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Skupščina Republike Slovenije je ob obravnavi »Problematike reševanja posledic katastrofalnih poplav v Sloveniji«
na podlagi 260. člena poslovnika Skupščine Republike Slovenije, dne 20. novembra 1990 sprejela naslednja
PRIPOROČILA
1. Vodna ujma, ki je divjala 1. novembra 1990 v Republiki
Sloveniji, je pokazala, da obramba pred poplavami, predvsem
zaradi hudourniškega značaja slovenskih voda, še vedno ni
zadovoljivo urejena. Zato je nujno potrebno pospešeno nadaljevati z urejanjem tega področja, vendar na osnovi strokovnih
podlag in s stalnim ter zadostnim virom financiranja. Ustrezen
republiški sekretariat naj ugotovi, ali je vodnogospodarska
osnova Republike Slovenije primerna in jo po potrebi novelira
z novimi spoznanji. Na osnovi tako dopoljene vodnogospodarske osnove naj bo v Republiki Sloveniji prioritetna naloga
dograditev obrambnih sistemov pred visokimi vodami, zlasti
na tistih področjih, ki jih je 1. novembra 1990 vodna ujma
najbolj prizadela. Pri tem ne sme zastati zateta sanacija
vodotokov po poplavi. Rok 1. 5. 1991.
2. Ocena gospodarske škode, nastale v Republiki Sloveniji
zaradi poplav, znaša približno eno milijardo dolarjev in zahteva ustreznejše kreditne pogoje za vse prizadete. Izvršni svet

Skupščine Republike Slovenije naj banke zadolži, da še ta
mesec sprejmejo ugodnejše kreditne pogoje za vse prizadete.
3. Prizadete zavode republiškega značaja je potrebno
s pomočjo republiškega proračuna kratkoročno in dolgo-,
ročno usposobiti za takojšnje in kakovostno delo.
4. Iz republiškega proračuna je potrebno sanirati tudi prizadeta podjetja in zavode v prizadetih občinah.
5. Za prizadete v poplavah naj izvršni Svet Skupščine
Republike Slovenije do 20. 12. 1990 pripravi celovit sistem
olajšav pri plačevanju republiških in občinskih prispevkov ter
davkov za leto 1990 naslednjih 5 let.
6. Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije mora skupaj
z ustreznimi sekretariati mesečno oz. po potrebi pisno informirati Skupščino Republike Slovenije o vseh svojih ukrepih in
učinkih, ki so bili doseženi. Spomladi 1991. bo Skupščina
Republike Slovenije ponovno obravnavala učinke reševanja
vodne ujme v Sloveniji.
7. Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije oziroma
koordinacijski odbor naj pri oblikovanju politike in ukrepov za
odpravljanje posledic poplave upošteva predloge iz razprave
na skupnem zasedanju Skupščine Republike Slovenije.
8. Skupščina Republike Slovenije podpira in sprejema
dosedanje kratkoročne aktivnosti in ukrepe Izvršnega sveta
Skupščine Republike Slovenije.

Na podlagi 12. člena zakona o funkcionarjih v državnih organih (Ur. I. RS, štev. 30/90) je Komisija Skupščine Republike
Slovenije za volitve, imenovanja in administrativne zadeve na 11. seji, dne 12. 11.1990, sprejela naslednji
SKLEP
o razvrstitvi občin in posebnih družbenopolitičnih skupnosti v skupine, glede na
njihovo družbeno in gospodarsko razvitost ter določitvi koeficienta za najvišje
vrednoteno funkcijo v posamezni skupini
Občine in posebne družbenopolitične skupnosti se glede na njihovo družbeno in gospodarsko razvitost razvrstijo v štiri skupine
in se določijo naslednji koeficienti za najvišje vrednoteno funkcijo v posamezni skupini:
KOEFICIENT
1. SKUPINA
Mesti Ljubljana in Maribor
5,6
2. SKUPINA
Obalna skupnost Koper ljubljana Šiška, Kranj, Celje, Ljubljana Center, Ljubljana Moste Polje, Novo mesto, Ljubljana
Bežigrad, Nova Gorica, Ptuj, Ljubljana Vič-Rudnik, Murska Sobota, Velenje, Koper, Škofja Loka, Radovljica, Domžale,
Žalec, Krško, Tolmin, Jesenice
5,4
3. SKUPINA
Sežana, Kočevje, Ravne na Koroškem, Slovenska Bistrica, Kamnik, Šmarje pri Jelšah, Grosuplje, Postojna, Ajdovščina,
Črnomelj, Idrija, Lendava, Slovenske Konjice, Mozirje, Cerknica, Ilirska Bistrica, Slovenj Gradec, Brežice, Gornja
Radgona, Trbovlje,
5,2
4. SKUPINA
Litija, Laško, Radlje ob Dravi, Trebnje, Sevnica, Vrhnika, Ribnica, Ruše, Ljutomer, Tržič, Piran, Šentjur pri Celju,
Ormož, Pesnica, Zagorje, Lenart, Izola, Logatec, Hrastnik, Metlika, Dravograd
5,0
II.
Ta sklep stopi v veljavo naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
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Na podlagi prvega odstavka 10. člena in 20. člena zakona o funkcionarjih v državnih organih (Ur. I. RS, štev. 30/90) je Komisija
Skupščine Republike Slovenije za volitve, imenovanja in administrativne zadeve na 11. seji, dne 12. 11. 1990 sprejela
sklep
razvrstitvi funkcij v Skupščini Republike Slovenije, Izvršnem svetu Skupščine
Republike Slovenije in Ustavnem sodišču Republike Slovenije in določitvi
koeficientov za določanje osebnih dohodkov za te funkcije

0

i.
Razvrstitev funkcij v Skupščini Republike Slovenije in določitev koeficientov za določanje osebnih dohodkov za te funkcije:
pUf nkcija
p edsednik Skupščine RS
°dpredsednik Skupščine RS
pfedsednik zbora Skupščine RS
podpredsednik
zbora Skupščine RS
*
£er neralni sekretar Skupščine RS
edsednik komisije Skupščine RS
za ustavna vprašanja
za volitve, imenovanja in administrativne zadeve
zakonodajno-pravne komisije
p°dja
kluba delegatov
r
edsednik komisije Skupščine RS
~ za mednarodne odnose
- Za vloge in pritožbe
" za strategijo nacionalnega in regionalnega razvoja
za celovito proučitev okoliščin in posledic oškodovanja družbenega premoženja
za raziskavo povojnih množičnih pobojev, pravnodvomljivih procesov in drugih nepravilnosti
^amestnik
generalnega sekretarja Skupščine RS
Pr
edsednik komisije Skupščine RS
Za narodnosti
za spremljanje preobrazbe družbene in zadružne lastnine
" za denacionalizacijo
za urejanje skupnih interesov in odnosov v Jugoslaviji
Za informiranje
pP|, za svetovni slovenski kongres
edsednik odbora na ravni Skupščine RS
za splošno gospodarske zadeve
" za kreditno monetarni sistem in politiko
pH|P za proračun in javne finance
edsednik komisije Skupščine RS
" za nadzorstvo nad zakonitostjo dela službe državne varnosti
" za človekove pravice in državljanske svoboščine
~ za varstvo okolja in naravne dediščine
za pripravo in spremljanje izvajanja poslovnika skupščine
~~ za celovito proučitev okoliščin in posledic sodnega procesa proti četverici v Ljubljani
p r za proučitev okoliščin izgradnje Jedrske elektrarne Krško in Rosledic njenega obratovanja
edsednik odbora na ravni Skupščine RS
~ za kmetijstvo in gozdarstvo
pf za raziskovalno dejavnost in tehnologijo
" edsednik odbora na ravni Skupščine RS
~ za urejanje prostora ter stanovanjska in komunalna vprašanja
~ za promet in zveze
~ za zdravstvo
~ za visoko šolstvo
" za kulturo in varstvo kulturne dediščine
"" za delo, zaposlovanje in socialno politiko
^ za podjetništvo in obrt
^eza vzgojo in izobraževanje ter telesno kulturo
£ kretar zbora Skupščine RS
Redsednik komisije Skupščine RS
" Za notranjo politiko
~ za pomorstvo
" za ženško politiko
~ za družino
* za mirovno politiko
~ za obrambo
p r za vprašanja invalidov
edsednik odbora na ravni Skupščine RS
" za pravosodje in upravo
~ za varstvo potrošnikov
~ za mladinska vprašanja
n za lokalno samoupravo
r?'egat Skupščine RS
delegatu se za vsako članstvo v delovnem telesu Skupščine RS poveča osnovno razmerje 4,55 še za 0,065)
Poročevalec

Koeficient
6,50
6,00
6,00
5,70
5,70
5,60
5,60
5,60
5,60
5,53
5,53
5,53
5,53
5,53
5,50
5,46
5,46
5,46
5,46
5,46
5,46
5,46
5,46
5,46
5.40
5,40
5,40
5,40
5,40
5,40
5,40
5,40
5,33
5,33
5,33
5,33
5,33
5,33
5,33
5,33
4,88 do 5,33
5,27
5,27
5,27
5,27
5,27
5,27
5,27
5,27
5,27
5,27
5,27
4,55 do 5,20
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II.
Razvrstitev funkcij v Izvršnem svetu Skupščine Republike Slovenije in določitev koeficientov za določanje osebnih dohodko^
te funkcije:
,
Koefic'6'
6,®
6'
5,80 do 6'
5,80 do 6.
5,00 do 5*

Funkcija
Predsednik IS Skupščine RS
Podpredsednik IS Skupščine RS
član IS Skupščine RS
Republiški sekretar
Namestnik republiškega sekretarja

III.
Razvrstitev funkcij v Ustavnem sodišču Republike Slovenije in določitev koeficientov za določanje osebnih dohodkov za
funkcije:
Koefici6'
6,'
6"

Funkcija
Predsednik Ustavnega sodišča RS
Sodnik Ustavnega sodišča RS *
IV.
Ta sklep stopi v veljavo naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Na podlagi drugega odstavka 10. člena zakona o funkcionarjih v državnih organih (Ur. I. RS, štev. 30/90) je Komisija Skupš^
Republike Slovenije za volitve, imenovanja in administrativne zadeve na 11. seji, dne 12. 11. 1990 sprejela
SKLEP
o določitvi koeficientov za osebne dohodke za funkcionarje v pravosodnih
organih in družbenem pravobranilcu samoupravljanja
i.
Funkcionarjem v pravosodnih organih in družbenem pravobranilcu samoupravljanja se določijo naslednji koeficienti
določanje osebnih dohodkov:
Funkcija
1. Predsednik Vrhovnega sodišča RS
2. a Javni tožilec RS
b Predsednik sodišča združenega dela RS
c Družbeni pravobranilec samoupravljanja RS
3. Javni pravobranilec RS
4. a Vodja oddelka Vrhovnega sodišča RS
b Vodja oddelka Javnega tožilstva RS
c Vodja oddelka Sodišča združenega dela RS
č Predsednik Višjega sodišča v Ljubljani in Mariboru
5. a Predsednik Višjega sodišča v Celju in Kopru
b Višji javni tožilec
c Sodnik Vrhovnega sodišča RS
č Predsednik Temeljnega sodišča v Ljubljani
6. a Predsednik Republiškega senata za prekrške
b Sodnik sodišča združenega dela RS
c Predsednik Temeljnega sodišča v Mariboru
č Predsednik Sodišča združenega dela v Ljubljani in Mariboru
7. a Namestnik Javnega tožilca RS
b Namestnik Javnega pravobranilca RS
c Namestnik Družbenega pravobranilca samoupravljanja RS
č Temeljni javni tožilec v Ljubljani in Mariboru
8. a Vodja oddelka višjega sodišča
b Predsednik temeljnega sodišča (razen točke 5. č in 6. c)
c Predsednik sodišča združenega dela (razen 6. č)
č Vodja enote na sedežu Temeljnega sodišča v Ljubljani in Mariboro
9. a Sodnik višjega sodišča
b Temeljni javni tožilec (razen točke 7. č)
c vodja oddelka višjega javnega tožilstva
10. a Mestni (obč.) javni pravobranilec v Ljubljani, Mariboru in Celju
b Namestnik višjega javnega tožilca
c vodja enote na sedežu temeljnega sodišča (razen 8. č)
č Vodja enote izven sedeža temeljnega sodišča z najmanj 10 sodniki
d Vodja oddelka temeljnega sodišča z najmanj 20 sodniki
e Vodja organa za postopek o prekrških v Ljubljani in Mariboru
f Vodja enote temeljnega javnega tožilstva z najmanj 20 funkcionarji
4
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11. a Vodja oddelka pri Republiškem senatu za prekrške
b Vodja oddelka temeljnega sodišča z najmanj 10 sodniki
12. a Sodnik Republiškega senata za prekrške
b Vodja enote izven sedeža temeljnega sodišča (razen točke 10. č)
c Vodja enote izven sedeža temeljnega javnega tožilstva
č Vodja oddelka temeljnega sodišča in sodišča združenega dela z najmanj 3 sodniki in vodja oddelka temeljnega
javnega tožilstva z najmanj 10 funkcionarji
d Občinski javni pravobranilec (razen točke 10. a)
e Pomočnik Družbenega pravobranilca samoupravljanja RS
13. Vodja oddelka temeljnega javnega tožilstva z najmanj 3 funkcionarji
14. a Sodnik temeljnega sodišča
b Sodnik sodišča združenega dela
c Družbeni pravobranilec samoupravljanja v Ljubljani, Mariboru, Kopru, Novi Gorici in Murski Soboti
15. a Namestnik temeljnega javnega tožilca
b Namestnik občinskega javnega pravobranilca
c Namestnik družbenega pravobranilca samoupravljanja v Ljubljani, Mariboru, Kopru, Novi Gorici in Murski Soboti
16. Občinski družbeni pravobranilec samoupravljanja
17. a Vodja organa za postopek o prekrških v Celju, Kopru, Kranju, Murski Soboti, Novi Gorici, Novem mestu, Jesenicah
in Ptuju
b Pomočnik Družbenega pravobranilca samoupravljanja v Ljubljani, Mariboru, Kopru, Novi Gorici in Murski Soboti
c Namestnik občinskega družbenega pravobranilca samoupravljanja
18. Vodja organa za postopek o prekrških (razen 10. e in 17. a)
19. a Občinski sodnik za prekrške
b Pomočnik občinskega družbenega pravobranilca samoupravljanja

4.95
4.95
4.9
4.9
4.9
4.9
4.9
4.9
4.85
4.8
4.8
4.8
4.75
4.75
4.75
4.7
4.6
4.6
4.6
4.5
4.4
4.4

II.
Ta sklep stopi v veljavo naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Na podlagi četrtega odstavka 6. člena in 20. člena zakona o funkcionarjih v državnih organih (Ur. I. RS, št. 30/90) je Komisija
Skupščine Republike Slovenije za volitve, imenovanja in administrativne zadeve na 11. seji, dne 12.11.1990 sprejela naslednji
SKLEP
o kriteriju za zagotavljanje sredstev za delovno uspešnost oziroma dodatno
delovno obremenjenost
i.
Sredstva za delovno uspešnost oziroma za dodatno delovno obremenjenost, ki se določijo v proračunu Republike Slovenije
v deležu od sredstev, ki se namenijo organom za osebne dohodke, se določijo vsem organom v enakem odstotku.
II.
Ta sklep stopi v veljavo naslednji dan po sprejemu v Komisiji Skupščine Republike Slovenije za volitve, imenovanja in
administrativne zadeve.

Poročevalec
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Na podlagi drugega odstavka 13. člena zakona o funkcionarjih v državnih organih (Ur. I. RS, štev. 30/90) je Komisija Skupš£in<
Republike Slovenije za volitve, imenovanja in administrativne zadeve na 10. seji, dne 8. 10. 1990 sprejela naslednja
ZAČASNA MERILA
za izplačevanje dela osebnega dohodka za nepoklicno opravljanje funkcij
v Skupščini Republike Slovenije

Funkcionarjem v Skupščini Republike Slovenije, ki nepoklicno opravljajo funkcijo v Skupščini Republike Slovenije, se
opravljanje te funkcije prizna del osebnega dohodka, ki je sorazmeren obsegu opravljenega dela ter lahko znaša največ H''
osebnega dohodka, ki bi pripadal za poklicno opravljanje funkcije za polni delovni čas.
II.
Za določitev dela osebnega dohodka, ki je sorazmeren obsegu opravljenega dela, se določajo naslednja merila:
1. Glede funkcije oziroma število članstva v delovnih telesih Skupščine Republike Slovenije, ki jih opravlja funkcionar nepoklicfl0
v Skupščini Republike Slovenije se ti funkcionarji razvrstijo v štiri skupine:
1. skupina
predsednik in podpredsednik Skupščine Republike Slovenije
predsednik in podpredsednik zbora Skupščine Republike Slovenije, predsednik komisije Skupščine Republike Slovenije
predsednik odbora na ravni Skupščine Republike Slovenije
II. skupina
podpredsednik komisije oziroma odbora na ravni Skupščine Republike Slovenije, član najmanj v štirih delovnih telesi"
Skupščine Republike Slovenije
III. skupina
član v dveh do štirih delovnih teles Skupščine Republike Slovenije
IV. skupina
član v enem delovnem telesu Skupščine Republike Slovenije, delegat v Skupščini Republike Slovenije
2. Glede na razvrstitev funkcionarjev v skupine, ki nepoklicno opravljajo funkcijo, se določi osnova za obračun dela osebne!)3
dohodka za štiri skupine na podlagi vrednosti točk, ki so določene za navedene funkcije, skladno s Sklepom o vrednotenju del jj11
nalog funkcionarjev (štev. 115-2/90-11) k Pravilniku o osnovah in merilih za oblikovanje in delitev sredstev za osebne dohodke '
o določanju povračil določenih stroškov funkcionarjev Skupščine Republike Slovenije, Izvršnega sveta Skupščine Republik
Slovenije, republiških upravnih organov in republiških družbenih svetov (štev. 115-2/90-1) in sicer:
I. skupina
790 do 1000 toč
II. skupina
770 to^
III.skupina
730toi
IV. skupina
710 to^
Število točk določenih za obračun dela osebnega dohodka za nepoklicno opravljanje funkcije po zgornjih skupinah se poveča
ustrezen odstotek učinkovitosti, ki je zagotovljena za poklicno opravljanje funkcij v Skupščini Republike Slovenije, ki znaša za
skupine 8%.
3. Na podlagi osnove za obračun dela osebnega dohodka za nepoklicno opravljanje funkcije, določene v 2. točki, se za skupil
določene v 1. točki, določi procent, na podlagi katerega se izračuna del osebnega dohodka za nepoklicno opravljanje funkcij®;
I. skupina
33*
II. skupina
30''
III. skupina
25°/'
IV. skupina
2CP
III.
V primeru, da podpredsednik delovnega telesa, ki nepoklicno opravlja to dolžnost, zaradi daljše odsotnosti nadomeš^j3
predsednika delovnega telesa, se mu obračuna del osebnega dohodka po kriterijih, ki so določeni za predsednika delovne^
telesa.
IV.
Ta merila se uporabljajo začasno, dokler ne bodo v skladu z zakonom o funkcionarjih v državnih organih sprejeti splošni
v Skupščini Republike Slovenije, ki urejajo osebne dohodke.
V.
Ta začasna merila stopijo v veljavo naslednji dan po sprejemu v Komisiji Skupščine Republike Slovenije za volitve, imenovanjeirl
administrativne zadeve, uporabljajo pa se od 1. 10. 1990 dalje.
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Predlog za izdajo zakona o SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA
O DELOVNIH RAZMERJIH z osnutkom zakona ESA 204
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije je na 34. seji
dne 15. 11. 1990 določil besedilo:
- PREDLOGA ZA IZDAJO ZAKONA O SPREMEMBAH IN
DOPOLNITVAH ZAKONA O DELOVNIH RAZMERJIH
Z OSNUTKOM ZAKONA,
ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi prve alinee
215. člena, drugega odstavka 265. člena, 266. in 267. člena
poslovnika Skupščine Republike Slovenije v zvezi z drugim odstavkom 1. člena začasnega poslovnika Skupščine
Republike Slovenije.
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije je na podlagi
69. člena poslovnika Izvršnega sveta Skupščine Republike

Slovenije in na podlagi 220. in 221. člena poslovnika
Skupščine Republike Slovenije v zvezi z drugim odstavkom 1. člena začasnega poslovnika Skupščine Republike
Slovenije določil, da bodo kot njegovi predstavniki pri
delu skupščinskih delovnih teles sodelovali:
- Jožica PUHAR, članica Izvršnega sveta in republiška
sekretarka za delo,
- Nataša BELOPAVLOVIČ, namestnica republiške
sekretarke za delo.
- Irena BEČAN, pomočnica republiške sekretarke za
delo.

Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o delovnih razmerjih z osnutkom zakona bodo obravnavali Druženopolitični zbor, Zbor občin in Zbor združenega
dela ter Zakonodajno-pravna komisija. Obravnaval ga bo tudi
Odbor za delo, zaposlovanje in socialno politiko kot matično
delovno telo.
POVZETEK
Določbe veljavnega zakona o delovnih razmerjih (Ur. I.
RS, št. 14/90) v zvezi z razreševanjem problematike presežnih delavcev, brez bistvenih odstopanj, vendar z določeno
kvalitativno dograditvijo, sledijo podlagam zveznega
zakona o temeljnih pravicah iz delovnega razmerja (Ur. I.
SFRJ, št. 60/89 in 42/90). Veljavne rešitve pomenijo prioritetno obremenitev organizacij in delodajalcev, da zagotavljajo predpisane pravice delavcem, katerih delo je postalo
nepotrebno. Politična in gospodarska situacija, v kateri se
nahajamo, zahteva vzpostavitev novega pristopa razreševanja te problematike v smislu bistvene razbremenitve
gospodarskih in drugih pravnih subjektov, ob sočasni
sistemski vzpostavitvi novih instrumentov, ki bodo zagotavljali čimprejšnjo ponovno vključitev delavcev v delovno
angažiranje. Z amandmajem XCII k Ustavi Republike Slovenije razglašena suverenost slovenske države dopušča, da
se skladno z Ustavo Republike Slovenije, v delovni zakonodaji naše republike uveljavijo rešitve, ki v obdobju družbenoekonomske in družbenopolitiče preobrazbe naše družbe,
pomenijo racionalnejšo porazdelitev skrbi in bremen za
materialno in socialno varnost delavcev, ki so zaradi opera-

tivnih razlogov v organizaciji oziroma pri delodajalcu ugotovljeni kot presežki.
Upoštevaje navedeno, se s predlaganimi spremembami
in dopolnitvami zakona o delovnih razmerjih, upoštevaje
smernice ES, ki obravnavajo problematiko kolektivnih odpustov in ratificirane konvencije Mednarodne organizacije
dela št. 158 o prenehanju delovnega razmerja na pobudo
delodajalca, zagotavljajo natančnejšo razmejitev ukrepov
v primerih začasnega oziroma trajnega prenehanja potreb
po delu delavcev. V primeru trajnejšega prenehanja potreb
po delu delavcev, se predvideva bistveno hitrejši poseg
v delovno razmerje delavcev (rok šest mesecev). Razmejujejo se tudi postopki ravnanja in obveznosti organizacij in
delodajalcev v primerih ugotovitve nepotrebnosti posanieznih delavcev (»individualni odpusti«) oziroma večjega števila delavcev (»kolektivni odpusti«) ter zagotavlja enake
obveznosti vseh organizacij in delodajalcev (tudi zasebnih
delodajalcev), z nekaterimi izjemami, ki so predvidene
glede na število zaposlenih delavcev v organizaciji oziroma
pri delodajalcu (v organizaciji oziroma pri delodajalcu, ki
zaposluje manj kot 10 delavcev).
Potrebno pa je poudariti, da bo uveljavljanje tovrstnih
rešitev možno le ob sočasni spremembi zakonodaje na
področju zaposlovanja in zavarovanja za primer brezposelnosti in ukrepov aktivne politike zaposlovanja.

PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o delovnih
razmerjih
I. USTAVNA PODLAGA
Ustavna podlaga za pripravo tega zakona je 231. člen 1.
točke Ustave Republike Slovenije, po kateri Skupščina Republike Slovenije v okviru svojih pravic in obveznosti republike
z zakonom ureja tudi medsebojna razmerja v združenem delu;
Amandma XII., po katerem temelji družbenoekonomska ureditev v Republiki Sloveniji na enakopravnosti opravljanja dejavnosti s sredstvi družbene, zasebe in zadružne lastnine ali
s sredstvi različnih lastninskih oblik; Amandma XXIV., po
kateri se pravice in obveznosti zaposlenih delavcev pri delovnih ljudeh, ki samostojno opravljajo dejavnost kot posamezniki urejajo s kolektivno pogodbo v skladu z zakonom; 34.
Člen Ustave Republike Slovenije (tretji in četrti odstavek), po
katerem delavcu ne more prenehati delovno razmerje v primeru, če njegovo delo ni več potrebno zaradi tehnoloških in
poročevalec

drugih izboljšav, dokler se mu ne zagotovi drugo delovno
mesto ali na drug način zagotovi pravica do dela ali z zakonom določenih pravic iz dela - z zakonom se določijo pravice
delavca in pogoji, pod katerimi delavcu lahko preneha
delovno razmerje v teh primerih; ter 201. člen - peti odstavek
Ustave Republike Slovenije, ki na splošno določa, da delavcu
lahko preneha delo proti njegovi volji samo pod pogoji in
način, kot to določa zakon.
II. OCENA STANJA NA PODROČJU, KI GA JE TREBA UREDITI
S PREDLAGANIM ZAKONOM
Veljavna republiška delovna zakonodaja (zakon o delovnih
razmerjih - Ur. I. RS, št. 14/90) pomeni le dograditev zvezne
zakonodaje (zakon o temeljnih pravicah iz delovnega razmerja, zakon o pogojih za sklenitev delovnega razmerja
s tujimi državljani, zakon o prisilni poravnavi, stečaju in likvi7

daciji) na tem področju ter pravno podlago za uveljavitev
specifičnosti, ki jo je bilo glede na potrebe Republike Slovenije potrebno posebej zagotoviti. Bistvena novost celotne
delovne zakonodaje je sprememba koncepcije delovnega razmerja iz asociativnega v dvostransko pogodbeno razmerje. Ta
sprememba dejansko po vsebini ni v celoti izpeljana, kar je
posledica še vedno nerazrešenih nekaterih bistvenih sistemskih vprašanj (vprašanje lastninjenja, vprašanja dejanske uveljavitve sindikalnega pluralizma ter določitve reprezentativnosti sindikatov, vprašanja izpeljave in realizacije delavskega
soupravljanja). Zato menimo, da bo dokončno izpeljavo spremembe koncepcije delovnih razmerij tudi po vsebini institutov delovnega prava mogoče konsistentno in strokovno kvalitetno realizirati le ob sočasnem zakonskem in dejanskem
razreševanju navedenih sistemskih, pravnih in dejanskih
vprašanj.
V kontekstu zadolžitev v zvezi s pripravo nove sistemske
zakonodaje na področju družbenih dejavnosti, v okvir katerih
sodi tudi priprava zakonodaje na področju zaposlovanja in
zavarovanja za primer brezposlenosti, je evidentna nujna
povezanost vzpostavitve sistema zavarovanja za primer brezposelnosti, kot tudi ukrepov aktivne politike zaposlovanja
z rešitvami, ki jih ureja delovna zakonodaja. To so predvsem
rešitve na področju prenehanja delovnega razmerja delavcev
posebej v primerih tehnoloških ali ekonomskih presežkov
delavcev. To področje je torej potrebno v okviru delovne
zakonodaje prioritetno razreševati, kar se predvideva s predlaganimi novimi rešitvami tega zakona.
III. RAZLOGI, KI UTEMELJUJEJO POTREBO PO IZDAJI ZAKONA
Veljavne določbe zakona o delovnih razmerjih v zvezi z razreševanjem problematike presežnih delavcev brez bistvenih
odstopanj, vendar z določeno kvalitativno dograditvijo, sledijo podlagam zveznega zakona o temeljnih pravicah iz delovnega razmerja. Te rešitve pomenijo prioritetno obremenitev
organiazcij in delodajalcev, da zagotavljajo predpisane pravice tem delavcem. Na podlagi zakona o kriterijih in načinu
sofinanciranja uresničevanja pravic presežkov delavcev (Ur. I
RS, št. 30/90) ter v okviru zagotovljenih sredstev v Republiškem proračunu za zaposlovanje, se sicer v sofinanciranje
nekaterih pravic presežnih delavcev vključuje tudi država,
vendar pa politična in gospodarska situacija, v kateri se nahajamo, zahteva nov pristop k razreševanju te problematike, kar
izhaja konkretno tudi že iz posameznih delegatskih predlogov. Potrebe narekujejo bistveno razbremenitev gospodarskih in drugih pravnih subjektov, v katerih so zaposleni
delavci, njihovih obveznosti do delavcev, katerih delo postane
zaradi operativnih razlogov nepotrebno in sočasno sistemsko
vzpostavitev novih inštrumentov, ki bodo zagotavjali čimprejšnjo ponovno vključitev delavcev v organizirano ali samoiniciativno delovno angažiranje. S tem mislimo predvsem na
zakonsko ureditev in dejansko oživitev ukrepov aktivne politike zaposlovanja ob hkratnem procesu pospeševanja prestrukturiranja gospodarstva in spodbujanja njegove prenove.
Predvidevati je mogoče, da bo taka ureditev prispevala k preprečitvi oziroma kar največji omejitvi t.i. izsiljenih stečajev,
katerih namen je zmanjšanje števila zaposlenih oziroma podzaposlenih delavcev. Zmanjšanje pravic delavcev, ki izhajajo
iz njihovega delovnopravnega statusa pa je mogoče kompenzirati le z zagotavljanjem splošnih in konkretnih družbenih
pogojev za njihovo čimprejšnje aktivno delovno angažiranje.
IV. NAČELA, NA KATERIH TEMELJI PREDLOG ZA IZDAJO
ZAKONA
Predlagane spremembe in dopolnitve zakona o delovnih
razmerjih temeljijo na:
- sistemu ekonomskih odnosov, ki zagotavlja enakopravnost opravljanja vseh dejavnosti ne glede na obliko lastnine,
na delu in ustvarjalnosti, inovativnosti in podjetništvu,
- pravici do dela s tem, da delavcem lahko preneha
delovno razmerje proti volji le pod pogoji in na način, kot to
določa zakon, posebej v primeru tehnoloških presežkov pa le,
če se mu zagotovi drugo delovno mesto ali na drug način
pravico do dela ali z zakonom določenih pravic iz dela (pravice iz naslova zavarovanja za brezposelnost, pravice iz
naslova pokojninskega in invalidskega zavarovanja),
- zagotavljanju posebnega varstva posebnim kategorijam
8

delavcev (materam, bolnim, invalidom, starejšim delavcem) in
- zahtevi po skladnosti predpisov s stališči Evropske skupnosti in z drugimi mednarodnimi dokumenti.
V. POGLAVITNE REŠITVE PREDLAGANEGA BESEDILA ZAKONA
Glede na razloge, ki utemeljujejo potrebo po novem pristopu k razreševanju problematike presežnih delavcev, se
s predlaganimi spremembami in dopolnitvami zakona zagotavlja:
- jasnejšo razmejitev ukrepov v primerih začasnosti oziroma »trajnosti« prenehanja potreb po delu delavcev, tako
glede časovne opredelitve kot tudi glede posledic za delavce
v enem oziroma drugem primeru. Tako naj bi ukrepi v primerih začasnega zmanjšanja potreb po delu delavcev (do
6 mesecev) pomenili le določen poseg v pravice delavcev, ne
pa tudi v sam delovnopravni status. V primerjavi z veljavnimi
rešitvami zakona se v primerih ugotovitve »trajnejšega« (za
dalj kot 6 mesecev) prenehanja potreb po delu delavcev,
predvideva bistveno hitrejši poseg v delovno razmerje delavcev in sicer po poteku enotnega šestmesečnega odpovednega roka. Seveda pa je ta poseg mogoč le ob upoštevanju
vseh postopkovnih obveznosti organizacije in delodajalca pri
določanju ukrepov za preprečitev in omejitev prenehanja
delovnega razmerja ter omilitev škodljivih posledic za
delavce, ter posebnih varstvenih določb samega zakona;
- razmejitev med postopki ravnanja v primerih ugotovitve
nepotrebnosti posameznih delavcev oziroma večjega števila
delavcev. Skladno s smernicami ES in konvencijo Medna;
rodne organizacije dela št. 158 in priporočilom 166. k tej
konvenciji je v primerih »kolektivnih odpustov delavcev« to je
prenehanja večjega števila delavcev, nujno potrebno izpostaviti pomembnost vloge organa, ki predstavlja delavce, sindikatov, kot tudi pristojnega državnega organa. Pravne posledice ugotovitev prenehanja potreb po delu delavcev v teh
primerih t.j. odločitev o prenehanju delovnega razmerja lahko
nastopijo šele po določenem času, ko poslovodni organ ali
delodajalec izpolni predpisane obveznosti (v roku 60 dni od
obvestitve organa, ki predstavlja delavce, sindikata in pristojnega državnega organa). Tudi pri ugotavljanju prenehanja
potreb posameznih delavcev, pa je potrebno sprejeti ukrepe
za preprečitev ali omejitev prenehanja delovnega razmerja ter
omilitev škodljivih posledic prenehanja delovnega razmerja,
preveriti predhodne možnosti njihove nadaljne zaposlitve,
zagotoviti izbiro delavcev po določenih kriterijih, ter posebno
varstvo posebnih kategorij delavcev;
- enake obveznosti vseh organizacij in delodajalcev (tudi
tistih, za katere je v veljavnem zakonu predviden poseben1
režim - zasebni delodajalci) ter pravice pri njih zaposleni!
delavcev z izjemo, določeno glede na število zaposlenih
delavcev v organizaciji oziroma pri delodajalcu. Spremembe
zakona naj bi zagotavljale enak režim razreševanja presežnih
delavcev ne glede na statusno obliko »delodajalca«, manj
obveznosti v postopku ugotavljanja presežnih delavcev naj
se glede na specifičnosti manjših podjetij oziroma delodajalcev zagotovile glede na število zaposlenih delavcev.
VI. OCENA SKLADNOSTI S STALIŠČI EVROPSKE SKUPNOSTI
Predvidene spremembe in dopolnitve zakona so skladne
s smernicami ES, ki obravnavajo problematiko kolektivnih
odpustov ter ratificirano konvencijo Mednarodne organizacije dela št. 158 o prenehanju delovnega razmerja na pobudo
delodajalca.
VII. OCENA POTREBNIH FINANČNIH SREDSTEV
Predlagane spremembe zakona pomenijo bistveno razbremenitev organizacij oziroma delodajalcev v smislu zagotavljanja finančnih sredstev za uresničevanje pravic presežni^
delavcev. Povdariti pa je potrebno, da bi se po strokovnih
ocenah, po uveljavitvi določb tega zakona postopoma, vendar
gotovo v roku enega leta sprostilo cca 1/4 vseh zaposlenih
v velikih sistemih, kar pomeni po drugi strani vstop večine teh
delavcev v pravice iz naslova brezposelnosti. Zato bo uveljavljanje tovrstnih določb možno le ob zagotovitvi ustreznih
finančnih sredstev za izvajanje programov in aktivnosti P°
zakonu o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti, sicer lahko pride do nevzdržnih socialnih pretresov.
poročevalec
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OSNUTEK ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o delovnih razmerjih
1. člen
V zakonu o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 14/90) se
naslov III. poglavja »Pravice delavcev, katerih delo postane
v organizaciji oziroma pri delodajalcu nepotrebno« nadomesti z naslovom »Prenehanje potreb po delavcih zaradi operativnih razlogov v organizaciji oziroma pri delodajalcu«.
2. člen
29., 30., 31., 32., 33., 34., 35. in 36. člen se spremenijo tako,
da se glasijo:
"29. člen
V primeru začasnega prenehanja potreb po delu delavca
Zaradi operativnih razlogov v organizaciji oziroma pri delodajalcu, ki trajajo manj kot šest mesecev, lahko organizacija
°ziroma delodajalec:
- začasno razporedi delavca na drugo delovno mesto, za
katero se zahteva do II. stopnji nižja strokovna izobrazba
v okviru organizacije oziroma pri delodajalcu,
- začasno razporedi delavca v drugo organizacijo ali
^ delodajalcu na delovno mesto, za katero se zahteva enaka
ali do II. stopnji nižja strokovna izobrazba,
- zagotovi delavcu nadomestilo osebnega dohodka za čas
čakanja na delo, v višini določeni s kolektivno pogodbo oziroma splošnim aktom, vendar najmanj v višini zneska, ki
Ugotavlja materialno in socialno varnost,
- uvede delo s skrajšanim delovnim časom. Če je delovni
'as krajši kot 36 ur na teden, je delavec za razliko do polnega
delovnega
časa upravičen do nadomestila osebnega dohodka
v
višini, določeni v prejšnji alinei.
Poslovodni organ oziroma delodajalec odloči, katerim
delavcem začasno ni mogoče zagotoviti dela in kateri ukrep iz
Prejšnjega odstavka bo uporabljen.
Varianta k drugemu odstavku:
Poslovodni organ oziroma organ upravljanja, če gre za
v
ečje število delavcev oziroma delodajalec Odloči, katerim
delavcem začasno ni mogoče zagotoviti dela in kateri ukrep iz
Prejšnjega odstavka bo uporabljen.
30. člen
če postane delo delavca zaradi operativnih razlogov v organizaciji oziroma pri delodajalcu nepotrebno za dalj kot šest
Mesecev, delovno razmerje preneha pod pogoji in na način, ki
9a določa ta zakon.
Za operativne razloge v organizaciji oziroma pri delodajalcu
s
e štejejo tehnološki, organizacijski, ekonomski in podobni
razlogi in ukrepi družbenopolitičnih skupnosti.
31- člen
Obstoj prenehanja potrebe po delu delavca za več kot
60rmesecev zaradi operativnih razlogov ugotavlja poslovodni
gan oziroma delodajalec.
Ce gre za ugotovitev obstoja prenehanja potreb po delu
v
ečjega števila delavcev, mora poslovodni organ oziroma
delodajalec
o razlogih za prenehanje potreb po delu delavcev,
0
številu in kategorijah nepotrebnih delavcev in o roku, v katerem bo prenehala potreba po delu delavcev, obvestiti delavski
Sv
et ali drug organ, ki predstavlja delavce in sindikate.
. O postopku ugotavljanja prenehanja potreb po delu večlega števila delavcev, o razlogih za prenehanje potreb po delu
delavcev,
o številu in kategorijah nepotrebnih delavcev ter
0
roku, v katerem bo prenehala potreba po delu delavcev,
mora poslovodni organ oziroma delodajalec obvestiti zavod
*a zaposlovanje in pristojni organ družbenopolitične skupnosti.
Organ upravljanja oziroma delodajalec sprejme program
f
azreševanja presežnih delavcev, v katerem določi ukrepe za
Preprečitev ali kar največjo omejitev prenehanja delovnega
Ozmerja delavcev, seznam nepotrebnih delavcev, ter ukrepe
*a omilitev škodljivih posledic prenehanja delovnega razmerja (iskanje zaposlitve drugje, določanje ustrezne odpravke, možnost dokupa pokojninske dobe, prostovoljno delo
® krajšim delovnim časom ipd.). Sindikati imajo pravico sodelovati pri pripravi programa. Če v organu upravljanja ni predPoročevalec

