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O 

PREDLOG ZAKONA 

o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju 

pokopališč (ESA-207) 

PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA 

o spremembi zakona o proračunu Socialistične 

republike Slovenije za leto 1984 z osnutkom zakona str.-is 

(ESA-551) 

POROČILO 

o stanju varnosti v železniškem prometu na območju 

v SR Slovenije ^ ^ 

Dnevni red se]e Zbora združenega dela in seje Zbora 
občin, ki sta sklicani za sredo, 26. septembra 1984, je razšir- 
jen z obravnavo: 

- osnutka zakona o spremembah zakona o skupnem 
obsegu proračunskih odhodkov federacije za leto 1984 (ESA 
547); 

— osnutka odloka o spremembi odloka o določitvi prihod- 
kov od carin in drugih uvoznih davščin, ki se v letu 1984 
odstopijo Interesni skupnosti Jugoslavije za ekonomske 
odnose s tujino (ESA 548). 

PRILOGA 

OSNUTEK ANALIZE 

uresničevanja delegatskih odnosov v delegatskem 

skupščinskem sistemu - 



PREDLOG ZAKONA 

o graditvi objektov (ESA-298) 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 17. seji 
dne 6. 9. 1984 določil besedilo: 

PREDLOGA ZAKONA O GRADITVI OBJEKTOV, 
ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi prve alinee 

210. člena, 261. in 262. člena poslovnika Skupščine SR 
Slovenije. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na podlagi 85. 
člena poslovnika Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije 

in na podlagi 215. in 216. člena poslovnika Skupščine SR 
Slovenije določil, da bodo kot njegovi predstavniki pri 
delu skupščinskih delovnih teles sodelovali: 

- Henrik MARKO, član Izvršnega sveta in predsednik 
Republiškega komiteja za industrijo in gradbeništvo, 

- Saša SKULJ, namestnik predsednika Republiškega 
komiteja za industrijo in gradbeništvo, 

- Tanja KOŠOROG, svetovalka predsednika Republiš- 
kega komiteja za industrijo in gradbeništvo. 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 
Ta zakon ureja graditev in rekonstrukcijo vseh objektov. 

Graditev objektov obsega po tem zakonu: predhodna dela, 
izdelavo investicijskega programa, izdelavo tehnične doku- 
mentacije, pripravljalna dela za gradnjo objektov in gradnjo 
objektov. 

Določbe tega zakona ne veljajo za objekte in dela, ki se 
gradijo oziroma izvedejo zaradi pretečih naravnih in drugih 
nesreč oziroma drugih izrednih dogodkov ali med njimi, da se 
prepreči njihovo delovanje ali zagotovi zaščita ter odpravl- 
janje njihovih škodljivih posledic. 

2. člen 
Objekt po tem zakonu je sam gradbeni objekt ali gradbeni 

objekt z vgrajenimi napeljavami, napravami in opremo, ki 
služijo objektu, oziroma tehnološkemu procesu investitorjeve 
dejavnosti, ali samo napeljave, naprave in oprema, če pred- 
stavljajo tehnično, tehnološko ali funkcionalno celoto in se 
lahko samostojno uporabljajo, oziroma če se vgrajujejo v 
gradbeni objekt. 

3. člen 
Gradnja objekta po tem zakonu je izvajanje gradbenih del, 

montaža in vgraditev napeljav, naprav in opreme ter izvajanje 
zaključnih del. 

4. člen 
Predhodna dela po tem zakonu kot del strokovne podlage 

za investicijsko odločitev so: 
- študije, raziskovanje tržišča, ekonomske analize in štu- 

dije, ki utemeljujejo vrsto, potrebnost, smotrnost in koristnost 
investicije ter usklajenost š planskimi akti, obseg proizvodnje 
za izvoz, pričakovani devizni učinek in odvisnost proizvodnje 

od uvoza, 
- tehnološke raziskave in študije ter izdelava tehno- 

loškega načrta, izbor ter pregled opreme s prikazom potreb- 
nega uvoza, 
- idejne gradbene in druge študije ter rešitve, 
- geološke, geomehanske, seizmološke, vodnogospodar- 

ske, ekološke in druge raziskave, 
- prikaz lokacije objekta in njegove vključitve v prostor z 

analizo vplivov na okolje in predvidenimi ukrepi varstva 
okolja, upoštevaje obrambni in zaščitni vidik, 

- prikaz potrebnih investicijskih vlaganj. 
Predhodna dela se lahko izdelajo v variantah. 

5. člen 
Pripravljalna dela po tem zakonu so dela in objekti zača- 

snega značaja, ki jih je treba izvesti za zgraditev objekta 
oziroma zgraditi pred začetkom gradnje ali med gradnjo ob- 
jekta. 

6. člen 
Rekonstrukcija objektov po tem zakonu je izvedba tistih 

del, s katerimi se spreminjajo konstrukcijski elementi, 

naprave, napeljave ali oprema, ali izvajajo druga dela, ki lahko 
vplivajo na varnost objekta oziroma njegovih del ali ki vplivajo 
na spremembo onesnaženja zraka, vode, na spremembo jako- 
sti hrupa ter izvedbo del, s katerimi se menjajo pogoji, ob 
katerih je na podlagi gradbenega dovoljenja zgrajen objekt, ki 
se rekonstruira. 

Za rekonstrukcijo objekta se ne štejejo dela na elektroener- 
getskih, vodnogospodarskih in komunalnih objektih in napra- 
vah železniškega, cestnega in PTT prometa, če so ta dela v 
posebnih predpisih določena kot vzdrževalna dela. 

7. člen 
Z gradnjo oziroma rekonstrukcijo objekta se lahko začne 

šele, ko izda pristojni organ zanjo gradbeno dovoljenje, če ni 
z zakonom določeno drugače. 

8. člen 
Zgrajeni objekt se lahko začne uporabljati, oziroma s proiz- 

vodno-tehnološkim procesom se lahko začne šele, ko je zanj 
izdano uporabno dovoljenje. 

II. INVESTICIJSKI PROGRAM 
• ' 

9. člen 
Predlagatelj investicijske odločitve mora zagotoviti izdelavo 

investicijskega programa, ki temelji na strokovni podlagi za 
investicijsko odločitev. 

10. člen 
Poleg elementov za strokovno podlago iz 4. odstavka 21. 

člena zakona o razširjeni reprodukciji in minulem delu 
(Uradni list SFRJ, št. 21/82) obsega investicijski program še: 

- idejni projekt, 
- oceno ekološke obremenitve okolja in 
- oceno pomena investicijskega vlaganja z obrambnega 

in zaščitnega vidika. 
Republiški upravni organ, pristojen za gradbeništvo, pred- 

piše vsebino investicijskega programa 

11. člen 
Idejni projekt se izdela na podlagi predhodnih del in ob- 

sega: 
- tehnični opis gradbenega dela objekta, 
- tehnični opis tehnološkega dela z navedbo opreme in 

naprav z njihovimi osnovnimi karakteristikami, 
- tehnični opis tehnoloških in drugih ukrepov varstva 

okolja: zapiranje tehnoloških tako krogov, koriščenje stran- 
skih proizvodov in odpadkov v proizvodnem procesu in 
nadaljnji predelavi; omejevanje, nevtralizacija in razstrupl- 
janje plinastih, tekočih in trdnih onesnaževalcev; prikaz nad- 
zorovanega odlaganja, predelave in sežiganja neuporabnih 
odpadkov; ukrepi varstva okolja pred hrupom; ukrepi racio- 
nalizacije energije in koriščenja odpadne energije, 

- karakteristične gradbene načrte in situacije z osnovnimi 
gabariti, 

- prikaz usklajenosti projektne rešitve z lokacijskimi po- 
goji, 
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- zasnovo končne ekološke ureditve okolja, 
- osnovne izračune, ki dokazujejo pravilnost idejnih 

rešitev, 
- predizmere in specifikacije opreme in naprav, 
- tehnološka shema in dispozicijski načrt opreme z vpisa- 

nimi osnovnimi podatki, 
- oceno vrednosti naložbe, 
- obrambne in zaščitne ukrepe ter potrebe, 
- ocena vpliva idejnih rešitev na ekonomičnost in dono- 

snost. 
Idejni projekt se lahko izdela v var,iantah. 

12. člen 
Investicijski program izdela organizacija združenega dela, 

ki je registrirana za izdelavo tehnične dokumentacije oziroma 
organizacija združenega dela, ki je registrirana za svetovalni 
inženiring. 

Investicijski program lahko izdela tudi investitor sam, če 
izpolnjuje pogoje glede strokovne usposobljenosti delavcev, 
predpisane za organizacije združenega dela, ki izdelujejo 
tehnično dokumentacijo. 

Organizacija združenega dela, kateri je poverjena izdelava 
investicijskega programa, lahko naroči izdelavo posameznih 
delov tega programa pri drugi specializirani organizaciji samo 
v soglasju in pod pogoji, ki jih določi investitor. 

O izdelavi investicijskega programa se sklene pismena po- 
godba. 

13. člen 
Organizacija združenega dela za izdelavo tehnične doku- 

mentacije oziroma svetovalni inženiring, lahko izdeluje inve- 
sticijske programe za tiste vrste objektov, za katere je registri- 
rana in ima najmanj dva diplomirana ekonomista z najmanj 
tremi leti delovnih izkušenj in opravljenim strokovnim iz- 
pitom. 

14. člen 
Za opravljanje dejavnosti svetovalnega inženiringa se lahko 

registrira organizacija združenega dela, če izpolnjuje pogoje 
za vpis dejavnosti izdelave tehnične dokumentacije in ima v 
delovnem razmerju najmanj dva diplomirana ekonomista in 
enega diplomiranega pravnika z najmanj tremi leti delovnih 
izkušenj s področja priprave investicij in opravljenim strokov- 
nim izpitom. 

Gospodarska zbornica Slovenije vodi seznam organizacij 
združenega dela, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti 
svetovalnega inženiringa. 

Organizacija združenega dela, ki opravlja dejavnost sveto- 
valnega inženiringa, pošlje vsaj enkrat letno podatke o spre- 
membah Gospodarski zbornici Slovenije. 

15. člen 
Delavci, ki izdelujejo investicijski program, morajo imeti 

strokovni izpit. 
Republiški upravni organ, pristojen za gradbeništvo, pred- 

piše program in način opravljanja strokovnega izpita. 

16. člen 
Investitor mora zagotoviti strokovno vodstvo pri: 
- izdelavi investicijskega programa, 
- izdelavi projektne naloge, 
- kontroli nad izdelavo tehnične dokumentacije, 
- nadzorstvu med gradnjo objekta, 
- koordinaciji dela vseh udeležencev pri graditvi objekta, 
- pravočasnem izpolnjevanju medsebojnih obvez, 
- kontroli realizacije sprejetega investicijskega programa 

v vseh fazah graditve in v poskusnem obratovanju. 
Investitor lahko opravlja strokovno vodstvo iz prejšnjega 

odstavka sam, če ima v delovnem razmerju najmanj enega 
delavca z visoko šolsko izobrazbo ustrezne stroke z najmanj 
tremi leti delovnih izkušenj v stroki in opravljenim strokovnim 
izpitom, sicer poveri ta dela drugim organizacijam združe- 
nega dela, ki so registrirane za opravljanje teh del. 

III. TEHNIČNA DOKUMENTACIJA 

17. člen 
Tehnična dokumentacija obsega: 
- projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja, 
- projekt za razpis, 
- projekt za izvedbo, 
- projekt izvedenih del, 
- projekt za etažne lastnike. 

18. člen 
Tehnična dokumentacija mora biti izdelana v skladu s 

pogoji lokacijske odločbe ter z zdravstvenimi, vodnogospo- 
darskimi, prometnimi, energetskimi pogoji, pogoji za varstvo 
okolja, z obrambnimi, zaščitnimi ter drugimi pogoji, ki so 
predpisani z zakonom ali s predpisom, izdanim na njegovi 
podlagi. 

Tehnične rešitve v projektih morajo biti v skladu s tehni- 
čnimi predpisi, normativi in standardi, predpisi o varnosti pri 
delu ter z izsledki znanosti in tehnologije, raziskav in drugih 
študij ter v skladu s pogoji iz izdanih soglasij prizadetih 
organov in organizacij. 

19. člen 
Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja je tehnična 

dokumentacija, ki glede na vrsto objekta obsega enega ali več 
projektov oziroma delov: projekt gradbenega dela objekta, 
projekt napeljav, naprav in opreme in rekapitulacijo vseh 
stroškov izgradnje objekta. 

20. člen 
Projekt za razpis vsebuje načrte, detajle, opise del in 

ponudbene ter izvedbene pogoje, ki so potrebni za izdelavo 
ponudbe. 

21. člen 
Projekt za izvedbo je projekt za pridobitev gradbenega 

dovoljenja, dopolnjen s podrobnimi načrti, na podlagi katerih 
se gradi objekt. 

22. člen 
Projekt izvedenih del, ki ga mora investitor predložiti ob 

tehničnem pregledu, je projekt, ki obsega prikaz vseh more- 
bitnih sprememb v vseh delih projekta za izvedbo. 

23. člen 
Projekt za etažne lastnike je izvleček iz projekta izvedenih 

del za posamezne dele stavbe. 

24. člen 
Republiški upravni organ, pristojen za gradbeništvo, pred- 

piše podrobnejšo vsebino posameznih projektov. 

25. člen 
Tehnično dokumentacijo za graditev objektov izdelujejo 

organizacije združenega dela in delovne skupnosti, ki so 
registrirane za to dejavnost (v nadaljnjem besedilu: projek- 
tivne organizacije). 

Pogodba o izdelavi tehnične dokumentacije, ki jo skleneta 
investitor in projektivna organizacija, mora biti pismena. 

26. člen 
Projektivna organizacija se lahko registrira za izdelavo teh- 

nične dokumentacije, 
- če je v njenem statutu določeno, za katere vrste objektov 

bo izdelovala tehnično dokumentacijo, kakor tudi katere vrste 
te dokumentacije bo izdelovala; 

- če ima za vsako vrsto tehnične dokumentacije, ki jo bo 
izdelovala, v delovnem razmerju najmanj dva diplomirana 
inženirja ustrezne stroke oziroma smeri z najmanj tremi leti 
delovnih izkušenj pri izdelavi te vrste tehnične dokumentacije 
in opravljenim strokovnim izpitom. 

Gospodarska zbornica Slovenije vodi seznam projektivnih 
organizacij s priporočili in ocenami (referenca) ter s podatki o 
delavcih iz druge alineje prejšnjega odstavka. 
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Projektivne organizacije pošljejo vsaj enkrat letno podatke 
o spremembah Gospodarski zbornici Slovenije. 

27. člen 
Vrste tehnične dokumentacije so: 
- arhitektonski načrt za stanovanjske, upravne in javne 

zgradbe, 
- arhitektonski načrt za industrijske zgradbe, 
- načrti gradbenih konstrukcij - visoke gradnje, 
- načrti gradbenih konstrukcij - nizke gradnje, 
- načrti gradbenih konstrukcij - jeklene konstrukcije, 
- načrti hidrotehničnih objektov, 
- načrti hidroenergetskih objektov, 
- načrti cevnih instalacij, 
- načrti električnih instalacij, 
- načrti telekomunikacij, 
- načrti prezračevanja in klimatskih naprav, 
- načrti tehnologije, 
- načrti objektov in naprav za varstvo okolja, 
- načrti za proizvodnjo opreme in naprav, 
- načrti zunanje ureditve in drugi načrti. 

28. člen 
Za tehnično razčlenitev, kakovost obdelave, usklajenost 

posameznih delov projekta, popolnost projekta in za roke 
izdelave tehnične dokumentacije skrbi odgovorni vodja pro- 
jekta. 

Odgovorni vodja projekta mora imeti visokošolsko izo- 
brazbo ustrezne stroke z najmanj petimi leti delovnih izkušenj 
in opravljenim strokovnim izpitom. 

Pogoje glede strokovne izobrazbe in usposobljenost odgo- 
vornih projektantov, ki izdelujejo posamezno vrsto tehnične 
dokumentacije, podrobneje uredi projektivna organizacija s 
samoupravnim splošnim aktom. 

29. člen 
Delavci, ki izdelujejo tehnično dokumentacijo oziroma 

izvršujejo kontrolo nad njo ter odgovorni vodje del in nad- 
zorni organ nad deli pri graditvi objektov morajo imeti oprav- 
ljen strokovni izpit. 

Republiški upravni organ, pristojen za gradbeništvo, pred- 
piše program in način opravljanja strokovnih izpitov. 

30. člen 
Projektivna organizacija, projektant iz 79. člena in občan iz 

84. člena tega zakona, morajo pri izdelavi tehnične dokumen- 
tacije upoštevati: 

1. določbe tega zakona in na njegovi podlagi izdanih pred- 
pisov, pogoje investicijskega programa, oziroma projektne 
naloge, zahteve, določene z lokacijskim dovoljenjem, pogoje 
iz izdanih soglasij prizadetih organov in organizacij, tehnične 
normative, predpise in standarde, predpisane za posamezne 
gradbene objekte, napeljave, naprave in opremo ter druge 
predpise, ki se nanašajo na graditev objektov; 

2. ukrepe, ki so predpisani za varstvo zdravja, varstvo ljudi 
in premoženja, varstvo pri delu, varstvo pred požarom in 
hrupom, varstvo zraka in vode pred onesnaženjem, naravnimi 
in drugimi nesrečami ter vojnim dejstvovanjem, kakor tudi 
ukrepe za odpravo arhitektonskih ovir, ki telesno prizadetim 
in funkcionalno oviranim občanom omejujejo ali preprečujejo 
dostop do objektov in njihovo uporabo; 

3. smotrne ekonomske in tehnične rešitve, skladne z 
dosežki znanosti in tehnologije; 

4. realne stroške za material, gradnjo, obrtniška in instala- 
cijska dela ter tehnološke postopke pri izdelavi popisov del in 
predračuna; 

5. ukrepe za varstvo objekta, ki naj bo zgrajen na potre- 
snem ali poplavnem območju ali na zemljišču, ki je nagnjeno 
k drsenju; 

6. ukrepe, ki imajo pomen za obrambo in zaščito ter druge 
potrebne ukrepe za zaščito in reševanje. 

31. člen 
Projektivna organizacija mora poskrbeti za kontrolo brez- 

hibnosti tehničnih rešitev, računske pravilnosti in popolnosti 
tehnične dokumentacije in kontrolo, ali je celotna dokumen- 
tacija v skladu z zahtevami iz prejšnjega člena. Projektivna 

organizacija lahko poveri to kontrolo drugi, za to usposob- 
ljeni organizaciji. 

Na tehnični dokumentaciji mora biti potrdilo, da je bila 
opravljena kontrola v smislu prejšnjega odstavka. 

Kontrolo lahko opravljajo delavci v projektivni organizaciji, 
ki izdeluje tehnično dokumentacijo in imajo visoko šolsko 
izobrazbo ustrezne stroke oziroma smeri z najmanj tremi leti 
delovnih izkušenj in opravljenim strokovnim izpitom. 

O izvršeni kontroli mora organizacija združenega dela 
voditi evidenco in hraniti ustrezno dokumentacijo. 

Način in postopek opravljanja kontrole ter evidenco in 
dokumentacijo o tej kontroli uredi s samoupravnim splošnim 
aktom projektivna organizacija, ki opravlja kontrolo. 

32. člen 
Tehnična dokumentacija, na podlagi katere je zgrajen 

objekt, se lahko uporabi za gradnjo drugih objektov, če s tem 
soglaša investitor in projektivna organizacija, ki jo je izdelala. 

IV. GRADBENO DOVOLJENJE 

33. člen 
Objekt se lahko začne graditi na podlagi gradbenega 

dovoljenja. 

34. člen 
Gradbeno dovoljenje se daje za graditev celotnega objekta 

ali pa le za njegov del, ki pomeni ekonomsko-tehnično celoto 
in se da tak samostojno uporabljati, če se objekt gradi po 
delih. 

Ne glede na prejšnji odstavek se lahko da gradbeno dovo- 
ljenje tudi za del objekta oziroma za izvedbo posameznih del: 

- če pomeni tak del objekta oziroma če pomenijo taka dela 
po predloženi tehnični dokumentaciji tudi sama tehnično 
celoto, 

- če gre za graditev objekta, ki objektivno terja večletno 
graditev, 

- če dinamika graditve celotnega objekta tako zahteva. 

35. člen 
Gradbeno dovoljenje izda občinski upravni organ, pristojen 

za gradbeništvo. 
Republiški upravni organ, pristojen za gradbeništvo izda 

gradbeno dovoljenjema tele objekte: 
- za železniške proge, industrijske železnice, proge drugih 

* železnic in industrijske tire, za avtoceste, magistralne in 
regionalne ceste, za žičnice, pomorske luke in notranja prista- 
nišča, letališča s pripadajočimi objekti, za magistralne tele- 
grafsko-telefonske kable in naprave ter za objekte in naprave 
oddajniškega in prenosnega sistema radio televizije, 

- za objekte in naprave za proizvodnjo in uporabo nukle- 
arne energije, hidroelektrarne z močjo nad 1 MVA, termoelek- 
trarne in toplarne, daljnovode za napetost nad 20 k\/ in trans- 
formatorske postaje na takih daljnovodih, za magistralne pli- 
novode in naftovode, 

- za regulacijo, s katerimi se menja tok in režim vode na 
rekah: Drava, Mura, Sava, Savinja, Soča, Krka, Sotla, Kolpa in 
Ljubljanica ter za melioracijska dela na površinah nad 1000 
hektarov, 

- za vse objekte, ki se gradijo z udeležbo kreditov po 
mednarodnih pogodbah, 

- za druge objekte, za katere izda lokacijsko dovoljenje 
republiški upravni organ. 

36. člen 
Zahtevi za izdajo gradbenega dovoljenja mora investitor 

predložiti: 
- dokaz o pravici razpolaganja z zemljiščem oziroma 

dokaz o pravici razpolaganja z objektom, katerega namerava 
rekonstruirati, 

- pravnomočno lokacijsko dovoljenje, 
- projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja, 
- dokaz, da so zagotovljena finančna sredstva po poseb- 

nih predpisih, 
- soglasja prizadetih organov in organizacij, če tako 

določajo posebni predpisi. 
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37. člen 
Če se gradi objekt tako, da se vanj vgrajujejo standardizi- 

rani ali tipski elementi ali deli, ni potrebno, da bi dokumenta- 
cija iz 3. alinee prejšnjega člena vsebovala tisti del tehnične 
dokumentacije( na podlagi katere so bili izdelani ti elementi 
oziroma deli. 

če se gradi več objektov po isti tehnični dokumentaciji, 
velja za tehnično dokumentacijo zanje ta dokumentacija, 
dopolnjena s tehnično dokumentacijo, s katero se taki objekti 
prilagodijo njihovim lokacijam. 

Če gre samo za vgraditev in montažo naprav ali opreme, 
velja za tehnično dokumentacijo tista dokumentacija, v kateri 
je določen način vgraditve in montaže naprav in opreme. 

38. člen 
Če zahteva izdaja gradbenega dovoljenja za graditev 

objekta po tehnični dokumentaciji, ki je bila izdelana v tujini, 
mora biti zahtevi za izdajo gradbenega dovoljenja predložen 
dokaz, da je bila nad to dokumentacijo izvršena kontrola v 
smislu prvega odstavka 31. člena tega zakona. 

Kontrolo iz prejšnjega odstavka opravljajo projektivne orga- 
nizacije, registrirane za izdelovanje ustrezne vrste tehnične 
dokumentacije. 

39. člen 
Če zahteva gradnja objekta odstranitev obstoječega 

objekta ali njegovega dela, mora investitor predložiti zahtevi 
za izdajo gradbenega dovoljenja tudi načrt odstranjevalnih 
del z njihovim opisom. 

40: člen 
Pripravljalna dela za gradnjo objekta se izvajajo po gradbe- 

nem dovoljenju za ta objekt ali po gradbenem dovoljenju 
samo za ta dela. 

Gradbeno dovoljenje za pripravljalna dela se izda, če njihov 
obseg zahteva, da se začno izvajati, preden dobi investitor 
gradbeno dovoljenje za objekt ali za njihov del. 

Gradbeno dovoljenje je treba dobiti tudi za gradnjo objek- 
tov, ki se štejejo po tem zakonu za pripravljalna dela, če bi 
gradnja ali uporaba takih objektov lahko povzročila nevarnost 
za življenje ali zdravje ljudi, ali za promet, sosednje objekte ali 
okolico, ali če se smejo taki objekti graditi le po določenih 
urbanističnih, tehničnih in drugih predpisanih pogojih. 

41. člen 
Preden izda pristojni organ gradbeno dovoljenje, preveri: 
- ali je bila opravljena kontrola projekta po 31. členu tega 

zakona, 
- ali ima projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja 

sestavne dele po 19. členu tega zakona. 
- ali je projekt izdelan v skladu s pogoji lokacijskega 

dovoljenja. 

42. člen 
Gradbeno dovoljenje neha veljati, če se graditev objekta ne 

začne v roku, ki je v njem določen. 
Rok iz prejšnjega odstavka ne more biti krajši kot šest 

mesecev in ne daljši kot dve leti. 
Organ, ki je izdal gradbeno dovoljenje lahko na zahtevo 

investitorja podaljša veljavnost gradbenega dovoljenja, ven- 
dar skupaj največ za dve leti. 

43. člen 
Objekti iz tretjega odstavka 1. člena tega zakona lahko 

ostanejo kot stalni objekt potem, ko prenehajo okoliščine, 
zaradi katerih so bili zgrajeni, če si investitor v šestih mesecih 
po prenehanju okoliščin priskrbi gradbeno dovoljenje in po 
tehničnem pregledu tudi uporabno dovoljenje. 

44. člen 
Investitor oziroma organ ali organizacija, na katero je pre- 

nošena pravica uporabe objektov, mora ves čas trajanja 
objekta hraniti tehnično dokumentacijo z vsemi spremem- 
bami in dopolnitvami, po kateri je bil zgrajen objekt. 

