od takšne selektivne
usmeritve v naložbeni dejavnosti postavili pod vprašaj cilj postopne odprave inflatornih procesov, kvalitativne rasti obsega
proizvodnje, postopne normalizacije zu-

nanje likvidnosti Jugoslavije in izvoznouvoznega ravnotežja slovenskega gospodarstva.
II.
1. Na podlagi teh ugotovitev skupščina nalaga Izvršnemu svetu Skupščine SR
Slovenije, da v okviru iniciativnega odbora nadaljuje s pripravo sprejema dogovora v skladu s prikazano organizacijo dela
ter na podlagi vsebinskih usmeritev, ki
izhajajo iz poročila izvršnega sveta.
2. Skupščina SR Slovenije poziva vse
nosilce planiranja, da pospešijo svoje aktivnosti pri pripravi planskih dokumentov
za obdobje 1986-1990 ter se tako aktivno
vključijo v dograjevanje in usklajevanje
dogovora.
3. Skupščina SR Slovenije nalaga Izvršnemu svetu, da še nadalje vztraja v
razdelavi in popolnem upoštevanju nakazanih kriterijev za celotno naložbeno dejavnost, zlasti za kapitalno intenzivno de-

javnost in za gospodarsko infrastrukturo.
4. Skupščina SR Slovenije nalaga izvršnemu svetu, da v nadaljevanju priprave predloga dogovora vztraja na zaostrovanju selekcije naložb v gospodarsko infrastrukturo v tem smislu, da se njihov
delež približa četrtini celotne planirane
vrednosti razpoložljivih sredstev v naložbeno dejavnost na eni strani ter da se
zavzema za dosledno prilagajanje naložbenih dejavnostih v negospodarsko realnim možnostim na drugi strani.
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije naj
o pripravah predloga dogovora o temeljih družbenega plana SR Slovenije za
obdobje 1986-1990 in o odprtih vprašanjih, ki se bodo pri tem pojavila, sproti
obvešča Skupščino SR Slovenije. Izvršni
svet naj predloge iz razprav na sejah zborov posreduje pododborom za posamezna področja dejavnosti, potencialni nosilci pa naj se prek svojih aktivnosti vključijo v oblikovanje nalog v dogovoru.

STALIŠČA
Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije ob obravnavi poročila o
izvajanju zakona o varstvu kmetijskih zemljišč pred spreminjanjem namembnosti
Družbenopolitični zbor Skupščine SR
Slovenije je ob obravnavi poročila o izvajanju zakona o varstvu kmetijskih zemljišč pred spreminjanjem namembnosti na seji, dne 24. julija 1985, na podlagi
72. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije sprejel naslednja
STALIŠČA
1. Druženopolitični zbor ocenjuje, da je
zakon o varstvu kmetijskih zemljišč pred
spreminjanjem namembnosti vplival na

hitrejšo izdelavo in sprejemanje prostorskih delov družbenih planov posameznih
občin in delno prispeval k boljšemu gospodarjenju s kmetijskimi zemljišči. Ob
tem zbor poudarja, da bo, ob že sprejetem zakonu o urejanju prostora, potrebno s predvidenimi spremembami zakona
o kmetijskih zemljiščih še bolj konkretizirati varstvo kmetijskih zemljišč pred
spreminjanjem namembnosti.
2. Kljub ustrezni normativni ureditvi varovanja kmetijskih zemljišč pa se v občinah ob sprejemanju dolgoročnih planov

ponovno povečujejo zahteve po izrabi
kmetijskih zemljišč v druge namene. Zato
je treba za spoštovanje dogovorjene zemljiške politike poleg ustreznih predpisov tudi z bolj organizirano in učinkovito
družbenopolitično aktivnostjo spodbuditi zavest o nujnosti varovanja kvalitetnih
kmetijskih zemljišč kot neobnovljive naravne dobrine in zagotoviti izvajanje zakonov, ki urejajo to področje. Učinkovitejši nadzor pri varovanju kmetijskih zemljišč mora v okviru pristojnosti zagotoviti tudi republika.

UGOTOVITVE; PRIPOROČILA IN SKLEPI
Skupščine SR Slovenije ob obravnavi poročila o izvajanju zakona o varstvu
kmetijskih zemljišč pred spreminjanjem namembnosti
Skupščina SR Slovenije je na sejah Zbora združenega dela in Zbora občin dne
24. julija 1985 obravnavala poročilo o
izvajanju zakona o varstvu kmetijskih
zemljišč pred spreminjanjem namembnosti ter upoštevaje stališča Družbenopolitičnega zbora na podlagi 255. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije
sprejela
UGOTOVITVE, PRIPOROČILA
IN SKLEPE
I.
Skupščina SR Slovenije ugotavlja, da
je uresničevanje zakona o varstvu kmetijskih zemljišč pred spreminjanjem namembnosti prispevalo k izboljšanju gospodarjenja z zemljišči, hkrati pa je pospeševalno vplivalo na pripravo in sprejemanje prostorskih sestavin družbenih
planov občin. Določena prisila je tako
preprečila nadaljevanje stihije na področju razpolaganja z zemljišči, zlasti tistimi, ki so temelj proizvodnje hrane. Tu6

di na ta način se je utrjevalo spoznanje o
nujnosti dolgoročnega varstva kmetijskih zemljišč kot najpomembnejšem elementu narodnega bogastva, s katerim je
treba najbolj racionalno gospodariti.
Kljub dokaj restriktivnim določbam zakona in kljub nekaterim izjemam v zakonu pa skupščina ugotavlja, da se trend
zmanjševanja obsega kmetijskih zemljišč
ni zaustavil, saj je bilo pred sprejemom
zakona dokončno opredeljeno za pozidavo precej zemljišč. Poleg tega pa so
bile ponekod izjeme precej širše uveljavljenje, premalo pa je bilo iskanja alternativnih lokacij za že izdelane in potrjene
zazidalne načrte.
Iz gradiva, ki ga je predložil Izvršilni
odbor Zveze kmetijskih zemljiških skupnosti Slovenije tudi izhaja, da pri pripravi
prostorskih sestavin dolgoročnih planov
občin načrtovalci premalo spoštujejo zakonske določbe glede varstva kmetijskih
zemljišč, saj se za nekmetijsko rabo namenja prevelik obseg tistih zemljišč, ki so
bila z družbenimi plani za sedanje sred-

njeročno obdobje na podlagi zakona trajno namenjena za kmetijsko proizvodnjo
in katerih namembnost se ne bi smelo
spreminjati, razen zares izjemoma, kot to
dovoljuje zakon. Skupščina tudi ugotavlja, da imajo pri pripripravi prostorskih
sestavin družbenih planov kmetijske zemljiške skupnosti premalo odločujočo
vlogo, čeprav skrb za ohranitev kmetijskega zemljišča ne bi smela sloneti le na
interesu kmetijstva. Poleg tega tudi slaba
obdelanost zemljišč negativno vpliva na
njihovo varstvo pred pozidavo.
Skupščina nadalje ugotavlja, da odškodnina za spremembo namembnosti ni
odvračala investitorjev, da bi gradili na
kvalitetnem kmetijskem zemljišču, saj so
ta strošek enostavno dodali investicijskim stroškom.
Velik razkorak je po mnenju skupščine
na področju evidenc o kmetijskih zemljiščih, kamor sodijo podatki statistike,
zemljiških knjig, zemljiških skupnosti in
upravnih organov. Skupščina poudarja,
poročevalec

da je poenotenje tovrstnih podatkov za
pripravo nadaljnjih ukrepov nujno.
II.
Skupščina SR Slovenije meni, da je za
ohranitev zemljišč za kmetijsko proizvodnjo potrebno, da:
- občinske skupščine čimprej obravnavajo predloženo poročilo Izvršnega
sveta skupaj z ugotovitvami stanja Izvršilnega odbora Zveze kmetijskih zemljiških
skupnosti Slovenije. Pri tem naj tudi ocenijo stanje na svojem območju, kar je še
posebej nujno v občinah, katerih plani
niso bili usklajeni z zakonom;
- občinske skupščine obvezno zagotovijo sodelovanje kmetijskih zemljiških
skupnosti v vseh fazah pripravljanja dolgoročnih planov. Hkrati je treba nadalje-

vati z usklajevanjem interesov in nameravanih posegov na prvem območju kmetijskih zemljišč. Pri tem je treba še v večji
meri poiskati alternativne rešitve za pozidavo na slabši kvaliteti zemljišč;
- samoupravne interesne skupnosti
materialne proizvodnje v večji meri
usklajujejo svoje interese po gradnji infrastrukturnih objektov republiškega pomena z nosilci zemljiške politike v občinah;
- Izvršni svet naj zagotovi, da bodo
pristojni republiški upravni organi dosledno opravili naloge iz 48., 49. in 50.
člena zakona o urejanju prostora;
- Zavod SR Slovenije za statistiko,
kmetijske zemljiške skupnosti, zemljiške
knjige in občinski upravni organi naj čimprej poenotijo evidence glede obsega in
strukture kmetijskih zemljišč;

- Izvršni svet naj oceni višino sedanje
odškodnine za spremembo namembnosti kmetijskih zemljišč, pri čemer naj se
tudi zavzema, da se le-ta valorizira v skladu s splošnim gibanjem cen oziroma tako, da bo tudi odškodnina silila investitorje k pozidavi slabše kvalitete zemljišč.
III.
Skupščina SR Slovenije sprejema poročilo Izvršnega sveta o izvajanju zakona
o varstvu kmetijskih zemljišč pred spreminjanjem namembnosti skupaj s sklepnimi ugotovitvami. Hkrati pa tudi sprejema ugotovitve stanja varstva kmetijskih
zemljišč pri pripravi dolgoročnih planov
občin in stališča Izvršilnega odbora Zveze kmetijskih zemljiških skupnosti Slovenije.

UGOTOVITVE, STALIŠČA IN SKLEPI
Skupščine SR Slovenije ob obravnavi gradiva Gospodarske zbornice Slovenije
»Nekatera vprašanja uresničevanja družbenoekonomskih odnosov in
samoupravne organiziranosti v samoupravnih interesnih skupnostih materialne
proizvodnje<<
Skupščina SR Slovenije je na sejah
Zbora združenega dela, Zbora občin in
Družbenopolitičnega zbora dne 24. 7.
1985 obravnavala gradivo Gospodarske
zbornice Slovenije »Nekatera vprašanja
uresničevanja
družbenoekonomskih
odnosov in samoupravne organiziranosti v samoupravnih interesnih skupnostih materialne proizvodnje« ter v skladu z 255. členom poslovnika Skupščine
SR Slovenije, sprejela
UGOTOVITVE, STALIŠČE
IN SKLEPE
l.
Skupščina ugotavlja, da predstavlja
gradivo Gospodarske zbornice Slovenije
ustrezno podlago za obravnavo nekaterih vprašanj uresničevanja družbenoekonomskih odnosov in samoupravne organiziranosti v samoupravnih interesnih
skupnostih materialne proizvodnje in ga
sprejema kot osnovo za nadaljnje aktivnosti.
Skupščina ugotavlja, da kljub doseženim rezultatom v samoupravnem razreševanju mnogih vprašanj, pomembnih za
funkcioniranje in razvoj gospodarske infrastrukture in prispevkov, ki so ga k temu dale samoupravne interesne skupnosti materialne proizvodnje, v praksi obstaja še veliko slabosti, ki preprečujejo,
da bi se samoupravne interesne skupnosti uveljavile kot mesto resničnega dogovarjanja uporabnikov in izvajalcev v zadovoljevanju njihovih potreb in usklajevanja interesov glede delovanja in razvoja ter skupnem načrtovanju razvoja teh
dejavnosti, načinu opravljanja teh dejavnosti in uresničevanju posebnega družbenega interesa. Družbenoekonomski
odnosi v samoupravnih interesnih skupnostih materialne proizvodnje se uveljavljajo prepočasi, v zaostrenih gospodarskih razmerah v zadnjih letih pa celo nazadujejo.
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Skupščina tudi ugotavlja, da ni bilo
zadostne pripravljenosti in aktivnosti, da
bi uporabniki in izvajalci v okviru samoupravnih interesnih skupnosti materialne
proizvodnje sprejeli in določili standarde
in normative za proizvode in storitve, merila za oblikovanje cen, pogoje in merila
za vračanje sredstev, prednosti in ugodnosti združevalcev sredstev ter druge
oblike in načine vračanja združenih sredstev v okviru njihovega sodelovanja.
Na razvoj samoupravnih družbenoekonomskih odnosov po načelih svobodne
menjave dela v teh dejavnostih pa je zaviralno vplivalo še vedno prevladujoče državno urejanje ključnih pogojev gospodarjenja in poslovanja kot je administrativno določanje cen, ukrepi ekonomske
politike, ki niso motivirali delavcev v organizacijah združenega dela, izvajalcev
in uporabnikov za samoupravno urejanje
odnosov v tekoči kot razširjeni reprodukciji. Zaradi prepočasnega uveljavljanja
družbenoekonomskega položaja delavcev v organizacijah združenega dela, izvajalcih in uporabnikih, da odločajo o
pogojih in rezultatih dela in razvoja v
dejavnostih gospodarske infrastrukture,
v samoupravnih interesnih skupnostih
materialne prizvodnje še ni dovolj zaživel
delegatski sistem in delegatski odnosi. K
temu pa je deloma prispevala tudi ne
vedno najustreznejša samoupravna interesna organiziranost v teh dejavnostih, ki
je predvsem posledica prepodrobnega
normiranja v zakonih za posamezne dejavnosti in ni odraz celovitosti interesov
delavcev, delovnih ljudi in občanov za
učinkovito urejanje odnosov v teh dejavnostih.
Skupščina ugotavlja, da je treba še nadalje krepiti samoupravno odločanje delavcev v združenem delu o funkcioniranju in razvoju dejavnosti s področja gospodarske infrastrukture, ki je bistven
element v uresničevanju ustavnega položaja delavcev, da odločajo o pogojih,

sredstvih in rezultatih svojega dela. Tako
odločanje na področjih gospodarske infrastrukture je še posebnega pomena
glede na to, da ta predstavlja neobhoden
pogoj za proizvodnjo, življenje in standard delavcev, delovnih ljudi in občanov
ter bistveno osnovo za celoten družbeni
razvoj.
II.
1. V postopkih samoupravnega in družbenega planiranja je potrebno odločitve
o investicijskih programih najprej uskladiti v samoupravnih interesnih skupnostih materialne proizvodnje in med njimi.
Planski akti posamezne samoupravne interesne skupnosti morajo vsebovati posamezne programe, finančne obveznosti
za uresničitev posameznega programa,
rok izvedbe posameznega projekta in način združevanja sredstev.
Družbeni plani naj opredelijo globalna
razmerja razporejanja dohodka in v tem
okviru delež sredstev za razširjanje materialne osnove gospodarske infrastrukture.
Zbori združenega dela skupščin družbenopolitičnih skupnosti v postopkih
planiranja opravijo presojo skladnosti
načrtovanih ciljev razvoja v dejavnostih
gospodarske infrastrukture s splošnimi
cilji družbenega razvoja ter z realnimi
materialnimi možnostmi in dolgoročnimi
interesi združenega dela.
V postopku oblikovanja planskih aktov
samoupravnih interesnih skupnosti materialne proizvodnje je potrebno zagotoviti, da bodo obveznosti za delovanje in
razvoj dejavnosti gospodarske infrastrukture postale vsebina temeljev planov temeljnih organizacij združenega dela, kar naj ima za posledico enkratno
odločanje delavcev z osebnim izjavljanjem o vseh izdvajanjih iz dohodka.
2. V dejavnostih gospodarske infrastrukture bo potrebno na vseh področjih,
kjer so podani dejanski pogoji, uveljaviti
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princip pridobivanja dohodka na podlagi
ekonomskih in tržnih zakonitosti. Zato je
potrebno ponovno preveriti in oceniti realnost obsega dejavnosti oziroma zadev
posebnega družbenega pomena.
Kjer delovanje tržnih zakonitosti ne
more biti edina podlaga za usklajevanje
dela in potreb in za vrednotenje delovnih
uspehov, pa se dohodek pridobiva po
načelih svobodne menjave dela. Cene
proizvodov in storitev naj oblikujejo izvajalci in uporabniki v odnosih svobodne
menjave dela in na podlagi strokovno
pripravljenih in skupno sprejetih standardov in normativov v skladu z dogovorjeno politiko cen. Cena proizvodov in storitev naj zagotavlja enostavno reprodukcijo. Postopoma naj se glede na naravo
določene dejavnosti in objektivne možnosti na posameznem področju v ceno
vključi tudi dogovorjeni del sredstev za
razširjeno reprodukcijo zlasti kadar gre
za prodajo proizvodov oziroma nudenje
storitev končnim porabnikom oziroma
potrošnikom. Sredstva za opravljene storitve oziroma dobavljene proizvode naj
se plačujejo izvajalcem na podlagi opravljenega dela oziroma izvršenega programa.
3. Sredstva za razširjeno reprodukcijo
v dejavnostih gospodarske infrastrukture
naj se praviloma zbirajo na podlagi interesnega združevanja sredstev uporabnikov za infrastrukturne objekte. Motiv
združevanja sredstev na tem področju
naj bo predvsem zagotovljena dobava
proizvodov in storitev in s tem boljši pogoji gospodarjenja in povečanja dohodka temeljnih organizacij združenega dela, ki so sredstva združila. Zato naj izvajalci in uporabniki v planskih aktih samoupravnih interesnih skupnosti materialne
proizvodnje določijo obseg, kvaliteto in
stalnost dobav proizvodov in storitev ter
prednosti in druge posebne pogoje dobav za uporabnike, ki združujejo za razvoj, kar naj opredelijo kot obliko in način
vračanja združenih sredstev in nadomestila za uporabo združenih sredstev. Za
uporabnike, ki sredstev za razvoj ne
združujejo, pa ti dogovorjeni pogoji menjave ne veljajo.
Obvezno združevanje sredstev naj se
predpiše le za financiranje tistih nujnih
potreb družbene reprodukcije, od katerih
je odvisno uresničevanje temeljnih ciljev
družbenega razvoja, ki jih določa družbeni plan SR Slovenije in kadar do tega
združevanja ne pride s samoupravnim
sporazumevanjem. Tudi v teh primerih
naj delavci pri urejanju medsebojnih odnosov upoštevajo, da so dobili povračilo
in nadomestilo za vložena sredstva s tem,
da imajo zagotovljene proizvode in storitve ter s tem boljše pogoje gospodarjenja.
Glede sredstev, ki so jih temeljne organizacije združevale na podlagi intervencijskih zakonov ali samoupravnih sporazumov o temeljih planov, pa se v njih niso
odpovedale vračilu teh sredstev in jih izkazujejo kot terjatve do organizacij združenega dela, ki so izvajalci na področjih
dejavnosti materialne proizvodnje posebnega družbenega pomena, se morajo
o teh sredstvih odločiti delavci v temeljnih organizacijah, upoštevajoč navedena stališča.
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Ustvariti je potrebno pogoje, da se za
zagotavljanje sredstev za razširjeno reprodukcijo v dejavnostih gospodarske
infrastrukture vzpodbudi vključevanje
sredstev občanov.
4. Za zagotovitev večje odgovornosti
pri najemanju in uporabi kreditov za investicije v infrasturkturne objekte je potrebno proučiti možnost, da bi domače
kredite neposredno najemale tudi organizacije združenega dela uporabnikov, ki
bodo te storitve in proizvode neposredno
koristile. Pri najemanju tujih kreditov pa
naj bi bili garanti tudi neposredni uporabniki teh storitev in proizvodov.
5. Sredstva za razširjeno reprodukcijo
naj se v dejavnostih gospodarske infrastrukture vplačujejo v skladu z dejanskimi začetki izgradnje investicijskih objektov in terminskim planom njihove izgradnje. Zato je potrebno izoblikovati ustrezne osnove za tak način plačevanja.
6. V zvezi z organiziranostjo samoupravnih interesnih skupnosti materialne
proizvodnje je potrebno, da v samoupravnih organizacijah in skupnostih materialne proizvodnje v okviru veljavne zakonodaje steče akcija za bolj racionalno
in prožnejše interesno organiziranje, tako v smeri organiziranja ene interesne
skupnosti za več dejavnosti kot tudi ene
interesne skupnosti za več občin. Kolikor
veljavna zakonodaja to ovira, je potrebno
z zakonskimi spremembami v večji meri
uveljaviti načelo fleksibilnosti pri oblikovanju interesnih skupnosti ter preseči
prakso, da se le-te oblikujejo v vseh okoljih po enotnem modelu ne glede na gospodarske možnosti, obseg teh dejavnosti, potrebe in interese ter druge posebnosti dejavnosti in območja. Organiziranost samoupravnih interesnih skupnosti
materialne proizvodnje je neposredno
vezana na družbenoekonomske odnose
in na interese posameznih področij ter
na odgovornost uporabnikov in izvajalcev za funkcioniranje in razvoj teh dejavnosti. Zato je potrebno način organiziranosti ocenjevati predvsem s teh vidikov.
Vsa prizadevanja za racionalizacijo organizacije samoupravnih interesnih skupnosti morajo prispevati k temu, da se
bodo praktične potrebe in interesi delovnih ljudi in občanov zadovoljevali uspešneje in učinkoviteje na podlagi krepitve
odločilne vloge delovnega človeka - samoupravlja/ca v razvoju samoupravnih
dohodkovnih odnosov.
Pri nadaljnjem izpopolnjevanju pravnega sistema, ob hkratnem upoštevanju
tudi ugotovitev, ki se pripravljajo v okviru
gradiva o kritični analizi funkcioniranja
političnega sistema socialističnega samoupravljanja in analize o uresničevanju
zakonodajne politike v republiki, bo treba glede na doseženo uveljavitev družbenoekonomskih odnosov na posameznih
področjih družbene reprodukcije v zakonih s tega področja urediti le temeljna
načela organizacije samoupravnih interesnih skupnosti. Obveznost združevanja
v samoupravne interesne skupnosti materialne proizvodnje naj se zakonsko
predpisuje samo za tiste dejavnosti materialne proizvodnje, ki so posebnega družbenega pomena in ne morejo funkcionirati brez širšega solidarnostnega združevanja sredstev. Pri nadaljnjem dograjeva-

nju tega sistema bo treba predvsem uveljaviti fukcionalni princip organiziranosti
v smislu dohodkovnega in tehnološkega
povezovanja v vseh tistih interesnih
skupnostih, v katerih se zadovoljujejo
skupne potrebe s ciljem povečanja produktivnosti in obsega poslovanja. Teritorialni princip pa v vseh tistih interesnih
skupnostih, v katerih se zadovljujejo potrebe družbenega in osebnega standarda.
7. Ponovno je treba preveriti ustreznost samoupravne organiziranosti izvajalskih organizacij združenega dela. Pri
tem je potrebno hkrati proučiti tudi
ustreznost že sklenjenih družbenih dogovorov o podrobnejši razčlenitvi meril
za uporabo v zakonu o združenem delu
določenih pogojev za organiziranje
TOZD in ustanavljanje delovnih organizacij ter njihovo združevanje v sestavljene
organizacije združenega dela. V dejavnostih, kjer pa taki družbeni dogovori niso
sklenjeni, pa je treba dati pobudo za njihovo sklenitev.
8. V samoupravnih interesnih skupnostih materialne proizvodnje je potrebno v
polni meri uveljaviti enakopravnost uporabnikov in izvajalcev pri sprejemanju
odločitev. Zato je potrebno jasno razmejiti upravljalske odločitve od strokovnih,
prav tako pa razmejiti strokovno delo od
administrativno-organizacijskega za potrebe organov samoupravnih interesnih
skupnosti. Preveriti je tudi treba organiziranost strokovnih služb samoupravnih
interesnih skupnosti in pri tem upoštevati izkušnje, ki so se pokazale kot učinkovite. Zato je treba nadaljevati s procesi
združevanja strokovnih služb samoupravnih interesnih skupnosti, za pripravo
in presojo strokovnih vprašanj pa v večji
meri angažirati institucije in organizacije,
ki se z njimi ukvarjajo v okviru svoje dejavnosti.
9. Enakopravnost uporabnikov pri
sprejemanju odločitev v samoupravnih
interesnih skupnostih materialne proizvodnje je odvisna tudi od usposobljenosti njihovih delegatov za opravljanje delegatske funkcije, možnosti dejanskega
odločanja in primernosti gradiv. Delegatom uporabnikov pa je potrebno zagotoviti tudi strokovno pomoč ustreznih strokovnih organizacij in upravnih organov
družbenopolitičnih skupnosti pri presoji
predlogov za odločanje. Še zlasti pa morajo zbori uporabnikov okrepiti nadzorno
funkcijo glede porabe sredstev pri izvajalcih.
10. Glede reševanja sporov iz družbenoekonomskih in drugih samoupravnih
razmerij je treba zavzeti prožnejše stališče v zvezi z ustanavljanjem posebnih sodišč združenega dela. Zakoni naj ne določajo obveze ustanavljanja takih sodišč.
Spore je treba razreševati predvsem prek
notranjih arbitraž in drugih samoupravnih sodišč, posebna sodišča združenega
dela pa ustanavljati le tedaj, kadar je njihova ustanovitev glede na obseg reševanja zadev smotrna in potrebna. Oceno o
tem morajo sprejeti samoupravno organizirani izvajalci in uporabniki v posamezni samoupravni interesni skupnosti,
ob upoštevanju objektivnih možnosti za
zagotovitev materialnih in drugih pogojev za delo teh sodišč.
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11. Z večjo fleksibilnostjo v zakonih bo
potrebno omogočiti, da se bodo delavci
združevali v samoupravnih interesnih
skupnostih materialne proizvodnje tudi
prek svojih delovnih organizacij, če to
predvidijo v samoupravnih sporazumih o
združitvi v delovno organizacijo, vendar
pod pogojem, da se združujejo v samoupravnih interesnih skupnostih materialne
proizvodnje zaradi zadovoljevanja skupnih potreb, ki so pomembne za povečanje produktivnosti dela za vse temeljne
organizacije združenega dela v okviru
delovne organizacije ter da delavci v samoupravnih sporazumih uredijo medsebojne odnose tako, da ne bo okrnjena
njihova neodtujljiva pravica, da odločajo
v svojih temeljnih organizacijah združenega dela o dohodku. V teh primerih bi
bilo treba tudi omogočiti, da funkcijo delegacije za samoupravne interesne skupnosti materialne proizvodnje opravlja tudi delavski svet delovne organizacije.
III.
1. Gospodarska zbornica Slovenije naj
v okviru svojih pravic, dolžnosti in odgovornosti nalog stalno spremlja razvoj
družbenoekonomskih odnosov v samoupravnih interesnih skupnostih materialne
proizvodnje in organiziranost izvajalcev
na teh področjih ter v okviru svojih pristojnosti predlaga ustrezne spremembe.
2. Vse samoupravne interesne skupnosti
materialne proizvodnje naj ugotovijo in
analizirajo uresničevanje sprejetih sklepov Skupščine SR Slovenije iz novembra
1980, ko je obravnavala gradivo o nadaljSKLEP
Zbora združenega dela
uresničevanju aktivnosti,
pospešenem izvrševanju
zunanjetrgovinske mreže

analizi funkcioniranja političnega sistema socialističnega samoupravljanja,
predlaga Skupščini SR Slovenije ustrezne spremembe zakonov s tega področja.
6. Samoupravne interesne skupnosti
naj predložijo tako planske akte kot tudi
druge akte, ki predstavljajo podlago za
izdvajanje sredstev iz dohodka organizacij združenega dela v odločanje delavcev
istočasno, tako da bodo ti lahko celovito
in sočasno odločali o vseh izdvajanjih iz
dohodka, Gospodarska zbornica Slovenije, medobčinske gospodarske zbornice
in splošna združenja sodelujejo pri
usklajevanju planskih aktov v samoupravnih interesnih skupnostih materialne
proizvodnje, izvršni sveti skupščin družbenopolitičnih skupnosti pa koordinirajo
aktivnosti samoupravnih interesnih
skupnosti za hkratno predložitev planskih aktov delavcem v organizacijah
združenega dela v odločanje.
7. Izvršni svet naj ponovno prouči status in vlogo kmetijskih zemljiških skupnosti.
IV.
Na podlagi predhodno opredeljenih
nalog posameznih nosilcev naj Izvršni
svet Skupščine SR Slovenije koordinira
njihovo uresničevanje in v sodelovanju s
SIS materialne proizvodnje in Gospodarsko zbornico Slovenije v letu 1986 poroča Skupščini SR Slovenije o uresničevanju sklepov in stališč Skupščine SR Slovenije h gradivu »Nekatera vprašanja
uresničevanja družbenoekonomskih odnosov in samoupravne organiziranosti v
SIS materialne proizvodnje.

skupščine SR Slovenije ob obravnavi poročila o
ki jih je leta 1984 sprejela Skupščina SR Slovenije o
temeljnih usmeritev za organiziranje in razvoj
in zunanjetrgovinskih kadrov doma in v tujini

Zbor združenega dela Skupščine SR
Slovenije je na svoji seji dne 24. julija
1985 ob obravnavi poročila o uresničevanju aktivnosti, ki jih je leta 1984 sprejela Skupščina SR Slovenije o pospešenem izvrševanju temeljnih usmeritev za
organiziranje in razvoj zunanjetrgovinske mreže in zunanjetrgovinskih kadrov
doma in v tujini na podlagi 255. člena
poslovnika Skupščine SR Slovenije
sprejel naslednji
sklep
1. Zbor združenega dela Skupščine SR
Slovenije sprejema poročilo o uresničevanju aktivnosti, ki jih je leta 1984 sprejela Skupščina SR Slovenije o pospešenem
izvrševanju temeljnih usmeritev za organiziranje in razvoj zunanjetrgovinske
mreže in zunanjetrgovinskih kadrov do-
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njem razvoju družbenoekonomskih odnosov v samoupravnih interesnih skupnostih materialne proizvodnje ter na podlagi ugotovitev, stališč in sklepov Skupščine SR Slovenije sprejmejo ukrepe in
aktivnosti za njihovo realizacijo.
3. Občine in samoupravne interesne
skupnosti materialne proizvodnje naj pripravijo analizo stanja na področju samoupravnih interesnih skupnosti materialne
proizvodnje in na tej osnovi naj pripravijo
lastno oceno stanja in aktivnosti za smotrejšo organiziranost v okviru možnosti,
ki jih daje veljavna zakonodaja: Istočasno
naj proučijo tudi organiziranost strokovnih služb samoupravnih interesnih skupnosti in če je potrebno, pripravijo predloge za smotrnejšo organiziranost. Če ocenijo, da je za prožnejšo in bolj racionalno
organiziranost ovira veljavna zakonska
ureditev, naj dajo pobudo za spremembo
zakonov.
4. Izvajalci s področja samupravnih interesnih skupnosti materialne proizvodnje in Gospodarska zbornica Slovenije
naj proučijo ustreznost organiziranosti
organizacij združenega dela s področja
materialne proizvodnje in po potrebi pripravijo predlog za njihovo spremembo.
5. Izvršni svet naj prouči posledice
predlaganih sprememb organiziranosti
samoupravnih interesnih skupnosti materialne proizvodnje v gradivu, ki bi jih leta imela na odnose med uporabniki in
izvajalci tako z interesnega vidika, vključno s financiranjem teh dejavnosti in ob
upoštevanju stališč Skupščine SR Slovenije ter ugotovitev iz gradiva o kritični

ma in v tujini.
2. Zbor ugotavlja, da je vrsta nalog na
tem področju že uresničena, del nalog pa
je v fazi proučevanja in usklajevanja, tako
da bodo predvidoma uresničene do konca letošnjega leta. Zbor zato podpira vse
aktivnosti za uresničitev sklepov Skupščine SR Slovenije iz leta 1984, še posebej pa podpira sklepne ugotovitve iz
predloženega poročila Izvršnega sveta
Skupščine SR Slovenije.
3. Zbor predlaga organizacijam združenega dela, ki so registrirane za zunanjetrgovinsko poslovanje, da v roku šestih mesecev preverijo smotrnost lastne
zunanjetrgovinske registracije; možnost
skupnega opravljanja zunanjetrgovinskih poslov z drugimi organizacijami
združenega dela, možnost skupnega
oblikovanja gospodarskih enot v tujini
ter se v splošnih združenjih v povezavi s

sekcijami dogovorijo za način in obliko
bodoče organiziranosti s ciljem večje
specializacije ter koordinacije nastopa.
Prav tako naj stalno preverjajo uspešnost
in ekonomičnost poslovanja ter izvozno
usmerjenost, ki jo dosegajo gospodarske
enote v tujini. Pri tem imajo posebno
vlogo in odgovornost Splošna združenja
in Gospodarska zbornica Slovenije, ki
morajo biti organizator in koordinator
dejavnosti organizacij združenega dela
pri preobrazbi zunanjetrgovinske mreže.
4. Koordinacijski odbor pri Izvršnem
svetu Skupščine SR Slovenije in Gospodarska zbornica Slovenije naj v skladu z
nalogami, opredeljenimi v poročilu in
sklepnih ugotovitvah, nadaljujeta s svojo
aktivnostjo. Pri tem naj upoštevata tudi
mnenja in predloge Komisije Skupščine
SR Slovenije za mednarodne odnose, ki
izhajajo iz njenega poročila.
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UGOTOVITVE, STALIŠČA IN PREDLOGI
Zbora združenega dela Skupščine SR Slovenije ob obravnavi poročila o
združevanju dela in sredstev za hitrejši razvoj gospodarsko manj razvitih republik
in SAP Kosovo v letih 1981-1984 z oceno združevanja sredstev v letu 1985
Zbor združenega dela Skupščine SR
Slovenije je na svoji seji dne 24. julija
1985 obravnaval poročilo o združevanju
dela in sredstev za hitrejši razvoj gospodarsko manj razvitih republik in SAP
Kosovo v letih 1981-1984 z oceno združevanja sredstev v letu 1985 in na podlagi 255. člena poslovnika Skupščine SR
Slovenije sprejel naslednje
UGOTOVITVE, STALIŠČA
IN PREDLOGE
1. Zbor združenega dela Skupščine
SR Slovenije ugotavlja, da so bili v tem
srednjeročnem obdobju pri uresničevanju politike pospeševanja hitrejšega razvoja manj razvitih republik in avtonomne
pokrajine Kosovo doseženi pomembni
pozitivni premiki v primerjavi s prejšnjimi
obdobji. To še zlasti velja za samoupravno združevanje dela in sredstev organizacij združenega dela iz razvitih in nerazvitih republik in pokrajin, s katerim se na
podlagi skupnih interesov zagotavlja
uresničevanje načel ustave, zakona o
združenem delu, dolgoročnega programa gospodarske stabilizacije ter drugih
predpisov in dogovorov.
2. Ob tem, ko zbor ugotavlja, da seje v
zadnjih letih število iniciativ in programov za združevanje dela in sredstev bi-

stveno povečalo, pa obenem ugotavlja,
da je pri njihovem izvajanju prisotno veliko administrativnih, finančnih in drugih
ovir. Postopki dogovarjanja za sprejem
projektov so dolgotrajni, vanje je vključeno v posameznih primerih večje število
subjektov izven organizacij združenega
dela, kar vse povečuje stroške, administriranje in podaljšuje postopke. Poleg
tega v zadnjem času postajata vedno
večji problem tudi nelikvidnost poslovnih
bank in nizka akumulativnost gospodarstva. Zbor ob tem še posebej opozarja na
zaskrbljujoče nizko realizacijo združevanja sredstev v letošnjem letu. Zbor tudi
ugotavlja, da se že sprejeti programi prepočasi uresničujejo, predvsem zaradi
slabo pripravljene tehnične dokumentacije.
3. Zbor meni, da je v okviru zborničnega sistema potrebno v organizacijah
združenega dela še bolj spodbujati pripravo programov in iniciativ za združevanje sredstev. Izvedbo sprejetih programov je potrebno spremljati do njihove
končne izvedbe in ugotavljati njihovo
uspešnost. V tem okviru je potrebno
usposabljati ustrezne kadre in pomagati
pri uvajanju proizvodnje."
4. Zbor podpira stališča Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije in predloge za
pospeševanje združevanja sredstev, kot

jih predlaga GQspodarska zbornica Slovenije v svojem gradivu, pri čemer pa
opozarja, da je potrebno v končni fazi
predloge uskladiti z opredelitvami, ki bodo sprejete v zakonih, ki urejajo položaj
manj razvitih republik in pokrajine Kosovo.
5. Zbor predlaga Gospodarski zbornici Slovenije, Izvršnemu svetu Skupščine
SR Slovenije, delegatom iz SR Slovenije
v skupščini Sklada federacije za kreditiranje hitrejšega razvoja gospodarsko
manj razvitih republik in avtonomnih pokrajin ter delegaciji Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFR Jugoslavije, da v okviru pristojnosti v organih in organizacijah ter v direktnih razgovorih s predstavniki manj razvitih republik in pokrajin sprožijo pobude
za poenostavitev postopkov za sprejemanje programov združevanja dela in sredstev, zmanjševanje administrativnih postopkov, boljšo pripravo tehnične dokumentacije in druge ukrepe, ki bodo zagotovili hitrejše in uspešnejše združevanje
dela in sredstev ter izboljšanje ekonomskih rezultatov. Vztrajati je potrebno tudi
na stališču, da organi v posameznih republikah določijo le osnovne namene in
prioritete združevanja sredstev, o ostalih
zadevah pa naj se neposredno dogovarjajo predstavniki združenega dela.

STALIŠČA
Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije ob obravnavi predloga za
izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prekrških
Družbenopolitični zbor Skupščine SR
Slovenije je ob obravnavi predloga za
izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prekrških na podlagi 72.
člena poslovnika Skupščine SR Slovenije na seji, dne 24. julija 1985 sprejel
naslednja
STALIŠČA
1. Družbenopolitični zbor meni, da so
razlogi, ki narekujejo spremembe in do-

polnitve zakona o prekrških, utemeljeni
in da je predloženi zakon potreben.
2. Družbenopolitični zbor je bil seznanjen z mnenji in predlogi v zvezi z nadaljnjim zakonodajnim postopkom, ki so se
oblikovala v delovnih telesih zborov in
Skupščine ob obravnavi predloga za izdajo zakona ter zavzel stališče, naj se
kljub nekaterim pobudam obravnavanje
vprašanja valorizacije denarnih zneskov
ne izloči iz rednega zakonodajnega po-

stopka, temveč naj se zakonski akt
obravnava v celoti. Predlagatelj pa naj
zato zagotovi, da bodo tudi vsa ostala
vprašanja, povezana s spremembami in
dopolnitvami tega zakona, razčiščena
pravočasno in da bo zakon sprejet do
konca 1985. leta.
3. Predlagatelj naj glede nekaterih posameznih predlaganih sprememb upošteva mnenja in predloge delovnih teles
zborov in Skupščine ter razprave na sejah zborov.

IZ RAZPRAV V TELESIH SKUPŠČINE SR SLOVENIJE
KOMISIJA ZA MEDNARODNE ODNOSE SKUPŠČINE SR SLOVENIJE
PROBLEMATIKA ČLOVEKOVIH PRAVIC
Komisija je obravnavala vprašanje človekovih pravic z
namenom, da v okviru svojih možnosti razsvetli to v zadnjem
času v mednarodnih odnosih močno prisotno problematiko,
ki je zelo pogosto zlorabljana v politične namene, zlasti pa še
izkušnje in vlogo naše države na tem področju.
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Problematika je bila uvodoma prikazana s treh vidikov:
- postavljanje vprašanja človekovih pravic v Združenih
narodih v preteklosti in sedaj ter vzpostavljanje raznih mehanizmov o problematiki, zlasti glede kršitve teh pravic,
- principielni odnos naše države do problematike, in
poročevalec

- nekateri problemi in vprašanja kršitev človekovih pravic v
svetu ter mesto Jugoslavije oziroma njeno tretiranje v zvezi s
tem.
1. Za prvih dvajset let njihovega obstoja je bilo značilno, da
v Združenih narodih ni bilo govora o kršitvah človekovih
pravic (ČP), ampak skoraj izključno o ustvarjanju ustreznega
inštrumentarija (sprejem dokumentov, ustanavljanje ustreznih teles). Nekajkrat je sicer bilo sproženo vprašanje ali se naj
Združeni narodi ukvarjajo z nadzorom izvajanja teh inštrumentov ali ne. Sama Komisija OZN za človekove pravice je
bila sprva mnenja, da niti ona niti Združeni narodi kot taki
sploh niso pristojni, da bi se ukvarjali z vprašanjem izvajanja
raznih inštrumentov o človekovih pravicah in svoboščinah
oziroma z vprašanjem njihovih kršitev.
Sredi šestdesetih let je prišlo na tem področju do velikih
sprememb, ko so azijske in afriške novoosvobojene države ter
gibanje neuvrščenosti dosegle, da so se ZN začeli ukvarjati z
vprašanjem kršitve človekovih pravic, najpogosteje v Južni
Afriki. Prišlo je do povsem nove filozofije, po kateri se morajo
ZN aktivno ukvarjati z vsemi vprašanji človekovih pravic,
vključno s primeri njihovih kršitev. Ustanovljene so bile
ustrezne komisije in podkomisije, ki se skupaj z Generalno
skupščino ZN in drugimi telesi in agencijami v pretežni meri
ukvarjajo s konkretnimi vprašanji izvajanja posameznih
inštrumentov in ne več toliko z »zakonodajno« dejavnostjo.
Obravnava teh vprašanj se je postopoma spremenila v izredno
ostre in zelo konkretne debate, ko ni več govora o akademskih vprašanjih' pravnega, filozofskega in drugega značaja,
ampak o čisto konkretnih državah in o čisto konkretnih kršitvah ČP. Danes se pojavljajo prave kampanje in druge aktivnosti na tem področju, sprožajo pa jih tako posamezne države
kot nevladne organizacije, največ s strani zahodnih držav.
Sprememba prakse v Združenih narodih glede tega vprašanja je naravna posledica demokratizacije v mednarodnih
odnosih po drugi svetovni vojni ter je skupaj s protikolonialno
revolucijo njen sestavni del. Prišlo je do vzpona zavesti o
medsebojni odvisnosti sveta o tem, da vprašanje ČP ni več
samo notranja zadeva in v izključni pristojnosti posameznih
držav. Tega vse države še ne sprejemajo, zelo ostro pa reagirajo, če so omenjene ali kritizirane v zvezi s kršitvijo ČP.
Obstoječi mehanizmi so čedalje aktivnejši in številnejši. V
prvem obdobju niso razpravljali, temveč so se njihovi člani le
seznanjali s pritožbami posameznikov, raznih skupin, nevladnih organizacij ter držav glede posameznih kršitev ČP. Dandanes pristojna telesa o teh pritožbah razpravljajo, ne sicer
javno, čeravno je javnost s stvarmi seznanjena. Če sprejmejo
sklep, da resnično gre ža množične kršitve ČP, pride do stikov
z zadevno državo, do pojasnjevanja zadeve, poskusa odprave
predmeta pritožbe itd.. K seznanjanju javnosti s posameznimi
pritožbami v veliki meri prispevajo tudi čedalje številnejše in
vplivnejše mednarodne nevladne organizacije (kot je Amnesty
International), ki svojo dejavnost objavljajo in so tudi sicer
pomemben in vpliven vir informacij. Vzporedno s »tajno proceduro« obstaja tudi »javna procedura« o isti zadevi oziroma
pritožbi o kršitvi ČP v posameznih državah.
Posamezna telesa ZN so preobremenjena z vprašanji, ki jih
forsirajo razne mednarodne organizacije in posamezne
države. Debate o kršitvah ČP so postale pravi politični, ideološki, blokovski, religiozni in drugi dvoboji ob neprestanem
zaostrovanju vprašanja. Tako se vprašanje človekovih pravic
kot pomembno politično vprašanje izkorišča v politične
namene s strani posameznih držav in še zlasti blokov in je
P°stavlo v precejšnji meri predmet politične manipulacije in
političnih interesov. Kljub tem dejstvom je osnovna značilnost
na tem področju povečanje demokratizacije in naraščajoča
vloga Združenih narodov kot pomembnega mednarodnega
faktorja v prizadevanjih za uresničevanje človekovih pravic.
2. Naša država je od samega začetka podpirala obravnavanje problematike človekovih pravic v ZN, saj je šlo za pobude
bivših kolonij, se pravi, neuvrščenih in drugih dežel v razvoju,
ne glede na to, da je že zelo zgodaj obstajala nevarnost
zlorabe tega vprašanja v politične, zlasti blokovske namene.
Ves čas se zavzemamo za spoštovanje človekovih pravic, za
pošteno obravnavo resničnih primerov njihovih kršitev, istočasno pa nasprotujemo izkoriščanju tega vprašanja v navedene cilje. Ne glede na to, da se naša država bistveno razlikuje
od nekaterih drugih članic OZN omenjenega razvoja ne ignoriramo ter smo se vključili v obstoječe mehanizme tudi na
poročevalec

ravni regionalnega predstavništva. Zadnje čase je opazno
tolerantnejše obnašanje vzhodnoevropskih držav, zlasti Sovjetske zveze ter njihovo večje vključevanje v obravnavo problematike (dolgo časa smo bili edina sodelujoča država iz
vzhodnoevropskega geografskega regiona).
S svojim aktivnim odnosom v raznih delovnih telesih je naša
država uveljavljala koncept integralnega gledanja na človekove pravice, ne le državljanske, politične, ekonomske, kulturne in druge ter s svojim konkretnim delovanjem skušala
prispevati k njegovemu uresničevanju. Tako smo odigrali v
dosedanjem procesu pomembno vlogo ter smo kot država
zaradi tega zelo cenjeni; Jugoslavija je doslej kot ena redkih
držav sodelovala v praktično vseh organih ZN in pri vseh
njihovih aktivnosih na tem področju.
3. Naša država je tudi ena redkih držav, ki zadnjih 10-15 let
ni bila nikdar predmet razprav v zvezi s kršitvijo ČP v kateremkoli od obstoječih mehanizmov Združenih narodov. So bile
sicer pritožbe raznih vrst s strani posameznikov iz Jugoslavije, z Zahoda in tudi iz nekaterih drugih držav, kakor tudi s
strani posameznih organizacij sovražne emigracije, vendar je
bil značaj teh pritožb takšen, njihovo število tako majhno ter
njihova vsebina tako nepomembna, da v nobenem od mehanizmov ni bil sprožen postopek proti Jugoslaviji. Glede na
dejansko stanje stvari je raven spoštovanja ČP v naši državi na
visokem mestu, vendar v posameznih primerih pogosto reagiramo kot da bi bili država, ki je predmet večjega zanimanja v
tem oziru ali žrtev neke centralno vodene mednarodne kampanje ali kot da bi za kaj takega obstajala kakšna realna
podpora v mednarodni javnosti. Naša prisotnost in aktivnost v
mednarodnih organih je mnogo večja od velikosti naše države
in drugih zmogljivosti in je v svetu zelo cenjena. To se zlasti
vidi v Komisiji Združenih narodov za človekove pravice, kjer
smo glede teh vprašanj gonilna sila že nekaj let: zaščita
manjšin samoupravljanje in participacija (tudi v Generalni
skupščini) ter vprašanje pravice do razvoja.
V raznih mednarodnih organizacijah in v tujem tisku se
kljub temu od časa do časa pojavljajo članki in določene
kritike naše države v zvezi s »kršitvami« ČP in podobnim. Pred
kratkim je Amnesty International objavila drugo brošuro o
Jugoslaviji. Ker se ta organizacija ukvarja z vprašnjem svobodnega izražanja mnenj kot enim od vidikov človekovih
pravic, brošura pretežno obravnava, vsaj v prvem delu tudi
dokaj objektivno, vprašanje verbalnih deliktov pri nas, tako
prakso kot zakonodajo. Glede na znane razlike v naši pravosodni in drugi praksi ter na pomanjkljivo definiranost v naši
zakonodaji in ne glede na prisotne manipulacije s strani
nekaterih inozemskih krogov bi bilo nujno, da se z vprašanjem sistematično in racionalno ukvarjamo ter natančno definiramo kaj je svobodno izražanje mnenja in kaj je protiustavno delovanje oziroma delovanje proti sožitju med jugoslovanskimi narodi in narodnostmi in podobno. Zlasti praksa
glede tega je v raznih delih Jugoslavije zelo različna.
Naše zadržanje na področju ČP bi moralo ostati nespremenjeno in nanj nikakor ne bi smeli gledati izključno skozi
prizmo napadov ali celo ogrožanja Jugoslavije, ker nas to po
nepotrebnem spravlja v defenzivo, zožuje naš pogled na problematiko in je v nasprotju z našim osnovnim konceptom
spoštovanja in širitve vseh človekovih pravic. Kot samoupravna družba bi morali presegati obstoječe »buržoazne« in
druge koncepte na tem področju, v skladu z našo demokratično in svobodnjaško družbeno usmeritvijo, in sicer na aktiven način.
V razpravi je bilo najprej opozorjeno, da so bili na konferenci v San Franciscu v dilemi ali naj bo v Ustanovni listini
OZN kot eden od ciljev definirana »zaščita človekovih pravic«
ali »pospeševanje človekovih pravic«; odločili so se za drugo.
Zaščita kot pravno dograjen mehanizem, ki ščiti določen
standard pravnega varstva, tudi v današnjem času še ne more
biti v celoti zadeva mednarodnega prava, ampak mora biti
predmet ustreznih notranjih predpisov ter zlasti prakse
države. Izbira pospeševanja kot cilja je odprla izredno široke
možnosti raznovrstnih aktivnosti OZN: od graditve mednarodnopravnih aktov materialnega prava, ki določajo standarde,
po katerih naj se države ravnajo v zvezi s človekovimi pravicami, do postopkov kako naj se mednarodno sodelovanje
razvija, da bi se ti standardi spoštovali in da bi se uvajale tudi
nove zamisli.
Poleg kolektivne varnosti in mednarodnih mehanizmov
sodelovanja je med cilji OZN tudi želja po splošni demokrati11

zaciji sveta. To se v praksi ujema s splošnimi prizadevanji za
družbeno demokratizacijo v svetu nasploh, ne glede na nekatere politične in druge realnosti v svetu, ki iz tega okvira
izstopajo. Tudi pri vprašanju zaščite človekovih pravic je
podobno, saj je celo njena povprečna raven v svetu precej
nizka. Obravnave nekaterih primerov kršitev ČP kažejo na
izredno slabo stanje v celi vrsti držav. Ni nobenih objektivnih
razlogov za večkrat prisoten občutek ogroženosti ugleda
naše države glede kvalitete zaščite CP. Moramo pa se ukvarjati z nekaterimi pojavi pri nas oziroma s pojmovanji stanja
naših ustavno zagotovljenih človekovih pravic (razprave in
praksa v zvezi z verbalnimi delikti po 133. členu kazenskega
zakonika in drugo). To vprašanje moramo obravnavati kot naš
notranji problem in po lastnih kriterijih, ki ne smejo biti nižji
od mednarodnih.
Komisija je bila seznanjena tudi z delovanjem posebne
delovne skupine Komisije ZN za človekove pravice, ki se
ukvarja z vprašanjem izginulih oseb (predseduje ji Jugoslovan
Ivan Toševski). Gre za aretacije ljudi v mnogih državah, največ
v Latinski Ameriki, za katerimi potem izgine vsaka sled, njihovi sorodniki pa niso obveščeni o mestu in vzroku zaprtja.
Ko delovna skupina prejme informacijo o izginotju neke
osebe, ima pravico neposredne intervencije pri vladi dotične
države, običajno preko njenega predsednika. Tako je bil vzpostavljen mehanizem, ki deluje. Komisija vsakoletno sprejema
poročilo o tej dejavnosti, razpravlja o posameznih primerih ter
objavlja spisek držav, v katerih se take stvari dogajajo. Ne gre
več za kakšno akademsko razpravljanje o zadevi, ampak za
čisto konkretne dnevne intervencije. Ne sledijo sicer sankcije,
ker ni jasno kakšne bi lahko bile, tudi v zvezi z drugimi vidiki
zaščite ČP. Že sama razprava in apeli posameznim vladam
imajo določen vpliv. Zadnja leta se tudi vzpostvalja sistem
posebnih poročevalcev za posamezne države, kjer je vprašanje kršitev ČP posebej pereče, ne le glede izgunulih oseb.
Glede zaščite manjšin so v različnih mednarodnopravnih
aktih nezadovoljive določbe (v splošni deklaraciji o ČP ni
ničesar), čeravno je prisotna pravica narodov do samoodločbe kot del klasičnih ČP. Poleg tega obstaja utrezna podkomisija. Ker Združeni narodi nimajo instrumenta, ki bi celovito
obravnaval vprašanje zaščito manjšin, si naša država že več
let prizadeva, da bi bila sprejeta posebna deklaracija o tem.
Afriške države večinoma glede na svojo realnost ne morejo
priti do zadovoljujoče definicije pojma »manjšina« in
»večina«, zahodnoevropske pa so nasprotovale priznanju
manjšin kot kolektivitete, vendar so se v zadnjem času začele
same zavzemati za princip kolektivne pravice. Izkušnje
kažejo, da bo najbolj koristna nevsiljiva vztrajnost.
V razpravi je bilo ugotovljeno, da se pristojna telesa ZN zelo
veliko ukvarjajo z državljanskimi in političnimi pravicami,
veliko premalo pa z ekonomskimi, čeravno sta oba mednarodna pakta enakovredna. Obstoječe definicije so pomanjkljive, ni izdelanih standardov oziroma še manjka operacionalizacija mednarodnega pakta, ki vključuje ekonomske pravice. V okviru ECOSOC že deluje posebna delovna skupina, ki
bi naj obdelala to vprašanje, ki tudi v naši državi še ni kompleksno obdelano, čeravno smo bili pobudniki za sprejetje
resolucije 32/130 (leta 1977), ki se zavzema za to, da se na te
pravice gleda integralno in v medsebojni odvisnosti.
Komisija je bila seznanjena tudi z nekaterimi drugimi aktivnostmi, med drugim tudi s temo »Tehnološki razvoj in človekove pravice«, kjer sta nosilca aktivnosti Jugoslavija in Japonska. Pri zadnjem je mišljeno, da mora biti v službi človekovega
napredka ter uresničevanja človekovih pravic oziroma v smislu zaščite človeka pred tehnologijo. V tej zvezi obstaja študija o zaščiti človeka pred zlorabo podatkov (s strani države),
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kar omogoča razvoj informatike. Druga študija, politično
obarvana in inicirana s strani Zahoda, predlaga pripravo
kodeksa pravil o zdravljenju v psihiatričnih bolnicah, kar se v
nekaterih državah uporablja kot oblika kaznovanja. Zaradi
kompleksnosti vprašanja kako tehnologijo postaviti v službo
človeka, nastajajo številni zelo komplicirani problemi, ki v
veliki meri presegajo dejavnosti Združenih narodov na
področju človekovih pravic. Eden od njih je zagotovitev takšnega transfera tehnologije, da bo koristila širokim množicam
človeštva; obravnava se v okviru UNCTAD. Pripravlja se poseben kodeks o tem transferu, vendar je treba pričakovati, da
razviti ne bodo ničesar podarili ali se odrekli svojim monopolom.
Delegati so obravnavali tudi vprašanje pravice do miru kot
človekove pravice. V Združenih narodih sicer nihče ne
nastopa proti miru, vendar tudi ne prihaja zaradi tega do
pomembnejšega soglasja ali kako drugače koristi samemu
miru. Dokaz za to je sprejemanje posebne deklaracije o pravici narodov do miru na lanskoletnem rednem zasedanju
Generalne skupščine ZN, v zvezi s čimer je prišlo do propagandnih spopadov in precejšnjega števila vzdržanih glasov.
Odbor za človekove pravice, sestavljen iz 18 pravnih strokovnjakov in ustanovljen na podlagi Mednarodnega pakta o
državljanskih in političnih pravicah, je prav tako lani sprejel
razlago 6. člena tega pakta, ki z močjo mednarodne pogodbe
zagotavlja pravico do življenja. Po tej razlagi pravica do življenja predpostavlja prepoved vseh tistih praks, ki življenje ogrožajo. Na ta način je prišel odbor tudi do obsodbe oboroževalne tekme. Četudi je ni izdelala Genaralna skupščina, je
razlaga zelo pomembna prav zaradi tega, ker ob nesporni in
pravno opredeljeni pravici do življenja vsebuje tudi obsodbo
oboroževalne tekme ter je izhodišče za celovitejšo pravno
razlago.
Po mnenju razpravljalcev bi naša država morala odigrati
aktivnejšo vlogo zlasti na področju pakta o ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah. Prihaja do pogostih propagandnih
obračunavanj, zlasti glede nezaposlenosti kot ene temeljnih
oblik kršenja človekovih pravic. Posebni odbor ekonomskega
in socialnega sveta, ki nadzira izvrševanje tega mednarodnega pakta, ne more zaživeti, ker ni resnih prizadevanj za
opredelitev metod uresničevanja teh praivic ter za določitev
univerzalnih standardov merjenja njihove uresničenosti. Naša
akcija bi se lahko usmerila na vprašanje pravice do razvoja,
samoupravljanja in participacije kot faktorja uresničevanja
človekovih pravic in vse drugo. Naše delovanje ne bi smelo
odstopati od širokega koncepta človekovih pravic, ki ga omogoča samoupravni socializem. Pri tem ne bi smeli podlegati
politični preračunljivosti niti se strinjati s prakso izkoriščanja
vprašanja v politične namene. Pomembno je tudi, da še naprej
skrbimo za skladnost med takšnim delovanjem naše države v
mednarodnem življenju ter našo notranjo prakso.
Delegati so opozorili na preslabo informiranje jugoslovanske javnosti, o preoblematiki ter menili, da ni potrebna prevelika skromnost pri prikazovanju položaja naše države glede
zaščite človekovih pravic. Nekateri očitki, težave, napake ali
pomanjkljivosti na tem področju doma ne smejo biti ovira za
pisanje o številnih pozitivnih straneh problematike. Govora je
bilo tudi o jugoslovanski publicistiki in strokovni podpori
našim delegatom v raznih mednarodnih telesih o vprašanju
človekovih pravic, tudi v zvezi z uresničevanjem pravic narodnosti pri nas.
Komisija je menila, da bi bilo koristno, če bi se z vsebino
razprave seznanili vsi delegati republiške skupščine, in sicer s
pomočjo Poročevalca.

qk„nisfina op sioveniie in Skupščina SFRJ - Uredniški odbor glasila Skupščine SR Slovenije: Silva Jereb (predsednica), llija Bregar, Marko Herman, Gojmir
Marian
Kntar Janez Kučan Janez Lukač Dušan Merhar Gregor Moder, Vili Pšeničny, Vid Štempihar, Anka Štrukelj, Andrija Vlahovic, J^nez Zajc m iri Marjan
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Ljubljana, 1. avgusta 1985

PREDLOG ZAKONA
o spremembah in dopolnitvah zakona o
pospeševanju skladnejšega regionalnega
razvoja v Socialistični republiki Sloveniji
(ESA-702)

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 79. seji dne
25. 7. 1985 določil besedilo:
-PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O POSPEŠEVANJU SKLADNEJŠEGA
REGIONALNEGA RAZVOJA V SOCIALISTIČNI REPUBLIKI
SLOVENIJI,
, .
ki 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
1. člen
V Zakonu o pospeševanju sk|adnejšega rBgionainegarazvoja v Socialistični republiki Sloveniji (Uradni list SRS, st. 29
75 in 30/80) se v 3. členu zadnji odstavek črta.
2. člen
V 4. členu se črta zadnji odstavek.
3. člen
V 5. členu se črta zadnji odstavek.
4. člen
V 6 členu se prvi odstavek spremeni tako, da se g'asi»Izvršni svet Skupščine SR Slovenije na podlagi zadnjih razpoložljivih uradnih statističnih podatkov z odlokom ugotovi,

85. člena poslovnika Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije določil, da bodo koi njegovi predstavniki pri delu
skupščinskih delovnih teles sodelovati:
...
- Franc RAZDEVSEK, predsednik Komisije izvršnega
sveta za pospeševanje skladnejšega regionalnega razvoja,
- Andrej BRIŠKI, republiški sveiovalec m etan Komisije
Izvršnega sveta za pospeševanje skladnejšega regionalne a

~ LojZze°JRATAJC, tajnik Komisije Izvršnega sveta za
pospeševanje skladnejšega regionalnega razvoja.

katere občine, ki so opredeljene kot manj razvita območja v
predhodnem srednjeročnem planskem obdobju, še izpolnjuje
kriterije in kazalce iz 3. člena in katere krajevne skupnosti
izpolnjujejo kriterije in kazalce iz 4. inb. člena Zakona o
pospeševanju skladnejšega regionalnega razvoja v Socialistični republiki Sloveniji.
5. viett
Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije
določi prečiščeno besediio Zakona o pospeševanju skladnejšega regionalnega razvoja v Socialistični republiki Sloveniji.
6. člen
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
SRS.

SKUPŠČINA
SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE
IZVRŠNI SVET
OBRAZLOŽITEV
1 Skupščina SR Slovenije je ne sejah zborov dne 26.6.1985
sprejela osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o pospeševanju skladnejšega regionalnega razvoja v
Socialistični republiki Sloveniji, Izvršni svet Skupščine SR
priloga poročevalca

Slovenije pa zadolžila, da kot predlagatelj zakona pri pripravi
predloga zakona upošteva sklepe in stališča zborov, pripombe in predloge delovnih teles zborov ter stalisca in pripombe delegatov na sejati zborov.