stavnika delavcev, ima pri pripravi programa pravico sodelovati tudi »drug organ, ki predstavlja delavce«.
Poslovodni organ oziroma delodajalec odloči o prenehanju
delovnega razmerja in pravicah iz programa razreševanja
presežnih delavcev.
Varianta k petemu odstavku:Poslovodni organ oziroma
organ upravljanja, če gre za večje število delavcev oziroma
delodajalec odloči o prenehanju delovnega razmera in pravicah iz programa razreševanja presežnih delavcev.
32. člen
Za večje število delavcev po tem zakonu se šteje, če je
v zaporednih 30 dneh nepotrebnih:
- najmanj 10 delavcev v organizaciji ali pri delodajalcu z do
100 delavci,
- najmanj 10% delavcev v organizaciji s 100 do 300 delavci,
- najmanj 30 delavcev v organizaciji z več kot 300 delavci.
33. člen
Delovno razmerje delavca, katerega delo postane nepotrebno za dalj kot šest mesecev, ne preneha če:
- je mogoče delavca razporediti na drugo delovno mesto,
ki ne ustreza njegovi strokovni izobrazbi, znanju in zmožnostim v okviru organizacije oziroma pri delodajalcu, če delavec
s tako razporeditvijo soglaša;
- je mogoče delavca za opravljanje drugega ustreznega
dela prekvalifikacirati oziroma dokvalificirati v roku 6 mesecev;
- je delo možno opravljati z nespremenjenim številom
delavcev v skrajšanem delovnem času (do 36 ur na teden).
O razporeditvi, prekvalifikaciji ozirdma dokvalifikaciji
delavca in o skrajšanem delovnem času odloči poslovodni
organ oziroma delodajalec.
Ce obstajajo možnosti iz prve in druge alinee prvega
odstavka tega člena, se pri določitvi delavcev, ki se jim zagotovi prerazporeditev ali prekvalifikacija oziroma dokvalifikacija upošteva delovna uspešnost delavcev, delovna doba
v organizaciji oziroma pri delodajalcu in socialne razmere,
v katerih delavci živijo.
Varianta k drugemu odstavku:
O razporeditvi, prekvalifikaciji oziroma dokvalifikaciji
delavca in o skrajšanem delovnem času odloči poslovodni
organ oziroma organ upravljanja, če gre za večje število
delavcev.
34, člen
Če se v organizaciji z več kot 300 delavci ugotovi prenehanje potrebe po delu več kot 25 % zaposlenih delavcev, mora
organizacija oziroma delodajalec razporediti prenehanje
delovnega razmerja na daljše časovno obdob|e. V tem primeru sprejme organ upravljanja oziroma delodajalec program razreševanja presežnih delavcev s sodelovanjem zavoda
za zaposlovanje.
35. člen
Pri določitvi delavcev katerih delo postane v organizaciji
oziroma pri delodajalcu nepotrebno, se upoštevajo zlasti
naslednji kriteriji:
- strokovna izobrazba delavca oziroma usposobljenost za
delo in potrebna dodatna znanja in zmožnosti,
- delovne izkušnje,
- delovna uspešnost,
- delovna doba,
- zdravstveno stanje (posledica poškodb pri delu ali poklicnih bolezni),
- socialno stanje (število nepreskrbljenih družinskih članov, opravljanje obrtne dejavnosti kot postranski poklic,
opravljanje kmetijske dejavnosti, družbeništvo v zasebnih in
mešanih podjetjih).
Začasna odsotnost z dela delavca zaradi bolezni ali izrabe
porodniškega dopusta oziroma dopusta za nego in varstvo
otroka ter nosečnost ne sme biti upoštevana kot kriterij za
ugotavljanje nepotrebnih delavcev.
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Kriteriji za ugotavljanje nepotrebnih delavcev, se podrobneje uredijo s kolektivno pogodbo oziroma s splošnim aktom.
36. člen
Delovno razmerje zaradi operativnih razlogov v organizaciji
oziroma pri delodajalcu ne preneha:
- delavcu v času služenja vojaškega roka,
- delavcu v času, ko je odsoten z dela zaradi začasne
nezmožnosti za delo zaradi bolezni,
- nosečnici in delavki oziroma delavcu v času odsotnosti
z dela zaradi porodniškega dopusta in dopusta za nego in
varstvo otroka,
- članu delavskega sveta ali »drugega organa, ki predstavlja delavce« in voljenemu sindikalnemu poverjeniku, v času
opravljanja njegove funkcije,
- delavcu invalidu, ki ne izpolnjuje pogojev do invalidske
pokojnine, brez soglasja delavskega sveta ali »drugega
organa, ki predstavlja delavce« in sindikata,
- delavcu, ki mu do uveljavitve pravice do starostne upokojitve manjka do pet let zavarovalne dobe, če se mu ne zagotovi
dokup zavarovalne dobe ali denarno nadomestilo iz naslova
zavarovanja za primer brezposelnosti do upokojitve ali z njegovim soglasjem pravico do ustrezne odpravnine.«
3. člen
Za 36. členom se dodajo novi 36.a, 36.b, 36.c in 36.d člen, ki
se glasijo:
»36.a člen
Delavcu, kateremu ni mogoče zagotoviti dela v organizaciji
oziroma pri delodajalcu po 33. členu, preneha delovno razmerje po preteku šest mesecev po dokončnosti sklepa o prenehanju delovnega razmerja.
Šest mesečni rok za delavce iz prve, druge in tretje alinee
36. člena začne teči, ko se delavec vrne na delo, za delavce iz
četrte alinee pa po izteku mandata oziroma v roku, določenem s kolektivno pogodbo.
V času iz prvega odstavka tega člena je organizacija oziroma delodajalec dolžna zagotavljati delavcu nadomestilo
osebnega dohodka v višini kot ga določa kolektivna pogodba
oziroma splošni akt, najmanj pa v višini zneska, ki zagotavlja
materialno in socialno varnost. Po sporazumu z delavcem
lahko preneha delovno razmerje tudi pred iztekom šest
mesečnega roka, vendar je organizacija oziroma delodajalec
dolžna izplačati delavcu celoten znesek nadomestila osebnega dohodka, ki mu pripada za ta čas.
Organizacija oziroma delodajalec je dolžna zagotoviti
delavcu, ki je zaposlen v organizaciji oziroma pri delodajalcu
najmanj dve leti, tudi odpravnino v višini najmanj polovice
povprečnega mesečnega osebnega dohodka delavca v zadnjih treh mesecih za vsako leto dobo v organizaciji oziroma
pri delodajalcu. Organizacija oziroma delodajalec ni dolžna
zagotoviti odpravnine delavcu, kateremu v okviru programa
razreševanja nepotrebnih delavcev zagotovi zaposlitev

v drugi organizaciji oziroma pri delodajalcu ali dokUf
delovno dobo.
Delavec, ki mu je prenehalo delo v organizaciji oziroma P'
delodajalcu, ima pod enakimi pogoji prednostno pravico pj
sklenitvi delovnega razmerja, če organizacija oziroma delod*
jalec zaposluje nove delavce v roku enega leta od prenehali':
delovnega razmerja.
VARIANTA: Četrti odstavek tega člena se črta.
36 b člen
Če gre za večje število delavcev, se sklepi o prenehaflf
delovnega razmerja in pravicah iz programa razreševani'
presežnih delavcev lahko vročijo delavcem šele po pretek
roka dveh mesecev od dne, ko so izpolnjene obveznosti»
drugega in tretjega odstavka 31. člena.
36.c člen
V sklepu o prenehanju delovnega razmerja zaradi operati^
nih razlogov v organizaciji oziroma pri delodajalcu a?
potrebno obrazložiti razlog za prenehanje delovnega r
merja.
36.d člen
Določbe drugega, tretjega, četrtega in petega odstavka 3'
člena in 36.b člena se ne uporabljajo za organizacije oziro&1
delodajalce, ki zaposlujejo manj kot 10 delavcev.«
4. člen
V prvem odstavku 100. člena se besedilo 11. in 12. toči*
spremeni tako, da se glasi:
»11. Če odkloni eno od pravic iz 29. člena ali če odklo"
prekvalifikacijo oziroma dokvalifikacijo ali delo s skrajšanj
delovnim časom iz druge in tretje alinee prvega odstavka 3Jčlena - v 30 dneh po dokončnosti sklepa o prenehal
delovnega razmerja,
■.
12. Če postane delo delavca v organizaciji oziroma P'
delodajalcu zaradi operativnih razlogov v organizaciji ož'e
roma pri delodajalcu nepotrebno za dalj kot šest mesec
- po izteku šestih mesecev od dokončnosti sklepa o preneM
nju delovnega razmerja«.
5. člen
V 125. členu se črtata prva alinea prvega odstavka i i dru9'
odstavek.
istavek.
6. člen
Določbe tega zakona se ne uporabljajo za delavce, ki so °°
uveljavitve tega zakona pridobili pravice iz 33., 34. in 35. člen°
zakona.
7. člen
Zakon začne veljati 8 dan po objavi v Uradnem listu Rep^
blike Slovenije.

OBRAZLOŽITEV
Rešitve veljavnega zakona o delovnih razmerjih (Ur. I. RS,
št. 14/90) v zvezi z razreševanjem problematike delavcev,
katerih delo postane v organizaciji oziroma pri delodajalcu
zaradi tehnoloških, organizacijskih, ekonomskih in podobnih
razlogov ali ukrepov družbenopolitiče skupnosti, nepotrebno,
pomenijo le dograditev določb zveznega zakona o temeljnih
pravicah iz delovnega razmerja (Ur. I. SFRJ, št. 60/89 in 42/90),
brez vsebinsko bistvenih kvalitativnih odstopanj. Z amandmajem XCII k Ustavi Republike Slovenije razglašena suverenost
slovenske države dopušča, da se skladno z ustavo Republike
Slovenije, v delovni zakonodaji naše republike uveljavijo rešitve, ki v obdobju družbenoekonomske in družbenopolitične
preobrazbe naše družbe, pomenijo racionalnejšo porazdelitev skrbi in bremen za socialno in materialno varnost delavcev, ki so v posledici operativnih razlogov v organizaciji
oziroma pri delodajalcu ugotovljeni kot presežki. Vodilo za
predlagane nove rešitve so nekatere že sprejete smernice ES,
ratificirana konvencija MOD št. 158 o prenehanju delovnega
razmerja na pobudo delodajalca, ter primerjava ureditve teh
vprašanj v nekaterih zahodnoevropskih državah. Upoštevaje
navedeno, nov pristop ureditve te problematike zagotavlja:
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- natančnejšo razmejitev ukrepov v primeru začasno*
oziroma »trajnosti« prenehanja potreb po delu delavcev,
- razmejitev med postopki ravnanja v primerih ugotovi
nepotrebnosti posameznih delavcev oziroma večjega šte^"
delavcev.
j
enake obveznosti vseh organizacij in delodajalcev (<u. t>i""
tistih, za katere je v veljavnem zakonu predviden posei
rešim - zasebni delodajalci) ter pravice pri njih zaposle^
delavcev, z nekaterimi izjemami, ki so predvidene glede n>
število zaposlenih delavcev v organizaciji oziroma pri delod&
1

v novih rešitvah se predlaga sprememba naslova fretjefP
poglavja zakona, v katerem se vsebinsko opredeljuje raz10,
prenehanja potreb po delu delavca in sicer so to operah
razlogi v organizaciji oziroma pri delodajalcu. Sama dikcijaj
povzeta iz Konvencije MOD št. 158, in pomeni ekonoms*
tehnološke, strukturne in podobne razloge na strani deloO
jalca. Tej opredelitvi sledi tudi definicija operativnih razlog0
v predlaganih rešitvah (1. člen in 2. člen - 2. odstavek J
člena).
J
Dejanske potrebe po jasnejših pravnih podlagah za rav"
poročevalk

nje organizacije oziroma delodajalca ter določanje pravic
delavcev v primerih, ko njihovo delo postane nepotrebno le
določen krajši čas (reorganizacija, zastoj proizvodnega ali
delovnega procesa, začasno zmanjšanje obsega poslovanja
ipd), so narekovale spremembo dosedanjega 29. člena
zakona predvsem v smislu jasne opredelitve začasnosti (manj
kot 6 mesecev) ter podrobnejše določitve začasnih ukrepov,
ki jih poslovodni organ (v variantnem predlogu - organ
upravljanja, če gre za večje število delavcev) oziroma delodajalec lahko uporabi. Vsi ti ukrepi pomenijo bolj ali manj poseg
v pravice delavcev, njihov značaj je začasen, in imajo (razen
instituta »čakanja na delo«) svojo podlago v že uveljavljenih
rešitvah zakona v drugih poglavjih (razporejanje delavcev,
delovni čas). (2. člen - 29. člen)
Naslednji spremenjeni 30. člen predstavlja izhodiščno rešitev za v nadaljnih določbah predpisane postopke in varstvo
pravic delavcev, katerih delo postane zaradi operativnih razlogov v organizaciji oziroma pri delodajalcu nepotrebno za dalj
kot 6 mesecev. Obdobje je predvideno analogno rešitvi, ki je
veljala že doslej za zasebne delodajalce (125. člen). Določba
pa dejansko pomeni pravno podlago za prenehanje delovnega razmerja delavca in sicer pod pogoji in na način, kot ga
določa ta zakon, kar je skladno z 201. členom Ustave Republike Slovenije, ki določa, da delavcu lahko preneha delo proti
njegovi volji samo pod pogoji in na način, kot to določa zakon
(2. člen - 30. člen).
Skladno s smernicami ES in konvencijo MOD št. 158 je
v primeru ugotavljanja prenehanja potreb po delu delavcev
zaradi operativnih razlogov delodajalca, zahtevan poseben
postopek, t.j. da delodajalec pravočasno obvesti zainteresirane delavske predstavnike ter jim čimprej omogoči posvetovanja o ukrepih, ki so potrebni za preprečitev ali kar največjo,
omejitev prenehanja delovnega razmerja ter o ukrepih za
omilitev škodljivih posledic prenehanja delovnega razmerja
za prizadete delavce kot je iskanje alternativne zaposlitve.
Čim prej oziroma v določenem roku mora delodajalec o predvidenih prekinitvah delovnega razmerja obvestiti tudi v nacionalni zakonodaji določen organ. Nove rešitve sledijo navedenim obveznostim, sprejetim z mednarodno konvencijo,
s tem, da je rok predhodne obvestitve delavskih predstavnikov in pristojnega organa povzet iz rešitve novega 36. b člena.
Določen 2-mesečni rok je v skladu s smernicami ES. Smernice ES, kot tudi navedena mednarodna konvencija dopuščajo, da se posebni postopek predvidi le za primere številčnejših prekinitev delovnega razmerja delavcev, kar je v predlaganih rešitvah tudi realizirano (2. člen - drugi in tretji odstavek
31. člena, 32. člen, tretji odstavek 33. člena, 34. člen in 3. člen
- 36. b člen).
Tudi kadar se v organizaciji oziroma pri delodajalcu ugotavlja nepotrebnost posameznih ali manjšega števila delavcev, je
po predlaganih rešitvah potrebno sprejeti program razreševanja presežnih delavcev v katerem se določijo ukrepi za preprečitev ali omejitev prekinitev delovnega razmerja oziroma
za omilitev škodljivih posledic prenehanja delovnega razmerja za delavce. Na tem mestu pa je potrebno opozoriti na
težave, ki se pojavljajo v zvezi z opredelitvijo delavskih predstavnikov, saj v naši zakonodaji sistemsko ni razrešen sistem
delavskega soodločanja, prav tako pa tudi ne organizacija
sindikatov ter vpršanje njihove reprezentativnosti od podjetniškega do nacionalnega nivoja (2. člen - četrti odstavek 31.
člena).
V okviru ukrepov za preprečitev ali omejitev prenehanja
delovnega razmerja se v novi rešitvi predvidevajo določene
možnosti, kot so prerazporeditev delavca na nižje delovno
mesto, krajše preusposabljanje in skrajševanje delovnega
časa, ki so uveljavljene tudi v zakonodaji in praksi nekaterih
drugih evropskih držav, in ki omogočajo nadaljno zadržanje
zaposlitev delavcev. Ker je tudi v tem postopku potrebno
zagotoviti pravičnost in kar največjo objektivnost, se določajo
kriteriji, ki morajo biti uporabljeni pri izbiri med več delavci:
delovna uspešnost, stalnost in socialno stanje delavcev (2.
člen - 33. člen).
V smislu omilitve škodljivih posledic prekinitev delovnega
razmerja za delavce in zagotovitve obvladljivosti obremenitev

poročevalec

sredstev za zaposlovanje zaradi prenehanja potreb po večjem
številu delavcev v večjih organizacijah v krajšem časovnem
obdobju, je zakonsko predvideno, da je v teh primerih
potrebno prerazporediti prenehanje delovnega razmerja
delavcev na daljše časovno obdobje. Zato naj bi se program
razreševanja presežnih delavcev v teh primerih sprejel s sodelovanjem zavoda za zaposlovanje (2. člen - 34. člen).
Kriteriji, ki so pomembni za uvrščanje delavcev med presežne delavce oziroma za izbiro med več delavci, so bili
uveljavljeni že v veljavnem zakonu in jih nova rešitev le povzema. Sicer pa naj bi bili po priporočilu MOD št. 166, če je le
mogoče določeni vnaprej, kar je realizirano z določbo, da se
podrobneje uredijo s kolektivno pogodbo oziroma splošnim
aktom (2. člen - 35. člen).
Glede na posledice ugotovitve prenehanja potreb po delavcih, ki jo določa ta zakon, je potrebno zagotoviti posebno
varstvo posebnih kategorij delavcev (bolnih, nosečnic in
mater z majhnimi otroki, invalidov, starejših delavcev, delavskih predstavnikov in delavcev v času služenja vojaškega
roka). Za delavce, ki so v času ugotovitve prenehanja potreb
po delu delavcev iz razlogov, navedenih v v rešitvi, odsotni
z dela, ali jim teče mandat delavskega predstavnika, je možno
pravne posledice te ugotovitve izvajati šele po vrnitvi na delo
oziroma po poteku mandata. Za delavca-invalida je potrebna
določena socialna presoja možnosti njegove nadaljnje
delovne angažiranosti ali zagotavljanja socialne in materialne
varnosti na drug način, slednje pa je potrebno zagotoviti tudi
starejšemu delavcu, ki mu do izpolnitve minimalnih pogojev
za starostno upokojitev manjka največ 5 let zavarovalne dobe
(2. člen - 36. člen, 3. člen - 2. odstavek 36.a člena).
SI<ladno s konvencijo MOD št. 158 je delavec, ki mu preneha delovno razmerje upravičen do razumnega odpovednega roka ali namesto tega do nadomestila ter do odpravnine
ali prejemkov iz naslova brezposelnosti ali kombinacije ene
ali druge pravice, kar je realizirano tudi v predlagani rešitvi
tega zakona. Pravica do odpravnine delavcev, kije po osnovni
rešitvi predvidena, je po variantnem predlogu le pravica, ki
lahko izhaja iz programa razreševanja presežnih delavcev
oziroma dogovorjenih ukrepov za omilitev škodljivih posledic
prenehanja delovnega razmerja. Določala naj bi se diferencirano glede na stalnost zaposlitve delavca v organizaciji in pri
delodajalcu in višino delavčevega osebnega dohodka.
Skladno s priporočilom MOD št. 166 pa naj bi se delavcem, ki
jim je prenehalo delovno razmerje, v določenem obdobju po
prenehanju, zagotavljala tudi prednostna pravica do zaposlitve v isti organizaciji oziroma delodajalcu (3. člen - 36.a
člen).
Vsak sklep o prenehanju delovnega razmerja je potrebno
obrazložiti, vendar je zaradi lažje presoje upravičenosti prenehanja delovnega razmerja zaradi operativnih razlogov v organizaciji oziroma pri delodajalcu primerno posebej poudariti,
da mora obrazložitev vsebovati podrobnejši razlog za prenehanje delovnega razmerja na podlagi predlaganih zakonskih
določb (3. člen - 36. c člen).
Po konvenciji MOD št. 158 je mogoče uporabo določb te
konvencije izvzeti za določene kategorije zaposlenih, upoštevaje tudi kriterij velikosti podjetja, oziroma števila zaposlenih
v podjetju kar je v predlagani rešitvi tega zakona realizirano.
Za organizacije in delodajalce, ki zaposlujejo manj kot 10
delavcev naj bi se torej ne uporabljale določbe o posebnem
postopku, predvsem določbe o obveznosti obveščanja in
sodelovanja >•delavskih predstavnikov« in pristojnega državnega organa v navedenem postopku, kot tudi ne določba
o pripravi programa za razreševanje presežnih delavcev. Ker
zakonske določbe sicer predvidevajo enoten režim za reševanje presežnih delavcev, ni več razlogov za posebne rešitve pri
zasebnih delodajalcih (3. člen - 36. d člen, 5. člen).
Sprememba 100. člena je le posledica predlaganih spremenjenih rešitev III. poglavja tega zakona (4. člen).
Za prehodno obdobje pa je primerno jasno zapisati, da se
reševanje presežnih delavcev, katerih potreba po delu je bila
ugotovljena pred uveljavitvijo tega zakona, in katerih reševanje se je začelo po določbah veljavnega zakona, izvaja in
izvede po teh določbah do konca (6. člen).
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ČLENI ZAKONA O DELOVNIH
RAZMERJIH, KI SE SPREMINJAJO:
29. člen
Če delavcem zaradi tehnoloških, organizacijskih, in ekonomskih razlogov ali ukrepov družbenopolitične skupnosti,
začasno ni mogoče zagotoviti dela v organizaciji, se jim
zagotovijo naslednje pravice:
- pravico do prekvalifikacije ali dokvalifikacije za delo
v organizaciji,
- pravico do začasne razporeditve v drugo organizacijo
oziroma k delodajalcu,
- pravico do nadomestila osebnega dohodka za čas čakanja na delo v višini določeni s kolektivno pogodbo oziroma
splošnim aktom vendar najmanj v višini zajamčenega osebnega dohodka.
Organizacija oziroma delodajalec lahko iz razlogov določenih v prejšnjem odstavku začasno skrajša delovni čas zaposlenih delavcev, s pravico do ustreznega nadomestila osebnega dohodka.
30. člen
Presežek delavcev, ki iz razlogov določenih s prejšnjim
členom tega zakona postane trajen, ugotavlja organ, določen
s kolektivno pogodbo oziroma splošnim aktom.
Organ iz prejšnjega odstavka mora pred sprejemom odločitev o prenehanju potreb po delu delavcev ugotoviti, da ni
možnosti razporeditve delavcev na druga delovna mesta, ki
ustrezajo njihovi strokovni izobrazbi, znanju in zmožnostim,
kot tudi ne možnosti dokvalifikacije in prekvalifikacije za delo
na drugih delovnih mestih.
Organizacija je dolžna v odvisnosti od narave dejavnosti,
razlogov in obsega prenehanja potreb po delu delavcev pravočasno, vendar najmanj en mesec pred nastopom prenehanja potreb po delu delavcev, obvestiti sindikat o prenehanju
potreb po delu delavcev in ga seznaniti z razlogi za prenehanje ter s številom in kategorijami delavcev, ki bodo verjetno
zajeti. Organizacija sprejme program razreševanja presežnih
delavcev, pri pripravi katerega je dolžna zagotoviti sodelovanje sindikata.
31. člen
O postopku ugotavljanja prenehanja potreb po delu delavcev iz tehnoloških, organizacijskih in ekonomskih razlogov ali
ukrepov družbenopolitične skupnosti mora organizacija
v roku iz tretjega odstavka prejšnjega člena obvestiti zavod za
zaposlovanje in pristojni organ družbenopolitične skupnosti.
32. člen
Za ugotovitev prenehanja potreb po delu delavcev po 30.
členu tega zakona se upoštevajo zlasti naslednji kriteriji:
- strokovna izobrazba delavca oziroma usposobljenost za
delo in potrebna dodatna znanja in zmožnosti,
- delovne izkušnje,
- delovna uspešnost,
- delovna doba,
- zdravstveno stanje (posledica poškodb pri delu ali poklicnih bolezni),
- socialno stanje (število družinskih članov, zaposlenost
družinskih članov, opravljanje obrtne dejavnosti kot postranski poklic, opravljanje kmetijske dejavnosti, družbeništvo
v zasebnih in mešanih podjetjih ipd.).
Začasna odsotnost z dela delavca zaradi bolezni ali izrabe
porodniškega dopusta oziroma dopusta za nego in varstvo
otroka, ne sme biti upoštevana kot kriterij za ugotavljanje
presežka delavcev.
Kriteriji in merila za ugotavljanje presežkov delavcev se
podrobneje uredijo s kolektivno pogodbo oziroma s splošnim
aktom.
33. člen
Delavcem, katerih delo ni več potrebno na podlagi kriterijev
za ugotovitev prenehanja potreb po delu, se zagotovi ena od
naslednjih pravic:
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- sklenitev delovnega razmerja za nedoločen čas v drugi
organizaciji oziroma pri delodajalcu na podlagi pismenega
sporazuma pristojnih organov oziroma z delodajalcem za
delo na delovnem mestu, ki ustreza njegovemu znanju in
zmožnosti,
- pravico do prekvalifikacije ali dokvalifikacije za delo na
drugem delovnem mestu v drugi organizaciji oziroma pri
delodajalcu. Za čas dokvalifikacije ali prekvalifikacije, ima
delavec pravico do nadomestila osebnega dohodka v višini
osebnega dohodka, določeni s kolektivno pogodbo oziroma
splošnim aktom, najmanj pa v višini zajamčenega osebnega
dohodka,
- dokup zavarovalne dobe zaradi uveljavitve pravice do
upokojitve, vendar največ do pet let, v naslednjih primerih:
a) delavcu, ki je dopolnil 35 let pokojninske dobe in delavki
z dopolnjeno 30-letno pokojninsko dobo,
b) delavcu, ki je dopolnil 60 let starosti in delavki s 55 letom
starosti,
c) delavcu-delovnemu invalidu II. in III. kategorije invalidnosti, ki se mu zaradi dopolnjene starosti ne zagotavlja pravica do prekvalifikacije ali dokvalifikacije oziroma pravica do
dela z delovnim časom, ki ustreza njegovi preostali delovni
zmožnosti ali pravica do razporeditve na drugo ustrezno delo
v skladu s predpisi o pokojninskem in invalidskem zavarovanju,
- dokup zavarovalne dobe zaradi uveljavitve pravice do
predčasne pokojnine, vendar največ do pet let, če delavec
s tem soglaša (ženska stara 50 let in ima 25 let pokojninske
dobe, moški star 55 let in ima 30 let pokojninske dobe),
- pravico do odpravnine, če se delavec s pristojnim organom organizacije oziroma delodajalcem pisno sporazume, da
mu preneha delovno razmerje,
- pravico do sklenitve delovnega razmerja s krajšim delovnim časom v drugi organizaciji oziroma pri delodajalcu, s pravico do ustreznega denarnega nadomestila oziroma delne
pokojnine,
- pravico do sklenitve delovnega razmerja za določen čas
v drugi organizaciji oziroma pri delodajalcu.
Obseg in način plačila prispevkov za dokup zavarovalne
dobe iz tretje in četrte alinee prejšnjega odstavka določa
Skupnost pokojninskega in invalidskega zavarovanja v Republiki Sloveniji.
34. člen
Delavec, ki je na podlagi prve alinee prvega odstavka prejšnjega člena sklenil delovno razmerje pri delodajalcu iz 120.
člena tega zakona, ima pravico do vrnitve v organizacijo, če
mu je pred pretekom dveh let prenehalo delovno razmerje
brez njegove volje ali krivde.
V primeru iz prejšnjega odstavka ima delavec za čas do
preteka dveh let od prenehanja delovnega razmerja v organizaciji možnost ponovnega uveljavljanja ene izmed pravic iz
prejšnjega člena.
35. člen
Dokler se delavcu ne zagotovi ena izmed pravic iz prve do
šeste alinee 33. člena tega zakona ter v primeru sedme alinee,
če se delovno razmerje za določen čas izteče pred potekom
dveletnega roka, vendar najdalj dve leti, ima delavec pravico
do nadomestila osebnega dohodka v višini, določeni s kolektivno pogodbo oziroma splošnim aktom. Nadomestilo osebnega dohodka ne sme biti nižje od zajamčenega osebnega
dohodka.
Delavcu preneha delovno razmerje pred potekom roka dveh
let tudi, če sklene delovno razmerje ali začne opravljati drugo
dejavnost, za katero je obvezno pokojninsko in invalidsko
zavarovan.
Delavec, ki izpolnjuje polne pogoje za starostno pokojnino,
ne more uveljavljati pravic iz 33. člena tega zakona in prvega
odstavka tega člena.
36. člen
Sredstva za zagotavljanje pravic delavcev, katerih delo
postane v organizaciji oziroma pri delodajalcu nepotrebno, se
lahko zagotovijo iz sredstev za zaposlovanje v skladu s kriteriji določenimi s predpisi o zaposlovanju in zavarovanju za
primer brezposelnosti.
poročevalec

100. člen
Delavcu preneha delovno razmerje:
1. če pismeno izjavi, da želi, da mu preneha delovno razmerje - z dnem izteka odpovednega roka,
2. če se s pooblaščenim organom v organizaciji oziroma
z delodajalcem pisno sporazume, da mu preneha delovno
razmerje - z dnem, dogovorjenim v pisnem sporazumu,
3. če je ugotovljeno, da nima znanj in zmožnosti za opravljanje del delovnega mesta, na katero je razporejen ali če ne
dosega pričakovanih rezultatov dela, pa ne sprejme razporeditve na drugo delovno mesto oziroma, če takega delovnega
mesta v organizaciji oziroma pri delodajalcu ni - v 30 dneh po
dokončnosti sklepa o prenehanju delovnega razmerja,
4. če na poskusnem delu ne doseže ustreznih rezultatov
dela - z dnem dokončnosti sklepa o prenehanju delovnega
razmerja, oziroma če pripravnik tudi po ponovitvi ne opravi
izpita - z dnem, ko ga ni opravil,
5. če je bil neupravičeno odsoten z dela zaporedoma pet
delovnih dni in se vrne na delo - z dnem dokončnosti sklepa
o prenehanju delovnega razmerja.
6. če je bil neupravičeno odsoten z dela zaporedoma pet
delovnih dni in se ne vrne na delo - s prvim dnem odsotnosti
z dela,
7. če pristojni organ v enem letu po sklenitvi delovnega
razmerja ugotovi, da je delavec zavestno sklenil delovno razmerje v nasprotju z zakonom, splošnim aktom oziroma kolektivno pogodbo - z dnem dokončnosti sklepa o prenehanju
delovnega razmerja,
8. če je ob sklenitvi delovnega razmerja zamolčal ali dal
neresnične podatke, ki so pomembni za opravljanje dela, za
katero je sklenil delovno razmerje - z dnem dokončnosti
sklepa o prenehanju delovnega razmerja,
9. če noče delati na delovnem mestu, na katerega je razporejen - v 30 dneh po dokončnosti sklepa o prenehanju
delovnega razmerja,
10. če odkloni razporeditev po 19. in 20. členu zveznega
zakona - v 30 dneh po dokončnosti sklepa o prenehanju
delovnega razmerja,
11. če se mu zagotovi ena od pravic v smislu reševanja
presežkov delavcev - z dnem zagotovitve te pravice oziroma

po preteku dveletnega roka iz drugega odstavka 21. člena
zveznega zakona,
12. če odkloni ponudbo ene od pravic v smislu reševanja
presežkov delavcev, ne glede na to ali mu jo zagotovi organizacija ali zavod za zaposlovanje po predpisih o zaposlovanju
in zavarovanju za primer brezposelnosti - v 30 dneh po
dokončnosti sklepa o prenehanju delovnega razmerja,
13. če mu je izrečen disciplinski ukrep prenehanja delovnega razmerja - z dnem dokončnosti sklepa o izrečenem
disciplinskem ukrepu.
V primerih iz 3. do 13. točke prejšnjega odstavka preneha
delavcu delovno razmerje brez njegovega soglasja.
Odpovedni rok traja najmanj 30 dni in največ šest mesecev.
V času odpovednega roka ima delavec pravico do odsotnosti
z dela zaradi iskanja nove zaposlitve s pravico do nadomestila
osebnega dohodka v trajanju najmanj dve uri na teden.
S kolektivno pogodbo oziroma splošnim aktom določen
odpovedni rok se lahko skrajša v sporazumu med delavcem in
organizacijo oziroma delodajalcem.
t
125. člen
Zasebni delodajalec lahko pisno odpove delavcu delovno
razmerje:
- če se za šest mesecev ali več zmanjša obseg dela oziroma
poslovanja ali če so prenehali objektivni pogoji, zaradi katerih
je bilo sklenjeno delovno razmerje,
- če se je začel postopek za prenehanje dejavnosti zasebnega delodajalca,
- če preneha obratovalnica zasebnega delodajalca,
v skladu s posebnimi predpisi,
- če delavec huje krši delovne obveznosti, ki so navedene
v zakonu, drugih predpisih oziroma v kolektivni pogodbi,
- če delavec s svojim ravnanjem namerno ali iz velike
malomarnosti poškoduje premoženje zasebnega delodajalca
ali premoženje drugih oseb.
Delavcu preneha delovno razmerje v primerih iz prve alinee
prejšnjega odstavka, če mu zasebni delodajalec ne more
zagotoviti zaposlitve sam ali preko zavoda za zaposlovanje
v organizaciji oziroma pri drugem delodajalcu.

Določbe zakona o temeljnih pravicah delavcev iz delovnega razmerja (Uradni list
SFRJ, št. 60/89 in 42/90), ki se z uveljavitvijo o spremembah in dopolnitvah zakona
v Republiki Sloveniji ne uporabljajo:
21. člen - pravice presežnih delavcev
75. člen - 7. in 8. točka prvega odstavka - prenehanje delovnega razmerja presežnih delavcev
PREDLOG DA SE HKRATI OBRAVNAVA
PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA IN ZAKONSKI
OSNUTEK
Na podlagi drugega odstavka 265. člena Poslovnika Skupščine Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 34/85) Izvršni svet
Skupščine Republike Slovenije predlaga, da se predlog za
izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o delovnih razmerjih obravnava hkrati z zakonskim osnutkom. Gre za
spremembe, ki jih je v posledici potrebno obravnavati skupaj
z zakonskimi rešitvami na področju zaposlovanja in zavarovanja za primer brezposelnosti, ki so hkrati s tem zakonom
predloženi v obravnavo in sprejem v Skupščini Republike
Slovenije v fazi zakonodajnega osnutka.
Da bi zagotovili sočasnost obravnave in uveljavitve obeh
zakonodajnih gradiv, Izvršni svet predlaga, da se v postopku
sprejemanja zakona o spremembah in dopolnitvah zakona
o delovnih razmerjih združita prva in druga zakonodajna faza.

poročevalec
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Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona
o DELAVCIH V DRŽAVNIH ORGANIH z osnutkom zakona ESA 187
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije je na 34. seji
dne 15. 11. 1990 določil besedilo:
- PREDLOGA ZA IZDAJO ZAKONA O SPREMEMBAH IN
DOPOLNITVAH ZAKONA O DELAVCIH V DRŽAVNIH
ORGANIH Z OSNUTKOM ZAKONA,
ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi prve alinee
215. člena, drugega odstavka 265. člena, 266. in 267. člena
poslovnika Skupščine Republike Slovenije v zvezi z drugim odstavkom 1. člena začasnega poslovnika Skupščine
Republike Slovenije.
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije je na podlagi
69. člena poslovnika Izvršnega sveta Skupščine Republike

Slovenije in na podlagi 220. in 221. člena poslovnika
Skupščine Republike Slovenije v zvezi z drugim odstavkom 1. člena začasnega poslovnika Skupščine Republike
Slovenije določil, da bodo kot njegovi predstavniki pri
delu skupščinskih delovnih teles sodelovali:
- dr. Rajko PIRNAT, član Izvršnega sveta in republiški
sekretar za pravosodje in upravo,
- Jože TRATNIK, namestnik republiškega sekretarja za
pravosodje in upravo,
- Jelka PEČAR, republiška svetovalka v Republiškem
sekretariatu za pravosodje in upravo.

Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o delavcih v državnih organih z osnutkom zakona
bosta obravnavala Družbenopolitični zbor in Zbor občin ter
Zakonodajno-pravna komisija. Obravnaval ga bo tudi Odbor
za pravosodje in upravo kot matično delovno telo.

PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o delavcih
v državnih organih
I. USTAVNA PODLAGA
Ustavna podlaga je podana v četrtem odstavku 32. člena
Ustave SR Slovenije, po katerem se pravice in odgovornosti
delavcev v organih družbenopolitične skupnosti urejajo z zakonom.
II. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA IZDAJO ZAKONA
Zakon o delavcih v državnih organih ureja le specifičnosti
v zvezi z delovnimi razmerji in osebnimi dohodki delavcev
v državnih organih, predvsem pa na tem področju neposredno ureja tista vprašanja, ki se sicer v drugih dejavnostih
urejajo s kolektivnimi pogodbami in splošnimi akti. Zakon
v vsebinskem pogledu predstavlja le dopolnjevanje oziroma
nadaljevanje ureditve iz republiškega zakona o delovnih razmerjih in zveznega zakona o temeljnih pravicah iz delovnega
razmerja, iz katerih izhajajo temeljni delovno pravni instituti
ter pravice in obveznosti tudi za delavce v državnih organih.
Tako so tudi posamezna vprašanja v zvezi s pravicami delavcev v državnih organih, katerih delo ni več potrebno, urejene
skladno z 29. do 36. členom zakona o delovnih razmerjih
(Uradni list RS, št. 14/90) in z 21. členom zakona o temeljnih
pravicah iz delovnega razmerja (Uradni list SFRJ, št. 60/89 in
42/90).
Spremembe in dopolnitve zakona o delovnih razmerjih, ki je
v postopku, se nanašajo predvsem na določanje pravic delavcev v primerih, ko njihovo delo postane nepotrebno začasno,
to je za čas do šestih mesecev, oziroma trajneje, ter na
postopke in ukrepe za ugotavljanje delavcev, katerih.delo je
postalo nepotrebno. Predvsem gre za zmanjšanje obveznosti
organizacij in delodajalcev, s katerimi so po 1. členu zakona
o delovnih razmerjih izenačeni tudi organi družbenopolitičnih
skupnosti.
Predlaganim rešitvam v splošni delovno pravni zakonodaji
naj bi bila prilagojena tudi ureditev za presežne delavce
v državnih organih, saj ni razloga, da bi imeli delavci v državnih organih, katerih delo ni več potrebno, drugačen delovno
pravni in socialni položaj kot delavci v drugih dejavnostih.
III. NAČELA, NA KATERIH TEMELJI ZAKON, IN POGLAVITNE
REŠITVE
Predlagane spremembe in dopolnitve zakona o delavcih
v državnih organih naj bi tudi za delavce v državnih organih
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določile enake pravice v primerih začasnega oziroma »trajnega« prenehanja potreb po delu, kot jih za delavce v drugih
dejavnostih predvideva osnutek zakona o spremembah in
dopolnitvah zakona o delovnih razmerjih, ki je sočasno predložen. Gre predvsem za začasno ali trajno razporeditev v isti
ali drug državni organ in za pogoje, pod katerimi delavcu
preneha delovno razmerje. Osnutek zakona o spremembah in
dopolnitvah zakona o delovnih razmerjih ureja kriterije za
določitev delavcev, katerih delo postane nepotrebno, s tem,
da podrobnejše kriterije določi kolektivna pogodba. Navedeni
kriteriji so enaki, kot jih določa sedanji drugi odstavek 56.
člena, zato teh kriterijev v zakonu ni treba več ponavljati, pač
pa je potrebno le določiti, da podrobnejše kriterije določi
izvršni svet ustrezne družbenopolitične skupnosti, s čemer se
zagotovi enak pristop pri reševanju presežnih delavcev v vseh
organih iste družbenopolitične skupnosti. Prav tako je tudi
predlagano, da izvršni svet določi višino nadomestil osebnega dohodka in drugih prejemkov, ki gredo delavcem, katerih delo v državnem organu ni več potrebno, v času čakanja
na delo oziroma v času šestih mesecev do prenehanja delovnega razmerja.
V zakonu niso določeni pogoji, pod katerimi lahko delovno
razmerje v državnem organu sklene tuj državljan ali oseba
brez državljanstva. Te pogoje naj bi po zakonu o temeljnih
pravicah iz delovnega razmerja določil poseben zvezni zakon.
Ker pa so se v praksi že pojavili primeri, ko naj bi za posamezna, zlasti specializirana strokovna dela sprejeli tujega
državljana, je v zakonu predlagano, da bi bila taka zaposlitev
možna z dovoljenjem pristojnega republiškega upravnega
organa. S tem se vzpostavlja ureditev, ki je bila do uveljavitve
tega zakona urejena v zakonu o sistemu državne uprave in
o Izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije ter o republiških
upravnih organih (158. člen).
IV. FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE
Predlagane spremembe in dopolnitve zakona ne bodo zahtevale dodatnih sredstev, pač pa bodo pomenile razbremenitev proračunov družbenopolitičnih skupnosti glede zagotavljanja finančnih sredstev za uresničevanje pravic presežnih
delavcev.

poročevalec

°SNUTEK ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o delavcih v državnih
^ganih
1. člen
L* zakonu o delavcih v državnih organih (Uradni list Repu''ke Slovenije, št. 15/90) se v 4. členu doda nov četrti odstaki se glasi:
, "Tuj državljan ali oseba brez državljanstva lahko sklene
plovno razmerje v državnem organu z dovoljenjem republi^Ke®9a upravnega organa, pristojnega za pravosodje in
^Pravo.«.
2. člen
56. člen se spremeni tako, da se glasi:
"Ce so zaradi spremenjenih pristojnosti državnega organa,
^K|radi trajnega zmanjšanja obsega dela ali zaradi tehnoloh, organizacijskih in drugih operativnih razlogov posan
®zna dela postala začasno ali za dalj kot šest mesecev

nepotrebna, se delavcem, ki so opravljali taka dela v državnem organu, zagotovijo pravice v skladu z zakonom.«.
3. člen
57. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Podrobnejše kriterije za ugotavljanje nepotrebnih delavcev določi izvršni svet.«.
4. člen
58. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Višino nadomestila osebnega dohodka in drugih prejemkov, ki pripadajo delavcu, katerega delo ni več potrebno,
določi izvršni svet.«.
5. člen
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.