Organ, ki je pristojen za izdajo gradbenega dovoljenja, 
mora hraniti projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja, na 

podlagi katerega je bilo izdano gradbeno dovoljenje, vsaj 
deset let po izdaji tega dovoljenja. 

45. člen 
Če se po izdaji gradbenega dovoljenja projekt za pridobitev 

gradbenega dovoljenja tako spremeni, da pomeni to za 
objekt, ki se gradi spremembo elementov, ki lahko vpliva na 
zdravstvene pogoje, na varnost objekta, na večjo porabo 
energije ali povzročajo večjo imisijo, mora investitor spre- 
membo tehnične dokumentacije predložiti organu, ki je izdal 
gradbeno dovoljenje. 

Sprememba te dokumentacije mora biti opremljena s potr- 
dilom projektivne organizacije, ki jo je izdelala, da je bila 
opravljena kontrola po določbah 31. člena tega zakona. 
Organ, ki je pristojen za izdajo gradbenega dovoljenja, izda 
na podlagi predložene dokumentacije ustrezno odločbo. 

Če investitor, ki mu je bilo izdano gradbeno dovoljenje, 
zemljišče proda in odstopi od graditve objekta, se sme na 
zahtevo novega lastnika ali razpolagalca zemljišča oziroma 
nedograjenega objekta gradbeno dovoljenje spremeniti, če 
drugi investitor izkaže, da je pridobil lastninsko pravico ali 
pravico razpolaganja glede prizadetega zemljišča oziroma 
glede nedograjenega objekta in če predloži oceno vrednosti 
glede nedograjenega objekta oziroma investicije z dokazom o 
zagotovljenih sredstvih potrebnih za dograditev objekta, 
razen za objekte občanov in civilnih pravnih oseb. 

46. člen 
Za objekte, za katere ni predpisano lokacijsko dovoljenje 

» ter za dela, ki se ne štejejo za rekonstrukcijo objektov, nape- 
ljav in opreme po tem zakonu, gradbeno dovoljenje ni 
potrebno, temveč zadostuje priglasitev organu, ki je pristojen 
za izdajo gradbenega dovoljenja. 

Priglasitvi po prejšnjem odstavku je potrebno priložiti 
kratko poročilo o tem, na katerem objektu namerava investi- 
tor izvajati dela, opis teh del in njihov namen. 

Če pristojni organ ugotovi, da vložena priglasitev po veljav- 
nih predpisih ne zadostuje, prepove graditev z odločbo, ki jo 
mora vročiti investitorju v roku 15 dni po vložitvi priglasitve. 
Če investitor v tem roku ne dobi odločbe ali zahteve za 
dopolnitev priglasitve, lahko začne z deli. 

Za vgraditev naprav in opreme za proizvodnjo električne 
energije moči do 100 kVA v obstoječe vodnogospodarske 
objekte zadostuje priglasitev občinskemu upravnemu organu, 
pristojnemu za gradbeništvo. Občinski upravni organ mora o 
priglasitvi obvestiti republiško energetsko skupnost. V pri- 
meru, da bo taka elektrarna priključena na distribucijsko 
omrežje, mora investitor k priglasitvi priložiti energetsko 
soglasje pristojne organizacije združenega dela za distribu- 
cijo električne energije. 

Za razširitev avtomatsko telefonskih central, visoko frek- 
venčnih naprav, avtomatsko telegrafskih central, napajalnih 
naprav, vlečenje kabla v že zgrajeno kablovsko kanalizacijo, 
ter ponapetja samonosilnega kabla na že postavljene telefon- 
sko telegrafske linije, zadostuje priglasitev. 

47. člen 
Investitor mora s priglašenimi deli pričeti najpozneje v 

šestih mesecih po vloženi priglasitvi, sicer priglasitev preneha 
veljati. 

48. člen 
Zakoličba je prenos potrjenega projekta za izdajo gradbe- 

nega dovoljenja na teren; izvede se po izdaji gradbenega 
dovoljenja in pred pričetkom del. 

V. GRADNJA OBJEKTOV 

49. člen 
Gradnja objekta se sme oddati organizaciji združenega 

dela, registrirani za dejavnost, v katero graditev spada. 
Gradnja objekta se lahko odda tudi pogodbenim organiza- 

cijam združenega dela in obrtnim zadrugam, če izpolnjujejo 
pogoje za gradnjo določenih vrst objektov in če so za to 
registrirane. 
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Posamezna dela na objektu smejo izvajati tudi samostojni 
obrtniki, ki imaio za ta dela obrtno dovoljenje. 

50. člen 
Organizacija združenega dela se lahko registrira za gradnjo 

objektov (v nadaljnjem besedilu: izvajalska organizacija); 
- če je v statutu organizacije združenega dela določeno, 

katere vrste objektov bo gradila, oziroma katere vrste del bo 
izvajala na teh objektih, 

- če ima v delovnem razmerju najmanj dva diplomirana 
inženirja in dva inženirja ali dva tehnika ustrezne stroke ozi- 
roma smeri z opravljenim strokovnim izpitom in z najmanj 
tremi leti delovnih izkušenj pri gradnji teh objektov, 

- če ima organizacija združenega dela za izvajanje zaklju- 
čnih del sklenjeno delovno razmerje z najmanj enim inženir- 
jem in enim tehnikom ustrezne stroke ali smeri z opravljenim 
strokovnim izpitom in z najmanj tremi leti delovnih izkušenj 
pri izvajanju teh del. 

Gospodarska zbornica Slovenije vodi seznam izvajalskih 
organizacij s priporočili in ocenami (referenca) ter s podatki o 
delavcih iz tega člena. Izvajalska organizacija pošlje vsaj 
enkrat letno podatke o spremembah Gospodarski zbornici 
Slovenije. 

51. člen 
Izvajalska organizacija, ki gradi objekt ali izvaja posamezna 

dela, mora imenovati odgovornega vodjo del. 
Odgovorni vodja del je lahko diplomirani inženir ali inženir 

ustrezne stroke z opravljenim strokovnim izpitom in z najmanj 
tremi leti delovnih izkušenj pri gradnji objektov ter pooblasti- 
lom izvajalske organizacije za vodenje del. 

Odgovorni vodja del pri gradnji hidro in termoenergetskih 
objektov, pri gradnji pristanišč, letališč, avtocest, mostov z 
razpetino nad 15 m ter pri zahtevnih industrijskih objektih, je 
lahko diplomiran inženir ustrezne stroke oziroma smeri z 
opravljenim strokovnim izpitom in z najmanj petimi leti delov- 
nih izkušenj pri gradnji objektov ter pooblastilom izvajalske 
organizacije za vodenje del. 

Odgovorni vodja del za izvajanje posameznih del na 
objektu, je lahko delavec s srednjo strokovno izobrazbo 
ustrezne stroke oziroma smeri, opravljenim strokovnim izpi- 
tom in z najmanj tremi leti delovnih izkušenj ter pooblastilom 
izvajalske organizacije za izvajanje teh del. 

Pogoje glede strokovne izobrazbe, usposobljenosti, poo- 
blastila ter morebitne posebne pogoje odgovornih vodij del, 
podrobneje uredijo izvajalske organizacije s samoupravnimi 
splošnimi akti. 

52. člen 
Investitor in izvajalska organizacija morata o gradnji 

objekta skleniti pismeno pogodbo. 

53. člen 
Investitor odda gradnjo objekta v celoti ali posamezna dela: 
- z javnim razpisom, 
- z zbiranjem ponudb na podlagi poprej razpisanega nate- 

čaja o primernosti, 
- z neposredno pogodbo. 
Republiški upravni organ, pristojen za gradbeništvo, pred- 

piše način in postopek oddaje graditve objektov. 

54. člen 
Izvajalska organizacija združenega dela lahko proizvaja sta- 

novanjske in spremljajoče objekte v okviru družbeno usmer- 
jene stanovanjske gradnje v skladu s samoupravnim sporazu- 
mom o temeljih plana samoupravne stanovanjske skupnosti 
in f^anom družbenopolitične skupnosti. Izvajalska organiza- 
cija pridobi v tem primeru gradbeno dovoljenje. 

55. člen 
Investitor lahko odda dela v zvezi z gradnjo objekta oziroma 

izvajanjem del organizaciji združenega dela, ki je registrirana 
za opravljanje dejavnosti inženiringa. 

Inženiring po tem zakonu obsega izdelavo tehnične doku- 
mentacije, gradnjo objekta, izdelavo, nakup in montažo 
naprav in opreme, izročitev zgrajenega objekta v obratovanje, 
usposobitev delavcev, ki so potrebni za proizvodnjo oziroma 

izkoriščanje objekta, zagotovitev drugih potreb v zvezi s pro- 
izvodnjo in izkoriščanjem objekta ter organiziranje, vodenje 
ali koordinacijo teh. del. 

Za opravljanje inženiringa se lahko registrira organizacija 
združenega dela, če ima za vsako vrsto del, ki jih opravlja, v 
delovnem razmerju najmanj dva delavca z visoko izobrazbo 
ustrezne stroke oziroma smeri, z najmanj tremi leti delovnih 
izkušenj in opravljenim strokovnim izpitom. 

56. člen 
Izvajalska organizacija mora sporočiti organu, ki je izdal 

gradbeno dovoljenje in organom pristojnih inšpekcij dan, ko 
namerava začeti z gradnjo objekta in sicer najmanj osem dni 
pred začetkom del. 

57. člen 
Izvajalska organizacija mora voditi dnevnik o izvajanju del. 

Če so cene v pogodbi določene za mersko enoto posameznih 
vrst del, mora voditi tudi knjigo obračunskih izmer. 

Republiški upravni organ, pristojen za gradbeništvo, pred- 
piše vsebino in način vodenja dnevnika o izvajanju del in 
knjige obračunskih izmer, vrste dokumentacije, ki jo mora 
imeti izvajalska organizacija na gradbišču ter način označitve 
gradbišča in objekta. 

58. člen 
Izvajalska organizacija, ki gradi objekt ali izvaja dela, mora: 
- pravočasno ukreniti, kar je treba za varnost delavcev, 

mimoidočih, prometa in sosednjih objektov ter za varnost 
samega objekta in del, napeljav, opreme ter materiala; 

- ravnati se po dokumentaciji, na podlagi katere sta bili 
dani lokacijsko dovoljenje in gradbeno dovoljenje; 

- izvajati dela po projektu za izvedbo, .po tehničnih pred- 
pisih, standardih in normativih, ki veljajo za graditev take 
vrste objektov: 

- vgrajevati material, napeljave, naprave in opremo, kate- 
rih kvaliteta je dokumentirana z atesti ali certifikati kvalitete; 

- s kontrolo zagotoviti, da se dela izvajajo v skladu s 
prejšnjimi alineami. 

Način in postopek opravljanja kontrole iz pete alinee pre- 
jšnjega odstavka uredi izvajalska organizacija s svojim 
samoupravnim splošnim aktom 

59. člen 
Za vgraditev oziroma montažo materialov, konstrukcij, 

napeljav, naprav in opreme, ki se uvažajo ali se na novo uvajajo, 
in za katere ni ustreznih jugoslovanskih standardov, je treba 
pridobiti potrdilo, oziroma strokovno oceno pooblaščene 
organizacije in pogoje ter način uporabe materialov, kon- 
strukcij, napeljav, naprav in opreme. 

60. člen 
Če izvajalska organizacija opazi pomanjkljivosti v tehnični 

dokumentaciji, po katerih gradi objekt, mora nanje nemu- 
doma opozoriti investitorja in projektivno organizacijo. 

Če investitor oziroma projektivna organizacija brez 
odlašanja ne odpravita pomanjkljivosti, na katere sta bila 
opozorjena, mora izvajalska organizacija sporočiti to organu, 
ki je izdal gradbeno dovoljenje in pristojnemu inšpekcijskemu 
organu, kadar gre za pomanjkljivosti, ki nasprotujejo veljav- 
nim predpisom. Če pomanjkljivosti ogrožajo življenje in 
zdravje ljudi, varnost objekta, prometa ali sosednje objekte, 
mora tudi ustaviti nadaljnja dela in storiti, kar je treba, da se 
pomanjkljivosti odpravijo. 

VI. STROKOVNO NADZORSTVO 
NAD GRADNJO OBJEKTOV 

61. člen 
Investitor mora zagotoviti strokovno nadzorstvo nad 

gradnjo objekta oziroma nad izvajanjem del. 
Strokovno nadzorstvo nad proizvodnjo stanovanjskih in 

spremljajočih objektov v okviru družbeno usmerjene stano- 
vanjske gradnje mora zagotoviti samoupravna stanovanjska 
skupnost. 
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Strokovno nadzorstvo obsega predvsem nadzor: 
- nad kvaliteto izvedenih del, 
- nad uporabo predpisov, standardov, normativov in norm 

kvalitete, 
- nad vgrajenimi materiali, napeljavami, napravami in 

opremo, 
- nad izvajanjem predpisov, ki zahtevajo dokazno kontrolo 

po pooblaščeni organizaciji združenega dela o kvaliteti vgra- 
jenih materialov, 

- ali se gradnja izvaja po tehnični dokumentaciji, na pod- 
lagi katere je bilo izdano gradbeno dovoljenje, 

- nad uporabo sredstev, 
- nad izvajanjem dogovorjenih rokov izgradnje. 
Oseba, ki izvaja strokovno nadzorstvo, mora pravočasno 

obveščati investitorja o vseh pomanjkljivostih, ki jih ugotovi 
med gradnjo. 

62. člen 
Investitor lahko strokovno nadzorstvo nad gradnjo objekta 

opravlja sam ali ga poveri drugi organizaciji združenega dela, 
ki je registrirana za opravljanje te dejavnosti. 

63. člen 

Strokovno nadzorstvo nad gradnjo objekta lahko opravljajo 
osebe, ki izpolnjujejo pogoje, predpisane za odgovornega 
vodjo del po 51. členu tega zakona. 

VII. TEHNIČNI PREGLED OBJEKTOV IN 
UPORABNO DOVOLJENJE 

64. člen 
Tehnični pregled zgrajenega objekta opravi organ, ki je 

izdal gradbeno dovoljenje. 
Po opravljenem tehničnem pregledu izda organ iz prejšn- 

jega odstavka odločbo o tem, ali se sme zgrajeni objekt 
uporabljati in ali se smejo vgrajene napeljave, naprave in 
oprema, ki ne služijo objektu, temveč tehnološkemu procesu 
investitorjeve dejavnosti, dati v obratovanje (v nadaljnjem 
besedilu: uporabno dovoljenje). 

65. člen 
Zahtevo za tehnični pregled mora investitor vložiti najpoz- 

neje v osmih dneh po prejemu obvestila izvajalske organiza- 
cije, da je objekt zgrajen ali da je zgrajen njegov del, ki 
pomeni ekonomsko tehnično celoto. 

Če investitor ne vloži zahteve po prejšnjem odstavku, jo 
lahko vloži izvajalska organizacija, ki je zgradila objekt. 

66. člen 
Zahteva za tehnični pregled mora vsebovati: ime in vrsta 

objekta, kraj graditve, številko in datum lokacijskega in grad- 
benega dovoljenja z označbo organa, ki ju je izdal, izvajalsko 
organizacijo, ki je objekt gradila, oziroma vgradila napeljave, 
ali dobavila opremo in naprave in ime organizacije združe- 
nega dela, ki je izdelala tehnično dokumentacijo. 

V zahtevi morajo biti navedeni dokazi, potrdila, ocene, 
certifikati, atesti, komisijski zapisniki in druga dokazila o 
kvaliteti vgrajenih napeljav, naprav, opreme in materiala, o 
opravljenih preiskavah konstrukcijskih elementov, o pregle- 
dih in merjenjih vodovodnih, ogrevalnih, električnih in drugih 
napeljav, o preizkusu pravilnega delovanja naprav in opreme, 
o upoštevanju predpisov sanitarne varnosti, varstva pri delu in 
varstva pred požarom ter dokazi o izpolnitvi drugih pogojev, 
ki so bili predpisani na podlagi tega zakona. 

67. člen 
Organ iz 64. člena tega zakona imenuje komisijo za tehnični 

pregled. 
V komisiji morajo biti predstavniki pristojnih inšpekcijskih 

organov, strokovni delavci organov in organizacij, ki so dolo- 
čili pogoje ali dali soglasje za gradnjo objekta. 

Če je potrebno zaradi tehnične ali druge specifičnosti 
objekta, se lahko v komisijo imenujejo še drugi strokovnjaki. 

Odločbo o imenovanju komisije za tehnični pregled je treba 
poslati investitorju; ta mora pravočano obvestiti vse projek- 
tivne in izvajalske organizacije ter dobavitelje glavne opreme, 
ki so sodelovali pri graditvi objekta ter predstavnike organov 
in organizacij, ki so izdali soglasje. 

68. člen 
Investitor in izvajalska organizacija, ki je zgradila objekt, 

morata na dan tehničnega pregleda predložiti komisiji vso 
potrebno dokumentacijo, zlasti pa: 

- gradbeno dovoljenje, 
- tehnično dokumentacijo iz 22. člena tega zakona z vsemi 

spremembami in dopolnitvami, na katere podlagi je bil objekt 
zgrajen, 

- dokaz o prijavi novogradnje pri občinskem geodetskem 
organu, 

- pogodbo o gradnji, 
- dnevnik o izvajanju del, 
- vsa dokazila iz drugega odstavka 66. člena tega zakona. 

68. člen 
Pri tehničnem pregledu sodelujejo s pismenim pooblasti- 

lom predstavniki investitorja, nadzornega organa, izvajalskih 
in projektivnih organizacij ter dobaviteljev glavne opreme, ki 
so sodelovali pri graditvi objekta. 

70. člen 
S tehničnim pregledom se ugotovi: 
- ali je objekt izveden v skladu s tehnično dokumentacijo o 

stabilnosti objekta in njegovi varnosti glede požara, naravnih 
in drugih nesreč ter vojnih dejstvovanj, življenja in zdravja 
ljudi, prometa in sosednjih objektov, ali je izveden v skladu s 
predpisi, normativi in standardi, ki so obvezni pri izvedbi 
objektov take vrste in s pogoji, določenimi za gradnjo objekta 
na zemljišču; 

- ali so bili storjeni predpisani ukrepi, s katerimi bo pre- 
prečena oziroma na najmanjšo mero omejena škoda, ki jo 
utegne povzročiti objekt sam po sebi, oziroma z uporabo v 
svoji okolici; 

- ali so napeljave, naprave in oprema kvalitetno vgrajene 
in ali izpolnjujejo projektno predvidene parametre, upošte- 
vajoč tehnološki proces ter varstvo pri delu in varstvo okolja; 

- ali so izdelana navodila za obratovanje. 

71. člen 
Po opravljenem tehničnem pregledu in predlogu komisije 

izda organ, ki je izdal gradbeno dovoljenje, odločbo s katero 
izda uporabno dovoljenje, ali odredi odpravo ugotovljenih 
pomanjkljivosti, ali pa odredi, da je treba objekt podreti ozi- 
roma odstraniti, če gre za takšne pomanjkljivosti, ki jih ni 
mogoče odpraviti, ogrožajo pa varnost objekta, življenje in 
zdravje ljudi, promet ali sosednje objekte. 

72. člen 
Zoper odločbo iz prejšnjega člena se poleg investitorja 

lahko pritožijo tudi udeleženci pri graditvi objekta. 
Pritožba ne zadrži izvršitve odločbe, s katero je organ prve 

stopnje odredil, da je treba podreti oziroma odstraniti objekt 
ali njegove posamezne dele, če je bila odločba izdana zato, 
ker je bila ogrožena varnost objekta, življenje in zdravje ljudi, 
promet ali sosednji objekti, če se nevarnost ne da drugače 
odvrniti in če je v odločbi določeno, da pritožba ne zadrži 
izvršitve odločbe. 

73. člen 
Če se z odločbo odredi odprava ugotovljenih pomanjkljivo- 

sti, mora investitor potem, ko jih je odpravil, zahtevati, da se 
opravi ponovno tehnični pregled. 

Po ponovnem tehničnem pregledu, ki ga lahko opravi tudi 
posamezni član komisije, se pregledajo le tista dela, ki jih je 
bilo treba popraviti ali naknadno odpraviti. Na podlagi poro- 
čila komisije za ponovni tehnični pregled izda organ, ki je 
izdal gradbeno dovoljenje, ustrezno odločbo. 
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74. člen 
Zgrajeni objekt ali njegov del, ki pomeni ekonomsko teh- 

nično celoto in se da tak samostojno uporabljati, ter objekti 
pripravljalnih del, zgrajeni s posebnim gradbenim dovolje- 
njem, se smejo uporabljati, oziroma pustiti v obratovanju šele, 
ko je izdano uporabno dovoljenje. 

Uporabno dovoljenje se ne izda v primeru, ko po določbah 
tega zakona ni potrebno gradbeno dovoljenje. 

Organ, ki izda uporabno dovoljenje, lahko njegovo izdajo 
veže na pogoj, da se prej odstranijo objekti, ki so bili zgrajeni 
kot pripravljalna dela za zgraditev objekta. 

75. člen 
Pri objektu, ki ima vgrajene napeljave, naprave in opreme, 

ki ne služijo objektu, temveč tehnološkemu procesu investi- 
torjeve dejavnosti, sme investitor po zaključeni montaži 
napeljav, naprav in opreme, ki služijo tehnološkemu procesu, 
pričeti s poskusnim obratovanjem po opravljenem tehničnem 
pregledu. 

S poskusnim obratovanjem se preizkuša delovanje vgraje- 
nih napeljav, naprav in opreme ter ugotavlja kvaliteta oprav- 
ljenih del in vgrajenega materiala ter doseženi parametri 
tehnološkega procesa in ali doseženi parametri tehnološkega 
procesa zagotavljajo varne delovne razmere in s projektom 
predvideni vpliv na okolje. 

Investitor mora najmanj osem dni pred pričetkom posku- 
snega obratovanja sporočiti pristojnim inšpekcijam, da name- 
rava pričeti s poskusnim obratovanjem. 

Potrebnost, pogoji in trajanje poskusnega obratovanja 
morajo biti določeni v tehnični dokumentaciji. Poskusno 
obratovanje sme trajati največ eno leto. 

Po opravljenem poskusnem obratovanju se na podlagi ugo- 
tovitev iz drugega odstavka tega člena izda uporabno dovo- 
ljenje. 

VIII. IZROČITEV ZGRAJENEGA OBJEKTA 

76. člen 
Investitor in izvajalska organizacija, ki je objekt zgradila 

oziroma na njem izvajala kakšna dela, morata v 60 dneh od 
dneva, ko prejmeta odločbo, da se sme objekt uporabljati, 
opraviti prevzem in dokončen obračun objekta oziroma del, 
če ni v pogodbi drugače določeno. 

IX. GRADITEV OBJEKTOV OBČANOV 
IN CIVILNIH PRAVNIH OSEB 

77. člen 
Za graditev objektov občanov in civilnih pravnih oseb je 

potrebno gradbeno dovoljenje, razen v primerih, ko ni predpi- 
sano lokacijsko dovoljenje. 

Gradbeno dovoljenje iz prejšnjega odstavka daje občinski 
upravni organ, pristojen za gradbeništvo. 

78. člen 
Zahtevi za izdajo gradbenega dovoljenja za objekte obča- 

nov in civilnih pravnih oseb mora investitor predložiti: projekt 
za pridobitev gradbenega dovoljenja, pravnomočno lokacij- 
sko dovoljenje, dokčzilo o lastništvu oziroma pravici uporabe 
stavbnega zemljišča in soglasja organov in organizacij, ki se 
zahtevajo po posebnih predpisih. 

79. člen 
Tehnično dokumentacijo za potrebe gradnje občanov lahko 

izdeluje delovni človek, ki s samostojnim osebnim delom kot 
poklic opravlja dejavnost projektiranja (v nadaljnjem bese- 
dilu: projektant), ki poleg pogojev za opravljanje gospodarske 
dejavnosti po obrtnem zakonu izpolnjuje še naslednje po- 
goje: 

- da ima najmanj strokovno izobrazbo pete stopnje zah- 
tevnosti dela ustrezne tehnične smeri za izdelavo tehnične 
dokumentacije, 

— da ima najmanj tri leta delovnih izkušenj in opravljen 
strokovni izpit. 

Dovoljenje za projektiranje izda občinski upravni organ, 
pristojen za gradbeništvo občine, na območju katere ima 
projektant svoj sedež. 

80. člen 
Projektant mora pri izdelavi tehnične dokumentacije 

upoštevati določbe 30. člena tega zakona, ter odgovarja za 
pravilnost tehnične dokumentacije v smislu 31. člena tega 
zakona. 

Projektant mora voditi evidenco izdelane tehnične doku- 
mentacije in evidenco o opravljeni kontroli. 

81. člen 
Projektanti lahko združujejo svoje delo in ustanavljajo 

občasne ali trajne delovne skupnosti za izdelovanje več vrst 
tehnične dokumentacije. 

82. člen 
Za vpis projektantov v register, spremembo sedeža, prene- 

hanje pravice opravljanja dejavnosti projektiranja in izdajo 
dovoljenja za uporabo dopolnilnega dela drugega delavca se 
smiselno uporabljajo določbe obrtnega zakona. 

83. člen 
Tehnično dokumentacijo za objekt, ki ga namerava upo- 

rabljati sam za svoje potrebe, lahko izdela občan, ki ima 
najmanj strokovno izobrazbo pete stopnje zahtevnosti dela 
ustrezne tehnične smeri in opravljen strokovni izpit 

84. člen 
Občan in civilne pravne osebe lahko v svoji režiji gradijo 

objekte, ki jih potrebujejo same in izvajajo vsa dela v zvezi z 
graditvijo, če površina objektov oziroma del ne presega 250 
m2 koristne površine, in če je zagotovljeno strokovno vodstvo 
osebe z najmanj srednjo tehnično izobrazbo ustrezne smeri in 
opravljenim strokovnim izpitom. 