Zbori Skupščine SR Slovenije so v sklepih in stališčih podprli osnovne usmeritve predlaganih sprememb in dopolnitev v
osnutku zakona. Gre predvsem za postopno zmanjševanje
teritorialnega obsega manj razvitih območij. V prihodnje naj
bi bil večji poudarek na manj razvitih geografskih in še posebej manj razvitih obmejnih območjih, manj pa na občinah.
Predlagatelj je pri pripravi predloga zakona temeljito preučil vsa stališča, pripombe in predloge. Pripombe in predloge,
ki se nanašajo na teritorij manj razvitih območij, je v predlogu
zakona upošteval smiselno glede na osnovni koncept predlaganih sprememb in dopolnitev zakona, ki predpostavlja
odpravo vseh izjem v zakonu, t. j. izjem glede izjemne mejne
vrednosti 2/3 slovenskega povprečja za določanje manj razvitih občin in obeh poimenskih izjem glede na kriterije zakona.
Predlagatelj je upošteval sklepe in stališča zborov Skupščine SR Slovenije, da bi lahko na novo vključevali v manj
razvita območja krajevne skupnosti, kot sestavni del manj
razvitih geografskih in manj razvitih obmejnih območij, ne bi
pa mogli na novo vključevati občin kot celoto. Zato je predlagatelj ustrezno dopolnil 4. člen predloga zakona. Ta sprememba v primerjavi z osnutkom zakona vpliva na vključitev
večjega dela občine Maribor-Presnica kot manj razvitega
obmejnega območja (od 10 krajevnih skupnosti bi bilo manj
razvitih 8 krajevnih skupnosti).
2. Predlagatelj pri pripravi predloga zakona ni mogel upoštevati posameznih pripomb delegatov, na podlagi katerih naj
bi v zakonu zadržali izjemno mejno vrednost 2/3 republiškega
povprečja za opredelitev manj razvitih občin, kar je v praksi
doslej veljalo za pomursko regijo. Z odpravo 2/3 mejne vrednosti v Pomurju sicer ne bi bilo več nobene manj razvite
občine kot celota, upoštevati pa je treba, da bo velik del
Pomurja tudi v prihodnjem srednjeročnem obdobju še naprej
vključen med manj razvita geografska in manj razvita
obmejna območja. Status manj razvitega območja bo na tej
osnovi še naprej obdržalo 69,5% površine celotnega Pomurja
oziroma 38,9% prebivalstva. Tako velikega deleža teritorija
oziroma prebivalstva ne bo imela nobena druga regija v SR
Sloveniji. Poleg tega pa tisti del občine Lendava in Ljutomer,
ki izpade iz manj razvitega območja prihaja v triletno prehodno obdobje. Vpodravski in savinjski regiji, v katerih bosta
po zadnjih razpoložljivih podatkih po dve manj razviti občini,
je ta delež bistveno nižji. Tako bo v podravski regiji vključeno
med manj razvita območja 48,3% površine in 25,1% prebivalstva, v savinjski regiji pa 39% površine in 22,4% prebivalstva.
Navedeni podatki prikazujejo, da osnovna merila v zakonu za
opredelitev teritorija manj razvitih območij v zadostni meri
odražajo teritorialno razprostranjenost manj razvitosti tudi v
pomurski regiji. Zato Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
meni, da je potrebno izjemno mejno vrednost 2/3 republiškega povprečja črtati, kot je bilo to že predlagano v osnutku
zakona.
Nekatera specifična vprašanja razvoja pomurske regije, kar
še zlasti velja za družbenoekonomski položaj kmetijstva, pretežno ni možno reševati v okviru politike pospeševanja razvoja manj razvitih območij, ampak v okviru razvojne in tekoče
ekonomske politike na tem področju gospodarskega razvoja,
ki ima v pomurskem gospodarstvu nadpovprečno visok delež.
Težave, s katerimi se srečujejo nekatere organizacije združenega dela (izgubo, nelikvidnost, neperspektivni proizvodni
program), pa je treba reševati predvsem v organizacijah zdrzuženega dela samih in v okviru njihovega sodelovanja z
organizacijami združenega dela iz drugih občin ter v okviru
tekoče ekonomske politike.
3. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je tudi preučil merila
za določanje krajevnih skupnosti, ki tvorijo manj razvito geografsko ali manj razvito obmejno območje. Ugotovil je, da so
le-ta v veljavnem zakonu zadostna in dovolj natančna. Za
oblikovanje geografskih in manj razvitih obmejnih območij je
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osnovno merilo soodvisnost gospodarske razvitosti občine na
podlagi v zakonu opredeljenih kriterijev, kazalcev in mejnih
vrednosti ter razvitosti krajevnih skupnosti, ki so teritorialna
osnova za oblikovanje manj razvitih geografskih in obmejnih
območij. Tak posreden pristop je potreben zato, ker so za
krajevne skupnosti uradni statistični podatki zelo skromni,
zato v praksi ni možno uporabiti dodatne kazalce razvitosti
krajevnih skupnosti. Od razpoložljivih uradnih statističnih
podatkov, ki bi prišli v poštev za merjenje razvitosti krajevnih
skupnosti, so na razpolago le demografski podatki, zlasti
dinamika prebivalstva, ki precej reprezentativno odraža stanje
razvitosti in je kot taka že v veljavnem zakonu vključena. Med
demografskimi kazalci bi bilo možno upoštevati starostno
strukturo prebivalstva, vendar pa analiza podatkov kaže, da v
večini primerov obstaja visoka stopnja soodvisnosti med
počasno rastjo števila prebivalstva oziroma njegovim nazadovanjem in večjo povprečno starostjo prebivalstva. Zato tega
kazalca ni treba vključiti. Veljavni zakon predpostavlja, da so
potrebni pospeševalni ukrepi za hitrejši razvoj manj razvitih
geografskih in obmejnih območji s strani širše družbene
skupnosti le v primerih, če se ta območja nahajajo v občinah,
ki so v stopnji razvitosti izpod 3/4 povprečja SR Slovenije
meni, da so merila za določanje krajevnih skupnosti, ki tvorijo
manj razvito geografsko in manj razvito obmejno območje v
veljavnem zakonu zadostna in jih ni treba spremeniti. Na tako
opredelitev poleg vsebinskih pazlogov navaja tudi pomanjkanje razpoložljivih uradnih statističnih podatkov za krajevne
skupnosti.
4. V sklepih in stališčih zborov Skupščine SR Slovenije je
posebej poudarjena potreba po učinkovitejših spodbujevalnih ukrepih, kar naj bi bilo opredeljeno v planskih aktih za
naslednje srednjeročno obdobje. Tudi večina razprav delegatov je poudarjala nujnost učinkovitejših pospeševalnih ukrepov v naslednjem srednjeročnem obdobju. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije se s tem strinja. V osnutku Dogovora o
temeljih družbenega plana SR Slovenije za obdobje
1986-1990 so opredeljene konkretnejše naloge posameznih
nosilcev razvoja na manj razvitih območjih na osnovi samoupravnega združevanja dela in sredstev. Obogateni so tudi
pospeševalni ukrepi za območja, ki bodo prešla v prehodno
ohdobje, kar bo omogočilo lažji prehod iz statusa manj razvitih.
5. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije bo po sprejetju
sprememb in dopolnitev zakona sprejel odlok o območjih, ki
bodo v srednjeročnem obdobju 1986-1990 opredeljena kot
manj razvita oziroma bodo v triletnem prehodnem obdobju.
Pri tem bodo uporabljeni zadnji razpoložljivi uradni statistični
podatki. V času priprave predloga zakona še nismo razpolagali s podatki za leto 1984 za vse kazalce iz zakona. Zato so v
prilogi obrazložitve v tej fazi prikazani podatki za leto 1983 za
vse kazalce, za leto 1984 pa za tiste, ki so že na razpolago.
Na podlagi sedaj razpoložljivih uradnih sttističnih podatkov
bi ob upoštevanju predlaganih sprememb in dopolnitev
zakona imele v prihodnjem srednjeročnem obdobju status
manj razvitega območja občine Lenart, Ormož, Šentjur pri
Celju in Šmarje pri Jelšah ter geografska območja Slovenske
Gorice, Haloze, Kozjansko, Suha Krajina in Pokolpje ter
obmejna območja v občinah Lendava, Murska Sobota, Gornja
Radgona, Maribor-Pesnica, Radlje ob Dravi (del) in Mozirje. V
prehodnem obdobju pa bodo geografska območja Brkini,
Bloška planota, obmejno območje v občinah Tolmih, Dravograd, Radlje ob Dravi (del), Maribor-Ruše in Maribor-Rotovž
ter del občine Lendava in del občine Ljutomer. Na tej osnovi
bi manj razvita območja v obdobju 1986-1990 obsegala 21,9%
površine (v obdobju 1981-1985 29,3%) in 12,6% prebivalstva
SR Slovenije (v obdobju 1981—1985 15,7%), območja v prehodnem obdobju pa 8,1 površine in 3,8% prebivalstva.
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DOLOČBE ZAKONA O POSPEŠEVANJU
SKLADNEJŠEGA REGIONALNEGA
RAZVOJA V SOCIALISTIČNI REPUBLIKI
SLOVENIJI (URADNI LIST SRS, št. 29/75
in 30/80), KI SE SPREMINJAJO
3. člen
Za določanje manj razvitih območij se uporabljajo naslednji
Kriteriji i
- kriterij razvitosti proizvajalnih sil
- kriterij učinkov delovanja proizvajalnih sil
- kriterij razvitosti družbenega standarda.
Občina se po tem zakonu šteje za manj razvito območje če
izpolnjuje kriterij razvitosti proizvajalnih sil in še enega'od
ostalih dveh kriterijev iz prejšnjega odstavka.
Po kriteriju razvitosti proizvajalnih sil se šteje občina za
manj razvito območje, če izpolnjuje najmanj dva od naslednjih treh kazalcev:
- da delež zaposlenih v delovno sposobnem prebivalstvu ne
presega 50 odstotkov povprečja SR Slovenije;
- da aktivna osnovna sredstva v družbenem sektorju na
delovno sposobnega prebivalca ne presegajo 50 odstotkov
povprečja SR Slovenije;
- da rast prebivalstva od leta 1971 dalje ne preseqa povprečne rasti prebivalstva v SR Sloveniji.
Po kriteriju učinkov delovanja proizvajalnih sil se šteje
občina za manj razvito območje, če izpolnjuje najmanj dva od
naslednjih treh kazalcev:
- da družbeni proizvod celotnega gospodarstva na prebivalca ne presega 50 odstotkov povprečja SR Slovenije;
- da delež primarnega sektorja gospodarstva v družbenem
proizvodu celotnega gospodarstva presega za več kot 50
odstotkov povprečje SR Slovenije;
~ da promet v trgovini na drobno na prebivalca ne preseaa
50 odstotkov povprečja SR Slovenije.
Po kriteriju razvitosti družbenega standarda se šteje občina
za manj razvito območje, če izpolnjuje najmanj dva od naslednjih treh kazalcev:
- da delež predšolskih otrok v vzgojnovarstvenih zavodih v
skupnem številu predšolskih otrok ne presega 50 odstotkov
povprečja SR Slovenije;
- da delež študentov višjih in visokih šol v skupnem številu
prebivalstva ne presega 50 odstotkov povprečja SR Slovenije'
število zdravnikov v osnovni zdravstveni mreži na
Slovenije ValCeV 06 prese9a 50 odstotkov povprečja SR
Občine se štejejo za manj razvita območja tudi, če po
kriterijih iz prejšnjih odstavkov ne presegajo dveh tretjin povprečja SR Slovenije, vendar le v primerih, če po kriterijih tudi
medobčinska skupnost, v kateri občine sodelujejo v skladu s
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193. členom Ustave Socialistične republike Slovenije, ne presega dveh tretjin povprečja Socialistične republike Slovenije.
4. člen
Za del manj razvitega geografskega območja štejejo krajevne skupnosti, ki skupaj z eno ali več manj. razvitimi občinami iz prejšnjega člena tega zakona sestavljajo zaokroženo
geografsko območje, in prav tako krajevne skupnosti v zaokroženem geografskem območju, ki vključuje dele dveh ali
vec občin in po številu prebivalstva ali po površini preseqa 50
odstotkov povprečne velikosti občin v Socialistični republiki
Sloveniji, s tem:
, f da
rastdalje
prebivalstva
v krajevnih
skupnostih
v obdobjurasti
od
leta
1971
ne presega
25 odstotkov
povprečne
števila prebivalcev v Socialistični republiki Sloveniji;
- da je pretežni del takega območja ali po številu prebivalstva ali po površini v občinah, ki po kriterijih in kazalcih iz
prejšnjega člena tega zakona ne presegajo 75 odstotkov povprečja Socialistične republike Slovenije.
Krajevna skupnost, ki sicer ne izpolnjuje pogoja iz 1. alinee
pa je obkrožena s krajevnimi skupnostmi, ki izpolnjujejo ta
območ '6 23 sestavni del mani razvitega geografskega
Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena se štejejo
za manj razvito območje krajevne skupnosti na Bloški planoti.
5. člen
Za manj razvito območje se štejejo krajevne skupnosti, ki se
nahajajo pretežno v deset kilometrskem pasu ob državni meji
ce rast prebivalstva v obdobju od leta 1971 dalje ne presega
25 odstotkov povprečne rasti števila prebivalcev Socialistične
republike Slovenije in so sestavni del občine, ki izpolnjuje
kriterije iz 3. člena tega zakona, s tem, da ne presega 75
odstotkov povprečja Socialistične republike Slovenije
Ne glede na prejšnji odstavek se štejejo za manj razvito
območje krajevne skupnosti na območju Kobanskega.
6. člen
Občine in krajevne skupnosti, ki izpolnjujejo kriterije 3. 4.
in 5. člena tega zakona, ugotovi Izvršni svet Skupščine SR
Slovenije z odlokom na podlagi zadnjih razpoložljivih uradnih
statističnih podatkov.
Opredelitev manj razvitih območij iz prvega odstavka teqa
člena velja za obdobje srednjeročnega plana družbeneqa
razvoja Socialistične republike Slovenije.
Ce se na podlagi uradnih statističnih podatkov med srednjeročnim obdobjem iz prejšnjega odstavka tega člena uqotovi, da posamezno območje po odloku iz prvega odstavka
tega člena ne izpolnjuje več kriterijev iz 3., 4. in 5. člena teqa
zakona, lahko Izvršni svet Skupščine SR Slovenije tudi pred
potekom srednjeročnega obdobja z odlokom ugotovi, da se
taksno območje ne šteje več za manj razvito območje!
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PREDLOG

ZA IZDAJO ZAKONA

o spremembah
ureditvi
varnosti

in

določenih

dopolnitvah
vprašanj

zakona o

s področja

železniškega prometa (ESA-760)

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 77. seji dne 18. 7.
1985 določil besedilo:
„„nr,,r„n.u ...
- PREDLOGA ZA IZDAJO ZAKONA O SPREMEMBAH IN
DOPOLNITVAH ZAKONA O UREDITVI DOLOČENIH VPRAŠANJ S PODROČJA VARNOSTI ŽELEZNIŠKEGA PROMETA 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.

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:
.
- Julka ŽIBERT, članica Izvršnega sveta in predsednica
Republiškega komiteja za promet in zveze
- Peter MARN, namestnik predsednice Republiškega komiteja za promet in zveze.

Socialistična republika Slovenije
REPUBLIŠKI KOMITE ZA PROMET IN ZVEZE
POVZETEK
in uredili pogoje za gradnjo objektov, postavljanje naprav
S predlaganimi spremembami in dopolnitvami bi se
in saditev drevja ob tem pasu.
zakon o ureditvi določenih vprašanj s področja varnosti
Zaradi zagotovitve večje varnosti železniškega prometa
železniškega prometa (Uradni listSRS, št. 28/81) uskladil z
bi razširili pristojnost nadzora inšpektorja železniškega
zakonom o prekrških (Uradni list SRS, št., 25/83), poleg
prometa s tem, da bi določili obveznost inšpektorja železtega bi z njim povišali in za vse gospodarske prestopke
niškega prometa, da sodeluje pri raziskavi hujših železnipoenotili višino denarnih kazni.
....
ških nesreč, in obenem opredelili pojem hujše železniške
Ob uskladitvi višine denarne kazni za prekrške m gosponesreče v tem zakonu.
darske prestopke, določene v zakonu o ureditvi določenih
Dopolnili bi upravičenost inšpektorja, da ukrepa v privprašanj s področja varnosti železniškega prometa, bi v
merih pomanjkljivosti in nepravilnosti, ki ogrožajo varnost
zakon prenesli tudi kazenski določbi, ki sta bili predpisani
prometa in okrepili inšpekcijski nadzor na področju dela
v izvršilnem predpisu, izdanem na podlagi navedenega
in prometa glede vseh vprašanj s področja delovnih razzakona. Po zakonu o prekrških ne morejo biti namreč
merij, ki zadevajo varnost železniškega prometa: odpravili
prekrški več določeni s predpisom, ki ga izda republiški
bi pa nekatere nejasnosti v določilih tako, da bi jih dopolnili oziroma vsebinsko uskladili.
UC
^Poteg tega bi določili varovalni pas ob industrijskem tiru
I. Ustavna podlaga
Ustavna podlaga za sprejetje tega zakona je podana v 6. in
19 točki 1. odstavka 321. člena Ustave SR Slovenije, ki
določa, da Skupščina SR Slovenije ureja razmerja, ki so
skupnega pomena za delovne ljudi in občane na področju
prometa in varnosti prometa.
II. Ocena stanja in razlogi, ki narekujejo izdajo
zakona
1. V predpisih, ki urejajo področje železniškega prometa, ni
doslej nikjer opredeljen varovalni zemljiški pas ob industrijskih tirih, v katerem bi se določili takšni pogoji in ukrepi za
aradnjo objektov in za postavljanje naprav, ki bi preprečili
škodljive vplive okolice na industrijske tire in obratno.
Promet na industrijskih tirih vpliva na okolico teh tirov, pray
tako pa tudi okolica, predvsem objekti in naprave ob industrijskih tirih, vplivajo na promet, ki se opravlja na teh tirih.
2. Zakon o ureditvi določenih vprašanj s področja varnosti
železniškega prometa (Uradni list SRS, št. 28/81) določa v 16.
členu pristojnost Republiškega komiteja za promet in zveze,
da predpiše pogoje, pod katerimi se lahko dovoli gradnja
gradbenih objektov ali drugih objektov in postavljanje naprav
v varovalnem progovnem pasu železniške proge, to je v 200 m
širokem zemljiškem pasu ob železniški progi. Navedeni zakon

pa ni uredil pogoje za saditev drevja v varovalnem progovnem
pasu, doslej je to uredil le na zemljišču ob cestno-zelezniskem
prehodu, kjer bi lahko drevje preprečevalo ali zmanjšalo preqlednost s ceste na železniško progo. Poleg zmanjševanja
prealednosti ob cestno-železniških prehodih jahko drevje ob
proqi ogroža varnost železniškega prometa tudi zaradi nevarnosti porušitve, padca na progo, zmanjševanja in preprečevanja vidljivosti železniškega signala, ali pa se drevje pod tezo
snega ali ledu upogne na progo ali nad električne napajalne
vod©.
3 Med upravičenji inšpektorja železniškega prometa. ki so
določena v 34. členu zakona o ureditvi določenih vprašanj s
področja varnosti železniškega prometa, je določeno tudi
upravičenje inšpektorja, da odredi odpravo tehničnih pomanjkljivosti na vozilih, progah in progovnih napravah, ce te
pomanjkljivosti ogrožajo varnost prometa. Z navedeno
določbo je podana le možnost ukrepanja pri ze obstoječih
tehničnih pomanjkljivostih na vozilih, progah in progovnih
napravah. Nima pa inšpektor zakonskega pooblastila, da bi
preventivno odredil ukrepe, ki bi preprečili nastanek pomanjkljivosti. Tako bi lahko inšpektor na primer odredil preventivne preglede posameznih progovnih naprav, če so se na ten
napravah v krajšem časovnem obdobju pogosteje pojavljale
V 4. točki 34. člena zakona o ureditvi določenih vprašanj s
področja varnosti železniškega prometa je določeno upravi7
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čenje inšpektorja, da odstrani z dela železniškega delavca, če
pride na delo v takem telesnem in duševnem stanju, da ni
zmožen pravilno opravljati svoje dolžnosti. Ne more pa
inšpektor ukrepati, če delavec med delom postane nezmožen
pravilno opravljati svoje naloge. Takšni primeri, ko postane
delavec med delom nezmožen opravljati svoje naloge, so v
praksi celo najpogostejši, zato bi moral imeti inšpektor pooblastilo za ukrepanje tudi v teh primerih.
Poleg tega ne more inšpektor ukrepati niti v primerih, ko se
v progovnem pasu, to je v 8 metrskem pasu ob železniški
progi, izvajajo dela, ki niso namenjena opravljanju železniškega prometa, in ki ogrožajo varnost železniškega prometa
oziroma varnost izvajalcev teh del. V navedeni določbi
zakona, ki ga spreminjamo, sme inšpektor odrediti le ukrepe v
zvezi z gradnjo v neposredni bližini proge oziroma na železniškem območju, iz česar pa so izvzeta vsa druga dela, ki niso
gradnja objektov v smislu predpisov o graditvi objektov, na
primer vrt, lesene ograje ipd.
Izvršni svet SR Slovenije je ob obravnavi poročila o stanju
varnosti železniškega prometa na področju SR Slovenije
sprejel tudi sklep naj se med drugim ustrezno okrepi vloga in
delovanje inšpekcijskega nadzora.
Pri tem naj bi se okrepil tudi inšpekcijski nadzor na
področju dela in prometa glede vseh vprašanj s področja
delovnih razmerij, ki_ zadevajo varnost železniškega prometa.
4. V skladu z določbo 35. člena zakona, za katerega predlagamo spremembe, morajo železniške organizacije takoj obvestiti o vsaki železniški nesreči Republiški prometni inšpektorat. Namen te določbe je, da so republiški inšpektorji železniškega prometa obveščeni o železniških nesrečah, ter da sodelujejo pri raziskovanju njihovih vzrokov, kar se je v praksi tudi
izvajalo. Zaradi jasnejše opredelitve 35. člena, pa bi bilo
primerno navesti to obveznost sodelovanja inšpektorjev
žejezniškega prometa pri raziskovanju vzrokov hujših železniških nesreč, kar je bilo kot predlog izpostavljeno tudi v poročilu Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije o stanju varnosti
v železniškem prometu na območju SR Slovenije, ki ga je
Skupščina SR Slovenije obravnavala na sejah zborov dne 24
oktobra 1984. leta.
5. V 36. členu zakona, katerega spremembe predlagamo, je
določeno, da mora železniška organizacija dostaviti Republiškemu prometnemu inšpektoratu v osmih dneh splošne in
posamične akte, s katerimi se urejajo vprašanja železniškega
prometa.
Opredelitev pričetka roka 8 dni ni jasna, zato je potrebno to
določilo dopolniti.
6. Na podlagi zakona o ureditvi določenih vprašanj s
področja varnosti železniškega prometa (Uradni list SRS, št.
28/81) je bil maja 1982 sprejet pravilnik o protipožarnih ukrepih na železniških vozilih z odprtim kuriščem na trda goriva, v
varovalnem progovnem pasu in v progovnem pasu železniške
proge (Uradni list SRS, št. 17/821 V pravilniku so določeni
ukrepi za varstvo gozdov in kmetijskih zemljišč pred požarom
ob železniških prograh, na katerih se redno ali občasno uporablja parna vleka. Določil je tudi sankcije za pravne osebe in
posameznike, če v delu varovalnega pasu, ne ravnajo v skladu
s predpisanimi ukrepi. Zakon, ki ga spreminjamo, je v 6. točki
40. člena sicer sankcioniral dejanje oziroma opustitve v zvezi
z zaščito pred požarom, vendar le v progovnem pasu železniške proge, to je na sami progi in v 8 meterskem pasu ob progi.
Na podlagi navedenih kazenskih določb pravilnika o protipožarnih ukrepih na železniških vozilih z odprtim kuriščem na
trda goriva, v varovalnem progovnem pasu in v progovnem
pasu železniške proge doslej še ni bila predlagana uvedba
postopka za prekrške. Na progah Železniškega gospodarstva
Ljubljana se namreč že šest let redno ne uporablja parne
vleke, le občasno vozi na teh progah muzejska parna lokomotiva.
V skladu z novim zakonom o prekrških (Uradni list SRS , št.
25/83) ni več mogoče z izvršilnimi predpisi republiških upravnih organov določati sankcij za prekrške. Zato sta določbi
pravilnika o protipožarnih ukrepih na železniških vozilih z
odprtim kuriščem na trda goriva, v varovalnem progovnem
pasu in v progovnem pasu železniške proge (20. in 21 člen
pravilnika) prenehali veljati 1. januarja 1985. leta.
7. V 1. točki 37. člena zakona, za katerega predlagamo
spremembe je sankcionirana opustitev gradnje prog železnice, industrijskih tirov, industrijske železnice in prog drugih
železnic v skladu s predpisi za graditev železnic in varnost
8

prometa na jugoslovanskih železnicah, vendar besedilo te
točke ne zajema vse proge v celoti.
8. Denarne kazni za prekrške so v zakonu o ureditvi določenih vprašanj s področja varnosti železniškega prometa določene v razponu. Pri tem razponu je kot zgornji znesek maksimalna višina denarne kazni iz 8. člena zakona o prekrških
(Uradni list SRS, št. 12/77, 30/78 in 23/81), ki je bil v veljavi ob
sprejetju zakona, ki ga spreminjamo. Veljavni zakon o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83) pa je v 25. členu določil nove
višine denarnih kazni.
9. V zakonu, za katerega predlagamo spremembe, sta
doslej dve določbi sankcionirani kot gospodarska prestopka,
vendar pa po svoji vsebini ne pomenita kršitev gospodarskega oziroma finančnega poslovanja. Gre za sankcioniranje
opustitve sprejema protipožarnih ukrepov ter sprejetja
poslovnega reda oziroma sprejetja poslovnega reda, ki ni
usklajen z enotnimi pravili za urejanje železniškega prometa
na jugoslovanskih železnicah.
10. Določbe 35. člena zakona o ureditvi določenih vprašanj
s področja varnosti železniškega prometa, ki nalaga obveznost železniškim organizacijam, da brez odlašanja obvestijo
Republiški prometni inšpektorat o železniških nesrečah in o
delih na progi in v bližini proge, oziroma da ga takoj, ob
vsakem delovnem času obvestijo o hujših železniških nesrečah, doslej ni bila sankcioirana. V praksi se pogostokrat
dogaja, da je Republiški prometni inšpektorat obveščen o
železniški nesreči, predvsem nesrečah brez smrtnih izidov, z
veliko časovno zamudo, s čimer je inšpektorjem onemogočeno sodelovanje pri raziskavi vzrokov nesreč in pri odpravi
njihovih posledic.
11. Denarne kazni za gospodarske prestopke so v zakonu,
ki ga spreminjamo, določene v razponu, vendar glede na
družbeno nevarnost, ki bi jo posamezne kršitve pomenile,
niso omenjene z maksimalno višino, ki jo zakon o gospodarskih prestopkih (Uradni list SRS, št. 4/77) določa v 18. členu.
Tako so sedaj denarne kazni za gospodarske prestopke v
zakonu^ o ureditvi določenih vprašanj s področja varnosti
železniškega prometa relativno nizke in bi bile v nekaterih
določbah, ob uskladitvi denarnih kazni z veljavnim zakonom o
prekrških, celo nižje od denarnih kazi, določenih za prekrške.
III. Cilji zakona in predlagane rešitve
1. Zaradi okolice industrijskih tirov in zaradi varnosti železniškega prometa, ki se opravlja po industrijskih tirih, predlagamo določitev 80 m širokega varovalnega pasu ob teh tirih. V
tem pasu bi se lahko gradili objekti oziroma postavljale
naprave le ob izpolnjevanju pogojev in ukrepov, ki bi jih
določil izvršilni predpis, izdan na podlagi zakona o ureditvi
določenih vprašanj s področja varnosti železniškega prometa.
Pri tem bi navedeni izvršilni predpis, ob upoštevanju specifičnosti industrijskih tirov in prometa na njih, določil glede na
vrsto objektov in naprav ob tirih ter glede na konfiguracijo
terena primerne oddaljenosti od industrijskih tirov oziroma
ukrepe, s katerimi bi ob manjši oddaljenosti lahko še vedno
bila zagotovljena varnost prometa na industrijskih tirih in
varnost ljudi in življenjskega okolja v pasu ob industrijskih
tirih.
2. Zaradi nevarnosti, ki jo lahko drevje ob progi povzroči za
železniški promet, predlagamo, da se zakon dopolni še z
ureditvijo pogojev za saditev drevja ob progah in pooblasti
republiški upravni organ, pristojen za promet, da to uredi z
izvršilnim predpisom. Poleg tega predlagamo, da se v zakonu
tudi sankcionirajo ravnanja, ki bi bila v nasprotju s predpisanimi pogoji.
3. Določbe zakona o ureditvi vprašanj s področja varnosti
železniškega prometa (Uradni list SRS, št. 28/81), ki določa
upravičenja republiških inšpektorjev železniškega prometa, bi
bilo potrebno spremeniti in dopolniti tako, da bi bil inšpektor
upravičen tudi: odrejati ukrepe za preprečevanje pomanjkljivosti in nepravilnosti na vozilih, progah in progovnih napravah ; odstraniti iz dela železniškega delavca, če je le-ta v takem
telesnem in duševnem stanju, da ni zmožen pravilno opravljati svojih delovnih dolžnosti, ne glede na to, ali je do
takšnega stanja prišlo pred delavčevim začetkom dela ali med
delom; ustaviti dela v progovnem pasu, ki niso namenjena
opravljanju železniškega prometa, in ki ogrožajo varnost
železniškega prometa ali tista dela, ki so namenjena opravljanju železniškega prometa vendar se izvajajo na način, da
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ogrožajo varnost železniškega prometa, ter odrediti ukrepe za
odpravo že nastalih posledic teh del.
Prav tako predlagamo, da se vnese posebno pooblastilo za
ukrepanje inšpektorjev dela in sicer kadar so kršeni predpisi o
delovnem času oziroma o delu v izmenah ter kadar delavec, ki
neposredno sodeluje v železniškem prometu dela v takem
telesnem in duševnem stanju, da ni zmožen pravilno opravljati svojega dela, kar vpliva na varnost prometa.
4. Zaradi jasnejše opredelitve namena določbe 35. člena
zakona o ureditvi določenih vprašanj s področja varnosti
železniškega prometa predlagamo dopolnitev te določbe, s
katero naj se določi obveznost republiških inšpektorjev železniškega prometa, da sodelujejo pri raziskovanju vzrokov hujših železniških nesreč. Ker pa pojem »hujša železniška
nesreča« ni še nikjer opredeljen, predlagamo dopolnitev tudi
z definicijo tega pojma. Predlagamo definicijo, da je hujša
železniška nesreča vsako trčenje, nalet ali iztirjenje vlaka,
katerega posledica je smrt ali huda telesna poškodba ene ali
več oseb oziroma večja materialna škoda.
5 Zaradi jasnejše opredelitve namena določbe 36. člena
zakona o ureditvi določenih vprašanj s področja varnosti
železniškega prometa predlagamo, da rok dostave aktov
vežemo na dan, ko so ti akti uveljavljeni.
6. Ker v skladu z 287. členom zakona o prekrških ne bo
možno več uporabljati sankcij, določenih v pravilniku o protipožarnih ukrepih na železniških vozilih z odprtim kuriščem na
trda goriva, v varovalnem progovnem pasu in v progovnem
pasu železniške proge (Uradni list SRS, št. 17/82), predlagamo, da se kazenske določbe zakona o ureditvi določenih
vprašanj s področja varnosti železniškega prometa (Uradni
list SRS, št. 28/81) dopolnijo s sankcijami iz izvršilnega predpisa.
.
. ..
7. Kršitev zakona o ureditvi določenih vprašanj s področja
varnosti železniškega prometa bi lahko bistveno vplivale na
varnost železniškega prometa. Zato predlagamo, da se zneski
v navedenem zakonu le uskladijo z zneski iz novega zakona o
prekrških in ostanejo še vedno določeni v razponu, pri čemer
naj bi bila zgornja omejitev tega razpona najvišji možni znesek denarnih kazni.
8. Kršitev določb prvega odstavka 17. in 9. člena zakona o
ureditvi določenih vprašanj, ki so v zakonu zdaj sankcionirane
kot gospodarski prestopki, so kršitve javnega reda in zato
predlagamo, da se zanje predpišejo sankcije za prekršek.
9 Ker je le pravočasno obvestilo o železniški nesreči pogoj,
da se republiški inšpektorji železniškega prometa vključijo v
raziskovanje vzrokov nesreče in odpravo njenih posledic, in
ker so železniške organizacije v praksi pogosto obveščate
Republiški prometni inšpektorat z zamudo, predlagamo, da
se tudi določba 35. člena sankcionira s prekrškom.
10. V 1. točki 37. člena zakona je potrebno jasneje opredeliti, da se sankcionirana opustitev graditev prog v skladu s

predpisi za graditev železnic in varnost prometa na jugoslovanskih železnicah nanaša na graditev prog železnice, industrijskih tirov, prog industrijske železnice in prog drugih zeSankcije za opustitev ravnanja v smislu izvršitve odločbe
inšpektorja železniškega prometa, za preprečevanje, onemogočenje ali oviranje inšpektorja pri delu, določena v i.
odstavku 41. člena, je v enakem besedilu določena tudi v m.
členu zakona o sistemu državne uprave in o Izvršnem svetu
Skupščine SR Slovenije ter o republiških upravnih organih
(Uradni list SRS, št. 24/79 in 12/82). Zato predlagamo, da se te
sankcije iz zakona o ureditvi določenih vprašanj s področja
varnosti železniškega prometa črtajo.
11. Ker pomenijo gospodarski prestopki večjo družbeno
nevarnost kot prekrški, so zanje v zakonu o gospodarskih
prestopkih (Uradni list SFRJ, št. 4/77) tudi določene višje
denarne kazni. To razmerje med denarnimi kaznimi, ki je
prenešeno tudi v veljavni zakon o ureditvi določenih vprašanj
s področja varnosti železniškega prometa, se poruši z uskladitvijo zneskov denarnih kazni za prekrške z zneski iz zakona o
prekrških. Zato predlagamo, da se zgornje omejitve razponov,
v katerih so določene denarne kazni za gospodarske prestopke, poenotijo in zvišajo, in sicer naj se določijo v razponu,
omenjenim z najvišjim zneskom, določenim v 18. členu
zakona o gospodarskih prestopkih. Zaradi večje preglednosti
predlagamo tudi, da se vse določbe o sankcijah za gospodarske prestopke združijo v enem členu, nekatere med njimi pa
določijo z natančnejšim opisom dejanj oziroma opustitev, ki
se sankcionirajo.
IV. Ocena potreb po finančnih sredstvih in nove
naloge, ki izhajajo iz predlaganih rešitev
Izvajanje predloženega zakona ne bo zahtevalo dodatnih
finančnih sredstev iz proračunov družbenopolitičnih skupnosti; z razširitvijo pooblastil inšpektorjem železniškega prometa pa uvaja dve novi obveznosti Republiškemu inšpektoratu za ukrepe v primerih ogrožanja varnosti železniškega
prometa ter da sodeluje pri raziskovanju vzrokov hujših železniških nesreč. Okrepitev inšpekcijskega nadzora uvaja pooblastila ukrepanja inšpektorjem dela glede vprašanj s
področja delovnih razmerij, ki zadevajo nevarnost železniškega prometa. Drugim organom družbenopolitičnih skupnosti, organizacijam združenega dela, drugim samoupravnim
organizacijam in skupnostim pa zakon ne nalaga novih obveznosti.
.
Na podlagi predlaganih sprememb bo moral Republiški
komite za promet in zveze dopolniti izvršilni predpis o pogojih
za graditev gradbenih objektov ali drugih objektov ter postavljanje v varovalnem progovnem pasu železniške proge z
določitvijo pogojev za gradnjo in postavljanje naprav tudi v
varovalnem pasu industrijskega tira.

TEZE ZA OSNUTEK ZAKONA
o spremembah in dopolnitvah zakona o ureditvi
določenih vprašanj s področja varnosti železniškega
prometa
1. teza
V zakonu o ureditvi določenih vprašanj s področja varnosti
železniškega prometa (Uradni list SRS, št. 28/81) se za 3.
členom doda nov 3. a člen, ki se glasi:
»Ob industrijskem tiru je 80 m široki zemljiški pas, merjeno
od osi skrajnih tirov (varovalni pas), s katerim seprePre4u|ejo
škodljivi vplivi okolja na industrijski tir in promet na njemu ter
vpliv teaa prometa na okolje.«
2. teza
V šesti alinei 3. odstavka 14. člena se beseda »rekonstrukcija« nadomesti z besedo »konstrukcija«.
3. teza
Besedilo 16. člena se dopolni tako, da se glasi:

»Graditev gradbenih objektov ali drugih objektov, saditev
drevja ter postavljanje naprav v 200 m širokem zemljiškem
pasu ob železniški progi (varovalni progovni pas) in v 80 m
širokem zemljiškem pasu ob industrijskem tiru, računamo od
osi skrajnih tirov, se sme dovoliti, pod pogoji, ki jih predpiše
Republiški komite za promet in zveze.
4. teza
V 34. členu se 2. točka spremeni tako, da se glasi:
»2. odredi ukrepe za preprečevanje in odpravo pomanjkljivosti in nepravilnosti, ki na vozilih in progovnih napravah
ogrožajo varnost prometa«
V 4. točki se besedilo: »če pride na delo« nadomesti z
besedilom: »če je na delu«.
Za 7. točko se doda nova 8. točka, ki se glasi:

priloga poročevalca

it

»8. ustaviti dela v progovnem pasu, ki niso namenjena
opravljanju železniškega prometa, ali dela, ki so namenjena
opravljanju železniškega prometa, pa se izvajajo na način s
katerim se ogroža varnost železniškega prometa, oziroma
odrediti ukrepe za odpravo posledic teh del«.
Dodata se nov drugi in tretji odstavek, ki se glasita:
»Inšpektor dela je upravičen prepovedati delo, oziroma
odstraniti z dela delavca, ki neposredno sodeluje v železniškem prometu, če so kršeni predpisi o delovnem času ali
predpisi za delo v izmenah.
Inšpektor dela je upravičen odstraniti z dela delavca, ki
neposredno sodeluje v železniškem prometu tudi v primerih iz
4. točke 1. odstavka tega člena.«
5. teza
V 35. členu se dodata nov drugi in tretji odstavek, ki se
glasita:
»Republiški inšpektorji železniškega prometa sodelujejo pri
raziskovanju vzrokov hujših železniških nesreč.
Hujša železniška nesreča po tem zakonu je vsako trčenje,
nalet ali iztirjenje vlaka, ki ima za posledico smrt ali hudo
telesno poškodbo ene ali več oseb, oziroma večjo materialno
škodo«.
6. teza
V 36. členu se za besedami: »v osmih dneh« dodata besedi»po uveljavitvi«.
7. teza
37. člen se dopolni in spremeni tako, da se glasi:
»Z denarno kaznijo do 1,000.000 dinarjev se kaznuje za
gospodarski prestopek organizacija združenega dela ali
druga pravna oseba:
1. če pri graditvi prog železnic, industrijskih tirov, industrijske železnice in prog drugih železnic ne upošteva predpisov
za graditev železnic in varnost prometa na jugoslovanskih
železnicah, ali če ne predpiše načina prometa na teh železnicah (2. člen in 4. člen);
2. če uporablja drugačna tirna vozila, kot so vozila, ki
obratujejo na omrežju jugoslovanskih železnic (5. člen);
3. če ne vzdržuje industrijskih železnic, prog drugih železnic, industrijskih tirov in tirnih vozil tako, da je zagotovljen
varen in neoviran promet, ali če nima tirov, tirnih naprav,
objektov in tirnih vozil pod stalnim nadzorstvom 8. člen);
4. če gradi v varovalnem progovnem pasu oziroma v zemljiškem pasu ob industrijskem tiru v nasprotju s predpisi (16
člen);
5. če za signalno-varnostne naprave ne opravi prizkušnje in
poskusnega obratovanja pred tehničnim pregledom (druai
odstavek 18. člena);
6. če v času poskusnega obratovanja na kretniškem
območju ne zmanjša hitrosti vlakov na največ 30 km na uro,
ali če ne določi hitrost vlakov, ali če ne poostri nadzora
železniškega prometa in nadzora nad delom prometnega
osebja ter osebja pri montaži in vzdrževanju (drugi odstavek
18. člena);
7. če ne izvede križanja proge s cesto z nadvozom ali
podvozom: - če se proga križa z magistralno cesto; - če se
proga križa z javno cesto ali drugo cesto, ki ni javna cesta, v

ZAKON O UREDITVI DOLOČENIH VPRAŠANJ S
PODROČJA VARNOSTI ŽELEZNIŠKEGA
PROMETA
členi, ki se spreminjajo:
14. člen
Za rekonstrukcijo proge, progovne naprave, objekta, tirnega vozila na jugoslovanskih železnicah, industrijskih železnicah in progah drugih železnic in industrijskih tirov se
uporabljajo predpisi o graditvi objektov, kolikor ta zakon ne
določa drugače.
Za rekonstrukcijo tirnega vozila se šteje predelava vozila s
katero se spreminjajo osnovne konstrukcije in tehnične
lastnosti vozila.
Za rekonstrukcijo železniške proge, industrijske železnice
in proge druge železnice ter industrijskega tira se po tem
zakonu ne štejejo:
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primeru, če je cestni promet zelo gost, železniški promet pa
zelo močan, ali če to terjajo posebni pogoji na mestu križanja,
posebni tehnični razlogi varnosti prometa; če se proga na
postajnem prostoru med uvoznimi kretnicami križa s katerokoli javno cesto ali drugo cesto oziroma potjo, ki ni javna
cesta (21. člen);
8. Ce križanja proge s cesto v istem nivoju ne zavaruje z
zapornicami ali polzapornicami ali svetlobnimi in zvočnimi
napravami, ki napovedujejo približevanje vlaka, ali z enim in
drugimi, in sicer pri križanju glavne železniške proge z regionalno ali mestno cesto oziroma cesto v naselju, ali pri
križanju ceste z glavno železniško progo, na kateri je dovoljena hitrost večja od 100 km na uro, ali pri drugem križanju,
kjer ni potrebne progiednosti s ceste na železniško progo
(prvi in drugi odstavek 22. člena);
9. Če ne izvede križanja železniške proge s cestami tako,
da dve cesti ali več cest ali poti usmeri na skupen cestnoželezniški prehod (prvi odstavek 24. člena).
Za dejanje iz prejšnjega odstavka se kaznuje odgovorna
oseba organizacije združenega dela oziroma druge pravne
osebe z denarno kaznijo do 50.000 dinarjev.«
S. teza
38. člen se črta.
9. teza
39. člen se črta.
10. teza
V prvem odstavku 40. člena se beseda »50.000« nadomesti
z besedo »150.000«, v 6. točki pa se za besedama »progovnem pasu« vstavi besedilo: »oziroma v varovalnem progovnem pasu«.
Za 11. točko se dodata 12. in 13. točka, ki se glasita:
»12. če nima poslovnega reda, ali če ta ni usklajen z enotnimi pravili za urejanje železniškega prometa na jugoslovanskih železnicah (9. člen);
13. če ne sprejme predpisanih protipožarnih ukrepov (prvi
odstavek 17. člena).«.
V drugem odstavku se beseda »5.000« nadomesti z besedo
»30.000«.
V tretjem odstavku se beseda »10.000« nadomesti z besedo
»30.000«.
11.teza
Prvi odstavek 41. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Z denarno kaznijo do 100.000 dinarjev se kaznuje za prekršek železniška organizacija ali druga pravna oseba, če brez.
odlašanja ne obvesti Republiški prometni inšpektorat o vsaki
železniški nesreči, ali če ga takoj in ob vsakem dnevnem času
ne obvesti o hujši železniški nesreči ali o delih, ki se izvajajo v
bližini proge ali progovnih naprav in objektov (35. čleri), ali če
ne dostavi Republiškemu prometnemu inšpektoratu v predpisanem roku splošnega ali posamičnega akta (36. člen).«
V drugem odstavku se beseda »5.000« nadomesti z besedo
»30.000«.
12. lesa
Ta zakort začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu

- zamenjava in obnova elementov zgornjega ustroja
proge;
- dela na spodnjem ustroju proge (odvodnjavanje ureditev in sanacija);
- zamenjava in obnova z enakim ali drugim materialom pri
propustih do 5 m dolžine, če se s tem ne spremeni odprtina;
- zamenjava elementov signalno-varnostnih naprav;
- zamenjava in dopolnitev elementov stabilnih naprav za
električno vleko, kakor tudi ostalih električnih naprav za dizelsko vleko;
- adaptacija in popravilo obratovalnih poslopij, s katerimi
se ne spreminja rekonstrukcija, namen in zunanji izgled
objekta ter se ne poslabšajo pogoji za varstvo okolja.
Za izvajanje del iz prejšnjega odstavka mora biti izdelana
tehnična dokumentacija.
16. člen
Graditev gradbenih objektov ali drugih objektov, ter postapriloga poročevalca
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vijanje naprav na 200 m širokem zemljiškem pasu ob železniški progi (varovalni progovni pas), računamo od osi skrajnih
tirov, se sme dovoliti pod pogoji, ki jih predpiše Republiški
komite za promet in zveze.
34. člen
Inšpektor železniškega prometa je upravičen:
1. zadržati izvršitev odredb, ki nasprotujejo določbam
zakonov in predpisov, izdanih na njihovi podlagi;
2. odrediti, da se na vozilih, progah in progovnih napravah
odpravljajo tehnične pomanjkljivosti, ki ogrožajo varnost prometa;
3. odrediti, da se začasno izključijo iz prometa vozila,
proge in progovne naprave, ki ne ustrezajo predpisanim tehničnim in drugim pogojem, če bi bila sicer varnost prometa
ogrožena;
4 odstraniti z dela železniškega delavca, ki neposredno
sodeluje v železniškem prometu, če ne izpolnjuje predpisanih
zdravstvenih pogojev, ali nima predpisane strokovne usposobljenosti za samostojno delo na svojem delovnem mestu, če
pride na delo v takem telesnem ali duševnem stanju, da ni
zmožen pravilno opravljati svoje delovne dolžnosti, če zanemarja svojo dolžnost, jo opravlja površno ali nepravilno in to
vpliva na rednost in varnost prometa;
5. odrediti, da se odpravijo nepravilnosti v železniškem
prometu in da se promet prilagodi določbam zakonov in na
njihovi podlagi izdanih predpisov, če je treba, pa določiti tudi
način in odrediti ukrepe za odpravo nepravilnosti v železniškem prometu;
6. začasno ustaviti dela, ki se izvajajo v neposredni bližini
proge, če je nevarnost, da bodo ogrožala varnost prometa in
zahtevati od upravnega organa, ki je opravil kontrolo tehnične
dokumentacije in dal dovoljenje za graditev, naj pregleda
položaj in odredi ukrepe za sanacijo;
7 ustavi dela, ki se izvajajo na železniškem območju ali v
neposredni bližini proge brez gradbenega dovoljenja, in o
tem obvesti upravni organ, ki je pristojen za izdajo gradbenega dovoljenja.
35. člen
Železniška organizacija mora brez odlašanja obvestiti
Republiški prometni inšpektorat o vsaki železniški nesreči; o
hujši železniški nesreči ga mora obvestiti takoj in ob vsakem
dnevnem času, prav tako tudi o delih, ki se izvajajo v bližini
proge ali progovnih naprav in objektov, ki bi lahko vplivala na
varnost železniškega prometa.
36. člen
Železniška organizacija in organizacija združenega dela, ki
upravlja industrijsko železnico ali progo druge železnice ali
industrijski tir, mora dostaviti Republiškemu prometnemu
inšpektoratu v osmih dneh vse splošne in posamične akte, s
katerimi se urejajo vprašanja železniškega prometa.
37. člen
Z denarno kaznijo do 500.000 dinarjev se kaznuje za gospodarski prestopek organizacija združenega dela ali druga
pravna oseba:
1 če pri graditvi prog železnic in industrijskih prog drugih
železnic ne upošteva predpisov za graditev železnic in varnost
prometa na jugoslovanskih železnicah in če ne predpiše
načina prometa na teh železnicah (2. člen);
2. če uporablja drugačna tirna vozila, kot so vozila jugoslovanskih železnic (5. člen);
3. če gradi v varovalnem progovnem pasu v nasprotju s
predpisi (16. člen);
4. če ne sprejme predpisanih protipožarnih ukrepov (prvi
odst. 17. člena):
5. če ne izvede križanja proge s cesto v skladu z določbami
prvega odst. 24. člena tega zakona.
Za dejanje iz prejšnjega odstavka se kaznuje tudi odgovorna oseba organizacije združenega dela oziroma druge
pravne osebe z denarno kaznijo do 20.000 dinarjev.
38. člen
Z denarno kaznijo do 200.000 dinarjev se kaznuje za gospodarski prestopek železniška organizacija, organizacija zdru-

ženega dela, ali druga pravna oseba, če ne ravna v skladu z
določbami 21. in 22. člena tega zakona pri graditvi cestnega
prehoda prek železniške proge v istem nivoju, ali pri zagotovitvi varnega prometa prek teh prehodov.
Z denarno kaznijo iz prejšnjega odstavka se kaznuje za
gospodarski prestopek železniška organizacija, če ne ravna v
skladu z določbo drugega odstavka 18. člena tega zakona.
Za dejanje iz prvega in drugega odstavka se kaznuje tudi
odgovorna oseba železniške organizacije, organizacije združenega dela ali druge pravne osebe z denarno kaznijo do
10.000 dinarjev.
39. člen
Z denarno kaznijo do 100.000 dinarjev se kaznuje za gospodarski prestopek organizacija združenega dela ali druga
pravna oseba:
, ..
1. če ne vzdržuje industrijskih železnic, prog in drugih
železnic, industrijskih tirov in tirnih vozil tako, da je zagotovljen varen in neoviran promet in če nima tirov, tirnih naprav,
objektov in tirnih vozil pod stalnim nadzorstvom (8. člen);
2. če nima poslovnega reda ali če ta ni usklajen z enotnimi
pravili za urejanje železniškega prometa na jugoslovanskih
železnicah (9. člen);
Za dejanji iz prejšnjega odstavka se kaznuje tudi odgovorna
oseba org. združenega dela ali druge pravne osebe z denarno
kaznijo do 5.000 dinarjev.
40. člen
Z denarno kaznijo do 50.000 dinarjev se kaznuje za prekršek organizacija združenega dela ali druga pravna oseba:
1. če opravi rekonstrukcijo obstoječih industrijskih tirov
brez predhodnega soglasja železniške transportne organizacije (7. člen);
2. če tirna vozila industrijskih tirov na območju postajnih
tirov jugoslovanskih železnic ne vozijo pod pogoji, ki jih je
predpisala železniška transportna organizacija (10. člen);
3. če ne sklene pogodbe z železniško organizacijo na katere
območju je industrijski tir (11. člen);
4. če vozi na progah z večjo hitrostjo, kot je določeno v
poslovnem redu (12. člen);
5. če ne predpiše posebnih zdravstvenih pogojev in
potrebne strokovne usposobljenosti za delavce na posameznih delovnih mestih na industrijskih tirih (13. člen);
6. če v progovnem pasu ne ravna v smislu predpisanih
ukrepov za zaščito pred požarom (drugi odstavek 17. člena),
7. če ne zagotovi zadostno preglednost ceste na železniško
progo (prvi odstavek 25. člena);
8. če gradi objekte, zasadi drevje, ali ston kaj drugega, kar
preprečuje ali zmanjšuje preglednost na železniško progo
(drug odstavek 25. člena);
9. če na svojem območju ne skrbi za vzdrževanje podvoza
oziroma nadvoza (28. člen);
10. če na svojem območju ne vzdržuje cestnega prehoda
tako, da je na njem zagotovljen varen in neoviran promet
(drugi odstavek 29. člena);
11. če ne vzdržuje delov ceste z obeh strani prehoda tako,
da je omogočen varen in neoviran železniški promet (tretji
odstavek 29. člena).
Za dejanje iz prvega odstavka se kaznuje tudi odgovorna
oseba organizacije združenega dela oziroma druge pravne
osebe z denarno kaznijo do 5.000 dinarjev.
Z denarno kaznijo do 10.000 dinarjev se kaznuje posameznik, ki stori dejanje iz 6. ali 8. točke prvega odstavka tega
člena.
41. člen
Z denarno kaznijo do 30.000 dinarjev se kaznuje za prekršek železniška organizacija ali druga pravna oseba,_ če ne
ravna v smislu izvršljive odločbe, ki jo je izdal inšpektor
železniškega prometa po pooblastilih iz 34. člena tega
zakona, ali če prepreči, onemogoči ali ovira inšpektorja pri
opravljanju nadzora, ali če ne dostavi Republiškemu prometnemu inšpektoratu v predpisanem roku splošnega ali posamičnega akta (36. člen).
.
Za dejanje iz prejšnjega odstavka se kaznuje tudi odgovorna oseba železniške organizacije, organizacije združenega
dela ali druge pravne osebe z denarno kaznijo do 5.000
dinarjev.
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PREDLOG ODLOKA
o valorizaciji katastrskega dohodka (ESA-765)
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 79. seji dne 25.
7. 1985 določil besedilo:
- PREDLOGA ODLOKA O VALORIZACIJI KATASTRSKEGA DOHODKA,
ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi prve alinee
210. člena, 261,. 262. in 315. člena poslovnika Skupščine
SR Slovenije.
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na podlagi 85.
1. člen
V SR Sloveniji se opravi valorizacija katastrskega dohodka.
Katastrski dohodek se valorizira z enotnim količnikom za
vse katastrske kulture in vse katastrske okraje, ki ga v skladu s
tem odlokom predpiše Izvršni svet Skupščine SR Slovenije.
2. člen
Količnik za valorizacijo katastrskega dohodka se določi,
skladno s temeljnimi kriteriji za valorizacijo katastrskega
dohodka, na podlagi cen, ki jih je ugotovil Zavod SR Slovenije
za statistiko, in sicer:

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:
- Tone PENGOV, direktor Republiške uprave za družbene prihodke,.
— Ivan ROJC, namestnik direktorja Republiške uprave
za družbene prihodke.
~ za pridelke - na podlagi poprečnih odkupnih cen iz leta
1984;
- za materialne stroške - na podlagi poprečnih nabavnih
cen iz leta 1984.
3. člen
Količnik za valorizacijo katastrskega dohodka določi Izvršni
svet Skupščine SR Slovenije najpozneje do 31. oktobra 1985.
4. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
oRS.