OBRAZLOŽITEV
Predloženi zakon ureja pravice delavcev, katerih delo
Postane v državnem organu zaradi spremenjenih pristojnosti
državnega organa, zaradi trajnega zmanjšanja obsega dela ali
*aradi tehnoloških, organizacijskih in drugih operativnih raz°9ov nepotrebno. Pri tem zagotavlja delavcem, katerih delo
'®rePostalo začasno ali za čas, daljši kot šest mesecev, nepobno, enake pravice, kot jih za delavce v drugih dejavnostih
določa zakon o delovnih razmerjih, katerega temeljni delovDoločbe zakona, ki se
spreminjajo
56. člen
Ce so zaradi spremenjenih pristojnosti državnega organa,
'j*radi trajnega zmanjšanja obsega dela ali zaradi tehnologih, organizacijskih in drugih izboljšav posamezna dela
D
°stala nepotrebna, se delavci, ki so opravljali taka dela,
ra
zporedijo na prosta delovna mesta, ki ustrezajo njihovi
j*'arrokovni izobrazbi, znanju in zmožnostim, v isti oziroma drug
*avni
organ iste družbenopolitične skupnosti.
p
ri razporejanju delavcev po prejšnjem odstavku imajo
Prednost
delavci, katerih vrsta in smer strokovne izobrazbe
6r
trajanje in vrsta delovnih izkušenj najbolj ustrezajo zahteVar
n, ki so predpisane za prosto delovno mesto. Ob enakih
Do
e gojih delavcev se pri razporejanju upoštevajo po vrstnem
j. du naslednji kriteriji: delovna uspešnost delavca, skupna
delovna
doba in delovna doba v državnih organih, kakor tudi
s
°cialne in zdravstvene razmere, v katerih delavec živi.
57. člen
Delavcem, ki jih ni mogoče razporediti v smislu prejšnjega

nopravni instituti veljajo tudi za delavce v državnih organih.
Zakon določa, da bo podrobnejše kriterije za ugotavljanje
nepotrebnih delavcev, kakor tudi višino nadomestila osebnih
dohodkov in drugih prejemkov za te delavce določil izvršni
svet, saj gre za materialne obveznosti.
Dodatno daje zakon možnost, da z dovoljenjem pristojnega
republiškega upravnega organa sklene delovno razmerje
v državnem organu tuj državljan ali oseba brez državljanstva.
člena in katerih delo ni več potrebno, se zagotovi ena od
naslednjih pravic:
- prekvalifikacija ali dokvalifikacija za delo na drugem
delovnem mestu v istem ali drugem državnem organu oziroma organizaciji, skupnosti ali delodajalcu,
- dokup delovne dobe,
- odpravnina na podlagi pismenega sporazuma o prenehanju delovnega razmerja.
58. člen
Če delavcu ni mogoče zagotoviti nobene izmed pravic iz
prejšnjega člena, se da na razpolago, vendar najdalj za dve
leti. V času, ko je delavec na razpolagi, prejema nadomestilo
osebnega dohodka v višini 80 % osebnega dohodka, ki bi ga
prejemal, če bi delal.
Delavci, ki so dani na razpolago, imajo pod enakimi pogoji
prednost pri sklepanju delovnega razmerja v državnih organih.
Do prenehanja delovnega razmerja je delavec dolžan opravljati v istem ali drugem državnem organu posamezna dela,ki
ustrezajo njegovi strokovni izobrazbi, znanju in zmožnostim.
V tem primeru ima delavec pravico do osebnega dohodka in
drugih prejemkov, če je to zanj ugodnejše.

PREDLOG, DA SE SKUPAJ
OBRAVNAVATA PREDLOG ZA IZDAJO
ZAKONA O SPREMEMBAH IN
DOPOLNITVAH ZAKONA O DELAVCIH
V DRŽAVNIH ORGANIH IN ZAKONSKI
OSNUTEK
Na podlagi drugega odstavka 265. člena Poslovnika Skupščine Republike Slovenije Izvršni svet Skupščine Republiko
Slovenije predlaga, da se hkrati obravnavata in sprejmeta
predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o delavcih v državnih organih in zakonski osnutek
Predlagane spremembe in dopolnitve zakona pomenijo
uskladitev s spremembami zakona o delovnih razmerjih, ki so
sočasno predložene v postopek, prav tako s predlogom za
združitev prve in druge faze zakonodajnega postopka.
Poročevalec
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Osnutek zakona o ZAPOSLOVANJU, ZAVAROVANJU IN DRUGIH
PRAVICAH ZA ČAS BREZPOSELNOSTI ESA 1018
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije je na 34. seji
Skupščine Republike Slovenije v zvezi z drugim odstavdne 15. 11. 1990 določil besedilo:
kom 1. člena začasnega poslovnika Skupščine Republike
OSNUTKA ZAKONA O ZAPOSLOVANJU, ZAVAROVASlovenije določil, da bodo kot njegovi predstavniki pri
NJU IN DRUGIH PRAVICAH ZA ČAS BREZPOSELNOSTI,
delu skupščinskih delovnih teles sodelovali:
ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi prve alinee
215. člena, 266. in 267. člena poslovnika Skupščine RepuJožica PUHAR, članica-Izvršnega sveta in republiška
blike Slovenije v zvezi z drugim odstavkom 1. člena začassekretarka za delo,
Nataša BELOPAVLOVIČ, namestnica republiške
nega poslovnika Skupščine Republike Slovenije.
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije je na podlagi
sekretarke za delo,
69. člena poslovnika Izvršnega sveta Skupščine Republike
- Janez ŽNIDARŠIČ, direktor Republiškega zavoda za
Slovenije in na podlagi 220. in 221. člena poslovnika
zaposlovanje.
Osnutek zakona o zaposlovanju, zavarovanju in drugih pravicah za čas brezposelnosti bodo obravnavali Družbenopolitični zbor, Zbor občin in Zbor združenega dela ter Zakonodajno-pravna komisija. Obravnaval ga bo tudi Odbor skupščine za delo, zaposlovanje in socialno politiko kot matično
delovno telo.
POVZETEK
Skupščina Republike Slovenije predhodnega sestava
je dne 29. marca 1990 sprejela predlog za izdajo zakona
o zaposlovanju, zavarovanju in drugih pravicah za čas
brezposelnosti z osnutkom zakona (ESA 1018).
V skladu s temi izhodiščni ter na osnovi opravljene
razprave je bil pripravljen predlog zakonskega besedila,
ki pa je bil v razpravi na odborih Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije zadržan zaradi nejasnih in
nerazčiščenih konceptov novega sistema javnih financ,
organiziranja javne uprave in delovanja javnih služb.
Zaradi perečega problema sodelovanja države pri
pospeševanju sproščanja presežnih delavcev pa je
Skupščina Republike Slovenije na julijskem zasedanju
sprejela zakon o kriterijih in načinu sotinanciranja uresničevanja pravic presežkov delavcev, s katerim se je le
deloma uredilo področje zaposlovanja oziroma intervencij države na tržišču dela. V vseh ostalih elementih zaposlovanja in zavarovanja za primer brezposelnosti pa je
ostal v veljavi obstoječi zakon, ki ob velikih družbenih
spremembah ne ustreza več.
Del teh sprememb se odraža tudi v gibanjih zaposlovanja in brezpoelnosti. Obseg zaposlovanja se zmanjšuje
že tretje leto zapored. Poprečna zaposlenost je v letu
1988 padla za 0,7 %, v letu 1989 za 1,3 %, med decembrom lanskega leta in septembra letošnjega leta pa se je
število zaposlenih zmanjšalo že za 4,4 %. Zmanjševanje
števila zaposlenih je povezano z ukinjenjem nerantabilnih proizvodenj, stečaji in sanacijo organizacij ter z razreševanjem velikega števila brezposelnih. Še konec leta
1987 je bilo v Republiki Sloveniji prijavljenih le 17.826
iskalcev zaposlitve, ob koncu leta 1989 pa že 33.796
iskalcev zaposlitve. Brezposelnost v letošnjem letu
narašča hitreje kot lani, saj je konec septembra štela
49.577 oseb. Ocenjujemo, da se bo zaradi bistveno slabših možnosti za zaposlovanje letošnjega generacijskega
priliva in dotoka brezposelnih zaradi stečajev poprečna
brezposelnost v letu 1990 povečala za okoli 60 % v primerjavi z letom 1989, t.j. iz dobrih 28 tisoč na dobrih 46
tisoč oseb. Pri tem gre povdariti, da obstoječa delovno
pravna zakonodaja ne omogoča hitrejšega prehajanja
podzaposlenih oziroma presežnih delavcev v odkrito
brezposelnost. Takšno možnost pa vsebujejo predlagane spremembe zakona o delovnih razmerjih. Skladno
z njimi so organizacije dolžne razreševati le tiste
začasne presežke, ki jih bodo po prestrukturiranju lahko
ponovno zaposlile v obdobju do 6 mesecev, medtem ko
bodo trajni presežki prešli po 6 mesecih v odkrito brezposelnost. V primeru te zakonske rešitve bo brezposelnost v letu 1991 naraščala bistveno hitrejše kot v letu
1990 ter bo v povprečju štela najmanj 80 tisoč iskalcev
zaposlitve. Navedene razmere zaotrujejo potrebo po
novi zakonodaji s področja zaposlovanja in zavarovanja
za primer brezposelnosti.
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Področje zaposlovanja se v osnutku zakona opredeljuje kot sklop dejavnosti, ki obsega klasično posredovanje dela kot tudi ukrepe aktivne politike zaposlovanja
z namenom ohranjanja in odpiranja novih delovnih mest,
torej usklajeno delovanje trga delovne sile. V zakonu so
primeroma našteti možni ukrepi (za organizacije ali
posameznike), ki se sprejemajo za določeno časovno
obdobje na osnovi stanja in značilnosti problematike na
tržišču dela. V sklop teh ukrepov spadajo tudi javna dela,
ki jih financira država za delovno angažiranje brezposelnih oseb v obdobjih, ko pojav brezposelnosti dobiva
večje razsežnosti. V področje zaposlovanja oziroma
v zakon je vključeno tudi področje štipendiranja, ki je
bilo doslej urejeno z republiškim družbenim dogovorom
in samoupravnim sporazumom o štipendiranju v občini.
Upravljanje s sistemom zaposlovanja se poverja
upravnemu odboru Republiškega zavoda za zaposlovanje, ki je sestavljen tripartitno iz predstavnikov delodajalcev, delavcev in države. Izvajanje strokovnih nalog
s področja zaposlovanja in zavarovanja za primer brezposelnosti je poverjeno Republiškemu zavodu za zaposlovanje, kot javni službi organizirani v obliki javnega
zavoda.
V poglavju o financiranju se določajo zavezanci za
prispevek (delavci, organizacije in delodajalci). Sredstva
za zapsslovanje se zborajo v proračunu Republike Slovenije in se preko finančnega načrta republiškega
upravnega organa pristojnega za delo usmerjajo izvajalcem, po variantnem predlogu pa se sredstva zbirajo pri
zavodu.
Sistem pravic za primer brezposelnosti ostaja
v v bistvu nespremenjen glede na dosedanjo zakonodajo z nekaterimi novostmi, ki pomenijo usklajevanje
ravni socialne varnosti z nekaterimi Izboljšavami
sistema z vidika prakse in predlogov. Raven najnižjih
dajatev in vztopnega cenzusa za pridobitev se znižuje od
dosedanjega zneska, ki zagotavlja mterialno in socialno
varnost delavca po zakonu na 80 % tega zneska. Enako
tudi višina dajatve, ki znaša 60 % od osnove (sedaj 80
% od osnove za delavce, ki jim je delovno razmerje
prenehalo zaradi stečaja aH likvidacije organizacije).
Poleg obveznega zavarovanja uvajamo še prostovoljno
zavarovanje, ki velja le za določene kategorije oseb
(podjetniki, obrtniki, samostojni kulturni delavci, svobodni poklici). Čas prejemanja dajatev je odvisen od
delovne dobe delavca, drugih pogojev določenih z zakonom in trajajo od treh mesecev do največ dveh let,
največ 2 leti, izjemoma 3 leta, če gre za osebe, ki jim do
starostne upokojitve manjka največ 3 leta. V sistem
pravic iz zavarovanja za primer brezposelnosti spadajo
tudi pravice začasnih presežnih delavcev organizacij, ki
lahko uveljavlja sofinanciranje stroškov prekvalifikacij in
dokup zavarovalne dobe od zavoda v višini do 50 % udeležbe.
poročevalec

OSNUTEK ZAKONA o zaposlovanju, zavarovanju in drugih pravicah za čas
brezposelnosti
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem zakonom se urejajo zaposlovanje, zavarovanje za
primer brezposelnosti, upravljanje sistema ter način izvajanja
strokovnih nalog na tem področju.
Zaposlovanje po tem zakonu obsega posredovanje zaposlitev, posredovanje dela, ukrepe za pospeševanje zaposlovanja
in odpiranje novih ter ohranjevanje produktivnih delovnih
mest ter vse tiste dejavnosti, ki zagotavljajo pogoje za produktivno in svobodno izbrano zaposlitev, poklicni in strokovni
razvoj ter uporabo delovnih sposobnosti posameznikov.
Z zavarovanjem za primer brezposelnosti se zavarovancem
zagotavljajo pravice za čas, ko so brez svoje krivde ali proti
svoji volji brez zaposlitve, in pravice v primeru, ko postane
njihovo delo nepotrebno.
Kot dejavnost zaposlovanja se šteje tudi štipendiranje po
tem zakonu.
Dejavnosti iz drugega, tretjega in četrtega odstavka tega
člena so dejavnosti posebnega družbenega pomena in se
opravljajo kot javna služba.
2. člen
Podjetja, zavodi, banke in druge finančne organizacije,
zavarovalne organizacije, zadruge ter druge pravne osebe (v
nadaljnem besedilu: organizacije), delovni ljudje, ki samostojno opravljajo dejavnost in druge osebe ( v nadaljnem
besedilu: delodajalci), družbenopolitična skupnost in delavci,
zagotavljajo sredstva za dejavnost zaposlovanja in zagotavljanja pravic iz prejšnjega člena na način, ki ga določa zakon.
3. člen
Organi družbenopolitične skupnosti, organizacije in delodajalci, organizirani v gospodarski zbornici in drugih združenjih ter delavci organizirani v sindikatih, zagotavljajo uresničevanje skupnih interesov na področju zaposlovanja, zavarovanja in uresničevanja drugih pravic za primer brezposelnosti
ter izvajanje vzpodbujevalnih ukrepov za ohranjanje in povečanje zaposlovanja.
4. člen
Skupščina Republike Slovenije, na predlog Izvršnega sveta
Skupščine Republike Slovenije, sprejema politiko zaposlovanja in program za njeno izvajanje ter določa potreben obseg
sredstev.
5. člen
S sistemom zaposlovanja in zavarovanja za primer brezposelnosti upravlja upravni odbor Republiškega zavoda za zaposlovanje (v nadaljnem besedilu: upravni odbor).
6. člen
Strokovne naloge, ki se nanašajo na zaposlovanje, zavarovanje za primer brezposelnosti in izvajanje ukrepov aktivne
politike zaposlovanja, opravlja Republiški zavod za zaposlovanje (v nadaljnem besedilu: zavod).
II. POSREDOVANJE ZAPOSLITEV IN POSREDOVANJE DELA
7. člen
Posredovanje zaposlitve po tem zakonu obsega strokovne
in organizacijske naloge opravljene s ciljem, da iskalec zaposlitve sklene delovno razmerje.
Posredovanje dela po tem zakonu obsega strokovne in
organizacijske naloge opravljene s ciljem, da se brezposelna
ali druga oseba delovno angažira.
8. člen
Posredovanje zaposlitve in posredovanje dela izvaja zavod.
S posredovanjem zaposlitve, posredovanjem dela ter
z objavljanjem ponudbe za zaposlitev in delo v tujini se lahko
ukvarja samo zavod.
Republiški upravni organ, pristojen za delo, lahko
poročevalec

s pogodbo o koncesiji pooblasti organizacijo oziorma delodajalca, ki izpolnjuje kadrovske, organizacijske in druge pogoje,
da izvaja strokovne naloge posredovanja dela.
Na podlagi pogodbe iz prejšnjega odstavka lahko pooblaščena organizacija oziroma delodajalec posreduje tudi zaposlitev določenim kategorijam delavcev.
Pooblaščena organizacija oziroma delodajalec iz prejšnjega odstavka tega člena je dolžna republiškemu upravnemu
organu, pristojnemu za delo, dajati poročilo o svojem delu in
sproti javljati vse spremembe glede izpolnjevanja kadrovskih,
organizacijskih in drugih pogojev, ki lahko vplivajo na spremembo ali prenehanje pooblastilnega razmerja v skladu s pogodbo.
Republiški upravi organ, pristojen za delo določi pogoje, ki
jih mora izpolnjevati pooblaščena organizacija oziroma delodajalec za njihovo izvajanje.
9. člen
Za posredovanje zaposlitve in posredovanje dela zavod ne
sme zahtevati plačila.
Za posredovanja dela in posredovanje zaposlitve pooblaščena organizacija ali delodajalec ne sme zahtevati plačila od
isklaca dela oziroma zaposlitve.
10. člen
Organizacije oziroma delodajalci zaposlujejo delavce
v sodelovanju z zavodom.
Organizacije in delodajalci morajo zavodu posredovati:
- prijavo prostega delovnega mesta in pogoje, ki jih mora
izpolnjevati delavec za opravljanje del na tem delovnem
mestu, najkasneje v 8 dneh po sprejetju sklepa o potrebi po
sklenitvi delovnega razmerja,
- obvestilo o sklenitvi delovnega razmerja, najkasneje
v 8 dneh od sklenitve delovnega razmerja,
- obvestilo o potrebi po sklenitvi pogodbe o delu in
o potrebi po opravljanju kratkotrajnih del, za katere se ne
sklepa pogodba o delu po zakonu,
- obvestilo o ugotovitvi prenehanja potreb po delu zaradi
tehnoloških, organizacijskih in ekonomskih razlogov ali ukrepov družbenopolitične skupnosti, najkasneje v 30 dneh pred
nastopom prenehanja potreb po delu,
- poročilo o opravljenem delu preko polnega delovnega
časa in poročilo o opravljenem občasnem in začasnem delu
(delo po pogodbi) do 15. 1. za preteklo leto
11. člen
Organizacije in delodajalci morajo do 15. januarja za tekoče
leto posredovati zavodu letne potrebe po kadrih in podatke
o številu in strukturi delavcev, katerih delo ne bo več potrebno
ter predviden način njihovega razreševanja
Organizacije in delodajalci morajo do 15. januarja posredovati zavodu podatke za skupen razpis kadrovskih štipendij za
naslednje šolsko leto.
12. člen
Ko zavod prejme prijavo prostega delovnega mesta mora:
- javno objaviti prosta delovna mesta,
- napotiti osebe, ki iščejo delo in izpolnjujejo pogoje za
opravljanje del na prostem delovnem mestu, da se priglasijo
v organizaciji oziroma pri delodajalcu,
- obvestiti organizacijo oziroma delodajalca, da ima v evidenci osebe, ki izpolnjujejo pogoje za opravljanje del na
prostem delovnem mestu in da so že napoteni v organizacijo
oziroma k delodajalcu, ali da takšnih oseb ni v evidenci.
13. člen
Ne glede na določilo prejšnjega člena, lahko zavod na
podlagi prijave prostega delovnega mesta, napoti osebo, ki
išče zaposlitev dalj kot dve leti, brez predhodne javne objave
v organizacijo oziroma k delodajalcu.
V primeru iz prejšnjega odstavka se lahko sklene delovno
razmerje za določen čas.
17

14. člen
Republiški upravni organ, pristojen za delo predpiše način
sporočanja podatkov iz 10. in 11. člena tega zakona.
III. PRAVICE ZA PRIMER BREZPOSELNOSTI
15. člen
Iskalec zaposlitve se šteje za brezposelno osebo, če se
prijavi zavodu in:
- ni v delovnem razmerju,
- ni lastnik ali solastnik podjetja, ki je v zadnjem koledarskem letu pred prijavo iskalca zaposlitve, ustvaril dohodek, od
katerega se plačujejo davki in prispevki,
- ne opravlja samostojne dejavnosti kot redni poklic (z
osebnim delom oziroma z osebnim delom in sredstvi, ki so
lastnina občanov),
- ni lastnik, zakupnik, najemnik ali drug uporabnik kmetijskih ali gozdnih zemljišč ali drugih nepremičnin, od katerih se
lahko preživlja na osnovi ustvarjenega dohodka,
Republiški upravni organ, pristojen za delo z izvršilnim
predpisom določi način in merila za ugotavljanje dohodka iz
druge in četrte alinee tega člena.
Obvezno zavarovanje
16. člen
Za primer brezposelnosti se obvezno zavarujejo delavci
v delovnem razmerju in jugoslovanski državljani, za katere je
Jugoslavija sklenila konvencijo o zavarovanju za brezposelnost, ter jugoslovanski državljani, ki se zaposlijo v tuji državi,
s katero Jugoslavija ni sklenila konvencije osocialni varnosti
za primer brezposelnosti v primerih, določenih s predpisi
o varstvu jugoslovanskih državljanov na začasnem delu
v tujini (v nadaljnem besedilu: zavarovanci).
Prostovoljno zavarovanje
17. člen
Za primer brezposelnosti se lahko zavarujejo:
- delovni ljudje, ki samostojno opravljajo dejavnost kot
redni poklic,
- ustanovitelji, lastniki ali solastniki podjetij, ki niso zavarovani na drugi podlagi,
jugoslovanski državljani, ki se zaposlijo v tuji državi in niso
zavarovani v skladu s prejšnjim členom tega zakona.
Osebe iz prejšnjega odstavka imajo enake pravice kot zavarovanci iz prejšnjega člena tega zakona.
Republiški upravni organ, pristojen za delo določi dodatne
pogoje, ob katerih se lahko zavarujejo osebe iz prvega
odstavka tega člena ter osnovo in višino prispevka za to
zavarovanje.
18. člen
Pravice iz zavarovanja za primer brezposelnosti po tem
zakonu so:
- denarno nadomestilo,
- denarna pomoč,
- priprava za zaposlitev,
- povračilo prevoznih in selitvenih stroškov,
- pravice delavcev, katerih delo postane nepotrebno,
- pravica do zdravstvenega varstva in pravica do pokojninskega in invalidskega zavarovanja.
Pravici iz zadnje alinee prejšnjega odstavka se uresničujeta
po predpisih, ki urejajo ti področji.
Denarno nadomestilo
19. člen
Pravico do denarnega nadomestila za primer brezposelnosti ima zavarovanec, ki je bil v delovnem razmerju neprekinjeno najmanj devet mesecev ali dvanajst mesecev s presledki v zadnjih osemnajstih mesecih pred prenehanjem
delovnega razmerja in se najkasneje v 30 dneh po prenehanju
delovnega razmerja prijavi zavodu.
20. člen
Pravice do denarnega nadomestila ne more uveljaviti zavarovanec, ki mu je prenehalo delovno razmerje:
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- na podlagi pisne izjave ali pisnega sporazuma s pooblaščenim organom organizacije oziroma delodajalcem,
- zaradi ugotovitve, da nima zmožnosti za opravljanje del
delovnega mesta, na katero je bil razporejen, ali če ni dosegal
pričakovanih rezultatov dela in ni sprejel razporeditve na
drugo delovno mesto,
- zaradi neopravičene odsotnosti z dela pet delovnih dni
zaporedoma,
- zaradi sklenitve delovnega razmerja v nasprotju z zakonom, splošnim aktom oziroma kolektivno pogodbo, če so
okoliščine za tako sklenitev na strani delavca,
- zaradi zamolčanja ali dajanja neresničnih podatkov, ki so
pomembni za opravljanje del in nalog, zaradi katerih je bilo
sklenjeno delovno razmerje,
- zaradi odklonitve razporeditve na drugo delovno mesto
ali v drugo organizacijo,
- zaradi odklonitve sklenitve delovnega razmerja za določen čas v drugi organizaciji ali pri delodajalcu,
- zaradi odklonitve napotitve na usposabljanje ali na izobraževanje,
- zaradi izrečenega disciplinskega ukrepa prenehanja
delovnega razmerja,
- zaradi popolne nezmožnosti za delo,
- zaradi izrabe pravice do izplačila denarnega nadomestila
v enkratnem znesku, za obdobje za katerega mu je bilo
izplačano,
- zaradi odpovedi delodajalca, ker je huje kršil delovne
obveznosti, ki so navedene v predpisih oziroma v kolektivni
pogodbi ali ker je s svojim ravnanjem namerno ali iz velike
malomarnosti poškodoval premoženje delodajalca ali premoženje drugih oseb,
- zaradi odpusta z dela, če je bil zaloten pri storitvi kaznivega dejanja na delu ali v zvezi z delom, ki se preganja po
uradni dolžnosti.
Prav tako ne more uveljaviti pravice do denarnega nadomestila zavarovanec, ki izpolnjuje pogoje za starostno .ali predčasno upokojitev.
V primerih prenehanja delovnega razmerja iz prve alinee
prvega odstavka zavarovanec lahko uveljavi pravico do denarnega nadomestila, če je do prenehanja prišlo zaradi zaposlitve delavčevega zakonca v drugem kraju ali preselitve zaradi
sklenjene zakonske zveze.
Osnova za denarno nadomestilo
21. člen
Osnova za odmero denarnega nadomestila je povprečni
mesečni čisti osebni dohodek, ki ga je zavarovanec prejel
v zadnjih treh mesecih pred prenehanjem delovnega razmerja.
Osnova za odmero denarnega nadomestila za zavarovanca,
ki jeopravljal obrtno ali drugo poklicno dejavnost, je znesek,
ki je bil v zadnjem trimesečju pred prenehanjem opravljanja
dela oziroma dejavnosti, podlaga za plačilo prispevkov.
Osnova za odmero denarnega nadomestila za zavarovanca,
ki mu je prenehalo delovno razmerje zaradi stečaja, je povprečni mesečni čisti osebni dohodek, ki ga je zavarovanec
prejel v zadnjih treh mesecih pred prehodom na izplačevanje
zmanjšanih osebnih dohodkov v skladu z zakonom, če je ta
osnova ugodnejša od osnove, določene v prvem odstavku
tega člena.
Ce se zavarovancu iz prejšnjega odstavka šteje v osnovo
povprečni mesečni čisti osebni dohodek, ki ga je prejel v zadnjih treh mesecih pred prehodom na izplačevanje zmanjšanih
osebnih dohodkov v skladu z zakonom, se osnova za odmero
denarnega nadomestila poveča s stopnjo rasti najnižjega zneska, ki zagotavlja materialno in socialno varnost delavca po
republiškem zakonu, doseženo v obdobju od zadnjega
meseca, ki se upošteva v osnovo, do uveljavitve denarnega
nadomestila.

Višina denarnega nadomestila
22. člen
Denarno nadomestilo zavarovanca znaša 60 % od osnove iz
prejšnjega člena.
poročevalec

Denarno nadomestilo ne sme biti nižje od 80 % najnižjega
zneska, ki zagotavlja materialno in socialno varnost delavca
Po zakonu in ne višje od njegovega petkratnika.
23. člen
Zavarovancu, ki uveljavi pravico do denarnega nadomestila, pripada denarni dodatek za vsakega nepreskrbljenega
družinskega člana, ki ga preživlja, če njegovi dohodki skupaj
z dohodki družinskih članov na osebo v zadnjih treh mesecih
pred uveljavitvijo ne presegajo 80 % najnižjega zneska, ki
zagotavlja materialno in socialno varnost delavca po zakonu.
Za vsakega družinskega člana zavarovanca, ki izpolnjuje
Pogoje iz prejšnjega odstavka, pripada 10 % od najnižjega
zneska, ki zagotavlja materialno in socialno varnost delavca
Po zakonu, pri čemer skupna višina dodatka iz prejšnjega
odstavka ne sme presegati 50 % najnižjega zneska, ki zagotavlja materialno in socialno varnost delavca po zakonu.
24. člen
Za družinske člane zavarovanca se po tem zakonu štejejo
zakonec oziroma oseba, ki živi z njim v življenjski skupnosti,
ki se po zakonu o zakonski zvezi in družinskih razmerjih
v pravnih posledicah izenačuje z zakonsko zvezo, in otroci,
posvojenci ter pastorki, dokler so jih starši dolžni preživljati.
25. člen
Denarno nadomestilo se usklajuje z gibanjem povprečnih
osebnih dohodkov vseh zaposlenih v Republiki Sloveniji.
O uskladitvi odloča upravni odbor.
VARIANTA drugega stavka: O potrebnosti uskladitve
odloča upravni odbor.
Cas trajanja pravice do denarnega nadomestila
26. člen
Čas prejemanja denarnega nadomestila je odvisen od časa,
za katerega je bil zavarovanec zavarovan za primer brezposelnosti.Denarno nadomestilo se izplačuje:
- tri mesece, če je bil zavarovanec zavarovan najmanj devet
mesecev nepretrgoma ali 12 mesecev s presledki v zadnjih 18
mesecih,
- šest mesecev, če je bil zavarovanec zavarovan najmanj 30
mesecev nepretrgoma ali 50 mesecev v zadnjih petih letih,
- devet mesecev če je bil zavarovanec zavarovan 5 let ali
več in manj kot 10 let,
- 12 mesecev, če je bil zavarovanec zavarovan 10 let ali več
in manj kot 15 let,
- 18 mesecev, če je bil zavarovanec zavarovan 15 let ali več
in manj kot 20 let,
- 24 mesecev, če je bil zavarovanec zavarovan 20 let ali več.
27. člen
Ne glede na določilo prejšnjega člena, se zavarovancu,
kateremu do izpolnitve pogojev za starostno upokojitev
manjka največ 3 leta, izplačevanje denarnega nadomestila
podaljša do izpolnitve pogojev za starostno upokojitev, če mu
ni mogoče zagotoviti zaposlitve.
Izplačilo denarnega nadomestila v enkratnem znesku
2B. člen
Zavarovancu, ki je izpolnil pravico do denarnega nadomestila, se denarno nadomestilo lahko izplača v enkratnem znesku, če s temi sredstvi rešuje svoje nadaljnje delovno angažiranje tako, da vloži sredstva v materialno osnovo dela.
Zavarovanec, ki uveljavlja pravico do izplačila denarnega
nadomestila v enkratnem znesku, mora izpolnjevati naslednje
Pogoje:
- da na podlagi vloženih sredstev denarnega nadomestila
sklene delovno razmerje za nedoločen čas,
- da ustanovi podjetje, ali postane solastnik podjetja in se
v
podjetju zaposli,
- da odpre obratovalnico ali začne izvajati drugo obliko
samostojne dejavnosti kot redni poklic,
- da je zadnje delovno razmerje trajalo neprekinjeno najmanj tri mesece pri isti organizaciji oziroma delodajalcu.
poročevalec

Medsebojne pravice in obveznosti iz tega člena uredita
zavod in zavarovanec s pogodbo.
Zavarovanec, ki je uveljavil pravico do enkratnega izplačila
denarnega nadomestila po drugem odstavku tega člena, ne
more uveljavljati pravic za primer brezposelnosti toliko časa
za kolikor mu je bila priznana pravica do denarnega nadomestila.
29. člen
Denarno nadomestilo se lahko izplača v enkratnem znesku
tudi za zavarovanca, ki izpolnjuje pogoje za uveljavitev pravice do denarnega nadomestila, če zavod na tej podlagi
zagotovi zavarovancu sklenitev delovnega razmerja za nedoločen čas, na delovnem mestu, ki ustreza njegovi strokovni
izobrazbi, znanju oziroma zmožnostim.
Če zavarovanec, ki izpolnjuje pogoje za uveljavitev pravice
do denarnega nadomestila neupravičeno odkloni ponujeno
zaposlitev iz prejšnjega odstavka, mu pravica do denarnega
nadomestila preneha.
Če zavarovancu, ki je sklenil delovno razmerje po prvem
odstavku tega člena, delovno razmerje preneha, ne more
uveljaviti denarnega nadomestila toliko časa, za kolikor mu je
bilo izplačano denarno nadomestilo v enkratnem znesku,
razen če mu je delovno razmerje prenehalo zaradi stečaja ali
redne likvidacije.
Organizacija oziroma delodajalec in zavod uredita medsebojne pravice in obveznosti, ki izhajajo iz izplačila denarnega
nadomestila po prvem odstavku tega člena, s pogodbo.
Zavod ima v primeru, da je v organizaciji oziroma pri delodajalcu uveden stečaj, izločitveno pravico v stečajnem
postopku po zakonu, za sredstva, ki jih je vložil v skladu
s prvim odstavkom tega člena.
30. člen
Denarno nadomestilo, izplačano v enkratnem znesku, na
podlagi 28. člena, vloženo v materialno osnovo dela, se lahko
šteje za delniški ali lastniški vložek delavca.
Značaj vložka opredelita organizacija oziroma delodajalec
in delavec s pogodbo.
Vrnitev sredstev
31. člen
Zavarovanec, ki je uveljavil pravico do izplačila denarnega
nadomestila po drugem odstavku 28. člena tega zakona mora
vrniti dobljena sredstva v revalorizirani višini, če po svoji volji
ali krivdi ni izvedel predvidenih aktivnosti, in si s sredstvi ni
zagotovil novega dela.
Organizacija oziroma delodajalec, kateremu so bila dodeljena sredstva po 29. členu tega zakona mora vrniti dobljena
sredstva v revalorizirani višini, če zavarovancu, za katerega je
sredstva prejel, preneha delovno razmerje iz razlogov, ki niso
na njegovi strani, pred potekom roka, za katerega bi zavarovanec z mesečnimi izplačili prejemal denarno nadomestilo.
Roki za uveljavitev pravice do denarnega nadomestila
32. člen
Denarno nadomestilo gre zavarovancu od prvega dne, ko
mu preneha delovno razmerje, če se prijavi zavodu in vloži
zahtevo za uveljavitev pravice do denarnega nadomestila v 30
dneh po prenehanju delovnega razmerja, če uveljavlja
denarno nadomestilo po tem roku, mu gre nadomestilo od
dneva, ko vloži zahtevo.
Denarno nadomestilo ne gre zavarovancu, ki vloži zahtevo
po preteku časa, za katerega bi se mu skladno s 26. členom
tega zakona izplačevalo.
Zavarovanec, ki se ni prijavil zavodu v roku, določenem
v prvem odstavku tega člena, zaradi dokazanih zdravstvenih
razlogov, ki so nastali še v času delovnega razmerja in so se
nadaljevali tudi po prenehanju delovnega razmerja, lahko
uveljavi pravico do denarnega nadomestila v osmih dneh po
prenehanju razlogov, zaradi katerih ni mogel uveljaviti pravice.
V primeru iz prejšnjega odstavka gre denarno nadomestilo
zavarovancu od prvega dne, ko mu preneha delovno razmerje.
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Razlogi za prenehanje pravice do denarnega nadomestila
33. člen
Pravica do denarnega nadomestila preneha zavarovancu:
- če sklene delovno razmerje,
- če ustanovi podjetje, obratovalnico ali drugo obliko organiziranosti ali začne opravljati samostojno dejavnost,
- če izpolni pogoje za upokojitev,
- če odkloni zaposlitev s polnim ali krajšim delovnim
časom, vendar ne manj kot s polovico polnega delovnega
časa, ki ustreza njegovi izobrazbi, znanju in zmožnostim,
- če odkloni začasno zaposlitev v izjemnih primerih
(poplave, potresi, nujna spravila kmetijskih pridelkov,
obrambne priprave ipd ), ko je s strani pristojnega organa
družbenopolitičnih skupnosti organizirana družbena akcija
za odpravo posledic ali za njeno preprečitev
- če po preteku treh mesecev prejemanja denarnega nadomestila odkloni vključitev v enega izmed programov aktivne
politike zaposlovanja s katerim se mu zagotavlja ustrezno
delo,
- če odkloni zaposlitev za delovno mesto z nižjo strokovno
izobrazbo od njegove dejanske, če je že pred nastopom
brezposelnosti delal na takem delovnem mestu, vendar največ za razliko dveh izobrazbenih stopenj,
- če odkloni napotitev na usposabljanja ali izobraževanje,
- ko nastopi prestajanje zaporne kazni daljše od dveh let,
- če se ne javlja na zahtevo zavoda,
- ko dopolni 65 let starosti (moški) oziroma 60 let (ženska).
Zavarovanec, ki je poslan na zaposlitev s polovico polnega
delovnega časa, v skladu s četrto alinejo prejšnjega odstavka,
obdrži pravico, da ga zavod prednostno napoti na zaposlitev
s polnim delovnim časom in pravico do 50 % denarnega
nadomestila.
Kriterije za ugotavljanje izgube pravice do denarnega nadomestila zaradi neupravičene odklonitve zaposlitve po četrti in
v primerih iz desete alineje prvega odstavka tega člena predpiše republiški upravni organ, pristojen za delo.
34. člen
Če uživalec denarnega nadomestila odide na odslužitev ali
doslužitev vojaškega roka, nastopi porodniški dopust, odide
v pripor ali na prestajanje zaporne kazni, ali če sklene delovno
razmerje za določen čas, krajši od devetih mesecev, se mu
denarno nadomestilo preneha izplačevati.
Uživalcu iz prejšnjega odstavka, ki se v 30 dneh po prenehanju razlogov, zaradi katerih se mu je prenehalo izplačevati
denarno nadomestilo, prijavi zavodu, se izplačuje denarno
nadomestilo do preteka dobe, za katero mu je bilo priznano in
v znesku valoriziranem v skladu s 25. členom tega zakona.
Denarna pomoč
35. člen
Zavarovanec lahko v roku 30 dni po izteku pravice do
denarnega nadomestila, uveljavlja pravico do denarne pomoči.
Pravico do denarne pomoči pridobi, če njegovi dohodki
skupaj z dohodki družinskih članov na osebo, v zadnjih treh
mesecih pred uveljavitvijo denarne pomoči, v povprečju ne
presegajo 80 % najnižjega zneska, ki zagotavlja materialno in
socialno varnost delavca po zakonu.
Pravico do denarne pomoči pridobi tudi zavarovanec, ki mu
je kot pripravniku prenehalo delovno razmerje, sklenjeno za
določen čas, krajši od devetih mesecev in je uspešno končal
pripravniško dobo, se v roku 30 dni po prenehanju delovnega
razmerja prijavi zavodu ter izpolnjuje kriterije iz prejšnjega
odstavka.
36. člen
Denarna pomoč je enaka 80 % najnižjega zneska, ki zagotavlja materialno in socialno varnost delavca po zakonu.
Za vsakega vzdrževanega člana družine pripada zavarovancu še denarni dodatek v skladu s 23. členom tega zakona.
37. člen
Denarna pomoč se zavarovancu, ki izpolnjuje pogoje iz 35.
člena izplačuje največ tri leta, pri čemer se v ta čas všteva tudi
čas prejemanja denarnega nadomestila.
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Zavarovancu iz tretjega odstavka 35. člena pa se denarna
pomoč izplačuje največ 12 mesecev.
Če zavarovanec, ki prejema denarno pomoč, sklene
delovno razmerje za določen čas, krajši od devetih mesecev,
ima po preteku tega časa pravico do nadaljevanja izplačevanja denarne pomoči, če se v roku 30 dni po prenehanju
delovnega razmerja prijavi zavodu.
Če zavarovanec, ki prejema denarno pomoč, odide na
odslužitev ali doslužitev vojaškega roka, nastopi porodniški
dopust, odide v pripor ali na prestajanje zaporne kazni, ima
po vrnitvi pravico do nadaljevanja izplačevanja denarne
pomoči, če se v roku 30 dni prijavi zavodu.
38. člen
Pravica do denarne pomoči preneha iz razlogov, določenih
s 33. členom tega zakona.
Pravica do priprave za zaposlitev
39. člen
Pravico do priprave za zaposlitev, ki obsega vse oblike
izobraževanja ali usposabljanja, kritje stroškov ter denarno
pomoč, lahko uveljavljajo brezposelne osebe pod pogoji, ki
jih določa ta zakon.
Pravica iz prejšnjega odstavka pripada tudi pripravnikom
volonterjem.
40. člen
Brezposelna oseba pridobi pravico do priprave za zaposlitev, če jo zavod napoti na izobraževanje oziroma usposabljanje zaradi povečanja zaposlitvenih možnosti.
Če brezposelna oseba odkloni pravico do priprave za zaposlitev, izgubi status brezposelne osebe.
41. člen
Brezposelna oseba, ki je napotena na pripravo za zaposlitev, ima pravico do kritja dejanskih stroškov za:
- zdravstveni in psihološki pregled,
- pokrivanje stroškov teoretičnega in praktičnega pouka
pri usposabljanju,
- zavarovanje za primer poškodbe pri delu in poklicnega
obolenja, če nima te pravice že po drugih predpisih,
- sredstva in opremo za osebno varstvo pri delu, če so
obvezna pri praktičnem usposabljanju,
- prehrano in nastanitev v času usposabljanja oziroma
dnevni prevoz v kraj usposabljanja.
Brezposelna oseba ima tudi pravico do kritja drugih stroškov, določenih s pogodbo med zavodom in izvajalcem priprave za zaposlitev.
42. člen
Brezposelna oseba, napotena na pripravo za zaposlitev,
ima pravico do denarne pomoči za čas usposabljanja, če nima
v času usposabljanja pravice do osebnega dohodka ali do
nadomestila za čas brezposelnosti.
O višini denarne pomoči za čas usposabljanja odloča zavod
največ do višine denarne pomoči iz 36. člena tega zakona.
Pravica do povrnitve prevoznih in selitvenih stroškov
43. člen
Brezposelna oseba ima pravico do povrnitve prevoznih in
selitvenih stroškov zase in za svoje družinske člane, če so ti
stroški povezani z zaposlitvijo izven kraja njenega stalnega
prebivališča, in če ji teh stroškov ne povrne organizacija
oziroma delodajalec, kjer se zaposli.
Povračilo stroškov iz prejšnjega odstavka znaša 100 % stroškov po tarifi javnega prevoza.
44. člen
Vse pravice v zvezi s pripravo za zaposlitev izgubi oseba, ki
namerno ali iz velike malomarnosti ne izvršuje obveznosti, ki
jih prevzame, ko se vključi v pripravo za zaposlitev.
Uveljavljanje pravic iz zavarovanja za primer brezposelnosti
45. člen
Zavarovanci uveljavljajo pravice iz zavarovanja za primer
poročevalec

brezposelnosti
skladno s tem zakonom in predpisi o splošne
m upravnem postopku.
0 pravicah na prvi stopnji odloča zavod, na drugi stopnji pa
re
Publiški upravni organ pristojen za delo.