Omejitev iz prejšnjega odstavka ne velja za kmetijske 
gospodarske objekte. 

85. člen 
Obrtna zadruga se lahko registrira za gradnjo objektov 

občanov, če ima v delovnem razmerju najmanj enega inže- 
nirja in enega tehnika ustrezne stroke, ki imata najmanj tri leta 
delovnih izkušenj in opravljen strokovni izpit. 

86. člen 
Oseba, ki opravlja strokovno vodstvo, nadzoruje gradnjo 

predvsem, da se objekt gradi po tehnični dokumentaciji, na 
podlagi katere je bilo izdano gradbeno dovoljenje, po pogojih 
lokacijskega dovoljenja, soglasij prizadetih organov in orga- 
nizacij in v skladu s tehničnimi predpisi, normativi in stan- 
dardi. 

87. člen 
Za izdajo gradbenega dovoljenja, priglasitve, za tehnični 

pregled in izdajo uporabnega dovoljenja za objekte občanov 
in civilnih pravnih oseb se primerno uporabljajo določbe 33., 
39., 41., 42., 45., 46., 47., 48. ter 64. do 74. členov tega zakona. 

X. INŠPEKCIJSKO NADZORSTVO 
88. člen 

Inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem določb tega in dru- 
gih zakonov s področja gradbeništva, predpisov, izdanih na 
njihovi podlagi ter samoupravnih sporazumov in družbenih 
dogovorov na tem področju, opravljajo organi občinske in 
republiške gradbene inšpekcije. 

89. člen 
Organi občinske gradbene inšpekcije nadzorujejo, kako 

organizacije združenega dela, druge samoupravne organiza- 
cije in skupnosti ter posamezniki pri svojem delu upoštevajo 
določbe tega zakona ter na njegovi podlagi izdane predpise 
ter tehnične normative in standarde pri projektiranju in gra- 
ditvi objektov ter pri proizvodnji gradbenih materialov. 

Organi občinske gradbene inšpekcije morajo v okviru svo- 

8 poročevalec 



jih pristojnosti najmanj vsaki dve leti preverjati, ali projektivne 
in izvajalske organizacije še izpolnjujejo pogoje za vpis v 
sodni register. 

90. člen 
Organ republiške gradbene inšpekcije: 
- nadzoruje graditev proizvodnih elektroenergetskih 

objektov nad 20 MVA, transformatorskih postaj in daljnovo- 
dov prenosne zmogljivosti nad 40 MVA in drugih energetskih 
objektov za proizvodnjo, prenos in transformacijo energije do 
moči 20 MW in mostov z razponom nad 30 m, 

- nadzoruje delo organov občinske gradbene inšpekcije, 
jim daje navodila in nudi potrebno strokovno pomoč, 

- zbira in proučuje poročila gradbene inšpekcije in pred- 
laga pristojnim občinskim in republiškim organom ustrezne 
ukrepe. 

- opravlja druge naloge po posebnih predpisih. 

91. člen 
Gradbeni inšpektor ima pravico z odločbo: 
1. odrediti, da se nepravilnosti, ki jih ugotovi, odpravijo v 

roku, ki ga določi, 
2. odrediti, da se ustavi nadaljnja gradnja ali izdelava ozi- 

roma uporaba materiala: 
- če investitor nima gradbenega dovoljenja, 
- če se objekti ne gradijo oziroma materiali ne izdelujejo 

po vnaprej izdelani tehnični dokumentaciji in utegne to spra- 
viti v nevarnost stabilnost in obstoj objektov, življenje in 
zdravje ljudi, prometa in sosednjih objektov, 

- če se ne odpravijo ugotovljene nepravilnosti v roku, ki ga 
je določil inšpektor. 

3. odrediti, da je treba objekt ali njegov del podreti ali 
odstraniti, če se ugotovijo take pomanjkljivosti ali nepravilno- 
sti, da pomeni to nevarnost za stabilnost objekta, za varnost 
objekta pred požarom in za varnost življenja ali zdravja ljudi, 
prometa, sosednjih objektov ali okolice, pa teh pomanjkljivo- 
sti in nepravilnosti ni mogoče odpraviti, 

4. prepovedati nadaljnjo proizvodnjo gradbenih proizvodov 
oziroma nadaljnje izvajanje takih del, ki ne ustrezajo predpi- 
sanim standardom oziroma predpisom o kakovosti proizvo- 
dov in zaradi tega obstoji nevarnost, da utegne nastati večja 
materialna škoda. 

92. člen 
Če obstoji neposredna nevarnost za življenje ali zdravje 

ljudi, za promet, za sosednje objekte ali za okolico, lahko 
določi gradbeni inšpektor s svojo odločbo, s katero odredi 
ukrepe iz prejšnjega člena, da pritožba ne zadrži izvršitve 
odločbe, kar mora v odločbi posebej utemeljiti. 

93. člen 
Za občinskega gradbenega inšpektorja je lahko imenovana 

oseba, ki ima visoko šolsko izobrazbo ustrezne stroke, naj- 
manj tri leta delovnih izkušenj in opravljen strokovni izpit po 
drugem odstavku 29. člena tega zakona. 

Za republiškega gradbenega inšpektorja je lahko imeno- 
vana oseba, ki ima visoko šolsko izobrazbo ustrezne stroke, 
najmanj pet let delovnih izkušenj in opravljen strokovni izpit 
po drugem odstavku 29. člena tega zakona. 

XI. KAZENSKE DOLOČBE 
94. člen 

Z denarno kaznijo od 100.000 do 1,000.000 dinarjev se 
kaznuje za gospodarski prestopek organizacija združenega 
dela ali druga pravna oseba, ki po določbah tega zakona 
nastopa kot investitor: 

1. če poveri izdelavo investicijskega programa organizaciji 
združenega dela, ki ni registrirana za izdelavo investicijske 
dokumentacije ali za svetovalni inženiring (13. člen), 

2. če poveri opravljanje strokovnega vodstva organizaciji 
združenega dela, ki ni registrirana za opravljanje teh del (16. 
člen) ali če sam opravlja strokovno vodstvo, pa ne izpolnjuje 
pogojev, navedenih v 2. odst. 16. člena tega zakona, 

3. če izdelavo tehnične dokumentacije poveri organizaciji 
združenega dela, ki ni registrirana za izdelavo tehnične doku- 
mentacije ustrezne vrste (25. člen), 

4. če odda gradnjo objekta v celoti ali posamezna dela v 
nasprotju z določilom 53. člena tega zakona, 

5. če gradnjo objekta ali dela objekta odda organizaciji 
združenega dela, ki ni registriran za to dejavnost (49. člen), 

6. če izroči s pogodbo izvajanje posameznih del na objektu 
ali delu objekta samostojnemu obrtniku, ki nima obrtnega 
dovoljenja za ta dela (3. odstavek 49. člena), 

7. če poveri ali prevzema graditev objekta ali izvajanje 
posameznih del v nasprotju z določbo 55. člena, 

8. če ne zagotovi strokovnega nadzorstva nad gradnjo 
objekta oziroma nad izvajanjem del skladno z določbami 61. 
člena, 

9. če ne hrani kompletnega izvoda tehnične dokumentacije, 
po kateri je bil objekt zgrajen, z vsemi njenimi spremembami 
in dopolnitvami (44. člen), 

10. če uporablja oziroma pusti v obratovanje zgrajeni objekt 
ali njegov del, ki pomeni ekonomsko tehnično celoto in se da 
tak samostojno uporabljati ter objekte pripravljalnih del, zgra- 
jenih s posebnim gradbenim dovoljenjem, preden je izdano 
uporabno dovoljenje (1. odst. 74. člena). 

95. člen 
Z denarno kaznijo od 100.000 do 1,000.000 dinarjev se 

kaznuje za gospodarski prestopek projektivna organizacija ali 
delovna skupnost, če 

1. izdeluje tehnično dokumentacijo, za katero ni registri- 
rana (25. člen), 

2. se pri izdelavi tehnične dokumentacije ne ravna po 30. ali 
31. členu tega zakona. 

Z denarno kaznijo od 15.000 do 50.000 dinarjev se kaznuje 
za gospodarski prestopek tudi odgovorna oseba v projektivni 
organizaciji in delovni skupnosti, ki stori dejanje iz prvega 
odstavka tega člena. 

96. čien 
Z denarno kaznijo od 100.000 do 1,000.000 dinarjev se 

kaznuje za gospodarski prestopek izvajalska organizacija ali 
druga pravna oseba, ki gradi objekt, če: 

1. gradi objekt brez gradbenega dovoljenja (33, člen), 
2. gradi objekt, pa ni registrirana za zadevno vrsto gradnje 

(49. člen), 
3. pri gradnji objekta ne postopa po 58. členu tega zakona, 
4. ne vodi knjig o gradnji objekta, iz katerih se dajo ugotoviti 

postopek in način gradnje objekta ter posameznih faz nje- 
gove graditve (1. odst. 57. člena), 

5. poveri vodstvo gradnje posameznih vrst objektov ozi- 
roma izvajanje posameznih vrst del na teh objektih komu, ki 
nima predpisane strokovne izobrazbe in prakse (51. člen), 

6. opazi v tehnični dokumentaciji, po kateri gradi objekt, 
pomanjkljivosti, ki ogroža varnost objekta ali življenje in 
zdravje ljudi, promet, sosednje objekte ali okolico, pa ne 
opozori nanjo nemudoma investitorja (1. odst. 60. člena). 

Z denarno kaznijo od 15.000 do 50.000 dinarjev se kaznuje 
za gospodarski prestopek odgovorna oseba organizacije 
združenega dela, ki stori dejanje iz prvega odstavka tega 
člena. 

97. čleri 
Z denarno kaznijo od 100.000 do 1,000.000 dinarjev se 

kaznuje za gospodarski prestopek organizacija združenega 
dela ali druga družbena pravna oseba, če strokovnega nad- 
zora ne opravlja v smislu 61. člena tega zakona. 

Z denarno kaznijo od 15.000 do 50.000 dinarjev so kaznuje 
za gospodarski prestopek tudi odgovorna oseba organizacije 
združenega dela ali druge družbeno pravne osebe, ki stori 
dejanje iz prvega odstavka tega člena. 

98. člen 
Z denarno kaznijo od 10.000 do 100.000 dinarjev se kaznuje 

za prekršek projektivna organizacija ali druga pravna oseba: 
1. če ne pošlje Gospodarski zbornici Slovenije podatkov, 

potrebnih za vodenje seznama (3. odst. 26. člena), 
2. če ni izpolnila pogojev kontrole v smislu 31. člena tega 

zakona. 
Z denarno kaznijo od 5.000 do 20.000 dinarjev se kaznuje 

odgovorna oseba projektivne organizacije ali druge pravne 
osebe, ki stori dejanje iz prejšnjega odstavka. 
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99. člen 
Z denarno kaznijo od 10.000 do 100.000 dinarjev se kaznuje 

za prekršek izvajalska organizacija ali druga pravna oseba, ki 
nastopa kot izvajalec če: 

1. ne pošlje Gospodarski zbornici Slovenije podatkov, 
potrebnih za vodenje seznama (2. odst. 50. člena), 

2. organu pristojne inšpekcije ne naznani najmanj osem dni 
pred začetkom del dneva, ko bo začela graditi objekt (56. 
člen), 

3. na gradbišču nima predpisane dokumentacije (57. člen). 
Z denarno kaznijo od 5.000 do 20.000 dinarjev se kaznuje 

tudi odgovorna oseba izvajalske organizacije ali druge pravne 
osebe, ki stori dejanje iz prvega odstavka tega člena. 

100. člen 
Z denarno kaznijo od 10.000 do 100.000 dinarjev se kaznuje 

za prekršek samostojni obrtnik, če stori kakšno dejanje iz 96. 
člena tega zakona. 

101. člen 
Z denarno kaznijo od 3.000 do 20.000 dinarjev se kaznuje za 

prekršek občan ali civilna pravna oseba: 
1. če gradi objekt brez gradbenega dovoljenja (77. člen), ali 

brez priglasitve (46. člen), 
2. če ne zagotovi strokovnega vodstva pri delih, ki jih izvaja 

v lastni režiji (86. člen), 
3. če uporablja zgrajeni objekt, preden dobi uporabno 

dovoljenje (74. člen). 
Z denarno kaznijo od 3.000 do 20.000 dinarjev se kaznuje za 

prekršek oseba, ki opravlja strokovno vodstvo v nasprotju z 
določbo 86. člena. 

XII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

102. člen 
Investitorji, projektivne organizacije, izvajalske organizacije 

ter organizacije združenega dela, ki opravljajo dejavnost inže- 
niringa in svetovalnega inženiringa, morajo svojo organiza- 
cijo in način dela uskladiti z določbami tega zakona v enem 
letu od njegove uveljavitve. 

103. člen 
Postopki za izdajo gradbenega in uporabnega dovoljenja, 

ki do uveljavitve tega zakona niso pravnomočno končani, se 
končajo po dosedanjih predpisih. 

SKUPŠČINA SR SLOVENIJE 
IZVRŠNI SVET 

Zbor združenega dela in Zbor občin SR Slovenije sta na 
sejah dne 12. 4. 1984 sprejela osnutek zakona o graditvi 
objektov. Pri tem sta zbora zadolžila Izvršni svet Skupščine 
SR Slovenije, da pri pripravi zakonskega predloga upošteva 
stališča, predloge in pripombe delovnih teles skupščin in 
zborov, skupin delegatov in pripombe iz razprave delegatov 
na sejah zborov. 

Zbora sta sprejela naslednje usmeritve: 
- ponovno naj se prouči vprašanje dajanja mnenja o druž- 

beni in ekonomski upravičenosti investicijskih vlaganj, ki so 
pomembna za družbeni razvoj republike, predvsem z vidika 
odgovornosti samoupravnih organizacij in skupnosti, ki 
posredno ali neposredno sodelujejo pri dajanju takega 
mnenja, 

- poglavje, v katerem je opredeljeno zagotavljanje finan- 
čnih sredstev za gradnjo objektov, naj predlagatelj izloči iz 
tega zakona oziroma naj pripravi o tem poseben predpis in ga 
predloži skupščini v obravnavo še pred dokončnim spreje- 
mom zakona o graditvi objektov, z namenom, da se zagotovi 
celovitost zakonskega urejanja tega področja, 

- natančneje naj se opredeli odgovornost investitorjev pri 
izdelavi investicijskega programa, 

- pri opredelitvi usposobljenosti izvajalcev predlagatelj ni 

104. člen 
Odgovorni vodje del, ki ne izpolnjujejo pogojev iz prvega 

odstavka 51. člena tega zakona, lahko opravljajo ta dela in 
naloge do konca leta 1995. 

105. člen 
Dokler ne bo urejeno v drugih predpisih, sme projektant iz 

79. člena tega zakona zaposliti enega delavca. 

106. člen 
Republiški upravni organ, pristojen za gradbeništvo, izda v 

roku 6 mesecev po uveljavitvi tega zakona izvršilne predpise, 
ki jih določa ta zakon 

107. člen 
Do sprejetja novih predpisov se uporabljajo: 
1. pravilnik o vsebini in načinu vodenja dnevnika o izva- 

janju del in knjige obračunskih izmer (Uradni list SR Slove- 
nije, št. 32/69), 

2. pravilnik o načinu in postopku za oddajanje investicij- 
skih objektov v graditev (Uradni list SFRJ, št. 29/67), 

3. minimalna metodologija za izdelavo investicijskih pro- 
gramov (Uradni list SR Slovenije, št. 9/77, 9/82), 

4. pravilnik o minimalnih tehničnih pogojih za graditev 
stanovanj (Uradni list SFRJ, št. 45/67). 

108. člen 
Z dnem, ko začne veljati ta zakon, prenehajo veljati: 
- zakon o graditvi objektov (Uradni list SRS, št. 42/73, 8/75 

in 39/81), 
- zakon o investicijski dokumentaciji (Uradni list SRS, št. 

7/76), 
- zakon o tehničnih inšpekcijah na področju industrije in 

gradbeništva (Uradni list SRS, št. 12/70). 
Ne glede na prejšnji odstavek tega člena, se do sprejema 

posebnega predpisa, ki bo urejal presojo družbene in eko- 
nomske upravičenosti investicijskih vlaganj in posebnega 
predpisa, ki bo urejal zagotavljanje sredstev za financiranje 
gradnje objektov uporabljajo določbe členov 69 a do 69 j 
zakona o graditvi objektov (Uradni list SR Slovenije, št. 42/73, 
8/75 in 39/81). 

10S. člen 
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu 

SRS. 

v zadostni meri upošteval pogoje dosedanjih preferenc izva- 
jalcev. Zato naj se z zakonom določi pogoje, ki bodo zagotav- 
ljali pripravo kvalitetne investicijske dokumentacije, kvaliteto 
ponudb ter spoštovanje minimalnih standardov za življenjske 
in kulturne razmere pri zaposlovanju delavcev, 

- predlagatelj naj ponovno prouči primernost določbe 
65. člena osnutka zakona glede na praktične možnosti za 
njeno izvajanje, in sicer ali bo možno v samoupravne splošne 
akte organa upravljanja investitorja vgraditi natančnejša 
merila o načinu in pogojih oddaje gradnje objekta oziroma 
izvajanja posameznih del tako, da bodo veljala za vse investi- 
cije ali pa za vsako investicijo posebej, 

- predlagatelj naj določi daljši rok glede možnosti za 
opravljanje del in nalog odgovornih vodij del, ki ne izpolnju- 
jejo pogojev iz 62. člena osnutka zakona. 

Predlagatelj je pri oblikovanju predloženega besedila pred- 
loga zakona upošteval usmeritve Zbora združenega dela in 
Zbora občin Skupščine SR Slovenije. 

- Zbora sta podprla v osnutku zakona predlagano rešitev 
glede presoje družbene in ekonomske upravičenosti investi- 
cijskih vlaganj, vendar je predlagatelj ob obravnavi pripomb 

* 

OBRAZLOŽITEV, 
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in širših konzultacij za podrobnejšo ureditev tega vprašanja 
ugotovil naslednje: 

Po zakonu o razširjeni reprodukciji in minulem delu (16. 
člen) morajo delavci v temeljni organizaciji ugotavljati druž- 
beno in ekonomsko upravičenost investicijskega vlaganja zla- 
sti na podlagi odnosov na trgu in pogojev gospodarjenja, 
potrebe po vključevanju v mednarodno delitev dela in po 
povečanju izvoza blaga in storitev, potrebe po skladnem raz- 
voju proizvajalnih sil in družbene reprodukcije, potrebe po 
zmanjševanju odvisnosti gospodarstva od uvoza surovin, 
reprodukcijskega materiala, tehnologije in energije, potrebe 
po racionalnejšem izkoriščanju domačih surovin in energije, 
potrebe po zboljševanju in razširjanju materialne osnove dela 
v družbenih dejavnostih in gospodarski infrastrukturi, 
potrebe po zboljševanju in razširjanju materialne osnove dela 
v gospodarsko manj razvitih republikah in SAP Kosovo, 
potrebe po zboljševanju človekovega delovnega in življenj- 
skega okolja, potrebe splošne ljudske obrambe in družbene 
samozaščite. Merila se natančneje določajo s samoupravnimi 
sporazumi o temeljih planov samoupravnih organizacij in 
skupnosti ter z dogovorom o temeljih planov družbenopoliti- 
čnih skupnosti. 

Po 22/1 členu zakona o razširjeni reprodukciji in minulem 
delu mora temeljna organizacija s svojim samoupravnim 
splošnim aktom določiti primere, v katerih si bo mnenje o 
družbeni in ekonomski opravičenosti investicijskega vlaganja 
priskrbela od gospodarske zbornice določenih znanstvenih, 
strokovnih ali drugih samoupravnih organizacij in skupnosti. 

Če pa je z zakonom ali z odlokom občinske skupščine na 
podlagi zakona tako določeno, mora predlagatelj investicij- 
ske odločitve priskrbeti mnenje od gospodarske zbornice, 
določenih znanstvenih, strokovnih ali drugih samoupravnih 
organizacij in skupnosti ali pristojnih organov družbenopoliti- 
čnih skupnosti (22/11 člen). 

Te organizacije in organi, ki so dali mnenje o družbeni in 
ekonomski opravičenosti investicijskega vlaganja, prevza- 
mejo družbenopolitično in drugo odgovornost, določeno z 
zakonom ali samoupravnim splošnim aktom. Gospodarska 
zbornica pa vodi evidenco o ugotovljeni odgovornosti 
samoupravnih organizacij in skupnosti (ki so sodelovale pri 
izdelavi strokovne podlage) oziroma, ki so dale mnenje o 
družbeni in ekonomski opravičenosti ter o ukrepih, sprejetih 
pri uresničevanju te odgovornosti (25/111 in IV. člen). 

Zvezni zavod za družbeno planiranje je pripravil predosnu- 
tek družbenega dogovora o kriterijih in načinu dajanja mnenj 
o družbeni in ekonomski upravičenosti nameravanih investicij 
(Beograd, julij 1984), ki naj bi ga razen gospodarskih zbornic 
SR in SAP ter Gospodarske zbornice Jugoslavije sklenili še 
ZIS in izvršni svet skupščin SR ter skupščin SAP. 

Ocenjevanje in preizkus ocene uspešnosti in družbene ute- 
meljenosti nameravane investicije naj bi se opravljala v orga- 
nizaciji združenega dela, ki namerava investirati, na način, ki 
bo urejen v republiških oziroma pokrajinskih zakonih, z 
obvezno uporabo skupnih kriterijev. Vsaka nameravana inve- 
sticija bi morala spoštovati kriterij rentabilnosti vlaganja, ki se 
izraža s stopnjo reprodukcijske sposobnosti. 

S tem družbenim dogovorom naj bi udeleženci tudi 
soglašali, da si organizacije združenega dela pri ocenjevanju 
in preverjanju strokovne ocene o družbenoekonomski upra- 
vičenosti nameravane investicije, priskrbijo mnenje o njeni 
upravičenosti od določenih znanstvenih in strokovnih organi- 
zacij, bank, gospodarskih zbornic in pristojnih organov in 
organizacij družbenopolitičnih skupnosti, na način in v prime- 
rih, določenih z republiškim oziroma pokrajinskim zakonom. 

Udeleženci naj bi sprejemali ukrepe in druge aktivnosti, da 
se v SR in SAP v skladu z 22. členom zakona o razširjeni 
reprodukciji in minulem delu, z zakonom ali drugim aktom 
zavežejo potencialni investitorji, v katerih primerih morajo 
priskrbeti mnenje in od koga ter da se določijo tudi značaj, 
mnenja in postopek ter način njegovega dajanja. 

Med pomembnejšimi vprašanji, ki jih nakazuje predosnutek 
družbenega dogovora, je treba omeniti še zahtevo po organi- 
ziranju znanstveno-raziskovalnega dela pri določitvi metodo- 
logije za ocenjevanje za posamezna področja gospodarstva 
(zlasti za uporabo kriterija ekonomske stopnje reprodukcije); 
v okviru Združenja bank Jugoslavije naj bi se sklenil 
samoupravni sporazum, s katerim bi bili opredeljeni speci- 
fični kriteriji bank in merila za oceno finančno-ekonomske in 

družbene opravičenosti investicijskih projektov, ki jim dajejo 
banke kreditno podporo ter način usposabljanja kadrov za 
uporabo teh kriterijev in metodologije za njihovo uporabo na 
podlagi skupno dogovorjenega programa. 

Čeprav je ta družbeni dogovor šele v fazi oblikovanja in so 
marsikatere njegove rešitve še sporne oziroma vprašljive, 
druge pa še nedodelane in nejasne, je možno predvideti, da 
bti vendarle urejal večino vprašanj, ki so sedaj le nakazana in 
da bodo na ta način ustvarjeni določeni pogoji za jasnejšo in 
enotnejšo uporabo določb zakona o razširjeni reprodukciji in 
minulem delu v vsej SFRJ. 

Tudi merila za družbeno in ekonomsko upravičenost inve- 
sticijskih vlaganj še niso dovolj jasna in dodelana, niti še ni 
čvrste metodologije za njihovo uporabo. Tako načelno 
našteva merila sam zakon o razširjeni reprodukciji in minulem 
delu, okvirno so opredeljena v dogovoru o temeljih družbe- 
nega plana SR Slovenije za obdobje 1981-1985, s sklepom o 
načinu dela in natančnejših kriterijih glede investicijskih 
zasnov, programov in prekoračenj investicij, ki jih obravnava 
Komisija za oceno investicij v SR Sloveniji (Uradni list SRS, št. 
29/83) so nekatera merila podrobneje razdelana; napovedana 
so tudi z družbenim dogovorom o kriterijih in načinu dajanja 
mnenj o družbeni in ekonomski upravičenosti nameravanih 
investicij (predosnutek, Beograd, julija 1984); vsebuje jih tudi 
dolgoročni program gospodarske stabilizacije. Vsa ta merila 
pa niso medsebojno usklajena. 

Vsa ta problematika bi morala biti čimprej razrešena, da 
bodo dane možnosti za oblikovanje boljših, konkretnejših in 
tudi bolj zavezujočih planskih aktov v naslednjem obdobju. 

Zato je treba uveljaviti oziroma izkoristiti možnost, ki je 
podana v 22. členu zakona o razširjeni reprodukciji in minu- 
lem delu. 

Tak pristop pa izhaja tudi iz že omenjenega predosnutka 
družbenega dogovora, ki pa ima tudi določene elemente 
dogovora SR in SAP, kako bodo pripravile in uskladile svoje 
zakone na tem področju, ki skuša zagotoviti tudi poenotenje v 
pristopu do realizacije določb 22. člena zveznega zakona. 

Glede na problematiko, ki bi jo moral urejati zakon, (na 
podlagi najnujnejšega obsega poenotenih meril in minimalne 
enotne metodologije), od tega, katera investicijska vlaganja bi 
morala biti predmet široke organizirane družbene presoje, na 
kakšen način bi se to uredilo, kakšne pogoje bi morale izpol- 
njevati znanstvene, strokovne in druge samoupravne organi- 
zacije in skupnosti, ki bi morale dajati mnenje o družbenoeko- 
nomski upravičenosti investicijskih vlaganj, do tega, kakšno 
odgovornost prevzemajo s tem, je očitno, da to ne more biti 
predmet zakona o graditvi objektov. Ta namreč ureja le gradi- 
tev in rekonstrukcijo objektov. 