SKUPŠČINA SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE
IZVRŠNI SVET
OBRAZLOŽITEV
Ob obravnavi zakona o spremembah in dopolnitvah zakona
se gibljejo v okviru razponov cen, ki so bile za glavne kmetijo davkih občanov je bilo v Izvršnem svetu Skupščine SR
ske pridelke in nekatere vrste stroškov usklajene na zveznem
Slovenije in v skupščinskih razpravah sprejeto stališče, da je
nivoju. Tak pristop zagotavlja, da bo v okviru SFRJ dosežena
zaradi realnejšega obdavčevanja dohodkov iz kmetijstva
večja usklajenost, ki pa ni pomembna le z davčnega vidika,
potrebno izvajati vsakoletno valorizacijo katastrskega
temveč tudi z vidika zagotavljanja enakopravnega položaja
dohodka. Takšno stališče je tudi v skladu z usmeritvami iz
občanov v zvezi z njihovimi pravicami in obveznostmi v vseh
dolgoročnega programa gospodarske stabilizacije in dogovoprimerih, ko je uveljavljanje le-teh vezano na višino katastrrom o usklajevanju davčnega sistema v okviru SFRJ.
skega dohodka kot dohodkovnega cenzusa.
Za izvedbo valorizacije katastrskega dohodka je bil v letu
Na podlagi predhodnega preizkusnega izračuna je oce1983 sprejet dogovor socialističnih republik in socialističnih
njeno, da bi se ob upoštevanju cen kmetijskih pridelkov in
avtonomnih pokrajin o valorizaciji katastrskega dohodka s
stroškov iz leta 1984 katastrski dohodek valoriziral v poprečju
temeljnimi merili (Uradni list SFRJ, št. 4/83 in 12/83), v katez valorizacijskim količnikom okrog 2,2 in bi bil udeležen v
rem je med drugim dogovorjeno obdobje, v katerem naj bi se
narodnem dohodku zasebnega kmetijstva z okrog 53%. Glede
valorizacija izvajala, način pristopa k ponovni valorizaciji in
na to, da ne gre za večje razlike v porastu cen glavnih
merila za tehnično izvedbo valorizacije.
kmetijskih pridelkov in cen materialnih stroškov se, enako kot
Valorizacija katastrskega dohodka se lahko izvede v priv ostalih republikah, predlaga enoten količnik za vse katastrmeru, ko se obseg kmetijske proizvodnje bistveno ne spreske
kulture v katastrskih okrajih. Takšen pristop je tudi s
meni, spremenijo pa se cene kmetijskih pridelkov in stroški
tehničnega vidika enostavnejši in znatno cenejši.
proizvodnje. To pomeni, da se količine kmetijskih pridelkov in
Predlagatelj je ob obravnavi predloga odloka ocenil, da
materialni kazalci stroškov proizvodnje, ugotovljeni ob zadveljavni sistem valorizacije ni ustrezen, ker za ugotovitev
njem izračunu katastrskega dohodka, obračunavajo po novih
valorizacijskih količnikov ne upošteva tekočih cen kmetijskih
cenah.
pridelkov in materialnih stroškov. Zato je Zveznemu IzvršZadnja valorizacija katastrskega dohodka je bila v SR Slonemu svetu že predlagal, da sproži postopek za spremembo
veniji in tudi v ostalih republikah in pokrajinah izvršena za leto
dogovorov SR in SAP in noveliranje metodologije o ugotavlja1984. V SR Sloveniji je valorizirani katastrski dohodek znašal
nju in metodologijo o valorizaciji katastrskega dohodka. K
8.081.275.000 din. Ker so bile za izračun valorizacijskih količnavedenim spremembam je potrebno pristopiti takoj, da bi
nikov uporabljene cene kmetijskih pridelkov in materialnih
lahko republike in avtonom^j^krajini s sprejetimi sprememstroškov iz leta 1982, je tako valorizirani katastrski dohodek
bami uskladile svoje prec^K^m naslednjo valorizacijo izvedle
zajemal 47,2% narodnega dohodka iz zasebnega kmetijstva,
po noveliranih predpisih.
ugotovljenega za leto 1982. V narodnem dohodku zasebnega
Na podlagi tretjega odstavka 7. člena zakona o ugotavljanju
kmetijstva za leto 1983 je bil katastrski dohodek udeležen le s
katastrskega
dohodka (Uradni list SRS, št. 23/76) sprejme akt
43,4%, za leto 1984 pa bo udeležen le z okrog 25%.
o pristopu k valorizaciji katastrskega dohodka Skupščina SR
Iz navedenega izhaja, da so utemeljeni razlogi za ponovno
Slovenije, valorizacijski količnik pa ugotovi Izvršni svet Skupizvedbo valorizacije v letu 1985 s tem, da bi se valorizirane
ščine SR Slovenije.
vrednosti katastrskega dohodka uporabljale od 1. 1. 1986
Da bi bila zagotovljena pravočasna izvedba valorizacije v
dalje.
katastrskem aparatu in s tem v zvezi tudi pravočasna odmera
Skladno s temeljnimi kriteriji za valorizacijo katastrskega
davčnih in drugih obveznosti iz kmetijstva v letu 1986 je
dohodka se cene kmetijskih pridelkov in gozdnih proizvodov
predlagano, da mora Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
ugotovijo na podlagi cen iz leta pred letom, v katerem se
določiti valorizacijski količnik najkasneje do 31. oktobra 1985.
opravi valorizacija, po statističnih in drugih podatkih. Glede
Valorizirana vrednost katastrskega dohodka se bo uporana navedeno je predlagano, da se za ugotovitev valorizacijbljala za odmero davčnih in drugih obveznosti ter kot dohodskega količnika uporabijo podatki Zavoda SR Slovenije za
kovni cenzus že za leto 1986.
statistiko in sicer za obračun pridelkov poprečne odkupne
Stroški za tehnično izvedbo valorizacije katastrskega
cene za leto 1984, za obračun materialnih stroškov pa
dohodka v merilu SR Slovenije bodo znašali okrog 3,5 mio
poprečne nabavne cene za leto 1984. Tako ugotovljene cene
din.
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SKUPŠČINA SR SLOVENIJE
IZVRŠNI SVET

POROČILO
o

uresničevanju

stališč

in

Skupščine SR Slovenije
usmeritvah

sklepov zborov

o stanju

in

razvoja drobnega

gospodarstva v SR Sloveniji (ESA-769)
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 77. seji dne 18.
7. 1985 obravnaval:
- POROČILO O URESNIČEVANJU STALISC IN SKLEPOV ZBOROV SKUPŠČINE SR SLOVENIJE O STANJU IN
USMERITVAH RAZVOJA DROBNEGA GOSPODARSTVA V
SR SLOVENIJI,
,
ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi 217. člena
poslovnika Skupščine SR Slovenije.
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na podlagi 85.
člena poslovnika Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije
Zbor občin in Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije sta ob obravnavi analize o stanju in usmeritvah razvoja •
drobnega gospodarstva v SR Sloveniji v maju 1984 in ob
upoštevanju stališč Družbenopolitičnega zbora sprejela Ugotovitve, stališča in sklepe, katerih uresničevanje naj bi prispevalo k nadaljnjemu razvoju drobnega gospodarstva kot enakovrednega dejavnika celovitega gospodarskega in družbenega razvoja. Sprejela sta tudi sklep, da Izvršni svet v skladu s
programom dela poroča Skupščini SR Slovenije o uresničevanju sprejetih sklepov in stališč.
Ob obravnavi osnutka zakona o spremembah m dopolnitvah obrtnega zakona 3. 6. 1985 je Družbenopolitični zbor SR
Slovenije sprejel poseben sklep, s katerim je naložil Izvršnemu svetu, da ob poročilu, ki ga je dolžan pripraviti ob
predlogu zakona, pojasni, kaj je za realizacijo skupščinskih
sklepov in za razvoj drobnega gospodarstva potrebno in
možno spremeniti v normativnih predpisih. Na tej osnovi naj
čimprej, najkasneje pa do konca leta 1985, pripravi tudi konkretne predloge za celovite spremembe in dopolnitve zakonodaje, ki bo omogočila hitrejši razvoj drobnega gospodarstva,
še zlasti tistega dela, ki temelji na družbeni lastnini. Poleg
tega naj še posebej analizira možnost opravljanja intelektualnih storitev z osebnim delom na vseh področjih vključno s
proučitvijo potrebe po pripravi celovitega zakona o osebnem
delu. Na koncu sklepa je še posebej poudarjeno, da naj Izvršni
svet pri njegovi realizaciji izhaja iz dolgoročnega programa
gospodarske stabilizacije, še posebno iz separatov o drobnem gospodarstvu in zaposlovanja.
Z ozirom na kompleksnost področja, ki ga pojmujemo kot
drobno gospodarstvo, je Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
v sodelovanju z ostalimi nosilci razvoja drobnega gospodarstva (podpisniki družbenega dogovora o razvoju drobnega
gospodarstva v SR Sloveniji) pripravil zahtevano poročilo.
V nadaljevanju dajemo podrobnejši prikaz realizacije posameznih nalog, ki izhajajo iz sprejetih stališč in sklepov o
stanju in smereh razvoja drobnega gospodarstva SR Slovenije. Od 23 točk, v katerih so zajeta skupščinska stališča in
sklepi, v poročilu nista posebej obdelani naslednji zadolžitvi:
- glede izenačevanja poslovanja obrtnih zadrug s poslovanjem organizacij združenega dela, ker je to stalna naloga ter
je vezana na obravnavo in sprejem zlasti zveznih predpisov,
- priprava poročila o uresničevanju sprejetih stališč in
sklepov.
1. V postopku sprejemanja je zakon o spremembah in
dopolnitvah obrtnega zakona, in sicer v fazi predloga. S
predlaganimi spremembami in dopolnitvami naj bi izboljšali
splošne pogoje za razvoj samostojnega osebnega dela preko

in na podlagi 215. in 216. člena poslovnika Skupščine SR
Slovenije določil, da bosta kot njegova predstavnika pri
delu skupščinskih delovnih teles sodelovala:
- Jože STRLE, predsednik Komiteja Izvršnega sveta za
drobno gospodarstvo in samostojno osebno delo s sredstvi v lastnini občanov,
- Jože ŠTEFANČIČ, namestnik predsednika Komiteja
Izvršnega sveta za drobno gospodarstvo in samostojno
osebno delo s sredstvi v lastnini občanov.
različnih oblik medsebojnega povezovanja in povezovanja z
organizacijami združenega dela ter njihovo hitrejšo rast in
večjo ekonomsko učinkovitost gospodarjenja ob upoštevanju
ekonomskih zakonitosti.
Bistvene vsebinske spremembe in dopolnitve tega zakona
so razvidne iz predloga zakona o spremembah in dopolnitvah
obrtnega zakona z obrazložitvijo.
V skladu s posebnim sklepom Družbenopolitičnega zbora
Skupščine SR Slovenije z dne 3. 6. 1985 je Izvršni svet preučil
možnost opravljanja intelektualnih storitev z osebnim delom
in v predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah obrtnega
zakona predvidel možnost za opravljanje takšnih storitev.
Predlog zakona izenačuje intelektualne storitve z ostalimi
gospodarskimi dejavnostmi, ki jih je mogoče opravljati po
obrtnem zakonu. Kot take se na novo opredeljujejo: vodenje
turistov, organiziranje in izvajanje trenerskih in drugih rekreativno-športnih aktivnosti v poslovnem sodelovanju z organizacijami združenega dela, storitve reklame in ekonomske
propagande, projektiranje gradbenih objektov in projektiranje gradbeno-tehnične dokumentacije za potrebe občanov in
civilnopravnih oseb, ekonomske, tehnološke, organizacijske
in svetovalne storitve, knjigovodske storitve, obdelava podatkov in računalniško programiranje. Izvršni svet meni, da predlagane zakonske opredelitve sledijo sklepu Družbenopolitičnega zbora in dajejo široke možnosti za razmah samostojnega osebnega dela.
Prav tako bo Izvršni svet do konca leta 1985 proučil možnosti za pripravo celovitega zakona o osebnem delu, ki naj bi
urejal vsa področja, ki jih je mogoče opravljati s samostojnim
osebnim delom (kulturno-umetniške dejavnosti, advokatske
storitve, kmetijske dejavnosti, obrtne dejavnosti in intelektualne storitve). V ta namen bo širše analiziral opravljanje samostojnega osebnega dela na vseh področjih, še posebej pa na
področju družbenih dejavnosti, ki so posebnega družbenega
pomena in bo z analizo ter ugotovitvami seznanil Skupščino
SR Slovenije.
2 Skupščina SR Slovenije je 6. marca 1985 sprejela predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o davkih
občanov (objavljen v Uradnem listu SRS, št. 9/85). Bistvene
vsebinske spremembe in dopolnitve tega zakona, ki se nanašajo na področje samostojnega osebnega dela oziroma zadevajo obdavčenje dohodka iz opravljanja gospodarskih dejavnosti, so:
— Pri obdavčenju po dejanskem dohodku celotni prihodek
zavezanca predstavlja praviloma plačana in ne več fakturirana
realizacija. Nosilcu dejavnosti je dana možnost, da se lahko
ob predložitvi davčne letne napovedi sam odloči, da se mu
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celotni prihodek ugotavlja po fakturirani realizaciji. Pri plačani realizaciji se za ugotavljanje ostanka čistega dohodka
materialni stroški in amortizacija upoštevajo v sorazmernem
delu, ki odpade na ustvarjeni celotni prihodek.
- Z namenom večje izenačitve družbeno ekonomskega
položaja delovnih ljudi z delavci v OZD in uresničitve načela,
da naj bi vsak zavezanec prispeval k zadovoljevanju splošnih
družbenih potreb, je bila sprejeta sprememba, po kateri se bo
pri ugotavljanju davčne osnove upošteval osebni dohodek v
višini 70% letnega povprečnega osebnega dohodka delavcev
v republiki v letu, za katero se davek odmerja. Poleg tega pa
bodo odbitno postavko predstavljale tudi obveznosti iz osebnega dohodka zavezancev, ki bo ugotovljen na podlagi
ustreznega akta.
Prav tako je bila sprejeta določba, po kateri zavezanec, ki
ne doseže ostanka čistega dohodka v višini 10% povprečnega
letnega osebnega dohodka zaposlenih delavcev v gospodarstvu plača davek v višini, ugotovljeni po merilih za določitev
pavšalnega letnega zneska.
- Dopolnjene so tudi določbe, ki urejajo priznavanje materialnih stroškov, in sicer tako:
- da se med materialne stroške vključujejo izdatki investicijskega vzdrževanja osnovnih sredstev, s katerimi se omogoča vzdrževanje usposobljenosti osnovnih in drugih delovnih sredstev, razen izdatkov za dela, s katerimi se spreminja
zmogljivost ali namen osnovnih sredstev, ki po predpisih,
veljavnih za organizacije združenega dela, sestavljajo izdatki
za investicije;
- da se bodo poleg izdatkov za zakupnino za poslovni
prostor v tuji zgradbi priznavali tudi izdatki za zakup
zemljišča, ki se uporablja za opravljanje dejavnosti, in najemnina za opremo;
- da se med materialne stroške vključujejo tudi plačane
obresti od kreditov za obratna sredstva, prejete od bančnih
organizacij, in stroški zavarovanja teh kreditov tudi plačane
obresti za material, prejet v predelavo na podlagi kooperacijske pogodbe;
- da se kot odbitna postavka od celotnega prihodka po
sedaj veljavnem zakonu upoštevajo tudi izdatki v zvezi z
raziskovanjem in razvijanjem proizvodnega programa;
- V zvezi s sprejetimi spremembami določb zakona, ki se
nanašajo na določanje davčne osnove, je pomembna novost v
tem, da se plačane obresti od kreditov za osnovna sredstva,
prejetih od bančnih organizacij, kakor tudi stroški zavarovanj
le-teh pokrivajo iz dohodka.
- Stopnje, po katerih plačujejo davek zavezanci po dejanskem dohodku, so za razliko od prejšnjih progresivnih sedaj
proporcionalne in so lahko različne po vrstah dejavnosti ter
glede na pogoje gospodarjenja.
- Sistemsko je razrešeno vprašanje naložb v razširitev
materialne osnove dela tako, da so v zakon vnesene nove
določbe, ki urejajo vprašanje davčnih olajšav v takih primerih.
Tako je zavezancu, obdavčenem po dejanskem dohodku,
omogočeno, da neobdavčeni del davčne osnove, ki po
samem zakonu znaša do 25%, vložijo v nabavo osnovnih
sredstev, in sicer za dobo največ petih let od vsakega vlaganja. Kolikor je zavezanes vložil manj sredstev, kot mu je to po
zakonu omogočeno, ali pa sploh ni vlagal sredstev, lahko
razliko ali celotni neobdavčeni del davčne osnove naloži pri
bančni organizaciji kot namenski depozit. Takšne olajšave se
priznavajo za vlaganje v vseh dejavnostih in za vsa osnovna
sredstva, torej tudi za vlaganje za pridobitev pravic iz patentov, kakor tudi za vlaganja v najete poslovne prostore, razen,
če se ta po najemni pogodbi ne krijejo iz najemne pogodbe.
Določbe zakona dajejo možnost občinskim skupščinam, da
lahko za dejavnosti, katerih razvoj želijo pospeševati v skladu
z usmeritvami družbenih dogovorov o pospeševanju razvoja
drobnega gospodarstva, določijo tudi višji odstotek znižanja
davčne osnove. Tako so se občine z dogovorom o usklajevanju davčne politike v letu 1985 opredelile, da bodo predpisale
dodatno znižanje davčne osnove do 25%.
- V zakonu o spremembah in dopolnitvah zakona o davkih
občanov so zajete tudi posebne olajšave, in sicer v obliki
znižanja odmerjenega davka in oprostitve zavezancem, ki so
začeli z opravljanjem dejavnosti, zavezancem, ki dodatno
zaposlujejo nove delavce, zavezancem, ki izvažajo blago in
storitve na konvertibilno območje, ter zavezancem, ki dosegajo dohodek z oddajo viškov električne energije v elektroenergetski sistem. Namen teh olajšav je spodbuditi večjo
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proizvodnjo in zaposlenost v drobnem gospodarstvu, polno
izkoriščanje obstoječih zmogljivosti ter izvoz na konvertibilno
področje. Na podlagi teh zakonskih določb so občine z dogovorom o usklajevanju davčne politike natančneje določile
način in merila za priznavanje tovrstnih olajšav.
- Novelirane so določbe, ki se nanašajo n$ obdavčevanje
dohodka iz dejavnosti v pavšalnem letnem znesku. Davek v
pavšalnem letnem znesku bodo plačevali zavezanci, ki opravljajo dejavnost v manjšem obsegu, to je, če ne zaposlujejo
več kot enega delavca in če čisti dohodek, zmanjšan za
osebni dohodek, in sredstva skupne porabe zaposlenega
delavca na presega povprečnega letnega osebnega dohodka
zaposlenih delavcev v gospodarstvu v republiki v preteklem
letu. V pavšalnem letnem znesku se bodo obračunali poleg
ostalih tudi dohodki od opravljanja osebnih storitev, kmečkega turizma.
V teh primerih se pogoj višine čistega dohodka ne zahteva,
pogoj zaposlovanja največ enega delavca pa ostane. Davka v
pavšalu pa ni mogoče odmeriti davčnim zavezancem, ki opravljajo avtoprevozniško dejavnost, storitve z gradbeno mehanizacijo in še nekatere druge.
Tudi za zavezance, obdavčene po tem načinu, so predvidene olajšave za vlaganje sredstev v nabavo, rekonstrukcijo in
modernizacijo osnovnih sredstev, kakor tudi olajšave za na
novo zaposlenega delavca.
- Z dopolnitvijo člena zakona, ki opredeljuje oprostitve
plačila davka za določene vrste prejemkkov, se ne obdavčujejo nadomestila za gospodarjenje z združenimi sredstvi, ki
pripadajo poslovodji organizacije združenega dela, če jih le-ta
združi najmanj za pet let in se mu vračajo v enakih letnih
obrokih. „
S tako opredeljeno davčno olajšavo je poslovodja stimuliran, da prejeto nadomestilo združi v pogodbeno organizacijo
in na ta način širi materialno osnovo dela.
~
oblikovanju besedila predloga zakona o spremembah
in dopolnitvah zakona o davku na promet nepremičnin, ki je v
postopku sprejemanja, so bile upoštevane tudi nekatere ugotovitve iz analiz o stanju in razvoju drobnega gospodarstva v
SR Sloveniji in se nanašajo na problematiko poslovnih prostorov kot ene izmed poglavitnih ovir za hitrejši razvoj obrti.
Glede na to so v besedilo predloga zakona vnešene
določbe, da se davek na promet nepremičnin ne bi plačeval,
če gre za prvo prodajo poslovnega prostora, zgrajenega š
sredstvi uporabnikov družbenih sredstev občanom za opravljanje dejavnosti, ki jih določi občinska skupščina kot tudi,
da se tak davek ne bi plačeval od kupnine, ki jo prejme
prodajalec za prodane nepremičnine in jo uporabi za nakup
ali gradnjo poslovnega prostora, v katerem bo opravljal
gospodarsko ali poklicno dejavnost. Pogoj za oprostitev je, da
mora občan v tako pridobljenem prostoru v roku enega leta
po uveljavitvi oprostitve, pričeti opravljati dejavnost. Prav tako
pa se mu davek naknadno odmeri, če v takem prostoru
nreneha opravljati dejavnost ali pa če ga odtuji pred pretekom
5-ih let od pričetka opravljanja dejavnosti. Navedene oprostitve plačila davka na promet nepremičnin naj bi torej zagotovile ugodnejše pogoje za pridobivanje poslovnih prostorov in
tako vplivale na hitrejši razvoj gospodarstva.
3. Konec leta 1984 je bil sklenjen družbeni dogovor o
nadomestilih za gospodarjenje z družbenimi sredstvi poslovodje v pogodbeni organizaciji združenega dela. Namen sklenitve tega družbenega dogovora je določiti stimulativnejše
pogoje za širitev in uspešno delovanje pogodbenih organizacij združenega dela ter ustreznejše določanje višine nadomestila za gospodarjenje z združenimi sredstvi poslovodje v
pogodbeni organizaciji.
Kriteriji za določanje osnov in meril za ugotavljanje višine
nadomestila za gospodarjenje z združenimi sredstvi, ki pripada poslovodji vsako leto iz čistega dohodka pogodbene
organizacije, temeljijo na načelu, da mora biti višina nadomestila odvisna od učinkovitosti upravljanja in gospodarjenja z
združenimi sredsvi in sorazmerno vloženemu živemu in minulemu delu poslovodje ter živemu in minulemu delu delavcev.
Izhajajoč iz tega načela, se višina nadomestila ugotavlja
tako, da se primerja vrednost živega dela in združenih sredstev poslovodje z vsemi sredstvi, s katerimi pogodbena organizacija združenega dela ustvarja dohodek (delež čistega
dohodka pogodbene organizacije, ki je rezultat živega in
minulega dela poslovodje).
Iz zaključnih računov o poslovanju pogodbenih organizacij
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združenga dela pred sklenitvijo tega družbenega dogovora je
bilo razvidno, da so merila za ugotavljanje in način izplačevanja dela čistega dohodka pogodbene organizacije, ki pripada
poslovodji iz lastninske pravice na združenih sredstvih, ki jih
podpisniki določajo z ustanovitveno pogodbo, zelo različna in
dokaj neodvisna od poslovnih rezulatov in strukture sredstev,
s katerimi pogodbena organizacija ustvarja dohodek.
Iz navedenega izhaja, da je bilo nujno potrebno pripraviti
skupne kriterije za določanje osnov in meril v pogodbi o
ustanovitvi pogodbene organizacije združenega dela za ugotavljanje dela čistega dohodka, ki pripada poslovodji kot
nadomestilo za gospodarjenje z združenimi sredstvi z namenom, da se te osnove in merila glede na poslovne rezultate in
strukturo sredstev, s katerimi pogodbena organizacija
ustvarja dohodek, čimbolj poenotijo in zagotovi družbeno
primerna višina nadomestila.
4. Na pobudo Zbora občin in Zbora združenega dela Skupščine SR Slovenije je bil pripravljen in v začetku leta 1985
sklenjen družbeni dogovor o pospeševanju razvoja domače in
umetne obrti v SR Sloveniji. Dogovor konkretno opredeljuje
cilje, ki jih zaradi posebnega pomena domače in umetne obrti
želimo doseči. Ti cilji so predvsem: ohranjanje kulturne dediščine, odpiranje ustvarjalnih, kulturnih in delovnih možnosti za
kreativno angažiranje delovnih ljudi in občanov, ustvarjanje
novih zaposlitvenih možnosti, bogatenja ponudbe izdelkov
domače in umetne obrti kot pomembnega dejavnika predvsem turistične ponudbe in za izvoz itd.
Dogovor konkretno opredeljuje naloge posameznih udeležencev in način zagotavljanja sredstev za izvedbo skupaj
dogovorjenih programov za oživljanje, ohranjanje in širitev
dejavnosti domače in umetne obrti.
Podpisniki dogovora so se obvezali, da bodo pripravili
konkretne programe aktivnosti za nadaljnji pospešen razvoj
dejavnosti domače in umetne obrti ter za dosledno izvajanje
nalog na tem področju.
5. Januarja 1983 je bil sklenjen družbeni dogovor o zbiranju
In vračanju sredstev občanov zaradi ustvarjanja novih zaposlitvenih možnosti (Uradni list SRS, št. 6/83).
V odboru udeležencev tega družbenega dogovora je bil
sprejet skupni program aktivnosti, usmerjen predvsem v
informiranje in spodbujanje organizacij združenega dela, da
bi v svojih planskih aktih upoštevale možnosti za razvoj, ki ga
omogoča zbiranje sredstev občanov, v pripravo strokovnih
pomagal, da bi le-te lažje opravile priprave in postopek zbiranja in vračanja sredstev ter proučevale in odpravljale ovire, ki
bi preprečevale izvajanje nalog iz družbenega dogovora.
Večina nalog v zvezi z informiranjem, spodbujanjem in
nudenjem strokovne pomoči organizacijam združenega dela
je bila opravljena.
V nasprotju s pričakovanji in prizadevanji udeležencev
družbenega dogovora doslej v združenem delu in med občani
še ni bil izkazan interes za to. V naši republiki procesi prestrukturiranja in posodabljanja gospodarstva še niso intenzivirani, iz tujine se vrača sorazmerno majhno število delavcev
na začasnem delu v tujini, zaposlitvene možnosti so pa take,
da ne zahtevajo vlaganj občanov v zaposlitev.
Dejstvo je tudi, da doslej nismo širše afirmirali usmeritev v
produktivno vlaganje prihrankov prebivalstva v razširjeno
reprodukcijo združenega dela.
Glede na vse večje pomanjkanje investicijskih sredstev v
organizacijah združenega dela ter zmanjševanje socialne varnosti delavcev v tujini, bo odbor udeležencev družbenega
dogovora nadaljeval z dogovorjenimi aktivnostmi in nadalje
spodbujal procese zbiranja denarnih sredstev občanov.
6. Skladno s stališči zborov Skupščine SR Slovenije so bile
konec leta 1984 pripravljene spremembe in dopolnitve družbenega dogovora o osnovah in merilih ter načinu ugotavljanja
osebnih dohodkov delovnih ljudi, ki z osebnim delom opravljajo kmetijske, obrtne ter druge gospodarske in poklicne
dejavnosti (Uradni list SRS, št. 29/75, 2/77 in 12/83). Predlog
sprememb in dopolnitev je obravnavala in podprla večina
predvidenih podpisnikov tega družbenega dogovora, vendar
do njegove sklenitve ni prišlo, ker postopek sprejemanja
družbenega dogovora pri posameznih podpisnikih ni bil izpeljan pravočasno (do konca februarja 1985). Z uveljavitvijo
sprememb in dopolnitev zakona o davkih občanov v marcu
1985 je Izvršni svet Skupščine SR Slovenije ugotovil, da za
sklenitev takšnega družbenega dogovora ne obstaja več
pravna podlaga. Namreč zakonodajno-pravna komisija Skuppriloga poročevalca

ščine SR Slovenije je že ob obravnavi predloga za izdajo tega
zakona (predvsem njegovega 10. člena, ki predstavlja podlago za sklenitev družbenega dogovora) ugotovila, da je družbeni dogovor po ustavi samoupravni splošni akt, s katerim
udeleženci zagotavljajo in usklajujejo samoupravno urejanje
družbenoekonomskih in drugih odnosov, ki so širšega skupnega pomena za udeležence dogovora ali splošnega družbenega pomena. Po njenem mnenju je imel v 10. členu zakona o
davkih občanov predvideni družbeni dogovor funkcijo izvršilnega akta, ki je v nasprotju z ustavno opredeljeno naravo in
funkcijo družbenega dogovora in je vztrajala pri črtanju te
določbe. Z uveljavitvijo sprememb in dopolnitev zakona o
davkih občanov, s katerimi je bila dokončno opuščena
določba 10. člena, ki je bila podlaga za sklenitev družbenega
dogovora, je bil postopek za njegovo sklenitev ustavljen.
Posledica tega je, da so se nosilcem samostojnega osebnega
dela tudi za leto 1984 priznavali nižji osebni dohodki kot za
podobna dela v združenem delu in celo nižji, kot jih je nosilec
samostojnega osebnega dela dolžan po kolektivni pogodbi
izplačevati pri njem zaposlenim delavcem. Glede na to, da
tako oblikovani osebni dohodki predstavljajo tudi osnovo za
plačevanje prispevkov za samoupravne interesne skupnosti
družbenih dejavnosti, bo določanje te osnove v bodoče urejeno s spremembami in dopolnitvami zakona o obračunavanju in plačevanju prispevkov za zadovoljevanje skupnih
potreb na področju družbenih dejavnosti (Uradni list SRS, št.
33/80, 23/83).
7. V SR Sloveniji je bil v letu 1982 sklenjen družbeni dogovor o pospeševanju razvoja drobnega gospodarstva v SR
Sloveniji (Uradni list SRS, št. 14/82), s katerim se določajo
načela in osnove skupnega delovanja v usmerjanju, spodbujanju in zagotavljanju pogojev za pospešen razvoj drobnega
gospodarstva v skladu s smernicami družbenega plana SR
Slovenije ter v skladu z družbenim dogovorom o osnovah
skupnega delovanja pri izvajanju politike razvoja drobnega
gospodarstva v Jugoslaviji (Uradni list SFRJ, št. 57/80).
Razlika med zveznim in slovenskim družbenim dogovorom je
predvsem pri določitvi kriterija glede števila zaposlenih delavcev kot enega od pogojev za razvrščanje v drobno gospodarstvo (200 delavcev v SFRJ, 125 delavcev v SR Sloveniji).
Odbor podpisnikov zveznega družbenega dogovora je v
aprilu 1985 sprejel sklep, da ni potrebno spreminjati tega
akta, ker so družbeni dogovori drugih socialističnih republik
in avtonomnih pokrajin usklajeni, razen slovenskega. Zato je
odboru podpisnikov družbenega dogovora o pospeševanju
razvoja drobnega gospodarstva v SR Sloveniji priporočil, da
ga tudi uskladi z zveznim. Odbor podpisnikov slovenskega
družbenega dogovora je to vprašanje proučil in ugotovil, da
določilo predvsem glede cenzusa 125 delavcev povsem ustrezajo in v ničemer ne zavirajo nadaljnjega razvoja drobnega
gospodarstva. Ugotovil je tudi, da razlika v kriteriju števila
zaposlenih delavcev sicer nekoliko ovira enotno vodenje statistične evidence enot drobnega gospodarstva v družbenem
sektorju SFRJ, vendar pa kljub temu meni, da glede na specifičnosti slovenskih organizacij združenega dela drobnega
gospodarstva in glede na znane kriterije za razvrščanje v
drobno gospodarstvo v razvitejših državah, ni razlogov za
spreminjanje tega kriterija.
8. Ob sprejemanju osnutka zakona o spremembah m
dopolnitvah zakona o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih je Skupščina SR Slovenije zadolžila Izvršni svet, naj:
- vgradi v zakon obveznost sklenitve dogovora o enotnih
usmeritvah glede kriterijev, ki jih bodo uporabljali upravni
organi, pristojni za obrt v občinah, ko bodo presojali upravičenost občanov do velikosti poslovnega prostora nad 70 m ,
- jasno opredeli instituta začasne in trajne uporabe
poslovnih prostorov, da glede na posledice, ki jih povzroča
ena oziroma druga oblika, ne bi prihajalo do sporov,
- ponovno prouči rok za prenos poslovnih prostorov v
sredstva organizacij združenega dela, ki jih trajno uporabljajo,
.
- oceni materialne posledice v organizacijah združenega
dela, ki bodo prizadete zaradi prenosa poslovnih stavb in
poslovnih prostorov.
- ugotovi, ali organizacije združenega dela, ki poslovnih
prostorov trajno ne uporabljajo za opravljanje svojih dejavnosti in jih dajejo v najem, prenesejo poslovne prostore v
osnovna sredstva organizacij združenega dela, k v njih trajno
opravljajo svojo dejavnost:
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- s soglasjem uporabnika teh prostoro ali
- z obveznim prenosom, itd.
Skladno s sklepom Skupščine SR Slovenije, sprejetim ob
obravnavi osnutka zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih, bo Izvršni
svet predložil predlog tega zakona šele, ko bo Zvezni družbeni svet za vprašanja družbene ureditve sprejel stališča o
možnosti enotne ureditve prenosa poslovnih stavb in poslovnih prostorov v vsej Jugoslaviji zaradi zagotovitve enakega
položaja organizacij združenega dela glede gospodarjenja s
sredstevi v družbeni lastnini. Priprava predloga tega zakona je
sicer predvidena v programu dela Republiškega komiteja za
varstvo okolja in urejanje prostora za leto 1985, vendar pa je
oblikovanje rešitev, kot je zgoraj navedeno odvisno od stališč,
ki naj bi jih Zvezni družbeni svet za vprašanja družbene
ureditve sprejel še v letošnjem letu.
9. V predpisih s področja obračunskega sistema in vodenja
knjigovodskih evidenc drobno gospodarsto v družbenem sektorju ni obravnavano kot specifična oblika gospodarstva, zato
zanj veljajo isti predpisi kot za ostali del gospodarstva. Temeljni predpis, ki ureja vodenje knjigovodskih evidenc je zakon o
knjigovodstvu, ki določa zavezance za vodenje knjigovodstva,
podatke, k jih morejo uporabniki družbenih sredstev zagotavljati v knjigovodstvu, knjigovodske listine in poslovne knjige,
, popis (inventura), sestavljanje in predlaganje periodičnih
obračunov in zaključnih računov poslovanja, pravice in dolžnosti vodje knjigovodstva, itd.
Vodenje knjigovodstva v organizacijah združenega dela in
j1.,
drugih oblikah organiziranja delavcev in delovnih ljudi (kmetijske zadruge, obrtne zadruge, TOK, POZD, delovne skupnosti ipd.), ki vključujejo tudi različne oblike organiziranja drobnega gospodarstva v družbenem sektorju, je podrobneje razčlenjeno v izvedbenih predpisih zakona o knjigovodstvu, zlasti pa v uredbi o kontnem planu in bilancah za OZD. Z
navedeno uredbo je predpisano knjiženje poslovnih dogodkov na sitetičnih (trištevilčnih) kontih in vnašanje podatkov o
sredstvih in virih sredstev ter rezultatih poslovanja v predpisane bilančne obrazce (bilanca stanja, bilanca uspeha,
posebni podatki k bilanci uspeha). Organizacije združenega
dela, ki vodijo poslovne knjige na podlagi navedene uredbe,
so dolžne sestavljati in predlagati službi družbenega knjigovodstva periodični obračun poslovanja za obdobje januar-marec, januar-junij in januar-^september ter zaključni
račun za obdobje januar-december ter ob statusnih spremembah. Poleg periodičnih obračunov in zaključnega računa
so organizacije združenega dela dolžne predlagati tudi
različne obračune, poročila, podatke in drugo dokumentacijo, ki jo zahtevajo zvezni in republiški predpisi. Obseg knjigovodskih evidenc v družbenem sektorju je pogojen s predpisi ter predmetom, obsegom in razčlenjenostjo poslovanja.
Zadnje spremembe v obračunskem sistemu in predpisih, ki so
povezani z obračunskim sistemom (veljajo od 1. 1. 1985), so
zlasti pri vodenju knjigovodskih evidenc o Organizacijah združenega dela povzročile dodatno evidentiranje poslovnih sprememb. Spremenjen in razširjen je bil kontni plan in povečano
število podatkov, ki jih morajo organizacije združenega dela
vnesti v obrazce bilanca stanja, bilanca uspeha in posebni
podatki k bilanci uspeha, uveden pa je bil še dodaten obrazec
za izkazovanje finančega rezultata poslovanja za potrebe
družbenega standarda. S temi spremembami in dopolnitvami
se bo obseg dela v knjigovodstvu uporabnikov družbenih
sredstev v gospodarstvu nedvomno povečal, še zlasti tam,
kjer je vodenje knjigovodstva organizirano na klasični način,
brez uporabe sodobnih računalniških metod. Poenostavitve
pri vodenju knjigovodstva so pogojene z zveznimi predpisi, ki
določajo vrsto, obseg in razčlenjenost knjigovodskih podatkov o poslovnih spremembah z namenom čimbolj celovite
informacije delavcev glede razpolaganja in upravljanja s sredstvi družbene reprodukcije. Po drugi strani je obseg in razčlenjenost tovrstnih podatkov odvisen tudi od potreb organov
upravljanja in odločanja na različnih ravneh.
1/ zadnjem času je bilo danih več pobud za poenostavitve
knjigovodskega spremljanja poslovanja i/ organizacijah združenega dela, zlasti pri predlaganju periodičnih obračunov
poslovanja službi družbenega knjigovodstva. Pobude so se
nanašale na zmanjšanje števila periodičnih obračunov bodisi
kot ukinitev obračuna poslovanja za obdobje januar-marec
bodisi kot prehod na 4-mesečne obračune. Zmanjšanje števila
teh obračunov se je utemeljevalo s prihrankom finančnih
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sredstev in kvalitetnejšo obravnavo rezultatov poslovanja
med letom.
Zmanjšanje in poenostavitev tovrstnih opravil v drobnem
gospodarstvu mora biti po mnenju Izvršnega sveta Skupščine
SR Slovenije sestavni del naporov za racionalizacijo knjigovodskega spremljanja uporabe družbenih sredstev.
V analizi republiških predpisov z vidika možnosti poenostavitve strokovnih in administrativnih opravil, ki so jo Zbori
Skupščine SR Slovenije obravnavali in sprejeli na sejah 30.
januarja 1985. leta, sta posebej analizirali tudi področje financ
in področje družbenega knjigovodstva. Iz prikazane analize
predpisov, ki urejajo ti dve področji, je razvidno, katere predpise in i/ kakšnem obsegu bi jih bilo potrebno spremeniti. Ker
je tudi analiza pokazala, da največ strokovnih in administrativnih opravil nalagajo zvezni predpisi, so Zbori Skupščine SR
Slovenije sprejeli sklep, da je nujno potrebno opraviti tudi
takšno analizo na zvezni ravni (predvsem analizirati predpise
o finančnem poslovanju, carinske predpise, devizne predpise
itd.). V ta namen je Skupščina SR Slovenije dala pobudo
Skupščini SFRJ, da v okviru analize stanja temeljnih problemov in smeri nadaljnjega razvoja pravnega sistema v SFRJ
pripravi analizo zveznih predpisov z vidika možnosti poenostavitve in omejevanja strokovnih in administrativnih opravil s
konkretnimi predlogi za racionalizacijo strokovnih in administrativnih opravil na posameznih področjih. To analizo naj bi
Skupščina SFRJ obravnavata še v letu 1985 ter sprejela
ustrezne usmeritve in sklepe.
Ob obravnavi analize republiških predpisov je Skupščina
SR Slovenija naložila Izvršnemu svetu, da pripravi program
aktivnosti, v katerem naj med drugim opredeli tudi konkretne
pobude za spremembe in dopolnitve posameznih zveznih
predpisov. Predvideni program je pripravljen, njegove naloge
pa so sestavni del aktivnosti za izvajanje letošnje resolucije.
Na problem poenostavitve in zmanjšanja strokovnih in
administrativnih opravil je opozoril tudi Zbor združenega dela
Skupščine SR Slovenije na 48. seji dne 4. junija 1985 ob
obravnavi poročila o delu službe družbenega knjigovodstva
za leto 1984 ter zadolžil službo in Izvršni svet Skupščine SR
Slovenije, da pripravita ustrezne predloge in jih posredujeta
delegatom iz SR Slovenije v Zveznem zboru in delegaciji
Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFRJ z nalogo, da jih posredujeta v Skupščini SFRJ.
Priprava predlogov je v teku.
Ker je problematika poenostavitve poslovnih evidenc prisotna tudi pri nosilcih samostojnega osebnega dela, bo
potrebno v okviru širših družbenih prizadevanj proučiti tudi
možnosti za zmanjšanje oziroma racionalizacijo vodenja
poslovnih evidenc in drugih administrativnih opravil pri lete h.
10. Prav tako je potrebno možnosti za zmanjšanje družbenih dajatev enot drobnega gospodarstva združenega dela
iskati v okviru celovitih družbenih prizadevanj za razbremenitev gospodarstva nasploh. Zato drobnega gospodarstva kot
specifične oblike gospodarstva ni mogoče obravnavati
bistveno drugače kot ostalo gospodarstvo, saj zanj veljajo isti
predpisi. Da pa bi pospešili nadaljnji razvoj drobnega gospodarstva, je Izvršni svet predlagal rešitev, ki jo vsebuje zakon o
spremembah zakona o določitvi stopenj in nekaterih olajšav
za davek iz dohodka TOZD in delovnih skupnosti v letih 1984
in 1985 (Uradni list SRS, št. 40/84), po kateri je uvedena nova
davčna olajšava za vlaganje v drobno gospodarstvo. Ta bo
veljala za obračun davčne politike že za leto 1985.
Izvršni svet tudi ugotavlja, da je bil ta ukrep zelo ugodno
ocenjen v enotah drobnega gospodarstva in je eden od prvih
tovrstnih ukrepov, ki stimulira vlaganja v drobno gospodarstvo, vendar učinkov v praksi zaenkrat še ni.
11. V postopku sprejemanja sprememb in dopolnitev
zakona o zavarovanju plačil med uporabniki družbenih sredstev v letu 1984, je Izvršni svet Skupščine SR Slovenije predlagal, da se navedeni zakon razširi tudi na obveznost zavarovanja plačil do občanov in civilnih pravnih oseb. Navedenega
predloga Zvezni izvršni svet ni sprejel z obrazložitvijo, da
zakon o zavarovanju plačil že vsebuje nekatere zakonske
rešitve, ki so vsebovane v drugih zakonih, posebno v zakonu o
obligacijskih razmerjih in zakonu o menici in čeku ter da bi
nadaljnja razširitev določil zakona pomenila povečanje
državne regulative v poslovnih odnosih. Ob obravnavi dopolnitev in sprememb tega zakona pa je Zvezni zbor zadolžil
Zvezni izvršni svet, da ponovno med ostalimi, prouči tudi to
priloga poročevalca

vprašanje. Glede na navedeno je Zvezni izvršni svet zadolzii
Zvezni sekretariat za finance, da še v letu 1985 predloži
predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o zavarovanju plačil, ki bo vključeval tudi plačilni
promet med organizacijo združenega dela in samostojnimi
obrtniki. Obveščeni smo, da je Zvezni sekretariat za finance
pri pripravi zakona, ki bo v proceduri jeseni, takšno dopolnitev že upošteval.
12. V zvezi z dopolnjevanjem carinskih predpisov o uvozu
opreme in reprodukcijskih materialov za potrebe drobnega
gospodarstva so bile v okviru Izvršnega sveta Skupščine SR
Slovenije izpeljane določene aktivnosti za odpravo nekaterih
pomanjkljivosti pri izvajanju Odloka o pogojih, pod katerimi
smejo fizične osebe uvažati, prinašati in prejemat/ določene
predmete iz tujine oziroma izvažati, odnašati in pošiljati določene predmete v tujino (Uradni list SFRJ, št. 63/84). Tako je bil
v februarju 1985 in ponovno v aprilu 1985 poslan Zveznemu
sekretariatu za finance predlog, naj bi se za izdajo ustreznega
potrdila o tem, da se določeno osnovno sredstvo, ki ga želi
samostojni obrtnik uvoziti enkrat v dveh letih do vrednosti
2,000.000 din, ne izdeluje v Jugoslaviji, pooblasti pristojni
organ v republiki oziroma avtonomni pokrajini.
Navedeno potrdilo, ki je eden od bistvenih pogojev za uvoz
osnovnega sredstva, po veljavnem odloku izdaja Gospodarska zbornica Jugoslavije oziroma ustrezno splošno združenje. Izvrševanje te določbe se je v praksi pokazalo kot zelo
težko, saj drobno gospodarstvo na zvezni ravni nima posebnega združenja in je uvoz osnovnih sredstev zato povezan z
iskanjem ustreznega organa za izdajo zahtevanega potrdila
ter z nepotrebnimi stroški in zamudami. Gospodarska zbornica Slovenije je na predlog Splošnega združenja drobnega
gospodarstva Slovenije in Zveze obrtnih združenj Slovenije že
dala pobudo Gospodarski zbornici Jugoslavije za ustanovitev
splošnega združenja za to področje na zvezni ravni.
Gospodarska zbornica Slovenije si prav tako prizadeva za
poenostavitev postopka pri uvozu opreme za potrebe samostojnih obrtnikov. Zveznemu sekretariatu za finance je
namreč predlagala spremembo tega postopka, po katerem bi
samostojni obrtnik lahko uvozil osnovna sredstva do predpisane vrednosti brez potrdila pristojnega splošnega združenja
na zvezni ravni, če bi bil uvoz takega blaga prost. Glede uvoza
osnovnih sredstev, ki se uvažajo na podlagi kontigentov, pa
predlaga, da bi za tak uvoz Gospodarska zbornica Jugoslavije
za vsako leto posebej določila kontingente in jih nato razporedila na gospodarske zbornice republik in pokrajin, te pa bi jih
naprej razporejale na domače fizične osebe, ki opravljajo
samostojno dejavnost ž osebnim delom z delovnimi sredstvi v
lastnini občanov. Zato je zveznemu sekretariatu za finance
tudi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije predlagal, da prouči
predlog Gospodarske zbornice Slovenije in čimprej sprejme
eno od predloženih rešitev, s tem pa omogoči nemoten dovoljen uvoz. Zveza obrtnih združenj Slovenije je tudi dala
pobudo za hitrejšo revalorizacijo uvozne kvote, s katero je
potrebno slediti gibanju tečaja dinarja v odnosu do tujih valut.
13. Zvezni zakon o sistemu družbene kontrole cen, ki je
pričel veljati 1. 1. 1985, je uveljavil glede oblikovanja cen
izhodišče, na podlagi katerega organizacija združenega dela,
samoupravne organizacije in skupnosti ter drugi udeleženci
pri proizvodnji in opravljanju storitev oblikujejo cene svojih
proizvodov in storitev samostojno glede na tržne razmere.
Prehodni režim oblikovanja cen v letu 1985, po katerem
pristojni organi - zvezni, republiški in občinski, določajo
najvišjo raven cen, velja le za nekatere proizvode in storitve, ki
so opredeljeni v resoluciji o družbenoekonomskem razvoju in
ekonomski politiki Socialistične federativne republike Jugoslavije v letu 1985.
Posamezne organizacije združenega dela in skupnosti so
lahko oblikovale cene v skladu z izhodišči novega zakona že v
začetku letošnjega leta, če so predhodno izpolnile obveznost
iz 2. člena zakona o sistemu družbene kontrole cen glede
sprejema samoupravnega splošnega akta, v katerem se
določi postopek za oblikovanje cen in način obveščanja
delavcev. Ta obveznost se nanaša tudi na organizacije združenega dela s področja drobnega gospodarstva, medtem ko
je posameznikom, ki samostojno opravljajo dejavnost z osebnim delom z delovnimi sredstvi v lasti občanov, bilo omogočeno samostojno oblikovanje cen takoj po 1.1. 1985.
Iz navedenega je razvidno, da so bili v začetku letošnjega
leta uveljavljeni vsi pogoji, da organizacije združenega dela s
priloga poročevalca

področja drobnega gospodarstva in posamezniki, ki samostojno opravljajo dejavnost z osebnim delom z delovnimi
sredstvi v lasti občanov, oblikujejo cene svojih proizvodov in
storitev samostojno glede na tržne razmere.
14. Da bi hitreje ustanavljali in razvijali enote drobnega
gospodarstva so zainteresirani OZD, poslovne skupnosti,
poslovne banke, splošna združenja, Zveza obrtnih združenj
Slovenije in Gospodarska zbornica Slovenije konec leta 1983
ustanovile Poslovno informativni center za razvoj drobnega
gospodarstva pri Gospodarski zbornici Slovenije, ki je
sestavni del informativnega sistema za potrebe celotnega
gospodarstva pri Gospodarski zbornici Slovenije, ki je
sestavni del informativnega sistema za potrebe celotnega
gospodarstva. Gospodarska zbornica Slovenije pri tem razvija
računalniško podprt informativni sistem, y katerem bodo
zbrani in trajno na razpolago podatki o zmožnostih in
ponudbi vseh enot drobnega gospodarstva družbenega m
zasebnega sektorja. Prav tako tudi povpraševanje po izdelkih
in storitvah, ki potrebujejo organizacije združenega dela ostalega gospodarstva, v posameznih občinah in drugje, da bi
lahko izdelali ali postorili v enotah drobnega gospodarstva.
Sočasno organizira redne mesečne in priložnostne razstave
izdelkov in pripomočkov zainteresiranih organizacij združenega dela/ki bi jih naj izdelovali v enotah drobnega gospodarstva. Te razstave so v posebnem prostoru Ljubljanske banke
- Gospodarske banke na Kraigherjevi ploščadi v Ljubljani, v
Kranju, Celju, Kopru itd. Na tej podlagi razvija tudi poslovni
inženiring preko za to usposobljenih organizacij združenega
dela zaradi organizacije proizvodnje novih izdelkov drobnega
gospodarstva.
Podatki iz omenjenega informacijskega sistema bodo torej
predstavljali ogrodje za vzpostavljanje intenzivnejšega in racionalnega sodelovanja velikih in majhnih delovnih enot v slovenskem in širšem prostoru. Preko PIC bo omogočeno tudi
vključevanje v jugoslovanski in mednarodni gospodarski prostor. Namreč le celovita in kvalitetna informacije o naših
razmerah je pogoj za uspešen nastop na zunanjih trgih.
15. Zavod SRS za šolstvo je analiziral programske zasnove
vseh posebnih izobraževalnih skupnosti in Izobraževalne
skupnosti Slovenija z vidika zahtev izobraževanja za potrebe
drobnega gospodarstva. Pri tem je ugotovil, da se po vzgojnoizobraževalnih programih v skladu s programskimi zasnovami
omogoča izobraževanje za 90,9% v nomenklaturah zajetih
poklicev s področja drobnega gospodarstva in obrti. To
pomeni, da se je z uvedbo usmerjenega izobraževanja 3,5 krat
povečalo izobraževanje za obrt potrebnih poklicev". Na podlagi te analize in priprave nomenklatur poklicev v skladu z
družbenim dogovorom o enotnih osnovah za razvrščanje
poklicev in strokovne izobrazbe je Republiški komite za
vzgojo in izobraževanje ter telesno kulturo skupaj s Splošnim
združenjem drobnega gospodarstva in Zvezo obrtnih združenj Slovenije začel aktivnosti za dopolnjevanje programskih
zasnov in pripravo programov usposabljanja, tako da bi se
zagotovilo izobraževanje za vse obrtne poklice. Republiški
komite za vzgojo in izobraževanje ter telesno kulturo bo preko
Koordinacijskega odbora za proizvodno delo oziroma
delovno prakso pri Gospodarski zbornici Slovenije predlagal,
da se v izvajanje proizvodnega dela in delovne prakse vključi
večji krog organizacij drobnega gospodarstva in obrtnikov.
Na predlog Republiškega komiteja za vzgojo in izobraževanje bo v programu spremljanja in vrednotenja vzgojnoizobraževalnih programov v usmerjenem izobraževanju, ki ga skupaj izvajata Zavod SRS za šolstvo in Pedagoški institut
posebna pozornost namenjena vrednotenju vzojnoizobraževalnih programov, v katerih se množično izobražujejo kadri za
potrebe drobnega gospodarstva in obrti.
Republiški komite za vzgojo in izobraževanje ter telesno
kulturo je posredoval posebno informacijo o izobraževanju za
potrebe drobnega gospodarstva z dne 12.4.1985 skupini delegatov, ki je zadolžena za spremljanje uresničevanja zakona o
usmerjenem izobraževanju.
16. V okviru izvajanja celovitih obrambnih priprav nase
družbe so storjeni veliki napori, da presežemo klasično pojmovanje drobnega gospodarstva ter sprejmemo sodoben
koncept za vojne razmere zelo pomembnih področij gospodarstva.
Skladno z ocenami pogojev in možnostmi delovanja gospodarstva v vojni bi v primeru agresije drobno gospodarstvo
pridobilo na pomenu. To izhaja iz dejstva, da bi agresor
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relativno lahko kontroliral in usmerjal proizvodnjo v večjih
industrijskih OZD, zlasti v urbanih središčih. Veliki industrijski
sistemi in tehnološko zaokrožene celote največkrat v najtežjih
pogojih vojne ne bi uspeli izvrševati dogovorjenih obveznosti
in zagotavljati izkazane potrebe v okviru reprocelot, prav tako
pa tudi ne bi_ bila vselej možna realizacija potreb oziroma
zahtev oboroženih sil in družbenopolitične skupnosti, predvsem v najtežjih razmerah vojne (pri tem je potrebno upoštevati omejitvene dejavnike, kot so surovine, energija, delovna
sila ipd.). Na drugi strani pa drobno gospodarstvo lahko hitro
prilagodi svoje zmogljivosti nastalim razmeram, s tem da se
naslanja na lokalne vire energije, surovine, delovno silo itd.
ter na tak način nadomešča zmogljivosti industrije.
Ugotavljamo, da bi na tak način organiziranja proizvodnje
zagotovili vsaj minimalno pokrivanje potreb vseh dejavnikov
SLO na začasno zasedenem ozemlju (proizvodnja, minsko
eksplozivna sredstva, storitvena obrt id.). Glede na tako
oceno delovanja gospodarstva v vojni bi bilo s stališča SLO
potrebno pospeševati organiziranje in razvoj drobnega
gospodarstva izven večjih urbanih središč, ki bi bilo sposobno zagotavljati najosnovnejše potrebe vseh struktur splošnega ljudskega odpora.
Izkušnje, pridobljene pri izvajanju vojaških vaj, kažejo, da bi
se v vojni precej povečale potrebe po tovrstnih storitvah, ki pa
jih na podlagi potreb, brez ustreznega načrtovanja na posameznih območjih, ne bi mogli v celoti pokriti. Največje breme
pri organiziranju tovrstnih dejavnosti bi v teh primerih nosile
družbenopolitične skupnosti (občine) in krajevne skupnosti,
za katere pa ugotavljamo, da v takih razmerah niso kadrovsko
zadovoljivo zasedene.
S takim pristopom in organiziranjem drobnega gospodarstva bi na pomembnih geostrateških območjih (hribovita
območja, manjša naselja, obrobja večjih mest itd.) zagotovili
boljšo materialno osnovo za delovanje sistema splošnega
ljudskega odpora na eni strani, na drugi pa bi prispevali k
hitrejšemu in usklajenemu razvoju teh območij. Z dvigom
življenjske ravni oziroma ustreznejšim oraniziranjem enot
drobnega gospodarstva na hribovitih in manj razvitih območjih bi zaustavili odseljevanje prebivalstva v večja mesta in
ustvarili osnovne pogoje ter večje možnosti za izkoriščanje
vseh razpoložljivih resursov na teh območjih.
Ugotavljamo, da je z vidika splošne ljudske obrambe in
družbene samozaščite nujno potrebno zagotoviti skladen razvoj vseh območij v SR Sloveniji, kot najširše materialne baze
za vse oblike odpora proti agresorju.
Z ozirom na to, da se načrti obrambnih priprav delovanja
industrije in drobnega gospodarstva v vojnih razmerah dopolnjujejo glede na novo metodologijo, bodo vse navedene
usmeritve ustrezno upoštevane v načrtih občin in pokrajin.
17. Skladno s programom dela bo Izvršni svet Skupščine SR
Slovenije do konca leta 1985 pripravil predlog za izdajo
zakona o pogojih in načinu ustanavljanja delovnih organizacij, ki jih po 350. členu zakona o združenem delu v določenih
dejavnostih lahko ustanovijo delovni ljudje in civilno-pravne
osebe.
18. Delo na domu je pomembno predvsem za širitev možnosti zaposlovanja določenih kategorij delavcev (delovni invalidi, invalidne osebe, matere z majhnimi otroki in delavci, ki se
iz raznih predvsem objektivnih razlogov težje zaposlijo v prostorih organizacij združenega dela). Organizirano delo na
domu tudi omogoča velike prihranke sredstev, saj delavci
delajo v svojih razpoložljivih prostorih, kar omogoča, da se
sredstva delovne organizacije vlagajo namesto v izgradnjo
poslovnih prostorov v sodobnejšo delovno opremo.
Glede na veljavno ureditev dela na domu v zakonu o delovnih razmerjih ugotavljamo, da le-ta daje dovolj možnosti organizacijam združenega dela, da se samoupravno odločijo za
organiziranje dela na domu. Načelna ureditev v zakonu o
delovnih razmerjih je primerna, saj je možno podrobnejšo
ureditev dela na domu, pravic, obveznosti in odgovornosti
delavcev, ki tako delo opravljajo, predvideti le s samoupravnim splošnim aktom v posamezni organizaciji združenega
dela, upoštevajoč pri tem posebnosti dela na domu in naravo
dela ozirom nalog, ki se opravljajo izven sedeža organizacije
združenega dela.
Konkretnejše urejanje tega področja v zakonu o delovnih
razmerjih ne bi bistveno prispevalo k večjemu izkoriščanju
možnosti uvajanja dela na domu. Z namenom širše uporabe
tega instituta bi kazalo zagotoviti aktivnejše spremljanje
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obsega tega dela ter problematike, ki se pojavlja v zvezi s
samoupravnim urejanjem in organizacijo dela na domu. To bi
bilo mogoče zagotoviti z doslednejšim izvajanjem z zakonom
določenih evidenc o delu na domu v posamezni organizaciji
združenega dela in doslednim seznanjanjem inšpekcije dela o
takem delu.
Za organiziranje dela na domu pri samostojnih obrtnikih
tudi ni potrebno spreminjati zakona o delovnih razmerjih,
potrebno pa bi bilo dopolniti kolektivno pogodbo, kot pravno
podlago za to, ki jo sklepata Zveza obrtnih združenj Slovenije
in Zveza sindikatov Slovenije, če obstajajo potrebe in družbeni interes za tako obliko zasposlovanja.
Glede dopolnilnega dela delavcev pri nosilcih kmetijske
dejavnosti ugotavljamo, da ne gre za vprašanje dela na domu,
temveč za problematiko urejanja delovnega razmerja med
nosilcem kmetijske dejavnosti in drugimi osebami, ki niso
člani njegovega gospodarstva, pač pa le delavci, katerih
dopolnilno delo morebiti uporablja. Zaradi tega bi kazalo to
področje ločeno obravnavati in posebej preučiti.
19. Z namenom, da bi pospešili hitrejši razvoj drobnega
gospodarstva, so banke v svojih planskih dokumentih za leto
1985 dale temu področju večji poudarek.
Tako je v dogovoru o skupnih ciljih in nalogah poslovne
politike bank Ljubljanske banke - Združene banke v letu 1985
drobno gospodarstvo uvrščeno med prednostne namene pri
odobravanju kreditov za nove investicije.
Dogovor o skupnih izhodiščih in temeljih za določanje
kreditnih pogojev uporabikom družbenih sredstev v bankah
Ljubljanske banke - Združene banke v letu 1985 pa opredeljuje za drobno gospodarstvb sledeče kreditne pogoje:
- delež kreditov banke v strukturi virov financiranja novih
investicij lahko doseže 50% (splošno načelo glede udeležbe
kreditov banke je 30-odstotna udeležba, najvišja možna pa je
do 60%),
- doba odplačila je do 6 let,
- obrestna mera je izenačena z obrestno mero za prednostne namene investiranja in trenutno znaša 51%.
Tako je drobno gospodarstvo z vidika deleža kreditov
banke in z vidika obrestne mere uvrščeno med namene z
ugodnejšimi
kreditnimi pogoji.
v
banki so sprejeli tudi nove pravilnike za pospeševanje
razvoja zasebnega sektorja drobnega gospodarstva, ki so v
veljavi od 1. 10. 1984. Glavne značilnosti oziroma novosti
novih pravilnikov so:
- Razširjeni so nameni tako kratkoročnega kot dolgoročnega kreditiranja. Prednost in s tem ugodnejše kreditne
pogoje imajo
- deficitarne storitvene dejavnosti
- gostinska dejavnost, ki povečuje prenočitvene in prehrambene zmogljivosti, namenjene turistični ponudbi
- proizvodne obrtne dejavnosti, ki so usmerjene v izvoz in
nadomeščajo uvoz
- obrtne dejavnosti, ki prispevajo k povečanju števila zaposlenih
- naložbe in dejavnosti, ki vplivajo na varčevanje z energijo
- realizacija inovacij, ki so registrirane pri raziskovalnih
skupnostih
- opravljanje obrtnih dejavnosti na manj razvitih območjih, kar pa ne velja za suficitarne dejavnosti.
- Povečana je osnova, ki služi za ugotavljanje kreditne
sposobnosti občana.
- Višina posojila ni več omejena, temveč je odvisna le od
predračunske vrednosti investicije in kreditne sposobnosti
investitorja.
- Začetnikom je omogočeno najetje večjega posojila, kot
jim to omogoča trenutna kreditna sposobnost.
- Možnosti zavarovanja kredita so dopolnjene z novimi
oblikami (zastava vrednostnih papirjev, poroštvo OZD ali
obrtne zadruge, druge oblike, ki so banki zadostno jamstvo za
poplačilo kredita).
Z namenom nuditi drobnemu gospodarstvu (zaenkrat le
zasebnemu sektorju) hitrejši in celovitejši bančni servis, so
posamezne temeljne banke Ljubljanske banke pristopile k
ustanavljanju specializiranih poslovnih enot za drobno
gospodarstvo (Ljubljana, Celje, Zagorje itd.).
Tudi v okviru obrtnih zadrug potekajo aktivnosti za ustanavljanje kreditno-hranilnih služb kot posebne oblike zbiranja
priloga poročevalca

sredstev za razvoj zasebnega sektorja drobnega gospodarstva.
20. Za uspešen nadaljnji razvoj drobnega gospodarstva je
potrebna njegova hitrejša modernizacija in uvajanje sodobnih
tehničnih sredstev in tehnoloških postopkov ter večja vlaganja dohodka v raziskave, razvoj in modernizacijo opreme. Te
cilje bo mogoče doseči z uveljavitvijo naslednjih aktivnosti:
- v raziskovalni skupnosti je treba uveljaviti pospešeno
vzgojno raziskovalno usposabljanje strokovnjakov za prehod
v inovacijske razvojne projekte, vključno za drobno gospodarstvo;
- v raziskovalnih organizacijah, pogosto v okviru razvojnih
projektov organizacij združenega dela, nastajajo rešitve, ki
lahko inovirajo proizvodne programe in tehnologijo, vključno
tudi za drobno gospodarstvo;
- spodbujati raziskovalne ustanove, da organizirajo prenos lastnih dosežkov s področja visokih tehnologij v proizvodnjo, tudi v obliki lastnih proizvodnih obratov in kooperacije z drobnim gospodarstvom;
- še nadalje spodbujati kreditno politiko bank za dajanje
ugodnih kreditov za uveljavljanje inovacij tudi v drobno
gospodarstvo; prav tako se zavzemati, da bi banke takšne
kredite namenjale tudi samostojnim raziskovalnim organizacijam;
- skupen raziskovalni program Raziskovalne skupnosti
Slovenije vsebuje tudi raziskovalne naloge, ki so pomembne z
vidika optimizacije gospodarske strukture, pri čemer ima
pomembno vlogo razvoj drobnega gospodarstva;
- program posebne raziskovalne skupnosti za drobno
gospodarstvo bo terjal več družbene pomoči in usmeritev v
bolj primerne razvojne projekte;
- Izvršni svet Skupščine SR Slovenije se bo v okviru svojih
pristojnosti še nadalje zavzemal za pospešen prenos znanja v
proizvodnjo oziroma v neposredno prakso, vključno v sektor
drobnega gospodarstva.
21. V skladu s stališčem zborov Skupščine SR Slovenije je v
osnutku dogovora o temeljih družbenega plana SR Slovenije
za obobje 1986-1990 kot tudi v osnutkih dolgoročnih planskih dokumentov posebej opredeljena vloga drobnega
gospodarstva in njegov nadaljnji razvoj. Kot osnovni nosilci
nadaljnjega razvoja tega področja so opredeljeni: večje OZD,
izvršni sveti skupščin občin, banke, ustrezna splošna združenja Gospodarske zbornice Slovenije. Pri tem je dan večji
poudarek proizvodnim programom za prestrukturiranje proizvodnje in kooperacijsko sodelovanje enot drobnega gospodarstva z večjimi OZD. Predvideno je, da bodo večje OZD v
svojih samoupravnih sporazumih o temeljih planov posebej
opredelile pogoje za takšno sodelovanje ter zagotovile sredstva, katera bodo skupaj s kooperanti vlagale za modernizacijo in ustanavljanje novih enot drobnega gospodarstva.
Občine bodo pospeševale razvoj samostojnega osebnega
dela v deficitarnih dejavnostih na področju storitev ter v
proizvodnih dejavnostih, ki temeljijo na kooperantskih odnosih in ki bodo prispevale pomemben delež k izvozni usmeritvi
ter zmanjšale uvozno odvisnost.
Občine bodo skrbele za izvajanje selektivne davčne politike. Predvidele bodo lokacije za poslovne prostore in skrajševale roke za izdajo obrtnih dovoljenj.