50. člen
Program ukrepov aktivne politike zaposlovanja sprejme
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije za koledarsko leto
ali za plansko obdobje.

v

51. člen
Republiški upravni organ, pristojen za delo, izda podrobnejša navodila za izvajanja ukrepov aktivne politike zaposlovanja.

ARIANTA k drugemu odstavku: O pravicah na prvi stopnji
°dločajo
območne enote, na drugi stopnji pa zavod na sed
«u.
Sofinanciranje pravic delavcev, katerih delo postane nepoebno zaradi operativnih razlogov

,r

Javna dela

46. člen
Organizaciji oziroma delodajalcu se lahko pod pogoji, ki jih
določa ta zakon, zagotovi povrnitev do 50 %:
~ stroškov za prekvalifikacijo ali dokvalifikacijo (izobraževanje in usposabljanje) in
~ zneska za dokup zavarovalne dobe, zaradi izpolnitve
Pogojev do starostne pokojnine,
Za delavce, katerim zaradi operativnih razlogov ni mogoče
Ugotoviti dela v organizaciji oziroma pri delodajalcu.

52. člen
Z javnimi deli se izvajajo družbeno koristna dela, ki so
potrebna za saniranje določenega stanja, ohranjanja kulturne
dediščine, varovanja okolja in pomoč občanom ter trajajo
krajši čas in praviloma ne predstavljajo redne programske
aktivnosti organizacij oziroma delodajalcev na območju družbenopolitične skupnosti
Program javnih del sprejme upravni odbor. Izvajanje javnih
del organizira zavod v sodelovanju z drugimi zainteresiranimi
izvajalci.

47. člen
Organizacija oziroma delodajalec mora za uveljavljanje praiz prejšnjega člena predložiti zavodu:
~ razvojni oziroma sanacijski program, ki vsebuje tudi
Program kadrovskega prestrukturiranja
- program razreševanja presežnih delavcev.
Iv

AKTIVNA POLITIKA ZAPOSLOVANJA

Okrepi
48. člen
Organizacijam
oziroma
delodajalcem se lahko v okviru
Sr
edstev, namenjenih za izvajanje programov zaposlovanja,
Ugotavlja zlasti:
- sofinanciranje odpiranja novih produktivnih delovnih
mest,
- nadomestitev dela stroškov za ohranitev produktivnih
klovnih mest,
- posojilo za investicijska vlaganja v nove proizvodne
Zmogljivosti,
- sofinanciranje pospeševanja celoletne zaposlitve delavcev, ki delajo v sezonskih dejavnostih (gradbeništvo, turizem,
9ostinstvo, ipd.),
- pomoč pri usposabljanju novosprejetih delavcev,
- sofinanciranje prekvalifikacij ali dokvalifikacij.
Organizacijam oziroma delodajalcem se v skladu z zakon
om lahko priznajo davčne olajšave za zaposlovanje določenih kategorij delavcev (iskalci prve zaposlitve, dolgotrajno
brezposelne osebe, invalidi).
49. člen
Osebam,
ki
so
vključene
v programe aktivne politike zapos|
ovanja, se v okviru sredstev za zaposlovanje zagotavlja
Zlasti:
~ kritje stroškov zavarovanja za poškodbe pri delu in
Poklicno bolezen,
- denarne dajatve (starejšim osebam, mladim prvim iskalom, samohranilcem ipd.),
- pokrivanje stroškov izvajanja informativnih in formativnih
'er izobraževalnih programov za posamezne skupine brezposelnih oseb.
~ nadomestitev dela osebnega dohodka pripravnika,
- nadomestitev dela osebnega dohodka iskalca prve zaposlitve, ki ni dolžan opravljati pripravništva, težjim zaposlivim
'skalcem in dolgotrajno brezposelnim,
- posojilo za nabavo opreme pri samozaposlovanju (obrt,
Podjetništvo),
~ pokrivanje stroškov poklicnega prilagajanja brezposelnih
oseb tehničnemu in tehnološkemu razvoju,
~ stroški pomoči pri zaposlitvi (stroški ponudb, potni stro^ki, prenočitveni stroški, stroški delovne opreme ipd ),
~ pokrivanje stroškov poklicne prekvalifikacije zaradi novih
Možnosti zaposlovanja,
- stroški svetovalne informacijske pomoči pri samozaposlitvi.
Poročevalec

53. člen
V javna dela se vključujejo brezposelne osebe, prijavljene
pri zvodu, ki v tem času obdržijo status brezposelne osebe.
Tem osebam se v času opravljanja javnih del zagotavljajo
pravice iz priprave za zaposlitev in plačilo za opravljeno delo,
določeno s pogodbo.
V. ŠTIPENDIRANJE
54. člen
Temeljna oblika štipendiranja učencev in študenotv so
kadrovske štipendije, ki jih podeljujejo organizacije in delodalajci v skladu s kadrovskimi potrebami.
Višina kadrovske štipendije za učence ne sme biti nižja od
20 %, za študente pa ne nižja od 30 % zneska, ki zagotavlja
materialno in socialno varnost delavca po zakonu.
55. člen
Učenci srednjih šol in študenti, ki nimajo kadrovske štipendije, imajo pravico uveljavljati štipendijo iz sredstev za zaposlovanje (v nadaljnjem besedilu: republiške štipendije).
Pravico do republiške štipendije lahko uveljavijo učenci in
študenti, katerih dohodek na družinskega člana ne presega
80 % zneska, ki zagotavlja materialno in socialno varnost
delavca po zakonu in redno izpolnjujejo učne oziroma študijske obveznosti.
Ne glede na cenzus iz prejšnjega odstavka lahko pridobijo
republiško štipendijo izrazisto nadarjeni učenci in študentje.
56. člen
Republiška štipendija za učence ne sme presegati 60 %, za
študente pa 80 % zneska, ki zagotavlja materialno in socialno
varnost delavca po zakonu.
57. člen
Poleg štipendije pripadajo učencem in študentom še
dodatki kštipendiji za:
- povečane stroške za čas šolanja zunaj kraja' stalnega
bivališča,
- stroške prevoza v šolo,
- dosežen učni uspeh.
58. člen
Zavod objavi za vsako šolsko leto skupen razpis kadrovskih
in republiških štipendij s pogoji za dodelitev.
59. člen
Republiški upravni organ, pristojen za delo določi podrobnejša merila za dodeljevanje republiških štipendij.
VI. FINANCIRANJE
60. člen
Sredstva za zavarovanje za primer brezposelnosti se zago21
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tavljajo s prispevki delavcev, organizacij in delodajalcev in se
zbirajo v proračunu Republike Slovenije ter se preko finančnega načrta upravnega organa pristojnega za delo usmerjajo
izvajacem programov po namenih porabe.
Sredstva za druge namene, ki jih določa ta zakon, sredstva
za kritje primakl|aia sredstev zavarovanja za primer brezposelnosti in sredstva za delo zavoda se zagotavljajo s proračunom Republike Slovenije.
VARIATNA k prvemu odstavku:
Sredstva za zavarovanje za primer brezposelnosti se zagotavljajo s prispevki delavcev, organizacij in delodajalcev in se
zbirajo pri zavodu.
VII. REPUBLIŠKI ZAVOD ZA ZAPOSLOVANJE
61. člen
Republiški zavod za zaposlovanje se ustanovi kot javni
zavod za območje Republike Slovenije.
Zavod ima območne enote, ki se oblikujejo zradi posebnosti posameznih območij in zaradi neposrednejšega stika
z uporabniki storitev.
Območne enote se organizirajo za območja, ki z zaposlovalskega vidika tvorijo zaokroženo celoto In praviloma obsegajo več občin.
Notranja organizacija zavoda ter kriteriji za oblikovanje
območnih enot se uredijo s statutom.
62. člen
Zavod upravlja upravni odbor.
Upravni odbor sestavlja 15 članov, od tega 5 predstavnikov
organizacij in delodajalcev, organiziranih v gospodarski zbornici in drugih združenjih, 5 predstavnikov delavcev, organiziranih v sindikatih ter 5 predstavnikov Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije.
Predsednika upravnega odbora imenuje izmed članov za
dobo štirih let Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije.
Člane upravnega odbora imenujejo organizacije delavcev
oziroma delodajalcev, navedene v prejšnjem odstavku in
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije.
63. člen
Upravni odbor zlasti:
predlaga elemente za sprejem razvojne politike z vidika
zaposlovanja,
predlaga politiko in programe zaposlovanja z ukrepi za
izvajanje ter politiko štipendiranja,
načrtuie in predlaga obseg potrebnih sredstev,
- odloča o izvajanju programov,
- sprejema program dela zavoda,
odloča o dodelitvi sredstev v primerih sofinanciranja
programov in uresničevanja pravic brezposelnih oseb, ki se
uresničujejo po upravnem postopku.
64. člen
Republiški upravni organ, pristojen za delo, zadrži izvršitev
odločitve, ki jo sprejme upravni odbor, če oceni, da ni zakonita, ali če ni skladna s sprejeto politiko oziroma s programom
zaposlovanja in o tem obvesti Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije.
65. člen
Direktorja zavoda imenuje Izvršni svet Skupščine Republike
Slovenije.
Za direktorja je lahko imenovana oseba, ki ima visoko
izobrazbo in pet let delovnih izkušenj na področju poslovodstva, organizacije dela in zaposlovanja.
66. člen
Zavod zlasti:
ugotavlja zadovoljevanje potreb organizacij in delodajalcev po delavcih:
svetuje organizacijam, delodajalcem in delavcem glede
možnosti zaposlovanja oziroma zaposlitve;
- nudi strokovno pomoč pri zagotavljanju zaposlitve brezposelnim osebam in iskalcem premestitev ter posreduje delo;
- vodi predpisane evidence s področja dela in zaposlovanja;
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zagotavlja pravice iz naslova zavarovanja za primer brezposelnosti;
organizira usposabljanje in izobraževanje brezposelnih
oseb;
orgaizira usposabljanje in zaposlovanje invalidnih oseb;
- poklicno usmerja, informira in svetuje mladim in odraslim, ter razvija metode in pripomočke za poklicno usmerjanje;
- začasno zaposluje delavce v tujino in zagotavlja njihovo
organizirano vračanje ter zaposlovanje in sodelovanje pri
zaposlovanju tujih državljanov;
- pripravlja analitične, planske in informativne podlage za
predlaganje, oblikovanje, usklajevanje in spremljanje politike
zaposlovanja;
- pripravlja in izvaja postopke za uresničevanje aktivne
politike zaposlovanja;
- organizira javna dela;
vzdržuje informacijski sistem za spremljanje gibanj na
trgu delovne sile in zagotavlja javno informiranje;
- proučuje nastanek in razvoj poklicev in nomenklature
poklicev;
- izvaja strokovne naloge pri štipendiranju;
- izvaja finančno in računovodsko funkcijo za zagotavljanje pravic, izvajanje programov in delovanje zavoda;
- raziskuje in spremlja posamezne pojave na tržišču dela in
na drugih področjih, ki neposredno ali posredno vplivajo na
zaposlovanje in pojave brezposelnosti;
- izvaja druge naloge, določene s tem zakonom, predpisi,
izdanimi na njegovi podlagi in drugimi predpisi.I
Prijava in evidence
67. člen
Zavod vodi evidenco oseb, ki iščejo zaposlitev (v nadajjnjem besedilu: iskalec zaposlitve) in evidenco o brezposelnih
osebah.
68. člen
Iskalec zaposlitve se prijavi na območni enoti, ki je pristojna
po kraju njegovega stalnega prebivališča. Iskalec zaposlitve,
ki mu je prenehalo delovno razmerje, pa se lahko prijavi tudi
po sedežu organizacije oziroma poslovne enote ali delodajalca, kjer mu je prenehalo delovno razmerje.
69. člen
Zavod preneha voditi evidenco iskalcev zaposlitve, če iskalec zaposlitve:
- se odjavi,
- sklene delovno razmerje,
- začne opravljati samostojno obrtno dejavnost oziroma
poklicno dejavnost,
- ustanovi podjetje,
- se upokoji,
- postane trajno in popolno nezmožen za delo,
- nastopi prestajanje kazni, daljše od šest mesecev,
- se dvakrat zaporedoma iz neupravičenih razlogov ne
prijavi na prosto delovno mesto v organizacijo oziroma
k delodajalcu, kamor je bil napoten s strani zavoda,
- se dvakrat zaporedoma iz neopravičenih razlogov ne
zglasi na pristojnem zavodu, če je bil k temu pozvan,
- dopolni 65 let starosti (moški) oziroma 60 let starosti
(ženska),
- se napoti skladno s predpisi na uveljavitev druge pravice70. člen
Zavod vodi evidenco o učencih osnovnih in srednjih šol. .
Šole iz prejšnjega odstavka morajo zavodu posredovati
podatke o vpisanih učencih in njihovem napredovanju.
Osebne podatke iz evidence iz prvega odstavka tega člena
sme uporabljati zavod samo za potrebe poklicnega usmerjanja.
VIII. KAZENSKI DOLOČBI
71. člen
Z denarno kaznijo najmanj 10.000 dinarjev se kaznuje za
prekršek organizacija, delodajalec ali posameznik, ki opravlja
strokovne naloge posredovanja dela iz 8 in 9. člena tega
poročevalec

zakona brez pooblastila republiškega upravnega organa, pristojnega za delo ali ki zahteva plačilo za opravljeno delo.
Z denarno kaznijo najmanj 10.000 dinarjev se kaznuje za
prekršek organizacija, delodajalec ali posameznik, ki posreduje zaposlitev ali delo v tujini ter organizacija ali posameznik, ki objavi ponudbo za zaposlitev in delo v tujini brez
posredovanja zavoda.
Z denarno kaznijo najmanj 1.000 dinarjev se kaznuje za
prekršek odgovorna oseba v organizaciji oziroma pri delodajalcu, ki stori prekršek iz prvega in drugega odstavka tega
člena.
72. člen
Z denarno kaznijo najmanj 5.000 dinarjev se kaznuje za
prekršek organizacija oziroma delodajalec, ki zavodu v predpisanih rokih ne posreduje podatkov iz 10. člena tega zakona.
Z denarno kaznijo najmanj 500 dinarjev se kaznuje za prekršek odgovorna oseba v organizaciji oziroma pri delodajalcu,
ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
IX.PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
73. člen
Dosedanji Republiški zavod za zaposlovanje kot organ
v sestavi Republiškega sekretariata za delo, (ki opravlja strokovne naloge na področju zaposlovanja in zavarovanja za
primer brezposelnosti po 20. členu Zakona o določitvi nalog,
ki jih od 1.1.1990 začasno opravljajo organi samoupravnih
interesnih skupnosti in o ustanovitvi določenih republiških
upravnih organov (Ur. I. SRS, št. 42/89)) prilagodi svojo organizacijo in status v smislu javnega zavoda po 66. členu tega
zakona v roku 6 mesecev po uveljavitvi tega zakona.
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije imenuje direktorja zavoda v roku 3 mesecev po uveljvitvi tega zakona.

Skupščina Republike Slovenije predhodnega sestava je dne
29. marca 1990 sprejela predlog za izdajo zakona o zaposlovanju, zavarovanju in drugih pravicah za čas brezposelnosti
z osnutkom zakona (ESA 1018).
S tem predlogom smo tudi na področju zaposlovanja in
zavarovanja za primer brezposelnosti zasledovali uresničevanje ustavnih dopolnil s pripravo sistemskega zakona, ki naj
zagotavlja podlago za prehod na tržno gospodarstvo na eni
strani, na drugi pa upošteva posebnosti tega dela socialne
varnosti in zgradi potrebne nosilne prvine.
Osnova pri snovanju zakonskega pristopa je bilo XIX dopolnilo ustave SR Slovenije, ki določa, da družbenopolitična
skupnost določi način zagotavljanja in upravljanje sredstev za
skupne družbene potrebe ter, da se z zakonom določi način
organiziranja, vpliva in nadzora uporabnikov oziroma izvajalcev pri določanju in izvajanju skupnih družbenih potreb.
Področje zaposlovanja, ki je sicer pomemben del splošnega
družbenega razvoja, ne more biti uresničeno zgolj z delovanjem mehanizmov razvoja, niti ne more biti v celoti prepuščeno zgolj delovanju trga. Tudi sistem zagotavljanja pravic iz
zavarovanja za primer brezposelnosti je bil v dosedanji ureditvi opredeljen tako, da je zagotavljal v pretežni meri tiste
pravice, ki ne omogočajo aktivnih pristopov za preprečevanje
in odpravljanje brezposelnosti.
Področje zaposlovanja je treba vpeti v usklajene ukrepe
razvojne politike tako na nacionalni kot podjetniški ravni.
Istočasno je ob opredeljevanju pravic iz zavarovanja za
primer brezposelnosti potrebno razviti optimalni sistem drugih inštrumentov, ki predstavljajo intervencije na tržišču dela
in blažijo posledice njegovega delovanja.
V skladu s temi izhodišči ter na osnovi opravljene razprave
je bil pripravljen predlog zakonskega besedila, ki pa je bil
v razpravi na odborih Izvršnega sveta Skupščine Republike
Slovenije zadržan zaradi nejasnih in nerazčiščenih konceptov
organiziranje in delovanja javnih služb in javne uprave ter
vzpostavitve sistema javnih financ. Zaradi perečega problema
sodelovanje države pri pospeševanju sproščanja presežnih
delavcev v gospodarstvu in s tem njegovega posrednega
razbremenjevanja je bilo nujno pripraviti začasen zakon o kriterijih in načinu sofinanciranja uresničevanja pravic presežporočevalec

74. člen
Upravni odbor se imenuje v roku 6 mesecev po uveljavitvi
tega zakona.
75. člen
V letu 1991 plačujejo sredstva za zagotavljanje pravic iz
zavarovanja za primer brezposelnosti zavezanci prispevkov
skladno z zakonom o zagotavljanju sredstev za potrebe na
področju socialne varnosti.
76. člen
Zavarovancem, ki na dan uveljavitve tega zakona uresničujejo pravice iz zavarovanja za primer brezposelnosti, se te
pravice zagotavljajo v obsegu in trajanju po predpisih, ki so za
njih ugodnejši.
Štipendistom, ki so do dneva uveljavitve tega zakona prejemali štipendije iz sklada za štipendiranje mladih delavcev se
te pravice zagotavljajo do izteka štipendijskih pogodb.
77. člen
Republiški upravni organ, pristojen za delo izda predpise iz
8., 14., 15., 17., 33., 51. in 59. člena tega zakona v roku
6 mesecev po uveljavitvi tega zakona.
78. člen
Z dnem uveljavitve tega zakona prenehata veljati:
1. Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (Ur. I. SRS, št. 18/74, 14/77, 8/78, 27/82 in 48/87) in
2. Zakon o kriterijih in načinu sofinanciranja uresničevanja
pravic presežkov delavcev (Ur. I. RS, št. 30/90).
79. člen
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.

kov delavcev, ki ga je Skupščina Republike Slovenije sprejela
na julijskem zasedanju. S tem je bilo le deloma urejeno
področje zaposlovanja oziroma intervencij države na tržišču
dela. V vseh ostalih elementih zaposlovanja in zavarovanja za
primer brezposelnosti pa je ostal v veljavi obstoječi zakon, ki
ob velikih družbenih spremembah ne ustreza več.
Zaradi časovnega odmika obravnave predloga za izdajo
zakona z osnutkom in nujnosti sprememb in dopolnitev
zakona o delovnih razmerjih je bilo tudi pripravo zakona
o zaposlovanju potrebno oblikovati v smislu ponovnega
osnutka, ki omogoča temeljitejšo in vsestransko obravnavo.
Pri pripravi besedila novega osnutka smo poleg prvotnih
izhodišč in pripomb iz razprave ob osnutku upoštevali tudi
zakonske rešitve organiziranosti in financiranja v evropskih
državah in ZDA (primerjalna analiza Francije, Švedske, Nemčije, Avstrije, Velike Britanije in ZDA) pri čemer smo se zgledovali predvsem po Republiki Avstriji, Švedski in ZR Nemčiji. Iz
primerjave izhaja, da obstajajo nekako trije modeli: avtonomna organizacija s samoupravnim telesom (ZR Nemčija),
kombinirana državno avtonomna organizacija s samoupravnim telesom (Švedska) ter državno administrativno urejanje
(Republika Avstrija). Pri uporabi navedenih modelov smo
upoštevali tudi aktualno situacijo v zaposlovanju in brezposelnosti Republike Slovenije in oceno gibanja pojavov na
tržišču dela ob tržni orientaciji gospodarstva in spremenjeni
delovni zakonodaji. Obseg pravic in pristope v zaposlovanju
je v sedanjem razvojnem trenutku nujno prilagoditi potrebi
hkratnega ustvarjanja novih delovnih možnosti oziroma,
pospeševanje zaposlovanja ob zagotavljanju začasne socialne varnosti naraščajočemu številu brezposelnih.
Po skoraj 20 letih smo v letu 1988 prvič zabeležili zmanjšanje poprečne zaposlenosti za 0,7 % ter po prav toliko letih
pomembnejše povečanje števila brezposelnih. Kljub ekonomski krizi, ki se je začela manifestirati že v začetku osemdesetih
let, so se do nedavnega gibanja v zaposlovanju odvijala relativno avtonomno in neodvisno od ekonomskih gibanj. Zato se
problemi, ki so v obdobju polne zaposlenosti iz različnih
razlogov ostajali latentni, v zadnjem času pojavljajo toliko
izraziteje. Odpravljanje podzaposlenosti, ki po nekaterih ocenah obsega do 15 % delavcev v donedavnem družbenem
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sektorju, prestrukturiranje zaposlenih in preprečevanje
nadaljnje hitre rasti brezposelnosti bo težavno in dolgotrajno
zaradi naslednjih dejstev: struktura zaposlenih po osnovnih
sektorjih družbene proizvodnje se je spreminjala izredno
počasi, zato je v letu 1989 bilo še vedno 57,4 % zaposlenih
v sekundarnem sektorju (1978 je bil ta delež 60,3 %), 2,5
% zaposlenih je vključeval primarni sektor (1978 leta 2,9 %) in
40,1 % zaposlenih v terciarnih dejavnostih (1078 leta 36,8 %);
v okviru sekundarnega sektorja prevladujejo zaposleni v industriji in rudarstvu (leta 1989 jih je bilo 373,2 tisoč ali 76,5 % od
vseh), pri čemer je za industrijo značilno, da vključuje pretežno delovno, energetsko in surovinsko intenzivne proizvodnje, od katerih ni več mogoče pričakovati pomembnejših
razvojnih impulzov. V zasebnem sektorju je leta 1989 delalo le
3,7 % vseh zaposlenih delavcev; izobrazbena struktura zaposlenih se izboljšuje počasi, razmerje med delavci v družbenem sektorju glede na visoko in višjo izobrazbo, srednjo in
poklicno izobrazbo ter nekvalificiranimi in polkvalificiranimi
delavci je bilo 1981 leta 9,5:48,6:41,9, 1988 leta pa
11,6:52,6:35,8. Med ocenjenimi presežki delavcev jih je nekaj
nad dve tretjini v industriji in gradbeništvu, med njimi pa
prevladujejo taki, ki so brez strokovne izobrazbe ali priučeni.
V letu 1989 je poprečna zaposlenost štela 850.374 delavcev
ali 1,3 % manj kot v letu 1988, v družbenem sektorju pa je
upadla še za dodatno desetinko odstotka. Tudi število delavcev, zaposlenih pri obrtnikih, beleži zadnji dve leti počasnejšo
rast kot je bila zanj značilna v začetku osemdestih let. Stopnja
rasti je bila v tem sektorju še leta 1987 6,0%, v letu 1988 je bila
3,5 %, v letu 1989 pa samo 2,1 %. Trend negativnih stopenj se
na področju zaposlovanja nadaljuje tudi v letu 1990, nanj pa
ima neposreden vpliv sanacija podjetij, ukinjanje nerentabilnih proizvoden) in stečaji podjetij (med lanskim decembrom
in letošnjim julijem je število zaposlenih delavcev upadlo že
za 4,4 %). V letih 1988 in 1989 se je razreševanje podzaposlenosti šele pričeli, predvsem s preusposabljanjem in prezaposlovanjem, kar je istočasno že vplivalo na bistveno manjše
nadomestno in novo zaposlovanje.
Zaradi vse manjšega nadomestnega in novega zaposlovanja se je obseg brezposelnosti v zadnjih dveh letih podvojil.
Ob koncu leta 1987 je bilo prijavljenih 17.826 iskalcev zaposlitve, konec leta 1989 pa že 33.796. Brezposelnost se v letošnjem letu povečuje še hitreje, saj je konec septembra štela
49.577 oseb. Relativno hitro naraščajo vse kategorije brezposelnih, zaskrbljuje pa nekoliko hitrejša rast iskalcev z eno od
stopenj strokovne izobrazbe Med vsemi brezposelnimi je bilo
konec letošnjega septembra 23.687 ali 47,8 % si. in II. stopnjo
izobrazbe, 13.882 ali 28 % iskalcev prve zaposlitve ter 29.367
aH 59,2 % takih, ki na zaposlitev čakajo več kot 6 mesecev.
Ocenjujemo, da se bo zaradi bistveno slabših možnosti za
zaposlovanje letošnjega generacijskega priliva, in dotoka
brezposelnih zaradi stečajev poprečna brezposelnost v letu
1990 povečala za okrog 60% v primerjavi z letom 1989, t.j. iz
dobrih 28 tisoč na dobrih 46 tisoč. Delež brezposelnih zaradi
stečaja, ki je bil še v letu 1988 in 1989 zanemarljiv, v letu 1990
hitro narašča in je konec septembra obsegal že 10,3 % od
vseh iskalcev zaposlitve. Po obstoječi delovni zakonodaji pa
lahko med brezposelne prehajajo le tisti delavci, ki jim
delovno razmerje preneha zaradi ukinitve podjetja ali organizacije, medtem ko ostali podzaposleni ohranjajo status
delavca, dokler se zanje ne poišče ena od zakonsko predvidenih oblik razrešitve, t.j. prezaposlitev na drugo delovno mesto,
odpravnina, dokup zavarovalne dobe zaradi upokojitve in
nazadnje čakanje na delo ob ustrezno nižjem nadomestilu
osebnega dohodka do dveh let. Obstoječa delovna regulativa
torej onemogoča hitrejšega prehajanja podzaposlenih
v odkrito brezposelnost. Predvidene spremembe Zakona
o delovnih razmerjih pa čas čakanja na delo znižujejo na
6 mesecev in s tem sproščajo odpuščanje podzaposlenih
delavcev. V primeru takšne zakonske rešitve bo brezposelnost v letu 1991 naraščala bistveno hitreje kot v letu 1990 ter
bo v poprečju štela najmanj 80 tisoč iskalcev zaposlitve.
Podatki o naraščajočem obsegu in strukturi brezposelnih
kažejo, da bo potrebno v politiki zaposlovanja razviti nove
ukrepe in programe, s katerimi bomo pomagali najbolj prizadetim skupinam brezposelnih (starejši, iskalci prve zaposlitve
in težje zaposljivi) ter ukrepe, s katerimi bomo širili zaposlitvene možnosti. Brez takšnih ukrepov se bodo navedene
skupine na trgu delovne sile vse bolj marginalizirale, njihove
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možnosti za zaposlitev bodo vse manjše ali nikakršne, kar
lahko privede do težko predvidljivih socialnih posledic.
Aktivna obravnava posameznih skupin brezposlenih (došolanje, prekvalifikacije, javna dela, sofinanciranje pripravništva,
vzpodbujanje samozaposlovanja), ob istočasnem stimuliranju
odpiranja novih delovnih mest ter zagotavljanju minimalne
socialne in materialne varnosti brezposelnih, postaja zato
v času, ko je na voljo vse manj delovnih mest, vse večja
družbena nuja.
Navedene razmere zaostrujejo potrebo po novi zakonodaji
s področja zaposlovanja in zavarovanja za primer brezposelnosti. Zato je namen predloženega osnutka zakona prav
v tem, da celovito in enotno opredeli instrumentarij države
v politiki zaposlovanja, od sistema zavarovanja za primer
brezposelnisti do ukrepov in programov aktivne politike zaposlovanja, s katerimi bo mogoče na trg delovne sile delovati
neposredno ter na ta način preprečevati ali vsaj blažiti vse
tiste negativne družbene posledice, ki jih prinaša množična
brezposelnost.
V splošnih določbah se opredeljuje dejavnost zaposlovanja
in zavarovanja za primer brezposelnosti ter druga načela
delovanja sistema.
Zaposlovanje (drugi odtavek 1. člena) je opredeljeno kot
sklop dejavnosti, ki zagotavljajo pogoje za produktivno in
svobodno izbrano zaposlitev ter oblikovanje in izvajanje
aktivne politike zaposlovaja. Kot zaposlovanje so mišljene vse
tiste aktivnosti, ki se izvajajo na ravni republike, v organizacijah in pri delodajalcih, ter aktivnosti posameznikov ne glede
na to ali so zaposleni, ali zaposlitev še iščejo oziroma se še
izobražujejo (štipendiranje) in omogočajo s posameznikovimi
poklicnimi težnjami usklajen razvoj in uporabo delovnih sposobnosti in interesov ter zagotavljajo pomoč organizacijam in
delodajalcem pri ohranjanju produktivnih in odpiranju novih
delovnih mest, torej usklajeno delovanje trga delovne sile. Te
aktivnosti so raznovrstne in pomenijo pospeševanje zaposlovanja, mnoge izmed njih pa na to področje močno vplivajo
(razvojne odločitve, ekonomski, fisklani in drugi ukrepi, izobraževalni sistem itd ). V zakonu ni mogoče podrobneje urediti oziroma opredeliti vseh teh sklopov aktivnosti, saj gre za
individualne storitve kot kolektivne ukrepe in pomoči organizacijam zaradi razreševanja zaposlovanja in odklanjanja
zaposlitev. Primeroma so ti ukrepi navedeni v 48. in 49. členu,
njihova uveljavitev in izvajanje pa bo temeljila na vsakoletnem
sprejetem programu in izvedbenih predpisih, ki bodo nastajali
odvisno od potreb in ciljev ter glede na praktične izkušnje
njihove uporabe.
Z opredelitvijo zavarovanja za primer brezposelnosti (tretji
odtavek 1. člena) se brezposelnim osebam z zakonom zagotavljajo določene pravice za primer, ko brez svoje krivde ali
proti svoji volji izgubijo zaposlitev, že zaposlenim pa se iz tega
zavarovanja zagotavljajo pravice v primeru, ko postane njihovo delo v organizacijah oziroma pri delodajalcih nepotrebno. Zavarovanje za primer brezposelnosti, ki ga država
ureja z zakonom, je del splošnega socialnega zavarovanja in
temelji na konvencijah Mednarodne organizacije dela ter dejstvu, da si delavci v času dela (delovnega razmerja) s plačevanjem prispevka zagotavljajo določene pravice za čas brezposelnosti.
S temeljnimi načeli se opredeljujejo obveznosti organizacij,
delodajalcev, družbenopolitične skupnosti in posameznikov
glede zagotavljanja sredstev za dejavnost zaposlovanja in
z zakonom določenih pravic (2. člen) kot tudi vseh drugih
vzpodbujevalnih ukrepov za ohranjanje in povečanje zaposlovanja (3. člen). Prav tako se načeloma opredeljuje mesto
oblikovanja politike zaposlovanja, t.j. Skupščina Republike
Slovenije, v kateri se oblikujejo vse strateške razvojne usmeritve republike z določanjem obsega potrebnih sredtev za izvajanje politike.
Organiziranost področja in dejavnosti zaposlovanja (5.
člen) mora zagotavljati uresničevanje tistih elementov razvojnih umsmeritev, ki se nanašajo na področje zaposlovanja,
hkrati pa mora zagotavljati racionalno in optimalno porabo
tistega dela sredtev, ki se po družbeni delitvi namenja za
področje zaposlovanja. Po tej rešitvi s sistemom zaposlovanja
in zvarovanja za primer brezposelnosti upravlja upravni odbor
Republiškega zavoda za zaposlovanje, katerega politiko in
obseg porabe sredstev sprejema globalno parlament, izvajanje pavic in storitev pa se prepušča javni službi, ki jo ustanovi
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?^ava kot javni zavod, delujoč za območje celotne republike
'®- člen).
VII. poglavju se opredeljuje dejavnot posredovanja zaposli6v
in posredovanja dela, ki se odvija preko zavoda. Zato, da
*^od
sploh lahko opravlja svojo temeljno dejavnost, so predD
Vr'sane obveznosti organizacij in delodajalcev do sporočanja
ste podatkov, ki so potrebni za vzpostavitev informacijske
p
°cllage kot za posamezne konkretne oziroma operativne
tivnosti zavoda v smislu opravljanja storitev za organizacije,
Podajalce in delavce (10. in 11. člen). Zvezni zakon o evidens področja dela sicer tudi predpisuje obveznoti v zvezi
* vodenjem evidence na področju dela, vendar ne zagotavlja
ssh tistih elementov, za katere se ocenjuje, da so nujno
Ro,
rebni za vodenje aktivnosti na tem področju. V postopku
D
°sredovanja
zaposlitve je vnešena pomembna novost, da
a
fireč za delavca, ki je pri zavodu prijavljen več kot dve leti
' Potrebna predhodna javna objava delovnega mesta preko
re
dstev javnega obveščanja, ki ga je organizacija prijavila kot
Dr
osto delovno mesto (13. člen).
p
oleg zavoda, ki ga zakona pooblašča za opravljanje posre,°a vanja zaposlitev in posredovanja dela, zakon daje možnost.
se s posredovanjem dela lahko ukvarjajo tudi druge orga'*Qcije ali posamezniki na podlagi koncesijske pogodbe, ki
,? sklene z republiškim upravnim organom, pristojnim za delo
' 6 člen). Gre za opravljanje del, ki se glede na delovni proces
opravljajo kot stalno in nepretrgano delo, temveč trajajo
Jelalši čas ali se opravljajo od časa do časa (sekundarni trg
I a). Navedena rešitev omogoča nadaljnje delovanje obstojih študentskih oziroma mladinskih servisov, katerih dejav-°us' je posredovanje občasnih in začasnih del učencem in
t dentom. Ta dejavnost ima v Republiki Sloveniji dolgoletno
pičijo.
Pozitivna vloga teh servisov, ki je zlati v tem, da ob
,Se
bolj zaostrenih materialnih možnostih za šolanje zagotava
' mnogim študentom dodaten vir za preživetje, študentski
'danizaciji pa vir dohodkov za obštudijske dejavnosti štu*itov, navaja k temu, da se ta oblika organizirane dejavnosti
.flrii. Ob razširitvi organizacij, ki bi to dejavnost opravljale
Wi zavod), zlasti ob razširitvi kroga upravičencev do takega
°Sredovanja, pa tako posredovanje pomeni tudi instrument
* Posege na trg dela. Seveda morajo organizcije za posredoiar)ie dela oziroma zaposlitve obvezno sodelovati z zavodom,
,fr določa tudi konvenciaj št. 88 o organizaciji službe zapoyanja.
a pa se lahk0
la/ c
takšna organizacija oziroma delodaJ® - posameznik ukvarja tudi s posredovanjem zaposlitve
* določene specifične kategorije poklicev ali skupine oseb
j?.Področjih kot so npr. gledališče, film, glasba, razni umetnica/i poslovni menagament ipd.
s/-a posredovanje zaposlitve in posredovanje dela zavod ne
zahtevati plačila. To je skladno z določili zgoraj omekonvencije kot tudi s konvencijo št. 2 o brezposelnosti,
^Zavezuje državo podpisnico, da ustanovi sistem brezplačuradov za zaposlovanje. Konvencija tudi določa, da
*ebni uradi zaposlovanja nimajo pridobitniških namenov.
5f
poglavju se urejajo pravice zavarovancev za primer
(Poelnosti
na osnovi plačevanja prispevka v določenem
Su
» in iz tega naslova pridobitev pravic, če je izguba dela
M iz objektivnih vzrokov. Ob tem pa ločimo obvezno (16.
,«) in prostovoljno zavarovanje (17. člen). Obvezno so zavak>
' vs' v delavci
delovnem
razmerju in jugoslovanski
pavijani
tujini, zav katere
je z mednarodnimi
konvencijami
fSotovljeno zavarovanje. S protovoljnim zavarovanjem pa se
^ujejo določene kategorije oseb, ki niso v delovnem razfo> in pridobivajo sredstva za preživljanje iz drugih virov
M, ustanovitelji, lastniki ali solastniki podjetij, samo\)J"i kulturniki, svobodni poklici), ter jugoslovanski državL/ A' se zaposlujejo v tuji državi, s katero Jugoslavija ni
9 ®°''a sporazuma o zavarovanju za brezpoelnot. Za te kateza katere se težje ugotavlja vzrok prenehanja dela in
tioy ,tev pravic za brezposelnost je smotrno, da se dodatni
kar 'i 'n stopnja prispevka za zaposlovanje, ki naj bi bila
4
h*,?'.ličnosti celotne populacije večja, uredijo s posebnimi
s
fVe s,a,u
'' ^rav tako se s Posebnimi predpisi določi ugotavljakrn
sa brezposelne osebe, če je oseba lastnik podjetja,
se ^''iskega
zemljišča ipd. Pri prostovoljni obliki zavarovnja
rs
tfy n' pevki vodijo ločeno od sredstev namenjenih za uresniob*e ie pravic iz zavarovanja za primer brezposelnosti za
*ne zavarovance, iz katerih se krijejo vsa izplačila dajatev
t>0r
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za primer začasne brezposelnosti prostovoljno zavarovanih
oseb. Načeloma se morajo plačila kriti z izplačili, pri čemer
mora upravljalec s temi sredstvi gospodariti po načelih
dobrega gospodarjenja. Izdaja izvedbena predpisa, na podlagi katerega se regulira prostovoljno zavarovanje je dana
pristojnost republiškemu upravnemu organu pristojnemu za
delo, ki bo vsako leto na podlagi kalkulacij določil višino
prispevne stopnje za prostovoljno zavarovanje, in eventuelne
druge dodatne pogoje z merili za primere neizkoriščenih
sredtev, ki bi se zavarovancem v realnem deležu vrnila po
izteku, s pogodbo določenega časa plačevanja prispevka ali
če zavarovalni primer ni nastopil ipd. Obe kategoriji zavarovanja (obvezno in prostovoljno) imata enake pravice za primer
brezposelnosti.
Pravice za čas brezposelnosti, ki jih pridobijo zavarovanci,
katerim je delovno razmerje prenehalo brez njihove krivde ali
proti njihovi volji temeljijo na zavarovalniškem principu. Pri
določitvi pogojev za pridobitev pravice do denarnega nadomestila in denarne pomoči za čas brezposelnosti, osnove za
odmero, višine, časa trajanja, dodatkov ipd. so upoštevana
določila konvencije št. 102 o minimalnih normah socialne
varnosti, ki jo je ratificirala tudi naša država, in že utečen
sistem dosedanje zakonodaje z nekaterimi dopolnitvami, ki
v bistvu ne spreminja sedanjega sistema. Bistvene značilnosti
v primerjavi z dosedanjim sistemom so:
- Pogoj za pridobitev pravice do denarnega nadomestila
(19. člen) je ostal isti t.j. predhodna delovna doba zavarovanca neprekinjeno najmanj 9 mesecev ali 12 mesecev s presledki v zadnjih 18 mesecih (19. člen)
- Izločitveni razlogi zaradi katerih zavarovanec ni upravičen do denarnega nadometila (20. člen) so usklajeni z razlogi
iz zakona o delovnih razmerjih in se nanašajo na njegovo
krivdo ali voljo pri izgubi dela. Poskusno delo, ki je v sedanjem sistemu krivdni razlogo zavarovanca se v osnutku
zakona ne opredeljuje več kot krivda, ker je to inštitut delovnega prava s katerim se preizkusijo delavčeve sposobnosti, ki
pa niso odvisni od ugotavljanja krivde in večinama tudi ne od
njegove volje
- Osnova za odmero denarnega nadomestila (21. člen) je
povprečni mesečni čisti osebni dohodek, ki ga je zavarovanec
dosegel v zadnjih treh meecih pred prenehanjem delovnega
razmerja oziroma za zavarovanca, ki je opravljal obrtno ali
drugo poklicno dejavnost, znesek v enakem obdobju od katerega plačuje prispevke (enako kot doslej). Novost je določilo
o usklajevanju osnove v primeru, da se šteje v osnovo osebni
dohodek pred prehodom na izplačevanje zmanjšanih osebnih
dohodkov (stečaj). V tem primeru se osnova valorizira.
- Višina denarnega nadomestila (22. člen) znaša 60 % od
osnove t j. od osebnega dohodka, ki ga je zavarovanec prejel
v zadnjem tromesečju pred prenehanjem dela in to za vse
kategorije zavarovancev enako.
Po sedanjem sistemu znaša denarno nadomestilo 60 % od
osnove, za osebe, ki jim je prenehalo delovno razmerje zaradi
stečaja ali likvidacije organizacije pa znaša 80 % od osnove in
dvakratnim trajanjem prejemanja dajatve. Ni razlogov, da bi
obdržali »privilegirano« kategorijo oseb z večjo višino denarnega nadomestila in dvakratnim trajanjem dajatve.
Z zakonom se določa najmanjše denarno nadomestilo
v višini 80 % najnižjega zneska, ki zgotavlja materialno in
socialno varnost delavca po zakonu (po sedanjem sistemu
100 %) in najvišje, ki ne sme presegti petkratni znesek najmanjšega nadomestila (po sedanjem sistemu dvakratni povprečni osebni dohodek v republiki v preteklem tromesečju.
Višina denarne pomoči pa je fiksna in znaša 80 % najnižjega
zneska, ki zgotavlja materialno in socialno varnost delavca po
zakonu (po sedanjem sistemu 100 %).
Podatki o upravičencih kažejo, da se poprečna višina
denarnega nadometila giblje v dokaj nizkem znesku saj je
znašalo poprečno izplačilo za devet mesecev tega leta
3.095,00 dinarjev. Nadomestila so nizka zaradi nizke kvalifikacijske strukture brezposelnih oseb in le redko dosegajo dvakratni poprečni osebni dohodek zaposlenih v republiki v zadnjem tromesečju, ki je zakonski maksimum po sedaj veljavnem sistemu. Približno polovica upravičencev prejema najnižji znesek, ki zagotavlja materialno in socialno varnost
delavca v zakonu in znaša trenutno 2.830 din.
- Dolžina trajanja prvice do denarnega nadomestila (26.
člen) je odvisna od skupne delovne dobe upravičenca in traja
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od 3 do 24 mesecev, izjemoma pa 36 meecev, če gre za
zavarovanca, ki mu do izpolnitve pogojev za starostno upokojitev manjkajo največ 3 teta in ga ni mogoče zaposliti. V to
trajanje je všteta tudi pravica do denarne pomoči. Obe pravici
skupaj torej ne moreta trajati več kot 3 leta. Takšna absolutna
časovna omejitev je smiselna, saj je pogojena s trajanjem
začasne brezposelnosti osebe in njene čimprejšnje ponovne
zaposlitve. (Po sedanjem istemu traja denarno nadometilo 12
mesecev, osebe z delovno dobo nad 15 let in stečajniki pa ga
prejemajo v dvakratnem trajanju. Denarna pomoč traja največ
2 leti, v to dobo se všteva tudi prejemanje denarnega nadomestila.)
Podatki o poprečni dolžini trajanja pravic v zadnjih petih
letih odkar sta bili pravici časovno omejeni (pred tem sta
v načelu lahko trajali neomejeno) kažejo, da ne prihaja do
koriščenja daljših časovnih obdobij, saj traja denarno nadomestilo poprečno okoli 4,5 meseca, denarna pomoč pa 5,5
meseca.
- Z možnostjo izplačila denarnega nadomestila v enkratnem znesku (28. in 29. člen) se ohranja dosedanji institut, ki
se je pokazal kot smiseln in koristen, če se oseba odloči za
takojšnjo delovno angažiranje z vložitvijo sredstev v materialno osnovo dela.
Ob tem pa so v osnutku zakona vnešena dodatna določila
(29. do 31. člen), ki so se v praksi izvajanja tega izplačevanja
pokazala kot pomanjkljiva. Gre za določila o obvezni vrnitvi
sredtev zaradi po njeni krivdi neizvedenih aktivnosti, zavezi,
da oseba ni upravičena do ponovnih dajatev za toliko časa, za
kolikšen ji je bilo izplačano nadomestilo, razen v primeru
stečaja organizacije, v kateri se je oseba zaposlila s posredovanjem zavoda ter o lastninskem značaju vloženih sredstev
enkratnega denarnega nadomestila (delnice). V vseh primerih
izplačil (individualnem ali skupinskem) je ta pravica fakultativne narave ter odvisna od izpolnitve z zakonom določenih
pogojev in ocene smotrnosti glede na možnost takojšnje
ponovne zaposlitve upravičenca.
- Razlogi zaradi katerih upravičencu preneha pravica do
denarnega nadometila (33. člen) so usklajeni z razlogi iz
delovne zakonodaje in aktov Zveze skupnosti za zaposlovanje
SRS , ki se še uporabljajo (odklonitev dela na začasnih družbenih akcijah, napotitev na delovno mesto nižje izobrazbe od
tite, ki jo upravičenec dejansko poseduje, če je pred prenehanjem dela zasedal takšno delovno mesto).
- Pravice do priprave za zaposlitev in pravice do prevoznih
in selitvenih stroškov se v osnutku zakona ne spreminjajo
glede na sedaj veljavni sistem.
- Glede določil o uveljavljanju pravic je v osnovnem tekstu
povzet veljavni sistem, v varianti pa se prepušča odločanje na
prvi in drugi stopnji zavodu.
- bistveno drugače se urejajo pravice presežnih delavcev
(46. člen), ki so urejene v dosedanjem III. poglavju zakona
o delovnih razmerjih in operacionalizirane v zakonu o kriterijih in načinu sofinanciranja uresničevanja pravic presežkov
delavcev (Uradni list RS, št. 30/90).
Gre za prilagoditev novim rešitvam iz osnutka sprememb in
dopolnitev zakona o delovnih razmerjih, po katerih naj bi j
organizacije obdržale tiste presežne delavcev, ki so začasnega značaja z možnostjo ponovne zaposlitve po prestrukturiranju, vsi ostali presežni delavci pa bi prešli v odprto brezposelnost v roku 6 mesecev po ugotovitvi presežkov. Vsi odpuščeni presežni delavci bi s temi spremembami pridobili pri
zavodu pravice za čas brezposelnosti (denarno nadomestilo,
denarno pomoč, pripravo za zaposlitev z možnostjo vključitve
v različne programe aktivne politike pospeševanja zaposlovanja). Takšna preusmeritev reševanja presežnih delavcev je
smiselna, kajti sedanja zakonodaja nalaga organizacijam pretežka bremena pri prestrukturiranju (sredstva za 2 letno čakanje na delo, dokupi delovne dobe, odpravnine). Ta sredstva bi
lahko vlagala v akumulacijo in s tem postajala konkurenčnejša. S problematiko reševanja presežnih delavcev se tako
v večji meri ukvarja država, ki zagotavlja izvajanje ukrepov za
hitrejše reaktiviranje zaposlovanja presežnih delavcev s financiranjem primernih programov.
Poleg zagotavljanja pravic za primer brezposelnosti (po
6 mesecih ugotovitve presežkov) se država oziroma zavod
vključuje v razreševanje začasnih presežkov v organizaciji
s sofinanciranjem prekvalifikacij in dokupa zavarovalne dobe
zaradi upokojitve delavcev.
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V IV. poglavju so primeroma našteti možni ukrepi aktivne
politike zaposlovanja, ki se sprejemajo za določeno časovno
obdobje na osnovi stanja in značilnosti problematike na
tržišču dela (48. in 49. člen). V sklop teh ukrepov spadajo tudi
javna dela, ki so koristna za splošno družbeno dobro, jih
financira država ter se pri teh delih delovno angažirajo brezposelne osebe, to pa predvsem v obdobju, ko pojav brezposelnosti dobiva večje razsežnosti (52. in 53. člen).
V V. poglavju se opredeljuje štipendiranje. V to poglavje je
vključeno tudi štipendiranje (54. do 59. člen). Gre za zakonsko
opredelitev pravice učencev in študentov, ki nimajo kadrovske štipendije, do štipendije iz sredtev zaposlovanja, če izpolnjujejo vnaprej določene pogoje. To področje je bilo doslej
urejeno z republiškim družbenim dogovorom in samouprvnim
sporazumom o štipendiranju v občini. Zaradi celovitosti urejanja zaposlovanja, že doslej skupnih organov, ki so odločali
o štipendijah iz združenih sredstev, pa tudi zaradi večje zanesljivosti zgotavlja sredstva za te namene z zakonom, je vključitev štipendiranja v osnutek zakona umestna. Hkrati predlagana rešitev omogoča dokaj svobodno oblikovanje izhodišč
za štipendiranje iz sredtev za zaposlovanje, meril za oblikovanje višine štipendij in meril za zagotovitev upravičenosti do
štipendij, za kar je pristojen republiški upravni organ, pristojen za delo. Ker v tem zakonu ni možno urejati področja
kadrovskega štipendiranja v celoti, je vnešena le določba
o tem, da je temeljna štipendija kadrovska štipendija z najnižjo možno višino te štipendije za učence oziroma študente
S to določbo so štipenditorji, če se že odločijo za kadrovsko
štipendiranje zavezani zagotavljati določen minimum kadrovske štipendije (54. člen).
Z zakonom se določa cenzus za pridobitev štipendije, ki je
enak kot pri pridobitvi pravice do denarne pomoči za brezposelnost in pa maksimalna višina štipendije, ki naj ne bi presegala najmanjšega denarnega nadomestila za primer brezposelnosti. Zakon daje pooblstilo republiškemu upravnemu1
organu, pristojnemu za delo, da s posebnim predpisom določ
merila in kriterije za dodeljevanje štipendij (tudi za nadarjene j
učence in študente, mlade delavce, ipd ).
V Vi poglavju, ki govori o financiranju so opredeljena
osnovna določila glede financiranja področja zaposlovanja
(60. člen). Določeni so zavezanci za zagotavljanje sredste*
(delavci, organizacije in delodajalci). Osnutek zakona predposavlja, da se viri, višina in način obračunavanja in plačevanja
prispevkov določi s posebnim zakonom. Za leto 1991 bo to
pripravljajoči se zakon o zagotavljanju sredstev za socialno
zavarovanje. Sredstva za zaposlovanje se zbirajo v proračunu
republike Slovenije in se preko finančnega načrta republiškega upravnega organa pristojnega za delo usmerjajo izva-1
jalcem, po variantnem predlogu pa se sredstva zbirajo P'
zavodu. Del sredstev prispeva tudi država (ukrepi zaposlovanja, delo zavoda).
V VII. poglavju se ureja upravljanje in izvajanje naloy
s področja zaposlovanja in zavarovanja za primer brezposelnosti. S sistemom upravlja upravni odbor pri Republiške
zavodu za zaposlovanje, ki je sestavljen tripartitno in 9°
sestavlja enako število predstavnikov delodajalcev, delavce»n
in države (62. člen). Brezposelne osebe se vključujejo v orga e
upravljanja preko predstavnikov sindikata. Z zakonom $ j
določajo tudi naloge odbora (63. člen), ki se nanašajo pred' j
vsem na pripravo predlogov za sprejem razvojne in zaposli j
valske politike, potreben obseg sredstev, odloča o izvajanj
programov, sprejema program dela zavod, odloča o priznav*
nju določenih pravic presežkov delavcev ter izvaja druS t
uprvljalske funkcije. Država se v sistem upravljanja vključUI
s svojimi predstavniki v upravnem odboru, preko reput>[.1
škega upravnega organa, pristojnega za delo, ki lahko zad'
izvršitev odločitve upravnega odbora (64. člen) ter z imencm
njem direktorja zavoda, ki ga imenuje Izvršni svet Skupščin
Republike Slovenije (65. člen).
Za opravljanje strokovnih nalog, ki se nanašajo na uresntC j
vanje pravic iz zavarovanja za primer brezposelnosti in drug1
pravic za čas brezposelnosti, posredovanje dela in zaposlil ;
organizacijske in strokovne postopke za uresničevanje uk<
ppv aktivne politike zaposlvoanja, poklicno usmerjanjen
štipendiranje ter na zagotavljanje informacijskih in analitič .
osnov za operativne naloge, se ustanovi Republiški zavod *
zaposlovanje (66. do 68. člen). To je javn služba, sicer en0 .^:
organizirana na območju republike, vendar pa so znov
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zavoda organizirane območne enote. Taka organiziranost
zavoda naj bi na eni strani zagotavljala nujno centralizacijo
strokovnega znanja in dela, informacij in tudi sredstev, po
drugi strani pa bi omogočala tudi specifično obravnavo pojavov in posebnosti določenega območja, zagotavljala bi tudi
neposreden stik z uporbniki storitev zavoda (organizacijami,
delodajalci, delavci, iskalci zaposlitev, štipendisti, invalidnimi
osebami itd.). V statutu zavoda, ki določa notranjo organizacijo zavoda, se lahko določijo še ožje operativne enote javne
službe, t i. izpostave zavoda, kjer se opravljajo določene operativne naloge oziroma postopki, ki po vsebini pomenijo največjo mero približevanja storitev uporabnikom. Takšna rešitev je tudi skladna z določili Konvencije št. 88 o organizaciji
služb za zaposlovanje, ki zavezuje članico podpisnico,da
organizira in si prizadeva vzdrževati javno in brazplačno
službo za zaposlovanje, jo ustanovi v okviru nacionalnega
sistema zavodov za zaposlovanje, ki so pod nadzorom nacionalne oblasti, in zgotovi takšno organiziranje, da jamči
uspešnost rekrutacije in zaposlovanja delavcev.
Osnutek zakona nadalje ureja obveznost vodenja evidence
o osebah, ki iščejo zaposlitev, in znotraj te evidence tudi
vodenje evidence o brezposelnih osebah. Podrobno ureja,
kdo izmed iskalcev zaposlitve se šteje za brezposelno osebe
(15. člen). Na prvi pogled se lahko zdi tako razlikovanje
nepotrebno, vendar je treba poudariti, da iz statusa brezposelne osebe izhajajo določene pravice, ki jih iskalec zaposlitve praviloma nima (določene materialne dajatve, pravica do
priprave za zaposlitev ipd ). V najširšem smislu se za brezposelno osebo ne šteje tisti iskalec zaposlitve, ki si z delom,
dohodkom od lastništva oziroma podjetništva zgotavlja sredstva za preživljanje.
V VIII. poglavju sta kazenski določbi (71. in 72. člen), ki
sankcionirata nesproročanje tistih podatkov, ki jih organizacije in delodajalci po zakonu morajo posredovati zavodu ter
opravljanje posredovanja dela in zaposlitve brez predhodnega soglasja organa, ki ga določa zakon.
S poglavjem IX. - prehodne in končne določbe se določa
uveljavitev zakona in uporaba posameznih določil zakona, ki
naj bi se predvidoma uveljavil v začetku leta 1991. S prehodno
določbo (73. člen) se zagotavlja, da ne more nihče, ki je
pridobil določene pravice po veljavnem zakonu, biti
v neugodnejšem položaju zaradi uveljavitve novega zakona.
Prav tako se v tem delu ureja ustanovitev organov upravljanja
in prilagoditev organiziranosti Republiškega zavoda za zaposlovanje z določitvijo rokov za sprejem posameznih izvedbenih predpisov.
Ocenjujemo, da bodo finančne posledice uveljavitve
zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti za leto 1991, z upoštevanjem sprememb zakona o delovnih
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razmerjih in ob predpostavki uveljavitve zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti s 1. 1. 1991
(vrednotenja so opravljena na ravni cen september 1990),
sledeči:
I. Pravice iz zvarovanja za primer brezposelnosti po 18.
členu osnutka zakona
Obseg potrebnih sredstev za: redna izplačila denarnih nadomestil za okrog 19 tisoč upravičencev poprečno za mesec, 10
tisoč izplačil denarnih nadomestil v enkratnem znesku, izplačil denarnih pomoči za 12 tisoč upravičencev poprečno na
mesec, okrog 8 tisoč vključitev brezposelnih v različne programe priprave za zaposlitev, sofinanciranje prekvalifikacij za
okrog 15 tisoč delavcev in sofinanciranje dokupov zavarovalne dobe za okrog 2 tisoč presežnih delavcev:
- z upoštevanjem sofinaciranja dokupa zavarovalne dobe
do 5 let 2.397.120.000,00 din
- z upoštevanjem sofinanciranja dokupa zavarovalne dobe
do 3 let 2.313.120.000,00 din
II. Programi in ukrepi aktivne politike zaposlovanja po 48.,
49. in 52. členu osnutka zakona
Obseg potrebnih sredstev za programe in ukrepe od katerih
so se nekateri že pričeli izvajati v letu 1990 in se bodo v letu
1991 nadaljevali (program sofinanciranja pripravništva, ki bo
zajel okrog 4 tisoč diplomantov od IV. do VII. stopnje izobrazbe, javna dela, v katera bo vključenih okrog tisoč brezposelnih oseb, sofinanciranje odpiranja novih delovnih mest za
okrog 1600 delavcev) ter nove programe (sofinanciranje zaposlitev iskalcem prve zaposlitve z nižjimi stopnjami izobrazbe
in invalidom za okrog tisoč brezposelnih, svetovalno-informacijska pomoč pri samozaposlovanju in vzpodbbujanje
samozaposlovanja, subvencioniranje osebnih dohodkov ob
izpadu proizvodnje zaradi višje sile idr.): 600.000 000,00 din
III. Štipendiranje po 55. členu osnutka zakona
Obseg potrebnih sredstev za okrog 51.700 republiških
štipendij iz sredstev zaposlovanja:
771.840.000,00 din
IV. Informacijska, razvojna in upravljalska infrastruktura
(tekoče delovanje informacijskega sistema, investicije v posodobitev infomacijskega sistema, raziskave in razvoj, sofinanciranje izobraževanja odraslih ipd.)
Obseg potrebnih sredstev: 30.445.000,00 din
V. Delo Republiškega zavoda za zaposlovanje (osebni
dohodki, neposredni materialni stroški)
Obseg potrebnih sredstev: 131.500.000,00 din
Skupaj potrebna sredsteva od I do V:
- upoštevaje dokup zavarovalne dobe do 5 let
3.930.905.000,00 din
- upoštevaje dokup zavarovalne dobe do 3 let
3.846.905.000,00 din
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Predlog za izdajo zakona o FINANČNIH INTERVENCIJAH
V KMETIJSTVU, PROIZVODNJI IN PONUDBI HRANE z osnutkom zakona
ESA 203
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije je na 34. seji
dne 15. 11. 1990 določil besedilo:
- PREDLOGA ZA IZDAJO ZAKONA O FINANČNIH
INTERVENCIJAH V KMETIJSTVU, PROIZVODNJI IN
PONUDBI HRANE Z OSNUTKOM ZAKONA,
ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi prve alinee
215. člena, drugega odstavka 265. člena, 266. in 267. člena
poslovnika Skupščine Republike Slovenije v zvezi z drugim odstavkom 1. člena začasnega poslovnika Skupščine
Republike Slovenije.
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije je na podlagi
69. člena poslovnika Izvršnega sveta Skupščine Republike
Slovenije in na podlagi 220. in 221. člena poslovnika