Navedena problematika bo morala biti vsekakor predmet 
posebnega republiškega zakona, ki bo imel ustavno podlago 
v 6. točki 321, člena ustave SR Slovenije, po kateri se z 
republiškim zakonom ureja investiranje. Poleg tega pa je 
priprava zakona o graditvi objektov v zaključni fazi. Večino 
vprašanj s področja investiranja je sicer uredil zakon o razšir- 
jeni reprodukciji in minulem delu, razen ocenjevanja družbe- 
noekonomske upravičenosti investicijskih vlaganj, za katera 
pa je predvidel možno razdelavo z republiškimi in pokrajin- 
skimi zakoni. Ker je večina odgovorov na vprašanje s tem v 
zvezi še premalo jasna in ker je tudi predosnutek družbenega 
dogovora na tem področju še precej nedodelan, bi bilo treba 
hkrati z oblikovanjem stališč, pripomb in sugestij k temu 
družbenemu dogovoru v SR Sloveniji in tvornemu sodelo- 
vanju pri razreševanju določenih vprašanj najnujnejšega poe- 
notenja izhodišč in uresničevanja zakona o razširjeni repro- 
dukciji in minulem delu v SFRJ, hkrati tudi pripraviti v SR 
Sloveniji poseben republiški zakon. Njegove dimenzije in vse- 
binske rešitve pa bodo lahko znane šele potem, ko bodo v 
celoti znane skupno dogovorjene rešitve v že omenjenem 
družbenem dogovoru. Iz tega razloga je predlagatelj iz pred- 
loga zakona izločil poglavje, ki ureja družbeno in ekonomsko 
ocenjevanje investicij. V prehodnih določbah pa določil, da se 
do sprejetja posebnega predpisa uporabljajo še .ustrezne 
določbe sedaj veljavnega zakona. 

- Predlagatelj je iz predloga zakona izločil poglavje o 
zagotavljanju finančnih sredstev, ki ga bo še pred sprejetjem 
tega zakona predložil Skupščini. Za čas do dokončnega spre- 
jetja tega predpisa pa se bodo še naprej uporabljale določbe 
zakona o graditvi objektov. 
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- Tako kot je za vse organizacije združenega dela, ki 
sodelujejo pri realizaciji investicijskega vlaganja, je tudi za 
izdelovalca investicijskega programa odgovornost za pravil- 
nost podatkov za tehnične, tehnološke in ekonomske rešitve, 
za svetovanje in dajanje mnenj opredeljeno v zakonu o zdru- 
ženem delu, v zakonu o obligacijskih razmerjih in zakonu o 
razširjeni reprodukciji in minulem delu. Slednji v 25. členu 
obvezuje delavce v temeljnih organizacijah združenega dela, 
da morajo ugotoviti vzroke zaradi katerih niso dosegli pove- 
čanega dohodka temeljne organizacije in drugih pričakova- 
nih rezultatov predvidenih v investicijski odločitvi, ukrepati za 
njihovo odpravo in začeti postopek, da se ugotovi odgovor- 
nost delovne skupnosti, ki ji je bila zaupana izdelava stro- 
kovne podlage za investicijsko odločitev oziroma znanstveno 
raziskovalne, projektivne ali druge specializirane organiza- 
cije, ki je sodelovala pri izdelavi strokovne podlage za 
pomanjkljivosti v strokovni podlagi za investicijsko odločitev 
(investicijski program). Iz navedenega razloga predlagatelj ni 
mogel slediti usmeritvi, da naj predlog zakona natančneje 
opredeli odgovornost investitorjev pri izdelavi investicijskega 
programa, ter upoštevajoč tudi pripombo zakonodajno 
pravne komisije črtal 14. člen osnutka zakona. 

- Pri ugotavljanju najboljšega ponudnika za izvajanje del 
investitor upošteva reference oziroma dokaze predhodne 
uspešnosti ponudnikov - izvajalcev. Tako je predlagatelj 
predvidel v predlogu zakona, da Gospodarska zbornica Slo- 
venije zbira in vodi evidenco o strokovnih kadrih in referen- 
cah izvajalcev. Na zahtevo investitorja Gospodarska zbornica 
Slovenije posreduje želene podatke. 

Glede upoštevanja minimalnih standardov za življenjske in 
kulturne razmere za zaposlene delavce, morajo ponudniki - 
izvajalci pri pripravi ponudb upoštevati zahteve družbenega 
dogovora oziroma samoupravnih sporazumov v občinah o 
minimalnih pogojih in standardih za življenjske in kulturne 
pogoje delavcev. Iz tega razloga ta materija ne spada v zakon. 

- Predlagatelj je proučil primernost določbe 65. člena 
osnutka zakona in ker bo pravilnik o načinu in postopku za 
oddajanje objektov v graditev dovolj podrobno in v skladu z 
dogovorom o oddajanju graditve investicijskih objektov v 
družbeni lasti določil načine in postopke oddaje del, je 65. 
člen osnutka zakona črtal. 

- Skladno z usmeritvijo, naj se določi daljši rok za oprav- 
ljanje del in naiog odgovornih vodij del, ki ne izpolnjujejo 
pogojev, je predlagatelj podaljšal rok do leta 1995. 

II. 
Predlagatelj je upošteval večino predlogov, mnenj in stališč 

delovnih teles, skupin delegatov in delegatov na razpravah na 
sejah zborov. 

Od delovnih teles Skupščine SR Slovenije so pripombe 
podali Odbor za družbenoekonomski razvoj, Odbor za druž- 
beno-ekonomske odnose in Odbor za stanovanjsko-komu- 
naina vprašanja in varstvo okolja, Zbor združenega dela, 
Odbor za družbeno-ekonomske odnose in razvoj, Odbor za 
urejanje prostora in varstvo okolja, Zbor občin in Zakono- 
dajno pravna komisija. 

27. člen predloga (38. člen osnutka) je dopolnjen tako, da 
so med vrste tehnične dokumentacije všteti tudi načrti grad- 
benih konstrukcij-jeklene konstrukcije in načrti objektov in 
naprav za varstvo okolja. 

31. člen (42. člen) je popravljen tako, da projektantska 
organizacija lahko poveri kontrolo tehnične dokumentacije 
tudi drugi za to usposobljeni organizaciji. 

46. člen (57. člen) razširil je možnost priglasitve tudi na 
avtomatsko telefonske centrale, visoko frekvenčne naprave, 
avtomatsko telegrafske centrale, napajalne naprave, vlečenje 
kabla v že zgrajeno kablovsko kanalizacijo, ter ponapetja 
samonosilnega kabla na že postavljene telefonsko telegrafske 
linije. 

85. člen (92. člen) povečana je koristna površina objektov, 
ki jih lahko gradijo občani in civilno-pravne osebe v lastni 
režiji in sicer na 250 m2. 

91. člen (96. člen) spremenjena je pristojnost organa\repu- 
bliške gradbene inšpekcije in sicer tako, da nadzoruje gradi- 
tev proizvodnih elektroenergetskih objektov nad 20 MVA, 
transformatorskih postaj in daljnovodov prenosne zmogljivo- 
sti nad 40 MVA in drugih energetskih objektov za proizvodnjo, 
prenos in transformacijo energije do moči 20 MW. 

105. člen (112. člen) rok opravljanja del in nalog odgovor- 
nega vodje del, ki ne izpolnjuje pogojev je podaljšan do konca 
leta 1995. 

III. 
Predlagatelj je ob ponovni proučitvi osnutka zakona, ob 

upoštevanju razprav delegatov na sejah zborov in v delovnih 
telesih skupščine, dopolnil še nekatere druge določbe tega 
zakona, in sicer: 

1. Opredelil je projekt za etažne lastnike in sicer tako, da je 
to izvleček iz projekta izvedenih del za posamezne dele 
stavbe. » 

2. Oblikoval je nov člen, ki določa, da lahko izvajalska 
organizacija združenega dela proizvaja stanovanjske in 
spremljajoče objekte v okviru družbeno usmerjene stanovanj- 
ske gradnje v skladu s samoupravnim sporazumom o temeljih 
plana stanovanjske skupnosti in planov družbenopolitične 
skupnosti. Izvajalska organizacija pridobi v tem primeru grad- 
beno dovoljenje. Strokovno nadzorstvo nad to gradnjo pa 
zagotavlja samoupravna stanovanjska skupnost. 

3. Vse češče zahteve investitorjev, da bi se zaradi prodaje 
zemljišča oziroma objekta med gradnjo spremenilo tudi grad- 
beno dovoljenje, so narekovale Jreditev tega vprašanja z 
zakonom. Zato je predlog zakona dopolnjen z določbo, na 
podlagi katere se lahko spremeni gradbeno dovoljenje, če 
novi investitor izpolni vse v zakonu določene pogoje. 

4. Predvidena je možnost, da na zahtevo investitorja organ, 
ki je izdal gradbeno dovoljenje podaljša veljavnost le-tega. 

5. Skupščina SR Slovenije je v maju 1984 na sejah Zbora 
združenega dela in Zbora občin, upoštevaje stališča Družbe- 
nopolitičnega zbora sprejela »ugotovitve, stališča in sklepe o 
stanju in usmeritvah razvoja drobnega gospodarstva v SR 
Sloveniji«. Pri odločanju o tem, katere dejavnosti je možno 
opravljati s samostojnim osebnim delom s sredstvi v iasti 
občanov je skupščina sprejela opredelitev, da je treba stalno 
ustvarjati pogoje, da se s širitvijo dejavnosti, ki jih občani 
opravljajo z osebnim delom s sredstvi v lasti občanov, uve- 
ljavlja znanje in sposobnost posameznikov, zlasti še v dejav- 
nostih, kjer obstaja pomanjkanje ponudbe proizvodov in sto- 
ritev. To velja tudi za nekatere intelektualne storitve, med 
drugim tudi samostojno projektiranje. 

V skladu s temi stališči je predlagatelj v predlogu zakona o 
graditvi objektov predvidel, da tehnično dokumentacijo za 
potrebe občanov lahko izdelujejo delovni ljudje, ki s samo- 
stojnim osebnim delom, kot poklic opravljajo dejavnost pro- 
jektiranja. 

Za pridobitev dovoljenja za projektiranje, ki ga izda občin- 
ski upravni organ pristojen za gradbeništvo, mora prosilec 
poleg pogojev za opravljanje gospodarske dejavnosti po 74. 
členu obrtnega zakona izpolnjevati še pogoje glede izobrazbe 
in delovnih izkušenj, določenih v tem zakonu. 

Dejavnost projektiranja mora biti vpisana v register, ki ga 
vodi občinski upravni organ pristojen za gradbeništvo po 75. 
členu obrtnega zakona. Glede preselitve sedeža se uporablja 
določba 76. člena obrtnega zakona, ki določa, da ob preselitvi 
sedeža dejavnosti v isti občini ni potrebno novo dovoljenje, 
temveč zgolj priglasitev organu, ki je izdal dovoljenje. Za 
prenehanje opravljanja dejavnosti projektiranja se upora- 
bljajo smiselno razlogi za prenehanje obratovalnice samostoj- 
nega obrtnika, ki so taksativno našteti v 79., 80. in 81. členu 
obrtnega zakona. V prehodnih določbah je določeno, da 
projektant lahko zaposli enega delavca dokler ne bodo izdani 
drugi predpisi, za kar mu mora izdati dovoljenje pristojni 
občinski upravni organ tudi po določbi obrtnega zakona. 

Tako je ustrezneje in skladno s stališči Skupščine SR Slove- 
nije razdelan 91. člen osnutka zakona. 

6. Predlog zakona je dopolnjen z določilom, da je oseba, ki 
opravlja strokovno vodstvo pri gradnji objektov občanov in 
civilnopravnih oseb, dolžna nadzirati gradnjo predvsem, da se 
objekt gradi po tehnični dokumentaciji, na podlagi katere je 
bilo izdano gradbeno dovoljenje, po pogojih lokacijskega 
dovoljenja, soglasij prizadetih organov in organizacij, in v 
skladu s tehničnimi predpisi, standardi in normativi. S tem je 
tako, kot za gradnje, ki jih vršijo družbeno pravne osebe tudi 
pri gradnjah objektov občanov opredeljeno vodstvo in nadzor 
po obsegu in vsebini, kar zagotavlja kvalitetnejšo izvedbo del. 

7. V osnutku zakona zahtevani pogoji za registracijo izvajal- 
skih organizacij veljajo tudi za obrtne zadruge, ki izvajajo 
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gradbena dela. Na osnovi zahteve v razpravi v skupščini, da se 
ublažijo pogoji za obrtne zadruge, ki gradijo objekte za 
potrebe občanov, je predlagatelj predvidel nov člen, ki zah- 
teva kot pogoj za registracijo obrtne zadruge za izvajanje del 
le enega inženirja in enega tehnika ustrezne stroke z opravlje- 
nim strokovnim izpitom in najmanj tremi leti delovnih iz- 
kušenj. 

8. Zmanjšana je zahtevnost po delovnih izkušnjah za občin- 
ske gradbene inšpektorje in sicer na tri leta iz razloga, ker 
predlagatelj meni, da za opravljanje teh del ni potrebna naj- 
višja možna zahteva. 

IV. 
Pri pripravi predloga zakona predlagatelj nekaterih pri- 

pomb in predlogov, ki niso bili skladni s sprejetimi rešitvami v 
predlogu za izdajo zakona in z usmeritvami zborov Skupščine 
SR Slovenije k osnutku zakona, ni mogel upoštevati. Te pri- 
pombe so zlasti: . 

- Skupina delegatov iz Maribora je imela pripombo, da je 
nesprejemljivo, da investitor lahko opravlja vse naloge iz 15. 
člena, če ima za ta opravila le najmanj enega delavca. Predla- 
gatelj meni, da je ta pomislek neutemeljen. Zakon določa le 
minimalni pogoj, ki je zadosten v primerih manjših investicij. 
Razume pa se, da je pri večjih in zahtevnih investicijah število 
potrebnih strokovnjakov za vodenje investicije bistveno večje. 

- Zahtevo, da se v 29. členu osnutka črta 2. alineja, to je 

projekt za razpis, ni bilo mogoče upoštevati, saj je z definicijo 
projekta za razpis uvedena v našo prakso zahteva za izdelavo 
ponudbenih in izvedbenih pogojev, kar je običajna praksa v 
svetu (posebni dodatek k projektu - tender). Zahtevi, da se 
ponudbeni projekt določi v obsegu projekta za izvedbo, kar bi 
dejansko v nekaterih primerih olajšalo pripravo ponudbe, pa 
ni mogoče ugoditi iz razloga, ker je obseg ponudbenega 
projekta odvisen od načina in obsega ponudbe. 

- Predlagatelj ni mogel upoštevati predloga, da se uvede 
obvezna tehnična kontrola tehnične dokumentacije za vse 
objekte, je v zakonu predvidena notranja kontrola v samih 
projektnih organizacijah, in je tudi njeno izvajanje ustrezno 
sankcionalno. S predlogom zakona pa je predvideno, da 
lahko projektne organizacije izdelano tehnično dokumenta- 
cijo poverijo v pregled drugi, za to usposobljeni organizaciji. 

- Glede pripombe delegatov, da je postopek za oddajo del 
premalo obdelan, predlagatelj pojasnjuje, da bo poleg zakona 
podrobneje urejal to področje poseben pravilnik o načinu in 
postopku oddajanja graditve objektov. 

Za izvedbo zakona niso potrebna finančna sredstva. 
Količina dela republiških in občinskih upravnih organov se ne 
bo povečala, ker že sedaj izdajajo gradbena in uporabna 
dovoljenja. Delo občinskih upravnih organov pa se bo pove- 
čalo z vodenjem postopka ob izdaji dovoljenja za opravljanje 
poklicne dejavnosti projektiranja, z vodenjem registrov ter 
izdajanjem dovoljenj za uporabo dopolnilnega dela delavca 
pri projektiranju. 

PREDLOG ZAKONA 

o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter 

urejanju pokopališč (ESA-207)  

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 17. seji dne 6. 
9. 1984 določil besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O POKOPALIŠKI IN POGREBNI 
DEJAVNOSTI TER O UREJANJU POKOPALIŠČ, 

ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi prve alinee 
210. člena, 261. in 262. člena poslovnika Skupščine SR 
Slovenije. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na podlagi 85. 
člena poslovnika Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije 
in na podlagi 215. in 216. člena poslovnika Skupščine SR 

Slovenije določil, da bodo kot njegovi predstavniki pri 
delu skupščinskih delovnih teles sodelovali: 

- Jože KAVČIČ, član Izvršnega sveta in predsednik 
Republiškega komiteja za varstvo okolja in urejanje pro- 
stora, 

- Tone POLJŠAK, namestnik predsednika Republiš- 
kega komiteja za varstvo okolja in urejanje prostora, 

- Erika PETERCA, pomočnica predsednika Republiš- 
kega komiteja za varstvo okolja in urejanje prostora. 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 
Pokopališka in pogrebna dejavnost obsega: pogrebne sto- 

ritve, storitve v zvezi z upepeljevanjem in oddajanje prostorov 
za grobove v najem. 

Urejanje pokopališč obsega: vzdrževanje, razdelitev na 
posamezne vrste grobov, prekop grobov in opustitev poko- 
pališč. 

2. člen 
Pokopališka in pogrebna dejavnost ter urejanje pokopališč 

je komunalna dejavnost posebnega družbenega pomena. 

3. člen 
Pokopališko in pogrebno dejavnost opravljajo in pokopa- 

lišča urejajo komunalne organizacije združenega dela (v 
nadaljnjem besedilu: komunalne organizacije) oziroma kra- 
jevne skupnosti. 

4. člen 
Komunalne organizacije oziroma krajevne skupnosti 

opravljajo pokopališko in pogrebno dejavnost in urejajo 
pokopališča na krajevno običajen način, z dostojanstvom in 
spoštovanjem do umrlih. 

II. POGREBNE STORITVE 
IN STORITVE V ZVEZI Z UPEPELITVIJO 

5. člen 
Umrli se praviloma čuva v mrliški vežici, izjemoma pa doma. 

Prenos na pokopališče je dovoljen potem, ko je ugotovljen 
nastop smrti po predpisih o mrliški pregledni službi. 

Umrli, za katerega obstaja sum, da ni umrl naravne smrti, se 
sme prenesti s kraja smrti samo na podlagi dovoljenja organa, 
ki je pristojen za začetek in vodenje kazenskega postopka. 

Umrli, za katerega obstaja sum, da je umrl zaradi nalezljive 
bolezni, se sme prenesti s kraja smrti samo na podlagi dovo- 
ljenja in v skladu z navodili za zdravstvene zadeve pristojnega 
občinskega upravnega organa. 

6. člen 
Prevoz umrlega oziroma žare je dovoljen samo s posebej 

prirejenimi vozili komunalne organizacije oziroma krajevne 
skupnosti. 
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V težko dostopnih krajih in v neugodnih vremenskih razme- 
rah se sme umrli prenesti tudi na drug krajevno običajen 
način. 

Izvršni svet občinske skupščine lahko ob naravnih in drugih 
nesrečah, v vojni in v izrednih razmerah ter v drugih izjemnih 
okoliščinah pooblasti za prevoz umrlih tudi drugega prevoz- 
nika, ki lahko zagotovi spoštljiv in higiensko ustrezen prevoz. 

7. člen 
Umrli se po prevozu na pokopališče položi v mrliško vežo 

ali hrani v hladilni komori. 
če pokop in pogrebne svečanosti organizirajo družbenopo- 

litične skupnosti ali družbenopolitične organizacije, se umrli 
pred pokopom izjemoma lahko položi tudi na določeni kraj 
zunaj pokopališča. 

Verske skupnosti lahko v skladu s pokopališkim redom, 
izjemoma položijo umrlega stanovskega predstavnika do 
pokopa v objekt, ki je namenjen za opravljanje verskih 
obredov. 

8. člen 
Prevoz umrlega iz enega v drug kraj v SR Sloveniji se opravi 

v skladu s predpisom o pogojih in načinu izkopavanja in 
prevoza umrlih, ki ga izda za zadeve zdravstvenega varstva 
pristojni republiški upravni organ. 

Za prevoz umrlega preko meje SR Slovenije se uporabljajo 
zvezni predpisi o pogojih in o načinu izkopavanja ter prevozu 
umrlih. v 

9. člen 
Na zahtevo svojcev, drugih fizičnih oseb ali pravnih oseb, ki 

imajo za to interes, se lahko umrli izkoplje in prenese na 
drugo pokopališče ali v drug grob na istem pokopališču, in 
sicer po poprejšnjem soglasju najemnika groba in z dovoljen- 
jem za zadeve zdravstvenega varstva pristojnega občinskega 
upravnega organa. Za izkop se uporabljajo predpisi o izkopu 
umrlih. 

10. člen 
Pokop umrlega prijavi upravljalcu pokopališča njegov dru- 

žinski član ali oseba, ki je z njim stalno živela oziroma ga je po 
veljavnih predpisih morala vzdrževati in zanj skrbeti. Če takih 
oseb ni, prijavi pokop organizacija združenega dela oziroma 
delovna skupnost, v kateri je bil umrli v delovnem razmerju, 
krajevna skupnost, organ socialnega skrbstva, uprava bolniš- 
nice oziroma druga zdravstvena ali socialna ustanova ali hišni 
svet. 

Prijavi iz prejšnjega odstavka je treba priložiti listino o 
prijavi smrti. Kadar smrti ni bilo mogoče prijaviti, se pokop 
opravi v skladu s posebnim zakonom. 

11. člen 
Pokop oziroma upepelitev se opravi na podlagi listine o 

prijavi smrti matičarju in po preveritvi njenega dejanskega 
nastopa, ki jo opravi pooblaščena oseba po predpisih o 
mrliški službi. 

Pokop oziroma upepelitev se opravi, ko je preteklo najmanj 
36 ur od nastopa smrti. Ob večjih naravnih in drugih 
nesrečah, v vojni in izrednih razmerah, ko se opravi skupni 
pokop, lahko za zadeve zdravstvenega varstva pristojni občin- 
ski upravni organ ta rok skrajša. 

Pred pokopom oziroma upepelitvijo opravi pooblaščena 
oseba upravljavca pokopališča kontrolni mrliški pregled. 

12. člen 
Pogrebne svečanosti se opravijo v skladu s pokopališkim 

redom. 

13. člen 
Pokop se opravi na pokopališču. 
Zunaj pokopališča je dovoljen pokop le v izjemnih primerih 

na podlagi dovoljenja za notranje zadeve pristojnega občin- 
skega upravnega organa po predhodnem soglasju za zadeve 
zdravstvenega varstva pristojnega upravnega organa občine, 
kjer se tak pokop opravi. 

Na podlagi dovoljenja za notranje zadeve krajevno pristoj- 

nega občinskega upravnega organa se lahko pepel iz žare 
raztrosi na določenem kraju zunaj pokopališča. 

14. člen 
Občan oziroma svojci umrlega lahko izberejo pokopališče, 

kjer naj bi bil umrli pokopan. 

15. člen 
Pokop v smislu tega zakona so pokop posmrtnih ostankov 

oziroma upepeljenih ostankov umrlega ter druga dela, ki jih je 
potrebno opraviti v zvezi s pokopom. 

Način pokopa in pogrebne svečanosti je treba opraviti v 
skladu z voljo umrlega. Ce umrli ni izrazil svoje volje, odloči o 
tem oseba, ki je stalno živela z njim. Pri tem imajo prednost 
zakonec ali oseba, katere dalj časa trajajoča življenjska skup- 
nost z umrlim ima po zakonu o zakonski zvezi in družinskih 
razmerjih enake pravne posledice kot zakonska zveza, polno- 
letni otroci in posvojenci, starši umrlega in drugi svojci, ki so 
stalno živeli z umrlim, oziroma najbližji sorodnik umrlega. 

Če ni svojcev, odloča o načinu pokopa za zadeve social- 
nega skrbstva pristojni upravni organ občine, v kateri je oseba 
umrla, ali je bila najdena. 

16. člen 
Umrli se položi v krsto in se pokoplje v grob za klasični 

pokop, v vrstni grob ali grobišče. 
Upepeljeni ostanki umrlega se shranijo v žaro in pokopljejo 

v grob za klasični pokop, v žarni grob ali se raztresejo na 
posebej določenem prostoru na pokopališču oziroma izje- 
moma zunaj pokopališča. 

17. člen 
Za upepelitev umrlih, ki niso umrli naravne smrti, ali obstaja 

takšen sum, in tistih, ki so umrli zaradi nalezljive bolezni ali 
obstaja takšen sum, je potrebno dovoljenje organa iz drugega 
oziroma tretjega odstavka 5. člena tega zakona. 

18. člen 
Po volji jjmrlega ali na zahtevo osebe iz drugega odstavka 

15. člena tega zakona oziroma osebe, ki je poravnala stroške 
pokopa, je lahko umrli pokopan v ožjem družinskem krogu. 

19. člen 
Po volji umrlega se opravi anonimni pokop. 
Anonimni pokop se opravi s pokopom krste ali žare oziroma 

z raztrositvijo pepela na posebej določenem prostoru brez 
označbe imena umrlega. 

20. člen 
Če ni drugače dogovorjeno, morajo stroške pokopa porav- 

nati dediči umrlega. 
Če ni dedičev ali če ti niso sposobni poravnati stroškov 

pokopa, jih poravna občina, v kateri je oseba umrla oziroma 
občina, v kateri je bila najdena. 

Občina ima pravico do povračila pogrebnih streoškov iz 
pokojnikove zapuščine. 