SKLEPNE UGOTOVITVE
V poročilu je prikazano, v kakšni meri se uresničujejo
naloge, ki izhajajo iz stališč in sklepov, ki so jih sprejeli zbori
Skupščine SR Slovenije v maju 1984 ob obravnavi analize o
stanju in usmeritvah razvoja drobnega gospodarstva v SR
Sloveniji. Poročilo ne vsebuje ocen učinkov, ki so bili doseženi z realizacijo posameznih nalog, ker je od sklenitve nekaterih družbenih dogovorov oz. od sprejetja sprememb in
dopolnitev zakonodaje preteklo premalo časa, da bi bilo
mogoče ugotavljati dosežene rezultate. Zato bo to mogoče
storiti šele v daljšem časovnem obdobju glede na obseg
njihovega uresničevanja.
Iz poročila je razvidno, da se sprejeta stališča in sklepi
uresničujejo in da je velika večina (približno dve tretjini) v
celoti realiziranih. V fazi realizacije so predvsem naloge, ki
predstavljajo trajnejši oz. dolgoročnejši proces uresničevanja
temeljnih usmeritev za razvoj drobnega gospodarstva, njihovo uresničevanje pa poteka v skladu s sprejetim »Programom nosilcev nalog Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije,
ki so določene v ugotovitvah, stališčih in sklepih o stanju in
usmeritvah razvoja drobnega gospodarstva v SR Sloveniji«.
Iz poročila je prav tako razvidno, da so bile na področju
normativne dejavnosti opravljene spremembe in dopolnitve
vseh tistih republiških predisov, ki urejajo posamezna
področja drobnega gospodarstva (nekaj jih je še v teku),
medtem ko aktivnosti v zvezi s spreminjanjem zveznih predpisov, ki se nanašajo predvsem na družbeni sektor drobnega
gospodarstva, potekajo prepočasi.
V skladu s sprejetimi stališči in sklepi ni bila uresničena le
naloga, da bi v družbenem dogovoru o osnovah in merilih za
vrednotenje ravni osebnih dohodkov obrtnikov in drugih
poklicev v osebnem delu, ustrezneje ovrednotili višino osebnih dohodkov le-teh. Postopek sprejemanja noveliranega
družbenega dogovora pri posameznih podpisnikih ni bil pravočasno izveden, z uveljavitvijo sprememb in dopolnitev
zakona o davkih občanov pa je prenehal veljati drugi odstavek
10. člena, ki je predstavljal pravno podlago za njegovo sklenitev. Glede na to, da osebni dohodki nosilcev samostojnega
osebnega dela predstavljajo osnovo za plačevanje prispevkov
za samoupravne interesne skupnosti družbenih dejavnosti,
bo določanje te osnove sistemsko urejeno in zagotovljeno s
spremembami in dopolnitvami zakona o obračunavanju in
plačevanju prispevkov za zadovoljejvanje skupnih potreb na
področju družbenih dejavnosti (Uradni list SRS, št. 33/80, 23/
83), ki so v pripravi.
Iz navedenih ugotovitev izhaja, da ni potrebno sprejemati
dodatnih ukrepov za uresničevanje skupščinskih stališč in
sklepov o stanju in usmeritvah razvoja drobnega gospodarstva, temveč je potrebno aktivnosti na tistih področjih, ki so še
v teku, intenzivirati tako, da bodo naloge, ki izhajajo iz sprejetih skupščinskih stališč in sklepov, dosledno uresničene.
Opomba: Iz Analize Zavoda SR Slovenije za šolstvo je razvidno, da
se je pred uvedbo usmerjenega izobraževanja za potrebe obrti
izobraževalo skupaj za 43 poklicev, po vzgojnoizobraževalnih programih v srednjem usmerjenem izobraževanju pa si je mogoče
pridobiti izobrazbo za 150 poklicev za potrebe obrti.

SKLEPI IN PREDLOGI
Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije ob obravnavi poročila Komiteja Izvršnega
sveta Skupščine SR Slovenije zla drobno gospodarstvo m samostojno delo s
sredstvi v lasti občanov o uresničevanju stališč in sklepov zborov Skupščine SR
Slovenije o stanju in usmeritvah razvoja drobnega gospodarstva v SR Sloveniji.
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 77. seji, dne 18. 7.
1985, obravnaval poročilo Komiteja Izvršnega sveta za drobno
gospodarstvo in samostojno osebno delo s sredstvi v lasti
občanov o uresničevanju stališč in sklepov zborov Skupščine
SR Slovenije o stanju in usmeritvah razvoja drobnega gospodarstva v SR Sloveniji in sprejel naslednje
priloga poročevalca

SKLEPE IN PREDLOGE:
I. SKLEPI
1. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije sprejema poročilo o
uresničevanju stališč in sklepov zborov Skupščine SR Slovenije o stanju in usmeritvah razvoja drobnega gospodarstva v
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SR Sloveniji in ga pošlje Skupščini SR Slovenije.
2. Za hitrejši in plansko opredeljen razvoj drobnega gospodarstva je potrebno intenzivirati aktivnosti na posameznih
področjih dejavnosti, zato Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
nalaga:
- Republiškemu sekretariatu za finance, da prouči možnosti dodatnih stimulativnih ukrepov za organizacije združenega dela, in sicer za njihova večja vlaganja v drobne) gospodarstvo,
- Republiškemu sekretariatu za finance, da v sodelovanju s
Komitejem Izvršnega sveta za drobno gospodarstvo ih samostojno osebno delo s sredstvi v lasti občanov prouči možnost
za sistemsko ureditev zagotavljanja finančnih sredstev (tudi
nepovratnih) za vlaganje v hitrejši razvoj oziroma ustanavljanje novih enot drobnega gospodarstva,
j
- Republiškemu komiteju za mednarodno sodelov&nje, da
se v okviru svojih pristojnosti zavzema za hitrejšo revalorizacijo uvoznih kvot za uvoz osnovnih sredstev za potrebe samostojnih obrtnikov,
- Republiškemu komiteju za vzgojo in izobraževanje in
telesno kulturo, da ob analizi uresničevanja vzgojnoizobraževainih programov posebno pozornost posveti vzgojnoizobraževalnim programom za potrebe drobnega gospodarstva in
obrti, zlasti pa izvajanju praktičnega pouka in izvajanju prakse
v organizacijah združenega dela,
- posameznim nosilcem nalog Izvršnega sveta Skupščine
SR Slovenije, ki so določene v ugotovitvah, stališčih in sklepih
o stanju in usmeritvah razvoja drobnega gospodarstva v SR
Sloveniji, da tekoče spremljajo in ugotavljajo učinke realizira-

PREDLOG

in

dopolnitvah

obrtnega

(ESA-593)

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 77. seji dne
18.7.1985 določil besedilo.
- PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH OBRTNEGA ZAKONA,
ki 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 Slove1. člen
V obrtnem zakonu (Uradni list SRS, št. 1/79 in 6/83) se
besedilo 1. člena spremeni tako, da se glasi:
»Delovni ljudje lahko s samostojnim osebnim delom s sredstvi, ki so lastnina občanov, opravljajo obrtno, gostinsko,
turistično, avtoprevozniško in brodarsko dejavnost, prodajo
na drobno ter druge gospodarske in negospodarske dejavnosti (v nadaljnjem besedilu: gospodarska in druga dejavnost)
pod pogoji, ki jih določa ta in posebni zakoni.«
Izraz »gospodarske dejavnosti« se v vseh določbah zakona
nadomesti z »gospodarska in druga dejavnost«.
2. člen
7. člen se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Kot gospodarsko in drugo dejavnost s samostojnim
osebnim delom po tem zakonu ni mogoče opravljati naslednjih dejavnosti:
- izdelave zdravil, mamil in strupov, razen zbiranja in predelave zdravilnih zelišč;
- izdelave eksplozivnih snovi;
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II. PREDLOGI
1. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije predlaga:
- odboru podpisnikov družbenega dogovora o zbiranju in
vračanju srestev občanov zaradi ustvarjanja novih zaposlitvenih možnosti, da analizira stanje v zvezi z izvajanjem tega
družbenega dogovora in na tej podlagi sprejme dodatne
aktivnosti, ki bi prispevale k večji popularizaciji tega družbenega dogovora.
- Gospodarski zbornici Slovenije, da v večji meri afirmira
oziroma seznani organizacije združenega dela o možnostih in
prednostih organiziranja dela na domu, ki ga ureja delovno
pravna zakonodaja.
- Republiškemu odboru sindikata delavcev obrti Slovenije
in Zvezi obrtnih združenj Slovenije, da z ustrezno spremembo
oziroma dopolnitvijo kolektivne pogodbe o delovnih razmerjih med delavci in samostojnimi obrtniki, uredita možnost
uporabe inštituta dela na domu pri nosilcih samostojnega
osebnega dela.
- Odboru podpisnikov družbenega dogovora o pospeševanju razvoja drobnega gospodarstva v SR Sloveniji, da intenzivira s svojim programom opredeljene aktivnosti za dosledno
uresničitev nalog, ki izhajajo iz sprejetih stališč in sklepov
zborov Skupščine SR Slovenije o stanju in usmeritvah razvoja
drobnega gospodarstva v SR Sloveniji oziroma da v programu
opredeli dodatne aktivnosti, ki so potrebne za dosego razvojnih ciljev na področju drobnega gospodarstva v SR Sloveniji.

ZAKONA

o spremembah
zakona

nih nalog in v skladu s svojo pristojnostjo o tem poročajo
Izvrnemu svetu.

nije in na podlagi 215. in 216. člena poslovnika Skupščine
SR Slovenije določil, da bosta kot njegova predstavnika
pri delu skupščinskih delovnih teles sodelovala:
- Jože STRLE, predsednik Komiteja Izvršnega sveta za
drobno gospodarstvo in samostojno osebno delo s sredstvi v lastnini občanov,
- Jože ŠTEFANIČ, namestnik predsednika Komiteja
Izvršnega sveta za drobno gospodarstvo in samostojno
osebno delo s sredstvi v lastnini občanov.
- izdelave strelnega orožja, razen športnega in lovnega
orožja;
- izdelava kemičnih sredstev za zaščito rastlin in sredstev
za dezinfekcijo in deratizacijo oziroma kemičnih sredstev, ki
so po predpisih označerja kot nevarna okolju in ljudem;
- klanja živine ,in obdelave mesa v klavnicah;
- rudarskih del, razen pridobivanja gline, kamna, peska in
gramoza;
- prevoza z zračnimi plovili;
- prevoza oseb z žičnicami, razen vleke z vlečnicami;
- žagarstva, razen žaganja lesa za potrebe glavne dejavnosti samostojnega obrtnika in opravljanje storitev za krajevne
potrebe;
-tiskarstva in grafične dejavnosti, razen tiskanja not, tiskovin in izdelkov sitotiska ter tiska, ki je potreben za izdelavo
embalaže in predmetov papirne, plastične in druge galanterije;
- javnega predvajanja filmov;
- dejavnosti igralnic in iger na srečo;
- trgovinske dejavnosti, razen prodaje na drobno;
- proizvodnje električne energije na hidroelektrarnah in
priloga poročevalca

drugih alternativnih virih nad 1000 kW moči;
-turističnega posredovanja, razen vodenja turistov, organiziranja ter izvajanja trenerskih in drugih rekreativno-športnih
aktivnosti v poslovnem sodelovanju z organizacijami združenega dela;
,
- opravljanje finančno-tehničnih, poslovnih in drugih storitev, razen storitev reklame in ekonomske propagande, projektiranja gradbenih objektov in projektiranja gradbeno-tehnične dokumentacije za potrebe občanov in civilnopravnih
oseb, ekonomskih, tehnoloških, organizacijskih in svetovalnih storitev, knjigovodskih storitev, obdelave podatkov in
računalniškega programiranja;
- drugih dejavnosti določenih s posebnimi zakoni.
(2) S samostojnim osebnim delom po tem zakonu tudi ni
mogoče obdelovati;
_
.'
- osebnih podatkov, ki se nanašajo na določeno ali določljivo osebo in zato lahko posegajo v integriteto človekove
osebnosti, osebnega in družinskega življenja in drugih pravic
osebnosti razen s pristankom prizadete osebe;
- podatkov, ki jih zakoni in drugi predpisi opredeljujejo kot
državno, uradno, vojaško tajnost ali tajnost splošne ljudske
obrambe.
. .
(3) Delovni ljudje lahko opravljajo v vojni s samostojnim
osebnim delom tudi dejavnosti iz prvega odstavka tega člena
na podlagi odločitve izvršnega sveta občinske skupščine.«
3. člen
Drugi odstavek 8. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Mnenje o tem, ali opravljanje določenih storitev oziroma izdelava določenih proizvodov spada med gospodarske
in druge dejavnosti po tem zakonu oziroma ali gre za.sorodne
dejavnosti ali dejavnosti, ki se tehnološko dopolnjujejo, daje
pristojni republiški upravni organ po poprejšnjem mnenju
Gospodarske zbornice Slovenije.«
Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se
glasi:
»(4) Samostojni obrtnik lahko opravlja tudi vec glavnih
dejavnosti, če so sezonske in če zanje izpolnjuje predpisane
pogoje.«
4. člen
V prvem odstavku 10. člena se za besedo »terja« pika
nadomesti z vejico in doda besedilo: »ali če se delo opravlja
na terenu oziroma v poslovnih prostorih naročnika ali kooperanta.«
Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Delovni ljudje lahko opravljajo gospodarske in druge
dejavnosti tudi v najetih poslovnih prostorih ali v posameznih
prostorih v stanovanju v skladu s predpisi o stanovanjskih
razmerjih, ki se nanašajo na opravljanje dovoljene dejavnosti.«
5. člen
• V 11. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Šteje se, da poslovni prostor in oprema ustrezata predpisom iz prejšnjega odstavka, tudi če se glede na naravo dela in
število oseb, ki delajo v prostorih, lahko z ustreznimi napravami (klimatska naprava, ustrezna osvetlitev in druga tehnična sredstva) in z organizacijsko tehnološkimi postopki
zagotovijo ustrezni pogoji dela.«
6. člen
Za 13. členom se doda nov 13. a člen, ki se glasi:
»če delovni človek, ki z osebnim delom opravlja gospodarsko in drugo dejavnost po tem zakonu, preneha z njenim
opravljanjem, mora v 15 dneh po prenehanju predložiti dovoljenje za opravljanje dejavnosti pristojnemu občinskemu
upravnemu organu, ki mu ga je izdal, da na njem označi, da je
prenehalo veljati.«
7. člen
V tretjem odstavku 16. člena se za besedo »s firmo« postavi
pika in preostalo besedilo črta.
Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se
glasi:
»(4) Po prejšnjem odstavku mora biti označeno tudi stanovanje, v katerem se opravlja gospodarska in druga dejavnost.«
priloga poročevalca

8. člen
17. člen se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Samostojni obrtnik lahko prodaja izdelke in storitve
občanom, organizacijam združenega dela in drugim pravnim
osebam. Z organizacijami združenega dela in drugimi pravnimi osebami lahko sklepa samoupravne sporazume oziroma
pogodbe o opravljanju dejavnosti za njihove potrebe, in sicer
kot začasnem ali trajnejšem poslovnem sodelovanju.
(2) Storitve in izdelki, ki jih samostojni obrtnik prodaja
subjektom iz prejšnjega odstavka, morajo biti označeni s
ceno.«
9. člen
V prvem odstavku 18. člena se za besedama »po zadrugi«
postavi vejica in doda besedilo: »temeljni organizaciji koopeu
rantov ali drugi obliki združevanja«.
10. člen
V prvem, tretjem, četrtem, petem in šestem odstavku 20.
člena se besedilo »samostojni obrtniki in njihove zadruge«
nadomesti z besedilom: »samostojni obrtniki, njihove
zadruge, temeljne organizacije kooperantov ter poslovne
skupnosti«.
V četrtem odstavku 20. člena se za besedo »združenj« črta
besedilo: »samostojnih obrtnikov«.
11. člen
V prvem odstavku 21. člena se za besedo »občanov« črta
vejica in doda besedilo: »in izpolnjuje pogoje iz 1., 4., 6. in 7.
točke 74. člena tega zakona«.
12. člen
Drugi odstavek 23. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Če ustanovitelj pogodbene organizacije združenega
dela ne uveljavi pravice voditi pogodbeno organizacijo, jo
lahko v skladu s pogodbo o njeni ustanovitvi vodi drug delavec, ki ima izobrazbo določeno v ustanovitveni pogodbi oziroma samoupravnem splošnem aktu pogodbene organizacije, razen če po določbah zakona o združenem delu ne more
biti imenovan za individualnega poslovodnega organa.«
13. člen
Četrti odstavek 27. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Pri oceni pogojev za opravljanje dejavnosti po prejšnjem odstavku se upoštevata dosedanje delo in poslovanje
obratovalnice samostojnega obrtnika. Ce se namerava v
pogodbeni organizaciji povečati obseg poslovanja oziroma
razširiti dejavnost še na druge dejavnosti ali če zagotavlja del
sredstev za ustanovitev in začetek dela družbena pravna
oseba iz četrtega oziroma petega odstavka 34. člena tega
zakona ali če poslovodja dotlej ni samostojno opravljal iste
dejavnosti, je treba k pogodbi priložiti program dela in razvoja
organizacije, ki omogoča presojo upravičenosti gospodarske
naložbe:«
14. člen
Drugi odstavek 32. člena se črta.
15. člen
V prvem odstavku 34. člena se beseda »vložena« nadomesti
z besedo »združena«.
Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Združena sredstva iz prvega odstavka tega člena se
praviloma vračajo v enakih letnih deležih.«
Drugi, tretji in četrti odstavek postanejo tretji, četrti in peti
odstavek.
16. člen
Četrti, šesti, sedmi in osmi odstavek 35. člena se črtajo.
Peti odstavek postane četrti odstavek.
17. člen
Četrti odstavek 38. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(4) O vsakokratni združitvi sredstev poslovodje v pogodbeno organizacijo sklenejo poslovodja in delavci pisno
pogodbo, s katero določijo višino in roke za vračilo združenih
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sredstev ter merila za ugotavljanje višine nadomestila za
gospodarjenje z združenimi sredstvi.«
Doda se nov peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Združena sredstva se praviloma vračajo v enakih letnih
deležih.«
18. člen
V prvem odstavku 39. člena se beseda »njenem« nadomesti
z besedo »čistem«.
Na koncu prvega odstavka se besedilo: »in postane delovna
organizacija ter nadaljuje z delom kot organizacija združenega dela« nadomesti z besedilom: »ter nadaljuje z delom kot
delovna organizacija ali se združi kot temeljna organizacija v
drugo delovno organizacijo.«
19. člen
Prvi odstavek 40. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) V primeru trajne nezmožnosti za delo, upokojitve ali
smrti poslovodje lahko pravice in dolžnosti, ki jih ima po tem
zakonu in po ustanovitveni pogodbi iz naslova združenih
sredstev, prevzame oseba, ki jo sam določi, oziroma eden
izmed dedičev, ki izpolnjuje pogoje iz 1., 2., 4. in 7. točke 74.
člena tega zakona.«
V drugem odstavku se beseda »vloženih« nadomesti z
besedo »združenih«.
V prvem stavku četrtega odstavka se za besedilom: »trajna
delovna nesposobnost« postavi vejica in doda beseda »upokojitev«.
20. člen
V četrtem odstavku 41. člena se besedilo: »po tem zakonu«
nadomesti z besedilom: »določene v ustanovitveni pogodbi
oziroma v samoupravnem splošnem aktu pogodbene organizacije«.
21. člen
V drugi točki tretjega odstavka 44. člena se črta besedilo: »v
naprej določenem znesku ali«.
22. člen
Prvi odstavek 50. člena se spremeni tako, da se glaisi:
»(1) Za združevanje pogodbenih organizacij z drugimi
pogodbenimi organizacijami ali za njihovo združitev v sestavljeno organizacijo združenega dela oziroma v poslovno
skupnost se smiselno uporabljajo določbe, ki veljajo za združevanje organizacij združenega dela.«
Drugi odstavek se črta.
23. člen
V prvem odstavku 55. člena se za besedo »gospodarsko«
dodajo besede »in drugo«, za besedami »po tem zakonu« pa
besedilo: »in niso delavci iste zadruge«.
24. člen
56. člen se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Obrtno zadrugo lahko ustanovijo najmanj 3 samostojni
obrtniki, ki se ukvarjajo z dejavnostmi, ki bodo predmet poslovanja obrtne zadruge.
(2) Samostojni obrtniki iz prejšnjega odstavka pred ustanovitvijo obrtne zadruge predložijo Zvezi obrtnih združenj Slovenije in izvršnemu svetu skupščine občine, na območju
katere bo sedež obrtne zadruge, v mnenje elaborat o ekonomski upravičenosti njene ustanovitve.«
25. člen
V 60. členu se za drugim odstavkom doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Obrtna zadruga se mora konstituirati najpozneje v 1
letu po sklenitvi samoupravnega sporazuma iz prvega
odstavka tega člena.«
26. člen
61. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Samoupravni sporazum o združitvi v obrtno zadrugo vsebuje: imena ustanoviteljev; firmo in sedež obrtne zadruge;
dejavnosti, s katerimi se bo obrtna zadruga ukvarjala; znesek
sredstev, ki se zagotavljajo za ustanovitev in začetek dela
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obrtne zadruge; imena useb, ki bodo opravile priprave do
konstituiranja; rok, v katerem mora biti obrtna zadruga konstituirana; določbe o izvolitvi oziroma o imenovanju, delovnem področju in odgovornostih organov upravljanja in poslovodnega organa, o predstavljanju in zastopanju obrtne
zadruge; o ekonomskih razmerjih med člani obrtne zadruge;
o odnosih v pravnem prometu s tujino med obrtno zadrugo
kot družbenopravno osebo in člani zadruge; o razmerjilrmed
člani zadruge in poslovodnim organom; o osnovah in merilih
za razporejanje čistega dohodka obrtne zadruge; o razmerjih
med temeljno zadružno organizacijo in drugimi temeljnimi
organizacijami v sestavi zadružne organizacije ter razmerja
med temi organizacijami in delovno skupnostjo; o jamstvu; o
postopku za sprejemanje statuta obrtne zadruge; o pogojih za
sprejem v obrtno zadrugo; o izstopu oziroma izključitvi iz
obrtne zadruge; o zagotovitvi pogojev za uresničevanje nalog
in aktivnosti na področju splošne ljudske obrambe in družbene samozaščite; o postopku za spremembe in dopolnitve
samoupravnega sporazuma o združitvi v obrtno zadrugo in o
drugih vprašanjih skupnega pomena.«
27. člen
62. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Po sklenitvi samoupravnega sporazuma o združitvi v
obrtno zadrugo sprejmejo člani zadruge statut, s katerim
natančneje uredijo razmerja v zadrugi in medsebojne pravice,
obveznosti in odgovornosti združenih samostojnih obrtnikov,
drugih delovnih ljudi, ki opravljajo gospodarsko in drugo
dejavnost po tem zakonu in delavcev zadruge.«
28. člen
68. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Obrtna zadruga pridobiva svoj dohodek iz celotnega prihodka, ki ga ustvari s sodelovanjem v zadrugi združenih
članov in delavcev zadruge v skladu z zakonom in samoupravnim sporazumom.«
29. člen
Za 73. členom se doda novo poglavje: »III. a TEMELJNE
ORGANIZACIJE KOOPERANTOV« (s členi 73. a do 73. h).
III. a TEMELJNE ORGANIZACIJE
KOOPERANTOV
73. a člen
(1) Temeljna organizacija kooperantov je oblika svobodnega združevanja dela in sredstev samostojnih obrtnikov in
drugih delovnih ljudi, ki opravljajo gospodarsko in drugo
dejavnost kot postranski poklic, v odnosih trajnejšega sodelovanja z organizacijo združenega dela.
(2) Samostojni obrtniki in drugi delovni ljudje, ki združujejo
svoje delo in sredstva v odnosih trajnejšega sodelovanja z
organizacijo združenega dela (v nadaljnjem besedilu: člani)
lahko sami ali skupaj z delavci organizacije združenega dela
organizirajo temeljno organizacijo kooperantov v sestavi
delovne organizacije. Temeljna organizacija kooperantov ima
v načelu položaj, pravice in obveznosti ter odgovornosti temeljne organizacije združenega dela.
73. b člen
Delovni človek, ki opravlja gospodarsko in drugo dejavnost
kot postranski poklic, ne more biti član temeljne organizacije
kooperantov, če je njen delavec.
73. c člen
Člani, ki opravljajo gospodarsko in drugo dejavnost po tem
zakonu, se združujejo v temeljno organizacijo kooperantov
praviloma zaradi določene skupne proizvodnje oziroma opravljanja storitev ter drugih interesov, ki jih določijo s pogodbo
ali samoupravnim sporazumom o združitvi dela in sredstev.
73. č člen
(1) Temeljno organizacijo kooperantov organizirajo člani
sami ali skupaj z delavci organizacije združenega dela, tako
da sprejmejo sklep o organizaciji temeljne organizacije
kooperantov, na podlagi tega sklepa pa samoupravni sporapriloga poročevalca

zum o združevanju dela delavcev in članov v temeljni organizaciji kooperantov.
(2) Samoupravni sporazum iz prvega odstavka tega člena
ureja:
. ...
- ime, sedež in dejavnost temeljne organizacije kooperantov;
.J
. .
- osnove za urejanje družbenoekonomskih odnosov delavcev in članov temeljne organizacije kooperantov;
- razloge za združevanje dela in sredstev v delovno organizacijo;
.
- načine obveščanja delavcev in samostojnih obrtnikov,
- pogoje za sprejem v članstvo;
- pogoje za izstop oziroma izključitev članov iz temeljne
organizacije kooperantov;
- začasno sodelovanje z drugimi samostojnimi obrtniki
brez prevzemanja rizika in brez odgovornosti za obveznosti
temeljne organizacije kooperantov;
- druga vprašanja skupnega pomena.
73. d člen
(1) Člani in delavci temeljne organizacije kooperantov odločajo enakopravno in skupno o vseh vprašanjih temeljne organizacije kooperantov, razen o razporejanju sredstev za
osebne dohodke delavcev ter o drugih vprašanjih, določenih
v samoupravnem sporazumu iz prejšnjega člena.
(2) Člani in delavci temeljne organizacije kooperantov odločajo neposredno ali po delegatih v organih upravljanja temeljne organizacije kooperantov.
(3) V organih temeljne organizacije kooperantov so člani m
delavci zastopani tako, da število njihovih delegatov ustreza
številu članov in številu delavcev.
73. e člen
V skladu s samoupravim sporazumom iz 73. č člena tega
zakona se v temeljni organizaciji kooperantov sprejmejo statut in drugi samoupravni splošni akti.
73. f člen
Član temeljne organizacije kooperantov je udeležen pri
njenem skupnem prihodku, skupnem dohodku in čistem
dohodku po merilih samoupravnega sporazuma v skladu z
zakonom.
73. g člen
Za obveznosti temeljne organizacije kooperantov, ki jih ni
bilo mogoče poravnati iz družbenih sredstev, s katerimi ta
organizacija razpolaga, niti iz naslova odgovornosti drugih
temeljnih organizacij v sestavi delovne organizacije, odgovarjajo subsidiarno člani z odstotkom svoje udeležbe v celotnem
prihodku temeljne organizacije kooperantov v letu, v katerem
je izguba nastala, kot ga določa samoupravni sporazum.
73. h člen
(1) Član jamči za obveznosti temeljne organizacije kooperantov, ki so nastale do konca tistega leta, v katerem je
prenehal biti član temeljne organizacije kooperantov.
(2) Član ne more izstopiti niti ne more biti izključen iz
temeljne organizacije kooperantov, zoper katero je uveden
likvidacijski ali stečajni postopek.
(3) Jamstvo traja še dve leti po prenehanju članstva za tiste
obveznosti, ki so nastale v času članstva.
(4) Temeljna organizacija kooperantov mora seznaniti
samostojne obrtnike in druge delovne ljudi, ki opravljajo
gospodarsko in drugo dejavnost kot postranski poklic in
imajo namen postati član temeljne organizacije kooperantov,
s svojimi obveznostmi do temeljnih organizacij v delovni
organizaciji, v katere sestavi je.«
30. člen
Za 74. členom se doda 74. a člen, ki se glasi:
(1) Kadar prosilec za izdajo obrtnega dovoljenja ne izpolnjuje vseh pogojev o poslovnem prostoru ali o strokovni
izobrazbi, mu pristojni občinski upravni organ lahko izda
začasno obrtno dovoljenje.
(2) Obrtno dovoljenje iz prejšnjega odstavka izda pristojni
občinski upravni organ na podlagi dokazila, da je prosilec
opravljal najmanj dve leti ustrezna dela v organizaciji združepriloga poročevalca

nega dela, obratovalnici samostojnega obrtnika ali v tujini.
(3) Začasnega obrtnega dovoljenja ni mogoče izdati za
opravljanje tistih dejavnosti, ki lahko ogrozijo življenje in
zdravje, družbeno premoženje ter premoženje občanov in jih
določa pravilnik o strokovni usposobljenosti za samostojno
opravljanje gospodarskih dejavnosti, razen v primerih če ima
prosilec ustrezno strokovno izobrazbo.
(4) Na podlagi začasnega obrtnega dovoljenja ni mogoče
izdati dovoljenja za zaposlitev delavcev.
(5) Začasno obrtno dovoljenje se prosilcu lahko izda le
enkrat največ za dobo 3 let ne glede na vrsto dejavnosti, ki jo
namerava opravljati.«
31. člen
76. člen se spremeni tako,da se glasi:
»(1) Ob preselitvi sedeža obratovalnice v isti občini na podlagi
priglasitve samostojnega obrtnika ni potrebno novo obrtno
dovoljenje. Samostojni obrtnik sme pričeti z delom v preseljeni obratovalnici, ko pristojni občinski upravni organ izda
odločbo, da poslovni prostor z opremo ustreza predpisom.
(2) občinski upravni organ, pristojen za izdajo obrtnih dovoljenj, vpiše po uradni dolžnosti spremembo sedeža obratovalnice v register obratovalnic «
32. člen
Prvi odstavek 77. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Strokovno izobrazbo za opravljanje določene dejavnosti
ima, kdor ima srednjo strokovno izobrazbo, pridobljeno po
programu srednjega izobraževanja, po katerem traja izobraževanje najmanj dve oziroma tri leta.«
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Natančnejše predpise o strokovni izobrazbi po prvem
odstavku tega člena in o preizkusu znanja oziroma o preverjanju strokovne usposobljenosti po prejšnjem odstavku izda
republiški upravni organ, pristojen za drobno gospodarstvo,
ko dobi mnenje republiških upravnih organov pristojnih za
delo, vzgojo in izobraževanje ter Gospodarske zbornice Slovenije. Republiški upravni organ pristojen za drobno gospodarstvo, predpiše, za katere dejavnosti in pod katerimi pogoji
preverjanje strokovne usposobljenosti ni potrebno «
V petem odstavku se besedilo: »republiški sekretar za industrijo« nadomesti z besedilom: »republiški upravni organ,
pristojen za drobno gospodarstvo«.
33. člen
Na koncu četrtega odstavka 78. člena se besedilo: »pa
dokler traja ta obveznost« nadomesti z besedilom: »ali
bolezni, dokler vojaška obveznost ali bolezen traja«.
Doda se nov šesti odstavek, ki se glasi:
»(6) Določbe tega člena o začasni ustavitvi obratovanja se
smiselno uporabljajo tudi za opravljanje obrti kot postranskega poklica.«
34. člen
80. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Obratovalnica preneha po samem zakonu:
1. če samostojni obrtnik pridobi lasnost delavca v združenem
delu oziroma če sklene delovno razmerje z drugim samostojnim obrtnikom,
2. če se samostojni obrtnik upokoji,
3. če samostojni obrtnik umre,
4. če samostojni obrtnik trajno izgubi opravilno sposobnost,
5. če je samostojnemu obrtniku s pravnomočno odločbo sodnika za prekrške ali sodišča prepovedano samostojno opravljanje dejavnosti oziroma poklica za dobo daljšo od šestih
m©s6cev
6. če samostojni obrtnik ne prične z delom v enem letu po
izdaji obrtnega dovoljenja,
7 če samostojni obrtnik, ki je pridobil začasno obrtno dovoljenje, v roku treh let ne izpolni pogojev iz prvega odstavka
74.a člena tega zakona,
8. če je nad obratovalnico samostojnega obrtnika izveden
stečajni postopek,
9. Če samostojni obrtnik pri opravljanju svoje dejavnosti
uporablja dopolnilno delo drugih oseb brez dovoljenja pristojnega občinskega upravnega organa ali v nasprotju s tem
• dovoljenjem, z dnem, ko je to ugotovil pristojni upravni organ,
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10. če samostojni obrtnik opravlja gospodarsko ali drugo
dejavnost v nasprotju z obrtnim dovoljenjem, z dnem, ko je to
ugotovil pristojni upravni organ,
11. če samostojni obrtnik združi svoje delo in sredstva v
pogodbeno organizacijo združenega dela.«

43. člen
Za 95. členom se naslov »2. Gostinska dejavnost« spremeni
tako, da se glasi:
»2. Gostinska in turistična dejavnost.«

35. člen
3.točka 81. člena se spremeni tako, da se glasi:
»3. z dnem ko začne samostojni obrtnik prestajati kazen in
mora biti zaradi prestajanja kazni odsoten več kot šest mesecev.«
V 4. točki se črta beseda »pozneje«.
7. točka se spremeni tako, da se glasi:
»7. če samostojni obrtnik dalj kot eno leto ne poravna
zapadlih davčnih ali drugih družbenih obveznosti s pripadajočimi obrestmi in stroški prisilne izterjave.«
8. točka se spremeni tako, da se glasi:
»8. če je bila samostojnemu obrtniku s pravnomočno
odločbo izrečena kazen za prekršek po 2. in 3. točki drugega'
odstavka 140. člena tega zakona ali za druge kršitve, ki jih je
storil v zvezi-z opravljanjem svoje dejavnosti.«

44. člen
Prvi odstavek 98. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Občani oziroma kmetje lahko oddajo v zasebnem
gospodinjstvu največ 20 ležišč. Ta omejitev ne velja v primerih, da imajo sklenjen samoupravni sporazum ali pogodbo o
trajnem sodelovanju z organizacijo združenega dela.«

36. člen
Prvi odstavek 82. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Z namenom, da skupaj opravljajo gospodarske in
druge dejavnosti lahko več samostojnih obrtnikov, ki opravljajo iste ali sorodne dejavnosti ali dejavnosti, ki se tehnološko dopolnjujejo, ustanovi skupno obratovalnico v skladu z
določbami tega zakona. Skupno obratovalnico lahko ustanovijo tudi delovni ljudje, ki imajo namen opravljati takšne
dejavnosti in izpolnjujejo predpisane pogoje.«
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Skupno obratovalnico lahko ustanovi največ 10 ustanoviteljev. Vsak ustanovitelj mora prispevati najmanj 10 odstotni
delež od skupnih sredstev v skupni obratovalnici.«
Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Medsebojna razmerja med ustanovitelji skupne obratovalnice se urejajo s pogodbo, ki jo morajo ustanovitelji predložiti pristojnemu občinskemu upravnemu organu pred izdajo
obrtnega dovoljenja.«
37. člen
V 84. členu zakona se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2} Za ustanovitev skupne obratovalnice mora imeti vsaj
eden od soustanoviteljev ustrezen poslovni prostor. Soustanovitelji lahko skupaj zagotovijo ustrezen poslovni prostor.«
Sedanji drugi odstavek, ki postane tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Za ustanovitev skupne obratovalnice izda pristojni
občinski upravni organ eno obrtno dovoljenje.«
38. člen
85. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Soustanovitelj skupne obratovalnice odgovarja solidarno
z vsem svojim premoženjem za obveznosti, ki so jih sprejeli
soustanovitelji skupne obratovalnice.«
39. člen
V 86. členu se beseda »ustanovitev« nadomesti z besedo
»ustavitev«.
40. člen
Za prvim odstavkom 87. člena se doda nov drugi odstavek,
ki se glasi:
»(2) Za obrtno, dejavnost po tem zakonu se šteje tudi proizvodnja električne energije na malih hidroelektrarnah in drugih alternativnih virih do 1000 kW moči.«
41. člen
V prvem odstavku 90. člena se za besedo »opravlja« doda
besedilo: »samostojni obrtnik oziroma delovni človek, ki
opravlja gospodarsko in drugo dejavnost kot postranski
poklic, ali jo opravlja«.
V drugem odstavku se črta beseda »etnografsko«.
42. člen
Na koncu 92. člena se pika nadomesti z vejico in doda
besedilo: »na podlagi priglasitve.«
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45. člen
Za 99. členom se doda nov 99.a člen, ki se glasi:
»(1) Delovni človek, ki z osebnim delom opravlja dejavnost
iz petnajste alinee prvega odstavka 7. člena tega zakona v
poslovnem sodelovanju z organizacijo združenega dela za
popestritev turistične ponudbe, lahko opravlja te dejavnosti,
če ima najmanj peto stopnjo usmerjenega izobraževanja
ustrezne smeri, izpolnjuje druge pogoje iz 74. člena tega
zakona in je strokovno usposobljen za opravljanje storitev
turističnega vodiča oziroma trenerja-vaditelja.
(2) Delovni človek lahko ustanovi obratovalnico za opravljanje dejavnosti iz šestnajste alinee prvega odstavka 7. člena
tega zakona, če ima najmanj peto stopnjo usmerjenega izobraževanja ustrezne smeri in izpolnjuje druge pogoje iz
74. člena tega zakona.«
46. člen
V drugi alinei prvega odstavka 100. člena se beseda »opremljena« nadomesti z besedo »opremljeno«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Samostojni avtoprevoznik ali delovni človek, ki ima
namen opravljati dejavnost avtoprevozništva in izpolnjuje
predpisane pogoje, lahko sklene z občino ali samoupravno
interesno skupnostjo ali organizacijo združenega dela
pogodbo za opravljanje prevoza potnikov v krajih, kjer ni
organiziran redni linijski promet.«
Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se
glasi:
(3) Samostojni avtoprevoznik ali delovni človek, ki ima
namen opravljati dejavnost avtoprevozništva in izpolnjuje
predpisane pogoje tudi lahko sklene pogodbo s pooblaščeno
organizacijo združenega dela za prevoz potnikov v linijskem
prometu.«
V tretjem odstavku, ki postane četrti, se za besedo »avtoprevoznik« doda besedilo »ali delovni človek, ki ima namen
opravljati dejavnost avtoprevozništva in izpolnjuje predpisane
pogoje«.
Tretji in četrti odstavek tega člena postane četrti in peti
odstavek.
47. člen
V 101. členu se besedilo »v njegovi prisotnosti vozilo upravlja« črta.
48. člen
Pred 103. členom se doda podnaslov: »5. Brodarska dejavnost«.
49. člen
V tretji alinei 103. člena se za besedo »ležišč« postavi vejica
in doda besedilo: »vključno z ležišči«.
■*50. člen
V 1. točki prvega odstavka 107. člena se za besedilom:
»Mešano industrijsko blago« doda besedilo: »in obrtni izdelki«.
Za enajsto alineo 1. točke prvega odstavka se dodata novi
trinajsta in štirinajsta alinea, ki se glasita:
»- izdelke domače in umetne obrti,
- športne potrebščine.«
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi;
»(2) Samostojni prodajalec lahko v kraju, ki ga določi občinska skupščina, opravlja prodajo na drobno pod pogoji, določenimi s tem zakonom in zakonom o blagovnem prometu.«
priloga poročevalca

Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se
glasi:
»(3) Samostojni prodajalec lahko opravlja prodajo na
drobno tudi v premičnih objektih na območju ene ali več
občin pod pogoji, ki jih predpiše občinska skupščina, na
območju katere se opravlja prodaja na drobno.«
51. člen
Za 107. členom se doda nov 107. a člen, ki se glasi:
»>(1) Za prodajo na drobno, kise opravlja pod pogoji tega
zakona in zakona o blagovnem prometu, se šteje tudi prodaja
rabljenega blaga v svojem imenu in na račun komitenta komisijska prodaja.
(2) Za prodajo na drobno se šteje tudi prodaja rabljenega
blaga v svojem imenu in za svoj račun pod pogojem, da je za
usposobitev blaga za prodajo potrebno vložiti lastno delo.«
52. člen
Drugi odstavek 110. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Kmetijske živilske proizvode in gozdne sadeže ter
obrtne izdelke lahko kupuje samostojni prodajalec tudi pri
individualnih kmetijskih proizvajalcih, samostojnih obrtnikih
oziroma pri drugih delovnih ljudeh, ki opravljajo gospodarsko
in drugo dejavnost po tem zakonu.«
53. člen
Na koncu 111. člena se besedilo: »izpolnjuje druge predpisane pogoje« nadomesti z besedilom: »izpolnjuje druge s
posebnimi predpisi določene pogoje.«
54. člen
V 113. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Opravljanje gospodarske in druge dejavnosti kot
postranski poklic iz prejšnjega odstavka občinski upravni
organ prepove, če preneha veljati soglasje iz 112. člena tega
zakona.«
55. člen
V 114. členu se za besedo »učencev« črta besedilo: »v
gospodarstvu«.
56. člen
V prvem odstavku 116. člena se številka »5« nadomesti s
številko »7«.
V drugem odstavku se številka »5« nadomesti s številko
»7«, pa s številko »10«.
57. člen
Drugi odstavek 117. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Mnenje o tem, ali spada opravljanje določene dejavnosti po načinu dela in glede na uporabo avtomatov in drugih
visokoprodukcijskih strojev pod dejavnosti iz 116. člena ali
med dejavnosti iz tega člena, da je republiški upravni organ
pristojen za drobno gospodarstvo, po poprejšnjem mnenju
Gospodarske zbornice Slovenije.«
58. člen
Drugi odstavek 118. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Pristojni občinski upravni organ lahko izjemoma
dovoli, da samostojni gostinec v sezoni ali v posebnih primerih (ob sobotah, nedeljah, praznikih, prireditvah, sejmih itd.)
uporablja za dodatno delo do 5 drugih oseb po pogodbi o
delu.«
59. člen
Za 118. členom se doda nov 118. a člen, ki se glasi:
»(1) Delovni človek, ki opravlja s samostojnim osebnim
delom dejavnosti iz petnajste alinee prvega odstavka 7. člena
tega zakona, lahko zaposli največ enega delavca.
(2) Delovni človek, ki opravlja s samostojnim osebnim
delom dejavnosti \j. šestnajste alinee prvega odstavka 7. člena
tega zakona lahko zaposli največ tri delavce, če z zakonom za
posamezne dejavnosti ni drugače določeno.«
60. člen
122. člen se spremeni tako, da se glasi:
priloga poročevalca

»(1) Samostojni prodajalec na drobno sme zaposliti največ
2 delavca.
(2) Pristojni občinski upravni organ lahko za popestritev
turistične ponudbe dovoli samostojnemu prodajalcu zaposliti
večje število delavcev, toda največ 4 delavce.«
61. člen
123. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Ustanovitelji skupne obratovalnice lahko skupaj zaposlijo
največ dvakrat toliko delavcev, kot je določeno za eno obratovalnico.«
»
62. člen
V 126. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Za dopolnilno delo enega delavca se šteje tudi delo
dveh delavcev, ki iz zdravstvenih razlogov ne smeta delati več
kot polovični delovni čas.«
V tretjem odstavku, ki postane četrti se za besedo »bolezni«
doda besedilo: »porodniškega dopusta«.
Četrti odstavek, ki postane peti odstavek, se spremeni tako,
da se glasi:
»(5) Delo učencev in študentov na proizvodnem delu in
praksi ter delo pripravnikov se ne šteje za dopolnilno delo
drugih delavcev.«
V petem odstavku, ki postane šesti odstavek, se črta besedilo: »v gospodarstvu«.
63. člen
V četrtem odstavku 128. člena se črta beseda »samo«.
64. člen
129. člen se črta.
65. člen
131. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Delovnim ljudem, ki z osebnim delom opravljajo gospodarske in druge dejavnosti, pripada po poravnavi davčnih in
drugih družbenih obveznosti in po zagotovitvi osebnih
dohodkov ter sredstev sklada skupne porabe delavcev preostali del dohodka v skladu z zakonom.«
66. člen
V 136. členu se za prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Opravljanje gospodarske in druge dejavnosti v stanovanjskih prostorih nadzoruje pristojni občinski upravni
organ.«
Sedanji drugi in tretji odstavek postaneta tretji in četrti
odstavek.
\ ►
67. člen
V prvem odstavku 139. člena se znesek »10.000« nadomesti
z zneskom »25.000«, znesek »100.000« pa z zneskom
»1.000.000«.
V drugem odstavku se znesek »1.000 nadomesti z zneskom
<>5.000«, znesek »10.000« pa z zneskom »50.000«.
68. člen
140. člen se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Z denarno kaznijo najmanj »5.000« dinarjev se kaznuje
za prekršek:
1. kdor trajno ali sezonsko opravlja gospodarsko in drugo
dejavnost brez obrtnega dovoljenja;
2. kdor trajno ali sezonsko opravlja dejavnost domače obrti
ali gospodarsko in drugo dejavnost kot postranski poklic ali
kdor sprejema goste na prenočišče in hrano, ne da bi to
priglasili občinskemu upravnemu organu, ali kdor opravlja te
dejavnosti v nasprotju s tem zakonom;
3. kdor v roktj. 15 dni po prenehanju opravljanja gospodarske in druge dejavosi ne predloži dovoljenje za opravljanje
dejavnosti prstojnemu občinskemu upravnemu organu, ki mu
ga je izdal, da na njem označi, da je prenehalo veljati.
(2) Z denarno kaznijo najmanj »10.000« dinarjev se kaznuje
za prekršek samostojni obrtnik, ki:
1. ustanovi skupno obratovalnico v nasprotju s tem zakonom;
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2. prodaja v obrtni delavnici tuje izdelke v nasprotju s tem
zakonom;
3. storitev in izdelkov, ki jih prodaja občanom, organizacijam združenega dela ali drugim družbenopravnim osebam,
ustrezno ne označi s ceno;
4. ne priglasi v predpisanem roku pristojnemu organu sprememb, ki so nastale glede podatkov, vpisanih v register.«

69. člen
Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije
določi prečiščeno besedilo obrtnega zakona.
70. člen
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
SRS.

SKUPŠČINA SR SLOVENIJE
IZVRŠNI SVET

I.
Zbori Skupščine SR Slovenije so obravnavali osnutek
zakona o spremembah in dopolnitvah obrtnega zakona in ga
sprejeli na svojih sejah dne 3. 6. 1985. Izvršnemu svetu Skupščine SR Slovenije so naložili, da pripravi predlog tega
zakona in upošteva pripombe, predloge in mnenja skupščinskih delovnih teles zborov ter pripombe in razprave delegatov
na sejah zborov. Pri tem naj zlasti upošteva stališča in usmeritve, ki jih je predlagala medzborovska skupina delegatov v
svojem poročilu z dne 21. 5. 1985 ter stališče in sklep Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije z dne 3. 6. 1985.
II.
Predlagatelj je pri pripravi predloga zakona izhajal iz ugotovitev, stališč in sklepov Skupščine SR Slovenije o stanju in
usmeritvah razvoja drobnega gospodarstva v SR Sloveniji
sprejetih leta 1984, iz stališč in usmeritev medzborovske skupine delegatov za proučitev razprav k osnutku zakona o
spremembah in dopolnitvah obrtnega zakona kot tudi iz opredelitev, s katerimi je Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
seznanil delegate v zborih pred sklepanjem o osnutku zakona
na zasedanjih dne 3. 6. 1985. Pri oblikovanju rešitev v predlogu zakona je predlagatelj upošteval sklepa Zbora združenega dela in Zbora občin ter sklep in stališče Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije, ki so jih sprejeli o obravnavi osnutka zakona dne 3. 6. 1985. Prav tako je temeljito
preučil vse ostale pripombe in predloge iz razprav. Na tej
podlagi so vse pripombe, predlogi in stališča v največji možni
meri upoštevana, rešitve v zakonskem predlogu pa ustrezno
vsebinsko in redakcijsko dopolnjene.
Predlog zakona se v vsebinskem pogledu bistveno razlikuje
od osnutka zakona v naslednjem:
1. Opravljanje nekaterih gospodarskih dejavnosti intelektualnega značaja je izenačeno z ostalimi gospodarskimi dejavnostmi, ki jih je mogoče opravljati s samostojnim osebnim
delom na podlagi obrtnega zakona. V1. členu je na novo širše
opredeljena definicija obrtnih gospodarskih dejavnosti in
sicer tako, da se omogoča s samostojnim osebnim delom s
sredstvi v lasti občanov opravljati tudi druge gospodarske in
negospodarske dejavnosti, v katerih prevladuje predvsem
delež znanja. To omogoča vključevanje nosilcev teh dejavnosti v vse veljavne oblike združevanja samostojnih obrtnikov (v
obrtne zadruge, obrtna združenja, temeljne organizacije
kooperantov, pogodbene organizacije združenega dela), zahtevalo pa je tudi črtanje poglavja o poklicnih gospodarskih
dejavnostih iz osnutka zakona - splošne in skupne določbe
ter določbe o začasnih ali trajnih delovnih skupnostih, ker so
te po ustavi predvidene le za delovne ljudi, ki z osebnim
delom samostojno kot poklic opravljajo umetniško, kulturno,
odvetniško ali drugo poklicno dejavnost.
2.81. člen Ustave SR Slovenije opredeljuje samostojno
osebno delo s sredstvi,ki so lastnina občanov in določa, da se
z zakonom določijo gospodarske in negospodarske dejavnosti, ki jih je mogoče opravljati s samostojnim osebnim delom s
sredstvi, v lasti občanov. Zadnji odstavek tega člena pa
določa, da se z zakonom lahko prepove ali omeji opravljanje
določenih dejavnosti, če to zahteva skrb za zdravje in življenje
ljudi, varstvo z ustavo določene družbene ureditve ali drug
družbeni interes. Glede na sprejeto stališče, da se opravljanje
gospodarskih dejavnosti intelektualnega značaja izenači z
ostalimi gospodarskimi dejavnostmi in glede na navedeno
ustavno opredelitev se v 2. členu predloga zakona dodatno
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navajajo dejavnosti, ki jih praviloma ni mogoče opravljati s
samostojnim osebnim delom v celoti.
Tako so v tem členu predloga zakona kot izjeme od tega
načela vključena tudi nekatera nova področja, ki vsebujejo
vrsto skupin in podskupin dejavnosti in jih doslej s samostojnim osebnim dolom po obrtnem zakonu ni bilo mogoče
opravljati. Pri oblikovanju takšne rešitve je predlagatelj izhajat
iz odloka o enotni klasifikaciji dejavnosti, ki ga je sprejel
Zvezni izvršni svet 10. junija 1976 (Uradni list SFRJ, št. 6/6). Po
temeljiti proučitvi navedene klasifikacije, ki deli gospodarske
dejavnosti na posamezna področja, skupine in podskupine, je
predlagatelj upošteval stališča medzborovske skupine delegatov in sklepe zborov Skupščine SR Slovenije v zvezi s
širitvijo dejavnosti, ki jih je mogoče opravljati s samostojnim
osebnim delom. Tako se na novo navajajo dejavnosti: turistično vodenje, organiziranje in izvajanje trenerskih in drugih
rekreativno-športnih aktivnosti v poslovnem sodelovanju z
organizacijami združenega dela; storitve reklame in ekonomske propagande; projektiranje gradbenih objektov in projektiranje gradbenotehnične dokumentacije za potrebe občanov
in civilno-pravnih oseb; ekonomske, tehnološke, organizacijske in svetovalne storitve; knjigovodske storitve; obdelava
podatkov in računalniško programiranje.
Te dejavnosti je mogoče opravljati z osebnim delom ne
glede na panogo oziroma področje dejavnosti (industrija in
rudarstvo, kmetijstvo in ribištvo, gozdarstvo, vodno gospodarstvo, gradbeništvo, promet in zveze, trgovina, gostinstvo
in turizem, obrtne in osebne storitve, stanovanjsko-komunalne dejavnosti in urejanje naselja in prostora, finančne
tehnične in poslovne storitve, itd.), zato predlagatelj meni, da
predlagane zakonske opredelitve vendarle dajejo široke možnosti za razmah samostojnega osebnega dela s sredstvi v lasti
občanov.
Ker pa obstajajo tudi nekatere dejavnosti, ki jih ni mogoče
uvrstiti kot gospodarsko in drugo dejavnost po obrtnem
zakonu, niti ne kot poklicno dejavnost po drugih zakonih, bo
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije do konca leta 1985 pripravil posebno analizo, na podlagi katere se bo opredelil, ali je
potrebno pripraviti poseben zakon o osebnem delu ali pa je te
t. im. mejne dejavnosti mogoče razrešiti v posebnih zakonih,
ki urejajo posamezna področja osebnega dela. Hkrati bo
analiziral, na katerih področji družbenih dejavnosti, bi bilo
mogoče opravljati posamezne poklice s samostojnim osebnim delom.
V 2. členu predloga zakona je redakcijsko izboljšano besedilo drugega odstavka, ki natančneje določa, katerih podatkov ni mogoče obdelovati. Med te podatke sodijo osebni
podatki, ki se nanašajo na določeno ali določljivo osebo in ki
zagotavljajo integriteto človekove osebnosti, osebnega in
družinskega življenja in drugih pravic osebnosti kot tudi
podatki, ki jih zakoni in drugi predpisi opredeljujejo kot
državno, uradno, vojaško tajnost ali tajnost splošne ljudske
obrambe. Za obdelavo podatkov po tem zakonu se šteje:
zbiranje, vnos, priprava, obdelava, hranjenje in posredovanje
podatkov.
3. Črtana je določba 16. člena osnutka zakona, ki se
nanaša na pravice in obveznosti, ki izvirajo iz rezultata revalorizacije združenih še neodplačanih osnovnih sredstev poslovodje v pogodbeno organizacijo združenega dela. Ker zakon
o revalorizaciji družbenih sredstev (Uradni list SFRJ, št. 70/84)
v 3. členu določa, da se sredstva, ki jih je poslovodja združil v
pogodbeno organizacijo, ne revalorizirajo, razen če ni s
priloga poročevalca

pogodbo o združevanju teh sredstev drugače določeno, je
bilo potrebno poleg vsebine navedenega člena osnutka
zakona črtati tudi veljavni šesti in sedmi odstavek 35. člena
obrtnega zakona. Ta namreč določata, da se neodplačani
oziroma nepovrnjeni del združenih osnovnih sredstev poslovodje revalorizira po stopnji in na način kot velja za osnovna
sredstva pogodbene organizacije združenega dela, ki so v
družbeni lastnini oziroma, da se rezultat revalorizacije, ki se
nanaša na neodplačana oziroma nepovrnjena osnovna sredstva poslovodje pogodbene organizacije, izkaže v poslovnih
knjigah pod 31. decembrom tistega leta, za katero se sredstva
revalorizirajo.
4. Za organiziranje specializirane skupne proizvodnje ali
opravljanje storitev, skupne nabave ali prodaje izdelkov oziroma uresničevanje drugih skupnih ekonomskih interesov je
predvideno v 24. členu predloga zakona, da specializirano
obrtno zadrugo lahko ustanovijo najmanj 3 samostojni obrtniki. Predlgatelj meni, da zadostuje, da obrtno zadrugo lahko
ustanovijo samo 3 samostojni obrtniki, da pa bi v tej zadrugi
kot pravni osebi zagotovili najnujnejše opravljanje poslovodnih in samoupravnih funkcij, je potrebno, da poleg ustanoviteljev združijo svoje delo v zadrugi še najmanj 4 delavci.
5. Ker je bilo v razpravah ugotovljeno, da je možno pospešiti ustanavljanje pogodbenih organizacij združenega dela le
z ekonomskimi ukrepi, je bilo sprejeto stališče, da se pogojevanje za zaposlitev dvojnega števila delavcev, če se samostojni obrtnik obveže, da bo v določenem roku ustanovil
pogodbeno organizacijo, iz osnutka zakona opusti. V ta
namen je črtana vsebina 55. in 56. člena ter varianta k
57. členu osnutka, skladno s tem pa je tudi opuščena
določba, ki je sankcionirala neizpolnitev obveze o ustanovitvi
pogodbene organizacije. V 34. členu predloga zakona se
določa med pogoji, zaradi katerih obratovalnica samostojnega obrtnika preneha po samem zakonu, tudi upokojitev
samostojnega obrtnika. Predlgatelj ocenjuje, da je takšna
dopolnitev potrebna.zaradi večje jasnosti in odpravljanja zlorab dvojnega statusa (status samostojnega obrtnika in upokojenca istočasno).
6. V 44. členu predloga zakona je zaradi bogatitve turistične ponudbe predvidena možnost oddajanja večjega števila ležišč (več kot 20) tudi gospodinjstvom, ki imajo sklenjen
.samoupravni sporazum ali pogodbo o trajnem sodelovanju z
organizacijo združenega dela.
7. 45. člen predloga zakona določa potrebno strokovno
izobrazbo za opravljanje tistih dejavnosti, ki jih na novo opredeljuje predlog obrtnega zakona. Te dejavnosti so vodenje
turistov, organiziranje ter izvajanje trenerskih in drugih rekreativno-športnih aktivnosti v poslovnem sodelovanju z organizacijami združenega dela, storitve reklam in ekonomske propagande, projektiranje gradbenih objektov in projektiranje
gradbenotehnične dokumentacije za potrebe občanov in
civilno-pravnih oseb, ekonomske, tehnološke, organizacijske
in svetovalne storitve, knjigovodske storitve, obdelava podatkov ter računalniško programiranje.
8. V tretjem odstavku 46. člena predloga zakona je predvideno, da samostojni avtoprevoznik aH delovni človek, ki ima
namen opravljati dejavnost avtoprevozništva in izpolnjuje za
to predpisane pogoje, lahko sklene pogodbo s pooblaščeno
organizacijo združenega dela tudi za prevoz potnikov v linijskem prometu.
, ,
9. Skladno s pobudami in sprejetimi opredelitvami medzborovske skupine delegatov je v 51. členu predloga zakona
poleg prodaje rabljenega blaga v svojem imenu in na račun
komitenta (komisijska prodaja) predvidena tudi prodaja
rabljenega blaga v svojem imenu in za svoj račun, pod pogojem, da je za usposobitev blaga za prodajo potrebno vložiti
lastno delo (npr. popravilo koles, otroških vozičkov, demontaža in usposobitev za prodajo uporabnih avtomobilskih
delov, itd.).
10. V 59., 60. in 61. členu predloga zakona se na novo
določa, da:
. .
- delovni človek, ki opravlja dejavnost vodenja turistov,
organiziranja ter izvajanja trenerskih in drugih rekreativnošportnih aktivnosti v sodelovanju z organizacijo združenega
dela, lahko zaposli največ enega delavca,
- delovni človek, ki opravlja storitve reklame in ekonomske
propagande, projektiranje gradbenotehnične dokumentacije
za potrebe občanov in civilno-pravnih oseb, ekonomske, tehpriloga poročevalca