Skupščine Republike Slovenije v zvezi z drugim odstavkom 1. člena začasnega poslovnika Skupščine Republike
Slovenije določil, da bodo kot njegovi predstavniki pri
delu skupščinskih delovnih teles sodelovali:
- dr. Jože OSTERC, član Izvršnega sveta in republiški
sekretar za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
- Maks BASTL, član Izvršnega sveta in republiški sekretar za tržišče in splošne gospodarske zadeve,
- Metka ODERLAP, republiška svetovalka v Republiškem sekretariatu za tržišče in splošne gospodarske zadeve,
- Martina LIPPAI, republiška svetovalka v Republiškem
sekretariatu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Predlog za izdajo zakona o finančnih intervencijah v kmetijstvu, proizvodnji in ponudbi hrane bodo obravnavali Družbenopolitični zbor, Zbor občin in Zbor združenega dela ter
Zakonodajno-pravna komisija. Obravnaval ga bo tudi Odbor
skupščine za proračun in javne finance.
POVZETEK
V 319. členu ustave Republike Slovenije in v amandmaju LXV k ustavi Republike Slovenije je določeno, da
se sredstva za zadovoljevanje splošnih družbenih
potreb zagotavljajo v proračunu. Sredstva republiškega
proračuna se smejo uporabiti za intervencije v gospodarstvu, določene z zakonom, ter za uresničevanje razvojne politike, določene v družbenem planu Republike
Slovenije, za določene skupne družbene potrebe in za
potrebe gospodarske infrastrukture ob pogojih in na
način, določen z zakonom. V prvi in drugi točki prvega
odstavka 321. člena ustave Republike Slovenije pa je
določeno, da ureja Skupščina Republike Slovenije
v okviru pravic in dolžnosti republike z zakonom tudi
zagotavljanje z ustavo določenega družbenoekonomskega položaja in pravic delovnih ljudi ter izenačevanje
splošnih pogojev za delo in življenje delovnih ljudi na
podlagi vzajemnosti in solidarnosti ter ukrepe za uresničevanje z družbenim planom začrtane razvojne politike
republike, blagovne rezerve, nadomestila organizacijam
združenega dela, ki jim republiški ukrepi za izvajanje
določene ekonomske politike trajneje in v večjem
obsegu onemogočajo normalno reprodukcijo.
Na podlagi teh ustavnih določb je pripravljen zakon
o finančnih intervencijah v kmetijstvo, proizvodnjo in
ponudbo hrane, ki naj bi določal temeljne cilje Republike
Slovenije pri razvoju kmetijstva, proizvodnje hrane ter
zagotavljanju primerne in uravnotežene ponudbe osnovnih živil na trgu. Na podlagi tega zakona bi Skupščina
Republike Slovenije hkrati s proračunom sprejemala tudi
program celostnega urejanja podeželja in obnove vasi,
ohranjanja in razvoja kmetijstva in proizvodnje hrane ter
zagotavljanja primerne ponudbe osnovnih živil na trgu
V teh programih bi bile določene finančne intervencije
Te intervencije bi z odlokom uvedel Izvršni svet Skupš
čine Republike Slovenije, v katerem bi določil upravi
čenče, pogoje in merila, čas trajanja in način uveljavlja
nja intervencij. Sredstva za te intervencije bi bila zago
tovljena v proračunu Republike Slovenije.
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Tudi občine bi lahko sprejemale svoj program ohranjanja in razvoja kmetijstva.Sredstva za to bi zagotovili
v proračunu občine. Zagotoviti bi bilo treba tudi medsebojne redne informacije o izvajanju republiškega in
občinskih programov.
Ta zakon bi določal tudi ključne namene intervencij za
celostno urejanje podeželja in obnovo vasi, za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter proizvodnje hrane in za zagotavljanje primerne in uravnotežene ponudbe osnovnih
živil na trgu.
Oblike intervencij bi bile premije, nadomestila, regresi,
podpore in ugodnejša posojila.
Zakon bi določal upravičence do intervencij, podrobno
pa bi upravičence določil program oziroma odlok Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije. Upravičenec, ki bi nezakonito pridobil ali nenamensko uporabil
intervencijska sredstva, bi moral vrniti skupaj
z obrestmi. Nadzor nad uporabo sredstev pri upravičencih bi nadzirali kmetijski in tržni inšpektorji, glede na
svojo pristojnost.
Z uveljavitvijo tega zakona bi prenehali veljati zakon
o pospeševanju proizvodnje hrane in zagotavljanju
osnovne preskrbe, ki ureja sistem intervencij, ga pa je
treba razveljaviti, ker ni usklajen z ustavnimi amandmaji;
zakon o določitvi obveznosti plačevanja prispevka za
pospeševanje družbeno organizirane tržne proizvodnje
hrane, zagotavljanje nemotene osnovne preskrbe in za
blagovne rezerve ter zakon o določitvi obveznosti plačevanja prispevka za usposabljanje kmetijskih zemljišč za
družbeno organizirano tržno proizvodnjo hrane, ki urejata intervencijsko zbiranje sredstev za te namene.
Z uveljavitvijo zakona ne bi nastale nove finančne
obveznosti in ne nove naloge. S tem zakonom naj bi
dosegli zmanjšanje števila virov za te namene ter koncentracijo ukrepov in sredstev za te ukrepe. S tem pa bi
tudi povečali učinke intervencij in uvedli intervencijski
sistem kot ga poznajo razvite države s tržnim gospodarstvom.
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PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o finančnih intervencijah v kmetijstvu proizvodnji in
Ponudbi hrane
1

I
i
i
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ustavna podlaga
Ustavna podlaga za urejanje te problematike z zakonom je
* 1. in 2. točki prvega odstavka 321. člena ustave Republike
Slovenije, po kateri ureja Skupščina Republike Slovenije
* zakonom v okviru pravic in dolžnosti republike tudi zagotavjanje
z ustavo določenega družbenoekonomskega položaja
'n pravic delovnih ljudi ter izenačevanja splošnih pogojev za
^elo in življenje delovnih ljudi na podlagi vzajemnosti in
®°lidarnosti ter ukrepe za uresničevanje z družbenim planom
Očrtane razvojne politike republike,blagovne rezerve, nadomestila organizacij združenega dela, ki jim republiški ukrepi
'3 izvajanje določene ekonomske politike trajneje in v večjem
°bsegu onemogočajo normalno reprodukcijo.
Ustavna podlaga je tudi v 319. členu ustave Republike
^'ovenije in v LXV amandmaju k ustavi Republike Slovenije,
Po katerem zagotavlja Republika Slovenija sredstva za zadolževanje splošnih družbenih potreb v proračunu. Po tej
^tavni določbi se smejo sredstva republiškega proračuna
"Porabiti za intervencije v gospodarstvo, določene z zakolom,
ter za uresničevanje razvojne politike, določene v druž®enem planu Republika Slovenije, za določene skupne družine
potrebe in za potrebe gospodarske infrastrukture ob
Po
9ojih in na način, določen z zakonom.
" OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA IZDAJO ZAKONA
'O področje je sedaj urejeno v zakonu o pospeševanju
Pstroizvodnje hrane in zagotavljanju osnovne preskrbe /Uradni
SRS, št. 46/86 in 45/87/, sredstva za te namene pa se
a
Qotavljajo po zakonu o določitvi obveznosti plačevanja priPe
v vka za pospeševanje družbeno organizirane tržne proiz.^nje hrane, zagotavljanje nemotene osnovne preskrbe in za
Jagovne rezerve /Uradni list SRS, št. 48/87/ in zakonu o doloI 'Wi obveznosti plačevanja prispevka za usposabljanje kmetiji L^'h zemljišč za družbeno organizirano tržno proizvodnjo
Jane /Uradni list SRS, št. 51/87/ ter zakonu o zagotavljanju
edstev za skupne družbene potrebe v letu 1990 in o porazu določenih obveznosti iz dohodka za skupne in splošne
u
i, žbene potrebe za leto 1989 /Uradni list SRS, št. 41/89 ter
adni list RS, št. 11/90, 24/90 in 30/90/.
m* zakonu o pospeševanju proizvodnje hrane in zagotavljale osnovne preskrbe je bilo predvideno, da te naloge programa ter izplačuje intervencijska sredstva za te namene Samoupravna interesna skupnost za pospeševanje proizvodnje
^ ane
in zagotavljanje osnovne preskrbe. Ta interesna skupn6s' pa je s 1.1.1990 prenehala delovati po 12. členu ustavna
zakona za izvedbo ustavnih amandmajev IX do LXXXIX
St
Stj avi Republike Slovenije. Obveznosti te interesne skupno5 Pa so prešle na Izvršni svet, ki jih je prenesel na Republiški
9ra e,ar
'at sza eševan
kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano glede prov
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skih dohodkov za proizvajalce in spremenljivost cen za porabnike. To pa je tudi bistvo intervencionizma v tržnih gospodarstvih.
Kmetijske politike v razvitih tržnih gospodarstvih /države
EGS in OECD/ zasledujejo v načelu razmeroma malo strateških ciljev, med katerimi so pomembnejši:
- zadovoljiv in pravičen dohodek za kmetijske proizvajalce;
- učinkovita, varna in zadostna proizvodnja hrane;
- razumne in dostopne cene za potrošnika;
- minimiziranje negativnih posledic sodobnega kmetijstva
na okolje in zdravje ljudi.
V teh razvitih državah so ukrepi agrarne politike razdeljeni
na dva dela, in sicer:
a/ na ukrepe, ki neposredno vplivajo na kmetijsko proizvodnjo:
- cenovna politika,
- deficitna plačila,
- programi upravljanja ponudbe,
- carinski ukrepi;
b/ na ukrepe, ki posredno vplivajo na kmetijsko proizvodnjo:
- ukrepi zniževanja stroškov,
- strukturne politike,
- melioracije in ohranitev zemlje,
- zdravje živali in rastlinstva,
- raziskave in razvoj, izobraževanje in napredek,
- politike potrošnje,
- državni in regionalni ukrepi,
- splošni ekonomski dejavniki.
Dosedanji intervencijski ukrepi v Republiki Sloveniji so bili
uvedeni predvsem s ciljem pospeševanja proizvodnje hrane,
kar pa se mora nujno spremeniti in intervencionizem postaviti
na nove temelje. Zato je treba na novo opredeliti cilje razvoja
kmetijstva in jih prilagoditi ciljem v razvitih državah, ukrepe
pa postopno usmerjati v dosego teh ciljev. Ob tem pa je treba
upoštevati veliko razdrobljenost lastništva in parcelne sestave
kmetijskih posestev, neenakomerno poseljenost - zlasti
izpraznjenost gorskovišinskih in hribovitih območij, slabo
opremljenost, nepoznavanje sodobne tehnologije in dosežkov znanosti ipd.
S predloženim zakonom se torej ta sistem usklajuje z ustavnimi amandmaji in oblikuje na novih načelih
III. TEMELJNA NAČELA IN CILJI
Zakon bo temeljil na načelu, da mora vsakdo prispevati
sredstva za celovito urejanje podeželja in obnovo vasi, razvoj
kmetijstva in proizvodnjo hrane ter zagotovitev ustrezne
ponudbe osnovnih živil na trgu. Kmetijska proizvodnja je
premalo akumulativna in si s prodajo proizvodov in storitev ne
more zagotoviti sredstev, potrebnih za pokritje vseh stroškov
proizvodnje, še toliko manj pa za razvoj, uvajanje novih,
okolju prijaznih tehnologij ipd.
Cilji, ki se s tem zakonom želijo doseči, so zlasti:
- zagotovitev stabilnih pogojev gospodarjenja ter s tem
dohodka;
- ohranitev, varstvo ter razumna in optimalna raba kmetijskih zemljišč;
- koncentracija proizvajalnih sredstev;
- zadostna in ustrezna proizvodnja in ponudba hrane ter
primerna raven cen za potrošnike;
- podpiranje ekološko sprejemljive kmetijske pridelave ter
ohranjanje kulturne krajine;
, - usposobitev proizvajalcev za kakovostnejšo proizvodnjo
ter trženje proizvodov.
IV. GLAVNE REŠITVE
Zakon naj bi določil
1. da se za uresničevanje ciljev Republike Slovenije pri
razvoju kmetijstva, proizvodnje hrane in zagotavljanju primerne ter uravnotežene ponudbe osnovnih živil na trgu iz
proračuna Republike Slovenije zagotovijo potrebna sredstva
za intervencije za celostno urejanje podeželja in obnovo vasi,
ohranjanje in razvoj kmetijstva ter proizvodnje hrane in zago29

tavljanje primerne in uravnotežene ponudbe osnovnih živil na
trgu;
2. zakon naj bi določil globalne cilje teh intervencij. Za
dosego teh ciljev naj bi SKupščina Republike Slovenije sprejela programe za ta področja ob sprejemanju zakona o proračunu republike;
3. da se intervencije uvedejo za določen čas z odlokom
Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije, v katerem se
določijo upravičenci, pogoji, merila, čas trajanja, način uveljavljanja in drugi pogoji, pomembni za uveljavljanje intervencij. Navodila za uveljavljanje pa bi izdala republiški sekretar za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter republiški sekretar za
tržišče in splošne gospodarske zadeve, vsak za svoje področje;
4. da bi lahko tudi občine sprejemale programe intervencij
za ohranjanje in razvoj kmetijstva. Zagotoviti pa bi bilo treba
redno obveščanje o izvajanju programov med občinami in
republiko;
5. oblike intervencij /premije, nadomestila, regrese, podpore, ugodnejša posojila/;
6. da je treba intervencijska sredstva uporabljati v skladu
z njihovim namenom. Vsa nezakonito' pridobljena oziroma
nenamensko uporabljena sredstva bi morali upravičenci vrniti
skupaj z obrestmi, določenimi s programom oziroma odlokom;
7. da uporabo intervencijskih sredstev po tem zakonu nadzirata pristojni inšpekciji /kmetijska in tržna/, ki lahko
z odločbo odredita tudi vrnitev nezakonito izplačanih oziroma
nenamensko porabljenih sredstev;

8. da z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati
zakoni, ki doslej urejajo to področje;
9. zakon naj bi začel veljati 1. januarja 1991.
V. FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE
Z uveljavitvijo tega zakona ne bodo nastale nove naloge za
upravne organe, Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije
oziroma SkupščinoRepublike Slovenije, le njihove dosedanje
naloge bi se delno vsebinsko spremenile. Z uveljavitvijo tega
zakona tudi ne bodo nastale nove finančne obveznosti za
podjetja in druge pravne osebe. Sredstva se bodo tudi za te
namene zagotavljala na podlagi davčnih predpisov, proračunski odhodki za te namene pa bodo vidni v vsakoletnem
zakonu o proračunu Republike Slovenije.
Pri tem zakonu gre za nadaljevanje že uveljavljenega intervencijskega sistema, s tem da se odločitve sprejemajo na
različnih ravneh, zagotovi pa koncentracija ukrepov in sredstev za te ukrepe. Na ta način se bo zmanjšalo število dosedanjih virov za te namene /prispevki, proračun, presežki prihodkov nad odhodki Narodne banke Slovenije, sredstva zveznega
proračuna, sredstva za znanstvenoraziskovalno in izobraževalno dejavnost na tem področju, neposredno financiranje iz
prihodka organizacij/, in uvedlo učinkovitejše ukrepe za
pospeševanje prestrukturiranja kmetijstva in prilagajanje
kmetijstva tržnim pogojem gospodarjenja.
S tem zakonom se bo torej poenostavilo poslovanje, zmanjšalo administrativno delo pri zbiranju sredstev, povečali
učinki intervencij in uvedel sistem državnega intervencionizma, kot ga poznajo razvite države s tržnim gospodarstvom.
*

OSNUTEK ZAKONA o finančnih intervencijah v kmetijstvu, proizvodnji in ponudbi
hrane
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Za uresničevanje ciljev Republike Slovenije pri razvoju
kmetijstva in proizvodnje hrane ter zagotavljanju primerne in
uravnotežene ponudbe osnovnih živil na trgu ureja ta zakon
načine in oblike finančnega interveniranja Republike Slovenije v kmetijstvu, proizvodnji in tržni ponudbi osnovnih živil /v
nadaljnjem besedilu: intervencije/.
Cilji interveniranja po tem zakonu so zlasti:
- zagovitev stabilnih pogojev gospodarjenja ter s tem dohodka;
- ohranitev, varstvo ter razumna in optimalna raba kmetijskih zemljišč;
- koncentracija proizvajalnih sredstev;
- zadostna in ustrezna proizvodnja in ponudba hrane ter
primerna raven cen za potrošnike;
- podpiranje ekološko sprejemljive kmetijske pridelave ter
ohranjanje kulturne krajine;
- usposobitev proizvajalcev za kakovostnejšo proizvodnjo
ter trženje proizvodov.
2. člen
Za izvedbo ciljev iz prejšnjega člena sprejme Skupščina
Republike Slovenije ob zakonu o proračunu Republike Slovenije tudi program celostnega urejanja podeželja in obnove
vasi, program ohranjanja in razvoja kmetijstva in proizvodnje
hrane ter program zagotavljanja primerne ponudbe osnovnih
živil na trgu.
Na podlagi programov iz prejšnjega odstavka uvede posamezne intervencije Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije z odlokom, v katerem določi upravičence, pogoje in
merila, čas trajanja, način uveljavljanja in druge pogoje,
pomembne za uveljavljanje intervencij.
Navodila za uveljavljanje intervencij iz prejšnjega odstavka
izda republiški sekretar za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
za celostno urejanje podeželja in obnovo vasi ter ohranjanje
in razvoj kmetijstva ter proizvodnje hrane; republiški sekretar
za tržišče in splošne gospodarske zadeve pa za zagotavljanje
ustrezne ponudbe osnovnih živil na trgu.
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3. člen
Sredstva za intervencije po tem zakonu se zagotavljajo iz
proračuna Republike Slovenije.
4. člen
V občinah lahko v skladu s svojimi razvojnimi cilji sprejmejo
svoj program ohranjanja in razvoja kmetijstva.
Sredstva za programe iz prejšnjega odstavka se zagotovijo
v proračunih občin.
Občinski upravni organi, pristojni za kmetijstvo, obveščajo
repub'iški upravni organ, pristojen za kmetijstvo, o izvajanju
občinskih programov.
5. člen
Upravičenci do intervencijskih sredstev so fizične oziroma
pravne osebe, ki opravljajo svojo dejavnost in imajo sedež
v Republiki Sloveniji.
II. INTERVENCIJE ZA CELOSTNO UREJANJE PODEŽELJA iN
OBNOVO VASI
6. člen
Celostno urejanje podeželja in obnova vasi obsega:
- usposobitev in ureditev kmetijskih zemljišč za optimalno
kmetijsko pridelavo /s poudarkom na izboljšanju lastninske
strukture in upoštevanju naravovarstvenih načel ter krajinskih
značilnosti slovenskih pokrajin/ s hidro- in agro- melioraci'jami, komasacijami, nakupom zemljišč ter dajanjem interven
cij prevzemnikom zaščitenih kmetij pri izplačilu drugih dedičev;
.
- ureditev in prenovo podeželja v smislu ureditve kmetij'
skega prostora za kmetijsko pridelavo;
- vzdrževanje urejenih sistemov iz prejšnjih alinej.

|

(

<
t
•
i:

III. INTERVENCIJE ZA OHRANJANJE IN RAZVOJ KMETIJSTVA .
TER PROIZVODNJE HRANE
<
\
7. člen
Intervencije za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter proizvod'
nje hrane obsegajo naslednje skupine ukrepov:
V
poročevalk P

i

~ pospeševanje strukturnih sprememb in konkurenčne
^Sposobitve proizvajalcev ob razumnem izkoriščanju naraven pridelovalnih možnosti in upoštevaju varstva okolja;
~ podpora cenovni politiki pri ključnih kmetijskih pridelkih;
j ot3- celovit razvoj kmetijstva s posebnim upoštevanjem
močij z omejenimi naravnimi dejavniki za kmetijstvo;
- zagotavljanje proizvodnje deficitarnih proizvodov.
Območja z omejenimi naravnimi dejavniki za kmetijstvo
^oloči Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije po 2. členu
^kona o spodbujanju razvoja demografsko ogroženih obmo'1 v Republiki Sloveniji.
INTERVENCIJE ZA ZAGOTAVLJANJE PRIMERNE IN
^AVNOTEŽENE PONUDBE OSNOVNIH ŽIVIL NA TRGU
8. člen
V podporo ukrepov cenovne politike, zaradi zaščite kmetijah proizvajalcev ter potrošnikov se uvedejo nadomestila
Proizvodnih
in maloprodajnih cen in izvajajo ukrepi s tržnimi
| 'a9ovnimi rezervami.
V