III. ODDAJANJE PROSTOROV ZA GROBOVE 
V NAJEM 

21. člen 
Komunalne organizacije oziroma krajevne skupnosti, ki 

urejajo pokopališča, dajejo prostor za grobove v najem. 
Pogoji najema se določijo s pogodbo med najemnikom in 

komunalno organizacijo oziroma krajevno skupnostjo v 
skladu s splošnim aktom komunalne skupnosti oziroma kra- 
jevne skupnosti (26. člen). 

22. člen 
Pravico do najema groba ima tisti, ki je poravnal stroške 

pokopa. To pravico je mogoče prenesti na drugega samo 
pismeno, obnoviti ali podaljšati pa jo je mogoče pod pogoji, ki 
jih določi komunalna skupnost oziroma krajevna skupnost. 
Pravice do najema vrstnega groba ni mogoče obnoviti ali 
podaljšati. 
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23. člen 
Komunalna organizacija oziroma krajevna skupnost mora 

voditi evidenco o umrlih, ki so pokopani na pokopališču 
evidenco najemnikov grobov ter kataster komunalnih naprav 
na pokopališču. 

IV. UREJANJE POKOPALIŠČ 

24. člen 
Občinska skupščina v svojih planskih aktih določi zadostne 

površine za pokopavanje umrlih za najmanj 30 let. Pri tem 
upošteva potrebe po večjem številu pokopov ob morebitnih 
naravnih in drugih nesrečah, v vojni in v izrednih razmerah. 

Pokopališče se zgradi ali razširi na območju, ki je določeno 
z dolgoročnim planom občine, na podlagi ureditveneaa 
načrta. 

25. člen 
Občinska skupščina s pokopališkim redom predpiše način 

in čas pokopa, zvrsti grobov, okvirne tehnične normative za 
grobove, vzdrževanje reda, čistoče in miru na pokopališču, 
postavljanje, spreminjanje ali odstranitev spomenikov ali 
obnovno grobnic in vsak drug poseg v prostor na pokopa- 
lišču, določa pokopališča, ki morajo imeti mrliške vežice, 
določa mirovnalno dobo za grobove in druga podobna 
vprašanja. 

S pokopališkim redom se uredi tudi čuvanje umrlih v krajih, 
kjer na pokopališčih ni predpisana mrliška veža. 

26. člen 
Delavci, drugi delovni ljudje in občani v komunalni organi- 

zaciji oziroma v krajevni skupnosti v zvezi z urejanjem poko- 
pališč določijo zlasti: 

- merila za oddajanje, pripravo in vzdrževanje grobov; 
- merila za oblikovanje cen za uporabo pokopaliških 

objektov in naprav ter opravljanje drugih stroritev v zvezi z 
opravljanjem pokopališke in pogrebne dejavnosti. 

Pravice in obveznosti komunalne organizacije v zvezi z 
urejanjem pokopališč določajo delavci, drugi delovni ljudje in 
občani v komunalni skupnosti. 

27. člen 
Za pokopališče je lahko določeno zemljišče, ki ni močvir- 

nato, in kjer meteorne oziroma podtalne vode ne vplivajo, na 
studence, vodnjake, ribnike, vodnorekreacijske površine in 
podobno. 

Novo pokopališče mora biti primerno ograjeno in praviloma 
odmaknjeno od drugih objektov. 

28. člen 
Za vsako pokopališče mora biti izdelan načrt razdelitve na 

pokopališčne oddelke in grobove. 
Z načrtom razdelitve na pokopališčne oddelke in grobove 

se lahko določijo posebni prostori za vrstne grobove, gro- 
bišča, žarne grobove in prostori za anonimne pokope ter za 
raztrositev pepela. 

Na pokopališču ali zunaj njega mora biti zagotovljen pro- 
stor za pokope ob morebitnih naravnih in drugih nesrečah, v 
vojni in v izrednih razmerah. 

29. člen 
Na pokopališčih so naslednje zvrsti grobov: 
- enojni grobovi, dvojni grobovi, otroški grobovi in grob- 

nice (klasični grobovi), 
- vrstni grobovi, 
- grobišča, 
- žarni grobovi, 
- prostor za anonimne pokope, 
- prostor za raztrositev pepela. 
Graditev novih grobnic na pokopališčih ni dovoljena. 

30. člen 
Površino, kraj in obliko različnih zvrsti grobov določa načrt 

razdelitve na pokopališčne oddelke in grobove. 
Za pokop v klasične grobove se uporabljata krsta ali žara. 

31. člen 
Vrstni grobovi so razporejeni drug ob drugem in so obliko- 

vani ter urejeni po enotnih kriterijih. Oddajajo se samo za 
določeno dobo, ki ni krajša od 25 let. 

32. člen 
Grobišča so: kostnice, prostori za skupen pokop ob more- 

bitnih naravnih in drugih nesrečah, v vojni in v izrednih 
razmerah ter skupna grobišča. 

V skupna grobišča se prenesejo posmrtni ostanki iz klasič- 
nih in žarnih grobov, za katere ni podaljšana najemna doba, in 
iz vrstnih grobov, po preteku določene dobe. 

33. člon 
V žarne grobove se shranjujejo žare s pepelom umrlih. 
V en žarni grob je lahko shranjenih tudi več žar v skladu z 

načrtom razdelitve pokopališča na pokopališčne oddelke in 
grobove. 

34. člen 
Pokopališče v mestu, naselju mestnega značaja ali v 

turističnem kraju mora imeti prostore, ki so namenjeni za 
čuvanje umrlih do njihovega pokopa oziroma prevoza v kraj 
pokopa (mrliška veža). 

V krajih, kjer je na pokopališčih predpisana mrliška veža, ni 
dovoljeno čuvanje umrlih doma. 

35. člen 
Na pokopališčih ni dovoljeno postavljanje znakov, napisov, 

slik ali simbolov, ki označujejo pripadnost umrlih sovražnim 
gibanjem, usmerjenih proti NOV Jugoslavije, oziroma njihovo 
sovražno dejavnost proti družbeni ureditvi SFRJ. 

36. člen 
Če upravljavec pokopališča ugotovi, da se na pokopališču 

izvajajo dela v nasprotju s prvim odstavkom 25. člena in 
35. člena tega zakona, mora o tem obvestiti za komunalne 
zadeve pristojni občinski upravni organ. 

37. člen 
Pokopališče se opusti na podlagi odločitve za komunalne 

zadeve pristojnega upravnega organa občine. 
Pred sprejetjem odločitve o opustitvi pokopališča morata 

dati svoje mnenje pristojni organ sanitarne inšpekcije in pri- 
stojni zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine. 

V odločitvi mora biti določeno: 
- kdo upravlja opuščeno pokopališče, 
- pogoji in roki za prenos posmrtnih ostankov in spome- 

nikov, 
- pogoji in roki za odstranitev pokopališčnih objektov, 
- plačilo stroškov preureditve in prenosa. 
Na predlog pristojnega zavoda za varstvo naravne in kul- 

turne dediščine pristojni organ občine odloči, kam se prene- 
sejo posamezni spomeniki, grobnice in obeležja z opušče- 
nega pokopališča, ter kdo bo skrbel zanje. 

Za opustitev pokopališča, posameznih oddelkov na poko- 
pališču in grobov, ki jih ureja poseben predpis, mora občinski 
organ pred izdajo odločitve pridobiti dovoljenje za varstvo 
okolja in urejanje prostora pristojnega republiškega uprav- 
nega organa. 

33. člen 
Opuščeno pokopališče se sme po 10 letih od zadnjega 

pokopa uporabiti za ureditev parkov, za druge namene pa 
šele po 30 letih od zadnjega pokopa. 

Preden se opuščeno pokopališče uporabi za druge 
namene, ga je treba prekopati, posmrtne ostanke pa prenesti 
na skupno grobišče pokopališča, ki je v uporabi. 

39. člen 
Prekop groba in pokop umrlega na isto mesto v grobu, kjer 

je bil kdo pokopan, se sme opraviti po preteku mirovalne 
dobe. 

Mirovalna doba je čas, ki mora preteči od zadnjega pokopa 
na istem mestu v istem grobu; mirovalna doba ne sme biti 
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krajša od 10 let, pri čemer je treba upoštevati značilnosti 
zemljišča, na katerem je pokopališče. 

Pred pretekom mirovalne dobe se sme grob odpreti le v 
primeru iz 9. člena tega zakona, sicer pa le z dovoljenjem 
organa, ki je pristojen za začetek in vodenje kazenskega 
postopka. 

Grob se sme prekopati le v prisotnosti sanitarnega inšpek- 
torja. 

Določbe prejšnjih odstavkov ne veljajo za žarne grobove. 

40. člen 
Uresničevanje tega zakona nadzoruje za komunalne zadeve 

pristojni občinski upravni organ. 

V. KAZENSKE DOLOČBE 

41. člen 
Z denarno kaznijo od 20.000 do 50.000 din se kaznuje za 

prekršek komunalna organizacija: 
- če izvede pokop oziroma upepelitev brez listine o prijavi 

smrti ali preveritve dejanskega nastopa smrti po pooblaščeni 
osebi (prvi odstavek 11. člena); 

- če izvede pokop zunaj pokopališča, ki je v uporabi, brez 
posebnega dovoljenja (drugi odstavek 13. člena); 

- če ne obvesti za komunalne zadeve pristojnega občin- 
skega upravnega organa o kršitvi določb 35. člena tega za- 
kona. 

Z denarno kaznijo od 1.000 do 5.000 din se kaznuje za 
prekršek odgovorna oseba komunalne organizacije, ki stori 
dejanje iz prejšnjega odstavka. 

42. člen 
Z denarno kaznijo od 5.000 do 10.000 din se kaznuje za 

prekršek občan, če pokoplje umrlega zunaj pokopališča, ki je 
v uporabi (drugi odstavek 13. člena). 

Z denarno kaznijo od 3.000 do 10.000 din se kaznuje za 
prekršek občan, če izvede ali naroči izvajanje del v nasprotju s 
35. členom tega zakona. 

VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

43. člen 
Predpis iz prvega odstavka 8. člena tega zakona izda za 

zadeve zdravstvenega varstva pristojni republiški upravni 
organ v šestih mesecih od uveljavitve tega zakona. 

Do izdaje predpisa iz prejšnjega odstavka se smiselno upo- 
rabljajo določbe pravilnika o pogojih in načinu izkopavanja in 
prevoza mfličev (Uradni list SFRJ, št. 11/76 in 8/80). 

44. člen 
Občinske skupščine morajo v dveh letih od uveljavitve tega 

zakona uskladiti svoje predpise o pokopališki in pogrebni 
dejavnosti ter o urejanju pokopališč s tem zakonom. 

45. člen 
V osmih letih od uveljavitve tega zakona je treba zagotoviti 

mrliške veže na pokopališčih v mestih in naseljih mestnega 
značaja ter v turističnih krajih, razen na pokopališčih, predvi- 
denih za opustitev. 

46. člen 
Z dnem uveljavitve tega zakona prenehata veljati zakon o 

pokopališčih (Uradni list LRS, št. 49/55) in pravilnik za izvrše- 
vanje zakona o pokopališčih (Uradni list LRS, št. 26/56). 

47. člen 
Ta zakon prične veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu 

SR Slovenije. 

SKUPŠČINA SR SLOVENIJE IZVRŠNI SVET 

OBRAZLOŽITEV 

i. 
Osnutek zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter 

urejanju pokopališč sta obravnavala Zbor občin in Zbor zdru- 
ženega dela Skupščine SR Slovenije na sejah dne 25. 1. 1984. 
Zbora sta osnutek zakona sprejela in naročila predlagatelju, 
da pripravi predlog zakona, pri čemer naj prouči in ustrezno 
upošteva mnenja in stališča delovnih teles, skupin delegatov 
in delegatov v razpravah na sejah zborov. 

II. 
Predlagatelj je proučil mnenja in stališča delovnih teles 

zborov Skupščine SR Slovenije ter predloge skupin delegatov 
in delegatov, danih ob sprejemanju osnutka zakona, ter jih 
večino ustrezno vključil v besedilo predloga zakona. Poleg 
tega je opravil tudi nekatere druge izboljšave, terminološko 
uskladil besedilo predloga zakona in redakcijsko popravil 
posamezne člene. 

A. V predlogu zakona so v primerjavi z n|egovlm osnutkom 
naslednje bistvene spremembe: 

Dosedanji II. in III. poglavji z naslovi -Prenos umrlih« in 
»Pogrebne storitve in storitve v zvezi z upepeljevanjem« sta 
združeni v novem II. poglavju z naslovom »II. Pogrebne sto- 
ritve in storitve v zvezi z upepeljevanjem«. Združitev teh dveh 
poglavij je bila potrebna zaradi uskladitve tega zakona z 
zakonom o komunalnih dejavnostih, ki deli pokopališko in 
pogrebno dejavnost na: 

- pogrebne storitve, 
- storitve v zvezi z upepeljevanjem, 
- oddajanje prostorov za grobove v najem. 
Zaradi take delitve ni bilo umestno, da bi v zakonu o 

pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč kot 
posebno področje pogrebnih storitev obravnavali prenos 
umrlih. Zato je predlagatelj to poglavje osnutka ustrezno 

vključil v novo II. poglavje: »Pogrebne storitve in storitve v 
zvezi z upepeljevanjem«. 

Skladno s tako spremembo je tudi ustrezno spremenjen 
prvi člen zakona in so preštevilčena vsa naslednja poglavja. 

B. Spremembe in dopolnitve posameznih členov: 
5. člen 

Zaradi pripombe, dane na sejah delovnih teles zborov, je 
prvi odstavek tega člena spremenjen tako. da se umrli pravi- 
loma čuva v mrliški vežici, izjemoma pa doma. Taka spre- 
memba je potrebna zaradi doslednejšega uresničevanja 
načela o čuvanju umrlih v mrliških vežicah. 

6. člen 
Zaradi pietete in zagotovitve humanega prevoza upepelje- 

nih ostankov v žari je predlagatelj dopolnil prvi odstavek tega 
člena, tako, da je jasno razvidno, da se sme tudi prevoz žare 
opravljati samo s posebej prirejenimi vozili. 

7. člen 
V skladu s predlogom danim na sejah zborov Skupščine, je 

drugi odstavek tega člena dopolnjen tako, da se lahko v 
primeru ko pokop in pogrebne svečanosti organizirajo druž- 
benopolitične skupnosti ali družbenopolitične organizacije, 
umrli pred pokopom izjemoma položi tudi na določeni kraj 
zunaj pokopališča. 

8. člen 
V tem členu je izpuščeno taksativno navajanje predpisa, ker 

to ni v skladu z zakonodajno prakso. 

9. člen 
Zaradi mnenja Zakonodajno-pravne komisije Skupščine SR 
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Slovenije je ta člen dopolnjen tako, da lahko zahtevo ali željo 
po izkopu in prenosu umrlega na drugo pokopališče ali v drug 
grob poleg svojcev izrazijo tudi fizične ali pravne osebe, ki 
imajo za to interes. 

11. člen 
. Predlagatelj je razširil krog zavezancev, ki morajo prijaviti 
• pokop umrlega, in meni, da je njihov vrstni red smotrn. 

Glede pripombe, da je treba bolj natančno opredeliti prijavo 
smrti, predlagatelj ugotavlja, da je prijava smrti urejena z 
drugimi predpisi. 

12. člen 
Zaradi pripomb delegacij je predlagatelj ta člen spremenil 

tako, da se pogrebne svečanosti opravljajo v skladu s pokopa- 
liškim redom in ne s samoupravnimi akti komunalne organi- 
zacije oziroma krajevne skupnosti, saj so to zadeve, ki jih 
mora urejati občinska skupščina. 

24. člen 
Prvi in drugi odstavek tega člena sta preoblikovana glede 

na določbe zakona o urejanju naselij in drugih posegov v 
prostor, ki je začel veljati 22. 6. 1984. 

25. člen 
V tem členu so združene vse določbe, ki predpisujejo, kaj se 

ureja s pokopališkim redom. 

35. člen 
Predlagatelj je ustrezno razpravi in pripombam ta člen 

preoblikoval tako, da je drugi odstavek črtal, njegovo vsebino 
pa sintetično izrazil v dopolnjenem in spremenjenem prvem 
odstavku. Ta sedaj na pokopališčih ne dovoljuje postavljanja 
znakov, napisov, slik ali simbolov, ki označujejo pripadnost 
umrlih sovražnim gibanjem, usmerjenim proti NOV Jugosla- 
vije, oziroma njihovo sovražno dejavnost proti družbeni ure- 
ditvi SFRJ. 

39. člen 
Zaradi pripomb delovnih teles zborov je temu členu dodan 

nov peti odstavek, po katerem prepoved prekopa groba ne 
velja za žarne grobove. 

III. 
Predlagatelj je proučil tudi pripombe k nekaterim drugim 

členom osnutka, vendar jih v celoti ni mogel upoštevati iz 
naslednjih razlogov: 

Zakonodajno-pravna komisija je menila, da je treba proučiti 
omejitev izjeme po drugem odstavku 7. člena, tako da bi ta 
veljala samo za osebe, ki so imele posebne zasluge pri revolu- 
cionarni, politični, znanstveni, kulturni ali drugi družbeni 
dejavnosti, in za množične nesreče. Predlagatelj je proučil in 
ugotovil, da v naštetih primerih, ko organizirajo pokop in 
pogrebno svečanost družbenopolitične skupnosti ali družbe- 
nopolitične orgnizacije, ni potrebno taksativno naštevati pri- 
merov, ki opravičujejo takšno sicer izjemno in v praksi malo- 
krat uveljavljeno ravnanje. 

Predlagatelj meni, da v 14. členu ni potrebno posebej nava- 
jati, da pravica izbire pokopališča ni omejena na kraj, kjer je 
pokojnik bival. 

V zvezi s pripombo Zakonodajno-pravne komisije k 15. 
členu, kjer naj bi določili, da bi pristojni upravni organ odločal 
o načinu pokopa in pogrebnih svečanostih, tudi če se svojci o 
tem ne sporazumejo, predlagatelj meni, da taka dopolnitev ni 
smotrna, saj določilo tega člena ne predvideva sporazume- 
vanja med svojci, ampak določa prednost odločanja o načinu 
pokopa in pogrebnih svečanostih. Družbeni interes pa ni, da 
bi upravno in to takoj (najmanj pa v enem dnevu), urejali 
medsebojne nesporazume med svojci o načinu pokopa in 
pogrebne svečanosti. 

20. člen 
V zvezi s predlogom, naj bi med zavezanci za plačilo 

pokopa namesto občine, v kateri je oseba umrla oziroma so 
bili najdeni njeni posmrtni ostanki, zavezali občino stalnega 
bivališča, predlagatelj meni, da takšna rešitev ni umestna, ker 
je to obveznost občine le takrat, kadar ni dedičev umrlega. 
Pokop je treba opraviti v sorazmerno kratkem času, postopek 
izterjave plačila stroškov pokopa od občine stalnega bivališča 
pa bi bil dolgotrajen in težaven. 

Predlagatelj tudi ni mogel upoštevati pripomb, naj bi v 
zakonu določili kriterije, na podlagi katerih bi lahko gradili 
nove grobnice, saj dopustitev graditve ne bi bila y skladu z 
načelnimi izhodišči zakona. 

IV. 
Z uveljavitvijo tega zakona za družbenopolitične skupnosti 

ne bodo nastale nove ali večje finančne obveznosti. 
Ze ob obravnavi osnutka zakona je predlagatelj navedel, da 

bodo potrebna dodatna finančna sredstva za zgraditev mrliš- 
kih vežic v mestih in naseljih mestnega značaja in turističnih 
krajih, kjer teh še nimajo. Vendar meni, da bo to zahtevo glede 
na zelo dolg rok, ko morajo biti zgrajene (8 let od uveljavitve 
zakona), možno izpeljati. 
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PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA 

o spremembi zakona o proračunu 

Socialistične republike Slovenije 

za leto 1984 z osnutkom zakona (ESA-551) 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 18. seji dne 13. 
9. 1984 določil besedilo:' 

- PREDLOGA ZA IZDAJO ZAKONA O SPREMEMBI 
ZAKONA O PRORAČUNU SOCIALISTIČNE REPUBLIKE 
SLOVENIJE ZA LETO 1984 Z OSNUTKOM ZAKONA, 
ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi prve alinee 
210. člena, 261., 262., drugega odstavka 268. člena in 306. 
člena poslovnika Skupščine SR Slovenije. 

Takšen postopek utemeljujemo z naslednjim: 
Za nove že sprejete obveznosti SR Slovenije (regres za 

umetna gnojila in za zaščito rastlin ter vzdrževanje in 
koriščenje letal za gašenje gozdnih in drugih požarov), ki 
bi jih bilo treba delno že poravnati, je nujno treba zagoto- 
viti sredstva iz proračuna SRS še pred koncem tega leta. 

Izvršni svet ugotavlja, da zaradi inflatornih gibanj zago- 
tovljena sredstva za materialne izdatke in osebne dohodke 

ne zadoščajo za nemoteno poslovanje republiškim uprav- 
nim pravosodnim organom. 

Dejansko stanje zahteva takojšnjo zagotovitev oziroma 
valorizacijo sredstev na predlaganih postavkah. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na podlagi 85. 
člena poslovnika Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije 
in na podlagi 215. in 216. člena poslovnika Skupščine SR 
Slovenije določil, da bodo kot njegovi predstavniki pri 
delu skupščinskih delovnih teles sodelovali: 

- Rudi ŠEPIČ, član Izvršnega sveta in republiški sekre- 
tar za finance, 

- Ada GORJUP, namestnica republiškega sekretarja za 
finance, . ..... . 

- Mihajlo MADZAROVIC, pomočnik republiškega sek- 
retarja za finance. PREDSEDNIK 

Dušan Sinigoj 

PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA 

o spremembi zakona o proračunu Socialistične 

republike Slovenije za leto 1984  

skupnosti na podlagi ugotovljene stopnje rasti ustvarjenega 
dohodka družbenega gospodarstva v republiki uskladijo 
svoje plane prihodkov za obdobje januar-marec, januar-junij, 
januar-september 1984. 

V skladu z zveznim zakonom je bila s spremembo zakona o 
proračunu SR Slovenije za leto 1984, ki jo je Skupščina SR 
Slovenije sprejela dne 25/7-1984, rast limitiranega dela repu- 
bliškega proračuna usklajena z rastjo dohodka v SR Sloveniji 
v prvih treh mesecih letošnjega leta, tako da se je limitirani del 
proračuna nominalno povečal od 18% na 33% v primerjavi z 
letom 1983. 

Ob sprejemanju spremembe zakona o proračunu SR Slove- 
nije za leto 1984 še niso bile znane nove obveznosti, ki 
izhajajo iz sprejetih medrepubliških dogovorov. Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije se je na podlagi Dogovora o ukrepih 
za organiziran odkup pšenice letine 1984 zavezal, da bo še v 
letošnjem letu predlagal zagotovitev sredstev za odkupne 
premije pšenice letine 1984. SR Slovenija je v mesecu juliju 
1984 sprejela tudi obveznost zagotavljanja sredstev za regres 
za umetna gnojila in zaščito rastlin ter sredstev za vzdrževanje 
in koriščenje avionov za gašenje gozdnih in drugih požarov. 
Sredstev za pokritje navedenih obveznosti v skupni višini 
964,5 mio din, ki predstavljajo nelimitirani del porabe repu- 
bliškega proračuna, je treba zagotoviti še v letošnjem letu. 

Rezultati šestmesečnega periodičnega obračuna kažejo, da 
znaša rast dohodka v šestih mesecih letošnjega leta 60% v 
primerjavi z enakim obdobjem lanskega leta. V skladu z reso- 
lucijo bi splošna poraba z ozirom na 60% rast dohodka lahko 
porasla za 40,2%, kar pomeni 33% zaostajanje za rastjo 
dohodka v letu 1984. Ob taki rasti dohodka bi bilo mogoče z 
rebalansom republiškega proračuna v letu 1984 povečati limi- 
tirani del republiškega proračuna za 619,1 mio din. 

I. USTAVNA PODLAGA ZA IZDAJO ZAKONA 
Ustavna podlaga za izdajo zakona je podana v 7. točki 321. 

člena Ustave SR Slovenije, po kateri se z zakonom urejajo 
vprašanja v zvezi s sistemom financiranja in finančnega 
poslovanja družbenopolitičnih skupnosti, v 6. alinei 335. 
člena Ustave SR Slovenije, po kateri Skupščina SR Slovenije 
sprejema republiški proračun ter v določbah 319. člena 
Ustave SR Slovenije, po kateri SR Slovenija zagotavlja 
sredstva za zadovoljevanje splošnih družbenih potreb v pro- 
računu. 

II. OBSTOJEČE STANJE IN RAZLOGI ZA IZDAJO 
ZAKONA 

Sprejeti proračun SR Slovenije za leto 1984 temelji na 
zakonih, dogovorih in odlokih, ki jih je sprejela Skupščina SR 
Slovenije in je sestavljen v skladu z določili republiške resolu- 
cije in zveznim zakonom o omejevanju splošne porabe v letu 
1984, ki deli porabo na limitirani in nelimitirani del. V okviru 
nelimitiranega dela poravnava SR Slovenija poleg obveznosti 
do proračuna federacije še druge obveznosti izven republike, 
kot so sklad solidarnosti z neuvrščenimi državami in državami 
v razvoju, itd. ter ustavne obveznosti SR Slovenije. Rast repu- 
bliškega proračuna je upoštevala izhodišča, določena z repu- 
bliško resolucijo, da bodo sredstva za splošno porabo zaosta- 
jala na ravni republike za 33% za rastjo dohodka. Ob sestavi 
resolucije in zakona o proračunu SR Slovenije za leto 1984 se 
je izhajalo iz rasti dohodka v višini 27%. Upoštevajoč to rast n 
33% zaostajanje splošne porabe za rastjo dohodka, je bila 
določena 18% nominalna rast republiškega proračuna v letu 
1984 napram letU 1983. 