nološke, organizacijske in svetovalne storitve, knjigovodske
storitve, obdelavo podatkov in računalniško programiranje
lahko zaposli največ tri delavce, razen v primerih, kadar je z
zakonom drugače določeno,
- da lahko samostojni prodajalec na drobno z dovoljenjem
prostojnega občinskega upravnega organa za popestritev
turistične ponudbe zaposli do štiri delavce,
- da ustanovitelji skupne obratovalnice lahko skupaj zaposlijo največ dvakrat toliko delavcev kot je določeno za eno
obratovalnico. Veljavni diferenciran pristop zaposlovanja po
posameznih dejavnostih obenem zagotavlja, da bo v skupni
obratovalnici, v kateri se opravlja kapitalno-intenzivna dejavnost zaposlovanje manjše kot za delovno-intenzivne dejav°11. V predlogu zakona je opuščen pogoj državljanstva SFRJ
za pridobitev obrtnega dovoljenja, ki ga je predvideval
29. člen osnutka zakona, ker je bila predlagana res'tfv
deležna vrste pripomb in pomislekov, zlasti še z vidika
ustavne pravice do dela in z vidika vzajemnosti z drugimi
12. S 64. členom predloga zakona se črta 129. člen veljavnega obrtnega zakona z ozirom na to, da s sprejetjem sprememb in dopolnitev zakona o davkih občanov ni vec pravne
podlage za sklepanje družbenega dogovora o merilih m
načinu za ugotavljanje osebnih dohodkov občanov, ki z osebnim delom opravljajo kmetijske, obrtne in druge gospodarske
ter poklicne dejavnosti. Določanje osebnega dohodka samostojnega obrtnika bo urejeno z dopolnitvijo zakona o obračunavanju in plačevanju prispevkov za zadovoljevanje skupnih
potreb na področju družbenih dejavnosti, tako da bo osebni
dohodek v korelaciji s pravicami in dolžnostmi obrtnika pri
prispevanju za zadovoljevanje skupnih in splošnih družbenih
potreb.
13. Pri pripravi predloga zakona je predlagatelj poleg redakcijskih popravkov uskladil tudi 68. člen obrtnega zakona in 73.
f člen osnutka zakona o ugotavljanju in razporejanju celotnega prihodka in dohodka ter o ugotavljanju in razporejanju
prihodka (Uradni list SFRJ, št. 56/84).
III.
Pri oblikovanju predloga zakona predlagatelj ni upošteval
naslednjih predlogov in pripomb:
1. Skupina delegatov za Zbor občin iz Skupščine občine
Ljubljana Center je predlagala spremembo naslova zakona,
ker ne ustreza vsebini, ki jo zakon ureja. Izvršni svet se strinja
z ugotovitvijo medzborovske skupine delegatov, da vključevanje novih dejavnosti nekoliko spreminja dosedanji koncept
obrtnega zakona. Ker pa se opravljanje novih dejavnosti intelektualnega značaja izenačuje z ostalimi gospodarskimi
dejavnostmi, ki jih je mogoče opravljati s samostojnim osebnim delom s sredstvi v lasti občanov, pa Izvršni svet meni, da
vsebina zakona, s katero uresničujemo sklepe zborov Skupščine SR Slovenije za odpravo nekaterih rešitev, ki zavirajo
hitrejši razvoj samostojnega osebnega dela s sredstvi v lasti
občanov še vedno ustreza dosedanjemu naslovu zakona, ki
ga zaradi tega ni potrebno spreminjati.
2. Predloge in pobude skupin delegatov za Zbor občin iz
Skupščine občine Ljubljana-Center in Koper ter za Zbor združenega dela iz Skupščine občine Ljubljana-Siška, da se omogoči zaposliti samostojnemu obrtniku več delavcev po posameznih dejavnostih kot je z zakonom določeno oziroma dovoliti zaposlitev do 10 delavcev ne glede na vrsto dejavnosti,
predlagatelj ni upošteval. Takšni predlogi namreč niso v
skladu s stališči Družbenopolitičnega zbora o ohranitvi diferenciranega pristopa zaposlovanja po posameznih dejavnostih in po katerih lahko samostojni obrtnik zaposli največ do
10 delavcev. Tudi medzborovska skupina delegatov za proučitev razprave k osnutku zakona o spremembah in dopolnitvah
obrtnega zakona je vztrajala na ohranitvi diferenciranega
pristopa in ni podprla predlogov za linearno povečanje števila
zaposlenih na 10 delavcev kot tudi predlogov za širjenje
števila zaposlenih v posameznih dejavnostih (v bifejih, za
opravljanje dejavnosti z gradbeno mehanizacijo, ipd.).
Predloga skupine delegatov iz občine Ljubljana-Siška za
Zbor združenega dela, da se z zakonom določi, v katerih
dejavnostih je mogoče zaposliti 10 delavcev in tega ne prepuščati občinskemu upravnemu organu, predlagatelj ni upošteval. Ker drugi odstavek 116. člena obrtnega zakona le
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okvirno določa pogoje za zaposlitev 10 delavcev, je po mnenju predlagatelja potrebno v okviru občine s predpisom
natančneje določiti pogoje za takšno zaposlovanje.
V vsakem primeru pa si mora samostojni obrtnik na podlagi
124. člena obrtnega zakona pridobiti dovoljenje za uporabo
dopolnilnega dela drugih delavcev pri pristojnem občinskem
upravnem organu.
3. Skupine delegatov za Zbor občin iz Skupščine občine
Ljubljana-Center, Ljubljana-Šiška, Ljubljana-Bežigrad ter skupina delegatov za Zbor združenega dela iz občine LjubljanaSiška predlagajo, da se opravljanje obrti kot postranski poklic
(popoldanska obrt) z zakonom prepove oziroma omeji opravljanje na dobo največ dveh let. Predlagatelj je sledil usmeritvam medzborovske skupine delegatov, da niso utemeljeni
predlogi, naj se z zakonom omejuje opravljanje popoldanske
obrti tako glede na vrste dejavnosti kot glede časa njihovega
trajanja. Že v obrazložitvi osnutka zakona (III. poglavje, 10.
točka) je dokaj obširno pojasnil, zakaj meni, da popoldanske
obrti ne kaže omejevati na dobo dveh ali treh let, pri čemer
ponovno ugotavlja, da obstoječe določbe od 111. do 114.
člena obrtnega zakona omogočajo družbeno usmerjanje rasti
obrti kot postranskega poklica po vrstah dejavnosti in po
številu izvajalcev. Jasno pa je, da je potrebno z odlokom
občinske skupščine določiti, katerih dejavnosti ni mogoče
opravljati kot postranski poklic. Menimo tudi, da bi bilo v
obdobju padanja osebnega in družbenega standarda takšno
omejevanje opravljanja popoldanske obrti družbeno nesprejemljivo, saj bi s tem bistveno povečali število »šušmarjev«, ki
za razliko od popoldanskih obrtnikov delajo neevidentirano in
ne prispevajo za zadovoljevanje družbenih potreb. Pri obravnavi obrti kot postranskega poklica je treba izhajati iz predpostavke, da je treba dati delovnim ljudem možnosti za dopolnilno delo, saj le delo in s tem ustvarjanje nove vrednosti vodi
k napredku in dvigu standarda posameznikov in družbe kot
celote.
Ne glede na to pa ima občina možnosti, da preko ustreznih
mehanizmov obdavčenja doseže, da popoldanski obrtniki, ki
glede na vrsto dejavnosi in potrebe v posamezni občini po
tovrstnih storitvah že presegajo okvire, ki so še sprejemljivi za
opravljanje obrti kot postranskega poklica, uravnava njihov
obseg oziroma prehod v redno obrt. Omejevanje opravljanja
popoldanske obrti za določen čas tudi ni smiselno iz preprostega razloga, ker bi lahko npr. popoldanski obrtnik večkrat
zapored po preteku dveh let ponovno priglasil opravljanje
takšne obrti, zlasti še, ker 81. člen Ustave SR Slovenije jamčr
svobodo samostojnega osebnega dela z delovnimi sredstvi v
lastnini občanov.
Skupina delegatov 1., 2., 3., 4. in 5. okoliša s področja obrti,
obrtnih in podobnih dejavnosti za Zbor združenega dela iz
občin Maribor je predlagala, da se z zakonom predvidi
obvezno včlanjevaje popoldanskih obrtnikov v obrtna združenja in Zvezo obrtnih združenj Slovenije. Delovni ljudje, ki
opravljajo obrt kot postranski poklic, so praviloma delavci v
združenem delu, ki se le dopolnilno ukvarjajo z opravljanjem
gospodarske dejavnosti. Ker svoje samoupravljalske pravice
in obveznosti uresničujejo v okviru organizacije združenega
dela, kjer so zaposleni, le-ta pa se vključujejo v ustrezna
splošna združenja, menimo, da ni zadržkov, da se popoldanski obrtniki ne bi vključevali v občinska oziroma medobčinska
obrtna združenja. Kljub temu pa menimo, da ni potrebe, da se
to vprašanje uredi z zakonom. Glede na to, da 20. člen
obrtnega zakona določa, da se samostojni obrtniki in njihove
zadruge združujejo v obrtna združenja in Zvezo obrtnih združenj v skladu z zakonom o združevanju organizacij zdrženega
dela v splošna združenja in gospodarske zbornice, bi po
našem mnenju kazalo vprašanje obveznega vključevanja
popoldanskih obrtnikov v obrtna združenja temeljito preučiti
in predvideti ob spremembah zborničnega zakona.
4. Predlagatelj ni upošteval pripombe skupin delegatov za
Zbor združenega dela iz občin Ljubljana-Šiška in Kamnika, da
se črta varianta k 24. členu osnutka zakona, po kateri je
predviden kot pogoj za ustanovitev obrtne zadruge priprava
in pridobitev mnenja o ekonomski upravičenosti njene ustanovitve s strani Zveze obrtnih združenj Slovenije in izvršnega
sveta skupščine občine na območju katere bo sedež obrtne
zadruge. Obrtna zadruga ima v načelu položaj, pravice in
obveznosti organizacije združenega dela, kar pomeni, da
lahko prične poslovati v pravnem prometu šele, ko je vpisana
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v sodni register. Za vpis v sodni register pa se zahteva elaborat o ekonomski upravičenosti ustanovitve, iz katerega mora
biti razviden tudi namen ustanavljanja obrtne zadruge
(skupna proizvodnja, Skupno opravljanje obrtnih storitev,
skupna nabava in prodaja izdelkov, dolgoročnejše poslovno
sodelovanje z organizacijami združenega dela) in ne kot se v
praksi pogosto dogaja, da je osnovni namen ustanovitve
obrtne zadruge pridobivanje reprodukcijskega materiala brez
plačila prometnega davka. Variantna rešitev k 24. členu
osnutka je bila deležna v dosedanjih razpravah vse podpore, z
njo pa se je strinjala tudi medzborovska skupina delegatov in
večina razpravljalcev v delovnih telesih zborov kot tudi delegatov zborov Skupščine SR Slovenije.
5. Predlagatelj ni upošteval predloga skupin delegatov za
Zbor občin in Zbor združenega dela iz občine Laško, za Zbor
občin iz občine Murska Sobota in za Zbor združenega dela iz
občine Kamnik, da se z zakonom omogoči samostojnemu
obrtniku opravljati več glavnih dejavnosti oziroma da se z
zakonom opredeli sezonske dejavnosti. Z uveljavitvijo možnosti opravljanja več glavnih dejavnosti bi postale določbe o
številu delavcev, ki jih lahko samostojni obrtnik zaposli,
nesmiselne, saj bi samostojni obrtnik lahko zaprosil za dovoljenje za zaposlitev delavcev za delovno-intenzivne dejavnosti, za opravljanje katerih predlog zakona dopušča možnost
zaposlitve 10 delavcev, pozneje pa bi dejansko opravljal kapitalno-intenzivnejšo dejavnost, za opravljanje katere je dovoljeno zaposliti od 1 do 3 delavce. Tudi medzborovska skupina
delegatov je sprejela stališče, da se v predlogu zakona predvidi le možnost opravljanja več glavnih dejavnosti, če so
sezonske, vendar pod pogojem, da za njih samostojni obrtnik
sam izpolnjuje vse predpisane pogoje.
Kot sezonske dejavnosti se pojmujejo tiste dejavnosti, ki jih
je mogoče opravljati le določen čas v letu (zimski in letni
turizem, sezonskega značaja je tudi gradbeništvo, gostinstvo,
brodarstvo itd.).
Zakon o delovnih razmerjih (Uradni list SRS, št. 24/83 prečiščeno besedilo) na primer v 67. členu ureja specifično
razporeditev delovnega časa delavcev v temeljni organizaciji
s sezonskim značajem dela in pri tem kot takšne posebej
navaja dejavnosti s področja kmetijstva, gozdarstva, gradbeništva, gostinstva in turizma.
6. Tudi ni upoštevana pripomba skupine delegatov za Zbor
združenega dela iz občine Ljubljana-Šiška, po kateri naj bi
ohranili dosedanjo ureditev, da lahko samostojni avtoprevoznik zaposli enega delavca, ki pa lahko njegovo vozilo upravlja
samo v prisotnosti nosilca obrtnega dovoljenja.
Od takšne veljavne rešitve predlagatelj odstopa prav zato,
ker so bile že v času priprave predloga za izdajo zakona dane
številne pobude in predlogi za spremembo 101. člena obrtnega zakona in sicer tako, da bi se omogočilo samostojnemu
avtoprevozniku opravljati prevoze po zaposlenem delavcu v
več izmenah tudi brez njegove prisotnosti. Na ta način bo
položaj samostojnega avtoprevoznika glede uporabe dopolnilnega dela drugih delavcev izenačen z drugimi samostojnimi obrtniki, ki opravljajo storitve z gradbeno ali kmetijsko
mehanizacijo, z avtodvigali, z avtovleko, z viličarji ali z vlečnicami in ki lahko zaposlijo največ enega delavca. S predlagano
rešitvijo v 47. členu predloga zakona je tudi avtoprevoznikom
omogočeno večizmensko delo in s tem boljša, gospodarnejša
izraba delovnih sredstev, ne da bi avtoprevoznik opravljal
storitve v podaljšanem delovnem času kot voznik ali moral biti
prisoten, kadar vozilo upravlja pri njem zaposleni delavec.
Bojazen skupine delegatov, da taka predlagana rešitev ne
bo pripomogla k širšim družbenim naporom za preusmeritev
tovora na železnico in s tem k razbremenitvi cestnega prometa, je odveč, saj omejitev vožnje vozila samo v prisotnosti
nosilca obrtnega dovoljenja ne bo kaj dosti prispevala k
takšni preusmeritvi, ne da bi bili prvenstveno v ospredju
ekonomski motivi oziroma ugodnejši finančni učinki prevoza
po železnici ter pedvsem modernizacija železnice.
7. Predlagatelj ni upošteval pripomb skupine delegatov za
Zbor občin in Zbor združenega dela iz občine Laško, po
katerih naj bi občinski upravni organ določil čas veljavnosti
začasnega obrtnega dovoljenja kot tudi, naj bi obratovalnica
prenehala po samem zakonu, če samostojni obrtnik, ki je
pridobil začasno obrtno dovoljenje, ne izpolni pogojev iz
prvega odstavka 74. a člena v roku, ki ga je določil ta upravni
organ. Rok veljavnosti začasnega obrtnega dovoljenja (3 leta)
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je namreč določen z zakonom, ker njegovega urejanja ni
mogoče prepustiti samim občinam, saj bi to med drugim
pomenilo tudi različno urejenost med posameznimi družbenopolitičnimi skupnostmi kot tudi neenakopraven položaj
nosilcev začasnega obrtnega dovoljenja.
8. Predlagatelj tudi ni upošteval pripombe skupine delegatov za Zbor občin iz občine Murska Sobota, ki se nanaša na
vprašanja zobozdravstva, ki je posebno pereče in se v mnogih
primerih pojavlja kot »črna praksa«. Področje zobozdravstva
namreč sodi na področje družbenih dejavnosti, ki so dejavnosti posebnega družbenega pomena in skladno s stališčem
Družbenopolitičnega zbora urediti v zakonih, ki urejajo posamezna področja družbenih dejavnosti in ne z obrtnim zakonom.
9. Predlagatelj ni upošteval predloga skupine delegatov za
Zbor združenega dela iz občine Ljubljana Moste-Polje, da bi
se z obrtnim zakonom določila obličnost obrtnega dovoljenja.
Že v obrazložitvi osnutka zakona je podrobneje pojasnil, da je
z obrtnim dovoljenjem pojmovana odločba, ki jo v upravnem
postopku izda pristojni upravni organ ter da njeno obliko in
vsebino že cjoloča 206. člen Zakona o splošnem upravnem
postopku (Uradni list SRS, št. 32/78 - prečiščeno besedilo).
Glede na navedeno kot tudi na sprejeto resolucijo o zakonodajno-pravni politiki, predlagatelj meni, da ni potrebno še z
obrtnim zakonom predpisovati obliko in vsebino obrtnega
dovoljenja. To bi bilo možno le v primeru, da posebno obličnost obrtnega dovoljenja zahtevajo specifike oziroma da so
se v neposredni praksi pokazali problemi, ki, zahtevajo drugačno ureditev tega vprašanja, za kar v danem primeru ni bila
izkazana potreba.
Predlagatelj prav tako ni upošteval predloga iste,skupine
delegatov, da se v obrtnem dovoljenju posebej opredeli, kdo
od ustanoviteljev skupne obratovalnice je odgovoren za vodenje poslovnih knjig. To je namreč predmet in vsebina
pogodbe o ustanovitvi skupne obratovalnice in ne obrtnega
dovoljenja. Obvezne sestavine pogodbe o ustanovitvi podrobneje ureja 83. člen obrtnega zakona. S pogodbo pa lahko
ustanovitelji skupne obratovalnice uredijo še druga vprašanja, ki so v konkretnih primerih aktualna (kot npr. lastništvo
delovnih sredstev, dopolnilno delo drugih delavcev, medsebojno kreditiranje, itd.).
10. Predlagatelj ni upošteval pripombe skupine delegatov
za Zbor združenega dela iz občine Kamnik. Po njihovem
mnenju namreč ni sprejemljiva dopolnitev prvega odstavka
10. člena iz razloga, ker so v največ primerih naročniki in
kooperanti izven sedeža organa, ki je izdal obrtno dovoljenje
in zaradi česar se postavlja vprašanje ustreznega inšpekcijskega nadzora. Opravljanje inšpekcijskega nadzora je v pristojnosti občinske oziroma republiških inšpekcijskih organov, ki so pristojni za nadzor za območje občine oziroma za
območje republike. Jasno je, da bo v primeru, kadar bo
samostojni obrtnik opravljal gospodarsko dejavnost na
območju druge občine ali celo republike, inšpekcijski nadzor
opravljala pristojna občinska ali republiška inšpekcija za to
območje. Na podlagi tretjega odstavka 12. člena lahko samostojni obrtnik ustanovi obratovalnico tudi zunaj območja
občine svojega stalnega prebivališča, če k prošnji za izdajo
obrtnega dovoljenja priloži potrdilo občine stalnega prebivališča, da v njej nima obratovalnice. V takih primerih mora
pristojni občinski upravni organ obvestiti o izdii obrtnega
dovoljenja občino, v kateri samostojni obrtnik stalno prebiva.
11. V zvezi s pripombo Komiteja za družbenoekonomski
razvoj iz občine Kamnik, da ni jasno besedilo 42. člena
osnutka zakona ugotavljamo, da je predlagana dopolnitev
92 člena jasna in se nanaša na opravljanje domače obrti na
podlagi priglasitve. Če pa se domača obrt Opravlja kot redna
obrtna dejavnost, kar je predvideno s predlagano dopolnitvijo
90. člena zakona, veljajo splošne določbe tega zakona glede
ustanovitve, poslovanja in prenehanja obratovalnice tudi za
opravljanje takšne redne obrtne dejavnosti.
12. Nadalje predlagatelj ni sprejel pripomb skupine delegatov za Zbor združenega dela iz občine Kamnik k 43. členu
osnutka zakona, in sicer iz naslednjih razlogov:
- dopolnitev druge alinee 100. člena ni enaka določilom
sedaj veljavnega zakona, ampak predstavlja redakcijo, ki je
potrebna zaradi večje zakonske jasnosti. Gre namreč za to, da
bo bolj jasno, da se sme opravljati dejavnost javnega prevoza
stvari s tovornim motornim vozilom s prikolico, ki je lahko

opremljeno z napravami za nakladanje in razkladanje tovora.
Opremljenost s temi napravami je namreč mišljena za tovorno
motorno vozilo s prikolico kot celoto in ne samo na njegovo
prikolico,
- črtanje četrte točke 100. člena pa ni sprejemljivo iz
razloga, ker se v le-tej posebej ureja opravljanje prevozov
oseb in stvari z motornim vozilom kot postranski poklic
(popoldanska obrt).
13. Predlagatelj tudi ni sprejel predloga skupine delegatov
za Zbor združenega dela iz Skupščine občine Ptuj, da se
dopolni 32. člen osnutka zakona tako, da bo dana možnost
pridobitve dovoljenja za opravljanje obrtne dejavnosti tudi
delovnim ljudem, ki so si pridobili ustrezno strokovno izobrazbo pred uvedbo usmerjenega izobraževanja. Takšna
dopolnitev v obrtnem zakonu ni potrebna, ker je to vprašanje,
ki ga že ureja zakon o usmerjenem izobraževanju (Uradni list
SRS, št. 11/80 in 6/83). Ta namreč v 223. členu določa, da
izobrazba, ki so jo pridobili občani po predpisih, ki so veljali,
preden je začel veljati ta zakon, utreza strokovni izobrazbi iste
vrste in enakovredne zahtevnosti po tem zakonu. Pri ugotavljanju enakovrednosti novih programov z doslej veljavnimi
programi izhaja zakon iz načela, da izobrazba, pridobljena po
dosedanjih predpisih, ustreza izobrazbi, pridobljeni po novih
programih za pridobitev izobrazbe iste vrste (iste stroke ali
področje dela) in enakovredne zahtevnosti.
Za primere, ko zakon o usmerjenem izobraževanju ne
pozna več posameznih vrst šol iz dosedanjih predpisov (npr.
poklicnih šol, tehniških šol, gimnazij, delovodskih šol in
podobno) pa je v 223. členu navedeno, katerim vrstam programov za pridobitev izobrazbe ustreza izobrazba, pridobljena v
teh šolah.
Prav tako ni upoštevan predlog iste skupine delegatov, da
bi se z dopolnitvijo 32. člena osnutka zakona omogočilo, da
pogoje za preizkus znanja oziroma preverjanje strokovne
usposobljenosti določijo medobčinske gospodarske zbornice To je materija, ki jo je potrebno urediti v podzakonskem
predpisu. Glede na to, da bo zaradi sprememb obrtnega
zakona potrebno uskladiti tudi pravilnik o strokovni usposobljenosti za samostojno opravljanje gospodarskih dejavnosti
(Uradni list SRS, št. 38/79) bomo v postopku sprememb in
dopolnitev tega pravilnika tudi ta predlog temeljito preučili.
14. Skupina delegatov iz Skupščine občine Kranj predlaga,
da se v zakonu bolj jasno opredeli pojem strokovne izobrazbe
oziroma, da se kot ustrezno strokovno izobrazbo šteje tudi
izobrazba izkazana z javnimi listinami, čeprav te niso izdane v
okviru programa srednjega usmerjenega izobraževanja. Predlagatelj meni, da je za opravljanje gospodarskih dejavnosti
potrebna izobrazba, ki jo kandidat pridobi v dveh oziroma
treh letih izobraževanja v izobraževalni organizaciji, ki je v
skladu s posebnim pravilnikom vpisana v razvid izobraževalnih organizacij za izvajanje posameznih vzgojnoizobraževalnih programov in ga vodi Republiški komite za vzgojo in
izobraževanje ter telesno kulturo. V skladu s tem pravilnikom
se verificirajo in vpišejo v razvid izobraževalnih organizacij
srednje, višje in visoke šole, delavske univerze, izobraževalni
centri v organizacijah združenega dela in njihovih združenjih,
družbenih organizacijah, društvih in organih družbenopolitičnih skupnosti, domovi za učence ter dislocirane enote izobraževalnih organizacij, ki izpolnjujejo pogoje, določene z zakonom o usmerjenem izobraževanju.
Glede na navedeno ter na pojasnila, dana pri predhodni
točki, predlagatelj meni, da je 32. člen predloga zakona ustrezen in ga ni potrebno dopolnjevati.
Za delovne ljudi, ki nimajo ustrezne strokovne izobrazbe za
opravljanje gospodarske dejavnosti, imajo pa z delom pridobljene delovne zmožnosti, je na podlagi 77. člena obrtnega
zakona določeno, da se natančnejše pogoje za preverjanje in
dokazovanje z delom pridobljenih delovnih zmožnosti in
usposobljenosti za samostojno opravljanje gospodarske
dejavnosti določene stroke oziroma poklica, določi s posebnim pravilnikom. Pravilnik predpiše pristojni republiški
upravni organ za drobno gospodarstvo po predhodnem mnenju republiških upravnih organov pristojnih za področje
vzgoje in izobraževanjp in za področje dela.
Z ozirom na to, d.i se je predlagatelj predhodno že obvezal
in tudi pojasnij.razloge, zaradi katerih bo potrebno navedeni
pravilnik spremeniti, bo ob njegovem usklajevanju preučil
tudi predlog za priznanje ustreznosti strokovne izobrazbe
izkazane z listinami, ki niso izdane na podlagi programa
■It?
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usmerjenega izobraževanja.
15. Predlagatelj je deloma upošteval predlog skupine delegatov za Zbor združenega dela iz Skupščine občine Ptuj in v
34. členu predloga zakona predvidel zaradi celovitosti med
pogoji za prenehanje obratovalnice po samem zakonu tudi
upokojitev samostojnega obrtnika (starostna, invalidska upokojitev). Ni pa upošteval tisti del predloga, da se zaradi pojavov v praksi oziroma razhajanj med datumom zahtevka obrtnika za odjavo obratovalnice in datumom akta o upokojitvi
(npr. pri invalidski upokojitvi) v obrtnem zakonu določi, da
obratovalnica preneha z dnem veljavnosti odločbe o invalidski upokojitvi. To je namreč vprašanje, ki ne more biti materija
obrtnega zakona, problemi, ki pa se v zvezi s tem pojavljajo v
neposredni praksi pa izhajajo iz nedoslednega izvajanja predpisov o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. Uveljavljanje oziroma uživanje in izgubo pravic iz pokojninskega in
invalidskega zavarovanja ureja 84. člen zakona o temeljnih
pravicah iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja
(Uradni list SFRJ, št. 23/82), ki določa, da se pravice iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja, pridobijo z dnem, ko so
izpolnjeni pogoji. 71. člen zakona o pokojninskega in invalidskem zavarovanju (Uradni list SRS, št. 27/83) smiselno ureja
to vprašanje in pravi, da se pokojnina izplačuje uživalcu od
prvega naslednjega dne po prenehanju delovnega razmerja
ali opravljanja dejavnosti, na podlagi katere je bil zavarovan,
kar z drugimi besedami pomeni, da se mu bo pokojnina, ki mu
bo priznana, če bo izpolnjeval predpisane pogoje, pričela
izplačevati (jo bo pričel uživati) šele po prenehanju delovnega
razmerja ali prenehanja opravljanja dejavnosti, na podlagi
katere je zavarovan. Ker zavarovana oseba pridobi pravico do
pokojnine z dnem, ko so izpolnjeni pogoji za pridobitev pravice je logična posledica tega, da s tem dnem preneha obratovalnica samostojnega obrtnika, ki se je upokojil.
16. Obrtna zadruga Panorama Ptuj predlaga, da se dejansko izenači obrtne zadruge z organizacijami združenega dela
v pogledu najemanja kreditov in drugih ugodnosti, ki jih imajo
kot tudi, da se reši vprašanje oblikovanja skladov za obratna
sredstva obrtnikov. Zadruga ima po zakonu v načelu položaj,
pravice, obveznosti in odgovornosti organizacije združenega
dela, njeno poslovanje urejajo predpisi, ki sicer veljajo za
organizacije združenega dela. Ker je večina teh predpisov v
zvezni pristojnosti (zakon o knjigovodstvu, zakon o amortizaciji družbenih sredstev, zakon o revalorizaciji družbenih sredstev, zakon o deviznem poslovanju in kreditnih odnosih s
tujino, itd.) si bo predlagatelj v skladu s svojimi pristojnostmi
prizadeval za dejansko izenačevanje obrtnih zadrug z organizacijami združenega dela ob spremembah in dopolnitvah
navedenih in drugih predpisov, če obrtne zadruge obravnavajo bistveno drugače kot organizacije združenega dela.
Zagotavljanje obratnih sredstev v obratovalnici samostojnega obrtnika ni urejeno. Zato bo potrebno problematiko
oblikovanja takšnih sredstev za delo samostojnega obrtnika
posebej preučiti in rešitve predvideti v okviru zakonskih možnosti.
17. Predloga skupine delegatov za Zbor občin in Zbor združenega dela iz Skupščine občine Maribor-Tabor, da se
dopolni 112. člen veljavnega zakona v tem smislu, da je
obvezno tudi soglasje organa upravljanja v organizaciji združenega dela stroke, v kateri naj bi občan trajno ali občasno
opravljal gospodarsko dejavnost kot postranski poklic, predlagatelj ni upošteval. Takšno soglasje bo bilo z vidika vsebine
dela sicer sprejemljivo, vendar menimo, da bi obligatornost
pridobitve soglasja tudi s strani organizacije združenega dela
stroke pomenila omejevanje pri uresničevanju pravice do
takšnega načina dela in zmanjševalno konkurenčnost. Zato je
rešitev iskati v že veljavnem določilu 111. člena, po katerem
lahko z ozirom na potrebe po posameznih storitvah in proizvodih občinska skupščina z odlokom določi, katere gospodarske dejavnosti smejo delovni ljudje in občani trajno ali
sezonsko opravljati kot postranski poklic.
18. Predlagatelj ni upošteval pripombe skupine delegatov
za Zbor občin iz Skupščine občine Tolmin, da je 1000 kW
moči prevelika moč za samostojno dejavnost. Že v prvi fazi
priprav sprememb in dopolnitev obrtnega zakona, so bile
dane številne pobude in predlogi, da se s tem zakonom
omogoči proizvodnja električne energije na malih hidroelektrarnah in drugih alternativnih virih kot opravljanje obrtne
dejavnosti, vendar v omejenem obsegu (do 1000 kW). Na tak
način naj bi se omogočila racionalna izraba tudi tistih ener30

getskih virov, ki so za družbeno organizirano proizvodnjo
električne energije premajhni ali ekonomsko nezanimivi.
Predlagatelj je sledil tem pobudam pri predlogu za izdajo
zakona kot pri osnutku, takšno rešitev pa omogoča tudi
12. člen zakona o energetskem gospodarstvu (Uradni list
SRS, št. 33/81), ki določa, da lahko občani in civilno-pravne
osebe svoje elektroenergetske potrebe pokrivajo z naložbami
v lastne proizvodne objekte po predhodnem soglasju republiške samoupravne interesne skupnosti energetike. V soglasju
je lahko določeno, da se v primeru, ko proizvodnja energije v
lastnih proizvdonih objektih presega potrebe teh uporabnikov, tak presežek vključuje v elektroenergetski sistem. Dopustitev proizvodnje električne energije do 1000 kW moči kot
gospodarsko dejavnost s samostojnim osebnim delom je
izjemnega pomena, ne samo v mirnodobnih razmerah, ampak
tudi v vojnih razmerah in z vidika zasnove splošne ljudske
obrambe in družbene samozaščite.
19. Predlog skupine delegatov za Zbor občin iz občine
Brežice, da bi z zakonom sankcionirali odvzem obrtnega
dovoljenja v primerih hujših kršitev, ki se naknadno ugotovijo
(npr. utaja davka) je predlagatelj smiselno upošteval v 5. točki
34. člena predloga zakona, po kateri obratovalnica preneha
po samem zakonu, če je samostojnemu obrtniku s pravnomočno odločbo sodišča ali sodnika za prekrške prepovedano
samostojno opravljanje dejavnosti oziroma poklica za dobo
daljšo od šestih mesecev.
20. Skupina delegatov za Zbor druženega dela iz Skupščine
občine Maribor-Tabor predlaga rešitev, po kateri lahko pristojni organ družbenopolitične skupnosti dovoli, da se v
skupni obratovalnici zaposli tudi več kot dvakrat toliko delavcev kot je določeno za eno obratovalnico. V 61. členu predloga zakona je namreč na novo predvideno, da je v skupni
obratovalnici mogoče zaposliti dvakrat toliko delavcev kot v
eni. Predlagana rešitev je v skladu s sprejetimi stališči medzborovske skupine delegatov in stališčem Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije, zaradi česar predloga
skupine delegatov iz občine Maribor Tabor, predlagatelj ni
sprejel.
21. Glede pripomb in predlogov skupine delegatov iz Skupščine občine Koper pa predlagatelj ugotavlja:
- zaposlovanje delavcev pri kmetih kooperantih, opravljanje odvetniških in pravajalskih storitev urejajo z ozirom na
specifičnosti področij posebni zakoni (zakon o združevanju
kmetov, zakon o pravni pomoči, zakon o samostojnih kulturnih delavcih). Zato teh vprašanj ni mogoče urejati v obrtnem
zakonu.
- uvoz opreme za obrtnike in občane ureja odlok o pogojih,
pod katerimi smejo domače fizične osebe uvažati, prinašati in
prejemati predmete in tujine oziroma izvažati, odnašati in
pošiljati določene predmete v tujino (Uradni list SFRJ, št. 63/
84). Uvoz opreme za občane, ki imajo namen s samostojnim
osebnim delom opravljati gospodarsko dejavnost je mogoč,
če so izpolnjeni ostali pogoji na podlagi potrdila pristojnega
občinskega upravnega organa za obrt, iz katerega mora biti
razvidno, da občan, ki želi uvoziti opremo v celoti izpolnjuje z
zakonom določene pogoje za pridobitev obrtnega dovoljenja,
- predloga, da se z zakonom določi, da se tudi gradbišče,
kjer opravlja delo obrtnik označi s firmo izvajalca, predlagatelj
ni sprejel, ker meni, da gre za vprašanje, ki vsebinsko sodi v
zakon o graditvi objektov. Obrtni zakon v 16. členu določa le,
da mora biti poslovni prostor oziroma poslovni sedež ter
motorno vozilo in plovno sredstvo ustrezno označeno s firmo,
- prepoved opravljanja dejavnosti z igralnimi avtomati v
zasebni lasti že ureja obrtni zakon v 7. členu, in sicer tako, da
je prepovedano z osebnim delom opravljati dejavnost igralnic
in iger na srečo. Igre na srečo ureja poseben zakon (Uradni
lisr SRS; št. 32/80), ki določa, da se za igre na srečo štejejo
loterije, tombole, lota, športne napovedi in druge podobne
igre, pri katerih imajo udeleženci za plačilo določenega zneska možnost zadeti dobitek, izid igre pa ni odvisen od njihovega znanja ali spretnosti, temveč od naključja ali kakšnega
negotovega dogodka. Za igralne avtomate po zakonu o igrah
na srečo pa se štejejo mehanične naprave (ročne naprave,
naprave na električni ali drugačni pogon in podobno), v
katere se mečejo kovanci ali posebni žetoni in kjer imajo
udeleženci možnost zadeti dobitke, izid igre pa ni odvisen od
njihovega znanja ali spretnosti, temveč od naključja.
Iz opredelitev v obrtnem zakonu in določb zakona o igrah
na srečo izhaja, da je s samostojnim osebnim delom mogoče
priloga poročevalca

opravljati dejavnost le na tistih avtomatih, ki niso opredeljeni
kot naprave za igre na srečo. Zato predlagatelj meni, da ni
razlogov za omejevanje opravljanja dejavnosti s samostojnim
osebnim delom z igralnimi avtomati.
22. V razpravah o osnutku zakona je bilo ponovno predlagano, da se z zakonom omogoči opravljanje žaganja lesa
samostojnim obrtnikom tudi za potrebe organizacij združenega dela in širitev tiskarske in grafične dejavnosti. Ob obravnavi predloga za izdajo tega zakona so zbori Skupščine SR
Slovenije sprejeli sklep, da se do teh vprašanj opredeli zlasti
Gospodarska zbornica Slovenije, ki je do širitve teh dejavnosti
zavzela negativno stališče. Glede na takšne opredelitve predlagatelj že v osnutek zakona ni vključil sprememb določb o
širitvi žagarstva in grafične dejavnosti. Medzborovska skupina delegatov za proučitev razprave k osnutku zakona o
spremembah in dopolnitvah obrtnega zakona in sprejeta stališča na zborih podpirajo rešitve, kakršne so bile predlagane v
osnutku zakona in menijo, da ni potrebno tega vprašanja
ponovno odpirati. Zato predlagatelj v predlogu zakona ne
predvideva širitve opravljanja žagarstva in grafične dejavnosti.

izdelave določenih proizvodov spada med gospodarske
dejavnosti po tem zakonu, daje pristojni republiški upravni
organ po poprejšnjem mnenju Gospodarske zbornice Slove^
nije.
(3) Poleg glavne dejavnosti, za katero je izdano obrtno
dovoljenje, lahko samostojni obrtnik opravlja stranske dejavnosti, s katerimi se dopolnjuje glavna dejavnost, če izpolnjuje
zanje predpisane pogoje.

IV.
Uresničevanje sprememb in dopolnitev obrtnega zakona ne
bo zahtevalo dodatnih finančnih sredstev. Predlagane spremembe in dopolnitve ne predvidevajo sprejema novih podzakonskih predpisov, zmanjšujejo oziroma poenostavljajo pa se
tudi nekatera administrativna opravila pri ustanavljanju, delovanju in združevanju pogodbenih organizacij združenega
dela ter pri poslovanju samostojnih obrtnikov in obrtnih zadrug.

11. člen
Tehnični predpisi in predpisi o varstvu pri delu, sanitarni
predpisi ter predpisi o uporabi poslovnih prostorov in delovnih sredstev, kot so zgradbe, stroji, naprave in podobno, ki
veljajo za opravljanje dejavnosti v organizacijah združenega
dela, se smiselno uporabljajo tudi za poslovne prostore,
delovna sredstva ter opremo, ki služijo za opravljanje gospodarske dejavnosti po tem zakonu.

Členi obrtnega zakona (Uradni list
SRS, št. 1/79 in 6/83), ki se spreminjajo:
1. člen
Delovni ljudje lahko s samostojnim osebnim delom s sredstvi, ki so lastnina občanov, opravljajo obrtno, gostinsko,
avtoprevozniško in brbdarsko dejavnost ter prodajo na
drobno (v nadaljnjem besedilu: gospodarske dejavnosti) pod
pogoji, ki jih določa ta zakon.
7. člen
Kot gospodarsko dejavnost s samostojnim osebnim delom
po t6m zakonu ni mogoče opravljati naslednjih dejavnosti:
- izdelava zdravil, mamil in strupov, razen zbiranja in predelave zdravilnih zelišč;
- izdelava eksplozivnih snovi;
- izdelava strelnega orožja, razen športnega in lovnega
orožja;
- izdelava kemičnih sredstev za zaščito rastlin in sredstev
za dezinfekcijo in deratizacijo oziroma kemičnih sredstev, ki
so po predpisih označena kot nevarna okolju in ljudem;
- klanje živine in obdelava mesa v klavnicah;
- rudarska dela, razen pridobivanje gline, kamna, peska in
gramoza;
- prevoz z zračnimi plovili;
- prevoz oseb z žičnicami, razen vleke z vlečnicami;
- žagarstvo, razen žaganja lesa za potrebe glavne dejavnosti samostojnega obrtipika in opravljanje storitev za krajevne
potrebe;
- tiskarstvo in grafična dejavnost, razen tiskanja not, tiskovin in izdelkov sitotiska ter tiska, ki je potreben za izdelavo
embalaže in predmetov papirne, plastične in druge galanterije;
- javno predvajanje filmov;
- dejavnost igralnic in iger na srečo;
- trgovinska dejavnost, razen prodaje na drobno.
8. člen
(1) V okviru gospodarskih dejavnosti lahko opravljajo samostojni obrtniki v skladu s tem zakonom vsa storitvena in
proizvodna dela, ki sodijo v obseg posamezne dejavnosti, če
ni zaradi varstva družbenih interesov za posamezno dejavnost
ali za posamezna dela z zakonom drugače določeno.
(2) Mnenje o tem, ali opravljanje določenih storitev oziroma
priloga poročevalca

10. člen
(1) Obratovalnica mora imeti poslovni sedež in poslovne
prostore. Poslovni prostori niso potrebni, kadar jih narava
dela ne terja.
(2) Poslovni sedež je v kraju oziroma v občini, kjer so
poslovni prostori, v katerih se opravlja dejavnost, za katero je
izdano dovoljenje.
(3) Če narava dela ne terja poslovnih prostorov, je poslovni
sedež obratovalnice v kraju, kjer ima samostojni obrtnik svoje
stalno bivališče.
(4) Samostojni obrtnik lahko opravlja svojo dejavnost tudi v
najetih poslovnih prostorih.

16. člen
(1) Obratovalnica posluje s polnim imenom samostojnega
obrtnika in z navedbo dejavnosti (firma). Firmi je lahko
dodano simbolično ime. Firma obratovalnice ne sme vsebovati izrazov, ki so neznani v jezikih narodov Jugoslavije, v
katerih se firma glasi.
(2) Iz navedbe dejavnosti mora biti razvidno, s kakšnimi deli
se samostojni obrtnik ukvarja, oziroma v katero vrsto dejavnosti spada njegov predmet poslovanja.
(3) Poslovni prostor oziroma poslovni sedež ter motorno
vozilo in plovno sredstvo morajo biti ustrezno označeni s
firmo na način in pod pogoji, kot to določi Izvršni svet občinske skupščine s posebnim predpisom.
17. člen
Samostojni obrtnik lahko organizacijam združenega dela in
drugim družbenim pravnim osebam prodaja izdelke in storitve ter sklepa z njimi samoupravne sporazume oziroma
pogodbe o opravljanju dejavnosti za določene njihove
potrebe in sicer kot začasnem poslovnem sodelovanju ali
kooperaciji.
18. člen
(1) Samostojni obrtniki, ki neposredno ali po zadrugi združujejo svoje delo in delovna sredstva v odnosih trajnejšega
sodelovanja z organizacijo združenega dela, sklenejo z
delavci v tej organizaciji samoupravni sporazum o tem sodelovanju, s katerim uredijo medsebojne pravice, obveznosti in
odgovornosti.
(2) Samostojni obrtniki, ki trajneje sodelujejo z organizacijo združenega dela, odločajo v okviru tega sodelovanja
enakopravno z delavci organizacije združenega dela o skupnih zadevah in soodločajo o delitvi skupaj ustvarjenega
dohodka in so pri njem udeleženi glede na to, koliko so k
njemu prispevali.
20. člen
(1) Samostojni obrtniki in njihove zadruge se združujejo v
obrtna združenja z namenom, da pospešujejo razvoj gospodarskih dejavnosti, ki jih opravljajo, da ustvarjajo pogoje za
povečanje storilnosti in zboljšanje delovnih pogojev ter zagotovitev socialne varnosti in socialnih pravic. V teh združenjih z
osebnim izjavljanjem ali po svojih delegacijah ugotavljajo in
usklajujejo svoje interese s skupnimi interesi pri usmerjanju
in vključevanju teh dejavnosti v družbenoekonomski razvoj;
sodelujejo pri sklepanju samoupravnih sporazumov o teme31

ijih piana samoupravnih interesnih skupnosti in krajevnih
skupnosti ter dajejo pobudo in sodelujejo pri samoupravnem
sporazumevanju in družbenem dogovarjanju, s katerim planirajo in določajo svoj razvoj, medsebojne pravice in obveznosti
2 drugimi družbenimi pravnimi osebami in samoupravno
o> tjaniziranimi uporabniki njihovih proizvodov in storitev, kot
fuoii dajejo mnenja in pobude za izdajanje zakonov in drugih
• : področja drobnega gospodarstva ter obravnavajo
vor; šanj skupnega pomena v skladu s
statut: združenj.
■
adu .s statutom obrtnega združenja lahko člani
' z osebnim izjavljanjem pooblastijo svojo delegacijo
za pristop k samoupravnim sporazumom in družbenim "dogovorom,
(3) Samostojni obrtniki in njihove zadruge se združujejo v
obrtna združenja praviloma za območje občine, izjemoma pa
tudi za območje dveh ali več občin.
(4) Samostojni obrtniki in njihove zadruge, združeni v
obrtna združenja po prejšnjem odstavku, se združujejo v
Zvezo obrtnih združenj samostojnih obrtnikov Slovenije.
(5) Samostojni obrtniki in njihove zadruge, organizirani v
obrtna združenja in v Zvezo obrtnih združenj Slovenije kot
obliko splošnega združenja samostojnih obrtnikov in njihovih
se povezujejo v gospodarske zbornice v skladu z
' v oncm
in statuti zbornic.
c
. niiijstojni obrtniki in njihove zadruge se lahko v okviru
Zveze obrtnih združenj Slovenije združujejo za posamezne
dejavnosti z namenom, da prek svojih delegacij ugotavljajo in
jejo svoje interese z ustreznimi splošnimi združenji
racij: "iruženega dela v skladu s samoupravnimi sporazumi in amaoupravnimi splošnimi akti takih združenj,
21. č!er)
(1) Samostojni obrtnik ali delovni človek, ki ima namen
samostojno opravljati gospodarsko dejavnost z osebnim
delom z delovnimi sredstvi v lasti občanov, lahko za uveljavljanje svojih Ustvarjalnih sposobnosti in krepitev materialne
podlage za opravljanje gospodarske dejavnosti v svojem in
splošnem družbenem interesu združuje svoje delo in sredstva
ob skupnem riziku z delom drugih delavcev in z družbenimi
sredstvi v pogodbeno organizacijo združenega dela (v nadaljnjem besedilu: pogodbena organizacija).
(2) V pogodbeni organizaciji veljajo, v skladu z zakonom, v
načelu enaki samoupravni družbenoekonomski odnosi, enaki
splošni pogoji poslovanja in enaki pogoji za opravljanje
gospodarske dejavnosti kot v organizacijah združenega dela.
■

23. čien
stojni obrtnik ali delovni človek iz 21. člena tega
. tdru;-;i : roje delo in sredstva, v pogodbeno organipravico voditi poslovanje v tej organizaciji v skladu
: . ' ■ o nje:-i ustanovitvi (v nadaljnjem besedilu: poslo-

(2) Pogodbeno organizacijo lahko vodi, kdor izpolnjuje
r. i: i., 2., 4.. 5., 6. in. 7. točke 74. člena tega zakona.
(3) Samostojni obrtniki in drugi delovni ljudje iz 21. člena
.tega zakona, ki združujejo svoje delo in sredstva v pogodbeno
organizacijo po prvem in drugem odstavku 25. člena tega
zakona, lahko s pogodbo o ustanovitvi pogodbene organizacije določijo, kdo izmed njih bo poslovodja oziroma lahko
oblikujejo kolegijski poslovodni organ.
(4) Poslovodja odgovarja za zakonitost dela pogodbene
organizacije.
27. člen
(1) Pogodbo o ustanovitvi pogodbene organizacije (v
nadaljnjem besedilu: ustanovitvena pogodba) sklenejo poslovodja pogodbene organizacije in izvršni svet Skupščine
občine, na katerem območju bo sedež pogodbene organizaj-= občinski sindikalni svet in pristojna občinska oziroma
medobčinska gospodarska zbornica.
(?) Če so pri poslovodji zaposleni delavci, sodelujejo ti pri
■ r.svljanju pogodbene organizacije s tem, da obravnavajo
ustanovitveno pogodbo iri posredujejo svoja mnenja podpisnicam te pogodbe pred njeno sklenitvijo.
(3)
odba se sklšne, če so izpolnjeni pogoji za opravljai j (javnosti, za poslovanje in vodenje organizacije in če
redstva, ki jih poslovodja združi v pogodbeno organizacijo
32

združenega dela oziroma družbenopolitične skupnosti, banke
ter druge družbene pravne osebe, omogočajo organizaciji, da
bo lahko opravljala svojo dejavnost.
(4) Pri oceni pogojev za opravljanje dejavnosti po prejšnjem
odstavku, se upošteva dosedanje delo in poslovanje obratovalnice samostojnega obrtnika. Če se namerava v pogodbeni
organizaciji povečati obseg poslovanja oziroma razširiti še na
druge dejavnosti ali če zagotavlja del sredstev za ustanovitev
in začetek dela druga družbena pravna oseba iz tretjega
oziroma četrtega odstavka 34. člena tega zakona ali če poslovodja doslej ni samostojno opravljal iste dejavnosti, je treba k
pogodbi priložiti program dela in razvoja organizacije. Tak
program mora vsebovati tiste elemente, ki omogočajo presojo
upravičenosti gospodarske investicije, zlasti pa podatke: o
ekonomsko-tehničnih pogojih za opravljanje dejavnosti; o
njeni vključitvi v srednjeročni plan občine oziroma republike,
o rentabilnosti, zagotavljanju odplačil, enostavni reprodukciji
delovnih sredstev in širjenju materialne osnove dela; o preskrbi s surovinami in plasmaju na trgu ter razvid del oziroma
nalog, ki jih morajo opravljati delavci pri opravljanju dejavnosti pogodbene organizacije. V razvidu del oziroma nalog se
opišejo zlasti njihova vsebina, zahtevana strokovna izobrazba
oziroma z delom pridobljena delovna zmožnost, morebitne
posebne zahteve glede na delovne pogoje, odgovornost,
organizacijo proizvodnje in poslovanja.
(5) Če izpolnjeni pogoji iz prvega odstavka tega člena za
ustanovitev pogodbene organizacije, so podpisnice dolžne v
30 dneh od prejema predloga ustanovitveno pogodbo podpisati.
(6) Če katera od podpisnic pogodbe o ustanovitvi pogodbene organizacije ne podpiše v roku iz prejšnjega odstavka,
se sporno vprašanje predloži sodišču združenega dela.
32. člen '
(1) Za čas do sklenitve samoupravnega sporazuma o združitvi se medsebojna razmerja urejajo s pogodbo o delovnem
razmerju, ki jo sklene poslovodja z delavcem na podlagi
kolektivne pogodbe.
(2) Medsebojna razmerja se urejajo na način iz prejšnjega
odstavka le določen čas, dokler se v pogodbeni organizaciji
ne zaposli več kot deset delavcev, najdalj pa eno leto.
34. člen
(1) Delovna sredstva in poslovni prostor, ki jih za začetek
dela pogodbene organizacije združenega dela zagotovi
poslovodja, morajo biti vložena v pogodbeno organizacijo
najmanj za pet let, razen tistih sredstev, ki jih je iz tehnoloških
oziroma ekonomskih razlogov ali pa zaradi narave njihove
uporabe smotrno oziroma mogoče uporabljati le krajšo dobo.
(2) Prometna vrednost sredstev, ki jih ustanovitelj združi v
pogodbeno organizacijo združenega dela, se komisijsko
uradno oceni. Poslovodja je član komisije za cenitev. Drgge
člane komisije določijo podpisniki iz 27. člena tega zakona.
(3) Del sredstev za ustanovitev in začetek dela pogodbene
organizacije lahko zagotovijo temeljne in druge organizacije
združenega dela.
(4) Del sredstev za ustanovitev in začetek dela pogodbene
organizacije lahko zagotovijo pod pogoji, ki jih določa zakon,
tudi družbenopolitične skupnosti, samoupravne interesne
skupnosti, banke ter druge družbene pravne osebe, da uresničijo svoje cilje in naloge.
35. člen
(1) Na sredstvih, ki jih združi v pogodbeno organizacijo
združenega dela, je poslovodji zagotovljena lastninska pravica v skladu s tem zakonom in z ustanovitveno pogodbo.
(2) Poslovodja ima pravico do vrnitve oziroma odplačila
združenih sredstev in do nadomestila za gospodarjenje z
združenimi sredstvi.
(3) Združena sredstva se poslovodji povrnejo oziroma
odplačujejo z deležem pri čistem dohodku pogodbene organizacije. Odplačilo oziroma povrnitev združenih sredstev se
lahko izvrši potem, ko so za delavce in poslovodjo izločeni s
samoupravnim sporazumom dogovorjeni osebni dohodki.
(4) Z vrnitvijo oziroma odplačevanjem po prejšnjem
odstavku se postopoma zmanjšujejo pravice poslovodje na
podlagi lastnine. Te pravice prenehajo, ko so združena sredstva v celoti odplačana.
(5) V ustanovitveni ipogo.dbi se določi najdaljši rok, po
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katerem preneha udeležba poslovodje pri dohodku pogodbene organizacije kot nadomestilo za gospodarjenje s sredstvi, ki jih je združil v pogodbeno organizacijo ne glede na to,
v kolikšnem znesku je vrednost združenih sredstev tedaj vrnjena.
(6) Neodplačani oziroma nepovrnjeni del združenih osnovnih sredstev poslovodje se revalorizira po stopnji in na način
kot se revalorizirajo osnovna sredstva pogodbene organizacije, ki so v družbeni lastnini.
(7) Rezultat revalorizacije, ki se nanaša na neodplačana
oziroma nepovrnjena osnovna sredstva poslovodje pogodbene organizacije, se izkaže v poslovnih knjigah pod 31.
decembrom tistega leta, za katero se sredstva valorizirajo.
(8) Pravice in obveznosti, ki izvirajo iz rezultata revalorizacije po prejšnjem odstavku tega člena, tečejo od 1. januarja
naslednjega leta.
38. člen
(1) Poslovodja svobodno odloča, a|i bo sredstva, ki jih je
pridobil iz lastninske pravice v pogodbeni organizaciji, v
celoti ali deloma ponovno združil vanjo.
(2) Poslovodja se sporazume z delavci o pogojih in načinu
za umik sredstev, na katerih ima lastninsko pravico, ki jih je bil
združil v pogodbeno organizacijo.
(3) Poslovodja lahko združi v pogodbeni organizaciji po
njeni ustanovitvi tudi druga svoja sredstva.
(4) O vsakokratni združitvi sredstev poslovodje v pogodbeno organizacijo sklenejo poslovodja in delavci pismeno
pogodbo.
39. člen
(1) Ko dobi poslovodja vrednost sredstev, ki jih je združil v
pogodbeno organizacijo, povrnjeno z deležem pri njenem
dohodku, ali ta sredstva pod pogoji in na način, ki jih določa
pogodba o njeni ustanovitvi, umakne iz te organizacije, preneha poslovodji pravica do deleža pri njenem dohodku, ki jo
ima iz lastninske pravice, pogodbena organizacija pa izgubi
svoj dotedanji status in postane delovna organizacija ter
nadaljuje z delom kot organizacija združenega dela.
(2) Sklep o spremembi statusa pogodbene organizacije
sprejmejo delavci ob potrditvi zaključnega računa, s katerim
se ugotovi stanje iz prejšnjega odstavka, ter ga predložijo v 30
dneh pristojnemu sodišču za vpis v register. Če delavci sklepa
ne sprejmejo v 60 dneh po potrditvi zaključnega računa,
pogodbena organizacija preneha.
(3) S sprejemom sklepa po prejšnjem odstavku ugasnejo
pravice poslovodje, ki mu gredo na podlagi združenih sredstev po tem zakonu; pravico pa ima biti brez razpisa imenovan
za individualnega poslovodnega organa te organizacije združenega dela za dobo štirih let.
40. člen
(1) V primeru trajne nezmožnosti za delo ali smrti poslovodje lahko pravice in dolžnosti, ki mu gredo po tem zakonu in
po ustanovitveni pogodbi iz naslova združenih sredstev, prevzame oseba, ki jo sam določi oziroma eden izmed dedičev, ki
izpolnjuje pogoje za poslovno vodenje pogodbene organizacije.
(2) Če nobeden od upravičencev iz prejšnjega odstavka ne
izpolnjuje pogojev za poslovno vodenje oziroma če nobeden
ne prevzame pravic in dolžnosti poslovodje, lahko delavci
imenujejo namestnika, ki vodi poslovanje pogodbene organizacije združenega dela, dokler niso izplačana vložena sredstva poslovodje oziroma dokler ne nastopi primer iz 39. člena
tega zakona. Dokler imenovani namestnik poslovodje vodi
poslovanje pogodbene organizacije, gredo osebam iz prejšnjega odstavka tega člena vse druge pravice, ki bi jih imel
poslovodja na podlagi vloženih sredstev.
(3) Če delavci ne imenujejo namestnika poslovodje po
prejšnjem odstavku v dveh mesecih, imenujejo namestnika
poslovodje osebe iz prvega odstavka tega člena.
(4) Če namestnik poslovodje ni imenovan v treh mesecih od
dne, ko je nastopila trajna delovna nesposobnost ali smrt
poslovodje, sprejmejo delavci pogodbene oragnizacije v
soglasju z občinsko skupščino sklep, da se pogodbena organizacija preoblikuje v delovno organizacijo združenega dela
ali organizira kot temeljna organizacija združenega dela v
drugi delovni organizaciji ali pa da se opravi postopek redne