OBLIKE INTERVENCIJ

9. člen
Oblike intervencij po tem zakonu so:
j ^ premije, ki se uvedejo z namenom pospeševanja doloproizvodne usmeritve in uvajanja nove usmeritve;
w nadomestila, ki se uvedejo z namenom blažitve cenovnih
2
0 "k zaradi tržnih neskladij in zaščite domačih proizvajalcev
"oma potrošnikov;
1 c/ regresi, ki se uvedejo z namenom pospeševanja uporabe
kovostnih
reprodukcijskih materialov, tako da se znižajo
:
'Ku—
■■ ■
Upni stroški;
0l r' podpore in ugodnejša posojila oziroma regresiranje
®stne mere, ki se uvedejo z namenom:
" Pospeševanja in usmerjanja naložbene dejavnosti;
*" odkupa v tržne blagovne rezrve in
sofinanciranja kmetijskih infrastrukturnih objektov za
lQ
stno urejanje podeželja in obnovo vasi.
PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI UPRAVI^NCEV DO INTERVENCIJSKIH SREDSTEV
10. člen
Pravičenci uveljavljajo intervencijska sredstva le v prime'n pod pogoji, določenimi v programih oziroma odlokih.
Intervencijska sredstva morajo upravičenci uporabljati
.^ladu z namenom.
^zakonito pridobljena oziroma nenamensko uporabljena
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intervencijska sredstva morajo upravičenci vrniti skupaj
z obrestmi, določenimi s programom oziroma odlokom.
VII. NADZORSTVO
11. člen
Uporabo intervencijskih sredstev po tem zakonu nadzirajo:
- kmetijski inšpektorji: celostno urejanje podeželja in
obnovo vasi ter ohranjanje in razvoj kmetijstva ter proizvodnje
hrane:
- tržni inšpektorji: zagotavljanje primerne ponudbe osnovnih živil na trgu.
12. člen
Pri nadzorstvu ima inšpektor pravico in dolžnost, da
v skladu s pristojnostmi:
- pregleda poslovne prostore, objekte, predmete, blago ter
poslovanje in dokumentacijo fizičnih in pravnih oseb, ki uveljavljajo intervencijska sredstva po tem zakonu;
- zasliši posamezne osebe;
- pregleda listine, s katerimi lahko ugotovi istovetnost
oseb;
- opravi druga dejanja, ki so v skladu z inšpekcijskim
nadzorstvom po zakonu.
Če inšpektor pri nadzorstvu po tem zakonu in predpisih,
izdanih na njegovi podlagi, ugotovi, da so ti predpisi kršeni,
ima pravico in dolžnost:
- da odredi ukrepe, da se nepravilnosti in pomanjkljivosti
odpravijo v roku, ki ga določi; v ta namen izda upravno
odločbo in izreče druge ukrepe;
- obvesti o ugotovitvah in ukrepih pristojen republiški
upravni organ.
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
13. člen
Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati:
- zakon o pospeševanju proizvodnje hrane in zagotavljanju
osnovne preskrbe /Uradni list SRS, št. 46/86 in 45/87/;
- zakon o določitvi obveznosti plačevanja prispevka za
pospeševanje družbeno organizirane tržne proizvodnje
hrane, zagotavljanje nemotene osnovne preskrbe in za blagovne rezerve /Uradni list SRS, št. 48/87/;
- zakon o določitvi obveznosti plačevanja prispevka za
usposabljanje kmetijskih zemljišč za družbeno organizirano
tržno proizvodnjo hrane /Uradni list SRS, št. 51/87/.
14. člen
Ta zakon začne veljati 1. januarja 1991.
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^Intervencije v kmetijstvo so posledica specifičnih odnosov
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Bl
(, astično. Medtem ko industrija ustvarja novo povpraševali * novimi in izboljšanimi proizvodi, je povpraševanje po
•:^ani bolj ali manj omejeno ter določeno s številom prebivalin razpoložljivimi dohodki. Če to dejstvo povežemo
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nljivost kmetijskih dohodkov za proizvajalce in sprei^iivost cen za potrošnike. To pa je tudi bistvo intervencija v tržnih gospodarstvih.
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■Jtvitih tržnih gospodarstvih zasledujejo v načelu razmera malo strateških ciljev, med katerimi so pomembnejši:
Zadovoljiv in pravičen dohodek za kmetijske proizvjalce,
Učinkovita, vama in zadostna proizvodnja hrane,
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- razumne in dostopne cene za potrošnika,
- minimiziranje negativnih posledic sodobnega kmetijstva
na okolje in zdravje ljudi.
V teh razvitih deželah so ukrepi agrarne politike razdeljeni
na dva dela, in sicer:
a/ na ukrepe, ki neposredno vplivajo na kmetijsko proizvodnjo:
- cenovna politika,
- deficitna plačila,
- programi upravljanja ponudbe,
- carinski ukrepi;
b/ na ukrepe, ki posredno vplivajo na kmetijsko proizvodnjo:
- ukrepi zniževanja stroškov,
- strukturna politika,
- melioracije in ohranitev zemlje,
- zdravje živali in rastlinstva,
- raziskave in razvoj, izobraževanje in napredek,
- politike potrošnje,
- državni in regionalni ukrepi,
- splošni ekonomski dejavniki.
Tudi v Sloveniji, ki šele prehaja na tržno gospodarstvo, cilji
kmetijske politike ne morejo biti drugačni, kot so v drugih
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razvitih tržnih gospodarstvih. Prav tako za kmetijsko proizvodnjo v Sloveniji delujejo različni ukrepi: cenovna politika,
kreditnomonetarni sistem, carinski ukrepi kot neposredni
dejavniki, kot posredni dejavniki pa oblike intervencij za znižanje stroškov proizvodnje, koncentracija in rajonizacija proizvodnje, struktura proizvodnje, ustvarjanje pogojev za kmetijsko pridelavo z melioracijami, in drugimi agrarnimi operacijami ter ukrepi za ohranitev zemljišč, skrb za zdravje živali in
rastlinstva, ustrezna in zadostna ponudba hrane tudi z ukrepi
tržnih blagovnih rezerv. Vsi ti ukrepi pa so lahko učinkoviti, če
temeljijo na strokovnih raziskavah, če so usmerjeni v razvoj,
če država skrbi za izobraževanje in prosvetljevanje kmetijskih
proizvajalcev ter napredek v tehnologiji pridelave, in če skrbi
za ustvarjanje takšnih splošnih ekonomskih dejavnikov, ki
tudi kmetijstvu zagotavljajo stabilen gospodarski položaj in
doseganje ustreznega dohodka.
Doslej so bili interventni ukrepi v Sloveniji usmerjeni
v pospeševanje proizvodnje hrane, niso pa upoštevali drugih
ciljev. Zato je treba s predloženim zakonom postaviti državni
intervencionizem v kmetijstvo, proizvodnjo in ponudbo hrane
na nove temelje in s tem zasledovati druge na novo opredeljene cilje.
Zato so v 1. členu osnutka zakona na novo določeni cilji
kmetijske politike in s tem intervencij v kmetijstvo, proizvodnjo in ponudbo hrane. Ti cilji se v ničemer ne razlikujejo od
ciljev, ki jih imajo na teh področjih razvite države s tržnim
gospodarstvom. Te cilje naj bi dosegli z vsemi možnimi državnimi ukrepi /cene, carinski ukrepi, kreditnomonetarni sistem
itd./, tudi s finančnimi intervencijami v kmetijstvo, proizvodnjo
in ponudbo hrane. Te intervencije bi bile predvsem v celostno
urejanje podeželja in obnovo vasi, v ohranjanje in razvoj
kmetijstva ter proizvodnje hrane in v zagotavljanje primerne
in uravnotežene ponudbe osnovnih živil na trgu.
V ukrepe za celostno urejanje podeželja in obnovo vasi
spadajo predvsem: usposobitev in ureditev kmetijskih zemljišč za optimalno kmetijsko pridelavo, s hidro- in agromelioracijami, komasacijami, nakupom zemljišč ter dajanjem
intervencij prevzemnikom zaščitnih kmetij pri izplačilu drugih
dedičev: ureditev in prenovo podeželja v smislu ureditve kmetijskega prostora za kmetijsko pridelavo in vzdrževanje urejenih sistemov. S temi ukrepi želimo prvenstveno doseči usposobitev rzapoložljivih zemljišč za razumno in okolju prilagojeno kmetijsko proizvodnjo, izboljšati posestno in lastninsko
strukturo ter s tem zmanjšati stroške pridelavi. Teh ukrepov
pa ni mogoče izvajati ločeno od celovite ureditve podeželja,
ker sicer niso učinkoviti in ne dosežejo v celoti svojega
namena. Zato bo treba te programe povezovati s programi,
predvidenimi v zakonu o spodbujanju razvoja demografsko
ogroženih območij v Republiki Sloveniji ter s programi drugih
infrastrukturnih dejavnosti. Za uvedbo teh ukrepov bo treba
izdelati posebno študijo o celovitem urejanju podeželja in
obnovi vasi, ki bo predvidoma končana v letu 1991. V obdobju
od 1992 do 1995 bi se za to področje pripravili ustrezni
programi, ki bi se usklajevali z drugimi prej omenjenimi programi, izvajala pa naj bi se tudi potrebna predvsem pripravljalna dela. Ne glede na to pa bi se nadaljevalo z izvajanjem
dolgoročnega programa usposabljanja kmetijskih zemljišč,
torej z melioracijami, komasacijami in nakupom kmetijskih
zemljišč. Na novo pa bi se na podlagi tega zakona uvedla tudi
intervencija kot pomoč prevzemnikom zaščitenih kmetij pri
izplačilu drugih dedičev. Zakon o dedovanju kmetijskih zemljišč in zasebnih kmetijskih gospodarstev /Uradni list SRS, št.
26/73 in 1/86/ je namreč prepovedal drobitev kmečkih gospo-

darstev ob dedovanju. Določil ie, da kmetijo lahko prevzame
le eden od dedičev, ki mora drugim dedičem izplačati nujni
delež. Prevzemniku kmetije je v zapuščinskem postopku
postavljen rok, v katerem mora izplačati druge dediče. Ta rok
je praviloma kratek, saj mora sodišče varovati tudi druge
dediče, kar pa pri prevzemniku povzroči razprodajo živine in
strojev, da lahko druge dediče izplača. Ker je država s svojim
ukrepom povzročila takšne obveznosti prevzemniku kmetije,
menimo, da je utemeljeno takšnim prevzemnikom pomagati.
Oblika intervencije bo določena z vsakokratnim programom
in uvedena z odlokom Izvršnega sveta Skupščine Republike
Slovenije, kot je to predvideno za vse druge intervencije.
Ukrepi za dosego ohranitve in razvoja kmetijstva bodo
usmerjeni predvsem v:
- pospeševanje strukturnih sprememb in konkurenčne
usposobitve proizvajalcev ob razumnem izkoriščanju naravnih pridelovalnih možnosti in upoštevanju varstva okolja
/podpore za investicijska vlaganja v proizvodne zmogljivosti
na kmetijskem gospodarstvu: regresiranje nakupa kakovostnih plemenskih živali, semen in sadik: podpora strokovno
pospeševalni dejavnosti na področju razvoja in raziskav ter
prenosa znanja v proizvodnjo; podpora pospeševanju prodaje
kmetijskih pridelkov in prehrambenih izdelkov; regres za
obresti za najete investicijske kredite/;
- podporo cenovni politiki pri ključnih kmetijskih pridelkih
/premije za tiste kmetijske pridelke, pri katerih je treba preprečiti padec proizvodnje zaradi nestabilnih tržnih razmer in
stabilizirati tržno privlačnost njihove proizvodnje; obenem je
treba vplivati na izboljšanje kvalitete teh pridelkov oziroma
proizvodov/;
- celovit razvoj kmetijstva s posebnim upoštevanjem
območij z omejenimi naravnimi dejavniki za kmetijstvo
/ukrepi za izenačitev pogojev gospodarjenja na območjih
z omejenimi pridelovalnimi možnostmi ter podpora razvoju
dopolnilnih nekmetijskih dejavnosti: kmečki turizem, obrt itdJ
- zagotavljanje proizvodnje deficitarnih proizvodov /žita in
industrijske poljščine ter drugi pridelki, ki bi se v določeneV
obdobju pokazali kot deficitarni/.
Intervencije za zagotavljanje primerne in uravnožene
ponudbe osnovnih živil na trgu bi izvajali z nadomestili proiZ'
vodnih in maloprodajnih cen in zagotovitvijo izvajanja ukrepov s tržnimi blagovnimi rezervami kot enim od ključnih
načinov uravnoteženja ponudbe in povpraševanja.
Intervencije bi določali s programom, ki bi ga skupaj z zako"
nom o proračunu sprejela Skupščina Republike SlovenijeIntervencije bi uvedel z odlokom Izvšrni svet Skupščine Rep
blike Slovenije. V tem odloku bi natančno določil upravi'
čenče, pogoje in rok za uveljavitev intervencije, časovno
veljavnost intervencije ter druge pomembne pogoje. Sredstvi
za intervencije bi se zagotavljala iz proračuna republike.
Če bi v občinah želeli za dosego specifičnih ciljev n&
področju kmetijstva uvesti svoje intervencije, bi to lahko stO'
rili v okvirurazpoložljivih sredstev proračuna občine.
Nadzorstvo nad uporabo intervencijskih sredstev bi izvaja"
kmetijska in tržna inšpekcija, ki bi z odločbo v upravnet?
postopku lahko naložili tudi vračilo nezakonito uveljavljenih
oziroma nenamensko uporabljenih intervencijskih sredstev
Z zakonom bi določili, da prenehajo veljati zakoni, ki sedal
urejajo ta področja. Ker je treba te zakone uskladiti z ustaV'
nimi amandmaji do 31.12.1990, bi moral zakon začeti veljaj
s 1.1.1991. S tem utemeljujemo tudi nujnost združitve obraV'
nave in sprejemanja predloga za izdajo in osnutka zakona■
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Predlog za izdajo zakona o spremembi ZAKONA O PEČATIH DRŽAVNIH
ORGANOV V REPUBLIKI SLOVENIJI s predlogom zakona ESA 186
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije je na 34. seji
dne 15. 11. 1990 določil besedilo:
- PREDLOGA ZA IZDAJO ZAKONA O SPREMEMBI
ZAKONA O PEČATIH DRŽAVNIH ORGANOV V REPUBLIKI
SLOVENIJI S PREDLOGOM ZAKONA,
ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi prve alinee
215. člena, 266., 267. in 312. člena poslovnika Skupščine
Republike Slovenije v zvezi z drugim odstavkom 1. člena
začasnega poslovnika Skupščine Republike Slovenije.
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije predlaga
Skupščini Republike Slovenije, da sprejme zakon po skrajšanem postopku, ker gre za manj zahtevno spremembo, ki
pomeni le podaljšanje roka, določenega v 6. členu zakona
o pečatih državnih organov v Republiki Sloveniji (Uradni

list RS, št. 14/90), do katerega morajo državni organi
spremeniti svoje pečate, in sicer od 31. 12. 1990 do 31 12
1991.
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije je na podlagi
69. člena poslovnika Izvršnega sveta Skupščine Republike
Slovenije in na podlagi 220. in 221. člena poslovnika
Skupščine Republike Slovenije v zvezi z drugim odstavkom 1. člena začasnega poslovnika Skupščine Republike
Slovenije določil, da bosta kot njegova predstavnika pri
delu skupščinskih delovnih teles sodelovala:
- Rajko PIRNAT, član Izvršnega sveta in republiški
sekretar za pravosodje in upravo,
- Jože TRATNIK, namestnik republiškega sekretarja za
pravosodje in upravo.

Predlog zakona za izdajo zakona o spremembi zakona
o pečatih državnih organov v Republiki Sloveniji s predlogom
zakona bosta obravnavala Družbenopolitični zbor in Zbor
občin ter Zakonodajno-pravna komisija. Obravnavala ga bo
tudi Komisija za notranjo politiko kot matično delovno telo.

PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o spremembi zakona o pečatih državnih organov
v Republiki Sloveniji
1

USTAVNA PODLAGA ZA IZDAJO ZAKONA
Ustavna podlaga za izdajo zakona o spremembah zakona
pečatih državnih organov v Republiki Sloveniji je podana
J* 22. točki drugega odstavka 321 člena Ustave Republike
Slovenije, ki določa, da Skupščina Republike Slovenije
* zakonom ureja žige in pečate.
0

"• OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA IZDAJO ZAKONA
Zakon o pečatih državnih organov v Republiki Sloveniji je
Skupščina Republike Slovenije sprejela marca 1990 in je bil
objavljen v Uradnem listu RS, št. 14/90.
V skladu z 2. členom ustavnega zakona za izvedbo ustavnih
ar
nandmajev XCI do XCIV k Ustavi Republike Slovenije in
0
ustanovitvi Sveta za varstvo človekovih pravic in temeljnih
svoboščin,
morajo vsi organi in organizacije v Republiki SloV0
hiji v svojih aktih, nazivih in dokumentih uveljaviti določbo
j^iandmaja XCI, da se v besedilu imena »Socialistična republika
Slovenija« črta beseda »Socialistična«, in sicer najpoz[Jeje do 31. 12. 1992. V skladu z razpravo v delovnih telesih
^kupščine Republike Slovenije |e bil v zakonu o pečatih
j^žavnih
organov v Republiki Sloveniji v 6. členu določen
*rajši rok, in sicer 31. 12. 1990, do katerega morajo državni
0r
j n 9ani spremeniti svoje pečate, tako da se v njih uporablja
aziv »Republika Slovenija«.
Glede na to, da je v razpravi osnutek Ustave Republike
i'ovenije, na podlagi katere bo z ustavnim zakonom določen
grb Republike Slovenije, ki je sestavni del pečatov, preda
9a Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije spremembo

zakona o pečatih državnih organov v Republiki Sloveniji tako,
da se podaljša rok za spremembo pečatov. V nekaterih primerih bodo spremenjeni tudi nazivi državnih organov oziroma
bo državna uprava reorganizirana, zato se bodo spremenili
tudi nazivi na napisnih tablah državnih organov, štampiljke
z imeni organov itn.
Izdelava pečatov državnih organov v Republiki Sloveniji
zahteva znatna finančna sredstva (okvirna ocena sredstev za
izdelavo pečatov občinskih upravnih organov v Republiki
Sloveniji je 1.527.000,00 din, za temeljna sodišča 450.000,00
din, za organe notranjih zadev 551.013,00 din, za republiške
upravne organe 17.250.000,00 din, itn.).
Vse navedeno narekuje spremembo oziroma podaljšanje
roka za izdelavo pečatov državnih organov, ki je določen v 6.
členu zakona, z 31. 12. 1990 na 31. 12. 1991.
III. PREDLAGANA REŠITEV
S predlagano spremembo zakona o pečatih državnih organov v Republiki Sloveniji se podaljšuje rok, določen v 6. členu
zakona, in sicer tako, da morajo državni organi v skladu
z določbami tega zakona in na njegovi podlagi izdanih predpisov spremeniti svoje pečate do 31. 12. 1991
IV. FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE
Uveljavitev predlagane spremembe zakona ne bo terjala
nobenih finančnih sredstev ter novih administrativno strokovnih opravil, temveč bo preprečila dvakratno izdelavo pečatov
in štampiljk in s tem prispevala k racionalnejši porabi finančnih sredstev.

^REDLOG ZAKONA o spremembi zakona o pečatih državnih organov v Republiki
Sloveniji
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V skladu z razpravo v delovnih telesih Skupščine Republike
Slovenije o predlogu zakona o pečatih državnih organov
v Republiki Sloveniji je bil v 6. členu zakona določen rok 31.
12. 1990, do katerega morajo upravni organi spremeniti svoje
pečate ter njihovo besedilo uskladiti z amandmajem XCI
k Ustavi Republike Slovenije.
Glede na to, da je v razpravi osnutek Ustave Republike
Slovenije, na podlagi katere bo z ustavnim zakonom določen
tudi grb Republike Slovenije, ki je sestavni del pečatov, pred-

DOLOČBA ZAKONA O PEČATIH
DRŽAVNIH ORGANOV V REPUBLIKI
SLOVENIJI, KI SE SPREMINJA
6. člen
Državni organi morajo v skladu z določbami tega zakona in
na njegovi podlagi izdanih predpisov spremeniti svoje pečate
do 31. decembra 1990.

laga Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije spremembo
zakona o pečatih državnih organov v Republiki Sloveniji.
Ker bo državna uprava reorganizirana in bodo spremenjeni
nazivi državnih organov, se bodo spremenili tudi nazivi na
njihovih napisnih tablah, štampiljke itn., kar vse zahteva
znatna finančna sredstva. Zato je utemeljen predlog za
podaljšanje roka za izdelavo pečatov državnih organov, in
sicer od 31. 12. 1990 na 31. 12. 1991.
Za izvajanje tega zakona ne bodo potrebna finančna sredstva.

PREDLOG, DA SE ZAKON
O SPREMEMBI ZAKONA O PEČATIH
DRŽAVNIH ORGANOV V REPUBLIKI
SLOVENIJI SPREJME PO SKRAJŠANEM
POSTOPKU
Na podlagi 312. člena Poslovnika Skupščine Republike
Slovenije Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije predlaga, da se hkrati sprejmeta predlog za izdajo zakona o spremembah zakona o pečatih državnih organov v Republiki Sloveniji in zakonski predlog.
V zakonu je predlagana manj zahtevna sprememba, ki
pomeni le podaljšanje roka, določenega v 6. členu zakona
o pečatih državnih organov v Republiki Sloveniji (Uradni list
RS, št. 14/90), do katerega morajo državni organi spremeniti
svoje pečate, in sicer od 31. 12. 1990 na 31. 12. 1991.

Predlog zakona o ZAČASNI UREDITVI UGOVORA VESTI V VOJAŠKI
SLUŽBI ESA 166
Komisija Skupščine Republike Slovenije za mirovno
politiko je na pobudo ZSMS-Liberalne stranke na svoji 2.
seji, dne 24/10-1990 oblikovala besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O ZAČASNI UREDITVI UGOVORA VESTI V VOJAŠKI SLUŽBI,
ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi prvega
odstavka 266. člena, 267. in 314. člena poslovnika Skupščine Republike Slovenije v zvezi z drugim odstavkom 1.
člena začasnega poslovnika Skupščine Republike Slovenije.
Komisija Skupščine Republike Slovenije za mirovno
politiko predlaga Skupščini Republike Slovenije, da
sprejme zakon po hitrem postopku iz naslednjih razlogov:
Ker je trenutni pravni sistem Republike Slovenije na
področju vojaške obveznosti povsem nedodelan in ker se
nahajamo v nekem prehodnem obdobju, Komisija za
mirovno politiko meni, da je z začasnim ukrepanjem nujno
takoj urediti vsaj pravico do ugovora vesti zoper vojaško
obveznost. Zaskrbljujoča je situacija, v kateri se nahajajo
vojaški obvezniki, ki so bili oziroma bodo klicani pred
naborne komisije že v naslednjih mesecih. Ureditev tega
področja, kakršno je uveljavil 28. septembra 1990 sprejeti
ustavni zakon za izvedbo ustavnih amandmajev XCVI in

XCVII k ustavi Republike Slovenije na področju ljudske
obrambe, je še v pripravi. Do sprejema zakona, ki bo
celovito uredil način uresničevanja z ustavnim zakonom
uveljavljene pravice do ugovora vesti, je še vedno legalizirano represivno obravnavanje nabornikov, ki se zaradi
drugačnega prepričanja upirajo konvencionalnemu služenju vojaškega roka. Še vedno veljavni 22. člen zveznega
zakona o vojaški obveznosti (Ur. I. SFRJ, št. 64/85 in 26/89)
dopušča pravico ugovora vesti le iz verskega prepričanja,
kar pa je po mnenju komisije neustrezno in preozko opredeljena pravica. Zato je nujno že pred 28. decembrom
1990, ko naj bi bil v skladu s 15. členom ustavnega zakona
za izvedbo amandmajev XCVI in XCVII k ustavi Republike
Slovenije na področju ljudske obrambe uveljavljen republiški zakon o vojaški obveznosti sprejeti predlagano
začasno rešitev teh problemov.
Komisija Skupščine Republike Slovenije za mirovno
politiko je določila, da bodo kot njeni predstavniki pri delu
skupščinskih delovnih teles sodelovali:
- dr. Primož Rode, delegat v Zboru združenega dela,
- Metka Mencin, delegatka v Družbenopolitičnem
zboru,
- Vika Potočnik, delegatka v Zboru občin.

Predlog zakona o začasni ureditvi ugovora vesti v vojaški
službi bodo obravnavali Družbenopolitični zbor, Zbor občin in
Zbor združenega dela ter Zakonodajno-pravna komisija.
Obravnavala ga bo tudi Komisija za notranjo politiko kot
matično delovno telo.
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^REDLOG ZAKONA o začasni ureditvi ugovora vesti v vojaški službi
1. člen
Do uveljavitve zakona, Ki bo celovito uredil način uresničevanja pravice do ugovora vesti vojaški obveznosti, velja
v Republiki Sloveniji ureditev po tem zakonu.
2. člen
Vojaški obveznik, ki zaradi ugovora vesti zavrača služenje vojaškega roka vloži zahtevo za odložitev dolžnosti
služenja vojaškega roka do celovite zakonske ureditve
načina uresničevanja pravice do ugovora vesti vojaški
obveznosti, pri Republiškem sekretariati za ljudsko
obrambo, v 15 dneh od prejema poziva.
3. člen
Vloga mora obsegati:

'■ USTAVNA PODLAGA
Ustavna podlaga za sprejetje zakona je podana:
- V 1. točki amandmaja XCVII k ustavi Republike Slovenije, kjer je določeno, da Skupščina Republike Slovenije
* zakonom ureja način služenja vojaškega roka in druga
Vprašanja vojaške obveznosti.
- v tretjem odstavku 7. člena ustavnega zakona za
Uvedbo ustavnih amandmajev XCVI in XCVII k ustavi
Republike Slovenije na področju ljudske obrambe, ki priznava ugovor vesti vojaški obveznosti.
"■ OCENA STANJA IN RAZLOGI, KI UTEMELJUJEJO
SPREJEM ZAKONA
Ker je treutni pravni sistem Republike Slovenije na
Področju vojaške obveznosti povsem nedodelan in ker se
nahajamo v nekem prehodnem obdobju, Komisija za
'nirovno politiko meni, da je z začasnim ukrepanjem nujno
'akoj urediti vsaj pravico do ugovora vesti zoper vojaško
°bveznost.
Zaskrbljujoča je situacija, v kateri se nahajajo
v
ojaški obvezniki, ki so bili oziroma bodo klicani pred
naborne komisije že v naslednjih mesecih. Ureditev tega
Področja, kakršno je uveljavil 28. septembra 1990 sprejeti
^stavni zakon za izvedbo ustavnih amandmajev XCVI in
*CVII k ustavi Republike Slovenije na področju ljudske
°orambe,
je še v pripravi. Do sprejema zakona, ki bo
c
Qlovito uredil način uresničevanja z ustavnim zakonom
uveljavljene pravice do ugovora vesti, je še vedno legalizi-
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- osebne podatke vložnika (ime, priimek, rojstne
podatke in natančen naslov);
- navedbo motiva za zavračanje vojaške obveznosti
(filozofski, etični, religiozni, moralni, politični in ideološki).
4. člen
Republiški sekretariat za ljudsko obrambo izda vložniku
potrdilo o mirovanju vojaške obveznosti.
Potrdilo velja, dokler vložena zahteva ni rešena v skladu
z novo zakonsko ureditvijo načina uresničevanja pravice
do ugovora vesti vojaški obveznosti.
5. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v uradnem listu Republike Slovenije.

rano represivno obravnavanje nabornikov, ki se zaradi
drugačnega prepričanja upirajo konvencionalnemu služenju vojaškega roka. Se vedno veljavni 22. člen zveznega
zakona o vojaški obveznosti (Ur. I. SFRJ, št. 64/85 in 26/89)
dopušča pravico ugovora vesti le iz verskega prpričanja,
kar pa je po mnenju komisije neustrezno in preozko opredeljena pravica. Zato je nujno že pred 28. decembrom
1990, ko naj bi bil v skladu s 15. členom ustavnega zakona
za izvedbo amandmajev XCVI in XCVII k ustavi Republike
Slovenije na področju ljudske obrambe uveljavljen republiški zakon o vojaški obveznosti sprejeti predlagano
začasno rešitev teh problemov.
III. CILJI, KI SE ŽELIJO DOSEČI IN POGLAVITNE POSLEDICE PREDLAGANIH REŠITEV
S predlaganimi rešitvami se želi zagotoviti le humsn
odnos do nabornikov, ki ugovarjajo konvencionalnemu
služenju vojaškega roka iz različnih osebnih motivov. Preprečiti se želi represivno obravnavanje teh oporečnikov do
neke sporazumne celovite zakonske ureditve tega področja.
IV. FINANČNA SREDSTVA
Za predlagano začasno ureditev pravice do ugovora
vesti niso potrebna nobena dodatna finančna sredstva.
Menimo, da so morebitna finančna sredstva zagotovljena
v okviru rednega delovanja Republiškega sekretariata za
ljudsko obrambo.
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Predlog za izdajo zakona o PRENEHANJU RAZISKOVANJA IN
IZKORIŠČANJA URANOVE RUDE V RUDNIKU URANA ŽIROVSKI VRH,
PREPREČEVANJU POSLEDIC RUDARJENJA IN O ZAGOTAVLJANJU
SREDSTEV POTREBNIH ZA ZAPIRANJE IN SANACIJO RUDNIKA
z osnutkom zakona ESA 181
Predlog za izdajo zakona o prenehanju raziskovanja in
izkoriščanja uranove rude v RUŽV, preprečevanju posledic rudarjenja in o zagotavljanju sredstev potrebnih za
zapiranje in sanacijo rudnika z osnutkom zakona, vam
pošiljamo v obravnavo na podalgi drugega odstavka 265.

člena, 266. člena, 267. člena in 268. člena Poslovnika
Skupščine republike Slovenije.
Predlagatelji: Franci FELTRIN, Aleksandra PRETNAR in
Zoran THALER, poslanci Skupščine republike Slovenije

Predlog za izdajo zakona o prenehanju veljavnosti raziskovanja in izkoriščanja uranove rude v Rudniku urana Žirovski
vrh, preprečevanju posledic rudarjenja in zagotavljanju sredstev potrebnih za zapiranje in sanacijo rudnika z osnutkom
zakona bodo obravnavali Družbenopolitični zbor, Zbor občin'
in Zbor združenega dela ter Zakonodajno-pravna komisija.
Obravnaval ga bo tudi Odbor za splošno gospodarske zadeve
kot matično delovno telo.

PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o prenehanju raziskovanja in izkoriščanja uranove
rude v Rudniku urana Žirovski vrh, preprečevanju posledic rudarjenja in
o zagotavljanju sredstev, potrebnih za zapiranje in sanacijo rudnika
Glede na program vlade Republike Slovenije, ki predvideva
zapiranje Rudnika urana Žirovski vrh, je potrebno sprejeti
poseben zakon o ureditvi tega vprašanja iz naslednjih razlogov:
1. da se zagotovi kvalitetna priprava, izvedba in financiranje
projekta za prenehanje proizvodnje urana v Rudniku urana
Žirovski vrh,
2. da se zagotovi priprava in izvedba programa za odpravo
posledic rudarjenja na okolje in dodatno zavarovanje okolja
ter potrebna sredstva, ob upoštvanju in doslednem izvajanju
vseh predpisov in strokovnih priporočil v zvezi s prej navedenimi deli:
odvoz hidrometalurške jalovine nazaj v rudniške rove, ki jo
je kot najprimernejšo rešitev že ugotovila »Skupina delegatov
vseh zborov skupščine za pripravo poročila o vplivih izkoriščanja Rudnika urana Žirovski vrh« iz razlogov:
- možnost erozije hidrometalurške jalovine
- problem tesnenja jalovišča na veliki strimini za preprečitev izpuhtevanja radona ter izpiranja radioelementov v vodotok in podtalno vodo,
3. da se zagotovi trajno zdravstveno varstvo delavcem rudnika z beneficirano delovno dobo,
4. da se zagotovi sredstva za pripravo tržno uspešnih nadomestnih dejavnosti, s katerimi bo na območju rudnika nadomeščena opuščen rudarska dejavnost ter potrebna sredstva
za druge načine zagotavljanja socialne varnosti delavcev.
Pri izvajanju socialnih programov je potrebno izvajati le-te
po naslednjem prioritetnem vrstnem redu:
- zaposlitev delavcev pri delih za zapiranje rudnika
- zaposlitev delavcev v nadomestnih proizvodnih dejavnostih
- zaposlitev delavcev v drugih delovnih organizacijah z ali
brez prekvalifikacije
- izplačilo odpravnin delavcem, ki bodo trajno rešili problem svoje zaposlitve (po informativnih prijavah je sedaj 140
delavcev)
- dokup let za upokojitev do 5 let
- nadomestila osebnih dohodkov za čas do dveh let za vse
tiste delavce, katerim ni možno zagotoviti socialne varnosti na
prej naveden način.
5. Glede na to, da je rudnik urana prvi in edini tovrstni
rudnik v Republiki Sloveniji, je potrebno za njegovo zapiranje
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dodatno znanje, izkušnje in sredstva, kar zahteva sprejetje
posebnega zakona.
6. Zaradi trajne degradacije okolja v občinnni Škofja Loka |e
potrebno zagotoviti rento za čas trajanja tega vpliva na okolje
ter zagotoviti zanjo sredstva v republiškem proračunu.
Rudnik urana v ustanavljanju je bil ustanovljen v letu 197°
s sklepom Skupščine ISEP, katerega pravni naslednik j®
Izvršni svet Republike Slovenije.
Pri ustanovitvi rudnika urana Občina Škofja Loka ni sodelo'
vala, zato tudi ne more prevzeti nobenih materialnih posled'c
v zvezi z odločitvijo o prenehanju njegovega obratovanja, sal
je bila cena njegove proizvodnje znana že ob ustanovitvi l"
bila 100% višja od sedaj dosežene.
Rudnik urana Žirovskik vrh je podjetje v ustanavljanju, ker
ustanovitelj ni izpolnil osnovnih pogojev za njegovo ustanov'*n
tev (dolgoročna kupoprodajna pogodba za rumeno pogačo i
polna proizvodnja).
Sprejeti moratorij na izgradnji jedrskih elektrarn v Jugosl^
viji je dodatno otežil nadaljnji razovj rudnika in njegovo ekO*
nomično poslovanje, sovlaganje Republike Hrvatske irj
izgradnjo rudnika ter odkup rumene pogače po dogovorjen
ceni.
Zapiranje rudnika je tudi prenehanje izkoriščanja rudnin®,
zato ne more biti likvidacijski postopek izveden prej, prede
se v celoti izvede proces zapiranja oz. vse aktivnosti iz proje^
tov, navedenih v 4. in 5. členu zakona. Doslej ne poznaj0
primera niti doma, niti v svetu, kjer bi bila opravljena likvid
cija rudnika pred izvedbo verificiranega projekta zapiranja
Za zapiranje rudnika je potrebno tako kot za njegovo usta
navijanje oz. obratovanje zagotoviti ustrezne kadre, opre^
in sredstva ter polno upoštevati veljavne predpise in fl
kovna priporočila, kar se lahko zagotovi le z zakonsko ure
tvljo.
..
v
Rudnik urana Žirovski vrh nima zaradi prepovedi obrato
r0
nja potrebnih sredstev, zato je nujno v republiškem p |0
čunu posebej zagotoviti tudi sredstva za čas čakanja na de' '
dokler ne bodo sprejeti programi, ki bodo urejali njeg°
prenehanje in socilani programi.
(J.
Iz prej navedenega v tej obrazložitvi izhaja obveznost ReP^
blike Slovenije, da zagotovi pripravo in izvedbo potreb^
programov in zlasti njihovo plačilo iz republiškega proraču%
Posebej pomembno je, da se zakonsko zagotovi tJ
poročevalk

spremljanje vplivov rudnika na okolje po prenehanju izkoriščanja uranove rude, zato je predviden nadzor pristojnih
inšpekcijskih služb, ki bodo o ugotovitvah poročale republiški
in občinski skupščini. Poleg tega naj bi izvajanje programa
spremljal odbor, v katerem bi imela republika tri člane, občina

Škofja Loka pa dva člana.
Zakon bo zahteval sredstva iz republiškega proračuna, njihova višina pa bo znana, ko bodo izdelani prej navedeni
programi. Predlagamo, da se zakon sprejme po skrajšanem
postopku.

OSNUTEK ZAKONA o prenehanju raziskovanja in izkoriščanja uranove rude
v Rudniku urana Žirovski vrh, preprečevanju posledic rudarjenje in o zagotavljanju
sredstev, potrebnih za zapiranje in sanacijo rudnika
1. člen
Rudnik urana Žirovski vrh v ustanavljanju (v nadaljnjem
besedilu rudnik) preneha z izkoriščanjem in raziskovanjem
uranove rude.
2. člen
Po tem zakonu pomeni prenehanje raziskovanja in izkoriščanja uranove rude:
- predpisano načrtovanje in izvedba zapiranja objektov,
- predpisano načrtovanje in izvedba trajnega zavarovanja
okolja pred posledicami izkoriščanja,
- zagotavljanje potrebnega nadzora nad zavarovanjem
okolja,
- trajno zagotavljanje zdravstvenega varstva delavcem
rudnika z benificirano delovno dobo,
- programiranje in uvedba tržno uspešnih nadomestnih
dejavnosti, s katerimi se bo nadomestila dejavnost izkoriščanja urana,
- zagotavljanje socialne varnosti delavcem, katerih delo
ne bo več potrebno in jih ne bo mogoče zaposliti v nadomestnih dejavnostih ali drugod ter,
- zagotovitev odškodnine zaradi trajne degradacije okolja
~ renta.
3. člen
Da se zagotovi celovitost izvedbe obveznosti iz 2. člena tega
Zakona se s tem zakonom urejajo obveznosti in razmerja
skupnega pomena ter zagotavljanje za to potrebnih sredstev.
4. člen
Celovitost uresničevanja ciljev in nalog iz 2. člena tega
Zakona se določi s programom, ki ga sprejme na predlog
'zvršnega sveta Republike Slovenije Skupščina Republike
Slovenije.

izvedbo prenehanja raziskovanja in izkoriščanja uranove rude
poleg strokovno neoporečne izvedbe zapiranja objektov vsebovati zlasti še:
- neoporečno prekritje jalovišča Jazbec in jalovišč P1 in
P9 tako, da nivo sevanja in jalovišč ne bo presegel 0,8 Bg/m3s
- odvoz hidrometalurške jalovine nazaj v rudniške rove in
nato prekritje ter ozelenitev jalovišča Boršt
- sanacijo ceste in bregov do jalovišča Boršt
- sanacijo začasne deponije rude
- sanacijo in kontrolo tekočih radioaktivnih oz. kemijsko
onesnaženih izpustov
- kontrolo ravni radioaktivnih podzemnih vod na področju
rudnika
- zagotovitev stalnega nadzora nad zavarovanjem okolja.
b) Pri odločanju višine rente se morajo upoštevati: dosedanja materialna in nematerialna (moralna) škoda v občini
Škofja Loka, zmanjšane možnosti razvoja vseh dejavnosti, še
posebej kmetijstva in turističnega gospodarstva, potencialne
zdravstvene ogroženosti prebivalstva ter drugih škodljivih
vplivov na naravno in bivalno okolje.
Pri uvajanju tržno uspešnih nadomestnih dejavnosti morajo
aktivno sodelovati Izvršni svet Republike Slovenije s pristojnimi upravnimi organi in drugimi institucijami (Agencija za
prestrukturiranje gospodarstva, Republiški sklad za prestrukturiranje) in Gospodarska zbornica.
Pri zagotavljanju socialnih pravic pa se mora zagotoviti:
- plačilo odpravnin,
- sredstva za dokup let in
- denarno nadomestilo za čas brezposelnosti do dveh let
s tem, da je osnova za vsa denarna nadomestila povprečje
osebnega dohodka, izplačanega za obdobje april, maj, junij
1990, revalorizirano z indeksom rasti cen na drobno.
7. člen
Program iz 5. člena tega zakona mora biti izdelan in sprejet
pred pričetkom aktivnosti za trajno prenehanje izkoriščanja,
njegovo izvajanje pa zagotavlja Izvršni svet Republike Slovenije z letnimi operativnimi plani, ki o njegovi realizaciji redno
poroča Skupščini Republike Slovenije in Skupščini občine
Škofja Loka.
Sredstva za financiranje priprave programa in njegove
izvedbe se zagotavljajo iz proračuna Republike Slovenije.

5. člen
Program iz 4. člena tega zakona vsebuje:
. 1. Rudarski projekt za izvedbo prenehanja raziskovanja in
Okoriščanja uranove rude, s posebnim poudarkom na trajnem zavarovanju okolja pred posledicami izkoriščanja ter
zagotavljanjem trajnega nadzora nad zavarovanjem okolja.
. 2. Izvajanje tržno uspešnih nadomestnih dejavnosti, s katerimi se bo na območju rudnika nadomestila opuščena dejavnost;
3. Zagotavljanje trajnega zdravstvenega varstva delavcem,
ki jim je priznana benificirana delovna doba;
4. Zagotavljanje socialne varnosti delavcem, ki jih ne bo
Mogoče zaposliti v nadomestnih dejavnostih;
5. Določitev rente Občini Škofja Loka;
6. Nosilce posameznih nalog;
Terminski plan izvajanja nalog določenih s tem členom;
8. Vire in višino sredstev za realizacijo programa.

8. člen
Izvršni svet Republike Slovenije mora zagotoviti tudi sredstva za ukrepe začasnega takojšnjega zavarovanja, da se
izključi kakršnokoli nevarnost za zdravje ali življenje ljudi,
upoštevaje tudi določila zakona o rudastvu (Ur. I. SRS, št. 17/
75), določila zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in
o posebnih varnostnih ukrepih pri uporabi jedrske energije
(Ur. I. SFRJ, št. 62/84) in določila zakona o izvajanju varstva
pred ionizirajočimi sevanji in o ukrepih za varnost jedrskih
objektov in naprav (Ur. I. SRS, št. 28/80, 32/80) ter mednarodna priporočila na tem področju.
Izvršni svet Republike Slovenije je dolžan zagotoviti sredstva za nadomestilo osebnih dohodkov delavcev za čas čakanja na delo do realizacije 4. in 5. člena.

6. člen
a) Za trajno zavarovanje okolja in za ohranitev neoporečnosti
vodotokov in virov pitne vode na območju rudnika in
Slr
šem območju Poljanske doline mora Rudarski projekt za

9. člen
Likvidacija rudnika se lahko izvede šele takrat, ko bodo
končana vsa dela, ki jih določa projekt iz 1. točke 5. člena tega
zakona.