Zakon o začasni prepovedi razpolaganja z delom družbenih 
sredstev družbenopolitičnih skupnosti in samoupravnih inte- 
resnih skupnosti družbenih dejavnosti za porabo v letu 1984 
in zvezna resolucija določata, da lahko samoupravne intere- 
sne skupnosti družbenih dejavnosti in družbenopolitične 
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III. PREDLAGANE REŠITVE 
S predlagano spremembo zakona o proračunu SR Slove- 

nije Izvršni svet Skupščine SR Slovenije predlaga poknt)e 
naslednjih obveznosti republiškega proračuna: 
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- sredstva za odkupne premije za pšeni- 
co letine 1984 v višini 266,0 mio din 
- sredstva za regres za umetna gnojila 
in za zaščito rastlin v višini s 686,0 mio din 
- sredstva za vzdrževanje in koriščenje 
avionov, za gašenje gozdnih in drugih 
požarov v višini 12,5 mio din 
- sredstva za usklajevanje osebnih do- 
hodkov funkcionarjev in delavcev delov- 
nih skupnosti republiških upravnih in 
pravosodnih organov in organizacij v 
višini 512,9 mio din 
- sredstva za pokritje materialnih izdat- 
kov v višini 100,0 mio din 
- sredstva rezerve SRS 
v Višini 6,2 mio din 

Predlagana rešitev bi bila v skladu z ocenjeno rastjo 
dohodka v tem letu ter predvidenim zaostajanjem splošne 
porabe po resoluciji. S tem bi se obseg limitiranega dela 
republiškega proračuna v letu 1984 povečal od 33% na 40,2% 
v primerjavi z letom 1983 in bi znašal 12.054,8 mio din. Obseg 
nelimitiranega dela republiškega proračuna pa bi z vključit- 
vijo novih obveznosti SR Slovenije znašal 24.957,4 mio din. 

IV. FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE 
Predložena sprememba obsega republiškega proračuna ne 

pomeni dodatnih obremenitev gospodarstva odnosno uva- 
janja novih davčnih virov. Na podlagi podatkov o realizaciji 
prihodkov republiškega proračuna v obdobju januar-avgust 
in ocene do konca letošnjega leta Izvršni svet ocenjuje, da bi 
bilo mogoče rebalans republiškega proračuna za leto 1984 
predlagati v okviru obstoječih virov. 

OSNUTEK ZAKONA 

o spremembi zakona o proračunu Socialistične 

republike Slovenije za leto 1984 

1. člen 
V prvem členu zakona o proračunu SR Slovenije (Uradni list 

SRS, št, 41/83 in 27/84) se drugi odstavek spremeni tako, da se 
glasi: 

»Skupni prihodki republiškega proračuna za leto 1984 v 
višini 37.012,157.660 din se razporedijo: 

a) za limitirano porabo 
b) za nelimitirano porabo 

od tega za: 
- obveznosti v SR Sloveniji 
- odstopljena sredstva koristnikom 

izven SR Slovenije 
- prispevek federaciji v letu 1984 

2. člen 
V drugem a členu zakona o proračunu SR Slovenije se v 

bilanci prihodkov in odhodkov proračuna SR Slovenije za leto 
1984 na strani prihodkov spremenijo točke 1., 2. in 3. tako, da 
se glasijo: 

1. V vrsti 2 - Prihodki od davkov od osebnih dohodkov - 
720 Davek iz osebnega dohodka delavcev po posebni stopnji 
se znesek »1.330,000.000« nadomesti z zneskom 
»1.430,000.000«. 

2. V vrsti 3 - Prihodki od davka od prometa proizvodov in 
storitev 

- vrsta 3 - Prihodki od davka od prometa proizvodov in 
storitev se znesek »29.514,529.273« nadomesti z zneskom 
»30.998,109.043« 

- 730 Temeljni davek od prometa proizvodov se znesek 
»18.083,529.273« nadomesti z zneskom »19.067,109,043« 

- 731 »Posebni republiški davek od prometa proizvodov in 
od plačil za storitve se znesek »11.431,000.000« nadomesti z 
zneskom »11.$31,000.000«. 

3. V skupaj prihodki (vrsta 1-5) se znesek 
»35.428,577.890« nadomesti z zneskom »37.012,157.660«. 

V bilanci prihodkov in odhodkov proračuna SR Slovenije za 
leto 1984 se na strani odhodkov spremenijo točke 1., 2., 4., 6. 
in se dodata novi 7. in 8. točka tako, da se glasijo: 

1. Pri Namenu 1 - Sredstva za delo upravnih organov - 
Namen 1 - Sredstva za delo upravnih organov se znesek 
»7.971,288.363« nadomesti z zneskom »8.554,940.629« 

- 400 Sredstva za dohodek delovne skupnosti se znesek 
»6.968,358.811« nadomesti z zneskom »7.452,011.077« 
- 401 Sredstva za materialne stroške se znesek 

»950,802.334« nadomesti z zneskom »1.050,802.334« 
2. Pri Namenu 2 — Sredstva za posebne in druge namene 

za delo upravnih organov 
- Namen 2 - Sredstva za posebne in druge namene za 

delo upravnih organov se znesek »1,903,220,292« nadomesti 
z zneskom »1.932,454.840« 

- 410 Sredstva za osebne dohodke in druge osebne pre- 
jemke funkcionarjev in delegatov se znesek »338,847 739« 
nadomesti z zneskom »368,082.287« 

4. Pri Namenu 8 - Izločanje sredstev rezerv - 470 Izločanje 
v stalno proračunsko rezervo se znesek »114,358.000« nado- 
mesti z zneskom »120,548.000« 

6. V Skupaj odhodki (namen 1-10) se znesek 
»35.428,577,890« nadomesti z zneskom »37.012,157.660« 

7. Pri Namenu 4 - Sredstva za spodbujanje razvoja, inter- 
vencije v gospodarstvu in spodbujanje hitrejšega razvoja 
gospodarsko manj razvitih območij 

- Namen 4 - Sredstva za spodbujanje razvoja, intervencije 
v gospodarstvu in spodbujanje hitrejšega razvoja gospodar- 
sko manj razvitih območij se znesek »899,173.081« nadomesti 
z zneskom »1.851,173.081« 

- Pred konto 433 se doda nov konto 431 Kompenzacije 
premije, regresi in povračila z zneskom »952,000.000« 

8. Pri Namenu 7 - Sredstva za druge splošne družbene 
potrebe - Namen 7 - sredstva za druge splošne družbene 
potrebe se znesek »2.914,958.616« nadomesti z zneskom 
»2.927,461.572« 

- 464 Sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč se 
znesek »45,373.890« nadomesti z zneskom »57,876.846« 

3. člen 
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu SRS. 

12.054,801.300 din 
24.957,356.360 din 

1.305,094.375 din 

3.745.432.985 din 
19.906,829.000 din« 

OBRAZLOŽITEV 
Proračun SR Slovenije za leto 1984 ter njegova sprememba 

temeljita na zakonih, dogovorih in odlokih, ki jih je sprejela 
Skupščina SR Slovenije in je sestavljen v skladu z določili 
republiške resolucije in zveznim zakonom o omejevanju 
splošne porabe v letu 1984. Rast republiškega proračuna, 
sprejetega v decembru 1983 ter njegova sprememba, sprejeta 
v mesecu juliju 1984, je upoštevala izhodišča, določena z 
republiško resolucijo, da bodo sredstva za splošno porabo 
zaostajala na ravni republike za 33% za rastjo dohodka. Tako 

je znašala nominalna rast limitiranega dela republiškega pro- 
računa v letu 1984 33%. 

Ob sprejemanju spremembe zakona o proračunu SR Slove- 
nije za leto 1984 še niso bile znane tri nove obveznosti, ki 
izhajajo iz sprejetih medrepubliških dogovorov. Tako je SR 
Slovenija v mesecu juliju 1984 sprejela obveznost zagotav- 
ljanja sredstev za odkupne premije za pšenico letine 1984, 
sredstev za regres za umetna gnojila in zaščito rastlin ter 
sredstev za vzdrževanje in koriščenje avionov za gašenje 
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gozdnih in drugih požarov. Sredstva za pokritje navedenih 
obveznosti v višini 964,5 mio din, ki predstavljajo nelimitirani 
del porabe republiškega proračuna, je treba zagotoviti še v 
letošnjem letu. To pa narekuje rebalans republiškega pro- 
računa. 

Iz dogovora o ukrepih za organiziran odkup pšenice letine 
1984, ki so ga podpisale vse republike in AP in kjer so se 
zavezale, da bodo enotno zagotovile sredstva za odkupne 
premije za pšenico letine 1984, izhaja, da bodo Izvršni sveti v 
mejah svojih pravic in dolžnosti predlagali določitev enotne 
odkupne premije za pšenico letine 1984 v znesku 2 din na 
kilogram pšenice oziroma 2,50 din na kg moke. Za realizacijo 
tega dogovra, s katerim se bodo zagotovile potrebne količine 
pšenice za SR Slovenijo predlaga Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije zagotovitev sredstev v višini 266 mio din. 

Na podlagi družbenega dogovora o zagotavljanju sredstev 
za regres za umetna gnojila in za sredstva za zaščito rastlin v 
letu 1984 in 1985 so republike in avtonomni pokrajini dolžne 
zagotoviti sredstva za regres za umetna gnojila in sredstva za 
zaščito rastlin z namenom, da se poveča kmetijska proiz- 
vodnja oziroma znižajo stroški kmetijske proizvodnjeObseg 
sredstev za regres za umetna gnojila znaša za letošnje leto 
17,5% proizvodnih cen umetnih gnojil, prodanih na domačem 
tržišču, oziroma cca 4,5 milijard din. SR Slovenija je dolžna v 
letu 1984 v skladu s svojim deležem v skupnem družbenem 
proizvodu Jugoslavije, ki je ključ za razdelitev skupne obvez- 
nosti na republike in avtonomni pokrajini in znaša 15,24%, 
zagotoviti sredstva v višini 686,0 mio din. 

SR Slovenija je v skladu z medrepubliškim dogovorom o 
nabavi in vzdrževanju avionov za gašenje gozdnih in drugih 
požarov udeležena z 10,4% sredstev pri odplačilu kredita, kije 
bil najet za nabavo avionov za gašenje gozdnih in drugih 
požarov. Za plačilo te obveznosti se sredstva zagotavljajo^ v 
vsakoletnem proračunu SR Slovenije. Citirani medrepubliški 
dogovor v 6. členu določa, da bo naknadno sprejet dogovor o 
vzdrževanju in koriščenju avionov za gašenje gozdnih in dru- 
gih požarov, kar je bilo realizirano v letošnjem letu. V skladu s 
tem dogovorom mora SR Slovenija zagotoviti za vzdrževanje 
avionov 10,4% potrebnih sredstev, kar znaša 25,0 mio din. 
Polovico sredstev, to je 12,5 mio din mora SR Slovenija 
zagotoviti še v letošnjem letu, drugo polovico pa v letu 1985. 
Za vzdrževanje avionov v naslednjih letih pa citirani dogovor v 
2. členu določa, da se bodo sredstva zagotavljala v proračunu 
federacije v okviru postavk Zveznega komiteja za kmetijstvo. 

V limitiranem delu republiškega proračuna je vrsta takih 
obveznosti, ki so v neposredni povezavi z inflatornimi gibanji, 
kar zahteva njihovo razreševanje v skladu s takimi gibanji. 

Med temi obveznostmi izstopajo sredstva za delo organov 
za notranje zadeve, pravosodnih organov in upravnih organov 
in sicer materialni izdatki in osebni dohodki. 

Z zakonom o proračunu in zakonom o spremembah zakona 
o proračunu SR Slovenije za leto 1984 so bila zagotovljena le 
sredstva za 20% uskladitev osebnih dohodkov na doseženi 
nivo osebnih dohodkov v mesecu decembru 1983. Do meseca 
avgusta 1984 so bili osebni dohodki že usklajeni za 15,6%. 
Odbor udeležencev dogovora o uresničevanju družbene 
usmeritve razporejanja dohodka ugotavlja, da so se v prvem 
polletju povečala razporejena sredstva za osebne dohodke v 
gospodarstvu za 24% v primerjavi z letom 1983. 

Izhajajoč iz ugotovljene stopnje rasti dohodka družbenega 
gospodarstva v SR Sloveniji za 1. polletje 1984 in predvidene 
enake stopnje rasti do konca leta ter dogovorjenega 20% 
zaostajanja rasti sredstev za osebne dohodke, ugotavljamo, 
da se bodo na tej podlagi lahko sredstva za osebne dohodke v 
gospodarstvu v letu 1984 povečala do 48%. V skladu z določili 
dogovora o uresničevanju družbene usmeritve razporejanja 
dohodka v letu 1984 se osebni dohodki delavcev, zaposlenih v 
republiških upravnih in pravosodnih organih, usklajujejo do 
rasti osebnih dohodkov v gospodarstvu. 

Raven osebnih dohodkov v republiških upravnih in pravo- 
sodnih organih vsa leta zaostaja za ravnjo osebnih dohodkov 
v gospodarstvu. Takšno stanje je posledica družbene usme- 
ritve oblikovanja osebnih dohodkov v preteklih letih, ko je 
morala rast sredstev za osebne dohodke v teh organih zaosta- 
jati za rastjo sredstev za osebne dohodke v gospodarstvu. 
Kljub temu, da ,e v skladu z določili dogovora o razporejanju 
dohodka v zadnjih dveh letih osebni dohodki v upravi lahko 
usklajujejo do rasti v gospodarstvu, je zaradi zaostajanja v 

preteklih letih in omejenih materialnih množnosti, raven oseb- 
nih dohodkov v republiški upravi in pravosodju še vedno nižja 
od osebnih dohodkov za primerljiva dela in naloge v gospo- 
darstvu. Podrobna analiza o tej problematiki je bila že podana 
ob sprejemanju spremembe zakona o proračunu SR Slovenije 
v mesecu juliju 1984. Izvršni svet je mnenja, da bi imelo 
nadaljnje zaostajanje osebnih dohodkov v republiški upravi 
za posledico še večjo fluktuacijo strokovnega kadra, ki je že 
sedaj prisotna. Zato meni, da je potrebno zagotoviti delavcem 
v republiški upravi enako rast sredstev za usklajevanje oseb- 
nih dohodkov kot v gospodarstvu oziroma, da je potrebno 
dosledno izvajati dogovor o uresničevanju družbene usme- 
ritve razporejanja dohodka. 

Kljub skrajno racionalnemu pristopu pri trošenju sredstev 
za kritje materialnih stroškov, dodatna sredstva, ki so bila 
zagotovljena z rebalansom republiškega proračuna v mesecu 
juliju 1984, ne bodo zadoščala za pokritje vseh najnujnejših 
izdatkov. 

Po statističnih podatkih so v prvem polletju tega leta pora- 
sle cene pisarniškega materiala za 24,2%, goriva za 35,5% in 
storitev za 22,6% v primerjavi s poprečjem v letu 1983. Oce- 
njeno je, da se bodo obstoječe cene v drugi polovici leta še 
povečale. Izhajajoč iz povečanega obsega stroškov, ki je 
posledica višjih cen, ne pa tudi fizičnega obsega porabe za 
material in storitve, so organi predložili zahtevke za dodatna 
sredstva za pokritje materialnih izdakov v višini 270,1 mio din. 
Od tega zneska odpade pretežni del na organe za notranje 
zadeve, to je 205,8 mio din ali 76,2%. Dodatna sredstva so 
organom za notranje zadeve nujno potrebna za nemoteno 
funkcioniranje v letošnjem letu. Iz sredstev, ki so bila z reba- 
lansom republiškega proračuna zagotovljena za pokritje 
materialnih izdatkov v višini 80 mio din, je bilo mogoče le 
delno razrešiti najnujnejše zahtevke organov. 

Sredstva so bila razdeljena organom upoštevaje porabo 
sredstev v prvem polletju ter naravo in obseg dela. Tako je 
bilo mogoče delno pokriti zahtevek organov za notranje 
zadeve, organov za izvrševanje kazenskih sankcij in organov, 
ki imajo v svojem sestavu inšpekcijske in skupne službe. 
Ocenjujemo, da je za nemoteno poslovanje republiških uprav- 
nih in pravosodnih organov za materialne izdatke v letu 1984 
potrebno zagotoviti najmanj še 190 mio din dodatnih sred- 
stev. Od dodatno zagotovljenih sredstev z rebalansom repu- 
bliškega proračuna za pokritje materialnih izdatkov v višini 80 
mio din, je bilo organom za notranje zadeve dodeljeno 50 mio 
din ali 62,5%, ostalim organom, ki se financirajo iz republiš- 
kega proračuna pa 30 mio din ali 37,5%. Z dodatno zagotovl- 
jenimi sredstvi v višini 50 mio din bodo organi za notranje 
zadeve lahko pokrili le 24,3% dodatno potrebnih sredstev za 
materialne izdatke v letu 1984. V osmih mesecih letošnjega 
leta so organi za notranje zadeve od letno odobrenih sredstev 
v višini 505,1 mio din že porabili 91,7%, kar je posledica 
povečanih cen v prvem polletju 1984. 

Rezultati šestmesečnega periodičnega obračuna kažejo, da 
znaša rast dohodka v šestih mesecih letošnjega leta 60% v 
primerjavi z enakim obdobjem lanskega leta. V skladu z reso- 
lucijo bi splošna poraba z ozirom na 60% rast dohodka lahko 
porasla za 40,2%, kar pomeni 33% zaostajanje za rastjo 
dohodka v letu 1984. Ob taki rasti dohodka bi bilo mogoče z 
rebalansom republiškega proračuna v letu 1984 povečati limi- 
tirani del republiškega proračuna za 619,1 mio din. Nelimiti- 
rani del republiškega proračuna pa bo treba povečati za 964,5 
mio din, s katerim bi zagotovili sredstva za odkupne premije 
za pšenico letine 1984, sredstva za regres za umetna gnojila in 
sredstva za varstvo rastlin v letu 1984 ter sredstva za vzdrže- 
vanje in koriščenje avionov za gašenje gozdnih in drugih 
požarov. Izvršni svet bo na podlagi rezultatov devetmeseč- 
nega poslovanja V fazi predloga spremembo zakona ustrezno 
prilagodil ugotovljenemu gibanju dohodka. 

S predlagano spremembo zakona o proračunu SR Slove- 
nije Izvršni svet Skupščine SR Slovenije predlaga pokritje 
naslednjih obveznosti republiškega proračuna: 
- sredstva za odkupne premije za pšeni- 
co letine 1984 v višini 266,0 mio din 
- sredstva za regres za umetna gnojila 
in za zaščito rastlin v višini 686,0 mio din 
- sredstva za vzdrževanje in koriščenje 
avionov za gašenje gozdnih in drugih 
požarov v višini 12,5 mio din 
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- sredstva za usklajevanje osebnih do- 
hodkov funkcionarjev in delavcev delov- 
nih skupnosti republiških upravnih in 
pravosodnih organov in organizacij v 
višini 512,9 mio din 
- sredstva za pokritje materialnih izdat- 
kov v višini 100,0 mio din 
- sredstva rezerve SRS v višini 6,2 mio din 

Z dodatnimi sredstvi v višini 512,9 mio din, ki bi jih namenili 
za usklajevanje osebnih dohodkov, bi znašala skupaj zago- 
tovljena sredstva za usklajevanje osebnih dohodkov v letu 
1984 1.738,9 mio din, kar omogoča 28,7% nominalno rast 
osebnih dohodkov na doseženi nivo osebnih dohodkov v 
decembru 1983. Izvršni svet ugotavlja, da tudi z zagotovitvijo 
dodatnih sredstev ne bo mogoče doseči usklajene stopnje 
rasti osebnih dohodkov v republiški upravi s predvideno 
rastjo osebnih dohodkov v gospodarstvu na podlagi dogo- 
vora o družbeni usmeritvi razporejanja dohodka za leto 1984. 
Za pokritje materialnih izdatkov organov so v osnutku zakona 
predlagana dodatna sredstva v višini 100 mio din. S temi 
sredstvi ne bo mogoče pokriti vseh najnujnejših materialnih 
izdatkov organov za notranje zadeve in drugih organov. 

Zaradi zvišanja osnove, od katere se obračunava višina 
izločenih sredstev v obvezno rezervo SRS, se na podlagi 
3. člena zakona o proračunu SRS za leto 1984 zagotavljajo 
dodatna sredstva rezerve SRS v višini 6,2 mio din. 

Na podlagi podatkov o realizaciji prihodkov republiškega 
proračuna v osmih mesecih letošnjega leta ocenjujemo, da bi 
bilo mogoče za predlagani rebalans republiškega proračuna 
za leto 1984 zagotoviti sredstva v okviru obstoječih virov in ob 
znižanih stopnjah davka iz dohodka TOZD. Ugotavljamo, da 
bo priliv prihodkov republiškega proračuna do konca leta ob 
nespremenjenih davčnih stopnjah, pri davku iz osebnega 
dohodka delavcev po posebni stopnji, temeljnem davku od 
prometa proizvodov in posebnem republiškem davku od pro- 
meta proizvodov in od plačil za storitve, bistveno višji od 
načrtovanega. S predlagano spremembo zakona o proračunu 
SR Slovenije za leto 1984 se zato planirana sredstva iz naslova 
davka iz osebnega dohodka delavcev po posebni stopnji 
povečujejo za 100,0 mio din, temeljnega davka od prometa 

I. UVOD 

Ob obravnavanju ukrepov za omilitev posledic do sedaj 
najtežje železniške nesreče na območju SR Slovenije v Divači 
dne 14. 7. 1984 je Izvršni svet Skupščine SR Slovenije imeno- 
val tudi komisijo, z nalogo, da pregleda in ugotovi stanje 
glede varnosti v železniškem prometu na območju SR Slove- 
nije.1 

Pri svojem sklepu o imenovanju posebnega delovnega 
telesa za ugotovitev stanja varnosti v železniškem prometu na 

* Poročilu je predlagatelj predložil tudi Analitično utemeljitev sklep- 
nih ugotovitev stanja varnosti v železniškem prometu v SR Sloveniji, 
ki je na razpolago v dokumentaciji Skupščine SR Slovenije 

proizvodov za 717,4 mio din ter posebnega republiškega 
davka od prometa proizvodov in od plačil za storitve za 500,0 
mio din. 

Poleg obveznosti, za katere se sredstva zagotavljajo s pred- 
lagano spremembo zakona o proračunu SR Slovenije, so v 
okviru limitiranega dela republiškega proračuna za leto 1984 
še nekatere nepokrite obveznosti: 

1. Za pokritje razlike med proizvodno in prodajno ceno 
trem slovenskim informativnim dnevnikom so v republiškem 
proračunu zagotovljena sredstva v višini 150,1 mio din. Že na 
začetku leta je bilo ugotovljeno, da sredstva ne bodo 
zadoščala, če se ne bodo povečale prodajne cene dnevnikom. 
Nova cena dnevnikov je bila uveljavljena s 15. 7. 1984. Ta 
zamik in manjše povišanje cen od predlaganega, ima za 
posledico povečano obveznost republiškega proračuna za 
leto 1984. Eden poglavitnih vzrokov, da se razlika med proiz- 
vodno in prodajno ceno povečuje, kljub stabilizacijskim ukre- 
pom in gospodarnemu poslovanju, je tudi naraščanje cen 
repromateriala in še zlasti rotacijskega papirja, katerega cena 
se je v tem letu povečala za 37%. Pričakovati pa je, da se bo še 
povečala, kar pomeni še večjo razliko med proizvodno in 
prodajno ceno. Po oceni, ki jo je podal Republiški komite za 
informiranje, bi bilo treba na podlagi sedaj znanih podatkov, 
za pokritje te obveznosti dodatno zagotoviti 102 mio din. 

2. Kljub predlaganim dodatnim sredstvom za pokritje mate- 
rialnih stroškov, zaradi dviga cen bencina, električne energije 
in ostalih storitev ter materiala, organom za notranje zadeve 
in drugim organom zagotovljena sredstva ne bodo zadoščala. 
Na podlagi predloženih zahtevkov ocenjuje Izvršni svet, da 
bodo manjkajoča sredstva znašala 90 mio din. 

3. Zaradi dviga cen domači opremi ter tečajnih razlik za 
uvoženo opremo, ki je organom za notranje zadeve nujno 
potrebna za nemoteno opravljanje obveznosti, s sredstvi, ki 
so jim za ta namen zagotovljena v republiškem proračunu, ne 
bodo mogli nabaviti opreme po sprejetem programu. Iz vloge, 
ki jo je predložil Republiški sekretariat za notranje zadeve, 
izhaja, da jim bo za pokritje-navedenih obveznosti v letošnjem 
letu primanjkovalo 228,8 mio din. 

območju SR Slovenije, je Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
izhajal iz družbene narave železniškega prometa in še pose- 
bej njegovega varnega odvijanja, ki je v vsaki družbi deležen 
posebne pozornosti in skrbi. 

V komisiji so sodelovali predstavniki: RK za promet In zveze, RS za 
notranje zadeve, RK za zdravstveno In socialno varstvo, RS za 
pravosodje in upravo, RK za delo, RKZ, Republiškega prometnega 
Inšpektorata, Republiškega Inšpektorata za delo, SIS za železniški In 
luški promet, RS ZS Slovenije In Gospodarske zbornice Slavonije. 
Komisija Je k sodelovanju pritegnila še Sodišče združenoga cJo!p SR 
Slovenije, Družbenega pravobranilca samoupravljanja SR Slovenije, 
Vrhovno sodišče SR Slovenije In Javnega tožilca SR Slovenije. 
Pri delu so tvorno sodelovali tudi člani poslovodstva ŽG Ljubljana ter 
strokovne službe ZG Ljubljana. Delo komisije Je koordiniral Peter 
Toš, član IS In predsednik RK za delo. 