likvidacije. Če se pogodbene organizacije preoblikuje v drugo
organizacijo združenega dela, se neodplačana sredstva
poslovodje izplačujejo njegovim dedičem po določbah 35.,
37., 38. in 44. člena tega zakona.
41. člen
(1) Pravice in dolžnosti poslovodje, ki so v skladu z zakonom določene v ustanovitveni pogodbi, v samoupravnem
sporazumu ali v statutu pogodbene organizacije, se lahko
spremenijo samo sporazumno in na način, kakor so bile
določene.
(2) Dokler ima poslovodja vložena sredstva v pogodbeni
organizaciji, je poslovni vodja te organizacije.
(3) Če poslovodja zaradi bolezni, daljše odsotnosti ali iz
drugih razlogov določen čas ne more opravljati svojih nalog,
lahko določi namestnika, ki bo v tem času vodil pogodbeno
organizacijo združenega dela. Za določitev namestnika, ki
nadomešča poslovodjo dalj kot tri mesece, je potrebno
soglasje delavcev.
(4) Namestnik mora izpolnjevati pogoje za vodenje pogodbene organizacije po tem zakonu. O določitvi namestnika je
treba v osmih dneh obvestiti pristojni občinski upravni organ.
(5) Če poslovodja odtuji sredstva, ki jih je združil v pogodbeno organizacijo, lahko prevzame pravice in dolžnosti iz
prejšnjih odstavkov tega člena novi lastnik sredstev, če izpolnjuje pogoje za vodenje pogodbene organizacije in če s tem
prevzemom soglaša večina delavcev v tej organizaciji.
44. člen
(1) Čisti dohodek pogodbene organizacije se razporeja po
izločitvi iz prejšnjega člena za sredstva, ki pripadajo poslovodji iz lastninske pravice, in za sredstva, ki ostanejo v družbeni
lastnini iz živega in minulega dela delavcev ter družbenih
sredstev v pogodbeni organizaciji.
(2) Pravice poslovodje iz lastninske pravice določa
pogodba o ustanovitvi pogodbene organizacije v skladu z
načeli, ki veljajo za združevanje družbenih sredstev.
(3) V okviru letne udeležbe pri čistem dohodku pogodbene
organizacije ima poslovodja na podlagi lastnine na združenih
sredstvih pravico:
1. do vrnitve dela vrednosti sredstev, ki jih je združil v
pogodbeno organizacijo;
2. do vsakoletnega nadomestila za gospodarjenje z združenimi sredstvi v vnaprej določenem znesku ali v znesku, določenem po osnovah in merilih v skladu s pogodbo o ustanovitvi pogodbene organizacije in samoupravnim sporazumom o
združitvi ter v oblikah, ki jih določa ta pogodba in samoupravni sporazum o združitvi.
(4) V pogodbi o ustanovitvi pogodbene organizacije mora
biti določena maksimalna višina nadomestila za gospodarjenje z združenimi sredstvi, kot dela udeležbe poslovodje pri
čistem dohodku pogodbene organizacije; ta višina mora biti v
dogovorjenem sorazmerju z ustvarjenim čistim dohodkom
pogodbene organizacije in se določi v skladu z enotnimi
načeli, če so ta načela predvidena v zveznem zakonu.
(5) Vrnjena vrednost združenih sredstev in nadomestilo za
gospodarjenje z združenimi sredstvi morata biti v dogovorjenem sorazmerju z ustvarjenim čistim dohodkom.
(6) Udeležba poslovodje pri čistem dohodku, ki mu gre kot
vsakoletno nadomestilo za gospodarjenje z združenimi sredstvi, ne sme preseči 50% ostanka čistega dohodka: ta se
izračuna tako, da se od čistega dohodka odštejejo osebni
dohodki delavcev in poslovodje skupaj s sredstvi skupne
porabe in v tistem letu izplačana vračila poslovodij.
(7) Če je v pogodbeno organizacijo svoje delo in sredstva
združilo več delovnih ljudi, se njihov skupni delež in čistem
dohodku organizacije, ki ji pripada na podlagi vloženih sredstev, oblikuje enako, kot če bi združil sredstva en sam. Nadaljnja delitev tega dohodka se opravi po določbah pogodbe iz
tretjega odstavka 25. člena tega zakona.
50. člen
1) Za združevanje pogodbenih oraganizacij z drugimi
pogodbenimi organizacijami se smiselno uporabljajo
določbe, ki veljajo za združevanje organizacij združenega
dela.
2) Pogodbena organizacija se lahko združi v drugo pogodbeno organizacijo le, če so glede dosedanjih poslovodij izpolnjeni pogoji, določeni v 25. členu tega zakona.
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55. člen
(1) Za organiziranje skupne proizvodnje, skupnega opravljanja obrtnih storitev, skupne nabave ali prodaje in opravljanja drugih storitev iziroma uresničevanja drugih njihovih ekonomskih interesov in uresničevanj drugih ciljev njihovega
združevanja iz 2., 3., 18., in 19. člena tega zakona, lahko
samostojni obrtniki in drugi delovni ljudje, ki opravljajo
gospodarsko dejavnost po tem zakonu, združujejo svoje delo
in sredstva med seboj in z delom delavcev v obrtne zadruge.
(2) Obrtne zadruge so lahko splošne ali specialzirane za
opravljanje določenih dejavnosti.
(3) Obrtne zadruge imajo v načelu položaj, pravice, obveznosti in odgovornosti organizacije združenega dela.
56. člen
Obrtno zadrugo lahko ustanovi najmanj 15 samostojnih
obrtnikov.
60. člen
(1) Ustanovitev obrtne zadruge se začne s sprejemom
samoupravnega sporazuma o združitvi samostojnih obrtnikov
oziroma delovnih ljudi iz 55. člena tega zakona.
(2) Konstituiranje obrtne zadruge je v tem, da se sprejme
statut in izvolijo organi upravljanja zadruge.
61. člen
Samoupravni sporazum o združitvi v obrtno zadrugo vsebuje: imena ustanoviteljev; firmo in sedež obrtne zadruge;
dejavnosti, s katerimi se bo obrtna zadruga ukvarjala; znesek
sredstev, ki se zagotavljajo za ustanovitev in začetek dela
obrtne .zadruge; imena oseb, ki bodo opravile priprave do
konstituiranja; rok, v katerem mora biti obrtna zadruga konstituirana, določbe o izvolitvi oziroma o imenovanju, delovnem področju in odgovornostih organov upravljanja in poslovodnega organa, o predstavljanju in zastopanju obrtne
zadruge, o ekonomskih razmerjih med člani obrtne zadruge,
o razmerjih med člani zadruge in individualnim poslovodnim
organom, o osnovah in merilih za razporejanje čistega
dohodka obrtne zadruge, o razmerjih med temeljno zadružno
organizacijo in drugimi temeljnimi organizacijami ter razmerja med temi organizacijami in delovno'skupnostjo, o jamstvu, o postopku za sprejemanje statuta obrtne zadruge, o
pogojih za sprejem v obrtno zadrugo, o izstopu, oziroma o
izključitvi iz obrtne zadruge, o zagotovitvi pogojev za uresničevanje nalog in aktivnosti na področju splošne ljudske
obrambe in družbene samozaščite, o postopku za spremembe in dopolnitve samoupravnega sporazuma o združitvi v
obrtno zadrugo in o drugih vprašanjih skupnega pomena.
62. člen
Člani obrtne zadruge na ustanovnem zboru sprejmejo
začasni statut in izvolijo začasne organe obrtne zadruge ter
določijo rok za sprejetje statuta in izvolitev organov upravljanja obrtne zadruge; ta rok ne sme biti daljši od enega leta.
68. člen
Obrtna zadruga pridobiva svoj dohodek iz celotnega prihodka, ki ga ustvari s sodelovanjem v zadrugi združenih
članov in delavcev zadruge;
1. s skupno prodajo proizvodov in storitev ter z opravljanjem storitev članom zadruge;
2. z udeležbo pri skupnem prihodku oziroma skupnem
dohodku, doseženim v sodelovanju članov zadruge z delavci
v temeljnih organizacijah v sestavi obrtne zadruge, z drugo
obrtno zadrugo, ali z delavci v temeljnih organizacijah v
sestavi druge organizacije združenega dela kot tudi z individualnimi samostojnimi obrtniki oziroma delovnimi ljudmi iz
55. člena tega zukona, zlasti pa:
- s skupno nabavo reprodukcijskega materiala in osnovnih
sredstev;
- s skupnimi naložbami v proizvodne zmogljivosti;
- z nudenjem poslovnih, transportnih in skladiščnih storitev
članom zadruge;
- s poslovno tehničnim sodelovanjem in kooperacijo in z
drugimi oranizacijami združenega dela;
3. od izvoznih premij in drugih sredstev, ki jih pridobiva
obrtna zadruga iz naslova sodelovanja s člani in organizacijami združenega dela.
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76. člen
(1) Ob preselitvi sedeža obratovalnice v isti občini ni
potrebno novo obrtno dovoljenje. Z delom v novem kraju pa
sme obratovalnica pričeti šele, ko pristojni občinski upravni
organ izda odločbo o tem, da poslovni prostor z opremo
ustreza predpisom.
(2) Spremembe o preselitvi sedeža obratovalnice se vpiše v
register obratovalnice na podlagi priglasitve samostojnega
obrtnika. Priglasitvi je treba priložiti obrtno dovoljenje in
odločbo iz prejšnjega odstavka.
77. člen
(1) Šteje se, da ima strokovno izobrazbo za določeno dejavnost, komur prizna strokovno izobrazbo ustrezna izobraževalna organizacija. Strokovno izobrazbo za določeno gospodarsko dejavnost ima tudi, kdor je končal najmanj delovodsko, tehnično ali drugo za dejavnost ustrezno strokovno šolo.
(2) Obratovalnico lahko ustanovi tudi, kdor nima priznane
strokovne izobrazbe iz prejšnjega odstavka, če dokaže, da
ima z delom pridobljene delovne zmožnosti in je usposobljen
za samostojno opravljanje gospodarske dejavnosti določene
stroke oziroma poklica ali pa za posamezna dela.
(3) Natančnejše predpise o strokovni izobrazbi po prvem
odstavku tega člena in o preiskusu znanja oziroma o preverjanju strokovne usposobljenosti po prejšnjem odstavku izda
republiški sekretar za industrijo, potem, ko dobi mnenje
Republiškega sekretariata za delo, predsednika Republiškega
komiteja za vzgojo in izobraževanje in Gospodarske zbornice
Slovenije. Republiški sekretar za industrijo predpiše, za
katere dejavnosti in pod katerimi pogoji preverjanje strokovne
usposobljenosti ni potrebno.
(4) V obratovalnici, ki opravlja poleg glavne dejavnosti tudi
stranske dejavnosti, mora glede predpisane strokovne izobrazbe oziroma usposobljenosti za posamezno stransko
dejavnost izpolnjevati pogoje samostojni obrtnik aii eden od
delavcev, ki je zaposlen v obratovalnici.
(5) Ne glede na določbo drugega odstavka tega člena lahko
za dejavnost oziroma za dela, pri katerih bi bila ogrožena
varnost življenja in zdravja ali družbeno premoženje občanov,
republiški sekretar za industrijo predpiše, da lahko ustanovi
obratovalnico le, kdor ima strokovno izobrazbo po prvem
odstavku tega člena in delovne izkušnje.
78. člen
(1) Če. samostojni obrtnik zaradi opravljanja družbenih
zadolžitev in razlogov, ki niso odvisni od njegove volje, ne
more osebno voditi obratovalnice, lahko eden od zaposlenih
delavcev ali ožji družinski član, kateremu je delo v obratovalnici edina ali glavna zaposlitev, začasno vodi obratovalnico,
in to najdlje šest mesecev, v primeru bolezni ali vojaške
obveznosti pa dokler le-ta traja.
(2) Začasno vodenje obratovalnice po prejšnjem odstavku
je samostojni obrtnik v 15 dneh dolžan prijaviti pristojnemu
občinskemu upravnemu organu. Prijavi je samostojni obrtnik
dolžan priložiti dokaz o onemogočenju osebnega dela v obratovalnici.
(3) Če samostojni obrtnik v primerih iz prvega odstavka
tega člena ali iz drugega utemeljenega razloga dalj kot 30 dni
ne dela v obratovalnici, lahko začasno ustavi obratovanje, če
ta zakon ne določa drugače.
(4) Začasno ustavitev obratovanja iz prejšnjega odstavka
dovoli pristojni občinski upravni organ največ za dobo enega
leta, v primeru opravljanja vojaške obveznosti pa dokler traja
ta obveznost.
(5) Ponovni pričetek obratovanja mora samostojni obrtnik
priglasiti pristojnemu občinskemu upravnemu organu.
80. člen
Obratovalnica preneha po samem zakonu:
1. če samostojni obrtnik pridobi lastnost delavca v združenem delu oziroma če sklene delovno razmerje z drugim samostojnim obrtnikom,
2. če samostojni obrtnik umre,
3. če samostojni obrtnik trajno izgubi opravilno sposobnost,
4. če je samostojnemu obrtniku s pravnomočno odločbo
sodišča prepovedano samostojno opravljanje ustrezne dejavnosti oziroma poklica za dobo, daljšo od enega leta,
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5. če samostojni obrtnik ne prične z delom v enem letu po
izdaji obrtnega dovoljenja,
6. če samostojni obrtnik vstopi v pogodbeno organizacijo
združenega dela.
81. člen
Pristojni občinski upravni organ lahko določi, da obratovalnica preneha:
1. če brez dovoljenja po 4. odstavku 78. člena tega zakona
preneha z delom za več kot 60 dni;
2. če ne prične z delom po poteku roka, ki je bil določen za
začasno ustavitev obratovanja (78. člen);
3. če je samostojni obrtnik obsojen na kazen zapora, daljšo
od enega leta;
4. če se pozneje ugotovi, da je samostojni obrtnik za ustanovitev obratovalnice dobil dovoljenje na podlagi lažnih listin;
5. če pristojno častno sodišče predlaga odvzem obrtnega
dovoljenja zaradi hujših kršitev dobrih poslovnih običajev, ali
če pristojni občinski upravni organ ugotovi, da je bil samostojnemu obrtniku izrečen ukrep družbene discipline zaradi
hujše kršitve dobrih poslovnih običajev, oziroma mu je častno
sodišče večkrat izreklo ukrepe zaradi lažjih kršitev dobrih
poslovnih običajev;
6. če samostojni obrtnik ne vodi sam obratovalnice in če
osebno ne dela v njej;
7. če samostojni obrtnik dalje kot eno leto ne poravna
zapadlih davčnih ali drugih družbenih obveznosti;
8. če je bila samostojnemu obrtniku s pravnomočno
odločbo izrečena kazen za prekršek po 3., 4., 6. in 7. točki
prvega odstavka 140. člena tega zakona ali za druge kršitve, ki
jih je storil v zvezi z opravljanjem svoje dejavnosti.
82. člen
(1) Z namenom, da skupaj opravljajo gospodarske dejavnosti, lahko več samostojnih obrtnikov, ki opravljajo iste ali
sorodne dejavnosti, združi svoje delo in sredstva ter ustanovi
skupno obratovalnico v skladu z določbami tega zakona.
(2) Skupne obratovalnice ni mogoče ustanoviti za opravljanje prodaje na drobno in avtoprevozniške dejavnosti.
(3) Samostojni obrtnik, ki združuje svoje delo in sredstva z
drugimi v skupni obratovalnici, mora vložiti najmanj 10odstotni delež od skupnih sredstev obratovalnice.
(4) Medsebojna razmerja med samostojnimi obrtniki v
skupni obratovalnici se urejajo s pogodbo, ki jo potrdi pristojni občinski upravni organ.
84. člen
(1) Če se ustanovi skupna obratovalnica, ki opravlja več
dejavnosti, mora imeti za vsako dejavnost vsaj eden izmed
ustanoviteljev predpisano strokovno izobrazbo oziroma usposobljenost.
(2) Za ustanovitev skupne pbratovalnice se izda samo eno
obrtno dovoljenje, ki ga izda pristojni občinski upravni organ
po potrditvi pogodbe iz 82. člena tega zakona.
85. člen
Za obveznosti skupne obratovalnice jamčijo nerazdelno z
vsem svojim premoženjem njeni ustanovitelji.
86. člen
Za poslovanje ter začasno ustanovitev ali trajno prenehanje
obratovanja skupne obratovalnice se smiselno uporabljajo
določbe tega zakona, ki veljajo za poslovanje in prenehanje
obratovalnice.
87. člen
Za obrtno dejavnost po tem zakonu šteje izdelovanje vsakovrstnih proizvodov, ki nastanejo z obdelavo, dodelavo, preoblikovanjem in presnovo materiala in polizdelkov ali z njihovim sestavljanjem oziroma vgrajevanjem, vzdrževanjem, in
popravilo predmetov ter opravljanje osebnih in drugih storitev
s samostojnim osebnim delom.
90.člen
(1) Opravljanje domače obrti je gospodarska dejavnost, ki
jo opravlja občan na domu sam ali s člani skupnega gospodinjstva na podlagi priglasitve pristojnemu upravnemu organu.
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(2) Za domačo obrt oziroma za predmete domače obrti se
štejejo izdelki, ki glede na uporabo strojev in tehnologije dela
nimajo značaja serijske proizvodnje in se izdelujejo na tradicionalen način, značilen za določeno etnografsko območje,
oziroma ki ohranjajo značilnost ročnega dela.
92. člen
Določbe tega zakona o ustanovitvi, poslovanju in prenehanju obratovalnice se ne uporabljajo za opravljanje domače
obrti.
98. člen
1) Občani oziroma kmetje lahko oddajo v zasebnem gospodinjstvu največ 20 ležišč. Ta omejitev ne velja za kmečko
gospodarstvo, ki ima sklenjen samoupravni sporazum ali
pogodbo o trajnem sodelovanju z organizacijo združenega
dela.
2) Kmečko gospodarsto lahko v svoji neposredni bližini
uredi prostor za kampiranje, ki mora izpolnjevati predpisane
sanitarne pogoje.
100. člen
(1) Samostojni avtoprevoznik sme opravljati dejavnost javnega prevoza oseb in stvari z motornim vozilom v prostem
cestnem prometu, in sicer:
- prevoz oseb z avtotaksijem ali z drugimi motornimi vozili,
ki imajo z voznikovim sedežem vred največ 9 sedežev,
- prevoz stvari s tovornim motornim vozilom s prikolico, ki
je lahko opremljena z napravami za nakladanje in razkladanje
tovora.
(2) Samostojni avtoprevoznik lahko sklene z občino ali s
samoupravno interesno skupnostjo ali organizacijo združenega dela pogodbo za opravljanje prevoza potnikov v krajih,
kjer ni organiziran redni linijski promet.
(3) Prevoze iz prejšnjega odstavka lahko opravlja samostojni avtoprevoznik z avtobusom.
(4) Prevoze iz drugega in tretjega odstavka tega člena
lahko opravlja na podlagi pogodbe tudi občan kot postranski
poklic pod pogoji, ki jih določa ta zakon.
101. člen
Samostojni avtoprevoznik opravlja javni prevoz samo z
enim od svojih vozil, ki ga upravlja sam, ali pa v njegovi
prisotnosti vozilo upravlja pri njem zaposleni sovoznik.
103. člen
(1 (Samostojni brodar lahko opravlja v pomorskem obalnem
prometu ter v rečnem in jezerskem prometu brodarsko dejavnost pod naslednjimi pogoji:
1. prevoz oseb v pomorskem obalnem prometu:
- z eno potniško ladjo, ki lahko prevaža največ 50 potnikov;
- z enim morskim motornim čolnom ali s čolni na vesla;
- z eno motorno jadrnico, ki ima motor za glavni, jadra pa na
pomožni pogon ali obratno in ki ima največ deset ležišč za
posadko;
2. prevoz tovora v pomorskem obalnem prometu z eno
ladjo, ki ima največ 50 ton nosilnosti ali z enim morskim
čolnom;
3. prevoz oseb in tovora na rekah in jezerih z motornim
čolnom ali s čolnom na vesla, ki ima največ 25 sedežev ali 10
ton nosilnosti;
4. prevoz s splavi in čolni z brega na breg;
5. posojanje manjših čolnov, jadrnic in drugih plovil, ki
imajo skupaj največ 50 sedežev.
(2) Samostojni brodar lahko opravlja le eno dejavnost iz
prejšnjega odstavka, razen dejavnosti iz 5. točke, ki jo lahko
opravlja skupaj z eno od dejavnosti iz druge alinee 1. točke
oziroma iz 3. in 4. točke prejšnjega odstavka.
107. člen
(1) Za prodajo na drobno po tem zakonu se šteje prodaja:
1. Mešano industrijsko blago (v to skupino spadajo predmeti za dnevno gospodinjstvo in osebno rabo) iz naslednjih
blagovnih skupin:
-tekstilno, kratko in pleteno blago ter konfekcija,
- galanterijsko in bazarsko blago in igrače,
- vrvarski izdelki ter izdelki iz konoplje in jute,
- obutev ter izdelki iz gume, kavčuka in plastičnih snovi,
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- železnima in kovinski izdelki, kmetijsko orodje in umetna
gnojila ter sredstva za varstvo rastlin,
derivati in plin za gospodinjstvo v jeklenkah,
;
isKi material in potrebščine,
i ::k!rične naprave za gospodinjstvo in material za električno razsvetljavo,
barve, laki, kemikalije in potrebščine,
furnerija, parfumerijsko in kozmetično blago,
:!eklo; oorcelan in keramika,
r isalne in šolske potrebščine.
. Živila in gospodinjske potrebščine
3. Sadje in zelenjava
r r. čni izdelki, vžigalice in potrebščine (sem štejejo tudi
znamke, razglednice ipd.)
5. Časopisni in periodični tisk.
(2) Samostojni prodajalec lahko opravlja prodajo na drobno
pod pogoji tega zakona o blagovnem prometu in sicer v kraju
in pod drugimi pogoji, ki jih določi občinska skupščina.
110.člen
(1) Samostojni prodajalec kupuje proizvode za prodajo pri
proizvajalnih oragnizacijah združenega dela ali v trgovinah na
debelo.
(2) Kmetijske živilske proizvode in gozdne sadeže ter obrtne
r:.-wvode lahko kupuje prodajalna tudi pri individualnih kmetijskih proizvajalcih oziroma samostojnih obrtnikih.
111. člen
občinske skupšči 9 se lahko določi, da smejo
judjc in občani trajno ali sezonsko opravljati določene gospodarske dejavnosti kot postranski poklic, če imajo
strokovno ^zobrazbo oziroma usposobljenost za opravljanje
take dejavnosti po 77. členu tega zakona ter izpolnjujejo
uruoe predpisane pogoje.
113. člen
Oseba, ki opravlja dejavnost iz 11-1. člena tega zakona kot
postranski poklic, mora priglasiti in označiti prostor, v katerem opravlja to dejavnost, s svojim imenom in vrsto dejavnosti, ter inšpekcijskim in drugim organom, ki opravljajo nadzor,
omogočiti pregled svojega delovnega prostora in drugih
delovnih sredstev.
114. člen
Oseba, ki opravlja določeno gospodarsko dejavnost kot
postranski poklic, ne sme uporabljati dopolnilnega dela dru, o i:; ne sme imeti učencev v gospodarstvu.
116. člen
losiojni obrtnik, ki opravlja obrtno dejavnost (87.
l.;
i» zakona) in se ukvarja z opravljanjem storitev ter s
■i:j i:ževalr ii
. • z izdelavo izdelkov, prisvojeni
; it; u >orablja avtomatov ali drugih visoko produkcijskih strojev, lahko na podlagi pogodbe o delovnem razmerju
; iposli največ 5 delavcev.
■;
. v samostojni obrtnik ukvarja s storitvami (popravili,
.1:;.9Vv>niRfi deli, izdelavo posameznih izdelkov po individualnih naročilih, merah, načrtih in zahtevah naročnikov) ali v
tem okviru opravlja dejavnosti po pogodbi z organizacijo
združenega dela, mu lahko občinski upravni organ na podlagi
predpisa občinske skupščine dovoli, da sme zaposliti tudi več
kot 5 delavcev, toda največ 7 delavcev.
i

117. člen
(1) Ne glede na določbe prejšnjega člena lahko samostojni
obrtnik zaposli največ:
1. enega delavca
- če opravlja storitve z gradbeno ali kmetijsko mehanizacijo
z avtodvigali, z avtovleko, z viličarji ali z vlečnicami;
2. največ tri delavce:
če se ukvarja s tako proizvodnjo ali storitvami, ko z
Icmatov in drugih visoko produkcijskih strojev
j ., storitve ali proizvaja za tržišče v linijsko kontinuirani-;;
;ri<. i : kem procesu z enostavno predelavo surovin;
. de ikvarja z izdelovanjem umetnih mineralnih vod,
:
jholi ih in alkoholnih pijač ter z izdelavo drugih živilizdelkov, ki se izdelujejo z avtomati in se prodajajo
neposredno-na mestu izdelave;,

- če se obrtna delavnica ukvarja s predelavo in izdelavo ter
s prodajo živil (v mlinarstvu, predelavi sadja ipd.), razen
mesarstva, pekarstva in slaščičarstva.
(2) Mnenje o tem, ali spada opravljanje določene dejavnosti
po načinu dela in glede na uporabo avtomatov ali drugih
visoko produkcijskih strojev pod dejavnosti, naštete v 116.
členu ali med dejavnosti, naštete v tem členu, daje Republiški
sekretariat za industrijo po poprejšnjem mnenju Gospodarske
zbornice Slovenije.
118. člen
(1) Samostojni gostinec lahko zaposli:
1. v bifeju največ dva delavca,
2. v drugih gostinskih obratih največ pet delavcev.
(2) Pristojni občinski upravni organ lahko izjemoma dovoli,
da lahko gostinski obrat v sezoni ali v posebnih primerih (ob
sobotah, nedeljah in praznikih, ob prireditvah in podobno)
uporablja dodatno delo drugih oseb po pogodbi o delu.
Število zaposlenih delavcev skupaj z delavci, ki opravljajo
dodatno delo po pogodbi o delu, pa ne sme preseči deset
delavcev.
(3) Pristojni občinski upravni organ lahko dovoli, da samostojni gostinec, ki se pretežno ukvarja s pripravo in strežbo
tople hrane oziroma sprejema goste tudi na prenočevanje ali
v turističnem kraju gostom nudi penzionske storitve, zaposli
več kot 5 delavcev, toda največ 10 delavcev.
122. člen
Samostojni prodajalec na drobno sme zaposliti največ 2
delavca.
123. člen
V skupni obratovalnici je lahko ne glede na število ustanoviteljev po 82. členu tega zakona zaposlenih največ toliko
delavcev, kot je določeno za eno obratovalnico.
126. člen
(1) Za dopolnilno delo drugih delavcev po tem zakonu se
šteje tudi delo družinskih članov samostojnega obrtnika, če
jim je to edina ali glavna zaposlitev in če z njim sklenejo
pismeno pogodbo o zaposlitvi, tako kot določa zakon oziroma kolektivna pogodba in so na tej podlagi zavarovanci
zdravstvenega ter pokojninskega in invalidskega zavarovanja.
(2) Ne glede na določbo prejšnega odstavka se delo
zakonca samostojnega obrtnika ne všteva v število drugih
delavcev, ki jih sme zaposliti samostojni obrtnik.
(3) V število drugih delavcev, ki jih sme zaposliti samostojni
obrtnik, se ne všteva delo tistih delavcev, ki za določen čas
nadomeščajo delavce, odsotne zaradi bolezni, opravljanja
vojaških ali drugih obveznosti; to delo ne šteje za dopolnilno
delo drugih tudi v primeru predčasnega povratka odsotnega
delavca, vendar le do izteka časa, za katerega je sklenjeno
delovno razmerje.
(4) Delo učencev v gospodarstvu se ne šteje za dopolnilno
delo drugih delavcev.
(5) Za dopolnilno deio drugih delavcev se tudi ne šteje delo
učenca v gospodarstvu, ki ie že opravil strokovni izpit, in sicer
za čas, ki je obrtni delavnici potreben za uskladitev števila
zaposlenih delavcev, vendar najdalj šest mesecev po opravljenem izpitu oziroma najdalj eno leto, če mora taka oseba v tem
času na odslužitev vojaškega roka.
128. člen
(1) Če samostojni obrtnik umre, lahko njegov zakonec oziroma mladoletni otroci, ki nimajo potrebnih dohodkov za
preživjjanje, vodijo obratovalnico po poslovodji.
(2) Šteje se, da zakonec oziroma mladoletni otroci nimajo
potrebnih dohodkov za preživljanje, če dohodek na družinskega člana ne presega zneska, ki daje delavcu v rednem
delovnem razmerju pravico do otroškega dodatka.
(3) Osebe iz drugega odstavka tega člena morajo v treh
mesecih po smrti imetnika dovoljenja o tem obvestiti pristojni
občinski upravni organ, ki izda ustrezno odločbo.
(4) Poslovodja je lahko samo oseba, ki izpolnjuje pogoje iz
74. člena tega zakona.
(5) Vodstvo poslovanja po poslovodji se dovoli za čas,
dokler trajajo razmere po prvem odstavku tega člena.

129. člen
(1) Samostojnemu obrtniku, ki ustanovi obratovalnico, v
kateri opravlja gospodarsko dejavnost sam ali z dopolnilnim
delom drugih oseb, pripada osebni dohodek po merilih, določenih v družbenem dogovoru, ki ga sklenejo Izvršni svet
Skupščine SR Slovenije, Gospodarska zbornica Slovenije in
Republiški svet Zveze sindikatov Slovenije.
(2) Samostojni obrtnik uresničuje svoje obveznosti in pravice iz osebnega dohodka po prvem odstavku tega člena kot
delavci v organizacijah združenega dela.
131. člen
Ko se od celotnega prihodka obratovalnice odštejejo materialni stroški poslovanja, amortizacija, zakonske in pogodbene obveznosti, osebni dohodek delavcev in samostojnega
obrtnika, sredstva za skupno porabo po 5. in 129. členu tega
zakona, sredstva, ki jih je samostojni obrtnik vložil v razširitev
materialne osnove svoje dejavnosti, če je zanje priznana
posebna davčna olajšava, ter davek iz dohodka od obrtne
dejavnosti, pripada ostanek dohodka samostojnemu obrtniku, v obsegu in pod pogoji, ki jih določa zakon.
136. člen
(1) Delo obratovalnic, skupnih obratovalnic, pogodbenih
organizacij združenega dela in obrtnih zadrug nadzorujejo
pristojni občinski upravni organi in organi inšpekcije.
(2) Delo samostojnih brodarjev po tem zakonu nadzoruje
pristojna luška kapetanija ali luška izpostava oziroma pristojni občinski upravni organ.
(3) Za nadzor nad delom pogodbenih organizacij združenega dela in obrtnih zadrug se smiselno uporabljajo predpisi
o nadzorstvu nad delom organizacij združenega dela, če ni s
tem zakonom drugače določeno.
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139. člen
(1) Z denarno kaznijo od 10.000 do 100.000 dinarjev se
kaznuje za gospodarski prestopek pogodbena organizacija
združenega dela, če se ukvarja z dejavnostjo, za področje
katere se ne more ustanoviti pogodbena organizacija po
drugem odstavku 22. člena tega zakona.
(2) Z denarno kaznijo od 1.000 do 10.000 dinarjev se kaznuje odgovorna oseba pogodbene organizacije, ki stori
gospodarski prestopek iz prejšnjega odstavka.
140. člen
(1) Z denarno kaznijo od 500 do 10.000 dinarjev se kaznuje
za prekršek:
1. kdor trajno ali sezonsko opravlja gospodarsko dejavnost
brez obrtnega dovoljenja;
2. kdor trajno ali sezonsko opravlja dejavnosti domače obrti
ali drugo gospodarsko dejavnost kot postranski poklic ali
kdor sprejema goste na prenočišče in hrano, ne da bi to
priglasil občinskemu upravnemu organu, ali kdor opravlja to
dejavnost v nasprotju s tem zakonom,
3. samostojni obrtnik, ki uporablja pri opravljanju svoje
dejavnosti dopolnilno delo drugih oseb brez dovoljenja pristojnega občinskega upravnega organa ali v nasprotju s tem
dovoljenjem;
4. samostojni obrtnik, ki opravlja gospodarsko dejavnost v
nasprotju z obrtnim dovoljenjem;
5. samostojni obrtnik, ki ustanovi skupno obratovalnico v
nasprotju s tem zakonom;
6. samostojni obrtnik, ki prodaja v obrtni delavnici tuje
izdelke v nasprotju s tem zakonom;
7. samostojni obrtnik, ki ne priglasi v predpisanem roku
registerskemu organu sprememb, ki so nastale glede podatkov, vpisanih v register.
V primerih iz 1. do 6. točke prejšnjega odstavka se poleg
kazni izreče tudi varnostni ukrep odvzema premoženjske koristi.
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REPUBLIŠKI KOMITE ZA ZDRAVSTVENO
IN SOCIALNO VARSTVO

POROČILO
o izvajanju programa aktivnosti za uresničevanje
aktualnih nalog na področju zdravstvenega varstva
Skupščina Socialistične republike Slovenije je 14. julija
1982 ob obravnavi Informacije o uresničevanju zdravstvenega
varstva v SR Sloveniji (ESSA - 830) sprejela tudi Program
aktivnosti za uresničevanje aktualnih nalog na področju
zdravstvenega varstva ter zadolžila Republiški komite za
zdravstveno in socialno varstvo, da pripravi poročilo o izvajanju programa.
Republiški komite za zdravstveno in socialno varstvo ugotavlja, da je program v določenih nalogah v celoti izpolnjen,
medtem ko je izvajanje nekaterih nalog še v teku. Istočasno
pa ugotavljamo, da je obdobje od 1982 do 1984 leta, predvsem pa zaostrena ekonomska situacija pokazala, da nekatere naloge tega akcijskega programa niso več aktualne,
oziroma realne in na ta način tudi po naši oceni neuresničljive.
Ugotavljamo, da zahtevajo naloge, ki so bile opredeljene v
okviru programskih aktivnosti, v pretežni meri tekoče ukrepanje in so kot take, ne glede na sprejete roke, stalna naloga
vseh dejavnikov, ki so odgovorni za področje zdravstva.
Izvajanje posameznih nalog po Programu aktivnosti pa seje
uresničevalo na naslednji način:
1/1. Sprememba zakona o zdravstvenem varstvu in sprememba samoupravnih upravnih sporazumov o pravicah in
obveznostih uporabnikov do zdravstvenega varstva
NOSILEC NALOGE: Zdravstvena skupnost Slovenije in
občinska zdravstvena skupnost.
Skupščina SR Slovenije je sprejela pobudo Zdravstvene
skupnosti Slovenije in zadolžila Republiški komite za zdravstveno in socialno varstvo, da pripravi spremembo 20. člena
Zakona o zdravstvenem varstvu. Republiški komite za zdravstveno in socialno varstvo je pripravil spremembo, ki je bila v
Skupščini SRS sprejeta dne 27. decembra 1982. Na osnovi
sprejete spremembe 20. člena Zakona o zdravstvenem varstvu
pa je Zdravstvena skupnost Slovenije pripravila korekcijo
samoupravnih sporazumov o pravicah in obveznostih uporabnikov do zdravstvenega varstva, s katerimi je predlagala povprečno udeležbo uporabnikov v ceni zdravstvenih storitev.
Pri predlogih korekcije samoupravnih sporazumov, ki jih je
pripravila Zdravstvena skupnost Slovenije, sta nastopala v
glavnem dva problema:
1. Na posameznih območjih ni bil sprejet predlog za uvedbo
participacije uporabnikov pri stroških za zdravstvene storitve
v predlagani višini.
2. Prišlo je do različnih višin participacije za zdravstvene
storitve na različnih območjih SR Slovenije, vendar je z opravljenimi korekcijami pri višini participacij na posameznih
območjih stanje vendarle že bistveno bolj izenačeno. Pričakujemo, da bo šele v letu 1985 prišlo do popolnejše izenačitve.
Samoupravni sporazumi o pravicah in obveznostih uporabnikov zdravstvenega varstva so po obširni in temeljiti strokovni in družbenopolitični pripravi bili v letu 1983 sprejeti v
vseh občinskih zdravstvenih skupnostih v SR Sloveniji. S temi
sporazumi so na novo opredeljene nekatere pravice in obveznosti uporabnikov do zdravstvenih storitev in do socialne
varnosti v zvezi z zdravstvenim varstvom. Pomembnejše novosti v primerjavi s prejšnjimi ureditvami v tem sporazumu
(samoupravni sporazum o uresničevanju zdravstvenega varstva - Ur. list SRS, št. 26/83) so v opredelitvah, da pravice in
obveznosti pri zagotavljanju socialne varnosti delavcev v
zvezi z zdravstvenim varstvom ter pri preprečevanju, odkrivanju, zdravljenju in rehabilitaciji poklicnih bolezni in poškodb
pri delu prevzamejo organizacije združenega dela same.
Nadalje so na novo opredeljene obveznosti uporabnikov

glede doplačila k ceni zdravstvenih storitev, kot tudi njihove
obveze, če uveljavljajo svoje zahteve nad dogovorjenim standardom. Prenosi nekaterih pravic in obveznosti na organizacije združenega dela bi morale biti izvedene s sklenitvijo
aneksov k samoupravnim sporazumom o temeljih planov
občinskih zdravstvenih skupnosti. Sklepanje o aneksih SS o
temeljih planov občinskih zdravstvenih skupnosti za obdobje
1981-1985 in s tem o prenosu nekaterih obveznosti na
področju zdravstvenega varstva na organizacije združenega
dela je v občinah potekalo dokaj različno in še ni zaključeno.
Aneksi k SS o temeljih planov zdravstvenih skupnosti so sicer
sprejeti v vseh občinah v SR Sloveniji, razen v občinah Ljubljane in Sevnice. Vendar je v gorenjskih občinah kot tudi v
Izoli prenos nekaterih pravic in obveznosti izvršen le »delno«
in vključuje le prenos nadomestil za čas odsotnoti z dela,
financiranja zdravstvenih storitev pa ne.
Ocenjujemo, da v vseh občinah aneksi k SS o temeljih
planov občinskih zdravstvenih skupnosti še niso bili sprejeti,
ker niso bile v zadovoljivi meri izvedene strokovne, kot tudi
družbenopolitične aktivnosti v zvezi s prenosom nekaterih
pravic in obveznosti iz zdravstvenih skupnosti na organizacije
združenega dela.
V ljubljanskih občinah so sindikalne organizacije prevzele
pobudo, da bodo pospešile sklepanje o aneksih.
i/2. Samoupravno sporazumevanje o konkretni delitvi dela
in uskladitvi razvojnih zmogljivosti na posameznih področjih
NOSILEC NALOGE: Občinske in medobčinske zdravstvene skupnosti ter zdravstvene organizacije
Samoupravno sporazumevanje o konkretni delitvi dela in
uskladitvi razvojnih zmogljivosti poteka že od leta 1980, ko je
bil sprejet v Zdravstveni skupnosti Slovenije Samoupravni
sporazum o skupnih podlagah za delitev dela na področju
zdravstva v SR Sloveniji. Delitev dela in uskladitev razvojnih
zmogljivosti naj bi pripomogla k doseganju boljšega, dostopnejšega, kot tudi cenejšega zdravstvenega varstva. Istočasno
naj bi vodila k hitrejšemu razvijanju in krepitvi osnovne zdravstvene dejavnosti ter k organiziranju in izvajanju zdravljenja in
zdravstvene nege bolnikov na domu. Skladno z doseženimi
usmeritvami na tem področju so vidni določeni rezultati,
predvsem prenašanje nekaterih opravil in storitev v osnovno
zdravstveno dejavnost in uvajanja zdravljenja bolnikov na
domu. To se odraža v skrajševanju povprečne ležalne dobe
povečanem deležu zdravnikov v osnovni zdravstveni dejavnosti itd.
Pri izpeljavi dogovorjene delitve dela so doseženi najvidnejši uspehi pri usklajevanju, oziroma prilagajanju bolnišničnih posteljnih zmogljivosti opredelitvam iz posebnega samoupravnega sporazuma. Tako so bili ukinjeni bolnišnični
oddelki, oziroma zmanjšane posteljne zmogljivosti skoraj v
vseh slovenskih bolnišnicah. Skupščina Zdravstvene skupnosti Slovenije pa je julija 1983 sprejela program ukrepov, ki naj
bi jih uveljavili na posameznih območjih v SR Sloveniji in
področjih dejavnosti ter tako prispevali k zmanjševanju
neskladja med potrebami in možnostmi.
Gre za zmanjševanje nekaterih posteljnih zmogljivosti v
bolnišnicah, za ukinjanje posameznih oddelkov, ali združevanje oddelkov sorodnih dejavnosti, zmanjševanje stopnje
hospitalizacije in poprečnega trajanja bolnišnično zdravljenih
občanov ter za zmanjševanje števila občanov napotenih k
specialistom. Uresničevanje delitve dela pa je dinamičen proces, ki še ni dal vseh željenih rezultatov. Po podatkih zdravstvenih organizacij in zdravstvenih skupnosti pa je proces
delitve dela že v veliki meri vplival na racionalnejšo organizacijo dela in način izvajanja zdravstvenih storitev.
priloga poročevalca
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Pri ukinjanju, oziroma združevanju bolnišničnih oddelkov
so bile v letu 1985 dogovorjene pomembne sporazumne rešitve o nadaljnjem razvoju bolnišnice v Sežani. Le-te predvidevajo postopno preusmeritev pljučnega oddelka bolnišnice
Sežana v medregijski pljučni oddelek za južno in severnoprimorsko regijo ter sočasno ukinitev internega oddelka, ki bi
potekala s postopnim zmanjševanjem dejavnosti sedanjega
internega oddelka tako, da s 1. 1. 1987 povsem preneha z
delom.
Za uresničitev predlogov o združitvi otorinolaringoloških,
okulističnih, dermatoloških in pulmoloških oddelkov v Kopru,
Novi Gorici, Novem mestu in Murski Soboti ni pripravljenosti.
Ugotavljamo, da se na nekaterih območjih zdravstvene
organizacije bolj povezujejo in dogovarjajo o konkretni delitvi
dela na svojem območju in področju. To predvsem velja za
odnose, ki jih vzpostavlja s sosednimi bolnišnicami Splošna
bolnišnica Maribor, deloma tudi Univerzitetni klinični center v
Ljubljani, pa tudi nekateri drugi.
1/3. Uresničevanje vloge univerzitetnih klinik, zavodov in
inšitutov.
NOSILEC NALOGE: Univerzitetna klinike, zavodi in inštituti
V procesu delitve dela je bila opredeljena tudi vloga univerzitetnih klinik, zavodov in inštitutov, usmerjena v programiranje aktivnosti ter ustanovitev razširjenih strokovnih kolegijev,
ki morajo oblikovati, posredovati in preverjati strokovno doktrino ter izvajati strokovni instruktažni nadzor. V okviru Zdravstvene skupnosti Slovenije je bil že v letu 1981 sklenjen
samoupravni sporazum o zdravstvenih storitvah, ki so skupnega pomana za celotno republiko ter z njimi določene medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti za uresničevanje
nalog, ki jih imajo univerzitetne in druge zdravstvene organizacije pri oblikovanju enotne medicinske doktrine ter opravljanju strokovno - instruktažnega nadzora.
V svoji zasnovi je naloga dolgoročne narave. Za njeno
uresničevanje potekajo stalne aktivnosti v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana, posebej pa še v delu razširjenih
strokovnih kolegijev posameznih medicinskih strok. Ker so to
nalogo klinike opravile različno, bo potrebno spodbuditi delo
tistih razširjenih strokovnih kolegijev, ki še ne delujejo dovolj
uspešno. Izvajanje dogovorjenih nalog spremlja Koordinacijski odbor za svobodno menjavo dela pri Zdravstveni skupnosti Slovenije. Naloga se uresničuje in je v teku.
1/4. Reorganizacija zdravstvenih skupnosti in njihovih
strokovnih služb skladno z določili zakona
NOSILEC NALOGE: Občinske zdravstvene skupnosti
Vse zdravstvene samoupravne interesne skupnosti so v
preteklem obdobju prilagodile organizacijo in svoje delovanje
določbam veljavnega zakona. Ugotavljamo le, da se strokovne službe povsod niso organizirale v skladu z zakonskimi
določbami ter v nekaterih občinah še delujejo samostojne
strokovne službe občinskih zdravstvenih skupnosti.
•Vendar pa medobčinske zdravstvene skupnosti niso v celoti
odigrale svoje vloge, ki jim jo nalaga Zakon o zdravstvenem
varstvu zlasti v pogledu kreiranja in vodenja politike medobčinske solidarnosti in svobodne menjave dela s specialistično
in bolnišnično dejavnostjo. Med pripravami predloga za
izdajo Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu so se prav zaradi tega pojavljale tudi pobude,
da bi predlagali drugačno samoupravno organiziranost zdravstvenih skupnosti. Izhajajoč iz ugotovljenega stanja organiziranosti udeležencev v svobodni menjavi dela na področju
zdravstvenega varstva in uresničevanja nalog, ki so po sedanji
ureditvi v pristojnosti medobčinskih zdravstvenih skupnosti je
bila ena od morebitnih rešitev predlagana ukinitev skupnih
organov, kot jih določa 132. člen Zakona o zdravstvenem
varstvu.
Vendar je v razpravah o prvih predlogih za drugačno samoupravno organiziranost, predvsem pa tudi po obravnavi na
Republiškem komiteju za zdravstveno in socialno varstvo
prevladnje mnenje, da je potrebno predhodno temeljito analizirati in oceniti učinkovitost delovanj obstoječe organiziranosti na posameznih območjih v SR Sloveniji, ter na osnovi tega
morebiti pristopiti k drugačni samoupravni organiziranosti.
Po zaključku razprav in ugotovljenem stanju bomo presodili,
ali bomo zakonsko spremenili določbe o samoupravni organiziranosti v zdravstvenih skupnostih.
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1/5. Sklenitev samoupravnega sporazuma o enotnem seznamu zdravstvenih storitev kot meril za uresničevanje svobodne menjave dela
NOSILEC NALOGE: Zdravstvena skupnost Slovenije in
občinske zdravstvene skupnosti v sodelovanju z Zavodom
SRS za zdravstveno varstvo.
Samoupravni sporazum o enotnem seznamu zdravstvenih
storitev in njegovi enotni uporabi v svobodnji manjavi dela je
bil sprejet v Zdravstveni skupnosti Slovenije decembra 1982.
Ta dokument je trenutno v uporabi v vseh zdravstvenih organizacijah v SR Sloveniji. Določen je tudi dveletni rok poizkusne uporabe meril (normativov in standardov), ki jih sporazum vsebuje. V skladu z delovnim načrtom Zdravstvene skupnosti Slovenije je TOZD Inštitut za socialno medicino, organizacijo, družbenoekonomske odnose in informatiko v Zdravstvu pripravil informacijo o prvih rezultatih uresničevanja
samoupravnega sporazuma o enotenm saznamu zdravsvenih
storitev in o njegovi uporabi v svobodni menjavi dela. Po
številnih razpravah so se delegati Zdravstvene skupnosti Slovenije odločili, da se poskusno obdobje podaljša še za dve
leti. V tem času bodo organizirani inštruktažni sestanki po
posameznih področjih. Po ugotovitvi glavnih pomanjkljivosti
in uporabnosti bomo SS tudi ustrezno dopolnili, oz. spremenili.
1/6. Izdelava predloga meril za vrednotenje dela delavcev
v zdravstvu.
NOSILEC NALOGE: 1. Poslovna skupnost za zdravstvo
2. Združenje lekarn Slovenije
3. Zavod SRS za zdravstveno varstvo
Kadrovski normativ, časovni normativ in relativna vrednost
posamične zdravstvene storitve kot merilo za ugotavljanje
neposrednega živega dela delavcev zdravstvenih organizacij,
so kot element cene opredeljeni v Entonem seznamu zdravstvenih storitev. Družbeni dogovor o skupnih osnovah za
oblikovanje in delitev sredstev za osebne dohodke in skupno
porabo (december 1980) predvideva še vrsto drugih strokovnih podlag za vrednotenje dela delavcev glede na zahtevnost,
količino, kvaliteto in gospodarnost opravljenega dela.
Osnutki teh strokovnih podlag so bili dani v razpravo sredi
leta 1982.
V teku je priprava Samoupravnega sporazuma o skupnih
osnovah in merilih za razporejanje čistega dohodka in za
delitev sredstev za osebno in skupno porabo delavcev organizacij združenega dela in delovnih skupnostih s področja
zdravstvene dejavnosti v SR Sloveniji. Nosilec teh aktivnosti je
Republiški odbor sindikata delavcev zdravstva in socialnega
varstva, oziroma Komisija za svobodno menjavo dela in samoupravno sporazumevanje o razporejanju in delitvi dohodka, ki
bo v naslednjih mesecih pripravila predlog samoupravnega
sprazuma, ga posredovala v obravnavo in sprejem podpisnikom. Do zastojev pri sprejemu samoupravnega sporazuma je
prišlo med drugim tudi zaradi potrebne uskladitve nekaterih
določb tega sprazuma z določbami v Zakonu o spremebah in
dopolnitvah zakona o zdravstvenem varstvu (116. 117. in
118. člen Zakona ter 53. člen SaS).
Pri pripravi novega Samoupravnega sporazuma sodelujejo
predstavniki Poslovne skupnosti za zdravstvo, Združenje
lekarn Slovenije in Zavoda SAS za zdravstveno varstvo.
I/7. Izdelava strokovnih podlag za tipizacijo opreme in
potrošnih materialov za dejavnost osnovnega zdravsvenega varstva in skupnih medicinskih služb.
NOSILEC NALOGE: Poslovna skupnost za zdravstvo
Poslovna skupnost za zdravstvo SR Slovenije je izdelala
zasnovo za standarnizacijo opreme v osnovnem zdravstvu in v
skupnih medicinskih službah. Predlogi so že bili v razpravi. V
razpravo so bile strokovne podlage posredovane tudi Zdravsvenemu svetu Zdravstvene skupnosti Slovenije. Medtem
Poslovna skupnost za zdravstvo SR Slovenije nadaljuje s
pripravo strokovnih podlag za bolnišnično dejavnost.
Nosilec naloge je v sodelovanju z Republiških komitejem za
zdravstveno in socialno varstvo, Zdravstveno skupnstjo Slovenije pristopil k sistematični pripravi strokovnih podlag za
bolnišnično dejavnost, da bi v letu 1986 lahko dokončno
izdelali vse strokovne predloge za tipizicijo opreme in potrošnega materiala s področja zdravstvenega varstva.
I/8. Priprava predloga programa razvoja zdravstvenega
varstva do leta 2000.
NOSILEC NALOGE: Zavod SRS za zdravstveno varstvo
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V skladu z dogovorjenimi roki pri celotni aktivnosti za
pripravo dolgoročnih razvojnih planov je bila dosedaj obravnavana Analiza razvojnih možnosti zdravstvenega varstva v
SR Sloveniji do leta 2000, kjer je pri pripravi strokovnih osnov
sodeloval Zavod SRS za zdravstveno varstvo. Po obravnavi
Analize na Republiškem komiteju za zdravstveno in socialno
varstvo in na skupščini Zdravstvene skupnosti Slovenije je bil
sprejet sklep, da se razprava o dokumentu nadaljuje v zdravstvenih organizacijah ter zdravstvenih skupnostih. Zavod SRS
za zdravstveno varstvo bo zbral pripombe in v skladu z rokovnikom nadaljeval z delom pri pripravi dolgoročnega plana
razvoja zdravstvenega varstva v SR Sloveniji v sodelovanju z
Zdravstveno skupnostjo Slovenije in našim komitejem.
1/9. Izdelava metodologije za ugotavljanje prispevka
delavcev v zdravstvu k ustvarjanju narodnega dohodka
NOSILEC NALOGE: Zavod SRS za zdravstveno varstvo
V okviru te naloge, ki ima pripravljene podprograme s 3
pomembnejšimi področji, je dosedaj opravljena 1. faza, oziroma izdelana študija »Odsotnost z dela zaradi bolezni in
poškodb in družbeni proizvod v 10 proizvodnih dejavnostih
na območju SR Slovenije v obdobju 1976-1981«.
Vendar obstajajo ocene, oziroma mnenja, da tako zastavljena naloga ne bo dala odgovorov na to, kakšen je vpliv
prispevka delavcev v zdravstvu k ustvarjanju narodnega
dohodka, temveč bo lahko kvečjemu nakazala na določene
vzročne povezave med zdravstvenimi dogajanji in ekonomskimi gibanji.
Zato bi bilo potrebno nalogo nadaljevati v smeri oblikovanja
meril za ugotavljanje prispevka delavcev v zdravstvu k ustvarjanju narodnega dohodka.
11/1. Sprejem družbenega dogovora o natančnejših merilih
za organiziranje zdravstvenih organizacij, kot jih nalaga 61.
člen zakona o zdravstvenem varstvu.
NOSILEC NALOGE: Republiški oObor sindikata delavcev
zdravstva in socialnega varstva
Naloga je bila realizirana. Družbeni dogovor je bil sprejet v
1. četrtletju leta 1985 in je objavljen v Uradnem listu SRS, št. 9/
85.
Oblikoval se bo Odbor za spremljanje Družbenega dogovora, ki bo spremljal izvajanje družbenega dogovora v zdravstvenih organizacijah.
11/2. Sprejem samoupravnega sporazuma o združitvi
zdravstvenih organizacij v Poslovno skupnost za zdravstvo
Slovenije
NOSILEC NALOGE: Poslovna skupnost za zdravstvo
Naloga je v celoti uresničena.
11/3. Sprejem samoupravnega sporazuma o ustanovitvi
skupnosti za medsebojno poslovno in plansko sodelovanje
organizacij, ki opravljajo naloge v zvezi s proizvodnjo, prometom in preskrbo z zdravili in sanitetnim materialom.
NOSILEC NALOGE: Združenje lekarn Slovenije
Naloga v zvezi z ustanovitvijo skupnosti za medsebojno
poslovno in plansko sodelovanje organizacij, ki opravljajo
naloge v zvezi s proizvodnjo, prometom in preskrbo z zdravili
ni.uresničena, ker ni prišlo do sporazuma med proizvajalci
zdravil ter delovnimi organizacijami, ki opravljajo promet in
preskrbo z zdravili in sanitetnim materialom. Proizvajalci
zdravil so zavrnili vključevanje v skupnost iz razloga, da lahko
Poslovna skupnost odigrava svojo vlogo le v primerih, če je
organizirana za področje celotne Jugoslavije; v tem smislu se
tudi pripravljajo na tovrstno sodelovanje.
Potekajo pa tudi priprave na medsebojno plansko sodelovanje med veledrogerijami kot distributerskimi organizacijami
in med lekarniškimi organizacijami, pooblaščenimi za oskrbo
z zdravili.
Zato ocenjujemo, da ta naloga ne bo uresničena tako, kot je
bila zastavljena in bo do ustreznega sodelovanja prišlo postopoma.
11/4. Uskladitev samoupravnih splošnih aktov zdravstvenih in drugih delovnih organizacij z zakonom o zdravstvenem varstvu
NOSILEC NALOGE: zdravstvene delovne organizacije
Usklajevanje samoupravnih splošnih aktov zdravstvenih in
drugih delovnih organizacij z Zakonom o zdravstvenem varstvu je bilo v največji meri izvedeno že v zakonsko določenem
roku.
Povečana aktivnost na tem področju se bo pričela, ko bo
Skupščina SRS začela z obravnavo predloga za izdajo Zakona
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o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu, predvsem glede na 116., 117. in 118. člen.
11/5. Strokovno, dohodkovno in samoupravno povezovanje
med določenimi univerzitetnimi zdravstvenimi delovnimi organizacijami
NOSILEC NALOGE: zainteresirane institucije
a) Strokovno povezovanje Onkološkega inštituta in Zavoda
SRS za transfuzijo krvi z Univerzitetnim kliničnim centrom je
stalna naloga, ki se uresničuje in pri kateri zaznavamo nekatere dobre rezultate.
V pogledu dohodkovnega in samoupravnega povezovanja
navedenih treh institucij pa se naloga ne uresničuje in ocenjujemo, da je razpoloženje delavcev Onkološkega inštituta ter
Zavoda SRS za transfuzijo krvi v sedanjem obdobju tako, da
ta naloga tudi v bližnji prihodnosti ne bo realizirana.
V Zavodu SRS za transfuzijo krvi je bil pripravljen referendum v mesecu maju 1984, na katerem so se delavci z veliko
večino odločili proti samoupravnem in dohodkovnem povezovanju z Univerzitetnim kliničnim centrom.
V Onkološkem inštitutu je bilo organiziranih več razgovorov
v zvezi z uresničevanjem te naloge, vendar ocenjujemo, da ni
niti najmanjšega upanja, da bi eventualni referendum že po
dveh neuspešnih bil v tem trenutku uspešen.
Delavci v vseh TOZD Univerzitetnega kliničnega centra so
se z referendumom opredelili za samoupravno in dohodkovno povezovanje z Onkološkim inštitutom in Zavodom SRS
za transfuzijo krvi.
Eden glavnih vzrokov za neuspele referendume o združitvi
Onkološkega inštituta in Zavoda za transfuzijo krvi z Univerzitetnim kliničnim centrom, je v tem, da so delavci Onkološkega
inštituta in'Zavoda za transfuzijo krvi sorazmerno bolje nagrajeni kot zaposleni v Univerzitetnem kliničnem centru. Aktivnosti v zvezi z dohodkovnim in samoupravnim povezovanjem
Onkološkega inštituta in Zavoda za transfuzijo krvi z Univerzitetnim kliničnim centrom moramo nadaljevati.
K temu, da bi jo uspešneje uresničili, bi lahko v določeni
meri prispevalo tudi vključevanje družbenopolitičnih organizacij občine Center in mesta Ljubljane v razreševanje odprtih
vprašanj, ki pri tem nastajajo.
b) Samoupravna preobrazba Zavoda za zdravstveno varstvo SRS v Univerzitetni zavod za zdravstveno in socialno
varstvo je v zaključni fazi.
Na Republiškem komiteju za zdravstveno in socialno varstvo smo organizirali vrsto sestankov in razgovorov v zvezi z
uresničevanjem drugega dela naloge v tej točki, ki govori o
integraciji Zavoda za varstvo pri delu SRS z inštitutom UKC za
medicino dela, prometa in športa, Higienskim inštitutom
Medicinske fakultete ter Zavodom za socialno medicino in
higieno Ljubljana. Na osnovi tega ocenjujemo, da bi lahko v
naslednjem obdobju prišlo do integracije Univerzitetnega
zavoda za zdravstveno in socialno varstvo z Zavodom za
socialno medicino in higieno v Ljubljani; kar pa zadeva integracijo z ostalimi institucijami, so mnenja zelo različna in
nasprotujoča, pripravljenost za integracijo pa pri teh organizacijah majhna. Zato ocenjujemo, da naloga v tem delu ne bo
uresničena.
c) Med Medicinsko fakulteto in UKC teče medsebojno
sodelovanje v smeri razširjenega sodelovanja, uskladitve
dohodkovne povezanosti in uporabe prostorov, zagotovitve
financiranja celotnega pedagoškega dela ter spodbujanje
take organizacije klinik, ki bo zagotovila enakopravno izvajanje pouka v odnosu do vseh klinik in nalog.
č) Medicinska fakulteta in Univerzitetni klinični center sta
sprejela Samoupravni sporazum o temeljih medsebojnega
sodelovanja, kjer so opredeljena temeljna načela medsebojnega sodelovanja pri organiziranju ter opravljanju vzgojnoizobraževalnega, strokovnega in znanstvenoraziskovalnega
dela, kot tudi urejanja delovnih razmerij delavcev, ki so hkrati
v delovnem razmerju v Univerzitetnem kliničnem centru ter na
Medicinski fakulteti in možnost organiziranja posameznih
skupnih služb.
Pri realizaciji skupno dogovorjenih usmeritev nastopajo
določene težave, saj je v praksi sodelovanje v pedagoškem
procesu vse preveč odvisno od osebne prizadevnosti ter iniciative posameznih udeležencev. Kljub temu je bilo mogoče
pedagoške naloge, oziroma izvajanje pouka zagotoviti, tako
da zaradi nerazumevanja pedagoški proces ni bil nikoli prekinjen.
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Na podlagi Samoupravnega sporazuma o temeljih medsebojnega sodelovanja je s posebnim samoupravnim sporazumom posebej urejeno opravljanje strokovne dejavnosti inštitutov za mikrobiologijo, patologijo in sodno medicino za
potrebe Univerzitetnega kliničnega centra. Ocenjujemo, da se
na osnovi tega akta resnično izvaja in krepi medsebojno
sodelovanje ter omogoča izvajanje najzahtevnejših diagnostičnih preiskav, oziroma zdravstvenih storitev, ki so nujne za
ustrezno zdravljenje najtežjih bolnikov.
Izdelava in sprejem posameznih sporazumov in dogovorov,
ki izhajajo iz temeljnih opredelitev bi lahko bila vzpodbuda za
sistematičnejše uresničevanje medsebojnih odnosov in zato,
da bi pedagoške naloge postale normalna in enakopravna
sestavina aktivnosti UKC in ne več dodatna obveznost posameznih njegovih delavcev.
11/6. Izdelava ekonomske in medicirisko-tehnološke analize kot podlaga za organizacijske, tehnološke in druge
osnove nadaljnjega dograjevanja delitve dela
NOSILEC NALOGE: Klinični center v Ljubljani
Strokovne službe Univerzitetnega kliničnega centra so v
obdobju po sprejetju akcijskega programa skupno s komisijo
Univerzitetnega kliničnega centra za razvoj pripravile nekatere analize, na osnovi katerih je potekala razprava o samoupravni preobrazbi Univerzitetnega kliničnega centra. S sejo
delavskega sveta koncem leta 1981 je bila zaključena razprava in sprejeta ocena, da obstoječa organiziranost Univerzitetnega kliničnega centra omogoča še nadaljnje poglabljanje
samoupravnih in družbenoekonomskih odnosov.
Nadaljnje analize so bile usmerjene na področje urejanja
odnosov med Univerzitetnim kliničnim centrom in drugimi
izvajalskimi organizacijami v zdravstvu. S samoupravnimi
sporazumi o delitvi dela na področju zdravstva v SR Sloveniji
so bile podane osnove za delitev dela. Z analizami odnosov in
možnosti, na osnovi katerih so bili sklenjeni samoupravni
sporazumi o delitvi dela z Zasavskim zdravstvenim centrom
ter Zdravstvenim centrom Gorenjske pa so bile podrobneje
konkretizirane določbe iz tega samoupravnega sporazuma.
Posebej delovna skupina, sestavljena iz predstavnikov Zdravstvenega doma Ljubljana in Univerzitetnega kliničnega centra
pa je v letih 1982-1983 pripravila strokovne podlage za vertikalno razmejitev dela med Univerzitetnim kliničnim centrom
in Zdravstvenim domom Ljubljana. Sporazum je bil podpisan
konec leta 1983 in v njem upoštevane strokovne osnove, ki jih
je pripravila posebna delovna skupina. Učinki, teh sporazumov so analizirani v gradivih za pripravo novega srednjeročnega plana in bodo vplivali na usmeritve za naslednje srednjeročno obdobje.
Istočasno pa že drugo leto teče v Univerzitetnem kliničnem
centru raziskovalna naloga »Racionalna diagnostika«, ki naj
bi omogočila ustreznejše organizacijske in medicinsko-tehnološke rešitve na področju delitve dela med TOZD Univerzitetnega kliničnega centra.
Ocenjujemo, da je bila z navedeno aktivnostjo naloga v
precejšnji meri uresničena. Tudi v naslednjih letih bodo aktivnosti v Univerzitetnem kliničnem centru usmerjene v proučevanje možnosti nadaljnjih organizacijskih sprememb, na
osnovi ustreznih medicinsko-tehnoloških spoznanj.
111/1. Uskladitev in sprejem programskih zasnov za oblikovanje vzgojno izobraževalnih programov na vseh stopnjah
NOSILEC NALOGE: Strokovni svet Posebne izobraževalne skupnosti za zdravstveno varstvo
Programsko zasnovo za oblikovanje vzgojno izobraževalnih
programov na vseh stopnjah izobraževanja je skupščina izobraževalne skupnosti za zdravstveno usmeritev sprejela na
5. seji dne 10. 5. 1983. Opravljene so bile potrebne dopolnitve
programskih zasnov pri oblikovanju vzgojnoizobraževalnih
programov.
lil/2. Izdelava programov pripravništva za srednjo, višjo
in visoko stopnjo izobrazbe zravstvene usmeritve
NOSILEC NALOGE:
a) Medicinska fakulteta za poklice zdravnik, zobozdravnik in zdravstvene sodelavce visoke stopnje izobrazbe za
delo na področju zdravstvenega varstva
b) FNT - odsek za farmacijo za poklic dipl. ing. farmacije
in zdravstvene sodelavce visoke stopnje izobrazbe za delo
na področju farmacije
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c) Višja šola za zdravstvene delavce za zdravstven.,
poklice z višjo izobrazbo
d) Srednje zdravstvene šoie za poklice srednje st■
izobrazbe
Programi pripravništva so pripravljeni za vse stopnje izo
brazbe in se sprejemajo postopno. Sprejeti so bili programi za
III. stopnjo in V. stopnjo izobraževanja. Za višjo in visoko
stopnjo izobrazbe pa so programi v razpravi in bodo sprejet*
do konca leta 1985.
Sprejeti in potrjeni so tudi vsi opisi poklicev na vseh stopnjah izobraževanja razen za poklic socioterapevt.
111/3. Izdelava programov specializacij za delavce z
visoko izobrazbo na področju zdravstvenega varstva
NOSILEC NALOGE: a) Medicinska fakulteta za poklice
zdravnik, zobozdravnik in zdravstvene sodelavce visoke
stopnje izobrazbe za delo na področju zdravstvenega .
stva
b) FNT - odsek za farmacijo za poklic dipl. ing. farmacij«
in zdravstvene sodelavce visoke stopnje izobrazbe za etek.
na področju farmacije
Priprava programov specialiczacij kljub obsežnemu materialu poteka tekoče. Izobraževalna skupnost je v programskih
zasnovah sprejela 82 specializacij na visoki stopnji izobraževanja, in to 42 temeljnih ter 40 usmerjenih specializacij.
Opisi poklicev specialistov se pripravljajo in postopno sprejemajo na strokovnem svetu. Sprejetih je že 29 opisov. Pripravljeni so vsi osnutki programov specializacij, razen za
področje interne medicine. Osnutki bodo objavljeni v posebni
št. revije »Novis« predvidoma v mesecu juniju 1985.
111/4. Izdelava programov pripravništva in strokovnih ijpitov za poklice v zdravstvu, ki ne opravljajo zdravstvenih
storitev.
NOSILEC NALOGE: Poslovna skupnost za zdravstvo
Samoupravni sporazum o skupnih osnovah o pripravnikih v
zdravstvu, ki ne opravljajo zdravstvenih storitev so zdravstvene organizacije združenega dela v SR Sloveniji jele. Večina zdravstvenih organizacij združermga'6'ete
je s o
samoupravne splošne akte tuc!l ■
-M-s:i ; nim sporazumom in v sklad.u z r •••.• . va .; j
delavce v zdravstvu, ki ne opravljajo zdravstven:
Svet Poslovne skupnosti za zc!' ■ . tvo pa je tur.'.I
strokovno izpitno komisijo.
111/5. Določitev kriterijev za učne
NOSILEC NALOGE: izobraževalne organizacije 1 zdravstvu in posebni izobraževalni skupnosti za področji zdravstva in farmacije
Kriteriji za izvajanje delovne prakse in praktičnega dela so
za izobraževanje na srednji stopnji opredeljeni, za izobraževanje na višji in visoki stopnji pa so kriteriji glede na potrjene
vzgojno-izobraževalne programe v pripravi.
111/6. Priprava predloga za oblikovanje skupin učenca i;
študentov pri vajah in praktičnem delu v zdravstvenih o
nizacijah
NOSILEC NALOGE: posebni izobraževalni skupne;-!;
področji zdravstva in farmacije, izobraževalne organizacij«:
na področju zdravstva in farmacije
Dopolnitve enotnih standardov in normativov, ki so speci
fični za izvajanje praktičnega pouka v zdravstveni usmeritvi,
so sprejeti in še tudi v celoti uveljavljajo. Kriteriji za izvajanja
delovne prakse in praktičnega dela na višji in visoki stopnji ca
so še v razpravi.
IH/7. Uveljavitev kadrovske politike učnega osebja v
visoko in višješolskih izobraževalnih organizacijah
NOSILEC NALOGE: Medicinska fakulteta
Medicinska fakulteta izvaja to nalogo kot stalno; za določene predmete in katedre, ki so slabše zasedene, so vzposta
vili sodelovanje s strokovnjaki tudi drugih institucij. Skienjsn
je tudi Samoupravni sporazum z Zdravstvenim domom Ljubljana glede izvajanja prakse, specializacij in mentorstva.
HI/8. Aktivnost v zvezi z uresničevanjem usmerjenega
izobraževanja na Medicinski fakulteti
NOSILEC NALOGE: Medicinska fakulteta
Medicinska fakulteta se je v preteklem obdobju aktivno
vključila v delo pri uveljavljanju usmerjenega izobraževanja.
Pripravljeni opisi poklicev, programi pripravništva in specializacij in predvsem priprava vzgojno izobraževalnih programov
na visoki stopnji izobraževanja so poleg drugih obveznosti
dokaz obsežnih nalog, katere so opravili delavci Medicinske
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fakultete. Vzgojno izobraževalni programi za poklic zdravnik
in zobozdravnik so bili dani v razpravo in so sprejeti. Predlog
o podaljšanju študija na Medicinski fakulteti iz 5 na 6 let pa je
še v razpravi. Z ozirom na določbe Zakona o usmerjenem
izobraževanju pa je vprašljivo podaljšanje študija. Menimo, da
bi morala Medicinska fakulteta predvsem opredeliti vsebino
programov, ki naj bi bili vezani na podaljšanje študija.
IV/1. Krepitev in usposobitev osnovne zdravstvene dejavnosti v procesu prestrukturiranja celovite zdravstvene dejavnosti
NOSILEC NALOGE: občinske in medobčinske zdravstvene
skupnosti, zdravstvene organizacije, univerzitetne klinike,
zavodi in inštituti
Na področju krepitve in usposobitve osnovne zdravstvene
dejavnosti se kažejo določeni premiki v smeri hitrejšega razvoja osnovne zdravstvene dejavnosti, kjer pa beležimo predvsem količinske premike, npr. s hitrejšim zaposlovanjem
zdravnikov v osnovni zdravstveni dejavnosti, manj pa v vsebini njenega delovanja. Nekateri konkretni podatki o strukturi
izdatkov zdravstvenih skupnosti za zdravstvene storitve pričajo o tem, da se v obdobju 1981-1983 povečuje delež sredstev za osnovno zdravstveno dejavnost, zmanjšuje pa delež
sredstev za bolnišnične dejavnosti. O tem pričajo tudi
podatki, da je bilo v prvih 9 mesecih leta 1984 v bolnišnični
zdravstveni dejavnosti v Sloveniji 3.000.524 bolniško oskrbnih
dni, kar predstavlja v primerjavi z enakim obdobjem leta 1983
cca 1,7% manj; v istem obdobju se je tudi število hospitaliziranih zmanjšalo za 1,1% ter število bolniških postelj za 0,4%.
Prepočasi pa poteka usposabljanje in krepitev osnovne
zdravstvene dejavnosti za naloge, ki naj bi jih imela v celotnem sistemu zdravstvenih dejavnosti. To se kaže v prepočasnem uveljavljanju zdravljenja in nege bolnikov na domu, pa
tudi pri zdravstveni vzgoji in prosveti, ki se prepočasi razvija.
Med osnovno in specialistično, oziroma bolnišnično dejavnostjo še ni ustreznega sodelovanja, ki bi se odrazilo v organiziranju specialističnokonzilirane dejavnosti pri osnovni zdravstveni dejavnosti in dogovarjanju o nadaljnji delitvi dela.
Pri tem je potrebno upoštevati, da vsi ti procesi terjajo v
začetnem obdobju določena finančna sredstva. Učinki teh
procesov pa so vidni v daljšem obdobju.
IV/2. Organiziranje in izvajanje zdravljenja in zdravstvene
nege bolnikov na domu
NOSILEC NALOGE: zdravstvene organizacije
Pri zdravljenju in negi bolnikov na domu ugotavljamo določen razvoj, ki pa je dokaj neenakomeren in glede na kadrovske in druge pogoje prepočasen. Vendar je ob zmanjševanju
bolnišničnih zmogljivosti in ob prizadevanjih za skrajševanje
ležalne dobe prišlo do opaznega zmanjšanja obsega bolnišničnega zdravljenja. Podatki o povprečni ležalni dobi pričajo
o nekaterih rezultatih. Po področjih se je povprečna ležalna
doba v obdobju 1979-1983 skrajšala na področju internistike
za 2%, infektologije za 4%, nevrologije za 1%, psihiatrije za
3%, pediatrije za 4%, kirurgije 1%, okulistike za 1%, otorinolaringologije in ortopedije za 5% ter pulmologije za 3%.
Po regijah je skrajšanje povprečne ležalne dobe največje na
Ravnah na Koroškem - za 5%, v Celju, Kopru in Mariboru za
2%, v Novem mestu, Murski Soboti in Ljubljani za 1%, v
gorenjski regiji pa se ležalna doba ni skrajšala.
IV/3. Akcije in naloge v zvezi z zdravstvenim varstvom
delavcev in razvojem službe medicine dela
NOSILEC NALOGE: zdravstvene in druge delovne organizacije
Naloge v zvezi z razvojem zdravstvenega varstva delavcev in
službe medicine dela, so po svoji naravi stalne in potekajo
zadovoljivo. Od leta 1981, ko smo imeli v SRS 93 specialistov
medicine dela, prometa in športa, se je njihovo število povečalo na 118.
Že več let poteka podiplomski študij medicine dela za
medicinske sestre, višje medicinske sestre in zdravnike. Tako
je v letu 1984 opravilo enosemestraini podiplomski študij 34
medicinskih sester, dvosemestralni študij 31 višjih medicinskih sester ter bilo v šolskem letu 1983/84 vpisanih 38 slušateljev - zdravnikov na dvosemestralni podiplomski študij, ki ga
bodo predvidoma letos tudi zaključili. Vzporedno s tem se
povečuje obseg dela na področju medicine dela. Ugotavljamo, da se je število obiskov v službi medicine dela v letih
1981-1983 povečalo za 6%. Na osnovi podatkov ugotavljamo,
da je obseg odsotnosti z dela zaradi nezgod pri delu v upada42