Poročevalec
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10. člen
Izvajanje programa iz 5. člena tega zakona spremlja odbor,
v katerega imenuje Izvršni svet Republike Slovenije tri člane,
Izvršni svet Skupščine občine Škofja Loka pa dva člana.
11. člen
Neposreden nadzor nad izvajanjem programov opravljajo

pristojne inšpekcijske službe. Nadzorni organi so dolžni naj-n
manj enkrat letno poročati Skupščini Republike Slovenije i
Skupščini občine Skofja Loka
12. člen
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.

DELEGATSKE POBUDE

DRUŽBENOPOLITIČNI ZBOR
ODGOVOR
Izvršnega sveta Skupščine Republike
Slovenije, na pobudo dr. Huberta
Požarnika, delegata
v Družbenopolitičnem zboru, o določitvi
roka do katerega se morajo poveljstva
in enote JLA umakniti iz teritorija
Republike Slovenije in prenehanju
pobiranja dela prometnega davka,
namenjenega financiranju JLA
V zvezi z delegatsko pobudo dr. Huberta Požarnika, da je
potrebno določiti rok, do katerega se morajo poveljstvo in
enote JLA umakniti s teritorija Republike Slovenije in da je
treba takoj prenehati s pobiranjem dela prometnega davka,
namenjenega financiranju JLA, daje Republiški sekretariat za
ljudsko obrambo naslednji odgovor:
Na umik poveljstva in enot JLA z območja Republike Slovenije sama Republika in njeni organi neposredno ne morejo
vplivati in bo to vprašanje rešeno z ureditvijo odnosov
v bodoči jugoslovanski skupnosti.
V skladu z 10. členom in četro alinejo 11. člena ustavnega
zakona za izvedbo ustavnih amandmajev XCVI in XCVII
k ustavi Republike Slovenije na področju ljudske obrambe
(URL RS št. 35/90), bo Republika Slovenija znižala del prometnega davka namenjenega financiranju JLA in sicer za sorazmerni del, ki bo ustrezal številu nabornikov, ki niso bili in ki ne
bodo napoteni na služenje vojaškega roka v obdobju od
septembra do decembra 1990. Pri tem gre za okoli 1300
nabornikov, ki ne bodo napoteni na služenje vojaškega roka
izven 5. vojaškega območja oziroma v ustrezne centre, kar je
v skladu s stališči Skupščine Republike Slovenije o pošiljanju
nabornikov na služenje vojaškega roka izven ozemlja Republike Slovenije (URL RS št. 29 in 30/90).
Za obravnavo v Izvršnem svetu je odgovor pripravil Republiški sekretariat za ljudsko obrambo.
ODGOVOR
Republiške uprave za družbene
prihodke na pobudo Franca Jurija,
delegata v Družbenpolitičnem zboru, da
se uvedejo davčne olajšave za tiste, ki
so bili prizadeti v poplavah.
V zvezi z delegatsko pobudo, da bi se prizadetim ob poplavah kot posebna oblika materialne pomoči z ustreznim zakonom omogočile davčne oprostitve in olajšave pojasnjujemo,
da že veljavni zakon o davkih občanov predvideva možnost
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priznavanja oprostitev in olajšav za uresničevanje socialf16
politike (13. člen). Davki, ki jih ureja zakon o davkih občano^
so po zakonu o financiranju splošnih družbenih potreb doli"'
dek občine razen davka od osebnih dohodkov delavcev, ki i°
tudi vir republike in davka na dediščine in darila ter davka 0"
skupnega dohodka občanov, ki sta dohodek republike. Žara"0
navedene ureditve zakon o davkih občanov pooblaš '
občine, da lahko predpišejo poleg trajnih tudi začasne opr<^
stitve glede davkov, ki so po navedenem zakonu njen d°
ihodek.
Dano pobudo bodo lahko občinske skupščine upošteva1
pri davkih, ki so njihov dohodek.
:
Poleg navedenega zakona v 259. členu pooblašča izvrs11
svet občinske skupščine, da v primerih, ko bi se z izterjaj
davčnih dolgov spravilo v nevarnost nujno preživljanje zav®
zanca in njegovih družinskih članov na obrazloženi predi''davčnega organa v celoti ali deloma odpiše davčni d°Z
Navedena zakonska določba bo omogočala odpise davčne^
dolga za vse tiste zavezance, ki so bili ob poplavah prizad®
v takem obsegu, da ne bi brez nevarnosti za svoje preživljaj
in preživljanje družinskih članov mogli poravnati davčnih 0
veznosti.
STALIŠČE
Izvršnega sveta Skupščine Republike
Slovenije do pobude dr. Stanka
Buserja, delegata v Družbenopolitične'11
zboru, za ustanovitev strokovne
komisije, ki naj pripravi ponovno
strokovno oceno seizmotektonskih in
seizmičnih parametrov na območju N*
Krško
^
Do ponovne pobude gospoda dr. Stanka Buserja, deleg"1
Družbenopolitičnega zbora Skupščine Republike Sloven' -!,
da naj se opravi ponovna strokovna ocena seizmotektons (
in seizmičnih parametrov na območju jedrske elektra .
Krško, daje Izvršni svet Skupščine Republike Slove^,
naslednje stališče: pobuda dr. Stanka Buserja za ustano^1
strokovne komisije se sprejme.
Obrazložitev:
^
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije pristaja .
pobudo, čeprav ni običaj, da se na podlagi izraženega ^ j
nja, da nek postopek ni bil izvršen s sodelovanjem " .i
možnih strokovnih inštitucij in strokovnjakov, zavrača P° Oo
strokovne ocene in po več letih zahteva ponovno preve .
Predlagana strokovna komisija naj deluje v okviru že
vane Komisije Skupščine Republike Slovenije za prouC ^
okoliščin izgradnje jedrske elektrarne Krško in posledic j
nega delovanja. Menimo pa, da je gradivo Republiške up '< J
za jedrsko varnost lahko dobra osnova za obravnavo
vprašanja v Komisiji.
j
Za obravnavo v Izvršnem svetu je stališče pripravil ^
bliški sekretariat za energetiko.
poročeV^1

ODGOVOR
Izvršnega Sveta Skupščine Republike
Slovenije na pobudo dr. Huberta
Požarnika, delegata
v Družbenopolitičnem zboru, naj
republiški organi nemudoma pripravijo
pregled posledic, ki bi nastale za
Republiko Slovenijo v primeru
odcepitve
Pobuda dr. Huberta Požarnika z dne 4. 10. 1990 se glasi:
»Republiški organi naj nemudoma pripravijo pregled posledic, ki nastanejo za Republiko Slovenijo v primeru odcepitve«
Odgovor:
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije bo do konca
novembra 1990 ocenil vse posledice odcepitve iz Jugoslavije
iz ekonomskega, vojaško obrambnega in mednarodnega političnega vidika.
Za obravnavo v Izvršnem svetu je odgovor pripravil Republiški sekretariat za družbeno planiranje.
ODGOVOR
Izvršnega sveta Skupščine Republike
Slovenije na pobudo dr. Huberta
Požarnika, delegata
v Družbenopolitičnem zboru, za
takojšen sprejem zakona
o državljanstvu Republike Slovenije
V zvezi z delegatsko pobudo dr. Huberta POŽARNIKA, ki se
nanaša na čimprejšnji sprejem Zakona o državljanstvu Republike Slovenije sporočamo, da je Republiški sekretariat za
notranje zadeve delovno besedilo Zakona o državljanstvu
Republike Slovenije že pripravil, vendar pa bo osnutek
zakona v skladu s sklepi s seje Izvršnega sveta Republike
Slovenije z dne 11. 10. 1990 posredoval v zakonodajni postopek po sprejemu Ustave. Pred tem bodo delovno besedilo
v preliminarnem postopku obravnavala pristojna telesa Izvršnega sveta, saj je za mnoge, v delovnem besedilu predvidene
variantne rešitve, treba sprejeti politična izhodišča
V zvezi s pobudo dr. Huberta POŽARNIKA o izvedbi plebiscita, vezanega na državljanstvo Republike Slovenije, poudarjamo, da plebiscita ni možno izvesti brez centralne evidence
o republiškem državljanstvu. Kot smo opozorili že na zadnji
seji Izvršnega sveta, je za vzpostavitev te evidence nujno
potrebno zagotoviti sredstva za dodatno računalniško
opremo in dodatne kadre.
Za obravnavo v Izvršnem svetu je odgovor pripravil Republiški sekretariat za notranje zadeve.
STALIŠČE
Republiškega sekretariata za varstvo
okolja in urejanje prostora do pobude
Marjana Podobnika, delegata
v Družbenopolitičnem zboru, v zvezi
z razprodajo družbenih stanovanj.
G. Marjan Podobnik v svoji pobudi ugotavlja, da poteka
intenziven proces razprodaje družbenih stanovanj (npr. GP
Grosuplje, Iskra Elektrooptika, Dekorativna, Izolirka, Jata)
pod zelo vprašljivimi pogoji (npr.: 1% polog, ostalo v 20 letih)
in vsled tega predlaga, da se zakon o pogojih za prodajo
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stanovanjskih hiš in stanovanj v družbeni lastnini (Uradni list
SRS, št. 28/86, 46/88) spremeni tako, da bi spet začel veljati
z zadnjo novelo črtan 3. člen tega zakona (Uradni list SRS, št
46/88), po katerem je kupec dolžan kupnino plačati v celoti
najpozneje v 30 dneh, ko javni pravobranilec potrdi pogodbo,
sicer se šteje pogodba za razdrto po samem zakonu. To
določilo naj se dopolni z določbo, da je SDK ali drug pristojen
organ dolžan nadzorovati izvajanje te določbe.
V zakonu je tudi treba določiti, za kakšen namen lahko
pravna oseba uporabi kupnino za prodano stanovanje ter
opredeli nadzor glede izvajanja te določbe.
Republiški sekretariat za varstvo okolja in urejanje prostora, je pripravil predlog za izdajo stanovanjskega zakona
s tezami, s katerimi naj bi se celotno stanovajsko področje
normativno na novo uredilo. Na področju prodaje stanovanj
in stanovanjskih hiš predlog za izdajo stanovanjskega zakona
predvideva, da bi bil s sprejetjem stanovanjskega zakona
zakon o pogojih za prodajo stanovanjskih hiš in stanovanj,
v družbeni lastnini (Uradni list SRS, št. 38/86 in 46/88), razveljavljen.
Po predlogu za izdajo stanovanjskega zakona se namreč
rešuje tudi vprašanje lastninjenja v družbeni lastnini.
S tem v zvezi predlog za izdajo stanovanjskega zakona na
področju lastninjenja stanovanjskega sklada, ki je v družbeni
lastnini, gre za cca 225.000 družbenih stanovanj, določa, da
pravne osebe, ki imajo pravico uporabe na stanovanjih in
stanovanjskih hišah, občine in republika pa postanejo lastniki
stanovanj, postanejo z dnem uveljavitve zakona lastniki teh
stanovanj in stanovanjskih hiš na katerih so imele pravico
uporabe delovne skupnosti državnih organov, kakor tudi stanovanj in stanovanjskih hiš, namenjenih nosilcem družbenih
funkcij.
Občina postane lastnik tudi celotnega stanovanjskega
sklada, pridobljenega s sredstvi solidarnosti na področju stanovanjskega gospodarstva ter stanovanjskega sklada splošnega ljudskega premoženja,.
Za zagotavljanje enakopravnosti občanov pri odkupu družbenih stanovanj naj bi zakon določil tudi pogoje, pod katerimi
naj bi se prodajala stanovanja v družbeni lastnini bivšim
imetnikom stanovanjske pravice in sicer zgolj na njihovo
zahtevo, z njihovo privolitvijo pa tudi drugim uporabnikom
stanovanja.
Na tem področju predlog za izdajo stanovanjskega zakona
sledi osnutku zakona o privatizaciji, saj uvaja 30% popust pri
nakupu, 20% polog v roku 60 dni po sklenitvi pogodbe, za
preostanek kupnine pa naj bi veljal odplačilni rok 10 let, pri
čemer pa mora anuiteta ohranjati realno vrednost. Za določitev vrednosti stanovanj naj bi se uporabljala korigirana revalorizirana vrednost stanovanj in stanovanjskih hiš, ki jo določi
republiški upravni organ, pristojen za stanovanjske zadeve
Na omenjeni način bi bil pretežni večini imetnikov stanovanjske pravice omogočen odkup stanovanja v katerem živi.
Imetniki stanovanjske pravice oz. uporabniki bodo lahko uveljavljali pravico do nakupa stanovanja v roku dveh let po
uveljavitvi zakona. Ocenjujemo, da bi na ta način bila zbrana
znatna sredstva, ki bodo omogočala izvedbo nacionalnega
programa na stanovanjskem področju.
Predlog za izdajo stanovanjskega zakona tudi določa, da se
stanovanj in stanovanjskih hiš splošnega ljudskega premoženja, ki so bila hišnim lastnikom odvzeta z nacionalizacijo ali
zaplembo, ne sme odprodati do sprejema posebnih predpisov.
Republiški sekretariat za varstvo okolja in urejanje prostora
vsled navedenega meni, da ohranjanje določb zakona o pogojih za prodajo stanovanjskih hiš in stanovanj v družbeni lastnini, ki naj varuje dosedanjo družbeno lastnino na tem
področju, v pogojih enakopravnosti vseh lastninskih oblik,
brez omejevanja obsega lastnine, ni sprejemljiva rešitev, pač
pa naj se s celovito spremembo stanovanjske zakonodaje
razreši vprašanje lastninjenja stanovanj v družbeni lastnini.
V zvezi s porabo sredstev, pridobljenih z odprodajo družbenih stanovanj po sedanjih predpisih, naj poudarimo, da
porabo sredstev urejajo finančni predpisi, ki ne dopuščajo
prenosa sredstev, pridobljenih s prodajo v poslovni sklad.
Predvideni koncept lastninjenja stanovanj v družbeni lastnini je podprl tudi Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije
v okviru razprave o predlogu za izdajo stanovanjskega zakona
s tezami in ga posredoval v obravnavo Skupščini Republike
Slovenije.
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ZBOR OBČIN
STALISCE
Izvršnega sveta Skupščine Republike
Slovenije, do pobude Zvonka
Ivanušiča, delegata v Zboru občin,
v zvezi z zaščito reke Kolpe
Zvonko Ivanušič v delegatski pobudi ugotavlja, da je reka
Kolpa še vedno ena izmed najbolj čistih evropskih rek z zelo
velikimi neizkoriščenimi turističnimi kapacitetami, vendar
čistost reke pada, razvitost območja ob Kolpi pa se relativno
v odnosu do povprečja Slovenije, niža in s tem v zvezi podaja
naslednje pobude:
1. da Izvršni svet Republike Slovenije poda pobudo Republiki Hrvaški za ukrepe v smeri ekološke zaščite reke Kolpe,
2. da se v smeri ohranjanja in razvoja domače obrti za
stalno oprosti plačevanje davkov in nekaterih prispevkov za
proizvajalce domače obrti (zadruge, javna podjetja),
3. da se postopki in pogoji za izgradnjo in delovanje malih
HE na reki Kolpi in vodotokih poenostavijo,
4. da se opredelijo davčne in kreditne olajšave za vlaganja
v infrastrukturo, turizem (tudi kmečki), energetiko in v ekološko čiste proizvodne enote, ki so kompatibilne s turizmom,
5. da se v obkolpiu prepove investiranje v ekološko nečiste
proizvodne enote.
Stališče do delegatske pobude je naslednje:
Ad. 1. Območje ob Kolpi je v prostorskih sestavinah dolgoročnega plana Republike Slovenije in planskih dokumentih
občin Kočevje, Črnomelj in Metlika prednostno namenjeno za
razvoj turizma, hkrati pa je del območja z vidika varstva
naravne in kulturne dediščine predviden za zaščito kot regijski park, del vodotoka pa je predviden za zaščito kot naravni
spomenik.
Glede na navedene planske obveznosti se aktivnosti glede
izrabe prostora ob Kolpi kot tudi problematika zaščite povodja reke Kolpe rešuje na medrepubliškem nivoju že nekaj let
v okviru v ta namen ustanovljenih strokovnih komisij. Reka
Kolpa je mejna reka in so zato vsi posegi v prostor odvisni od
medrepubliških dogovorov.
Zaradi zahteve po kompleksni rešitvi vode porečja Kolpe in
s tem povezanega urejanja prostora so zainteresirani nosilci
razvoja v Republiki Hrvaški, na podlagi predhodnih skupnih
dogovorov s predstavniki Republike Slovenije pristopili
k izdelavi študije Kompleksno urejanje povodja Kolpe in jo
leta 1989 predložili Republiki Sloveniji v oceno.
Stališče Republike Slovenije glede te študije je v tem trenutku odklonilno, predvsem glede predlagane izgradnje
verige HE na reki Kolpi, ker so te rešitve v nasprotju z usmeritvami iz dolgoročnega plana Republike Slovenije, ki predvideva razglasitev reke Kolpe za naravni spomenik.
Na podlagi ciljev, ki so zastavljeni v planskih dokumentih
Republike Slovenije je v izdelavi projekt o možnostih razvoja
turizma na območju slovenskega obkolpja, ki ga izdeluje
Urbanistični inštitut Slovenije, v končni fazi izdelave pa so
tudi vodnogospodarske osnove povodja reke Kolpe, ki jih
izdeluje Vodnogospodarski inštitut Slovenije, ki pa bodo
podale strokovno osnovo in temeljno izhodišče za izdelavo
kompleksnih rešitev prostorske ureditve širšega območja ob
reki Kolpi na območju Republike Slovenije,
Na podlagi teh dokumentov bo Republika Slovenija oblikovala koncept razvojnih možnosti tega mejnega prostora.
Z ozirom na dejstvo, da sosednji republiki računata na
različne, tudi izključujoče razvojne projekte na prizadetem
območju, bomo z izdelavo navedenih študij poskušali z Republiko Hrvatsko doseči čimvečjo usklajenost pogledov za
dokončno ustrezno rešitev mejnega območja ob Kolpi.
Ad. 2. in 4.
V procesu vzpostavitve pluralne lastninske strukture
našega gospodarstva in s tem povezanega hitrejšega prestrukturiranja je ena izmed glavnih nalog tudi reforma davčnega sistema oz. prilagoditev tega sistema ureditvam v tržnih
gospodarstvih.
V tem okviru pripravljamo več zakonskih ureditev, ki naj bi
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stopile v veljavo z naslednjim letom. Pri tem bo kot prvo
izhodišče upoštevana integracija dosedanjih prispevkov
v davčne oblike, kot prispevki bodo ostali le prispevki za
socialno varnost. Temeljni davčni obliki bosta postali obdavčitev dohodkov fizičnih oseb in obdavčitev dobička pravnih
oseb Kot del davčnega sistema bodo predlagane tudi ureditve, ki se bodo nanašale na pospeševanja gospodarskega
razvoja.
V tem kontekstu bodo zajete tudi posamezne dejavnosti, ki
se bodo obravnavale prioritetno. Sredstva v te namene bo
treba zagotavljati preko proračuna družbenopolitičnih skupnosti v okviru sredstev za intervencije v gospodarstvu. V tem
smislu bo možno oblikovati tudi sredstva za regresiranje
oziroma benificiranje obrestnih mer in druge ukrepe.
Glede vprašanja oprostitve plačevanja davkov v Republiški
sekretariat za turizem in gostinstvo vsem Izvršnim svetom
občin v Sloveniji podal priporočilo, da se za izvajanje domače
obrti, ki ima pomen za razvoj turizma in drugih turističnih
uslug priznajo ustrezne davčne olajšave oz. v določenih primerih tudi oprostitve teh.
Glede vprašanja razvoja turizma na območju Kolpe pa
glede na razvojne usmeritve ne bodo dovoljeni večji posegi
v prostor, gradnja večjih objektov in dr., ker je omenjeno
območje predvideno kot območje rekreativnega turizma oz.
nudenje manjših turističnih uslug.
Ad. 3. V zvezi s pobudo za reševanje problema izgradnje
malih HE na Kolpi poudarjamo, da bodo v okviru kompleksne
študije o celoviti ekološki in prostorski ureditvi povodja reke
Kolpe, na podlagi strokovnih presoj, podane tudi možne lokacije in usmeritve glede gradnje malih HE. Glede predloga
delegata za poenostavitev postopkov in pogojev gradnje
malih HE oz. pridobivanja ustreznih soglasij za gradnjo teti
poudarjamo, da načeloma že sedaj ni formalnih zadržkov za
gradnjo malih HE, vendar iz ekološko-varstvenih vidikov tudi
take posege v okolje moramo obravnavati zakonito in na
podlagi vseh potrebnih strokovnih presoj glede na sprejemlji"
vost prizadetega okolja ter glede na oceno eventualnih posledic v okolju.
Ad. 5. Predlog delegata, da se v obkolpju prepove investiranje v ekološko nečiste proizvodne enote v celoti podpiramo
Problematiko onesnaževanja okolja glede novih posegov
v prostor ali biotop nasploh bo reševal zakon o varstvu okolja,
ki se pripravlja in predvideva za vsak načrtovan poseg v okolje, ki lahko vpliva na okolje, obvezno izdelavo celovite presoje vplivov na okolje, ki naj bi bil osnova za začetek postopka
pridobivanja vseh potrebnih dovoljenj za gradnjo.
Za obravnavo v Izvršnem svetu je odgovor pripravil Republiški sekretariat za varstvo okolja in urejanje prostora.
MNENJE
Izvršnega sveta Skupščine Republike
Slovenije o pobudi Skupščine občine
Koper za spremembo zakona
o političnem združevanju
Skupščina občine Koper je podala pobudo za sprememb0
zakona o političnem združevanju (Uradni list SRS, št. 42/89 ire
Uradni list Republike Slovenije, št. 35/90) v tem smislu, da s
za delitev sredstev za delovanje političnih organizacij iz prof3'
čuna občin upošteva tudi kriterij zastopanosti političnih org®'
nizacij v zboru združenega dela in zboru krajevnih skupnos'
in ne le v družbenopolitičnem zboru.
Po prvem odstavku 21. člena zakona o političnem združena
nju so politične organizacije upravičene do proračunski
sredstev sorazmerno številu delegatov, ki jih imajo v družb®'
nopolitičnem zboru skupščine družbenopolitične skupno?';
Uporabo takšnega kriterija narekuje vloga političnih orga^
zacij v našem volilnem sistemu, v katerem te organizac1!
neposredno določajo kandidate za družbenopolitični zb°.
Politične organizacije imajo takšno vlogo zaradi strukt^
skupščine, ki jo določa 173. člen ustave Republike SlovemJ '
in proporcionalnega sistema delitve mandatov v družbenop®
litičnem zboru, ki ga določa zakon o volitvah v skupšč'"
(Uradni list SRS, št. 42/89 in Uradni list Republike SlovenUn .
št. 5/90 in 10/90). Po drugem odstavku 41. člena tega zako
poročevalk Do

namreč politične organizacije, ki so kot take registrirane po
zakonu o političnem združevanju, neposredno določajo kandidate za družbenopolitični zbor in sicer v obliki list kandidatov. Pri volitvah v zbor združenega dela in zbor krajevnih
skupnosti politične organizacije nimajo take vloge, marveč
lahko nastopajo le kot predlagateljice kandidatov, kandidate
Pa določajo volilci na zborih volilcev ali s podpisovanjem.
Glede na to po mnenju Izvršnega sveta Skupščine Republike
Slovenije ni mogoče spremeniti zakona o političnem združevanju v smislu pobude Skupščine občine Koper.
- Za obravnavo v Izvršnem svetu Skupščine Republike
Slovenije je mnenje pripravil Republiški sekretariat za zakonodajo.
Mnenje
Izvršnega Sveta Skuščine Republike
Slovenije o pobudi Skupščine občine
Žalec za preimenovanje krajev
Slovenije v prvotna stara imena
Skupščina občine Žalec je podala pobudo za preimenovanje krajev Slovenije v prvotna stara imena. Mnenje do pobude
ie naslednje:
, O preimenovanjih naselij odloča po Zakonu o imenovanju
'n evidentiranju naselij, ulic in stavb (Ur. I. SRS, št. 5/80, 42/86)
°bčinska
skupščina po postopku, ki ga predpisuje Pravilnik
0
določanju imen naselij in ulic ter o označevanju naselij, ulic
ir
> stavb (Ur. I. SRS, št. 11/80). Področje imenovanj naselij je
°Predeljeno v geodetski zakonodaji zaradi povezanosti z evidencama
ROTE in EHIŠ, ki vsebujeta podatek o teritorialnih
e
notah in hišnih številkah ter se vodita v kartografski in
r
ačunalniški obliki. Postopek je zasnovan demokratično od
Pobude delovnih ljudi in občanov za spremembo, obravnave
v
krajevnih skupnostih, do odločitve v občinski skupščini.
Pristojnost, odgovornost in vse posledice, ki sledijo predložni, so odvisne od odločitve vseh treh zborov občinske
s
j nkupščine, ki sprejemajo ustrezne odloke o preimenovanjih
aselij. Zaradi specifičnosti posameznih območij, zgodovinskega,
etnografskega, kulturnega, turističnega ali drugega
v
'dika, ki je prevladujoči dejavnik pri pripravi predloga za
s
Premembo imena naselja, je v citiranem zakonu dana prav
'ca in dolžnost občinski skupščini, da presodi pozitivne in
Negativne
učinke predlaganih sprememb ter na podlagi le-teh
s
Prejme ustrezno odločitev. Zakon ne predvideva neposrednega sodelovanja republiških organov in organizacij.
Vsaka sprememba veljavnih imen naselij ima tudi več posledic,
ki jih je potrebno enakovredno ovrednotiti. Poleg zahtevn
°sti postopka je potrebno opozoriti na dejstvo, da sestavljajo
°bmočja naselij tiste zaključene celote, v okviru katerih se
®notno ureja oštevilčba stavb v naseljih. Preimenovanja nase'i r povzročijo spremembe v evidencah ROTE in EHIŠ ter
ačunalniško vodenih bazah podatkov skupnih registrov
družbenopolitičnih skupnosti na občinah in Zavodu Republike Slovenije za statistiko (prebivalstvo, Organizacije in
^Upnosti,
prostorske enote, obratovalnice). Nova imena
n
aselij pomenijo spremembo naslova prebivalstva, organizain skupnosti ter obratovalnic na obravnavanih območjih,
^aslovi se vodijo v mnogih osebnih dokumentih in listinah,
aznih evidencah in registrih tako na ravni občine kot repuP''ke (matični urad, vojaške evidence, zemljiški kataster, zem'!®ka
knjiga, zdravstvo, pokojninsko ali invalidsko zavarovale. stanovanjsko gospodarstvo, komunalno gospodarstvo,
' ■r•)■ Spremembe naslovov povzročajo tudi materialne stroške
' u°kovnim organizacijam in organom kot družbenopolitični
* Pnosti in občanom.
^ V nekaterih občinah so bile v povezavi z vodenjem evidenc
°TE in EHIŠ ter imenovanjem naselij in ulic že ustanovljene
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Komisije za imenovanja pri občinskih izvršnih svetih. Komisije
delujejo v sestavi: zgodovinar, slavist, predstavnik občinskega geodetskega organa, geograf, predstavnik političnih
združenj, ...Dajejo mnenja o imenih novih ulic, naselij, krajevnih skupnosti in drugih teritorialnih enot, zato priporočamo, da se ustanove v vseh občinah in skupno obravnavajo
nove predloge in pobude za spremembe pri imenovanjih.
V Sloveniji deluje pri Republiški geodetski upravi Komisija
za standardizacijo zemljepisnih imen, ki ocenjuje pravilnost
oziroma promernost zemljepisnih imen, vendar le-ta nima
pristojnosti za poseganje v pristojnosti občine.
Pobudo za preimenovanje naselij v prvotna stara imena
podpiramo, vendar menimo, da je izvedba postopka z upoštevanjem vseh posledic in materialnih stroškov v skladu z določili in predpisi v pristojnosti občin, ki se morajo ob presoji
objektivnih dejstev neposredo odločati o izvedbi predlaganih
sprememb.
Hkrati vas obveščamo, da bo Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije v kratkem posredoval občinam priporočila
o spremembah imen naselij in ulic, ki jih je že pripravila
Komisija Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije za
standardizacijo zemljepisnih imen.
Za obravnavo v Izvršnem svetu Skupščine Republike Slovenije je mnenje pripravila Republiška geodetska uprava.
MNENJE
Izvršnega sveta Skupščine Republike
Slovenije, o pobudi Vitomira Grosa,
delegata v Zboru občin, da predstavniki
Republike Slovenije prenehajo
sodelovati v organih Skupščine SFRJ.
Vitomir Gros je dal pobudo, da Skupščina Republike Slovenije sprejme sklep, da predstavniki Republike Slovenije prenehajo sodelovati v organih Skupščine SFRJ. Delegat ugotavlja, da je glede na sprejetje zadnjih zaščitnih zakonskih ukrepov v Skupščini Republike Srbije postala nemogoča kakršnakoli skupna jugoslovanska ekonomska politika, še posebej
prizadevanja za reformo gospodarskega sistema. Poudarja,
da ne gre le za dejansko formiranje ločenega tržišča Republike Srbije, čemur po njegovem mnenju ne moremo nasprotovati, marveč za uvedbo izrazito protekcionističnega
sistema, naperjenega zoper republiki Slovenijo in Hrvatsko.
Meni, da je sedaj nedvomno nastopila situacija, ko je nadaljnje sodelovanje slovenskih predstavnikov v zveznih organih
postalo nemogoče in celo škodljivo.
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije meni, da
pobude ne kaže sprejeti. Ne strinia se z mnenjem delegata, da
ne moremo nasprotovati enostranskim ukrepom Skupščine
Republike Srbije, s katerimi se ustvarja ločen trg Republike
Srbije in razbija enotni jugoslovanski trg v škodo gospodarstev drugih republik, ki za sedaj še sestavljajo jugoslovansko
federacijo. Izvršni svet meni, da akti skupščine Republike
Srbije, na katere se delegat v utemeljitvi svoje pobude sklicuje, ne morejo biti razlog za odločitev Skupščine Republike
Slovenije, da se njena delegacija v Zboru republik in pokrajin
in delegati iz Republike Slovenije v Zveznem zboru Skupščine
SFRJ odslej ne udeležujejo več dela zborov Skupščine SFRJ
in njunih delovnih teles. Njihovo nadaljnje sodelovanje v delu
zborov Skupščine SFRJ in njunih delovnih teles je po mnenju
Izvršnega sveta zaenkrat še koristo in utemeljeno.
Ob tem Izvršni svet še meni, da so še vedno aktualna
stališča in sklepi, ki jih je o tej zadevi sprejela Skupščina
republike Slovenije.
Za obravnavo v Izvršnem svetu je mnenje pripravil Republiški sekretariat za zakonodajo.
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DRUŽBENOPOLITIČNI ZBOR
O lastninjenju
SKUPINA DELEGATOV Družbenopolitičnega zbora, Združenega zbora in Zbora občin
je na seji zborov Skupščine
Republike Slovenije dne 27. 9.
1990 predlagala:
1) »Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije naj do naslednje seje poda analizo dosedanjih procesov in pojavov
lastninjenja po času, pravnem temelju, znanih oblikah,
obsegu in vrednosti.
2) Do naslednje seje naj Izvršni svet pripravi predlog za izdajo zakona o lastninjenju
s tezami.
3) Do naslednje seje naj Izvršni svet pripravi predlog za izdajo posebnega zakona oziroma zakona o lastninjenju na
področju:
- gozdov
- kmetijskih zemljišč
- zadružništva ter
- kmetijsko predelovalne industrije in trgovine.
4) Na naslednje seje zborov
Skupščine naj se uvrstijo gornje točke dnevnega reda.«
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije jim odgovarja:
Ad 1)
Izvršni svet trenutno še nima
ustreznih podatkov, da bi lahko pripravil analizo dosedanjih
procesov in pojavov lastninjenja po času, pravnem temelju,
znanih oblikah, obsegu in
vrednosti.
Ad 2)
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije je na svoji seji
določil besedilo predloga za
izdajo zakona o privatizaciji

podjetij z osnutkom zakona,
predloga za izdajo zakona
o Agenciji Republike Slovenije
za privatizacijo z osnutkom zakona in predloge za izdajo zakona o Skladu Republike Slovenije za razvoj z osnutkom zakona 18. oktobra 1990. Predvidoma jih bo Skupščina Republike Slovenije obravnavala na
zasedanju zborov 20. in 21. novembra 1990.
Ad 3)
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije pripravlja predloge predpisov, v katerih bo
urejeno lastninjenje gozdov in
kmetijskih zemljišč. Lastninjenje v zadružništvu bo urejeno
z zakonom o zadrugah, katerega besedilo osnutka je Izvršni
svet Skupščine Republike Slovenije določil na seji 18/101990 in ga poslal Skupščini
Republike Slovenije v obravnavo za zbore 14/11-1990. Če
lastninjenje družbene lastnine,
kmetijsko predelovalne industrije in trgovine ne bo urejeno
z zakonom o privatizaciji podjetij, bo to urejeno v posebnem zakonu. V posebni informaciji pa bo Izvršni svet
Skupščine Republike Slovenije predstavil tudi načine in roke za ureditev lastninjenja
družbene lastnine na drugih
področjih. Nikakor pa vseh teh
rešitev ni možno pripraviti do
naslednje seje zborov Skupščine Republike Slovenije.
Za obravnavo v Izvršnem
svetu je odgovor pripravil Republiški sekretariat za industrijo in gradbeništvo, v sodelovanju z Republiškim sekretariatom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Ali bodo vojaki premeščeni na služenje
vojaškega roka v 5. armadno območje?
Republiški sekretariat za
ljudsko obrambo je prejel pismo METKE MENCIN, v imenu poslanskega kluba ZSMS
- Liberalne stranke. V njem
delegatka navaja, da se na
njihov klub obračajo občani in
občanke z vprašanji o možnostih, da se vojaške obveznike,
ki trenutno služijo vojaški rok
zunaj 5. armadnega območja,
42

premesti na to območje. Priloženi sta tudi fotokopiji anonimnega pisma ter izvlečka iz
pisma občana. Poleg osebnih
mnenj je v pismu naveden tudi očitek, da je Republiški sekretar za ljudsko obrambo
javno izjavljal o zaščiti septembrskih nabornikov in da
na njih ne bodo izvajane prav
nobene sankcije Zveznega

sekretariata
za
ljudsko
obrambo.
Na vprašanja je Republiški sekretariat za ljudsko obrambo
pripravil sledeči odgovor: Za
vse vojake napotene v JLA (tudi po septembru 1990) ni zakonskih možnosti, da bi bili
premeščeni na 5. V. O. Premestitev vojakov je v izključni pristojnosti komandantov vojaških enot na ustreznem nivoju,
načelnika Generalštaba oboroženih sil, oziroma načelnika
III. uprave Generalštaba oboroženih sil (Navodilo za nabor
in napotitev JLA v miru V. poglavje točke 98, 99, 100 in 103;
osnova je Zakon o vojaški obvezi, Ur. list SFRJ, št. 64/85).
Individualno premeščanje vojakov lahko ukaže načelnik III.
uprave Generalštaba oboroženih sil ali komandant vojaške
enote oziroma oblasti v mejah
svojih pristojnosti, če za premestitev (prošnja za premestitev) obstojijo predpisani razlogi.
Načelno velja, da se okrog
8% vojakov iz centrov za usposabljanje (ki so izven republi-

ke), po končanem usposabll
nju premesti v matično rep
bliko.
. ,
Republiški sekretar za lju,
sko obrambo Janez Janša
mogel dati nikakršnih e
glede posebne zaščite sep< }
berskih nabornikov in izv3)
nja pritiska nanje, ki bi se ^„
ko razumela kot pavšalna '
tervencija Republiškega sek'1
tariata za ljudsko obrafl ",
glede neustreznega ravnaj
s slovenskimi naborniki. *
glede tega Republiški sekt®
riat za ljudsko obrambo n'
potrebnih pristojnosti.
.
Morebitno maltretiranje
kov v enotah JLA ali izvaja'
sankcij, pritiskov nad ni',
kot je navedeno v pismu
na, je možno reševati le in"'
dualno in konkretno. V ta K0
primeru in ob predloženin
kumentaciji, opisanem i (
gumentiranem problemu v
ka, večih vojakov ali pona '
jočih se težav, je pomoč
bliškega sekretariata za 'L
sko obrambo ne samo oblJj\
temveč dolžnost, če odp.
vsi predhodni ustrezni n'
ukrepanja.

Nekaj perečih vprašanj s področja
kmetijstva
JANKO HALB, delegat
v Družbenopolitičnem zboru,
je zastavil pet delegatskih
vprašanj, na katera mu Izvršni svet Skupščine Republike
Slovenije odgovarja:
1.
Regresiranje cene diezelskega goriva za kmetijsko proizvodnjo je bilo ukinjeno
z uredbo o odpravi stopenj temeljnega prometnega davka
od prometa naftnih derivatov
(Uradni list SFRJ, št. 55/90). Na
podlagi tega je Izvršni svet
Skupščine Republike Slovenije s sklepom o izvajanju zakona o povračilu za ceste ob ceni
naftnih derivatov (Uradni list
SRS, št. 23/89 in 38/89) izenačil
ceno pogonskih goriv za vse
uporabnike. Če bi hotel Izvršni
svet Skupščine Republike Slovenije oprostiti kmeta plačila
tega povračila za dela s kmetijskimi stroji, bi bilo treba spremeniti zakon o cestah. Zato se
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije na seji, 24/101990 ni odločil za oprostitev
plačila tega povračila, temveč

je sprejel sklep, da se del5 .
stev, zbranih iz povračili
ceste,
v
skupni v. i
60.000.000,00 din name"'j
regresiranje cene pogons
;
goriva iz programa pospe®0;
nja proizvodnje hrane, in ^
november in december j
Ta sklep se uresničuje, .
smo dobili obvestilo Zve* <
izvršnega sveta, da se cen
gonskih goriv ponovno0, j
minja in da bo hkrati P ]ajS
rešeno tudi vprašanje °L|
za kmetijstvo. Ker odloka ,
nega izvršnega sveta, k' i
to problematiko, nimaf^^i
moremo dokončno po\* f
ali bomo regresirali cen r)
gonskega goriva po
publiškega izvršnega sV®
pa bodo oprostitve veljaj
odloku oziroma uredbi j
nega izvršnega sveta. K/
Zvezni izvršni svet to vP'ep1
zadovoljivo rešil, se sk' J
publiškega izvršnega sv
0
bo uresničil, temveč ga J
vršni svet Skupščine
ke Slovenije razveljavil
2
'
■ P
Izvršni svet Skupščine

poro>če**

blike Slovenije je seznanjen
s problematiko odkupa živine
v Sloveniji. Predsednik Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije je 10/9-1990 sklical sestanek z direktorji klavnopredelovalnih organizacij,
na katerem je bil dosežen dogovor, da se z 10/9-1990 povečajo odkupne cene goveje živine na 25 din za kilogram žive
teže. S tem je bilo vzpostavljeno ustrezno razmerje med ceno mleka in ceno mesa, to je
1 : 6,5, ki zagotavlja enakovredni ekonomski interes za
eno ali drugo proizvodnjo. Zaradi intervencijskega uvoza živine in mesa po nižjih cenah,
kot znašajo dejanski stroški
prireje, je v Sloveniji nastal
problem, saj klavnopredelovalne organizacije nočejo več odkupovati domače živine. Da bi
ta problem rešili, je Izvršni svet
Skupščine Republike Slovenije pripravil zakon o dajatvah
pri nakupu živine, mesa, mesnih izdelkov, mleka in mlečnih
izdelkov, ki ga obravnavajo
zbori Skupščine Republike
Slovenije na zasedanju 25. in
30/10-1990. Za kratkoročno rešitev te problematike do sprejema navedenega zakona pa je
izvršni svet Skupščine Republike Slovenije na seji 18/101990 sprejel sklep, da se za
nadomestilo razlike med dejansko odkupno ceno živine in
Po posebnih merilih ugotovljeno dejansko ceno zagotovijo
Sredstva na račun sredstev za
Pospeševanje proizvodnje hrane in blagovne rezerve za leto
1
991. Ta razlika v ceni znaša
3v din za kilogram žive teže goeje živine.
3.
Predstavniki Republiškega
sekretariata za kmetijstvo,
gozdarstvo
in prehrano, Repub|
iškega sekretariata za tržišče
'n splošne gospodarske zadele,
Zadružne zveze Slovenije,
Se
kcije za agroživilstvo pri Gospodarski zbornici Slovenije,
*'tne skupnosti Slovenije ter
podjetja za blagovne rezerve
Slovenije so 26/9-1990 ob pre9'edu ursničitve odkupa pšenice letine 1990 skupno ugotovi!'•
ni realnih možnosti, pa
<u
di ne razlogov za proračun
°dkupne cene pšenice. Ta
^zlika
naj bi znašala 0,30 din
*a kilogram pšenice prve kakovosti,
če bi bili seveda za to
z
Polnjeni pogoji. Navedeni or9ani so ugotovili, da je bila cepšenice v Vojvodini nižja od
ene pšenice v Sloveniji. Cena
PSenice na mednarodnem trgu
j:a je znašala 1,20 din za kiloyram prvovrstne pšenice,
n
edtem ko je bila odkupna cea
za enako kakovost v SlovePoročevalec

niji 2,5 din za kilogram. Glede
na to so sklenili, da ostane cena pšenice prve kakovosti letine 1990 nespremenjena.