POROČILO 

o stanju varnosti v železniškem prometu 

na območju SR Slovenije* 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 18. seji dne 13. 
9. 1984 obravnaval: 

- POROČILO O STANJU VARNOSTI V ŽELEZNIŠKEM 
PROMETU NA OBMOČJU SR SLOVENIJE, 

ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi 217. člena 
poslovnika Skupščine SR Slovenije. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na podlagi 85. 
člena poslovnika Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije 

in na podlagi 215. in 216. člena poslovnika Skupščine SR 
Slovenije določil, da uosta kot njegova predstavnika pri 
delu skupščinskih delovnih teles sodelovala: 

- Peter TOŠ, član Izvršnega sveta in predsednik Repu- 
bliškega komiteja za delo, 

- Julka ŽIBERT, članica Izvršnega sveta in predsednica 
Republiškega komiteja za promet in zveze. 
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V zakonodaji se to izraža v opredelitvi dejavnosti železniš- 
kega prometa kot dejavnosti posebnega družbenega pomena. 
V smislu doiočil Ustave SR Slovenije (51. člen) to pomeni, da 
ima širša družbena skupnost kljub gospodarski naravi te 
dejavnosti določen vpliv ter nadzor za čim boljše in varno 
odvijanje železniškega prometa v korist in v skladu z razvojem 
celotne družbe. Zato tudi Zakon o združitvi v Skupnost jugo- 
slovanskih železnic (Uradni list SFRJ, št. 18/78) vse naloge te 
Skupnosti opredeljuje kot naloge posebnega družbenega 
pomena, saj se z njimi zagotavlja ne le tehnološka varnost 
odvijanja železniškega prometa, pač pa tudi potrebne teh- 
nične, organizacijske in druge osnove varnosti v železniškem 
prometu. 

Poseben družbeni pomen železniške dejavnosti kot pogoj 
za življenje in delo občanov in skupnosti na določenem 
območju se izraža in uresničuje tudi pri delovanju 
samoupravnih interesnih skupnosti na tem področju. V 
Zakonu o samoupravni interesni skupnosti za železniški in 
luški promet (Uradni list SRS, št. 18/74) je varnost železniš- 
kega prometa opredeljena kot zadeva posebnega družbenega 
pomena. Uresničujejo jo železniško transportne organizacije 
pri opravljanju svoje dejavnosti. Zato Zakon o osnovah varno- 
sti v železniškem prometu (Uradni list SFRJ, št. 30/78) določa, 
da so v mejah svojih pravic, dolžnosti in odgovornosti želez- 
niško transportne organizacije odgovorne za varnost v želez- 
niškem prometu. 

Železniška nesreča v Divači je tragično opozorilo, da rezul- 
tati prizadevanj za varnost v železniškem prometu še niso 
zadovoljivi. To zahteva takojšnjo ponovno proučitev vseh 
ključnih sestavin, odločilnih za varno odvijanje železniškega 
prometa, sprejem in takojšnjo izvršitev najnujnejših ukrepov 
za izboljšanja varnostnih razmer na tem področju za večjo 
skrb za varnost v prihodnjem razvoju železniškega gospo- 
darstva. O tem je bilo ob obravnavi informacije o železniški 
nesreči v Divači na zasedanju zborov Skupščine SR Slovenije 
dne 25. 7. 1984 postavljeno tudi delegatsko vprašanje: Odgo- 
vor na to delegatsko vprašanje je širše obravnavan v analiti- 
čnem delu poročila, v strnjeni obliki pa je odgovor vključen 
med priioge tega gradiva. Pri izhajanju iz teh opredelitev je 
komisija Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije za ugotovi- 
tev stanja varnosti v železniškem prometu na območju SR 
Slovenije (v nadaljnjem besedilu: komisija) najprej zbrala 
poročila o vprašanjih, ki so po njeni presoji v neposredni zvezi 
z varnostjo železniškega prometa, ki so jih pripravili RK za 
promet in zveze, SIS za železniški in luški promet in ZG 
Ljubljana. 

Na začetku svojega dela se je komisija seznanila tudi s 
sklepi Zveznega zbora Skupščine SFRJ o varnosti železniš- 
kega prometa z dne 27.11.1974, sklepi RK za promet in zveze, 
ki Šo bili sprejeti ob železniški nesreči v Preserjih leta 1976, in 
sklepi Zveznega zbora Skupščine SFRJ o varnosti prometa z 
dne 12. 12 1979. 

Z oblikovanjem večih delovnih skupin je komisija posebej 
proučila: 

- sistemsko normativno ureditev varnosti v železniškem 
prometu, 

- družbeni nadzor in notranji nadzor nad izvajanjem var- 
nosti v železniškem prometu, 

- uresničevanje planiranega razvoja železniškega gospo- 
darstva v SR Sloveniji in 

- najpomembnejše sestavine družbenoekonomskega 
položaja delavcev v železniškem gospodarstvu, ki so pove- 
zane z varnostjo opravljanja železniškega prometa. 

Komisija se je seznanila tudi s celotno dokumentacijo o 
nesreči v Divači, sestavljeno do začetka njenega dela. 

Uaotovitve iz zbranih poročil ter opravljenih analiz je komi- 
sija preverjala tudi v razgovorih z delavci, ki neposredno 
sodelujejo v železniškem prometu in sicer v ZTO Postojna, 
TOZD za vleko vlakov Divača s sodelovanjem predstavnikov 
TOZD za promet Postojna, v ŽTO Ljubljana, TOZD za vleko 
vlakov Ljubljana in TOZD za promet Zalog ter v ZTO Maribor 
TOZD za vleko vlakov in TOZD za promet Maribor. Poleg teh 
razgovorov je komisija organizirala na ZG Ljubljana in ZTO 
Ljubljana tudi razgovore z nosilci osrednjih družbenopoliti- 
čnih, samoupravljalskih in poslovodnih funkcij. 

Uaotovitve in predloge za ukrepe je komisija uredila v 
poročilu ločeno od širše analitične utemeljitve za posamezno 

ugotovitev. Kljub temu pa sta obe gradivi sestavni del njenega 
poročila2. 

II. UGOTOVITVE 

1. IZREDNI DOGODKI 
Število izrednih dogodkov se kljub naraščanju železniškega 

prometa ne povečuje, ampak znižuje. 
Število nesreč in nezgod pri vlakih se je v zadnjem obdobju 

znižalo (nesreča v Divači dne 30. 6. 1984 v teh podatkih še ni 
bila zajeta). Prav tako se znižuje število izrednih dogodkov pri 
premiku ter izrednih dogodkov na prehodih in zunaj njih, za 
katere je odgovorna železnica, povečuje pa se število izrednih 
dogodkov za katere odgovarjajo udeleženci cestnega pro- 
meta. Tudi izrednih dogodkov zaradi hoje po progi in čez njo 
je manj. 

Statistična analiza podatkov o številu izrednih dogodkov pa 
ob težki železniški nesreči v Divači še ne utemeljuje zadovolji- 
vega stanja. Stanje varnosti v železniškem prometu je zado- 
voljivo le tedaj, ko se stalno znižuje število izrednih dogodkov, 
zlasti vseh tistih s težjimi posledicami. Ugotovljene razmere 
varnosti v železniškem prometu zahtevajo temeljito analizo 
vzrokov, ki ovirajo doseganje tega cilja. 

2. KORIŠČENOST KAPACITET 
Stopnja izkoriščenosti kapacitet v ŽG Ljubljana je na meji 

optimalne ekonomsko-tehnološke izkoriščenosti. Na leto je 
prevoženih povprečno več kot 21 milijonovvlakovnih kilome- 
trov s tendenco nadaljnjega naraščanja glede na potrebe po 
prevozu blaga in oseb. Tudi izkoriščenost postajnih kapacitet 
je že dosegla (oziroma deloma že presegla) stopnjo optimalne 
izkoriščenosti. , . .  

Preseganje v svetu dognanih stopenj optimalne izkorišče- 
nosti povzroča slabšanje kvalitete. Zamude v tovornem pro- 
metu so se v letu 1983 v primerjavi z 1982 skoraj podvojile, 
prav tako pa se povečuje časovna neenakomernost, ki 
povečuje konice v odvijanju železniškega prometa. 

Komisija ugotavlja, da so razmere skrajno resne. Vsako 
večje povečanje števila prevozov brez dodatnih vlaganj v 
razvoj kapacitet ni več dopustno zaradi varnosti in gospodar- 
nosti. 

3. ANALIZA VZROKOV 
3.1. Stanje varnosti v železniškem prometu na območju ŽG 
Ljubljana še ni zadovoljivo. Stanje varnosti v železniškem 
prometu je povezano zlasti z naslednjimi vzroki in z njimi 
povezanimi ugotovitvami: 

3.2. Sistemsko normativna ureditev varnosti v železniškem 
prometu je po presoji komisije neustrezna. Slabosti v veljavni 
ureditvi so zlasti naslednje: 

- V veljavni sistemski ureditvi je le deloma upoštevano in 
izpeljano ustavno določilo, po katerem je urejanje temeljev 
varnosti v železniškem prometu v pristojnosti Skupščine 
SFRJ in drugih organov federacije. Varnost v železniškem 
prometu ni urejena na enakih izhodiščih v primerjavi z dru- 
gimi področji javnega prometa. 

- Za varnost v železniškem prometu skrbi pretežno Skup- 
nost JŽ. Javna pooblastila Skupnosti JŽ so po presoji komisije 
preširoka, kar je v nasprotju z izhodiščem, po katerem je 
varnost na vseh področjih javnega prometa zadeva splošnega 
družbenega interesa; ob takšni ureditvi porazdelitve nalog so 
pristojnosti republike zelo omejene, bistveno omejen pa je 
tudi vpliv širše družbene skupnosti. 

- Veljavna normativna ureditev varnosti povzroča precej- 
šnjo zaprtost odgovornosti v sistemu železniškega gospo- 
darstva, čeprav kršitev norm varnosti pomeni potencialno 
nevarnost za občane ter družbeno premoženje. Takšno ure- 
janje odgovornosti je lahko v posameznih primerih tudi proti- 
slovno saj odgovornost za doseganje dohodka ni vedno v 
soglasju s povečanimi stroški za krepitev varnosti v prometu. 

2 Zaradi večje preglednosti so posamezna vprašanja v vseh delih 
gradiva (ugotovitve — predlogi — analize) enotno oštevilčena. 
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- Pri splošnih družbenih prizadevanjih za racionalizacijo 
poslovanja ter ob sočasnih prizadevanjih za povečano 
stopnjo varnosti v železniškem prometu je ŽG Ljubljana več- 
krat ukrepalo, da bi povečali obseg dela in poslovali brez 
izgube. Pri tem pa se je povečal vpliv človeškega dejavnika na 
varnost v železniškem prometu. 

- Možnosti Samoupravne interesne skupnosti za želez- 
niški in luški promet SR Slovenije, da praktično vpliva na 
zagotavljanje ustrezne varnosti v železniškem prometu so 
nedorečene. 

- Posamezna vprašanja delovnih razmerij niso urejena 
skladno z naravo del in nalog ter odgovornostjo v železniš- 
kem prometu. 

- Komisija ugotavlja, da so vse zadeve iz pristojnosti repu- 
blike v SR Sloveniji urejene v skladu z zahtevami oziroma 
pooblastili zveznega in republiškega zakona na tem področju. 

3 3. Splošni akti, s katerimi se v Skupnosti JŽ ureja var- 
nost železniškega prometa, so opredeljeni kot samoupravni 
splošni akti, čeprav gre za tehnično tehnološke predpise s 
področja železniškega prometa o katerih ni mogoče 
samoupravno odločati. 

- Veljavna normativna ureditev varnosti v železniškem 
prometu je zelo široka (veliko število predpisov) kar bistveno 
otežkoča izvajanje v teh aktih vsebovanih določil; ti akti se 
pogosto spreminjajo in dopolnjujejo oziroma nimajo 
zadostne stalnosti, kar vse zmanjšuje doslednost njihovega 
uresničevanja. 

- Ureditev družbenega nadzorstva organom inšpekcije ne 
omogoča, da bi presojali o primernosti posameznih določil v 
teh aktih (samoupravni splošni akt); organi inšpekcije (pro- 
metne in dela) lahko le nadzirajo uresničevanje veljavnih 
določil. 

- V sistemu nadzora ima zelo pomembno vlogo notranji 
nadzor. Uresničevanje vloge notranjega nadzora še ne zago- 
tavlja preventivnega ukrepanja, ki bi izključevali nastajanje 
izrednih dogodkov s težjimi posledicami. 

- Predlog sprememb in dopolnitev zakona o temeljih var- 
nosti železniškega prometa, ki ga je pripravila Skupnost JŽ, 
po presoji komisije ne prispeva h krepitvi varnosti železniš- 
kega prometa. 

3.4. Pogoji gospodarjenja in uresničevanje 
planiranega razvoja 
3.4.1. Kljub visoki rasti celotni skupni prihodek železniškega 
gospodarstva ne omogoča doseganja dohodka, ki bi omo- 
gočal nemoten potek enostavne reprodukcije. Določila druž- 
benega plana SR Slovenije o kritju enostavne reprodukcije se 
v tem srednjeročnem obdobju ne uresničujejo. Poglavitni 
vzroki za takšen gospodarski položaj so: zaostajanje cen 
železniško-transportnih storitev (za okoli 8% v obdobju 1975- 
1983), za splošno rastjo cen v gospodarstvu, zmanjševanje 
dela prejetih povračil v celotnem prihodku (leto 1980 38% - 
za leto 1984 predvideno le še 24%), čeprav se je v letu 1983 
prispevna stopnja povečala z 1,3% na 1,8% in so se tudi 
skupna sredstva povračil v letu 1983 povečala za 72 3% v 
primerjavi z letom 1982. 

Enostavna reprodukcija se je v ŽG Ljubljana, razen s 
cenami, razreševala tudi z združevanjem sredstev na podlagi 
samoupravnega sporazuma o temeljih plana ter s prispevki na 
podlagi Zakona o določitvi obveznosti plačevanja prispevka iz 
dohodka TOZD za pokrivanje dela stroškov enostavne repro- 
dukcije v ZG Ljubljana, manjkajoča sredstva pa je SIS za 
železniški in luški promet pokrila v letu 1981 z menico, v letu 
1982 z uporabo sredstev združenih za razvoj in v letu 1983 z 
zniževanjem amortizacije. Po prvem polletju 1984 je bila 
ponovno znižana amortizacija za 20%, za vse 1984. leto pa je 
predviden primanjkljaj prihodkiov za 2.700 mio din. To stanje 
povzroča izredno velike težave tudi pri zagotavljanju likvidno- 
sti ŽG. 

Zelo sb se zaostrile tudi težave pri deviznem poslovanju. 
Kljub zelo ugodni fakturirani devizni realizaciji izkazuje ZG 
Ljubljana v JŽ negativni saldo. Razlogi so v neplačevanju 
prevozov na relacijah tujih železniških uprav in v obveznosti 
ZG, da konvertibilno pokriva prevoze iz CSSR in DDR. 

3.4.2. Program razvoja zmogljivosti ŽG za obdobje 1976- 
1980 je bil uresničen s 70,4% (za razvoj infrastrukture le 
52,7%), plan za to srednjeročno obdobje pa je doslej ure- 

sničen le na ravni 35,7% (od tega za infrastrukturo z 31,3%). 
Pri tem je zlasti zaskrbljujoče, da so se naložbe v infrastruk- 
turo v primerjavi z opravljenim delom zmanjševale iz leta v 
leto po povprečni stopnji 13% letno, medtem ko se je hkrati 
povečevala izkoriščenost progovnih in postajnih kapacitet. 
Trenutne razmere kažejo, da so investicijska vlaganja v celoti 
znatno nižja od planiranih ter ne dosegajo niti ravni eno- 
stavne reprodukcije. 

Vzroki za take razmere so po presoji komisije: gospodarski 
položaj, ki je narekoval neustrezno uporabo sredstev (name- 
sto za razvoj za pokrivanje enostavne reprodukcije), izpad 
sredstev domačih poslovnih bank, časovne zamude pri 
koriščenju posojila Evropske investicijske banke, zelo hitro 
povečevanje tečajnih razlik, financiranje dela investicijskega 
vzdrževanja iz amortizacije, zniževanje sredstev amortizacije 
ter to, da združena sredstva članic SIS za železniški in luški 
promet ne zadostujejo za realizacijo srednjeročnega plana 
oziroma niti za najnujnejše naložbe. 

Zaradi prenizkih vlaganj iz leta v leto narašča iztrošenost 
osnovnih sredstev ŽG Ljubljana, ki je za več kot 10% višja kot 
povprečna stopnja iztrošenosti v gospodarstvu SR Slovenije. 
V primerjavi z gospodarstvom se prav tako znižuje oziroma 
zaostaja stopnja reproduktivne sposobnosti ŽG Ljubljana. Ob 
stalnem povečevanju obsega prometa se znižuje kvaliteta 
železniško transportnih storitev, odvisnost varnosti od 
človeškega dejavnika pa se povečuje. Komisija ugotavlja, da 
so nujna večja vlaganja v razvoj železniškega gospodarstva 
ter takšna politika cen ter povračil, ki bo zagotavljala nemoten 
proces enostavne reprodukcije. 

Železniško gospodarstvo Ljubljana skupaj z uporabniki 
svojih storitev uspešno izvaja program aktivnosti za 
kvalitetnejše gospodarjenje. Ob tem pa je treba ponovno 
pozorno oceniti ali so s programom zajete vse možnosti za 
zniževanje stroškov poslovanja in čim racionalnejšo uporabo 
družbenih sredstev (npr.: pri izboljševanju kakovosti storitev, 
pri gospodarjenju z vagoni in prevozih na kratke razdalje). 

3.5. Kadrovska problematika 
3.5.1. Zaposlovanje v osnovni dejavnosti v 
obdobju 1976-1983 se povečuje po stopnji 0,7, kar je manj kot 
v celotni dejavnosti železniškega prometa (1,1). To pomeni, 
da je uspelo zagotoviti bistveno hitrejše povečevanje zaposlo- 
vanja v proizvodno vzdrževalnih in dopolnilnih dejavnostih, 
kjer so delovne razmere nekoliko lažje kot v osnovni dejav- 
nosti. 
3.5.2. Med zaposlenimi še vedno prevladujejo delavci z manj 
zahtevnimi stopnjami strokovne izobrazbe, kar se v obdobju 
1976-1983 bistveno ne izboljšuje. Tudi s pokritjem vseh odpr- 
tih potreb bi se ta struktura le deloma izboljšala, kar kaže, da 
je tudi struktura potreb po kadrih naravnana zlasti na poklice 
z manj zahtevno stopnjo strokovne izobrazbe. Vzrok za to so 
predvsem velika fluktuacija in prepočasna modernizacija, ki 
bi te učinke odpravila, ter neprivlačnost teh del in nalog. 

Povečuje se priliv kadrov iz drugih republik, ki se ob nereše- 
nem stanovanjskem vprašanju he odločajo za trajno oprav- 
ljanje dela v ŽG. Za šolanje za železničarski poklic pa se v 
povprečju opredeljujejo mladi s podpovprečnim uspehom v 
osnovnem izobraževanju. 
3.5.3. Poseben problem je deficitarnost delavcev posameznih 
poklicev v izvršilni službi, ki že leta ostaja nespremenjena po 
obsegu in po poklicih; v celoti še vedno primanjkuje 7% 
delavcev, od tega največ z visoko in višjo stopnjo strokovne 
usposobljenosti (65%) ter visokokvalificiranih delavcev. Od 
poklicev pa primanjkuje največ sprevodnikov (29%), premi- 
kačev (17%), vozovnih preglednikov (17%) in strojevodij 
(12%). 

Fluktuacija kadrov narašča in je v letu 1983 ponovno dose- 
gla stopnjo 10,5%. Najvišja fluktuacija je pri prometno tran- 
sportnih delavcih in se giblje do 30% letno, medtem ko je pri 
delavcih od srednje stopnje strokovne izobrazbe navzgor 
zanemarljiva. 

3.5.4. Pridobivanje kadrov za neposredno delo v železniš- 
kem prometu (izvršilna služba) poteka prvenstveno prek last- 
nih izobraževalnih institucij oziroma štipendiranja za kar ŽG 

3 Navedeni odstotki veljajo za sedanje trajanje izmen in zasedbo 
lokomotiv brez upoštevanja priporočila IS Skupščine SRS. 
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Ljubljana namenja znatna lastna sredstva. V organiziranih 
družbenih prizadevanjih za razvoj varnostne kulture so pre- 
malo poudarjene nevarnosti na področju železniškega pro- 
meta ter skrb slehernega udeleženca v železniškem prometu 
za njihovo odpravljanje. 

Dopolnilno se izobražuje veliko delavcev, zaposlenih v 
izvršilni službi, kar prav gotovo ob ustrezni kvaliteti izobraže- 
vanja zagotavlja večjo usposobljenost delavcev za varnost 
železniškega prometa. 

3.5.5. Organizirana prehrana, organizirano letovanje ter 
zdravstveno varstvo pozitivno vplivajo na težke delovne raz- 
mere. Naraščanje nerešenih stanovanjskih potreb ter vedno 
manj možnosti za njihovo razreševanje močno ovirajo hitrejše 
zaposlovanje ustreznih delavcev. 

3.6. Uresničevanje samoupravnega 
družbenoekonomskega položaja delavcev 

3.6.1. Samoupravna organiziranost 
Samoupravno organiziranost je potrebno proučevati tudi z 

vidika varnosti v železniškem prometu; pri tem še niso vzpo- 
stavljeni ustrezni odnosi med seboj povezanimi deli izvršilne 
službe, organizirani v več TOZD. 

Slabost pri delovanju skupnosti TOZD je nezadovoljiva 
povezanost med dogovori za tehnološko organizacijsko enot- 
nost in samoupravnimi razvojnimi odločitvami delovnih orga- 
nizacij. 

Razviti odnosi združevanja v SOZD železniško gospo- 
darstvo Ljubljana so po presoji komisije ne le v skladu .z 
opredelitvami zakona o združenem delu, temveč tudi objek- 
tivna nujnost za tehnološko enotnost železniškega prometa 
ter za uspešnost poslovanja. SOZD je potrebno krepiti tudi v 
prihodnje. 

Skupnost JŽ je izjemno pomemben dejavnik pri normativ- 
nem urejanju varnosti v železniškem prometu v SFRJ. Pri 
uresničevanju vloge ter ciljev združevanja v SKupnost je še 
vrsta slabosti, kažejo pa se tudi nesprejemljive težnje po 
njenem preoblikovanju v SOZD na ravni SFRJ. Poglavitna 
slabost pri delovanju skupnosti je nezadovoljivo doseganje 
večje enotnosti pri posameznih tehnično-tehnoloških rešitvah 
na posameznem območju, kar draži naložbe ter ovira zago- 
tavljanje enotnega tehnološkega procesa. 

Združevanje interesov po železniških in luških prometnih 
storitvah v enotni SIS je po mnenju komisije potrebno in 
koristno. Spremenjene družbenoekonomske razmere, tako 
glede zagotavljanja nemotenega prometa, kot zagotavljanja 
sredstev za razširjeno reprodukcijo pa kažejo, da je v stopnji 
doseženega razvoja med temi dvemi dejavnostmi nastala 
pomembna razlika (gospodarski položaj luškega gospo- 
darstva je bistveno ugodnejši od gospodarskega položaja 
železniškega gospodarstva). 

3.6.2. Samoupravno odločanje 
Pri samoupravnem odločanju v SIS za železniški in luški 

promet se po mnenju komisije uspešno utrjujejo delegatski 
odnosi ter vloga delegatske baze; Skupščina SIS in njeni 
organi še vedno nimajo dovolj širokih pristojnosti za razreše- 
vanje nekaterih temeljnih vprašanj skupnega interesa. 

Samoupravno odločanje z delegati v TOZD železniškega 
gospodarstva je zaradi velikega števila delavcev in dela na 
terenu zelo oteženo. Tako delegati pogosto nimajo stališč 
svoje delegatske baze; predlogi skupnih strokovnih služb v 
SOZD so podani preveč kot edina in končna rešitev, kar ovira 
hitrejši razvoj delegatskih odnosov. 

Strokovne in samoupravne odločitve se pogosto prepletajo, 
kar omogoča skrivanje strokovne odgovornosti za 
samoupravljanjem. Zadeve strokovnega upravljanja železniš- 
kega prometa niso dovolj jasno postavljene kot zadeve stro- 
kovne odgovornosti; to se zlasti kaže pri normativni dejavno- 
sti - splošni akti, s katerimi so urejena izključno tehnološko- 
tehnična vprašanja, po sedanji opredelitvi sodijo med 
samoupravne splošne akte, čeprav niti po vsebini, niti po 
potopku oblikovanja in sprejemanja nimajo tega značaja. 
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3.6.3. Samoupravna delavska kontrola 
Samoupravna delavska kontrola je organizirana skladno s 

sistemskimi usmeritvami, vendar se še ne uresničuje dovolj 
dosledno. 

3.6.4. Delovna razmerja 
3.6.4.1. Sistemizacija dela in nalog se jeprilagajala ustrez- 

nim pravilnikom in navodilom Skupnosti JŽ. To je povzročilo 
ukinjanje oziroma združevanje določenih prej samostojnih 
del in nalog. Ob zmanjševanju števila potrebnih delavcev v 
sistematizaciji je bila uvedena tudi samčna zasedba vlečnega 
vozila. 

Organi v SR Sloveniji so opozorili na povečano nevarnost v 
železniškem prometu zaradi uvedbe zasedbe vlaka brez vla- 
kospremnika, vendar navedeno navodilo ni bilo spremenjeno. 
Veljavna ureditev samčne zasedbe na vlečnih vozilih tudi po 
mnenju komisije ni ustrezna. 