nju. Lahko sklepamo, da je to posledica boljšega varstva pri
delu s tem povezanega zdravstvenega varstva delavcev.
Vendar je potrebno ugotoviti, da so se v sedanji ekonomski
situaciji možnosti organizacij združenega dela izpolnjevanja
obveznosti do medicine dela zmanjšale.
IV/4. Izdelava podrobnega programa razvoja učinkovite
in sodobne higiensko-epidemiološke dejavnosti
NOSILEC NALOGE: Zavod SRS za zdravstveno varstvo
Naloga je izvedena. Program razvoja učinkovite in sodobne
higiensko-epidemiološke dejavnosti je sestavina dveh gradiv,
ki sta namenjeni delovanju in organizaciji higiensko-epidemiološke dejavnosti v rednih in izrednih razmerah, kot tudi
sestavina Analize razvojnih možnosti zdravstvenega varstva
do leta 2000.
IV/5. Spremljanje, dopolnjevanje in usklajevanje plana
kadrov
NOSILEC NALOGE: zdravstvene organizacije
Naloga je stalna. V preteklih letih so bili v zdravstvenih
organizacijah sicer pripravljeni plani kadrov, ob spremenjenih
normativih pa jih je bilo potrebno ponovno uskladiti. V zdravstvenih organizacijah to nalogo sicer uresničujejo, vendar
medsebojno usklajevanje planov kadrov na posameznih
območjih ter širše sporazumevanje v posebni izobraževalni
skupnosti še ne poteka zadovoljivo. Vprašljiva je namreč
realnost planiranja kadrov. V zvezi s to nalogo je Republiški
komite za zdravstveno in socialno varstvo opozoril vse zdravstvene organizacije na potrebno realnost pri planiranju zaposlovanja in s tem v zvezi tudi na prevelik obseg novega
zaposlovanja v danih pogojih.
IV/6. Razvoj, vzpostavitev in učvrstitev enotnega, racionalnega in učinkovitega zdravstveno-informacijskega sistema
NOSILEC NALOGE: Zavod SRS za zdravstveno varstvo
Naloga se uresničuje s projektnim pristopom, ki temelji na
naslednjih projektih:
1. Računalniško podprt zdravstvenoinformacijski sistem v
SR Sloveniji,
2. Nova zdravstvena izkaznica,
3. Datoteka izvajalcev zdravstvenega varstva v SR Sloveniji,
4. Datoteka uporabnikov na področju zdravstvenega varstva,
5. Enotni sistem obrazcev za uporabo na področju zdravstvenega varstva
6. Spremljanje porabe in predpisovanje zdravil.
Vsi zgoraj navedeni projekti tečejo, oziroma se nahajajo v
zaključni fazi. Ugotoviti pa je treba, da povzroča velike težave
pri uresničevanju zgoraj navedenih projektov dejstvo, da
občinske zdravstvene skupnosti samoupravnega sporazuma
o skupnih osnovah zdravstvenoinformacijskega sistema ne
uresničujejo in se pri Zdravstveni skupnosti Slovenije v ta
namen sredstva ne združujejo. To dejstvo močno otežkoča
organizacijo in izvajanje del na večini prej omenjenih projektov in onemogoča predvideno dinamiko uresničevanja posameznih faz projekta.
Projekt Računalniško podprt zdravstvenoinformacijski
sistem na območju SR Slovenije je v zadnji fazi. Analitični del
projekta je opravljen, sedaj je v pripravi predlog za spremembe obstoječega zdravstvenoinformacijskega sistema in
za postopek vzpostavitve novega sistema. Izdelani sta dve
publikaciji, ki izkazujeta dosedaj opravljeno delo. Nekatere
izmed zdravstvenih organizacij, ki so pristopile k samoupravnemu sporazumu o izdelavi tega projekta, izpolnjujejo obveznosti iz tega sporazuma le deloma ali pa tudi ne, kar povzroča
pri organiziranju in izvajanju del projekta dodatne težave. Ne
glede na to pa so se nekatere nove metode, ki izhajajo iz
dosedanjih del na projektu, že pričele uveljavljati v praksi.
Delo na projektu bo predvidoma zaključeno do konca letošnjega leta in glede na postavljene roke kasni.
Projekt za izdajo nove zdravstvene izkaznice je izdelan in ga
je programski svet odobril in sprejel. Projekt predvideva
nabavo celotne potrebne opreme za izdajo novih zdravstvenih
izkaznic vsem uporabnikom v SR Sloveniji, ki jo je treba
nabaviti v tujini, oziroma del opreme najeti za določen čas.
Potrebna oprema je s projektom do potankosti opredeljena.
Vendar doslej Zavodu za zdravstveno varstvo kljub prizadevanjem preko SISEOT, IRIS in Zdravstvene skupnosti Slovenije
niso bila zagotovljena potrebna devizna in dinarska sredstva
za nakup, oziroma najem. Prav tako niso bila zagotovljena
priloga poročevalca

potrebna devizna sredstva za nabavo opreme za izdelavo
plastičnih kartic (laminatorja) preko AERO Celja. Poleg problema zagotovitve deviznih sredstev za opremo se pri uvajanju projekta pojavljajo različni strokovni problemi, ki bodo
tekom letošnjega leta terjali temeljito preučitev in dokončno
odločitev o realizaciji projekta.
Projekt Datoteka zdravstvenih delovnih organizacij je izdelan in že dostavljen vsem zdravstvenim organizacijam v SR
Sloveniji. Projekt uporabljajo na območju SR Slovenije v vseh
zdravstvenih delovnih organizacijah. 2 njim je dosežena enotnost označevanja samoupravne in strokovne organiziranosti
zdravstva z vsemi notranjimi enotami do ambulante. Projekt je
tudi predvideval in je osnova za izdelavo kartice izvajalcev, t. j.
zdravstvenih delovnih organizacij, s katerih se prenašajo
podatki na listine sočasno s podatki uporabnika iz zdravstvene izkaznice.
Od vseh z Navodilom o novi zdravstveni izkaznici predvidenih listin za uresničevanje pravic do zdravstvenega varstva
smo izdelali, zagotovili tiskanje in so že v uporabi v vsej SR
Sloveniji napotnica za specialista, za bolnišnico, interna
napotnica, poročilo o zdravstveni opravičenosti z dela, obračunski list. V postopku je priprava obrazca Naročilnica prevoza z reševalnim avtomobilom in obrazca Prijave uporabnika
(M1, M2 in M3), v sodelovanju z drugimi SIS družbenih dejavnosti, ki bodo oblikovali, skupno banko uporabnikov. Vsi
obrazci so izdelani tako, da je mogoče nanje prenašati
podatke o uporabniku in ZDO iz kartic uporabnikov (zdravstvena izkaznica) in izvajalcev. Delo na projektu »Spremljanje,
uporaba in predpisovanje zdravil« poteka po načrtu.
IV/7. Koordiniranje dela pri oblikovanju ponudb zdravstvenih in drugih z zdravstvom povezanih storitev v tujini
NOSILEC NALOGE: Republiški komite za zdravstveno in
socialno varstvo.
Uresničevanje te naloge je dolgoročne narave. V zvezi z
njeno uresničitvijo pa je v zadnjih dveh letih Republiški
komite za zdravstveno in socialno varstvo vodil naslednje
akcije: Na svoji 14. seji dne 5. 7. 1983 je v sodelovanju z
ZAMTES-om sprejel program v zvezi z enotnejšo ponudbo

slovenskih zdravstvenih in drugih z zdravstvom povezanih
delovnih organizacij v nastopanju na tujih trgih.
Na skupni seji Republiškega komiteja za zdravstveno in
socialno varstvo in Odbora XVII. enote SISEOT-a pa smo
razpravljali o ukrepih za racionalizacijo uvoza medicinske
opreme, sanitetnega in potrošnega materiala.
Sprejeti sklepi na obeh sejah se uresničujejo in vidni so tudi
konkretni rezultati. Devizni priliv (2,6 mio dolarjev) za opravljene zdravstvene in druge storitve v letu 1984 se je več kot
podvojil v primerjavi z letom 1982. Pri tem odigravata pomembno vlogo Univerzitetni klinični center in Zavod za rehabilitacijo invalidov v Ljubljani.
Tudi prizadevanja v smeri zmanjševanja uvoza dajejo že
prve rezultate, saj lahko ocenimo, da je bilo v zadnjih dveh
letih osvojenih najmanj 100 proizvodov, ki smo jih poprej
uvažali, sedaj pa jih proizvajamo doma.
Republiški komite je bil nosilec izdaje posebne publikacije
za dežele v razvoju, ki prikazuje možnosti slovenskega zdravstva, zdravilišč in farmacevtske industrije ter gradbeništva v
skupnem nastopu na tujih trgih. Omenjena publikacija je izšla
v septembru 1984.
Pomembni premiki so tudi pri organiziranosti zdravstva in
predstavitvi naše ponudbe navzven, tudi ko gre za koriščenje
zdravstvenih storitev s strani tujih državljanov. Univerzitetni
klinični center ima v ta namen organizirano posebno službo,
ki organizira vse potrebno v zvezi z zdravstvom tujih državljanov v Univerzitetnem kliničnem centru.
Z aktivnostjo Republiškega komiteja za zdravstveno in socialno varstvo so povečane in razširjene razne oblike predvsem
strokovnega sodelovanja na področju delovne skupnosti
Alpe-Adria. Z obiski visokih državnih predstavnikov s
področja zdravstva v SR Sloveniji pa so bile sklenjene
pomembne komercialne pogodbe za izvoz zdravstvenih storitev, domače medicinske in druge opreme (na primer izvoz v
Kubo ortopedskih pripomočkov in zdravstvenih storitev s
strani ZRI Ljubljana, reševalnih avtomobilov iz Cimosa, elektronskih tehtnic iz Tehtnice Železniki; izvoz v Iran ortopedskih
pripomočkov - ZRI; razgovori z državnimi predstavniki Kitajske o možnem izvozu proizvodov farmacevtske industrije) itd.

REPUBLIŠKI KOMITE ZA ZDRA VSTVENO
IN SOCIALNO VARSTVO

DOPOLNJENO POROČILO
o izvajanju programa aktivnosti za uresničevanje
aktualnih nalog na področju zdravstvenega varstva
Republiški komite za zdravstveno in socialno varstvo je v
sodelovanju z nosilci posameznih nalog pripravil Poročilo o
izvajanju programa aktivnosti za uresničevanje aktualnih
nalog na področju zdravstvenega varstva in ga posredoval v
obravnavo skupini delegatov za spremljanje uresničevanja
zdravstvenega varstva v SR Sloveniji Skupščine SRS. Glede
na pripombe v razpravi ob tem poročilu 20. decembra 1984 je
Republiški komite za zdravstveno in socialno varstvo dopolnil
poročilo, upoštevaje tudi dopolnitve, ki so bile potrebne
zaradi nadaljevanja izvajanja posameznih nalog. Ob ponovni
obravnavi dopolnjenega poročila 6. junija 1985 je Skupščina
delegatov za spremljanje uresničevanja zdravstvenega varstva v SR Sloveniji ocenila, da niso bile v celoti upoštevane
vse pripombe. Obenem je sprejela tudi določene pripombe,
oziroma predloge za dopolnitev posameznih nalog. Ker je bila
skupina delegatov mnenja, da ni smotrno ponovno dopolnjevati poročila, je sprejela usmeritev, naj v uvodu, oziroma
obrazložitvi k poročilu upoštevamo pripombe, dane v obeh
obravnavah poročila. V skladu s tem v zvezi z uresničevanjem
posameznih nalog posredujemo naslednje dopolnitve:
K 1/1 SPREMEMBA ZAKONA O ZDRAVSTVENEM VARSTVU
IN SPREMEMBA SAMOUPRAVNEGA SPORAZUMA O PRAVIpriloga poročevalca

CAH IN OBVEZNOSTIH UPORABNIKOV DO ZDRAVSTVENEGA
VARSTVA
Ob ponovnem preverjanju uresničitve prenosa nekaterih
obveznosti na področju zdravstva na OZD v Zdravstveni skupnosti Slovenije ugotavljamo, da je bil prenos financiranja
nadomestil OD pri začasni odsotnosti z dela zaradi bolezni in
zdravstvenega varstva ob poškodbah pri delu in poklicnih
boleznih izvršen povsod, razen v naslednjih medobčinskih
območjih:
- Celje, občinska zdravstvena skupnost Sevnica;
- Koper, občinska zdravstvena skupnost Izola, kjer je bil
izvršen samo prenos financiranja nadomestil;
- Kranj, kjer so na združeno delo prenesli samo nadomestila osebnih dohodkov zaradi začasne odsotnosti z dela pri
poškodbah pri delu in poklicnih boleznih. Financiranja zdravljenja pri poklicnih boleznih in poškodbah pri delu niso
prenesli na organizacije združenega dela, imajo pa prenos
financiranja nadomestil predviden kot alternativni predlog za
srednjeročno obdobje 1986-1990;
- Ljubljana, 5 občinskih zdravstvenih skupnosti in
- Novo mesto, občinska zdravstvena skupnost Trbovlje.
Z oziram na stališče, da je potrebno preučiti sprejete reši43

tve, oziroma dograditi načine njihovega izvajanja pa ugotavljamo, da je celovito oceno uresničevanja ciljev, ki smo jih
želeli s temi določbami Zakona ter na njihovi podlagi z izpeljavo v samoupravnih sporazumih, potrebna natančnejša analiza. Le-ta še ni pripravljena, saj terja preučitev vrste podatkov, informacij in ugotovitev tako iz organizacij združenega
dela, kot tudi zdravstvenih skupnosti in zdravstvenih organizacij.
Z ustreznimi podatki opremljeno poročilo o uresničevanju
navedene zakonske in samoupravne regulative bo zato posredovano naknadno.
K 1/2 SAMOUPRAVNO SPORAZUMEVANJE O KONKRETNI
DELITVI DELA IN USKLADITVI RAZVOJNIH ZMOGLJIVOSTI
NA POSAMEZNIH PODROČJIH
Pri doseganju rezultatov na področju uresničevanja samoupravnega sporazuma o delitvi dela na področju zdravštva so
imela odločilno vlogo prizadevanja zdravstvenih delavcev,
družbenopolitičnih organizacij in drugih družbenih dejavnikov na posameznih območjih. Vidni premiki, do katerih je v
preteklih letih prišlo na področju zdravstva v zvezi z uresničevanjem Samoupravnega sporazuma o delitvi dela, so različni
na posameznih področjih zdravstva, kot tudi po območjih. Pri
razvoju osnovne zdravstvene dejavnosti je prišlo v tem času
do kadrovske okrepitve, kot tudi do kvalitativnih premikov, ki
so se odražali predvsem v postopnem prevzemanju bolnikov v
dispanzersko obravnavo z nekaterimi kroničnimi degenerativnimi obolenji in negi bolnikov v domači oskrbi. Ob prizadevanjih zdravstvenimi delavcev je prišlo tudi v bolnišnični dejavnosti do določenih rezultatov, ki se odražajo v zmanjšanju
števila postelj ob sicer povečanem številu bolnikov in vzporedno s tem skrajšanjem ležalne dobe. Ob tem pa je potrebno
navesti, da tovrstni ugodni premiki kljub zahtevam po zmanjšanju števila postelj niso. prisotni v vseh bolnišnicah, kot
npr. v bolnišnici Topoljščica. Šele v zadnjem času je prišlo do
ustreznih prizadevanj za preusmeritev dejavnosti bolnišnice
in do faze priprave programa preusmeritve dejavnosti v
skladu z delitvijo dela na področju zdravstvenega varstva.
Tudi pri izvajanju konkretne delitve dela v okviru medobčinskih zdravstvenih skupnosti so ponekod nezadovoljivi rezultati.
V zvezi z izvajanjem samoupravnih sporazumov o delitvi
dela na področju zdravstva v SR Sloveniji bo opravljena
podrobnejša analiza, ki bo predstavljala osnovo za nadaljnje
aktivnosti pri uresničitvi teh nalog, kot tudi za nadaljnje
dograjevanje Samoupravnega sporazuma o delitvi dela na
področju zdravstvenega varstva ter za oblikovanje srednjeročnih planskih aktov.
K 1/4 V zvezi z reorganizacijo zdravstvenih skupnostih so
potekale številne razprave v vseh dosedanjih fazah priprave
Zakona o Zdravstvenem varstvu, kot tudi ob obravnavah
Samoupravnega sporazuma o usklajevanju planov občinskih
zdravstvenih skupnostih v obdobju 1986-1990. Po preučitvi
možnih sprememb pri zdravstveni skupnosti Slovenije in
medobčinskih zdravstvenih skupnostih zaradi zagotavljanja
enotnosti sistema zdravstvenega varstva smo pri pripravi
predloga Zakona o zdravstvenem varstvu dopolnili 37. člen
tako, da le-ta posebej poudarja usklajevalno funkcijo Zdravstvene skupnosti Slovenije, oziroma obvezo občinskih zdravstvenih skupnosti za zagotavljanje enotnosti sistema zdravstvenega varstva v Zdravstveni skupnosti Slovenije. Ob tem je
bilo tudi ocenjeno, da ni potrebno posebej spreminjati posameznih določil Zakona o zdravstvenem varstvu, ki opredeljujejo organiziranost zdravstvenih skupnosti.
K I/5 Sklenitev samoupravnega sporazuma o enotnem seznamu zdravstvenih storitev kot meril za uresničevanje svobodne menjave dela je bila opravljena v decembru 1982. Za
podaljšanje poskusne dobe za uporabo enotnega seznama
zdravstvenih storitev za dve leti so se delegati Zdravstvene
skupnosti Slovenije v decembru 1984 odločili predvsem
zaradi skoraj enoletne kasnitve njegovega uvajanja ter spričo
številnih pomanjkljivosti pri njegovi uporabi. Na osnovi informacije o prvih rezultatih uresničevanja samoupravnega sporazuma o enotnem seznamu zdravstvenih storitev je prišlo do'
predlogov za določene poenostavitve, dopolnitve in nove
rešitve v uresničevanju odnosov svobodne menjave dela. V
času podaljšane poskusne dobe bo mogoče sprejeti dokončni dokument, ki bo bolje opredelil vlogo in pomen enotnega
seznama zdravstvenih storitev v novem sistemu.
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K I/7 Poslovna skupnost za zdravstvo pripravlja strokovne
podlage za tipizacijo opreme osnovnega zdravstvenega varstva in skupnih medicinskih služb, ki temeljijo na opredelitvi
minimalnih standardov, ki so v zdravstveni službi potrebni za
nemoten potek zdravljenja bolnikov. Osnutki strokovnih podlag za tipizacijo opreme v osnovnem zdravstvenem varstvu so
že pripravljeni, v razpravi in usklajevanju pa so tudi standardi
opreme za internistične stroke.
K I/8 Priprava predloga programa razvoja zdravstvenega
varstva do leta 2000 poteka v skladu z dogovorjenimi roki za
pripravo dolgoročnih razvojnih planov.
Zavod za zdravstveno varstvo SR Slovenije je po razpravah
o Analizi razvojnih možnosti zdravstvenega varstva v SR Sloveniji do leta 2000 zbral vse pripombe in nadaljuje z delom pri
nalogi.
K I/9 Zavod za zdravstveno varstvo kot nosilec naloge »Izdelava metodologije za ugotavljanje prispevka delavcev v zdravstvu k ustvarjanju narodnega dohodka« je na osnovi prve faze
študije ocenil, da je naloga težko uresničljiva, oziroma bi
lahko predstavljala zbir že obdelanih teoretičnih razmišljanj o
medsebojnih vplivih in neodvisnosti gospodarskega razvoja
in razvoja zdravstvenega varstva kot kazalcev zdravstvenega
stanja. V tem smislu pa naloga ne bi dala rezultatov praktične
vrednosti. Zato Zavod za zdravstveno varstvo v letu 1985 ne
nadaljuje z delom pri nalogi. Ob tem pa ne bo potrebno
preusmerjati v zvezi s to nalogo sredstva in kadre na druga
delovna področja, saj Zavod za preučevanje te naloge ni
posebej angažiral delavcev in v letu 1985 ta naloga ni predmet
svobodne menjave dela z Zdravstveno skupnostjo Slovenije.
K II/5
K a) V dosedanjih prizadevanjih za dohodkovno in samoupravno povezovanje Onkološkega inštituta, Zavoda SR Slovenije za transfuzijo krvi z Univerzitetnim kliničnim centrom
nismo uspeli. Več referendumov za združitev Onkološkega
inštituta in Zavoda za transfuzijo krvi z Univerzitetnim kliničnim centrom ni uspelo, zato bomo s predstavniki Skupine
delegatov za spremljanje uresničevanja zdravstvenega varstva v SR Sloveniji in družbenopolitičnih organizacij z aktivnostjo nadaljevali.
K b) V zvezi s povezovanjem zavodov in inštitutov z Zavodom za zdravstveno varstvo obstojajo odpori. Ugotavljamo
pa, da intenzivneje potekajo aktivnosti za povezovanje Univerzitetnega inštituta za medicino dela, prometa in športa ter
Zavoda SR Slovenije za varstvo pri delu, ki bosta predvidoma
do septembra pripravila prve strokovne podlage z oceno
možnosti za povezovanje obeh inštitucij. Tako kot z ostalimi
nosilci integracije bomo tudi z zavodi in inštituti, ki naj bi se
povezali z Zavodom za varstvo pri delu, organizirali skupni
razgovor, da bi sprejeli dokončne usmeritve za razrešitev teh
vprašanj.
K č) Nekatere nakazane težave in problemi, do katerih
prihaja pri sodelovanju med Medicinsko fakulteto in Univerzitetnim kliničnim centrom v pogledu organiziranja ter opravljanja vzgojnoizobraževalnega, strokovnega in znanstveno raziskovalnga dela, bodo po naši oceni v pretežni meri odpravljene ob nadaljnjih procesih reforme visokega šolstva z
novimi vzgojnoizobraževalnimi programi na področju visokega šolstva. Nekatere težave v medsebojnem sodelovanju se
pri praktičnem izvajanju učnega procesa že opravljajo.
K III/5 V zvezi s potekom naloge »Določitev kriterijev za
učne baze« lahko ugotovimo, da so že sprejeti vzgojno-izobraževalni programi na višji in visoki stopnji, s katerimi so tudi
opredeljeni kriteriji za izobraževanje na teh stopnjah in
pogoji, ki jih morajo izpolnjevati zdravstvene organizacije za
izvajanje učnega procesa.
K IV/2 Razvijanje zdravljenja in nege bolnikov na domu kaže
določene rezultate, ki se odražajo tudi v povečanem deležu
bolnikov, ki se preko osnovne zdravstvene dejavnosti zdravijo
na domu. V primerjavi z letom 1980 se je njihovo število v letu
1984 skoraj podvojilo. Vendar je organizacija nege bolnikov
na domu različna po posameznih regijah. Tako se je na primer
ta dejavnost dobro razvijala v regiji Ravne na Koroškem in
mariborski regiji, v ljubljanski regiji pa ugotavljamo nekatere
kvalitativne premike šele v zadnjih dveh letih.
Z ozirom na potrebno kadrovsko opremljenost zdravstvenih
organizacij za zdravljenje in nego bolnikov na domu pa ugotavljamo, da se je kadrovska opremljenost osnovne zdravstvene
dejavnosti postopno izboljševala, kar odražajo tudi stopnje
priloga poročevalca

zaposlovanja v osnovni zdravstveni dejavnosti. Menimo pa, da
glede na materialne možnosti razvoja zdravstvenega varstva v
naslednjem planskem obdobju ne bo možno zagotoviti
bistveno povečanje števila zaposlenih zaradi razvijanja zdravljenja in nege bolnikov na domu. Nekoliko intenzivnejše
zaposlovanje naj bi bilo po planskih usmeritvah omogočeno
le na deficitarnih področjih in območjih. Zato bi bilo mogoče
zadostiti nekoliko večjim potrebam po zaposlovanju zaradi
razvijanja zdravljenja in nege bolnikov na domu le s selektivnim pristopom pri zaposlovanju kadrov v zdravstvu, upoštevaje tudi možnosti ustreznega nadomeščanja zdravstvenih
delavcev v okviru nadomestnega zaposlovanja. Kratkoročno
bomo morali za organiziranje in izvajanje zdravljenja in zdravstvene nege bolnikov na domu zagotoviti uspešnejše in tesnejše sodelovanje organizacij osnovne zdravstvene dejavnosti z bolnišničnimi organizacijami, kot tudi primerno usposobitev osnovne zdravstvene službe.
Smiselno so usmeritve na področju zaposlovanja v zdravstvu vsebovane v Samoupravnem sporazumu o usklajevanju
planov občinskih zdravstvenih skupnosti v Zdravstveni skupnosti Slovenije v obdobju 1986-1990.
K IV/3 Ker temeljijo v Poročilu vsebovane ocene o delovanju
medicine dela v največji meri na kadrovskih pokazateljih
razvoja tega področja, dopolnjujemo poročilo o vsebini medicine dela.
Razvoj medicine dela v SR Sloveniji ni dosegel načrtovane
razvojne stopnje in zaostaja predvsem zaradi pomanjkljivosti
programov in premalo usklajenih prizadevanj vseh dejavnikov, ki so za razvoj službe medicine dela odgovorni (združeno

delo, zdravstvena služba, samoupravne interesne skupno;,o
inšpekcijske službe). Kljub napredku na kadri:- - .'.t t
področju še vedno ni dovolj usposobljenih zdravnikov -ooo.
alistov medicine dela, višjih medicinskih sester, psihologov
drugih, primanjkuje pa tudi ustreznih prostorov ter opm.r.-v
kot tudi še ni ustrezne organizacije ter delitve dela.
Pomanjkljivo je zastavljena tudi vsebina dela obstoječih
enot medicine dela, prometa in športa, ki so v tem obdobju
večinoma opravljale le preventivne zdravstvene preglede
(predhodne, obdobne in sistematične), niso pa opravljate
prioritetnih nalog v okviru zdravstvene preventive delavcev,
kot npr. sodelovanje pri humanizaciji dela, spremljanje hlgiensko-sanitarnih razmer v OZD, analiza in zdravstvena ocena
delovnih mest, ocenjevanje zdravstvenega stanja skupin na
osnovi preventivnih zdravstvenih pregledov in predlogi za
obvladovanje poškodb, poklicnih bolezni, bolniškega sioteo
in invalidnosti, programiranje zdravstvene rekreacije .
vanje pri oblikovanju delovnega časa, beneficirane
valne dobe, sodelovanje pri zaščitni prehrani, družb o;;
hrani, pomoč OZD pri usmerjanju invalidov na deta in nt-'ki ustrezajo njihovi preostali delovni zmožnosti ipd. Lo ponekod so pričeli z izvajanjem analize in zdravstvene ocene
nalog in opravil.
Zaradi neurejenega financiranja predvsem skupni i
ki naj jih opravlja Univerzitetni inštitut za medicino dela
prometa in športa za vso Slovenijo je omejena tudi roOon
aktivnost na izvajanju teh nalog, kar ima za posledico počasnejši razvoj službe medicine dela, prometa in športa v SR
Sloveniji, s tem vred pa še vedno pomanjkljivo izvajanje zdrav
stvenega varstva delavcev.

POROČILO
skupine delegatov Skupščine SR Slovenije za spremljanje uresničevanja
zdravstvenega varstva v SR Sloveniji k poročilu o izvajanju progrs^ns
uresničevanje aktualnih nalog na področju zdravstvenega varstva
Skupina delegatov za spremljanje
uresničevanja zdravstvenega varstva v
SR Sloveniji je na seji 20. decembra
1984 obravnavala poročilo o izvajanju
programa aktivnosti za uresničevanje
aktualnih nalog na področju zdravstvenega varstva, ki ga je skupini predložil v
obravnavo Republiški komite za zdravstveno in socialno varstvo. Ponovno ga
je - dopolnjenega glede na spremembe,
ki so nastale v tem času - obravnavala
na seji 6. junija 1985.
Spremljanje uresničevanja programa
aktivnosti za uresničevanje aktualnih nalog na področju zdravstvenega varstva,
ki ga je Skupščina SR Slovenije sprejela
ob obravnavi Informacije o uresničevanju zdravstvenega varstva julija 1982, na
podlagi poročil pristojnega upravnega
organa in tudi posameznih nosilcev izvajanja določenih nalog iz programa je bila problematika, s katero se je skupina
delegatov od svoje ustanovitve največ
ukvarjala. Poročilo po mnenju delegatov
sistematično, celovito in obenem konkretno po posameznih nalogah prikazuje uresničevanje programa od 1982. do
1985. leta. Nekatere naloge so bile opravljene, kot na primer sprememba zakona
o zdravstvenem varstvu in sprememba
samoupravnih sporazumov o pravicah in
obveznostih uporabnikov do zdravstvenega varstva, reorganizacija zdravstvenih skupnosti in njihovih strokovnih
služb skladno z določili zakona, sklenitev samoupravnega sporazuma o enotnem seznamu zdravstvenih storitev kot
meril za uresničevanje svobodne menjapriloga poročevalca

ve dela, sprejem samoupravnega sporazuma o združitvi zdravstvenih organizacij v Poslovno skupnost za zdravstvo
Slovenije, uskladitev samoupravnih
splošnih aktov zdravstvenih in drugih
delovnih organizacij z zakonom o zdravstvenem varstvu, uskladitev in sprejem
programskih zasnov za oblikovanje
vzgojnoizobraževalnih programov na
vseh stopnjah, izdelava programov pripravništva za srednjo, višjo in visoko
stopnjo izobrazbe zdravstvene usmeritve, izdelava programov pripravništva in
strokovnih izpitov za poklice v zdravstvu, ki ne opravljajo zdravstvenih storitev, določitev kriterijev za učne baze,
priprava predloga za oblikovanje skupin
učencev in študentov pri vajah in praktičnem delu v zdravstvenih organizacijah, aktivnost v zvezi z uresničevanjem
usmerjenega izobraževanja na Medicinski fakulteti, izdelava podrobnega programa razvoja učinkovite in sodobne higiensko-epidemiološke dejavnosti. Nekatere so v zaključni fazi oziroma poteka
njihovo izvajanje v skladu s sprejetimi
usmeritvami v programu, kar velja za samoupravno sporazumevanje o konkretni
delitvi dela in uskladitvi razvojnih zmogljivosti na posameznih področjih, uresničevanje vloge univerzitetnih klinik, zavodov in inštitutov, izdelavo predloga
meril za vrednotenje dela delavcev v
zdravstvu, izdelavo strokovnih podlag za
tipizacijo opreme in potrošnih materialov za dejavnosti osnovnega zdravstvenega varstva in skupnih medicinskih
služb, priprava predloga programa raz-

voja zdravstvenega varstva cio leta >
izdelavo metodologija za
prispevka delavcev v zdravstvu k
janju narodnega dohodka, sprejem
benega dogovora o natančnejših me:;za organiziranje zdravstvenih .Organizacij, kot jih nalaga 61. člen zakona o
zdravstvenem varstvu, strokovno, do
hodkovno in samoupravno, povezovat1
med določenimi univerzitktnimi. zdravstvenimi delovnimi organizacijami z nekaterimi izjemami, izdelavo program.;-'
specializacij ža delavce z visoko izobrt-:-:
bo na področju zdravstvenega varstvi
uveljavitev kadrovske politike učn-z
osebja v visoko in višješolskih izobražc
valnih organizacijah, krepitev in usposobitev osnovne zdravstvene dejavnosti
procesu prestrukturiranja celovite zdra•- stvene dejavnosti, organiziranje in izdajanje zdravljenja in zdravstvene
bolnikov na domu, akcije in nalo
zvezi z zdravstvenim varstvom delavcev
in razvojem službe medicine dela, spremljanje, dopolnjevanje in usklajevanje
plana kadrov, razvoj, vzpostavitev in učvrstitev enotnega, racionalnega in učin
kovitega zdravstveno-informacijskega s istema, koordiniranje dela pri oblikovanju ponudb zdravstvenih in drugih z
zdravstvom povezanih storitev v tujini.
Za nekatere je bilo tudi ocenjeno, da je
njihovo uresničevanje dolgoročne narave oziroma stalna naloga dejavnikov na
področju zdravstvenega varstva.
Delegati so poudarili, da je potrebno
posebej opredeliti tiste naloge, za katere
se je v tem obdobju tudi zaradi vpliva
45

manjših materialnih možnosti družbe določbami zakona in na njegovi podlagi
z izpeljavo v samoupravnih sporazumih
ugotovilo, da niso uresničljive.
o uresničevanju pravic na področju
Že ob obravnavi poročila v decembru
1984 je skupina delegatov v zvezi s po- zdravstvenega varstva in s kakšnimi prosameznimi točkami predlagala nekatere blemi se srečujejo v tistih občinah, kjer
spremembe in dopolnitve, ki po njenem so se za prenos na organizacije združemnenju v dopolnjenem poročilu še niso nega dela, odločili. Opozorjeno je bilo
v celoti upoštevane. Ker ponovno dopol- namreč, da se število bolezenskih izostankov z dela ne zmanjšuje, saj tudi zanjevanje poročila ne bi bilo smotrno,
skupina predlaga, naj predlagatelj v uvo- radi dogovorjene ravni solidarnosti ordu oziroma obrazložitvi k poročilu upo- ganizacije združenega dela niso motivirane za njihovo zmanjševanje. V razpravi
števa pripombe skupine dane v obeh
obravnavah poročila, poročilo pa naj se je bilo tudi omenjeno prenašanje stroobjavi v skupščinskem Poročevalcu in škov za bolezenske izostanke v ceno
obravnava na sejah zborov ob razpravi o proizvodov, nezainteresiranost za vkljupredlogu zakona o spremembah in do- čevanje delovnih invalidov in delavcev s
polnitvah zakona o zdravstvenem var- spremenjeno delovno zmožnostjo v delovni proces in podobno.
stvu.
Ker v zdravstvenih skupnostih SloveniV razpravi je bil dan predlog, naj Zveza sindikatov Slovenije skupaj z Izvršnim je ponovno preverjajo uresničitev prenosvetom Skupščine SR Slovenije preveri sa nekaterih obveznosti na področju
uresničevanje usmeritev o vaorizaciji zdravstvenega varstva na organizacije
osebnih dohodkov na področju družbe- združenega dela po posameznih občinih dejavnosti, saj podatki iz občin kaže- nah, je potrebno na tej podlagi dobljene
jo, da so se razlike v osebnih dohodkih nove podatke upoštevati v uvodu k porozdravstvenih delavcev še povečale, med- čilu. Opredeliti bi se bilo potrebno tudi
tem ko je bil namen valorizacije pred- do odklonilnih predlogov obrtnikov do
tega prenosa.
vsem usklajevanje le-teh.
K1/2. Samoupravno sporazumevanje o
Člani skupine so bili seznanjeni z razpravo o spremembah sistema solidarno- konkretni delitvi dela in uskladitvi razsti predlaganih na sejah zborov Skupšči- vojnih zmogljivosti na posameznih pone SR Slovenije ob obravnavi osnutka dročjih
V delitvi dela in uskladitvi razvojnih
zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o zdravstvenem varstvu. Predla- zmogljivosti na področju zdravstva so
gano je bilo, naj se zagotovljene pravice bili razen v nekaterih primerih doseženi
na področju zdravstvenega varstva za- pomembni rezultati, ki so po mnenju degotovijo vsem občanom pod enakimi po- legatov plod prizadevanja tako zdravgoji tako, da se preko sistema solidarno- stvenih delavcev kot družbenopolitičnih
sti v Zdravstveni skupnosti Slovenije iz- organizacij in drugih dejavnikov v posapelje ena rizična skupnost oziroma, da meznih občinah. Tem bi bilo potrebno
se zagotavlja 100% raven zagotovljene- posvetiti več pozornosti, saj je bilo v
ga programa. Že v razpravi na sejah zbo- uresničitev teh nalog vloženega veliko
rov je bilo pojasnjeno, da zakonske do- dela. Glede na to, da poročilo ugotavlja,
ločbe ne ovirajo uveljavitve teh predlo- da v nekaterih okoljih ni pripravljenosti
gov, ampak je le-ta odvisna predvsem od za ukinjanje oziroma združevanje sorodmaterialnih možnosti družbe in dogovo- nih bolnišničnih oddelkov, za uskladitev
ra ob oblikovanju planskih dokumentov. posteljnih zmogljivosti, so delegati meV okviru Zdravstvene skupnosti Sloveni- nili, naj se razlogi za neuresničevanje
je potekajo regijski posveti o izvajanju in teh nalog preverijo, ob tem pa je treba v
problemih veljavnega sistema solidarno- sodelovanju s strokovnimi institucijami
sti, na p6dlagi katerih bodo najkasneje v tudi proučiti možnosti za nadaljnje dooktobru tega leta sprejeta stališča o grajevanje samoupravnega sporazuma o
spremembi tega sistema kot tudi usmeri- skupnih podlagah za delitev dela na potve za razreševanje drugih s tem poveza- dročju zdravstva v SR Sloveniji.
V nadaljevanju razprave je bilo pojasnih vprašanj, kot je npr. mehanizem zbiranja in razporejanja solidarnostnih njeno, da je v pripravi analiza izvajanja
tega sporazuma, ki bo upoštevana tudi
sredstev.
V obeh razpravah so bile v zvezi z pri oblikovanju srednjeročnih planskih
uresničevanjem posameznih nalog, kjer aktov. Po mnenju skupine bi bilo ob tem
tudi poročilo nakazuje nekatere proble- potrebno sprejeti tudi dokončne odločime, izražene naslednje konkretne pri- tve o možni uresničitvi teh nalog iz programa aktivnosti.
pombe:
KI/3.
KI/1. Sprememba zakona o zdravstveSkupina delegatov je podprla usmerinem varstvu in sprememba samoupravnih sporazumov o pravicah in obvezno- tev, da se za naloge skupnega pomena v
stih uporabnikov do zdravstvenega var- zvezi z oblikovanjem enotne medicinske
doktrine sredstva še naprej združujejo v
stva
V zvezi s prenosom nekaterih obvez- okviru Zdravstvene skupnosti Slovenije.
K1/4:
nosti na področju zdravstvenega varstva
Za odločitev o reorganizaciji zdravna organizacije združenega dela so delegati menili, da je treba ponovno pro- stvenih skupnosti in s tem povezano
učiti sprejete rešitve oziroma dograditi spremembo zakona o zdravstvenem varnačine njihovega izvajanja, saj se v prak- stvu je potrebno čimprej pripraviti gradisi srečujejo s problemi, na katere so de- vo, ki naj z vsebinskega vidika opredeli
legati opozarjali že ob oblikovanju teh možne spremembe in pristojnosti teh
rešitev in so tudi odraz specifičnih raz- skupnosti na različnih ravneh; razpravo
mer v posameznih občinah. Zato je po- o tem bi bilo treba voditi v Socialistični
trebna podrobnejša ocena uresničeva- zvezi in sprejeti usmeritve še pred sprenja ciljev, ki smo jih želeli doseči s temi jemom srednjeročnih planskih aktov.
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KI/5.
Pojasniti je potrebno razloge za podaljšanje poskusnega obdobja za uporabo
samoupravnega sporazuma o enotnem
seznamu zdravstvenih storitev in njegovi
uporabi v svobodni menjavi dela.
KI/7.
V zvezi s standardizacijo opreme v
zdravstvu, je bilo poudarjeno, da bi morali opredeliti predvsem minimalne standarde, ki pomenijo tisti spodnji nivo,
pod katerim zdravstvena služba ne more
več opravljati storitev, ne da bi bilo
ogroženo zdravje bolnikov in samo izvajanje zdravljenja. Ti standardi bi lahko
bili eden od elementov za sklepanje samoupravnih sporazumov o temeljih
planov.
KI/8.
Skupina je ugotovila, da je Zavod SR
Slovenije za zdravstveno varstvo že zbral
pripombe k analizi razvojnih možnosti
zdravstvenega varstva v SR Sloveniji do
leta 2000.
KI/9.
Priprava metodologije za ugotavljanje
prispevka delavcev v zdravstvu k ustvarjanju narodnega dohodka je po mnenju
skupine tudi glede na izkušnje v svetu
težko uresničljiva naloga. Zato je predlagala; naj se na podlagi že izdelane študije »Odsotnost z dela zaradi bolezni in
poškodb in družbeni proizvod v desetih
proizvodnih dejavnosih na območju SR
Slovenije v obdobju 1976-1981«, ki pomeni prvo fazo izdelave te naloge, oceni,
ali jo bo sploh mogoče v celoti opraviti v
naslednjem srednjeročnem obdobju. V
nasprotnem primeru je po mnenju delegatov sredstva in kadre, ki se s to raziskavo ukvarjajo, bolj smotrno usmeriti
na tista področja, kjer bo njihovo delo
lahko dalo pričakovane rezultate.
K 11/5.
Strokovno, dohodkovno in samoupravno povezovanje med določenimi
univerzitetnimi delovnimi organizacijami
K a) V zvezi z dohodkovnim in samoupravnim povezovanjem Onkološkega inštituta in Zavoda SR Slovenije za transfuzijo krvi z Univerzitetnim kliničnim
centrom so delegati na podlagi ocen v
poročilu poudarili, da bi bilo potrebno
pojasniti tudi druge razloge za neuspele
referendume o združitvi Onkološkega inštituta in Zavoda za transfuzijo krvi z
Univerzitetnim kliničnim centrom, še posebej nedorečena vprašanja strokovne
in organizacijske narave.
K b) V zvezi s predvideno možnostjo
integracije Univerzitetnega zavoda za
zdravstvno in socialno varstvo z Zavodom za socialno medicino in higieno v
Ljubljani, so delegati menili, da je potrebno pospešiti uresničevanje te naloge, opredeljene že v Programu aktivnosti. Glede na oceno v poročilu, da pa so
možnosti za združitev drugih zavodov in
inštitutov majhne, je skupina delegatov
poudarila, da je potrebno sprejeti dokončne usmeritve za razrešitev teh vprašanj, saj je v programu aktivnosti sprejete naloge potrebno dosledno izvajati.
Skupina delegatov je tudi dala pobudo, da se s predstavniki institucij, ki so
kot nosilke integracijskih procesov opredeljene v programu aktivnosti v nalogah
11/5. a) in b), med katerimi pa do povezovanja še ni prišlo, organizirajo razgovori,
priloga poročevalca

v katerih bi sodelovali tudi predstavniki
Skupščine SR Slovenije, Republiškega
komiteja za zdravstveno in socialno varstvo in družbenopolitičnih organizacij.
Razloge, zaradi katerih te naloge še niso
uresničene in svoja stališča in mnenja,
naj obrazložijo tudi na sejah zborov
Skupščine SR Slovenije ob obravnavi
poročila o izvajanju programa aktivnosti
za uresničevanje aktualnih nalog na področju zdravstvenega varstva.
K č) V poročilu so nakazane nekatere
težave v sodelovanju med Medicinsko
fakulteto in Univerzitetnim kliničnim
centrom, ki poteka na podlagi samoupravnega sporazuma o temeljih medse-

bojnega sodelovanja, vendar bi jih bilo
potrebno, ker to ni le marginalni problem, posebej podrobno oceniti.
K111/5.
Ugotovljeno je bilo, da s pripravo kriterijev za izobraževanja na višji in visoki
stopnji glede na sprejete roke zaostajamo.
K IV/2.
Za zdravljenje in nego bolnikov na domu so se v zdravstvenih organizacijah
sicer kadrovsko okrepili, vendar pa se
način oziroma organizacije dela razen
nekaterih izjem, ki so plod velikih prizadevanj zdravstvenih delavcev, ni bistveno spremenila. Zavedati se moramo, da
bo v začetnem obdobju uveljavljanja te

oblike zdravljenja potrebno več novih
kadrov in s tem tudi sredstev za zdravstveno varstvo, vpliv na zmanjšanje števila bolniških postelj in tudi na prelivanje kadrov iz bolnišnične v to dejavnost
pa bo večji šele v naslednjem obdobju,
ko se bo zdravljenje in nega bolnikov na
domu v celoti uveljavila. Kratkoročne
potrebe po večjem zaposlovanju je zato
treba upoštevati pri določanju stopnje
zaposlovanja v zdravstvu v planskih
aktih.
K IV/3.
Poleg kadrovskega vidika bi bilo potrebno oceniti tudi vsebino dejavnosti
medicine dela.

PREDLOG ZAKONA
o spremembah in dopolnitvah zakona
o zdravstvenem varstvu (ESA-536)
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 79. seji dne 25. 7.
1985 določil besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O ZDRAVSTVENEM VARSTVU,
ki 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.

1. člen
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 zagotovijo uporabnikom dostopnost do nujnih
medicinskih zdravstvenih storitev v vsakem času.«
2. člen
V tretjem odstavku 20. člena se besede »duševnih bolezni in
živčno-mišičnih bolezni« nadomestijo z besedami »mišično in
živčno-mišičnih bolezni, duševnih bolezni, psoriaze.«
3. člen
V 37. členu se doda novi drugi odstavek, ki se glasi:
»Občinske zdravstvene skupnosti v Zdravstveni skupnosti
Slovenije zagotavljajo tudi enotnost sistema zdravstvenega
varstva in usklajujejo elemente svobodne menjave dela za
zdravstvene storitve in razvoj zdravstvenih zmogljivosti, zlasti
z vidika smotrne delitve dela.«
4. člen
46. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Na področju zdravstvenega varstva so vsem občanom
zagotovljene pravice, ki obsegajo:
- zdravstvene storitve v zvezi s preprečevanjem, zgodnjim
odkrivanjem, zatiranjem, zdravljenjem in medicinsko rehabilitacijo bolezni in poškodb izven dela;
- zdravila, ortopedske in druge pripomočke;
- nujne reševalne prevoze;
- zdravstveno-vzgojno dejavnost.
Natanačnejšo opredelitev pravic in obseg storitev, ki so
zagotovljene uporabnikom vseh občinskih zdravstvenih skupnosti v SR Sloveniji ter način in pogoje njihovega uresničevanja opredelijo udeleženci svobodne menjave dela s samoupravnim sporazumom o usklajevanju planov zdravstvenih
priloga poročevalca

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 LESKOVSEK, namestnik predsednika Republiškega komiteja za zdravstveno in socialno varstvo.
skupnosti v SR Sloveniji, s samoupravnimi sporazumi o temeljih plana občinskih zdravstvenih skupnosti in v drugih samoupravnih sporazumih, ki jih sklenejo v zdravstvenih skupnostih. S samoupravnim sporazumom o usklajevanju planov
zdravstvenih skupnosti v SR Sloveniji določijo tudi medsebojne pravice in obveznosti pri zagotavljanju sredstev za
uresničevanje teh storitev in solidarnost med občinskimi
zdravstvenimi skupnostmi.«
5. člen
Za 46. členom se doda nov 46. a člen, ki se glasi:
»46.a člen
Imetnikom Partizanske spomenice 1941, odlikovancem z
redom narodnega heroja in drugim borcem 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; borcem španske narodnoosvobodilne 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;
vojaškim invalidom; civilnim invalidom vojne; uživalcem
stalne republiške ali občinske priznavalnine, so zagotovljene
pravice do zdravstvenega varstva po tem zakonu v obsegu, ki
presega pravice, zagotovljene z drugimi zakoni.«
6. člen
Za 48. členom s dodajo novi 48.a, 48.b in 48.C členi, ki se
glasijo:
»48.a člen
Preventivni zdravstveni pregledi so predhodni, specialni,
obdobni in drugi zdravstveni pregledi.
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Na predhodni zdravstveni pregled mora vsaka oseba, ki
prvič sklene delovno razmerje oziroma po prekinitvi delovnega razmerja, daljši od 6 mesecev.
Na specialni zdravstveni pregled, s katerim se ugotavlja
zdravstveno in psihofizično stanje, mora delavec, preden je
razporejen na dela oziroma naloge z večjo nevarnostjo
poškodb in zdravstvenih okvar.
Med opravljanjem del oziroma nalog iz prejšnjega odstavka
mora delavec tudi na obdobne zdravstvene preglede, pri
katerih se ugotavlja, ali še izpolnjuje posebne zdravstvene in
psihofizične pogoje za dela oziroma naloge z večjo nevarno^
stjo poškodb in zdravstvenih okvar.
Na druge zdravstvene preglede morajo delavci v skladu s
posebnimi predpisi.
Stroške za opravljanje zdravstvenih pregledov iz prejšnjih
odstavkov krije organizacija združenega dela, delovna skupnost ali nosilec samostojnega osebnega dela s sredstvi, ki so
lastnina občana, ki napoti delavca na pregled «
»48.b člen
Za zdravstveno varstvo pristojni republiški upravni organ
predpiše v soglasju s pristojnim republiškim organom za delo
način in postopek opravljanja zdravstvenih storitev iz prvega
odstavka 48.a člena.«
»48.c člen
Zdravstvene storitve v zvezi z ugotavljanjem zdravstvene
sposobnosti za vojaško službo lahko opravljajo zdravstvene
delovne organizacije v skladu s posebnim predpisom, ki ga
predpiše za zdravstveno varstvo pristojni republiški upravni
organ v soglasju s pristojnim republiškim upravnim organom
za ljudsko obrambo.«
7. člen
V drugem odstavku 49. člena se pika nadomesti z vejico in
se doda besedilo:
»do katerega je delavec upravičen za ves čas trajanja nezmožnosti za delo.«
8. člen
Za prvim odstavkom 50. člena se doda nov drugi odstavek,
ki se glasi:
»Do denarnega nadomestila v primerih iz prve alinee prejšnjega odastavka je delavec upravičen še največ 30 dni po
prenehanju delovnega razmerja.«
Drugi odstavek postane tretji; v njem se med besedami
»udeleženci« in »v samoupravnih« doda beseda »enotno«.
V tretjem odstavku se črta zadnji stavek.
9. člen
V 78. členu se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»Naloge iz tega člena opravljajo univerzitetne klinike in
inštituti tako, da oblikujejo razširjene strokovne kolegije, v
katerih sodelujejo tudi strokovnjaki iz drugih organizacij
združenega dela. Razširjeni strokovni kolegiji usklajujejo
strokovna mnenja in pripravljajo navodila za opravljanje
dejavnosti po načelih prevencije, stopenjske diagnostike in
terapije.«
10. člen
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.«
11. člen
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 mu zaupane, mora zdravstvena organizacija, v
kateri delavec opravlja dela in naloge, začeti postopek po 2.
točki prvega odstavka 170. člena zakona o delovnih razmerjih.
Delavskemu svetu ni potrebno imenovati komisije iz drugega
odstavka 170. člena zakona o delovnih razmerjih.«
Besedilo tretjega odstavka postane četrti odstavek.
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12. člen
100. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Pri Zdravstveni skupnosti Slovenije se ustanovi zdravstveni svet kot najvišji strokovni organ na področju zdravstvenega varstva. Imenuje ga skupščina Zdravstvene skupnosti
Slovenije izmed strokovnjakov in znanstvenih delavcev na
področju zdravstvenega varstva.
Naloge zdravstvenega sveta so:
- dajanje ugotovitev, mnenj in ocen s področja zdravstvenega varstva;
- dajanje soglasij k imenovnju članov razširjenih strokovnih kolegijev univerzitetnih klinik in inštitutov;
- spremljanje, povezovanje, usklajevanje in nadzorovanje
dela razširjenih strokovnih kolegijev in dajanje dokončnih
mnenj o spornih strokovno-medicinskih vprašanjih.
Zdravstveni svet daje mnenja in ocene na zahtevo zdravstvenih skupnosti in zdravstvenih organizacij oziroma samostojno
ugotavlja stanje na področju zdravstvenega varstva.
Ugotovitve, mnenja in ocene s strokovno medicinskega
področja so obvezujoče strokovne podlage za odločanje v
zdravstvenih skupnostih in zdravstvenih organizacijah.«
13. člen
V 111. členu se dodata nova drugi in tretji odstavek, ki se
glasita
»Za osebe, ki umrejo izven zdravstvene organizacije, ugotavlja vzrok smrti zdravnik. V ta namen občina organizira mrliško pregledno službo in zagotavlja sredstva za njeno izvajanje.
Za zdravstveno varstvo pristojni republiški upravni organ
predpiše način in postopek opravljanja mrliško pregledne
službe.«
14. člen
116. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Zaradi zagotavljanja neprekinjenega zdravstvenega varstva, ki ga iz strokovnih ali organizacijskih razlogov ni
mogoče organizirati v rednem delovnem času, v izmenah ali
kako drugače, ali v primerih, ko je potrebno opravljati nujne
zdravstvene storitve, delavci v zdravstvenih organizacijah
uvedejo delo preko polnega delovnega časa.
Delo iz prejšnjega odstavka se opravi, če:
- iz strokovno medicinskih razlogov to zahteva postopek
zdravljenja ali če nastopijo izjemna in nepredvidena stanja, ki
bi lahko onemogočila izvršitev delovnega procesa;
- je zaradi bolnikovega zdravstvenega stanja nujno in
neodložljivo opraviti zdravstvene storitve ne glede na to, kdaj
bodo zaključene;
- zaradi začasne odsotnosti delavcev, ki jo z ustrezno organizacijo dela in razporeditvijo ostalih delavcev ni mogoče
nadomestiti, če ni mogoče izpolniti delovnih obveznosti ali
pravočasno opraviti zdravstvenih storitev, da ne bi bilo ogroženo zdravje bolnika ali povzročena večja materialna škoda
zdravstveni organizaciji.
Delo preko polnega delovnega časa se šteje kot poseben
delovni pogoj.
Delavec lahko dela preko polnega delovnega časa največ
50 ur na mesec.«
15. člen
Doda se nov 116. a člen, ki se glasi:
»Dežurstvo je poseben delovni pogoj, ko mora biti delavec
prisoten v zdravstveni organizaciji, da lahko opravlja nujne
zdravstvene storitve.
Stalna pripravljenost je poseben delovni pogoj, ko mora biti
delavec vsak čas dosegljiv zaradi opravljanja nujnih zdravstvenih storitev, iz prejšnjega člena.
V delovni čas se šteje čas, potreben za opravljanje nujnih
zdravstvenih storitev v dežurstvu in stalni pripravljenosti.
Delavci v zdravstveni organizaciji s samoupravnim splošnim aktom uredijo obveznost opravljanja dežurstva in stalne
pripravljensoti; uredijo, kdaj se opravljanje nujnih zdravstvenih storitev v dežurstvu in stalni pripravljenosti šteje kot delo,
opravljeno v okviru 42-urnega delovnega tedna, oziroma, kdaj
se v izjemnih primerih šteje kot delo preko polnega delovnega
časa, ter glede na način in pogostnost opravljanja obveznosti
dežurstva in stalne pripravljenosti ob delavnikih, ob dnevih
priloga poročevalca

tedenskega počitka in ob praznikih to upoštevajo pri opredelitvi zahtevnosti del oziroma nalog pri določitvi osnov in meril
za delitev sredstev za osebne dohodke ter drugih pravic iz
delovnega razmerja.
Če obseg dejansko opravljenega dela zdravstvenega
delavca med dežurstvom preseže polovico časa njegove
obvezne prisotnosti v zdravstveni organizaciji, ne sme nadaljevati z rednim delom in mu mora biti zagotovljen dnevni
počitek.
V strokah, oziroma ožjih dejavnostih, kjer obseg dejansko
opravljenega dela praviloma presega polovico časa trajanja
dežurstva, se mora iz strokovnih in drugih humanih razlogov
neprekinjeno zdravstveno varstvo zagotoviti na drugačen
način.«
16. člen
V drugem odstavku 117. člena se beseda »trimesečja«
nadomesti z besedo »polletja«.
17. člen
118. člen se črta.
18. člen
Za 122. členom se doda novi 122.a člen, ki se glasi:
»Delavci, ki opravljajo svoje delo v neposrednem stiku z
uporabniki, morajo uporabljati slovenski jezik.
Na območjih, kjer živijo pripadniki italijanske oziroma madžarske narodnosti in so z občinskimi statuti opredeljena kot
narodnostno mešana območja, so delavci v zdravstvenih
organizacijah dolžni zagotoviti enakopravno uporabo italijanskega oziroma madžarskega jezika.«
19. člen
123. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Opredelitev del in nalog delavcev na področju zdravstvenega varstva z določitvijo načina in stopnje izobraževanja in
usposabljanja ter opis dela posameznih poklicev določi
ustrezna izobraževalna skupnost v soglasju z republiškim
upravnim organom pristojnim za zdravstveno varstvo«.
20. člen
V prvem odstavku 124. člena se za besedama »zdravstvenih
organizacijah« dodajo besede »ali drugih organizacijah združenega dela, katerih delo sega na področje zdravstvenega
varstva.«
Črta se zadnji stavek 3. odstavka.
Črta se zadnji stavek 4. odstavka.
21. člen
V prvem odstavku 126. člena se črta beseda »ožje«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Specializacije se izvaja v skladu s kadrovskimi potrebami
zdravstvenih organizacij, usklajenimi v pristojnih zdravstvenih skupnostih, s sprejeto dolgoročno kadrovsko politiko in
se odobri 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 v predkliničnih inštitutih Medicinske fakultete ter opravljajo naloge zdravstvenega varstva, lahko specializirajo za potrebe Medicinske fakultete v skladu s sprejeto
dolgoročno kadrovsko politiko, usklajeno v ustrezni izobraževalni skupnosti.«
Tretji odstavek postane četrti 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.
22. člen
Za 126. členom se doda nov 126.a člen, ki se glasi:
126.a člen
Zdravniku ali zobozdravniku, ki najmanj 15 let dela v zdravstveni organizaciji ter je dosegel uspehe in zasluge na
področju zdravstvenega varstva, organizacije zdravstva ali
mentorstva in ima objavljena strokovna dela, se lahko podeli
naziv primarij. Naziv primarij podeljuje republiški upravni
priloga poročevalca

organ za zdravstveno varstvo na predlog posebne komisije.
Podrobnejša merila za podelitev naziva primarij, sestavo
komisije ter postopek za podelitev naziva primarij predpiše
republiški upravni organ pristojen za zdravstveno varstvo.«
23. člen
Za XII. poglavjem se doda novo XIII. poglavje, ki se glasi:
»POVRNITEV POVZROČENE.ŠKODE
134.a člen
Zdravstvena skupnost oziroma organizacija združenega
dela, ki zagotavlja uporabniku pravico do zdravstvenega varstva in pravice do socialne varnosti, ima pravico zahtevati
povrnitev škode od tistega, ki je namenoma ali iz hude malomarnosti povzročil bolezen, poškodbo ali smrt osebe.
Za škodo, ki jo je v primerih iz prejšnjega odstavka povzročil delavec pri delu ali v zvezi z delom, je odgovorna organizacija združenega dela ali druga pravna oseba oziroma oseba,
ki z osebnim delom samostojno opravlja dejavnost, pri kateri
je delavec delal, ko je bila škoda povzročena. Oškodovana
zdravstvena skupnost oziroma organizacija združenega dela
pa ima pravico zahtevati povrnitev škode tudi neposredno od
delavca, če je ta povzročil škodo namenoma.
134. b člen
Zdravstvena skupnost ima pravico zahtevati povrnitev
škode od organizacije združenega dela ali druge pravne
osebe oziroma osebe, ki z osebnim delom samostojno opravlja dejavnost:
- če je bolezen, poškodba ali smrt uporabnika posledica
opustitve predpisanih ukrepov za varstvo pri delu ali drugih
ukrepov, predpisanih ali odrejenih za varnost občanov,
- če ni bil opravljen predpisani preventivni zdravstveni
pregled delavca, s poznejšim zdravstvenim pregledom pa se
je ugotovilo, da delavec zdravstveno ni bil sposoben oziroma
ni bil več sposoben za opravljanje določenih del in nalog,
- če je škoda nastala zato, ker niso bile izpolnjene obveznosti v zvezi z zaposlitvijo delavca zaradi medicinske rehabilitacije,
- če je škoda nastala zato, ker zdravstvena skupnost ni
dobila predpisanih podatkov o uporabniku ali je dobila nepravilne podatke.
V primerih iz četrte alinee prejšnjega odstavka ima zdravstvena skupnost pravico zahtevati povrnitev škode tudi od
uporabnika, ki je sam dolžan dajati zdravstveni skupnosti
določene podatke.
134. c člen
Odškodnina v primerih iz prejšnjih dveh členov obsega
stroške, nastale v zvezi z zagotavljanjem pravice do zdravstvenega varstva osebe ter izplačane zneske denarnih nadomestil
in povračil v okviru pravic do socialne varnosti.«
24. člen
Poglavji XIII. in XIV. postaneta poglavji XIV. in XV.
25. člen
V prvem odstavku 135. člena se besedi in številka »od 5000
do« nadomestijo z besedo »najmanj«.
V drugem odstavku se besedi in številki »od 1000 do 5000«
nadomestijo z besedo »najmanj 10.000«.
V tretjem odstavku se besedi in številki »od 2000 do 10.000«
nadomestijo z besedo in številko »najmanj 50.000«.
26. člen
136. člen se spremni tako, da se glasi:
»Z denarno kaznijo najmanj 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;
3. ki ne da nujne zdravstvene pomoči ali za tako pomoč
zahteva vnaprejšnje plačilo (108. člen);
4. ki v nasprotju z določbami tega zakona neupravičeno
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ne da zdravstvenega varstva oziroma pomoč upravičeno zahteva;
5. ki krši določbe o pravici do proste izbire zdravnika in
zdravstvene organizacije (tretji odstavek 101. členg) in
določbe 105. člena;
6. ki v nasprotju z določbami 110. člena opravi preizkušanje in uveljavljanje novih metod zdravljenja;
7. ki odkloni ali otežuje strokovno nadzorstvo oziroma
strokovni pregled (94. in 96. člen); •
8. ki ne prijavi primera, ki terja strokovni pregled (96.
člen);
9. ki ne izvrši odrejenih ukrepov strokovnega pregleda
(98. člen);
10. ki odredi pripravniku samostojno delo (124. člen);
11. ki onemogoča strokovno izpopolnjevanje delavcem, ki
opravljajo zdravstvene storitve (125. člen);
12. ki odredi specializantu samostojno delo specialista
(126. člen).
Z denarno kaznijo najmanj 10.000 dinarjev se kaznuje tudi
odgovorna oseba zdravstvene organizacije, ki stori prekršek
iz prejšnjega odstavka.«
27. člen
Za 136. členom se doda nov 136. a člen, ki se glasi:
»136. a člen
Z denarno kaznijo najmanj 50.000 dinarjev se kaznuje za
prekršek organizacija združenega dela, delovna skupnost in
nosilec samostojnega osebnega dela v sredstvi, ki so lastnina
občana, če ne pošlje delavca na preventivne zdravstvene
preglede (48. a člen).
Z denarno kaznijo najmanj 10.000 dinarjev se kaznuje odgovorna oseba organizacije združenega dela ali delovne skupnosti, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.«

28. člen
V 137. členu se besedi in številka »od 1000 do 10.000«
nadomestijo z besedo in številko »najmanj 20.000.«
29. člen
Črtajo se 138., 139. in 140. člen.
30. člen
V prvem odstavku 141. člena se besedi in številki »od 5000
do 30.000« nadomestijo z besedo in številko »najmanj
50.000.«
V drugem odstavku se besedi in številki »od 1000 do 5000«
nadomestijo z besedo in številko »najmanj 10.000.«
31. člen
V prvem odstavku 142. člena se besedi in številka »od 5000
do« nadomestijo z besedo »najmanj«.
Drugi odstavek se črta.
32. člen
Črta se 143. člen.
33. člen
Izvršilni predpisi iz 6., 13. in 21. člena tega zakona morajo
biti izdani v roku šestih mesecev po uveljavitvi tega zakona.
34. člen
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, št. 32/74 in 16/80).
35. člen
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
SRS.