Z zakonom o spremembah
in dopolnitvah zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list
RS, št. 9/90) je uveden nov način določanja vrednosti odškodnine zaradi spremembe
namembnosti kmetijskih zemljišč in gozda. Odškodnina za
najboljša zemljišča je bistveno
povečana, za njslabša zemljišča se odškodnina ne plačuje,
za slaba zemljišča pa je odškodnina ostala na ravni prejšnjega načina izračuna.
Namen tega zakona je bil,
čim bolje tudi z ekonomskimi
ukrepi zaščiti najkakovostnejša kmetijska zemljišča, saj se
ta v postopkih načrtovanja niso ustrezno zaščitila in se je
v masikateri občini v nasprotju
s predpisi posegalo na najboljša kmetijska zemljišča.
Namen zakona je tudi, da se
z visokimi odškodninami zaradi spremembe namembnosti
preusmerijo gradnje na slabša
kmetijska zemljišča. Ta preusmeritev lahko prehodno pomeni začasno ustavitev gradenj, dokler se ne izdelajo
ustrezni prostorski akti za
slabša zemljišča, nikakor pa to
ne pomeni ustavitve gradnje
ali celo razvoja v občini. Spremeniti je treba le odnos do
kmetijskih zemljišč in najkakovostnejša trajno ohraniti za
kmetijsko pridelavo. Na ta način bo povsem dosežen namen
zakona.
Ob pripravi novega zakona
o kmetijskih zemljiščih pa bo
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije ponovno pregledal vse dosedanje rešitve
ter ob upoštevanju novih rešitev na drugih področjih, zlasti
pri določanju odškodnine za
razlaščena zemljišča, predlagal nove rešitve, predvidoma
tudi za odškodnine zaradi
spremembe
namembnosti
kmetijskih zemljišč in gozda.
Za obravnavo v Izvršnem
svetu Skupščine Republike
Slovenije je odgovore pripravil Republiški sekretariat za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v sodelovanju z Republiškim sekretariatom za fi5.
Obseg jamstvenih poslov
banke je določen s 16. členom
zakona o bankah in drugih finančnih organizacijah (uradni
list SFRJ, št. 10/89, 84/89, 87/
89 in 18/90) ter sklepom o na-

tančnejših pogojih za njegovo
uporabo, ki ga je sprejel Svet
guvernerjev 28. julija 1989
(Uradni list SFRJ, št. 45/89). Po
navedenih predpisih celoten
obseg jamstvenih poslov banke ne more biti večji od dvojnega zneska sredstev ustanovitvenega sklada in sredstev
rezerv. Tako je tudi obseg jamstvenih poslov bank pri nas kot
v vseh tržnih ekonomskih sistemih odvisen od njihove
ekonomske moči. Zato je rešitev problema, ki ga navaja gospod Janko Halb, predvsem
odvisna od ekonomske moči
celotnega ekonomskega sistema, ki se posledično izraža
v materialni moči bančnega sistema in s tem posamezne
banke. Zavedati pa se mora-

mo, da v poslovnem svetu kreditibilnost podjetja odloča
o končni realizaciji kreditnega
posla, ocena stopnje rizičnosti
pa je vključena v ceno kapitala, torej je višja, če je tudi rizičnost visoka, in obratno. S tem
ko tuji lastniki kapitala zahtevajo bančno jamstvo za dana
posojila, v resnici kažejo svoje
nezaupanje do posojilojemalca oziroma podjetja.
Zato menimo, da je treba
probleme, ki izvirajo iz omejenih možnosti za dejanje bančnih jamstev podjejem za najemanje posojil v tujini, reševati
z novimi oblikami poslovnega
sodelovanja, ki ne smejo temeljiti samo na klasičnih kreditnih odnosih.

Kaj je storil republiški IS v sporu med
mestnim IS in Snago?
SONJA LOKAR, delegatka
Družbenopolitičnega zbora, je
na 5. seji Družbenopolitičnega zbora Skupščine Republike Slovenije dne 4. 10. 1990
v zvezi s stavko delavcev Javnega podjetja Snaga Ljubljana postavila naslednji vprašanji:
»Sprašujem Izvršni svet ali
je kakorkoli prispeval k temu,
da so v Ljubljano prišla smetarska vozila iz Maribora, Varaždina, Umaga in Celovca in
je tako nastala tehnična podpora stavkokazom? Sprašujem tudi Izvršni svet, ali bo
dopustil divjo reprivatizacijo
Snage, ki se je praktično že
začela brez prepotrebnega
zakona, ki bi sistemsko uredil
položaj te javne službe in zaščitil tudi pravice dosedanjih
delavcev Snage v njej?«
Odgovora se glasita:
1.Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije v sporu med
delavci »Snage« Ljubljana in
Izvršnim svetom skupščine
Mesta Ljubljana ni bil udeležen in zaradi tega ni mogel kakorkoli prispevati k temu, da
so v Ljubljano prišla smetarska
vozila iz Maribora, Varaždina,
Umaga in Celovca. Mesto
Ljubljana je v teh zadevah postopalo in ravnalo popolnoma
samostojno.
Glede na to, da je v dneh, ko
je potekala stavka delavcev
»Snage« mariborski izvršni
svet sporočil javnosti, da bo
dal Ljubljani v uporabo dva kamiona za odvoz smeti, če bi
tako sugestijo dobil tudi z republiške ravni, pa je republiški
sekretar za varstvo okolja in
urejanje prostora Miha Jazbinšek v neobveznem pogovoru

s predsednikom izvršnega sveta Mesta Maribor izrazil naklonjenost do njihove odločitve.
2. Izvršnemu svetu Skupščine Republike Slovenije ni znano, da bi šlo v danem primeru
za divjo reprivatizacijo »Snage«. Izvršni svet skupščine Mesta Ljubljana je pri odločanju
in ravnanju za zagotavljanje
opravljanja komunalne dejavnosti vzdrževanje čistoče v naseljih, ki obsega čiščenje javnih površin, urejeno zbiranje,
odvoz in odstranjevanje komunalnih odpadkov iz gospodinjstev, industrije in drugih uporabnikov teh storitev postopal
po ustavnem zakonu za izvedbo ustavnih amandmajev IX do
LXXXIX k Ustavi Socialistične
republike Slovenije (Uradni list
SRS, 32/89), po zakonu o komunalnih dejavnostih (Uradni
list SRS, 8/82), Zakonu o imenovanju in razrešitvi poslovodnih organov (Uradni list RS,
45/82), Odloku o komunalnih
dejavnostih na območju ljubljanskih občin (Uradni list
SRS, 45/82 in 41/86) in odlokom o organiziranju javnega
podjetja Snaga (Uradni list RS,
10/90). Ker je Izvršni svet Mesta Ljubjana moral zagotoviti
odvoz komunalnih odpadkov
medtem, ko so delavci »Snage« stavkali, je verjetno sklepal pogodbe s posameznimi
izvajalci, kar pa je dopustno po
veljavnem zakonu. Sklepanje
takih pogodb in opravljanje te
dejavnosti po takih pogodbah
pa ni šteti za reprivatizacijo
podjetja »Snage«.
Za obravnavo v Izvršnem
svetu je gradivo pripravil Republiški sekretatiat za varstvo
okolja in urejanje prostora.
43

ZBOR OBČIN
Vprašanje o vili Tartini v Strunjanu
VOJKA ŠTULAR, delegatka
v Zboru občin, je postavila nekaj vprašanj o vili Tartini, na
katera ji je Izvršni svet posredoval naslednje odgovore:
1. Kdaj je bila vila Tartini
nacionalizirana in pod katerimi pogoji?
Na podlagi sklepa Občinskega ljudskega odbora v Piranu
z dne 14. 3. 1955 štev. 01-122/
55 je nepremičnina, in sicer do
40/100 prešla v uporabo Izvršnega sveta Ljudske republike
Slovenije. Preostali solastninski deleži, ki so jih imeli Planinec Teresa roj. Pessiak do 105/
525, Planinec Teresa roj. Carmincich do 105/525, Vidovich
Elena do 56/525 in Vidovich
Eloisa do 49/525 so na dan 26.
12. 1958 in z odločbo ObLO
Piran št. 03/6-33-2/215/60 z dne
23. 3. 1960 kot nacionalizirani
prešli v družbeno lastnino
v upravo občine Piran.
2. Kdo je bil lastnik tega objekta pred nacionalizacijo?
Po podatkih zemljiške knjige
ter ostale dokumentacije je bilo ugotovljeno, da so bili prvotni lastniki vile Tartini VVildi dr.
Siegfried (do 30/100), Anidde
Irme (do 10/100), Planinec Teresa roj. Carmincich (do 105/
525), Vidovich Elean (do 56/
525) in Vidovich Eloisa (do 49/
525).
3. Kdaj in s katerim dekretom oziroma drugim pravnim
aktom je bila Vila Tartini dodeljena Republiki Sloveniji?
Na podlagi odloka z dne 27.
1. 1947 št. z. k. 103/46-2 je postal (in sicer 30/100 od VVildi
dr. Siegfrieda in 10/100 od
Anidde Irme) solastnik do 40/
100 sklad za pomoč vdovam,
sirotam in materialnim oškodovancem fašističnega terorja.
S kupno pogodbo je bil solastniški delež 40/100 prenešen na riviera Turisthotel d. d.
v Kopru, le-ta pa je z darilno
pogodbo z dne 31. 5. 1954 opr.
št. ov. 520/54 podaril v last
splošnemu ljudskemu premoženju pod upravo Občinskega
Ljudskega odbora Portorož.
Izvršnemu svetu LRS so bili
dodeljeni v trajno uporabo zaradi organiziranja doma oddiha z odločbo ObLO Piran št.
01-339/2 z dne 30. 7. 1959.
Kako se bo eventualna krivica pravemu lastniku, sedaj
lahko popravila glede na dejstvo, da je IS RS dal ta - do
nedavna protokolarni - objekt Mednarodnemu podjetju
»Slovenijales« v 25-letni
najem?
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Na podlagi sklepa IS LRS
štev. 465-116/62-3 z dne 6. 5.
1963 bila dodeljena odškodina
za vsa nacionalizirana zemljišča kot za odsotne (preko državne meje) kot tukajšnje
prejšnje lastnike zemljišč.
5. Kaj je z lastništvi Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije na območju občine Piran?
Poleg vile Tartini ima izvršni
svet Skupščine Republike Slovenije v upravljanju še vilo Jadranko. Prvotni lastnik vile Jadranka je bil Hausbrandt Hermann iz Trsta, v družbeno lastnino pa je nepremičnina prešla
z odločbo komisije za nacionalizacijo iz ObLO Piran z dne 10.
5. 1961 št. 03-6/HA-9/61 in odločbo oddelka za finance
ObLO Piran z dne 3. 12. 1959
št. 03/6-533/60-59.
Na podlagi pogodbe o odplačanem prenosu z dne 6. 12.
1962 je vila Jadranka prišla
v uporabo počitniške skupnosti Pokljuka - Strunjan z odločbo z dne 12. 12. 1967 št.
022-49/65 pa v uporabo Izvršnega sveta Republike Slovenije.
Kot je razvidno iz pogodbe
o odplačanem prenosu z dne
6. 12. 1962, ki je bila sklenjena
med občino Piran kot prodajalcem in Počitniško skupnostjo Pokljuka - Strunjan kot
kupcem, je bila za prodano nepremičnino plačana kupnina
občini Piran, ki je bila enaka
odšodninam prejšnjim lastnikom.
6.Na kakšen način je vila
Tartini prišla v last republiškega izvršnega sveta?
(glej odgovor v 3. točki tega
dopisa)
7 Kako so si prilastili oziroma pridobili lastništvo?
(glej odgovor v 1. točki tega
dopisa)
8 Kdo je bil prej lastnik vile
Tartini?
(glej odgovor v 2. točki tega
dopisa)
9 Republiški izvršni svet ni
skrbel za vzdrževanje - vila
je bila zanemarjena.
Trditve, da je bila vila Tartini
zanemarjena ne držijo. Sprotno so se izvajala vsa nujna
vzdrževalna dela. To potrjujejo
tudi pozitivne ocene gostov in
prizadevanja treh stalno zaposlenih delavcev.
Pravilna je le ugotovitev, da
se že dalj časa v vili Tartini
niso izvajala večja investicijska
vlaganja. Vzrok je bil v pomanjkanju finančnih sredstev

Izvršnega sveta Republike Slovenije.
Izvršni svet Republike Slovenije se je zaradi tega odločil,
da vilo Tartini da v najem, seveda pod pogoji, da Mednarodno podjetje »Slovenijales«
izvede večja investicijska vlaganja, ki bodo omogočala vrhunski turizem.
Sredstva za najemnino vile
Tartini pa bi v celoti namenjali
za tekoče investicijsko vzdrževanje.
10. Zgradba naj se nameni
za komericalni turizem (da
v najem), vendar naj o tem
odloča izvršni svet Skupščine
občine Piran, najemnina naj
se zadrži v občini.
Zgradba je že v letu 1990 namenjena za komercialni turizem. Ker je objekt v lastništvu
Izvršnega sveta Republike Slovenije, smatramo, da pri sklepanju najemne pogodbe ni bilo nepravilnosti. Kot je bilo navedeno že v točki 9, se bodo
sredstva najemnine vračala
v vilo Tartini kot sredstva investicijskega vzdrževanja. Pri
vseh investicijskih posegih pa
bodo sodelovali tudi strokovni
organi občine Piran.
11. Republiški Izvršni svet
ne mqre biti nosilec premoženjsko-pravnih upravičenj,
ker ni niti pravna oseba. Zato
ni mogel sklepati take pogodbe. Ali Skupščina Republike
Slovenije daje tudi sedaj tako
upravičenje
izvršnemu
svetu?
Drugi odstavek 197. člena
Zakona o sistemu državne
uprave in o Izvršnem svetu
Skupščine SR Slovenije, ter
o republiških upravnih organih
(Ur. list SRS št. 24/79, 12/89,
39/85, 37/87, 18/88) določa, da
republiški Izvršni svet skrbi za

upravljanje
nepremični''
v družbeni lastnini, ki so v up0'
rabi SR Slovenije in odlo^
o njihovem razpolaganju, ,l'
zen nepremičnin, ki jih up<j'1
rabljata Skupščina in Predse' '
stvo SR Slovenije.
12. Komu gre najemnina
objekt, ki naj bi jo plačev*
najemnik, komu in čemu 111r
namenjen ta denar od naje ,
nine? Kako najemodajal*
plača davke?
Prvi del odgovora je že na"6'
den v točki 9 tega dopisa
jemodajalec plačuje davke P®
davčnih predpisih, ki veljajo
vse zavezance, ki so zaveza''
izdelovati periodične in
ljučne račune. Le-te pa izde'^'
je in vodi skupno računovo"c
stvo Izvršnega sveta Skupš
ne Republike Slovenije.
13. Ker je namembnost ''
vile dejansko in pravno sp'
menjena mora pravica ra*KT
laganja biti vrnjena občini e"
ran kot generalni pooblašč £
ki za gospodarjenje z druž^
no lastnino. Vprašanje je P
publiki Sloveniji, preko ofjj
nov Skupščine Republike Sj
venije ali se strinja s tak',n
razpolaganjem, z naje"
pogodbo med Izvršnim s*
tom Skupščine Republike
venije in Mednarodnim P
djetjem »Slovenijales«.
(glej odgovor v 11. točki 1
dopisa).
★ ★ ★
Za obravnavo v lzvri"®||
svetu je odgovor P"P's oli
Servis za protokolarne '
tve Brdo pri Kranju.

Ponovno o davčnih olajšavah za
pogonsko gorivo D-2 za kmetijstvo
LEO FRELIH. delegat v Zboru občin, je Izvršnemu svetu
postavil nekaj vprašanj v zvezi
z davčnimi olajšavami za pogonsko gorivo:
Zakaj kmetijske organizacije, zadruge in vojaške kmetijske ekonomije niso deležne
olajšave pri plačevanju povračila za ceste, ki je vključeno v ceno dieselskega goriva
D-2, katerega za pogon traktorjev in kmetijske mehanizacije kupujejo za svoje potrebe
in za potrebe svojih kooperantov.
Zakon o cestah (Uradni list
SRS, št. 2/88, prečiščeno besedilo) v 42. členu določa, da
sredstev za ceste, vsebovanih

v maloprodajni ceni benci^J
plinskega olja, ki ga kup J
na debelo od proizvajalce
iz skladišč trgovskih °r9 jSpf
cij združenega dela, ne Prl
vaj°:
to,
- enote in zavodi obo'
nih sil SFRJ in
e
- organizacije združe .
dela, ki to gorivo upora%j
za pogon tirnih vozil, P'
objektov in letal.
n0v'
Oprostitev plačevanja f ^
čila za ceste v ceni P°9° 0
goriv se torej nanaša san
- oborožene sile, ki .(
nancirajo iz zveznega P
čuna
. 0fi<
- tiste organizacije ^
ma podjetja, ki opravljal
poročev^e

voze s prometnimi sredstvi, ki
niso in ne morejo biti koristniki
cest.
Za vsa ostala prometna sredsva, s katerimi se ali se lahko
opravljajo prevozi po cestah,
pa je obveznost plačevanja povračila za ceste uveljavljena
v drobnoprodajni ceni goriva
(motorni bencin, plinsko olje,
plin), ki ga potrebujejo za svoj
pogon.
Strinjamo se z vami, da se
s traktorji glede na naravo dejavnosti, v kateri se pretežno
uporabljajo, ne koristijo javne
ceste v sorazmerju s porabljenim gorivom za njihovo delovanje in da so zato preobremenjena s tovrstnim povračilom
za ceste. Ravno iz tega razloga
je bilo ob spreminjanju in dopolnjevanju zakona o cestah
v letu 1987 predlagano in sprejeto, da se ta problem razreši
posredno preko letnega povračila za uporabo cest, ki se plačuje ob registraciji motornih
vozil, saj je vzpostavitev
ustrezne evidence o namenu
uporabe traktorjev in njihovi
porabi goriva po posameznih
namenih praktično neizvedljivo. Tako je bilo s spremenjenim in dopolnjenim 40. členom
zakona o cestah določeno:

prvič, da se višina in način
plačevanja oziroma oprostitev
plačevanja letnega povračila
za traktorje in njihova priklopna vozila v celoti določa na
ravni občine in ne več republike. S tem je bilo občini prepuščeno, da s to obveznostjo
obremenjujejo ali razbremenjuje kmetijsko dejavnost glede na lastne razvojne cilje in
interese;
drugič, da se zbrana sredstva letnih povračil za ceste od
traktorjev ne uporabljajo le za
vzdrževanje razvrščenih cest,
temveč predvsem za vzdrževanje javnih poti. Med slednje sodijo tudi vaške, poljske in druge krajevne poti, ki so pomembne za razvoj kmetijske
dejavnosti.
Za primer naj še dodamo, da
je bila v času uveljavitve te zakonske spremembe višina letnega povračila za ceste za
traktor moči 29-46 kW 17.460
din, kar je bilo enakovredno
povračilu za ceste v 451 I dieselskega goriva D 2.
Za obravnavo v Izvršnem
svetu je gradivo pripravil Republiški sekretariat za promet
in zveze.

Kakšno je poslovanje v SMELTU?
KLUB POSLANCEV ZELENI
SLOVENIJE, je na seji 27. 9.
1990, zaprosil Izvršni svet, da
razjasni poslovanje SMELTA
in o svojih ugotovitvah poroča
zborom Skupščine Republike
Slovenije na njihovem naslednjem zasedanju.
Republiški sekretariat za industrijo in gradbeništvo ne
razpolaga z informacijami, ki
bi omogočile ustrezen odgovor na delegatsko vprašanje,
zato je zaprosil firmo SMELT,
da poda kratko obrazložitev
dogajanj v firmi po posameznih sklopih in sicer:
1. čakanje na delo doma,
odrejeno nekaterim delavcem;
2. zaposlovanje in izobraževanje;
3. organiziranje podjetja kot
delniške družbe in
4. delo gospoda Uroša Aljančiča.
SMELT je po posameznih
sklopih posredoval naslednje
obrazložitve:
ad 1)
Na podlagi razprave in sta[|šč delavskega sveta, ki je na
2 seji dne 4. junija 1990 obravPoročevalec

naval problematiko rezultatov
poslovanja je generalni direktor pismeno odredil več ukrepov v poslovanju podjetja zaradi doseganja boljših rezultatov poslovanja. Na 3. seji dne
21. junija 1990 je delavski svet
generalnega direktorja pooblastil in zadolžil, da kot poslovodni organ v okviru svojih pristojnosti vodenja in organiziranja delovnega procesa odloči, da če začasno ni mogoče
zagotoviti nekaterim delavcem
dela, da se le-te preusposobi
ali začasno razporedi v drugo
organizacijo oz. k delodajalcu
ali da se jim odredi čakanje na
delo doma, kot to predpisuje
republiški zakon o delovnih
razmerjih. Z istim sklepom je
delavski svet določil tudi višino nadomestila osebnega dohodka, kar se je normativno
uredilo z ustrezno dopolnitvijo
splošnega akta.
V času od 24. julija do 20.
avgusta 1990 je PO odredil čakanje na delo doma 16-im delavcem. Dvema delavcema, ki
sta odklonila neposredno vročitev, sta bila sklepa poslana
po pošti: med delavci ni bilo
nobenega oz. nobene, ki bi bila na »porodniški«. Med temi
delavci so le štirje razporejeni
na dela projektantov, ostali pa

so asistenti vodje projekta,
operativni inženir, ekonomist,
konstrukter, korespondent in
so delali v različnih organizacijskih enotah.
Izobrazbena struktura je:
štirje z visoko strokovno izobrazbo, pet z višjo, štirje
s srednjo in trije delavci z nepopolno srednjo izobrazbo.
Od teh 16 delavcev jih je 12
podalo ugovore, ki jih je delavski svet zavrnil kot neutemeljene. Vsem delavcem je čakanje
na delo odrejeno predvidoma
do 31. decembra 1990, ob tem
pa se predvideva, da se bo glede na dotok novih poslov vsaj
nekatere od njih lahko pozvalo
na delo še pred pretekom tega
leta.
ad 2)
V dogajanjih okoli SMELT-a so
bila omenjena imena Matija
Vojsk, Dušan Pensa, Borut Miklavčič, Ana Kučan.
Matija Vojsk je kot komercialist - pripravnik po javni objavi prostih del in nalog in izvedenem postopku izbire sklenil
delovno razmerje v SMELT-u
dne 20. oktobra 1989. Delavski
svet je imenovanemu odobril
podiplomski študij in po sklenjeni pogodbi o izobraževanju
je Matiji Vojsku dne 1. februarja 1990 nastopilo mirovanje
delovnega razmerja, ker je tega dne odšel v ZRN, kjer po do
sedaj prejetih uradnih obvestilih izobraževalne institucije
uspešno študira.
Dušan Pensa je po javni objavi prostih del pomočnika direktorja v marketingu in po izvedenem postopku izbire (trije
kandidati) dne 4. februarja
1990 sklenil delovno razmerje
v SMELT-u.
Borut Miklavčič je po javni
objavi prostih del pomočnika
direktorja v marketingu v novembru 1989 in po izvedenem
postopku izbire v januarju
1990 nastopil delo v SMELT-u
šele 12. julija 1990.
Ana Kučan je po javni objavi
prostih del projektant - pripravnik s poklicem dipl. inž.
urejanja krajine in po izvedenem postopku izbire dne 15
avgusta 1990 sklenila delovno
razmerje, ter |e po sklenjeni
pogodbi o izobraževanju - ki

jo je potrdil delavski svet - odšla na podiplomski študij
v ZDA
V letošnjem letu je poleg že
navedenih sklenilo delovno
razmerje še osem delavcev, ki
se jih v javnosti iz neznanih
vzrokov ne omenja.
Ad 3)
Za oblikovanje SMELT-a kot
podjetja v družbeni lastnini
v mešano podjetje - delniško
družbo - je strokovni svet
imenoval posebno skupino, ki
je pripravila pisna gradiva za
obravnavo in odločanje na seji
delavskega sveta. Gradiva so
bila pripravljena v okviru obstoječe zakonodaje.
Z namenom širšega informiranja delavcev o tej tematiki je
bil sklican zbor delavcev, na
katerem je generalni direktor
podal uvodno širšo obrazložitev predloga. Zbor delavcev je
sprejel sklep, da se o gradivu
organizira razprava po delovnih enotah, do sprejetja republiške zakonodaje. V tem času
postopek preoblikovanja podjetja miruje.
ad 4)
SMELT je podjetju VVorld
Center Ljubljana začasno odstopil prostore v 3. nadstropju
svoje poslovne stavbe. Te poslovne prostore je v najem najelo deset domačih in tujih podjetij. Med njimi so podjetja iz
Avstrije, Švice, ZRN, Južne Koreje in Japonske.
Po vselitvi najemnikov se je
izkazalo, da prostore najemnika Hida Trade Finance Ag iz
Zug-a, Švica, uporablja gospod Uroš Aljančič. Pogodba
o najemu prostorov je s strani
Hida Trade Finance podpisal
njihov zastopnik, kar pa ni
Uroš Aljančič.
Navedena obrazložitev izhaja iz odgovora firme. Republiški sekretariat za industrijo in
gradbeništvo bo poslovanje
firme SMELT spremljal in po
potrebi ukrepal.
Za obravnavo v Izvršnem
svetu je odgovor pripravil Republiški sekretariat za industrijo in gradbeništvo.

Zakaj so obveznice obremenjene
z vsemi dajatvami?
IVAN ATELŠEK, delegat jatvami, namesto z neto osebv Zboru občin, je postavil na- nimi dohodki?«
Iz razgovora z delegatom je
slednje vprašanje:
ugotovljeno, da se delegat»Zakaj so obveznice, ki so sko vprašanje nanaša na izjih delavci kupovali v tovar- hajanja obveznic v skladu
nah, obremenjene z vsemi da- z zakonom o izplačilu osebnih
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dohodkov, sredstev za neposredno skupno porabo in
sredstev za prehrano delavcev med delom.
. Obveznice, izdane v skladu
z zakonom o izplačilu osebnih
dohodkov, sredstev za neposredno skupno porabo in sredstev za prehrano delavcev med
delom, se delavcem lahko izdajo le v višini preostanka
osebnega dohodka, po obračunu davkov in prispevkov iz
osebnega dohodka delavcev.
To pomeni, da imajo sredstva,
izplačana v obliki obveznic,
status osebnega dohodka oziroma da so obveznice le del
osebnega dohodka, ki ni izplačan v gotovini. Prejemnikom
obveznic, ki so bile izdane kot

oblika osebnega dohodka, pripadajo vse pravice, ki sicer izdajajo iz osebnega dohodka
(osnova za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, nadomestila ob bolezenski odsotnosti
z dela), tudi za del osebnega
dohodka, ki ga je prejel v obliki
obveznic.
Zato se pri izdaji obveznic
ne obračunajo davki in prispevki posebej, temveč hkrati
z obračunom davkov in prispevkov iz osebnega dohodka
po stopnjah, ki veljajo na dan
izplačila osebnih dohodkov in
se vplačajo v zakonitem roku.
Za obravnavo v Izvršnem
svetu Skupščine Republike
Slovenije je odgovor pripravil
Republiški sekretariat za finance.

Kaj je z rekonstrukcijo magistralne
ceste št. 10-3?
JANKO DEŽELAK, delegat
v Zboru občin, je vprašal kako
daleč so priprave za izgradnjo
nadvoza v Tremerjih, kdaj se
bo gradnja začela in zakaj pripravljalni postopki tako dolgo
trajajo?
Republiški sekretariat za promet in zveze je posredoval naslednje pojasnilo:
Stanje priprav za izgradnjo
nadvoza v Tremerjin
Odlok o ureditvenem načrtu
za prestavitev ceste M 10-3 na
Tremerju in za sanacijo naselja
Tremerje je bil sprejet dne 28.
6 1990 na skupni seji zborov
SO Celje in je stopil v veljavo
21. 7. 1990.
Republiška uprava za ceste
je takoj po sprejemu odloka
naročila pri Zavodu za planiranje in izgradnjo občine Celje
lokacijsko dokumentacijo, ki
vključuje izris in podatke iz urbanističnega načrta na osnovi
katerega je bil sprejet odlok.
Pogodba za lokacijsko dokumentacijo je bila podpisana 2.
8. 1990. Za lokacijsko dokumentacijo je bilo potrebno dodatno pridobiti soglasja: Republiškega sanitarnega in požarnega inšpektorata ter Kmetijsko zemljiške skupnosti oz.
odbora SO Celje. Zato je bila
lokacijska
dokumentacija
kompletirana šele 27. 9. 1990,
ko je Zavod občine Celje za
planiranje in izgradnjo zaprosil pri Republiškem sekretariatu za urejanje prostora in varstvo okolja za izdajo lokacij46

skega dovoljenja. Republiški
sekretariat za varstvo okolja in
urejanje prostora je sklical 16.
10. 1990 lokacijsko razpravo
na terenu. Na razpravi so bile
dogovorjene dopolnitve lokacijske dokumentacije s pripravo primerjalnih analiz variantnih rešitev objekta preko železnice in dodatno reševanje
ureditve lokalnih dostopnosti.
To dopolnitev bo Republiška
uprava za ceste skupaj z Zavodom občine Celje za planiranje
in izgradnjo posredovala na
Republiški sekretariat za varstvo okolja in urejanje prostora še ta mesec. Na osnovi teh
dopolnitev je predvidevati, da
bo v mesecu novembru 1990
izdano lokacijsko dovoljenje.
Zavod občine Celje za planiranje in izgradnjo je reševal
pravno premoženjske zadeve,
ki so že praktično urejene za
celotno traso prestavljene magistralne ceste.
Ocena nadaljnih možnosti za
začetek gradnje
Takoj po izdaji lokacijskega
dovoljenja se bo pristopilo
k dodelavi projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja in
pridobivanju potrebnih soglasij za gradbeno dovoljenje.
Predvidevamo, da bo možno
zbrati potrebna soglasja in dokončati projekt za pridobitev
gradbenega dovoljenja v roku
2-3 mesece po veljavnosti lokacijskega dovoljenja.
Torej, če ne bo pritožb ali
zakasnitev pri izdaji lokacijskega dovoljenja pričakujemo

izdajo gradbenega dovoljenja treben daljši čas za pridobitev
v marcu 1991, kar je tudi pogoj nekaterih soglasij kljub večkratnim intervencijam pri soza začetek gradnje.
glasodajalcu.
Razlogi za dolgotrajnost
Ker nova trasa magistralne
postopkov
ceste poseže v kvalitetnejše
Glede na podane časovne kmetijske površine je bilo pomejnike posameznih aktivno- trebno zagotoviti nadomestna
sti v točki 1 ugotavljamo, da po zemljišča, kar pa je bilo omosprejetju odloka o ureditve- gočeno šele z dolgotrajnimi
nem načrtu za prestavitev ce- pogajanji s krajani.
Na osnovi analize postopkov
ste in sanacijo naselja nadaljnji postopki potekajo tekoče. od avgusta 1990 do danes
Tako se vsi postopki za pri- ugotavljamo, da je republiška
dobitev lokacijskega dovolje- uprava za ceste aktivno prinja vršijo skladno z veljavno pravljala postopek za čimzakonodajo. Pri tem je bil po- prejšnjo gradnjo.

O vlaganjih v Elan, osebni
odgovornosti nekaterih vodilnih in
o stališčih Izvršnega sveta do pomoči
podobnim organizacijam v težavah
MARKO STADLER, PETER
GLAVIČ in VIKA POTOČNIK,
delegati v Zboru občin, so na
5. seji tega zbora, dne 27. 9.
1990, postavili nekaj vprašanj
v zvezi z Elanom, na katera
jim Izvršni svet odgovarja naslednje:
Marku Stadlerju:
Na vprašanje, kdo je osebno
kriv za propad firme Elan,
v tem trenutku ne more dati
popolnega odgovora ne SDK
in ne organi pravosodja in notranjih zadev. Kot je znano že
iz medijev in izjav pristojnih organov, so vložene kazenske
ovadbe proti več osebam za
različna kazniva dejanja v sklopu poslovanja koncema Elan.
Kljub nesporni odgovornosti
posameznikov, bo določen delež odgovornosti nosil aparat
družbenega upravljanja, v tem
primeru samoupravni organi
v tovarni in pooblaščeni organi
za nadzor nad finančnim poslovanjem.
Krivci za nastalo škodo oziroma povzročitelji takega gospodarskega stanja, v kakršnem je Elan, bodo odgovarjali
za zvezne prekrške po zveznih
in za republiške po republiških
zakonih. Z osebnim premoženjem bo vsak posameznik odgovarjal le v primeru, če je bilo
pridobljeno protipravno oziroma v okviru kaznivega dejanja,
dr. Petru Glaviču:
Direktor SDK v Kranju g
France Podjed je še vedno direktor te ustanove. Njegov pomočnik za področje kontrole
g. Marjan Kralj je bil takoj ob
izbruhu afere suspendiran, ker
je dobil prek Elana enega od
kreditov v litijski poslovalnici

K&H banke in je trenutno v bolniškem staležu.
Viki Potočnik:
Vprašanje delegatke se nanaša na kriterij, ki je povzročil
vložek Republike Slovenije
v Elan. Za podrobnejše pojasnilo vam predstavljamo naslednja dejstva:
1. Po sklepu Izvršnega sveta
št. 311-06/90-4/16-4, z dne 12
9. 1990 je iz tekoče rezerve
proračuna Republike Slovenije dano premostitveno posoji-e
lo v znesku 14 mio din, ki \
bilo še istega dne nakazano na
račun novoustanovljene firme
Šport EL 2000 v Radovljici. Navedeno posojilo je bilo vrnjen"
v republiški proračun iz sredstev obveznic Republike SI"'
venije.
2. Razlaga, da je vlada vložila denar v Elan, ne drži, saj e"
s takim dejanjem samo po^ "
čala (morebitno) stečajno m®'
so. Zato je vlada denar vloži'®
v novoustanovljeno podjet)
Šport EL 2000, ki bo v čas"
konsolidacije prevzelo doloCe
ne aktivnosti firme Elan.
3. Kvantitativni motiv za P°'
sredno vlaganje v Elan je kvalj"
teta produktov, ki je še vedri°
(žal) redkost v Jugoslaviji '
kvaliteta je potrjena tako P ,
tržnih (približno 8 do 10%'£|
delež med proizvajalci smuc
po svetu) kot uporabnost^'
kriterijih v rekreaciji in vrhJ£
skem športu (vsi vidnejši uspf1
hi slovenskega smučanja
najboljših tujih tekmovalce,
so doseženi na Ela r\oH
smučeh).
4. Kvalitativni motiv je izv°Z
preko 60% letnega bruto Pr^
meta in avansirana oziro^
poročevalk

0|

Naročena proizvodnja za sezono 1990/91. Dejstvo, da je
obrat
kapitala pri proizvodnji
Sr
nuči enkrat na leto in da ne'*polnjevanje Elanovih pogodbenih obveznosti zaradi sod-

nega postopka lahko povzroči
(ne samo finančno, ampak
predvsem tržno in produkcijsko) konec firme v vseh razsežnostih, je zahtevalo ukrepa^
nje. V tem primeru pomeni po-

sojilo le vir za dokončanje že
za obravnavo v Izvršnem
začete proizvodnje in realno svetu je gradivo pripravil Reosnovo, da upnikom po konča- publiški sekretariat za indunem postopku ne bi ostali le strijo in gradbeništvo,
objekti, stroji in približno 1.340
delavcev.
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SKLIC SEJ ZBOROV SKUPŠČINE REPUBLIKE SLOVENIJE
ZA 5. in 6. DECEMBER 1990
Družbenopolitični zbor, Zbor občin in Zbor združenega
dela bodo obravnavali:
- predlog za izdajo zakona o financiranju javne porabe
z osnutkom zakona;
- predlog za izdajo zakona o dohodnini z osnutkom zakona:
- predlog za izdajo zakona o davku od dobička pravnih
oseb z osnutkom zakona;
- predlog za izdajo zakona o davku na izplačane osebne
dohodke z osnutkom zakona;
- predlog za izdajo zakona o zagotavjanju sredstev za
potrebe na področju socialne varnosti z osnutkom zakona;
- predlog za izdajo zakona o finančnih intervencijah v kmetijstvu, proizvodnji in ponudbi hrane z osnutkom zakona;
- predlog za izdajo zakona o proračunu Republike Slovenije za leto 1991 z osnutkom zakona;
- osnutek zakona o spodbujanju razvoja demografsko
ogroženih območij v Republiki Sloveniji;
- predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o delovnih razmerjih z osnutkom zakona;
- osnutek zakona o zaposlovanju, zavarovanju in drugih
pravicah za čas brezposelnosti;
- predlog za izdajo zakona o obrambi in zaščiti z osnutkom
zakona;
- predlog za izdajo stanovanjskega zakona;
- predlog za izdajo obrtnega zakona;
- predlog za izdajo zakona o odvetništvu z osnutkom
zakona;
- predlog zakona o začasni ureditvi ugovora vesti v vojaški
službi;
- predlog za izdajo zakona o prenehanju raziskovanja in
izkoriščanja uranove rude v RUZV, preprečevanju posledic
rudarjenja in o zagotavljanju sredstev, potrebnih za zapiranje
in sanacijo rudnika z osnutkom zakona;
- informacijo o položaju italijanske in madžarske narodnosti v Republiki Sloveniji;
- poročilo delegacij Skupščine Republike Slovenije
v Zboru Republik in pokrajin Skupščine SFRJ o poteku usklajevanja nekaterih aktov iz pristojnosti Zbora republik in pokrajin Skupščine SFRJ;
- osnutek zakona o višini sredstev ustanoviteljske vloge
federacije v letu 1991 v Jugoslovanski banki za mednarodno
ekonomsko sodelovanje;
- osnutek odloka o višini sredstev za izplačilo regresiranega dela obresti v letu 1991 za kredite, uporabljene za izvoz
opreme in ladij ter za izvajanje investicijskih del v tujini na
kredit:
- osnutek odloka o predračunu odhodkov tečajnih razlik iz
določenih zunanjih kreditov za leto 1991;
- osnutek zakona o podaljšanju veljavnosti dela družbenega plana Jugoslavije za obdobje 1986-1990 in posameznih
določb zveznih zakonov, ki urejajo financiranje družbenih in

drugih služb v republiki oziroma avtonomni pokrajini, ki"
more s svojimi sredstvi financirati teh služb;
- osnutek zakona o zagotovitvi dela sredstev za opravlja11,
železniškega tovornega prometa med SFRJ in Ljudsko so[
alistično Republiko Albanijo ter o pogojih in načinu za "C
rabo teh sredstev v letu 1991;
:
- osnutek zakona o zagotavljanju sredstev za financira211;
programa graditve skupne jugoslovansko-madžarske žele
ške postaje pri Subotici v obdobju 1991-1994;
,
- osnutek zakona o izdajanju obveznic federacije v |e
1991
;
..
- osnutek odloka o določitvi zneska sredstev za financ'
nje programa pridobivanja stanovanj za kadre in vrnitev V*
Ijenlh v SAP Kosovo v obdobju 1989 - 1"3 za leto 1991:.
- osnutek odloka o določitvi višine sredstev za financi^
dela Agencije federacije za zavarovanje depozitov in sanac'
bank za leto 1" 1;
- osnutek zakona o zagotavljanju sredstev za delež S'
pri IX. dopolnitvi sredstev Mednarodnega združenja za
('DA)
,
- osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zaK^
v
o zagotavljanju sredstev za delno financiranje program° fl
varstvo socialno ogroženega prebivalstva in delavcev, ka'e
delo ni več potrebno zaradi prestrukturiranja gospoda^
- osnutek zakona o premijah za določene kmetijske P',
vode in regresu za del obresti za prednostne namene v M10
stvu;
- osnutek odloka o ciljih in nalogah skupne mone<<'mil
politike v letu 1991;
- osnutek zakona o skupnem obsegu proračunskih o<^
kov federacije za leto 1991;
,j|
- predlog zakona o ratifikaciji sporazuma o op<°s,f
carine po sporazumu o razširitvi trgovine in gospodah
sodelovanje, podpisanem leta 1967 med SFRJ, Rep^
Indijo in Arabsko Republiko Egipt;
J
- predlog zakona o ratifikaciji Evropske konvencije P i
dopingu v športu;
Jm
- stališča Skupščine Republike Slovenije do nekajp J
zakonov iz pristojnosti Zveznega zbora Skupščine SF J
sicer: predloga za izdajo zakona o spremembah in dop J
tvah zakona o matični evidenci o zavarovancih in užie
pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja, P' A
zakona o temeljih sistema javnega obveščanja in predlog
izdajo zakona o potnih listinah državljanov Socialistične'
rativne republike Jugoslavije z osnutkom zakona.
Družbenopolitični zbor in Zbor občin bosta obraV13
tudi
jtv
- predlog za izdajo zakona o spremembah in dop°"
ak
zakona o delavcih v državnih organih z osnutkom z %
- predlog za izdajo zakona o spremembi zakona o P® t
državnih organov v Republiki Sloveniji s predlogom zak°
- predlog za izdajo zakona o društvih.
^
Vsi trije zbori imajo na dnevnem redu sej tudi P°
predloge in vprašanja delegatov.
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