3.6.4.2. Razporejanje delovnega časa 
Komisija ugotavlja, da zvezni pravilnik o določanju meril za 

opravljanje dela v izmenah železniških delavcev, ki nepo- 
sredno sodelujejo pri opravljanju železniškega prometa v 
svojem 8. členu omogoča, da traja delovna izmena železniš- 
kega delavca, ki neposredno sodeluje v železniškem prometu, 
zaradi nerednega izvrševanja voznega reda vlaka (zamude) 
tudi do 16 ur, kar je pri dejanskem izvajanju železniške vleke 
pravilo Praviloma torej strojno osebje v temeljnih organizaci- 
jah za vleko vlakov v ŽG Ljubljana opravlja delovne obvezno- 
sti v izmenah od 12 do 16 ur. Ob tem se upravičeno postavlja 
vprašanje, če upoštevamo še ekološke posebnosti (kemični in 
fizikalni učinki) dela pri vožnji z lokomotivo, psihofizično 
zmožnost teh delavcev (utrujenost in izčrpanost delavca), ki 
so tudi vzrok katastrofalnih železniških nesreč! Ob takšnem 
stanju stvari je drugi odstavek 51. člena zakona o osnovah 
varnosti v železniškem prometu" zgolj mrtva črka na papirju. 

Komisija tudi ni mogla ugotoviti, da bi bile navedene 
določbe zveznega pravilnika o možnem trajanju delovne 
izmene preverjene strokovno medicinsko, ali strojni delavec 
lahko brez nevarnosti za varnost prometa opravlja svoje delo 
po 12 oziroma po 16 ur v delovni izmeni; takšna medicinska, 
psihofiziološka raziskava o obremenitvah, škodljivostih in 
stopnji rizika poškodb oziroma o zdravstvenih zahtevah pri 
delu voznega osebja, pa bi bila nujno potrebna ne le kot 
enkratna raziskava, ampak kot tekoča strokovna aktivnost v 
okviru sprejetega raziskovalnega programa. 

V ŽG še ni zadostne skrbi glede vpliva posameznih pogojev 
dela na varnost železniškega prometa kot so: odmori med 
delom, prehrana v izmenskem delu, delo na odprtem prostoru 

Pri tem bi bilo primerno uporabiti izsledke do katerih so 
prišli v sosednjih gospodarsko razvitih državah pri uporabi 
enake tehnologije železniškega prometa in njenega vpliva na 
neposredne izvajalce tega prometa. 

3.6.4.3. Disciplinska odgovornost 
Sistemska zakonodaja omogoča, da delavci v železniškem 

gospodarstvu s samoupravnimi splošnimi akti uredijo disci- 
plinsko odgovornost, tako kot jo zahteva specifika poslovanja 
železnice pri zagotavljanju varnosti, urejenosti in pravilnosti 
železniškega prometa. 

Pravilnik o skupnih kriterijih za urejanje določenih pravic, 
obveznosti in odgovornosti delavcev, ki sodelujejo pri opravl- 
jaju železniškega projneta, ne obravnava z enako strogostjo (z 
zahtevo po obveznem izreku najtežjega disciplinskega 
ukrepa), tiste najhujše kršitve delovnih obveznosti, kjer ni bilo 
posledic (smrti ene ali več oseb, poškodb dveh ali več oseb 
oziroma materialne škode); pač pa zaradi kršitve delovnih 
obveznosti obstaja konkretna nevarnost za življenje in zdravje 
potnikov ter za nastanek večje materialne škode. Po presoji 
komisije bi bilo v obeh primerih nujno strogo ukrepanje. 

Samoupravna normativna ureditev disciplinske odgovorno- 
sti sicer ni ovira za vodenje disciplinskih postopkov, vendar 

4 »Železniški delavec, ki neposredno sodeluje v železniškem pro- 
metu, ne sme opravljati določenega dela In nalog, če |e toliko 
utrujen, da nI zmožen pravilno opravljati zaupanega dela In nalog«. 
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pa samoupravni splošni akti temeljnih organizacij, ki urejajo 
disciplinsko odgovornost, niso dovolj konkretni in tudi ne 
povsem usklajeni z novelo zakona o delovnih razmerjih iz leta 
1982, kar je bilo ugotovljeno tudi z analizo RKD v letu 1983. 

Neenotnost pri izvajanju sicer enotno dogovorjene disci- 
plinske politike je bolj posledica kršenja in neupoštevanja 
samoupravnih splošnih aktov kot pa drugih okoliščin. 

Ob tem komisija ugotavlja, da je bila disciplinska politika 
usmerjena zlasti v izpolnjevanje delovnih obveznosti kot 
pogoja za nemoten potek naraščajočega železniškega pro- 
meta. Pri tem so bili po mnenju komisije mnogo redkejši 
ukrepi, ki so lahko v nasprotju z nemotenim odvijanjem pro- 
meta, hkrati pa v pomembnem obsegu vplivajo na ogrožanje 
varnosti (npr. komisija ni zasledila primera odstranitve 
delavca 2 dela zaradi neutemeljene odredbe o podaljšanem 
delovnem času delavca v izvršilni službi ali zaradi neizpolnje- 
vanja odgovornosti teh delavcev da prenehajo z delom, ko ne 
izpolnjujejo zahtevanih psihofizičnih pogojev. Veljavno nor- 
mativno ureditev v ŽG Ljubljana je komisija ocenila za pre- 
malo ostro. 

Disciplinski organi v ŽG Ljubljana najčešče izrekajo opomin 
in javni opomin. Število izrečenih ukrepov za prenehanje 
delovnega razmerja in pogoje odložitve izvršitve ukrepa za 
prenehanje delovnega razmerja se zmanjšuje, in sicer so 
ukrepi za prenehanje delovnega razmerja izrečena manjkrat 
kot pogojno odložene izvršitve ukrepa prenehanja delovnega 
razmerja. Najtežji disciplinski ukrep se torej ne izreka v vseh 
primerih, ko bi moral biti izrečen in tudi ne upoštevajo se tiste 
določbe samoupravnih splošnih aktov, ki določajo, v katerih 
primerih se izrečeni ukrep prenehanja delovnega razmerja ne 
sme in ne more pogojno odložiti. 

Poleg tega so bili v zadnjih petih letih delavcem, ki imajo, v 
smislu zakona o osnovah varnosti v železniškem prometu ter 
na njegovi podlagi izdanih predpisov ter drugih samouprav- 
nih splošnih aktov, ki zadevajo področje urejenosti in varnosti 
prometa in disciplinske odgovornosti, posebna pooblastila v 
zvezi z organiziranjem, vodenjem in kontrolo železniškega 
prometa izrečeni naslednji ukrepi: prenehanje delovnega raz- 
merja — 3 krat, na druga dela in naloge — 4 krat, javni opomin 
- 18 krat, opomin - 9 krat, denarna kazen - 7 krat. 

Vse navedeno navaja na ugotovitev, da disciplinska politika 
v ZG Ljubljana tako glede normativne ureditve kot glede 
njenega izvajanja še ne prispeva v zadovoljivi meri k opravl- 
janjukršitev delovnih obveznosti, ki neposredno prizadevajo 
varnost v železniškem prometu. 

3.6.5. Varnostni in obrambni načrti 
Politično varnostna ocena stasnja in ukrepi za prepreče- 

vanje izrednih razmer na nivoju SOZD zagotavljajo spreml- 
janje varnostno-politične situacije, medtem ko so ocene v 
nekaterih TOZD presplošene in premalo prilagojene konkret- 
nim razmeram. 

Pri načrtovanju in izvajanju obrambnih priprav je bila ugo- 
tovljena nekoliko prevelika zaprtost ŽG. 

3.7. Osebni dohodki 
V tem srednjeročnem obdobju so se sredstva za osebne 

dohodke in skupno porabo delavcev oblikovala v skladu s 
sprejetimi družbenimi usmeritvami. 

Težak materialni položaj je povzročil neustrezno vredno- 
tenje dela. Po kvalifikacijski strukturi zaposlenih bi morali biti 
povprečni osebni dohodki višji za okoli 11%, k čemur je 
potrebno dodati še ovrednotene pogoje za povečano odgo- 
vornost teh delavcev. 

Normativno ureditev delitve osebnih dohodkov je potrebno 
dopolniti; dodatke za pogoje dela je treba obravnavati predv- 
sem kot sestavine zahtevnosti posameznih del in nalog. 

III. PREDLOGI 

1. IZREDNI DOGODKI 
V prihodnje naj se zbirajo in analizirajo tudi podatki o vsej 

materialni škodi, povzročeni z izrednimi dogodki. 

2. IZKORIŠČENOST KAPACITET 
Komisija sodi, da dosežena stopnja izkoriščenosti kapacitet 

zahteva takojšnje ukrepanje. Nadaljnje naraščanje prometa 
brez bistvenih sprememb v njegovi strukturi zmanjšuje var- 
nost v železniškem prometu. 

Najprej je treba proučiti in obravnavati vlaganja na tistih 
progovnih odsekih, postajah in vozliščih, kjer je stopnja izko- 
riščenosti na meji tehnoloških zmožnosti. 

Realizirati je potrebno pripravljeno investicijsko dokumen- 
tacijo za rekonstrukcijo postaj in vlaganja v signalnovar- 
nostne naprave na progi Ljubljana-Sežana/Pivka-Reka in 
progovnem odseku Pragersko-Središče. Še posebej so 
nujna takojšnja vlaganja v postajo Divača in Sežana. 

3. PREDLOGI IZ ANALIZE VARNOSTI 
V ŽELEZNIŠKEM PROMETU 
3.1. Komisija predlaga, da Republiški komite za promet in 
zveze takoj pripravi in predloži pobudo za podrobnejšo 
proučitev potrebnih sprememb in dopolnitev zakona o temel- 
jih varnosti v železniškem prometu ter zakona o združitvi v 
Skupnost JZ; pri tem je potrebno doseči, da bodo vse osnove 
varnosti v železniškem prometu urejene v tem zakonu, javna 
pooblastila Skupnosti JŽ pa ustrezno zožena na tista 
vprašanja varnosti, katerih podlaga je v zagotavljanju teh- 
nično-tehnološke enotnosti železniškega prometa v SFRJ; 
odgovornost za uresničevanje norm varnosti v železniškem 
prometu mora biti bolj oprta na izhodišče, da je varnost v 
prometu zadeva splošnega družbenega interesa in da je to 
odgovornost kršilcev tudi do širše družbene skupnosti; repu- 
bliškim organom nadzora mora biti omogočeno tudi preso- 
janje primernosti vseh tistih norm varnosti, ki jih določajo v 
sistemu JZ in ki bistveno vplivajo na varnost železniškega 
prometa. Za nekatere od teh aktov pa naj zakon določi 
obvezno soglasje pristojnega upravnega organa; pravilniki in 
navodila, ki urejajo zgolj tehnično-tehnološka vprašanja var- 
nosti, niso samoupravni splošni akti. 

Prouči in sproži naj se pobuda za takojšnjo spremembo in 
dopolnitev nekaterih izvršilnih predpisov (pravilnik o merilih 
za delo v izmenah za železniške delavce, ki neposredno sode- 
lujejo v železniškem prometu; splošno navodilo za samčno 
zasedbo dizelskih in električnih vlečnih vozil pri vleki vlakov 
na omrežju JŽ - Navodilo 248; navodilo za vožnjo vlakov brez 
vlakospremnih delavcev, samo s strojevodjo na vlečnem 
vozilu - Navodilo 44). 
3.2. Pri normativnem urejanju je potrebna večja strnjenost 
določil za posamezno področje (kodifikacijo) ter večjo stal- 
nost teh predpisov. 

3.3. Vlogo, delovanje in kadrovsko sestavo organov inšpek- 
cijskega nadzora je potrebno okrepiti; z dopolnitvijo republiš- 
kega zakona o določenih vprašanjih s področja varnosti 
železniškega prometa se naj določi, da bo prometna inšpek- 
cija raziskala vse izredne dogodke, ki imajo težje posledice za 
zdravje potnikov in družbenega premoženja; okrepiti je 
potrebno inšpekcijski nadzor na področju dela in prometa 
glede vseh vprašanj s področja delovnih razmerij, ki zadevajo 
varnost železniškega prometa ter zagotoviti še tesnejše sode- 
lovanje teh organov. 

Nadalje je potrebno krepiti vlogo in pristojnosti notranjega 
nadzora, kot nadzora nad doslednim izvajanjem vseh pravil 
določenega poteka prometnega procesa; krepitev kontrolnih 
funkcij je potrebna na vseh ravneh organiziranosti in na vseh 
področjih ter delih tehnološkega procesa; še posebej je 
pomembna njena krepitev pri nadzoru -izvršilno vlečnih ter 
prometnih funkcij, slednje tudi na ravni SOZD. 

3.4. Gospodarski položaj in planirani razvoj 
Po mnenju komisije za ugotovitev stanja varnosti v železniš- 

kem prometu na območju SR Slovenije je potrebno za zbolj- 
šanje materialnega stanja v železniškem gospodarstvu Ljub- 
ljana sprejeti naslednje ukrepe: 

3.4.1. V skladu z družbenimi planskimi dokumenti za 
srednjeročno obdobje 1981—1985 so za zagotovitev eno- 
stavne reprodukcije ŽG Ljubljana nujni naslednji ukrepi: 

- korekcija cen za železniške prevozne storitve v skladu z 
opredelitvijo, da morajo cene za železniške prevozne storitve 
v letu 1984 rasti za 10% nad splošno rastjo cen; 
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- razmejitev plačila tečajnih razlik, za konvertirane tuje 
kredite, v skladu z zakonom o pokrivanju tečajnih razlik, ki je v 
postopku sprejemanja; 

- dosledno izvajanje odloka Zveznega izvršnega sveta o 
plačevanju železniških prevoznih storitev za prevoze na pro- 
gah tujih železniških uprav in poravnava dosedanjih dolgov 
IMV Novo mesto, ter s tem izboljšanje devizne likvidnosti in 
zagotavljanje virov za odplačilo obveznosti za inozemske kre- 
dite, najete za obnovo in razvoj železniške infrastrukture in 
obveznosti za finančne kredite konvertirane v dinarje; 

- znižanje stroškov amortizacije do 20% kot začasen 
skrajni ukrep, ki ga je že v letu 1984 potrebno nadomeščati z 
učinki vseh drugih ukrepov za zagotovitev pokrivanja eno- 
stavne reprodukcije; 

- v okviru SIS za železniški in luški promet SR Slovenije je 
potrebno ponovno preveriti vsebino programa za kvalitetnej- 
še gospodarjenje in sprejeti potrebne dopolnitve; 

3.4.2. Pri pripravi dolgoročnega plana SR Slovenije in 
srednjeročnih planskih aktov ter pri sprejemanju ukrepov 
tekoče ekonomske politike je potrebno v skladu z dolgoro- 
čnim programom gospodarske stabilizacije in z analizo o 
razvojnih možnostih SR Slovenije ter v skladu z ugotovitvami 
iz tega poročila opredeliti usmeritve, ki bodo omogočile 
hitrejši razvoj materialnih pogojev za varno odvijanje železniš- 
kega prometa. 

3.4.3. SIS za železniški in luški promet naj nadaljuje z 
realizacijo vsaj prvih etap investicijskih programov ZG Ljubl- 
jana, ki so planirani že v samoupravnem sporazumu o temel- 
jih plana 1981 do 1985. Za ta namen naj SIS za železniški in 
luški promet skupaj s poslovno banko takoj prouči možnosti 
glede zagotavljanja potrebnih finančnih sredstev za obratna 
sredstva in sprostitev dela sedaj blokirane amortizacije ter za 
kreditiranje najnujnejših investicij, ki bodo zagotovile izbolj- 
anje varnosti železniškega prometa. 

Pospešiti je potrebno uresničevanje že sprejetih dogovorov 
o sodelovanju elektrogospodarstva za nakup vagonov za pre- 
voz premoga in za modernizacijo prekladalnih zmogljivosti. V 
ta namen naj se preusmerijo tudi eventualni ugotovljeni viški 
sredstev zbrani na podlagi zakona za pokrivanje izgube elek- 
trogospodarstva SR Slovenije za leto 1983. 

3.4.4. Za financiranje investicij v letu 1985 je v okviru SIS za 
železniški in luški promet in ob sodelovanju poslovne banke 
potrebno zagotoviti tekoče prilive sredstev po predvidenih 
virih: 

- lastna sredstva ŽG Ljubljana (amortizacija); 
- kredite domačih bank V takšni višini, da bo celovito 

izpolnjena njihova obveznost za obdobje 1981-1985; 
- sredstva članic SIS vsaj v planirani višini. 

3.4.5. Skladno z dolgoročnim programom gospodarske sta- 
bilizacije v prometu je v samoupravnem sporazumu o temeljih 
plana za novo srednjeročno obdobje potrebno zagotoviti: 

- trajne vire za financiranje infrastrukture na dolgoročnih 
osnovah; 

- financiranje nabave železniških vozil; 
- sprejem še drugih potrebnih ukrepov za ustrezen razvoj 

zmogljivosti železnice. 
3.4.6. Z ureditvijo gospodarskega položaja ZG Ljubljana je 

v tem okviru potrebno takoj zagotoviti ustreznejše nagraje- 
vanje, zlasti tistih delavcev, ki opravljajo prometno izvršilna 
ter kreativna dela in naloge. 

3.5. Kadrovska problematika 
Za odpravo problemov na kadrovskem področju ŽG Ljub- 

ljana komisija predlaga, da se okrepi in razvija kadrovska 
funkcija tako, da bodo na osnovi realnih kadrovskih načrtov 
uresničene potrebe po kadrih in izboljšana izobrazbena struk- 
tura delavcev pri tem pa zlasti: 

3.5.1. Z neposrednim povezovanjem s skupnostmi za zapo- 
slovanje je potrebno zagotoviti manjkajoče število delavcev iz 
vrst nezaposlenih oseb ter v ta namen skupno s skupnostmi 
pripraviti konkretne programe usposabljanja in prekvalifikacij 
brezposelnih oseb za delo v železniškem prometu. 

3.5.2. Odpraviti je potrebno vzroke za visoko fluktuacijo, 
zlasti tiste, ki ne izhajajo iz objektivno upravičenih težjih 
pogojev dela (osebni dohodek, pogoji bivanja, delovni čas). 

3.5.3. Preveriti in dopolniti je treba programe izobraževanja 
z vidika zagotavljanja ustreznih znanj za začetek dela v želez- 
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niškem gospodarstvu; preveriti in dopolniti programe uspo- 
sabljanja za delo oziroma programe pripravništva, na osnovi 
katerih pridobi delavec usposobljenost za samostojno oprav- 
ljanje del in nalog v poklicu; opredeliti obliko permanentnega 
izobraževanja delavcev izvršilnih služb kot izpolnjevanje red- 
nih delovnih obveznosti in kot pogoj za delo v izvršilni službi. 

V programih organiziranih družbenih prizadevanj za razvoj 
varstvene kulture je potrebno bolj poudariti nevarnosti na 
področju železniškega prometa, s ciljem preventivne vzgoje 
delovnih ljudi in občanov za preprečitev nesreč v železniškem 
.prometu. 

3.5.4. Preveriti je treba racionalno izkoriščenost stanovanj, 
s katerimi razpolaga ŽG Ljubljana in v primeru, da ta stano- 
vanja niso racionalno izkoriščena, z zamenjavami in drugimi 
oblikami zagotoviti boljšo izkoriščenost stanovanj. Pri tem je 
treba posebno pozornost posvetiti reševanju stanovanjskih 
vprašanj izvršilnega in strokovnega osebja. 

3.6. Nadaljnji razvoj in krepitev 
samoupravnega družbenoekonomskega 
položaja delavcev v ŽG 

3.6.1. Pri dograjevanju obstoječe samoupravne organizira- 
nosti je potrebno večjo pozornost nameniti upoštevanju vidi- 
kov varnosti v železniškem prometu; slabosti v povezanosti 
tehnično-tehnoloških odločitev ter odločitev o razvoju je 
potrebno odpraviti z dograditvijo odnosov v obeh smereh 
njihovega združevanja (v delovni organizaciji in skupnosti 
TOZD); odnose združevanja v SOZD je potrebno krepiti tudi v 
prihodnje. 

ŽG naj nemudoma sproži pobudo za cetovito proučitev 
uresničevanja vloge in odnosov v Skupnosti JŽ. Skupnost naj 
v prihodnje zagotavlja zlasti večjo enotnost tehnično-tehno- 
loških rešitev v železniškem prometu. 

SIS za železniški in luški promet naj skupaj z Republiškim 
komitejem za promet in zveze prouči možnost za razširitev 
pristojnosti te SIS v zvezi z zagotavljanjem pogojev za nor- 
malno tekoče poslovanje in ustrezen razvoj železniških 
zmogljivosti; za nadaljnji razvoj odnosov v SIS za železniški in 
luški promet pa komisija predlaga, da se s spremembo pro- 
gramov in sklenjenih samoupravnih sporazumov zagotovi 
skladen razvoj luške in železniške prometne dejavnosti. 

3.6.2. Z doslednim uresničevčanjem sklicevanja delnih 
zborov delavcev in organizacijo delovnih skupin je potrebno 
okrepiti vpliv delavcev, ki neposredno izvršujejo dela in 
naloge v želežniškem prometu na odločitve njihovih organov 
upravljanja; vpliv strokovnih služb je potrebno krepiti zlasti v 
smeri prevzemanja odgovornosti za strokovno pripravo pred- 
logov, ki naj bodo v okviru možnosti opredeljeni v variantah; 
potrebna je jasnejša ločitev med samoupravnimi splošnimi 
akti ter obveznimi tehnično-tehnološkimi predpisi, ki morajo 
biti oprti na strokovne podlage in odgovornost poslovodstva, 
strokovnjakov in služb v ŽG. 

3.6.3. Z boljšo povezanostjo 00 ZS s posebnimi organi 
samoupravne delavske kontrole je potrebno okrepiti delo- 
vanje teh organov; z njihovim delovanjem in ukrepanjem je 
potrebno tudi zagotoviti, da bo dosledno kontrolirano ure- 
sničevanje vseh tistih samoupravnih odločitev, ki imajo vpliv 
na varnost v železniškem prometu. 

3.6.4. Republiški komite za promet in zveze naj v sodelo- 
vanju z Republiškim komitejem za delo ter skupaj z ZG Ljub- 
ljana preveri in oceni zakonitost in primernost v analizi izpo- 
stavljenih določb Pravilnika o merilih za delo v izmenah za 
železniške delavce, ki neposredno sodelujejo v železniškem 
prometu ter predlaga ustrezne spremembe Zveznemu komi- 
teju za promet; delavci v železniškem gospodarstvu pa naj 
takoj pristopijo k dopolnitvi tistih določb svojih samoupravnih 
splošnih aktov, ki se nanašajo na določbe tega pravilnika. 
Delavci v železniških temeljnih organizacijah naj bolj 
dosledno upoštevajo zakonske določbe in določbe svojih 
samoupravnih splošnih aktov o 42-urnem delovnem tednu, 
odelu nad polnim delovnim časom, o počitku med dvema 
delovnima dnevoma in o tedenskem počitku tudi pri delavcih, 
ki neposredno sodelujejo pri opravljanju železniškega pro- 
meta ter da temu primerno in upoštevajoč zahtevo po varnem 
odvijanju prometa, organizirajo in izvajajo vleko vlakov. Izva- 
janje teh določil so dolžni tekoče nadzirati občinski oziroma 
medobčinski organi inšpekcije dela. 
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V svoje samoupravne splošne akte naj delavci v železniš- 
kem gospodarstvu takoj vnesejo določbo, ki bo omogočala in 
zavezovala delavce, da ne nadaljujejo dela v izmeni, če vsled 
utrujenosti dela ne morejo več opravljati. 

3.6.5. Pri pripravi pobude za dopolnitev Zakona o osnovah 
varnosti v železniškem prometu naj Republiški komite za 
promet in zveze skupaj z Republiškim komitejem za delo in 
Republiškim komitejem za zakonodajo prouči primernost 
dopolnitve III. poglavja zakona s ciljem, da se z zakonsko 
določbo zaostri odgovornost glede delovnih dolžnosti, ki 
zadevajo varno odvijanje železniškega prometa. 

ZTO naj v Skupnosti J Ž predlagajo dopolnitev 20. člena 
Pravilnika o skupnih kriterijih za urejanje določenih pravic 
obveznosti in odgovornosti delavcev, ki sodelujejo pri' 
opravljanju železniškega prometa tako, da bodo med hujšimi 
kršitvami delovne obveznosti oziroma delovne discipline 
zaradi katerih mora železniškemu delavcu obvezno prenehati 
delovno razmerje, našteta tudi tista ravnanja, zaradi katerih 
sicer še niso nastopile posledice pač pa prihaja do konkretnih 
nevarnosti za življenje in zdravje potnikov ter za nastanek 
večje materialne škode. 

Delavci v SOZD ŽG Ljubljana naj opravijo revizijo svojih 
samoupravnih splošnih aktov s katerimi urejajo disciplinsko 
odgovornost ter sprejmejo potrebne dopolnitve in vskladitve z - 

zakoni tako, da bodo samoupravne rešitve jasne, konkretne in 
bolj zaostrene glede na specifične razmere in posebnosti pri 
zagotavljanju varnega odvijanja železniškega prometa. 

Delavci ZG Ljubljana morajo zaostriti izvajanje disciplinske 
odgovornosti zlasti z doslednim uvajanjem disciplinskih 
postopkov v vseh primerih, ko pride do kršitev delovnih 
obveznosti in drugih kršitev delovne discipline ter pri izre- 
kanju disciplinskih ukrepov dosledno upoštevati vrsto in težo 
kršitve skladno z določbami samoupravnega splošnega akta. 
V primeru nezakonitih odločitev pa morajo organi, ki so 
odgovorni za nadzor nad zakonitostjo, dosledno ukrepati. 

3.7. Osebni dohodki 
Komisija ocenjuje, da je potrebno v okviru sanacije mate- 

rialnega položaja ZG Ljubljana takoj izboljšati vrednotenje in 
dopolniti skupna izhodišča ter pravilnike o delitvi sredstev za 
osebne dohodke. Pri tem je potrebno težiti, da se sedanje 
rangiranje postaj nadomesti z ustreznejšimi rešitvami, 
dodatki za pogoje dela vnesejo v večji meri med sestavine 
zahtevnosti posameznih del in nalog ter takoj zagotovi boljše 
vrednotenje dela izvršilnih in strokovno-kreativnih del in 
nalog (zlasti v odnosu do vseh enostavnih administrativno 
strokovnih del v ZG). 
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