SKUPŠČINA SR SLOVENIJE
IZVRŠNI SVET
OBRAZLOŽITEV
I. Zbor združenega dela in Zbor občin Skupščine SR Slovenije sta obravnavala in sprejela osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zdravstvenem varstvu (Ur. I. SRS,
št. 1/80 in 45/82) ter s sklepom naložila Izvršnemu svetu SR
Slovenije naj pripravi predlog zakona in pri tem upošteva
mnenja, predloge in pripombe delovnih teles skupščine in
zborov, stališča družbenopolitičnih organizacij, predloge in
stališča iz razprave na sejah zborov, zlasti usmeritve o delu
preko polnega delovnega časa zaradi nudenja neprekinjenega zdravstvenega varstva ter glede pravice delavca v času
začasne nezmožnosti za delo zaradi poškodbe pri dely ali
poklicne bolezni, ko je delavcu prenehalo delovno razmerje.
'Skupščina Zdravstvene skupnosti Slovenije je na zasedanju
dne 16. 5. 1985 obravnavala osnutek zakona in ga sprejela.
II. Predlogi, pripombe in stališča, ki so bila upoštevana pri
pripravi predloga zakona
3. člen
j
Besedilo 2. odstavka je usklajeno s terminologijo zakona o
sistemu družbenega planiranja in družbenem planu SR Slovenije - 4. člen predloga.
Občinski zdravstveni skupnosti Šmarje pri Jelšah in Laško
ter Skupščina občine Sevnica - delegacija za Zbor občin so
predlagali, da se 3. člen osnutka zakona vsebinsko dopolni z
naslednjim besedilom: »zagotovljene pravice bomo zagotovili
vsem občanom pod enakimi pogoji tako, da bomo preko
sistema solidarnosti v Zdravstveni skupnosti SR Slovenije
izpeljali eno rizično skupnost oziroma zagotavljali 100% raven
zagotovljenega programa.« Tega predloga predlagatelj ni
sprejel, ker meni, da se mora vprašanje solidarnosti razreševati ob neposrednem sodelovanju vseh občinskih zdravstvenih skupnosti v okviru Zdravstvene skupnosti Slovenije.
Z namenom konkretiziranja vloge Zdravstvene skupnosti
Slovenije pri zagotavljanju enotnosti sistema zdravstvenega
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varstva, pa je z novim drugim odstavkom k 37. členu bolj
poudaril usklajevalno funkcijo Zdravstvene skupnosti Slovenije. S tem so delno upoštevane tudi pripombe že navedenih
občinskih zdravstvenih skupnosti Šmarje pri Jelšah, Laško in
Sevnica.
4. člen
Upoštevana je pripomba Zakonodajno-pravne komisije
Skupščine SR Slovenije, da je ustreznejše besedilo 4. točke
veljavnega 46. člena, z dopolnitvijo: »po tem zakonu v
obsegu, ki presega pravice, zagotovljene z drugimi zakoni«. 5. člen predloga.
9. člen
Predlagatelj je upošteval pripombe Republiškega sveta
Zveze sindikatov Slovenije, naj zdravstveni svet daje le
soglasje k imenovanju razširjenih strokovnih kolegijev. - 12.
člen predloga.
11. člen
Upoštevane so bile pripombe Zakonodajno-pravne Skupščine, Zbora združenega dela in Zbora občin Skupščine SR
Slovenije ter Zdravstvene skupnosti Slovenije, da je potrebno
v zakonu določiti pogoje, ko je delavec dolžan delati preko
polnega delovnega časa ter največje možno število ur, ki jih
delavec v teh primerih izjemoma lahko opravlja preko polnega delovnega časa v enem mesecu. Poleg navedenega
dela, ki naj istočasno pomeni tudi poseben delovni pogoj, naj
zakon uredi institut stalne pripravljenosti, ki naj bo tudi poseben delovni pogoj delavca zdravstvene organizacije, med
katero mora biti delavec ves čas dosegljiv zaradi morebitne
potrebe po opravljanju zdravstvenih storitev. Upoštevane so
bile tudi pripombe Ustavnega sodišča SR Slovenije in sicer; v
delovni čas se šteje čas potreben za opravljanje nujnih zdravstvenih storitev v dežurstvu in v stalni pripravljenosti; natanpriloga poročevalca

čneje smo določili vsebino samoupravnega splošnega akta, ki
ureja obveznost opravljanja dežurstva in stalne pripravljenosti
ter opredelili primer, ko mora zdravstvenemu delavcu biti
zagotovljen počitek ter obveznost zdravstvenih organizacij,
da dežurstvo uredijo na drugačen način, tam, kjer obseg
dejansko opravljenega dela praviloma presega polovico časa
trajanja dežurstva. V tem smislu je bil že s 1. členom osnutka
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zdravstvenem
varstvu dopolnjen 9. člen zakona o zdravstvenem varstvu in
spremenjen 11. čien osnutka zakona.
12. člen
Predlagatelj je upošteval pripombo Ustavnega sodišča SR
Slovenije in obdržal besedilo veljavnega 117. člena zakona s
tem, da je v 2. odstavku tega člena podaljšal rok za preverjanje upravičenosti po delu preko polnega delovnega časa od
treh mesecev na pol leta -16. člen predloga.
14. člen
Predlagatelj je sprejel pripombo Republiškega sveta Zveze
sindikatov Slovenije in v drugem odstavku tega člena besedo
»obvladati« zamenjal z besedo »uporabljati- ter pripombo
skupine delegatov za Zbor združenega dela Skupščine SR
Slovenije iz občin Koper, Izola, Piran tako, da je v predlogu
zakona 122. a člen predvidel kot samostojni člen - 18. člen
predloga.
18. člrn
Predlagatelj je spremenil besedilo 18. člena osnutka in v 22.
členu predloga zakona v prvem odstavku spremenil pogoje za
pridoitev naziva primarij. Namesto 10 let opravljanja del oziroma nalog kot specialist ali diplomant podiplomskega študija predlog določa 15 let dela v zdravstveni organizaciji kot
zdravnik ali zobozdravnik. S tem omogočamo zaslužnim
zdravnikom dodelitev naziva primarij brez pogoja specializacije, z ozirom na dejstvo, da na določenih področjih specializacija ni možna.
Sprejeto je bilo opozorilo Ustavnega sodišča SR Slovenije,
Zakonodajnopravne komisije Skupščine SR Slovenije, Zbora
združenega dela in Zbora občin Skupščine SR Slovenije in
Zdravstvene skupnosti Slovenije, da je potrebno zagotoviti
nadomestilo osebnega dohodka delavcem, ki so postali
začasno nezmožni za delo zaradi poškodbe pri delu ali
poklicne bolezni za ves čas zdravljenja ne glede na trajanje
delovnega razmerja in je besedilo 2. odstavka ustrezno dopolnjeno - 7. člen predloga.
Predlagatelj je sprejel opozorilo Ustavnega sodišča SR Slovenije, Zakonodajno-pravne komisije, Zbora združenega dela
in Zbora občin Skupščine SR Slovenije ter Zdravstvene skupnosti Slovenije, da občinske zdravstvene skupnosti različno
urejajo pravico nadomestila osebnega dohodka ob začasni
zadržanosti od dela po prenehanju delovnega razmerja.
Ustavno sodišče SR Slovenije je predlagalo, naj zakon uredi
to pravico enotno v republiki v okviru minimalnih pravic po
zakonu. Po preučitvi predlagatelj predlaga, da se ta pravica v
republiki enotno določi v trajanju 30 dni, s čimer je zagotovljena socialna varnost delavca. - 8. člen predloga.
19. člen
Predlagatelj je celotno poglavje uskladil z zakonom o obligacijskih razmerjih in z zakonom o varstvu pri delu.
II. Predlogi, pripombe in stališča, ki jih predlagatelj pri
pripravi predloga zakona ni upošteval
1. člen
Svet za socialno in zdravstveno politiko pri Predsedstvu
Republiške konference SZDL in delovna skupina Sveta za
vprašanje delovnih in življenjskih razmer delavcev pri Republiškem svetu Zveze sindikatov Slovenije sta predlagala, naj
se v I. členu izpostavi, da gre za takšno organiziranost zdravstvenih organizacij pri nudenju neprekinjenega zdravstvenega varstva, v okviru katere bo uporabnikom jasno, kdaj in
kje ga lahko koristijo. Zato naj se doda: »delavci v zdravstvenih organizacijah morajo svoje delo organizirati v skladu s
programom občinske zdravstvene skupnosti«. Te pripombe
nismo upoštevali, ker je že sedanji 1. odstavek 9. člena določil, da se s samoupravnim sporazumom o temljih plana občin-

ske zdravstvene skupnosti določi organizacijo dela zdravstvenih organizacij, tako da se zadovoljijo potrebe po zdravstvenem varstvu.
3. člen
Skupščina občine Kranj - skupina delegatov, ki delegira
delegata v Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije
meni, da je vsebina novega prvega odstavka 46. člena razširjena in dokaj nejasna. Tako zagotovljeni program lahko
porabi mnogo več sredstev kot jih je na razpolago in se glede
tega ne strinjajo z obrazložitvijo, podano k temu členu
osnutka zakona. Predlagatelj te pripombe ni upošteval. Določilo tega člena je samo podlaga za opredelitev pravic in
obsega storitev, ki jih s samoupravnimi sporazumi o temeljih
planov sprejemajo uporabniki in izvajalci v občinskih zdravstvenih skupnostih, zato predlagatelj meni, da formulacija
novega 46. člena ne pomeni širitve pravic.
TOZD Univerzitetni inštitut za klinično nevrofiziologijo
predlaga, da se v primeru sprejema predlagane spremembe
46. člena dopolni tretji odstavek 20. člena z naslednjim besedilom: za besedo... »pri zdravljenju doda...« »letni organizirani medicinsko indicirani medicinski rehabilitaciji«...«
vključno s pravico do zdravil, ortopedskih pripomočkov in
potnih stroškov«... Te pripombe predlagatelj ni upošteval,
ker so medicinska rehabilitacija, zdravila in ortopedski pripomočki že vključeni v 46. členu zakona - 4. člen predloga
zakona.
4. člen
Republiški svet Zveze sindikatov Slovenije - delovna skupina Sveta za vprašanja delovnih in življenjskih razmer delavcev meni, da se v novem 46/a členu brez potrebe navajajo
pravice, ki jih ureja zvezna zakonodaja. Te pravice je smotrno
uvesti v republiški zakon le v primeru, ko gre za dodatne
pravice. Ta pripomba je vključena v predlog zakona na
pobudo Republiškega komiteja za borce in vojaške invalide
ter Republiškega odbora Zveze borcev.
Strokovna služba Skupščine SR Slovenije je opozorila, da
besedilo novega 46/a člena v primerjavi z veljavnim 3. odstavkom 46. člena na navaja, da imajo ožji družinski člani upravičencev iz tega člena pravico do zdravstvenega varstva po tem
zakonu, če jim niso zagotovljene po drugih predpisih oziroma
samoupravnih sporazumih. V zvezi s tem je bilo postavljeno
vprašanje ali ne bo v primeru, če jih zakon posebej ne navaja,
nastala pravna praznina. Te pripombe predlagatelfni sprejel,
ker prvi odstavek 45. člena zakona zagotavlja pravico do
zdravstvenega varstva delavcem in drugim delovnim ljudem
ter občanom, ki imajo stalno prebivališče na območju SR
Slovenije ter njihovim družinskim članom.
10. člen
Skupina delegatov za delegiranje delegata v Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije občine Kamnik daje k 10.
členu osnutka pripombo, »da ni smotrno, da mrliško službo
organizira občina, če mora vzrok smrti ugotavljati zdravnik?«
Skupina delegatov za Zbor občin Skupščine SR Slovenije
Skupščine občine Slovenske Konjice pa predlaga, da se v 1.
odstavku 10. člena za besedilom »mrliško pregledno službo«
črta besedilo, da občina zagotavlja sredstva za izvajanje mrliško pregledne službe. Kot razlog za črtanje tega besedila
navajajo, da so že dosedaj posamezne občinske zdravstvene
skupnosti zagotavljale sredstva za opravljanje te službe.
Z dopolnitvijo sedanjega 111. člena zakona gre za tiste
uporabnike, ki umrejo na domu ali izven zdravstvene organizacije in v posameznih primerih nimajo urejenih vseh potrebnih dokumentov. Po mnenju predlagatelja ni utemeljenega
razloga za spremembo v praksi že uveljavljenega načina.
11. člen
Delovna skupina Sveta za vprašanja delovnih in življenjskih
razmer delavcev pri Republiškem svetu Zveze sindikatov Slovenije in Svet za zdravstveno in socialno politiko pri Predsedstvu Republiške konference SZDL so mnenja, da je potrebno
z zakonom omogočiti delo preko polnega delovnega časa
tam, kjer to terjajo strokovne, vsebinske, kadrovske in organizacijske potrebe. Zato predlaga, da bi veljalo v prehodnih in
končnih določbah zakona in v programih zdravstvene skupnosti natančno opredeliti, v katerih primerih in do kdaj bi ta
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možnost veljala. Po mnenju sveta bi s tem dopustili možnost,
da se to delo v določenem časovnem obdobju odpravi.
Značaj dela v zdravstvenem varstvu je takšne narave, da iz
medicinskih razlogov dela preko polnega delovnega časa ne
bo mogoče povsem odpraviti. Zakon daje le splošne osnove,
kje in kako se bo način dela organiziral pa bodo določili
samoupravni akti zdravstvenih organizacij in zdravstvenih
skupnosti.
Skupina delegatov za delegiranje delegata v Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije Skupščine občine Kamnik
meni, da določilo 50 ur ni v skladu z zakonom o delovnih
razmerjih, ki določa, da sme delo preko polnega delovnega
časa trajati največ 30 ur.
Zakon o zdravstvenem varstvu je specialen zakon glede na
zakon o delovnih razmerjih, zato se lahko določi za delo
preko polnega delovnega časa takšno število ur, ki bo omogočalo neprekinjeno zdravstveno varstvo.
14. člen
Odbor za družbenopolitični in komunalni sistem Zbora
občin Skupščine SR Slovenije meni, da je iz strokovnih razlogov potrebno, da zdravstveni delavci obvladajo slovenski
jezik in predlaga, da predlagatelj zakona prouči rok, v katerem bodo te določbe uveljavljene.
Samoupravni sporazum o skupnih podlagah kadrovske
politike za področje zdravstva v SRS (Ur. I. SRS, št. 20u_0) je v
13. členu že določil, da mora zdravstvena organizacija omogočiti delavcem, da se nauče slovenskega jezika. V stiku z
bolnikom mora namreč vsak delavec v zdravstvu na območju
SRS aktivno uporabljati slovenski jezik, ker je le tako mogoče
zagotoviti primerno sporazumevanje z bolniki. Roka za uveljavitev teh določb po mnenju predlagatelja z ozirom na že
omenjeni samoupravni sporazum o kadrovski politiki ni
potrebno postavljati. To pomeni, da s sprejemom zakona
zdravstvene organizacije to določilo lahko takoj uveljavijo.
15. člen
Skupina delegatov za delegiranje v Zbor združenega dela
Skupščine SR Slovenije Skupščine občine Kamnik meni, da ta
člen ni potreben, ker je opredelitev del in nalog pravica in
dolžnost zdravstvenih organizacij, strokovna služba Skupščine SR Slovenije pa meni, da je ta določba odveč. V zakonu
bi lahko določili le pogoje za opravljanje del in nalog v
zdravstvu glede na to, da gre za dejavnost posebnega družbenega pomena.
Predlagatelj te pripombe ni sprejel, ker meni, da je za
področje zdravstvenega varstva kot dejavnosti posebnega
družbenega pomena potrebno z zakonom opredeliti ne le
izobrazbo ampak tudi dela in naloge posameznih profilov
delavcev na tem področju. To je tudi najprimernejši način, da
lahko zagotovimo obenem kakovostni program usposabljanja
za vse poklice na področju zdravstvenega varstva in spremljamo to izvajanje v smislu kadrovske politike.
18. člen
'Delovna skupina Sveta za vprašanja delovnih in življenjskih
razmer delavcev pri Republiškem svetu Zveze sindikatov Slovenije predlaga; naj bi v 126/a členu konkretneje opredelili
kriterije kot podlago za podelitev naziva primarij.
Z zakonom so določeni le splošni pogoji za pridobitev
naziva primarij. S podzakonskim aktom, ki ga mora predlagatelj izdati na podlagi drugega odstavka tega člena, pa bodo
določeni natančnejši kriteriji.
Po proučitvi predloga predsedstva Republiške konference
SZDL glede podeljevanja naziva primarij ostalim profilom
zdravstvenih delavcev predlagatelj meni, da zaradi poenotenja podeljevanja naziva primarij v Jugoslaviji, ne bi širili kroga
zdravstvenih delavcev, ki lahko pridobijo ta naziv.
IV. Predlogi za spremembo nekaterih členov veljavnega
zakona o zdravstvenem varstvu, ki jih osnutek in predlog
zakona za spremembe in dopolnitve ne zajemata:
88. člen ZZV:
Zdravstveni dom Ljubljana in skupina delegatov za delegiranje v Zbor občin Skupščine SR Slovenije pri Skupščini
mesta Ljubljana, Mestni svet Zveze sindikatov Ljubljana in
občinski svet Zveze sindikatov Slovenije Ljubljana-Center
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predlagajo črtanje 3. odstavka in spremembo 4. odstavka 88.
člena ZZV.
Ocenjujejo, da je z delegati dveh OZD v vsakem delavskem
svetu TOZD in DO že zagotovljen vpliv tako družbene skupnosti kot tudi vpliv uporabnikov, ki sodelujejo z zdravstveno
organizacijo v neposrednih odnosih pri odločanju v zadevah
posebnega družbenega interesa. Poudarjajo, da se cene
zdravstvenih storitev v svobodni menjavi dela sprejemajo v
skupščinah zdravstvenih skupnosti, le cene v neposrednih
odnosih se sprejemajo v delavskih svetih zdravstvene organizacije in je ta kot tudi s tega stališča dikcija 88. člena, 3.
odstavka in 89. člena neusklajena n nedorečena.
Predlagatelj pri sestavi predloga zakona pobude za črtanje
tega odstavka ni sprejel, ker je sodelovanje predstavnikov
OZD pri odločanju o nekaterih skupnih zadevah v izvajalskih
organizacijah, s katero ima odnose neposredne svobodne
menjave dela smiselno in potrebno. Število delegatov v posameznih zdravstvenih organizacijah pa se oblikuje in dogovarja v družbenopolitičnih skupnostih.
Predlogi za spremembo členov zakona o zdravstvenem
varstvu, ki jih predlaga Združenje lekarn Slovenije:
56. člen
predlagajo, da se četrti odstavek spremeni tako, da bi se
glasil:
»V zdravstveno temeljno organizacijo se organizirajo
delavci v delu zdravstvene delovne organizacije, ki opravljajo
zdravstvene storitve na področju preskrbe z zdravili, sanitetnimi in ortopedskimi pripomočki, pa tudi na področju preskrbe s konservativno krvjo, krvnimi derivati in krvnimi proizvodi in na področju nujne medicinske pomoči in reševalnega
prevoza, če so za to dani organizacijski in strokovni razlogi ter
potrebe in interesi uporabnikov.«
Zakon o zdravstvenem varstvu ne predpisuje načina samoupravne organiziranosti zdravstvenih organizacij, ampak to
ureja Družbeni dogovor za samoupravno organiziranje delavcev zdravstvenih organizacij v SR Sloveniji (Ur. I. SRS, št. 9/
85). Zato je predlagatelj mnenja, da se ta predlog ne sprejme.
76. člen
Spremeni naj se prvi odstavek in se glasi:
»Zdravstvene storitve na področju preskrbe z zdravili in
sanitetnim materialom opravljajo lekarne ter zdravstvene
organizacije na področju osnovne, ambulantne, specialistične in bolnišnične ter univerzitetne dejavnosti, kadar to
terja način zdravljenja, način uporabe zdravila ali pa nujna
prisotnost delavca zdravstvene organizacije med zdravljenjem. «
Veljavno besedilo 76. in 77. člena zakona o zdravstvenem
varstvu in Družbeni dogovor o merilih za samoupravno organiziranje dopuščata možnost, da izvajalske organizacije določijo tako samoupravno organiziranost, ki najbolj ustreza
potrebam uporabnikov in izvajalcev in ni potrebna zakonska
obveznost.
94. in 98. člen
drugi odstavek: predlagajo, da se spremeni in glasi:
»Strokovno nadzorstvo organizirajo in izvajajo univerzitetne klinike in instituti ter Zavod za farmacijo in preizkušanje
zdravil na področju preskrbe z zdravili na osnovi programa, ki
ga sprejme Zdravstvena skupnost Slovenije v soglasju z republiškim upravnim organom za zdravstveno varstvo.«
K dopolnitvi drugega odstavka predlagajo, da se ta še
dopolni takoj da se črta pika na koncu stavka in doda še
besedilo »oziroma na Zavodu za farmacijo in preizkušanje
zdravil, če gre za delavce s področja preskrbe z zdravili. «
Veljavni zakon dopušča, da se Zavod za farmacijo in za
preizkušanje zdravil in druge institucije s tega področja vključijo v opravljanje strokovnega nadzorstva, zato predlagatelj
meni, da sprememba teh členov ni potrebna.
V. Rešitve, ki odstopajo od zakonskega osnutka
3. člen predloga je nov in je dopolnitev 37. členu zakona o
zdravstvenem varstvu. V njem je bolj poudarjena usklajevalna
vloga Zdravstvene skupnosti Slovenije, v kateri občinske
zdravstvene skupnosti zagotavljajo enotnost sistema zdravstvenega 'varstva ter usklajujejo elemente svobodne menjave
dela.
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Na koordinacijskem sestanku v Republiški konferenci SZDL
so bile posebej ocenjene pripombe v zvezi s spremembami
samoupravne organiziranosti zdravstvenih skupnosti v naši
republiki, podane s strani Republiškega sveta zveze sindikatov in treh občin. Rezultat tega usklajevanja je dopolnitev 37.
člena zakona o zdravstvenem varstvu. Glede na to, da veljavni
zakon v drugem odstavku 35. člena daje možnost neobvezne
ustanovitve medobčinske zdravstvene skupnosti, je bila
skupna ocena koordinacijskega sestanka, da v tem trenutku
ni potrebe za zakonsko spremembo samoupravne organiziranosti zdravstvenih skupnosti v SR Sloveniji.
7. člen predloga je nov in v drugem odstavku 49. člena
zakona enotno določa pravico delavca do nadomestila osebnega dohodka, do katerega je delavec upravičen ves čas
trajanja nezmožnosti za delo.
8. člen predloga je nov in spreminja prvo alinejo 50. člena,
da imajo delavci pravico do nadomestila osebnega dohodka
še največ 30 dni po prenehanju delovnega razmerja ob
začasni zadržanosti od dela zaradi medicinskih preiskav,
bolezni in poškodbe; transplantacije živega tkiva ali organov v
korist druge osebe, dajanja krvi, nege obolelega družinskega
člana ter izolacije ali spremstva, ki ga odredi zdravnik. Predlog zakona je postavil zahtevo po enotni ureditvi teh pravic in
dodal besedo »enotno« v drugem odstavku 50. člena.
14. in 15. člen predloga spreminjata prejšnji 11. člen
osnutka zakona. Delo preko polnega delovnega časa je dru-

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 posamezni uporabniki za zadovoljevanje skupnih potreb ali k plačilu za določene zdravstvene storitve iz
svojega osebnega dohodka oziroma iz drugih svojih sredstev.
Prispevka posameznih uporabnikov ni mogoče določiti v
zvezi z uveljavljanjem pravic do zdravstvenega varstva, ki ga
ta zakon zagotavlja:
- novorojencem, dojenčkom ter predšolskim in šolskim
strokom;
- 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
'edom narodnega heroja 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 priznavalnine; borcem španske narodnoosvobodilne in revolucionarne vojne 1936-1939; udeležencem
narodnoosvobodilnega gibanja Grčije; borcem za severno
nejo v letih 1918-1919 in slovenskim vojnim dobrovoljcem iz
/ojn 1912-1918; odlikovancem z redom Karadjordjeve zvezde
z meči, z redom Belega orla z meči in Zlato medaljo Obiliča;
- brezposelnim osebam, ki prejemajo denarno nadomestilo ali denarno pomoč po predpisih o zavarovanju za primer
Drezposelnosti 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 njihooriloga poročevalca

gače opredeljeno in je posebni delovni pogoj. Ohranja se
dežurstvo, kot posebni delovni pogoj, ko mora biti delavec
prisoten v zdravstveni organizaciji, da opravlja zdravstvene
storitve. Stalna pripravljenost je prav tako poseben delovni
pogoj, ko mora biti delavec dosegljiv za opravljanje zdravstvenih storitev. V delovni čas se šteje čas, potreben za opravljanje nujnih zdravstvenih storitev v dežurstvu in stalni pripravljenosti. Natančneje smo določili vsebino samoupravnega
splošnega akta, ki ureja obveznost opravljanja dežurstva in
stalne pripravljenosti ter opredelili primere, ko mora zdravstvenemu delavcu biti zagotovljen počitek ter obveznost
zdravstvenih organizacij, da dežurstvo uredijo na drugačen
način tam, kjer obseg dejansko opravljenega dela praviloma
presega polovico časa trajanja dežurstva. Črtan je 13. člen
osnutka, ki je glede na takšno formulacijo 14. in 15. člena
postal odveč.
18. člen osnutka oziroma sedanji 22. člen predloga je spremenil pogoje za pridobitev naziva primarij. Povečalo se je
število let dela v zdravstveni organizaciji iz 10 na 15 let s tem,
da za pridobitev naziva primarij ni več potrebna specializacija
ali podiplomski študij.
VI. Finančna sredstva
Za uresničevanje tega zakona niso potrebna finančna sredstva iz republiškega proračuna.
vim 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 živčnomišičnih bolezni, multipleskleroze, 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.
37. člen
Zaradi uresničevanja z zakonom zagotovljenega obsega
zdravstvenega varstva in s tem povezanega solidarnostnega
združevanja sredstev, zadovoljevanja skupnih potreb in interesov po zdravstvenih storitvah in opravljanja drugih skupnih
nalog ter uresničevanja svobodne menjave dela v zvezi z
opravljanjem zdravstvenih storitev na področju zdravstvene
dejavnosti univerzitetnih zdravstvenih organizacij in drugih
zdravstvenih storitev, ki so skupnega pomena za vse uporabnike v Socialistični republiki Sloveniji, zaradi sprejemanja
programa zdravstvenega varstva v republiki ter izvajanja mednarodnih pogodb s področja zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja se občinske zdravstvene skupnosti v
Socialistični republiki Sloveniji združijo v Zdravstveno skupnost Slovenije s samoupravnim sporazumom o ustanovitvi te
skupnosti.
46. člen
S tem zakonom je zagotovljen najmanj naslednji obseg
zdravstvenega varstva:
1. pravica do zdravstvenih storitev v zvezi s preprečevanjem, zgodnjim odkrivanjem, zatiranjem, zdravljenjem in
medicinsko rehabilitacijo nalezljivih bolezni, rakastih obolenj,
sladkorne bolezni, zvišanega krvnega pritiska, multiple-skleroze, mišičnih in živčno-mišičnih obolenj ter hemofilije,
vključno s pravico do zdravil, ortopedskih pripomočkov in
potnih stroškov;
2. pravica do zdravstvenih storitev in zdravil v zvezi z nego
in zdravljenjem duševnih bolnikov;
3. pravica do zdravstvenih storitev v zvezi:
- z zdravstvenim varstvom novorojenčkov, dojenčkov in
predšolskih otrok;
- z zdravstvenim varstvom mladine do dopolnjenega 19.
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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 njhovih 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, patronažno obravnavo in ambulantnim
zdravljenjem drugih starostnikov nad 65 let;
- z zdravstvenim varstvom brezposlenih oseb, prijavljenih pri
skupnosti za zaposlovanje delavcev in njihovih družinskih
članov;
4. Pravica do zdravstvenega varstva:
- imetnikom Partizanske spomenice 1941, odlikovancem 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 Obiliča;
- vojaških invalidov;
- civilnih invalidov vojne;
- uživalcev stalne republiške in občinske priznavalnine;
5. Pravica do organizirane zdravstvene vzgoje prebivalstva.
Natančnejšo opredelitev pravic iz prejšnjega odstavka ter
način in pogoje njihovega uresničevanja, pravice, odgovornosti in obveznosti v zvezi s tem ter zagotavljanje sredstev zanje,
določijo udeleženci v svobodni menjavi dela s samoupravnim
sporazumom o temeljih plana in v drugih samoupravnih sporazumih, ki jih 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 po
drugih predpisih oziroma samoupravnih sporazumih.
49. člen
Delavci v združenem delu in drugi delovni ljudje si morajo
zagotoviti pravice do zdravstvenih storitev v zvezi s preprečevanjem, odkrivanjem in zdravljenjem poklicnih bolezni in
poškodb pri delu ter medicinsko rehabilitacijo obolelih in
poškodovanih. Če obseg tega zdravstvenega varstva presega
dohodkovne sposobnosti temeljne organizacije združenega
dela, si delavci zagotovijo te pravice s solidarnostjo v okviru
delovne organizacije, sestavljene organizacije združenega
dela oziroma druge širše oblike združevanja dela in sredstev,
lahko pa tudi v okviru občinskih ali drugih zdravstvenih skupnosti. Pogoje za upravičenost do solidarnosti sredstev in
merila za ugotavljanje obveznosti za dajanje teh sredstev
določijo s samoupravnimi sporazumi.
Pravice delavcev iz prejšnjega odstavka obsegajo tudi pravico do nadomestila osebnega dohodka ob začasni nezmožnosti za delo zaradi poškodbe pri delu ali poklicne bolezni.
78. člen
Univerzitetna klinika ali inštitut opravljata zdravstvene storitve posamezne ali več sorodnih medicinskih strok ter
vzgojno-izobraževalno in raziskovalno delo v povezavi z visokošolskimi organizacijami s področja medicine, naravoslovja
in tehnologije ter z drugimi zdravstvenimi šolami in zdravstvenimi organizacijami.
Univerzitetna klinika ali inštitut strokovno pomagata drugim zdravstvenim organizacijam, jih seznanjata z novimi
medicinskimi dosežki ter posredujeta nove postopke in
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metode strokovnega dela, v sodelovanju z visokošolskimi
organizacijami s področja medicine in z drugimi zdravstvenimi raziskovalnimi in vzgojno-izobraževalnimi organizacijami, oblikujeta strokovno medicinsko doktrino kot obvezno
strokovno podlago za opravljanje zdravstvenih storitev.
Univerzitetna klinika in inštitut opravljata strokovno instrukcijo in nadzorstvo nad strokovnim medicinskim delom drugih
zdravstvenih organizacij in zdravstvenih delavcev.
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
standardiziran je 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
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 opravljati zdravstvene storitve.
Če opravlja strokovni pregled posebna strokovna komisija,
lahko izjemoma ukrepa tudi sama, da se prepreči neposredna
nevarnost, ki bi utegnila nastati za zdravje ljudi 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 izvršitve ukrepov.
100. člen
Pri Zdravstveni skupnosti Slovenije se ustanovi poseben
strokovni organ, ki daje ocene in mnenja o strokovni utemeljenosti določenih zdravstvenih storitev, strokovno vrednoti
pobude za izboljšavo načina in metod dela izvajalcev zdravstvenih storitev ter daje druga medicinska strokovna mnenja v
zvezi z izvajanjem zdravstvenega varstva. Sestavljajo ga priznani strokovnjaki, ki jih imenuje skupščina Zdravstvene skupnosti Slovenije.
Pri oblikovanju in sprejemanju svojih ugotovitev, mnenj in
ocen je strokovni organ iz prejšnjega odstavka neodvisen.
Kadar daje mnenja in ocene v spornih zadevah, ne morejo v
njem sodelovati delavci prizadetih zdravstvenih organizacij.
111. člen
Bolnik, ki umre v zdravstveni organizaciji, mora biti obduciran. Izjemoma lahko na željo svojcem umrlega predstojnik
strokovne enote odloči, da se obdukcija opusti, če je vzrok
smrti nesporen in če se zdravnik, ki je zdravil umrlega, s tem
strinja.
116. člen
Delo v podaljšanem delovnem času se lahko opravi:
- če nastopijo izjemna in nepredvidena stanja, ki bi lahko
onemogočila izvršitev delovnega procesa:
priloga poročevalca

- če je zaradi nujnosti in neodložljivosti medicinski ukrep
oziroma intervencijo treba pričeti izvjati, ko je zanjo nastopila
medicinska indikacija, ne glede na to, kdaj bo intervencija
zaključena;
— če zaradi začasne odsotnosti delavcev, ki je 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 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 dnevnih
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 dela, 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 trimesečja opraviti analizo in preveriti
upravičenost ter potrebo po takem delu, da bi uvedli ustrezne
ukrepe za organizacijo dela in določitev delovnega časa.
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 delovni pogoj.
122. člen
Delavci, ki opravljajo zdravstvene storitve oziroma strokovna dela in naloge v zvezi z zdravstvenimi storitvami,
morajo imeti srednjo, višjo in visoko strokovno izobrazbo na
področju medicinskih oziroma drugih strok.
Delavci, ki opravljajo določena opravila v zvezi z zdravstvenimi storitvami iz prejšnjega odstavka, imajo lahko tudi nižjo
,strokovno izobrazbo oziroma ustrezno usposobitev na delu.
123. člen
Opredelitev del, nalog in opravil delavcev na področju
zdravstvenega varstva z določitvijo načina in stopnje izobraževanja in usposabljanja ter opis dela posameznih poklicev
določi ustrezna izobraževalna skupnost v soglasju z republiškim upravnim organom za zdravstveno varstvo.
124. člen
Delavci, ki opravljajo strokovna dela in naloge zdravstvenega varstva smejo samostojno opravljati te naloge in dela po
tem, ko so določeno dobo delali v zdravstvenih organizacijah
kot pripravniki in opravili strokovni izpit. Pripravnik dela pod
vodstvom mentorja.
Pripravništvo traja za delavca s srednjo strokovno izobrazbo šest mesecev, z višjo strokovno izobrazbo devet mesecev in z visoko strokovno izobrazbo dvanajst mesecev.
Pripravništvo zagotavlja zdravstvena organizacija, s katero
je pripravnik v,delovnem razmerju. Pripravništvo se opravlja
po programu in v skladu s katalogom znanja, ki ga na predlog
priloga poročevalca

ustrezne visokošolske oziroma druge izobraževalne organizacije sprejme ustrezna izobraževalna skupnost. Ta skupnost na
predlog teh izobraževalnih organizacij določi pogoje, ki jih
mora izpolnjevati zdravstvena organizacija, v kateri se pripravništvo lahko opravlja, in pogoje, ki jih morajo izpolnjevati
mentorji. Zdravstvena organizacija, ki ne izpolnjuje pogojev
za opravljanje pripravništva, mora omogočiti svojim pripravnikom opravljanje pripravništva v drugi zdravstveni organizaciji.
Med pripravniško dobo se sproti preizkuša praktično znanje pripravnika. Po preteku pripravniške dobe opravljajo
delavci iz prvega odstavka tega člena strokovni izpit pred
izpitno komisijo. Strokovni izpit obsega teoretični strokovni in
splošni del. Vsebinoč strokovnega izpita določi ter izpitno
komisijo imenuje za zdravstveno varstvo pristojni republiški
upravni organ. Vsaj eden izmed članov komisije mora biti
pooblaščeni delavec visokošolske organizacije s področja
medicine.
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 določa 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;
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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
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 za
prekršek iz prejšnjega odstavka tudi odgovorna oseba organizacije združenega dela, organa družbenopolitične skupnosti
oziroma drugega državnega organa, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
Oseba, ki opravlja samostojno delo s sredstvi, ki so lastnina
občanov, oziroma oseba, ki uporablja 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 nezmožnosti za delo;
2. namenoma preprečuje zdravljenje ali usposobitev za
delo;
3. med bolezenskim dopustom prejema zaslužek ali se
ukvarja s pridobitno 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 (tertji odstavek 101. člena) in
določbe 105. člena 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 preizkušnje 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
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tega člena, se kaznuje z denarno kaznijo od 2000 do 10.000
dinarjev.
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 prneha 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.
143. člen
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 [Jrijavi primera, ki terja strokovni pregled (96. člen);
3. ki ne izvrši odrejenih ukrepov strokovnega pregleda (96.
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, daljšem 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 delavca 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
priloga poročevalca

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 deiovišču 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);
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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 oziroma če mu
ne da potrebnih pojasnil v zvezi s pregledom (41. člen);
11 če v predpisanem roku ne sporoči, da je izvršila odiočbo
inšpektorja dela (drugi odstavek 42. člena);
12. če ne vodi predpisane evidence (48. člen);
(2) Z denarno kaznijo od 50 do 5000 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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PREDLOG ZAKONA
o odvzemu in presaditvi delov človeškega
telesa v zdravstvene namene (ESA-493)
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 79. seji dne 25.
7. 1985 določil besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O ODVZEMU IN PRESADITVI
DELOV ČLOVEŠKEGA TELESA V ZDRAVSTVENE NAMENE,
ki 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.

1. člen
Odvzem in presaditev delov človeškega telesa v zdravstvene namene se lahko opravi samo v primeru, ko je to
medicinsko upravičeno, ko je to najprimernejši način zdravljenja bolnika in ko so izpolnjeni drugi pogoji, določeni z
zakonom o pogojih za izmenjavo in prenos delov človeškega
telesa za presaditev zaradi zdravljenja (Uradni list SFRJ, št.
43/82) in s tem zakonom.
2. člen
Deli telesa umrle osebe se lahko odvzamejo zaradi presaditve, ko je po medicinskih kriterijih in na predpisan način z
gotovostjo ugotovljena smrt osebe.
Smrt osebe iz prejšnjega odstavka ugotavlja komisija za
ugotavljanje smrti, ki jo sestavljajo trije zdravniki. Ugotovitev
komisije mora biti soglasna.
3. člen
Zdravnik, ki je član komisije za ugotavljanje smrti, ne sme
niti odvzeti niti presaditi delov telesa umrle osebe, oziroma ne
sme sodelovati v skupini, ki opravi odvzem ali presaditev.
4. člen
Deli telesa umrle osebe se odvzamejo za presaditev, če se je
oseba opredelila kot dajalec delov telesa.
Deli telesa se lahko odvzamejo za presaditev tudi od druge
umrle osebe, če le-ta za časa življenja temu ni izrecno nasprotovala in če temu izrecno ne nasprotujejo zakonec, polnoletni
otrok ali starši umrle osebe.
5. člen
Deli telesa žive osebe se lahko odvzamejo za presaditev s
privolitvijo te osebe, če se s tem ne ogroža njenega zdravja ter
če se s tem zagotovi uspešno zdravljenje obolele osebe.
Privolitev za dajanje svojih delov telesa zaradi presaditve (v
nadaljnjem besedilu: privolitev) lahko da samo duševno
zdrava polnoletna oseba.
Privolitev mora biti dana pisno.
Privolitev lahko živa oseba prekliče vse do začetka posega.
Privolitev je lahko dana s pogojem, da se dani del telesa
presadi določeni osebi.
6. člen
Presaditev delov človeškega telesa se lahko opravi samo s
pisno privolitvijo prejemnika.
Če je prejemnik mladoletnik ali duševno bolna oseba, dajo
pisno privolitev njegovi starši, zakonec, polnoletni otrok,
posvojitelj ali skrbnik.
7. člen
Dajalec in prejemnik lahko dasta privolitev potem, ko ju je
zdravnik seznanil z naravo in namenom posega, z nevarno58

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.

stmi, katerim se izpostavljata in s predvidenim uspehom posega.
8. člen
Podatki o dajalcu in prejemniku delov človeškega telesa so
poklicna skrivnost.
9. člen
Odvzemanje delov telesa umrle osebe zaradi presaditve
lahko opravlja zdravstvena organizacija, v kateri je ugotovljena smrt osebe in ki izpolnjuje za to predpisane pogoje.
Odvzete dele telesa umrle osebe mora do uporabe hraniti
zdravstvena organizacija oziroma jih dostaviti zdravstvenim
organizacijam, ki opravljajo presaditev delov človeškega
telesa ali zdravstvenim organizacijam, ki izpolnjujejo pogoje
za določanje skladnosti tkiva.
10. člen
Odvzem delov človeškega telesa živih oseb opravi zdravstvena organizacija, ki opravi presaditev.
11. člen
Zbiranje, obdelavo in izmenjavo podatkov za odvzem in
presaditev opravljajo zdravstvene organizacije za ugotavljanje skladnosti tkiva.
12. člen
Odvzem in presaditev delov človeškega telesa ter ugotavljanje skladnosti tkiva lahko opravljajo zdravstvene organizacije,
ki izpolnjujejo pogoje glede kadrovske zasedbe, prostorov in
opreme.
Za zdravstveno varstvo pristojni republiški upravni organ
predpiše natančnejše pogoje, ki jih morajo izpolnjevati zdravstvene organizacije iz prejšnjega odstavka.
13. člen
O presaditvi oziroma odvzemu se sestavi zapisnik, ki vsebuje podatke o dajalcu in o prejemniku; priložita se mu
poročili o ugotvitvi smrti in o skladnosti tkiva.
Zapisnik in poročili iz prejšnjega odstavka so sestavni del
medicinske dokumentacije zdravstvene organizacije, v kateri
je opravljena presaditev.
14. člen
Zdravstvene organizacije iz 12. člena tega zakona morajo
medsebojno sodelovati. Te zdravstvene organizacije sodelujejo tudi s tovrstnimi zdravstvenimi organizacijami iz drugih
republik in avtonomnih pokrajin.
15. člen
Zdravstvene organizacije, ki opravljajo presaditev, morajo
obveščati zdravstvene organizacije, ki ugotavljajo skladnost
tkiva o opravljenih presaditvah in jim posredovati ustrezne
podatke.
priloga poročevalca

16. člen
Nadzor nad izvajanjem tega zakona in nadzor nad izvajanjem določenih določb zveznega zakona o pogojih za izmenjavo in prenos delov človeškega telesa za presaditev zaradi
zdravljenja izvaja za zdravstveno varstvo pristojni republiški
upravni organ.
17. člen
Za zdravstveno varstvo pristojni reubliški upravni organ
predpiše natančnejše pogoje, ki jih morajo izpolnjevati člani
komisije iz 2. člena, pogoje, ki jih morajo izpolnjevati zdravstvene organizacije iz 12. člena ter podatke, ki jih morajo*
posredovati zdravstvene organizacije v skladu s 15. členom
tega zakona, v roku treh mesecev po uveljavitvi zakona.
18. člen
Z denarno kaznijo najmanj 50.000 dinarjev se za prekršek
kaznuje zdravstvena organizacija:
1. če odvzetega dela telesa umrle osebe ne hrani do uporabe oziroma ga ne dostavi določeni zdravstveni organizaciji

(drugi odstasvek 9. člena);
2. ki opravlja odvzem in presaditev delov človeškega telesa
ter ugotavlja skladnost tkiva, ne izpolnjuje pa za to predpisanih pogojev (12. člen);
3. ki o odvzemu in presaditvi ne sestavi zapisnika in ne
priloži druge dokumentacije (13. člen);
4. ki ne obvešča zdravstvene organizacije, ki ugotavlja
skladnost tkiva, o opravljenih presaditvah in ne posreduje
določene podatke (15. člen).
Za prekršek iz prejšnjega odstavka se kaznuje z denarno
kaznijo najmanj 10.000 dinarjev tudi odgovorna oseba v
zdravstveni organizaciji.
19. člen
Z denarno kaznijo najmanj 10.000 dinarjev se kaznuje za
prekršek zdravnik, ki je član komisije za ugotavljanje smrti in
je ravnal v nasprotju z določbo 3. člena tega zakona.
20. člen
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
SRS.

SKUPŠČINA SR SLOVENIJE
IZVRŠNI SVET

Zbor združenega dela in zbor občin Skupščine SR Slovenije
sta na sejah, dne 14. 5. 1985 obravnavala osnutek zakona o
odvzemu in presaditvi delov človeškega telesa v zdravstvene
namene in ga sprejela. Skupščina zdravstvene skupnosti Slovenije je osnutek zakona sprejela kot četrti zbor na seji, dne
15. 5. 1985. Vsi trije zbori so predlagali Izvršnemu svetu
Skupščine SR Slkovenije, da pripravi predlog zakona. Pri tem
naj prouči in ustrezno upošteva pripombe, mnenja in stališča
delovnih teles in zborov skupščine, v zvezi z drugim odstavkom 4. člena pa naj ponovno prouči ustreznost predloga, da
je treba svojce obvestiti o smrti, da bi le-ti mogli izraziti svojo
voljo.
Predlagatelj je proučil pripombe, mnenja, stališča izražena
v postopku skupščinske obravnave in jih upošteval tako, da je
ustrezno spremenil in dopolnil posamezne člene osnutka ter
pripravil predlog zakona o odvzemu in presaditvi delov človeškega telesa v zdravstvene namene.
V obrazložitvi so podrobneje prikazani razlogi, ki so vodili
predlagatelja pri odločitvi, da je v predlog zakona sprejel
osnovno besedilo 4. člena iz zakonskega osnutka ter pojasnjeno njegovo stališče do pomislekov, izraženih v razpravi v
zvezi z II. odstavkom 4. člena osnutka zakona.
Po mnenju zakonodajno-pravne komisije so bile bistvene
pomanjkljivosti predlagane rešitve v II. odstavku 4. člena
osnutka zakona v tem, ker ne predvideva, kako se ugotavlja
nasprotovanje umrlega oziroma njegovih svojcev in ob katerih pogojih je mogoče šteti, da takega nasprotovanja ni.
Prizadetim osebam tako ne zagotavlja, da bo njihovo nasprotovanje ugotovljeno in upoštevano, zdravstevene organizacije
in zdravstvene delavce, ki opravljajo take pogoje, pa pušča v
negotovosti glede njihovih dolžnosti in odgovornosti pri ugotavljanju takega nasprotovanja. Komisija se tudi ni opredelila
za varianto k 2. odstavku 4. člena osnutka. Menila je, da
morajo biti obravnani vsi družinski člani enakopravno, kot je
to predvideno v osnovni rešitvi.
S stališčem zakonodajno-pravne komisije v zvezi z določbo
II. odstavka 4. člena osnutka zakona sta se strinjala tudi odbor
za družbenopolitični sistem zbora združenega dela in odbor
za družbenopolitični in komunalni sistem zbora občin.
Svet za socialno in zdravstveno politiko pri Predsedstvu RK
SZDL je osnutek zakona podprl, ni pa se konkretno opredelil
do 4. člena in variantnega predloga. Menil je le, da mora biti
rešitev dovolj jasna, da pri izvajanju zakona ne bi prišlo do
različnih težav in nesoglasij.
Skupina delegatov za delegiranje delegatov v zbor občin
Skupščine SR Slovenije Skupščine občine Ljubljana Šiška pa
je podporla osnutek zakona in predlagano rešitev v 4. členu
ter zavrnila pomisleke zakonodajnopravne komisije.
Predlagatelj je proučil besedilo II. odstavka 4. člena in v
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predlogu zakona ni spreminjal osnovnega besedila iz zakonskega osnutka. Pri tem je potrebno poudariti, da so se za
sedanjo rešitev v predlogu zakona opredelili tudi najuglednejši medicinski in pravni strokovnjaki s tega področja na
delovnem sestanku, dne 13. 6. 1985. Tako prvi kot drugi so pri
tem upoštevali medicinski, pravni in moralnoetični vidik te
dejavnosti. V ospredju pa je bilo načelo humanosti, ki bi se
odražalo v tem, da bi se lahko odvzeli deli človeškega telesa
umrlim osebam in se presadili bolnikom, ki določeni del
človeškega telesa nujno potrebujejo za nadaljnje življenje.
Transplantacije organov narekujejo potrebe bolnikov. Za
nekatere bolnike je presaditev vprašanje življenja ali smrti, za
druge vprašanje daljšega življenja, za tretje bistveno kvalitetnejšega življenja. Univerzitetni klinični center v Ljubljani ima
kadrovske in tehnične pogoje za odvzem in presaditev delov
človeškega telesa in te medicinske posege tudi izvaja.
Pomembno je tudi dejstvo, da je po mnenju strokovnjakov na
razpolago dovolj zdravih delov človeškega telesa, ki jih je
možno presaditi težkim bolnikom. Po njihovi oceni tudi ne
more priti do strokovnih napak pri ugotavljanju možganske in
srčne smrti.
Čas od ugotovitve možganske smrti pa dO tedaj, ko je
odvzeti organ še dovolj vitalen, da ga je smotrno odvzeti za
presaditev, je kratek. Potrebno je umetno vzdrževati krvni
obtok in prehranjevati telo umrlega, da ohranimo njegovo
biološko funkcijo. Le približno 1 do 2% ljudi z možgansko
smrtjo pride v poštev za odvzem organov za presaditev.
Predlagatelj ostaja torej pri prvotnem predlogu za besedilo
4. člena iz zakonskega osnutka, ki se v nekoliko popravljeni
obliki glasi:
Deli telesa umrle osebe se odvzamejo za presaditev, če se je
oseba opredelila kot dajalec delov telesa.
Deli telesa se lahko odvzamejo za presaditev tudi od druge
umrle osebe, če le-ta temu ni izrecno nasprotovala in če temu
izrecno ne nasprotuje zakonec, polnoletni otrok ali starši
umrle osebe.
V drugem odstavku 4. člena predloga zakona je za odvzem
delov telesa umrle osebe sprejet sistem domnevne (presumirane) privolitve. Ta sistem varuje pravice umrlega, da sam
oziroma po njegovo smrti njegovi najbližji, odločajo o njegovih posmrtnih ostankih. Na drugi strani pa omogoča presajevanje, ker za poseg v zdravstvene namene ne zahteva izrecno
privolitve umrlega oziroma njegovih bližnjih. Poseg, ki je
mogoč, če je z gotovostjo ugotovljena možganska smrt, se po
pravilih medicinske znanosti lahko izvrši le v dokaj kratkem
času po nastopu smrti. Ni časa, da bi iskali privolitev svojcev.
Če bi bil pogoj za odvzem izrecna privolitev svojcev, bi to
lahko pomenilo tudi onemogočanje posegov, ki so za bolnike
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izrednega pomena. Prav tako ne bi bilo primerno, da bi v
primerjavi z rešitvijo, ki je bila sprejeta tudi v socialističnih
republikah Hrvatski, Srbiji, Črni gori in SAP Kosovo, posege v
SR Sloveniji kakorkoli oteževali ali olajševali. Predlagatelj se
zato ni odločil za varianto k 2. odstavku 4. člena, hkrati pa se
je strinjal z mnenjem zakonodajno-pravne komisije, da
morajo biti vsi družinski člani obravnavani enakopravno.

POSTANITE TUDI VI DAROVALEC
SVOJIH ORGANOV!
S sprejetjem Zakona o presajanju delov človeškega telesa v
zdravstvene namene je tudi v SR Sloveniji pravno urejen
nadaljnji razvoj tega področja medicinske znanosti in tako
dana tudi možnost, da se občani in delovni ljudje že za časa
življenja odločijo, da bodo darovali po smrti dele svojega
telesa za povrnitev zdravja in preživetje sočloveka.
Medicinska znanost je pri nas že tako napredovala, da je
možno nadomestiti bolne človeške organe z organi drugega
človeka.
Že darovanje in prejemanje krvi nas je naredilo zdravstveno
bolj odporne, družbeno pa bolj solidarne in humane in ta
človekova solidarnost in humanost se preliva tudi na druga
področja njegovega udejstvovanja.
Uspehom transfuzije krvi so sledila druga medicinska spoznanja, da je namreč ob upoštevanju določenih zakonitosti, ki
vladajo v naravi, mogoče presaditi tudi druga tkiva in organe
(ledvica, kostni mozeg, jetra, trebušno slinavko, pljuča, srce).
Najdlje je pri praktičnih možnostih takega odvzema in presaditve prišla medicinska znanost na področju presajanja
ledvic, saj je dokončna odpoved ledvic zaradi različnih vzrokov zelo pogosta, zdravljenje pa je mogoče le z dializo, kar
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Sprejel tudi ni pobude, da bi se določilo, da se poseg lahko
opravi vselej, kadar ni izrecnega nasprotovanja umrle osebe,
saj bi to pomenilo olajševanje posegov glede na rešitve v
omenjenih republikah. To bi namreč v primerih, ko bi šlo za
osebe iz drugih republik in pokrajin, povzročalo težave, lahko
pa bi bilo celo potrebno, da zakon predpiše ustrezna kolizijska pravila.

bolniku sicer pomaga, da lahko živi na primeren način, vendar
ga pa pri delu in življenju do določene mere omejuje, pa tudi
izpostavlja dodatni nevarnosti.
Za nekatere bolnike je presaditev vprašanje življenja ali
smrti, za druge vprašanje daljšega življenja, za tretje bistveno
kvalitetnejšega življenja.
V našem sistemu socialističnega samoupravljanja smo ljudje velikokrat izrazili solidarnost ali plemenitost do sočloveka.
Odločitev, da se lahko po smrti uporabijo deli vašega telesa
za zdravje sočloveka, je prav gotovo izraz najvišjih humanitarnih idealov.
Če se odločite, da boste po smrti darovali dele svojega
telesa za presaditev bolnikom, ki imajo organ bolezensko
spremenjen, boste s tem svojim dejanjem dokazali najvišjo
stopnjo razumevajoče človeške solidarnosti. Z ustreznimi
pravnimi predpisi je poskrbljeno, da bo ta vaša nesebična
odločitev izpolnjena skladno z etičnimi, medicinskimi in pravnimi načeli.
Če se boste odločili, da postanete darovalec svojih organov
po smrti, boste prejeli izkaznico. S podpisom te izkaznice
boste dokazali vašo plemenito odločitev in hkrati omogočili
izpolnitev vaše volje.
Svojo odločitev lahko izrazite pri aktivistu Rdečega kriza ob
priliki, ko se odzovete na krvodajalsko akcijo, na občinski
organizaciji RK Slovenije, v krajevni organizaciji RK, pri svojem zdravniku in na druge predvidene načine.
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