
Ljubljana, 18.12.1984 

PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA 

o spremembah in dopolnitvah zakona o 

upravnih taksah z osnutkom zakona 

(ESA- 609) 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 35. seji dne 28. 11. 
1984 odloč il besedilo: 

- PREDLOGA ZA IZDAJO ZAKONA O SPREMEMBAH IN 
DOPOLNITVAH ZAKONA O UPRAVNIH TEKSAH Z OSNUT- 
KOM ZAKONA, 

ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi prve alinee 210. 
člena 261., 262. in drugega odstavka 260. člena poslovnika 
Skupščine SR Slovenije. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na podlagi 85. č lena 
poslovnika Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije in na 
podlagi 215. in 216. č lena poslovnika Skupščine SR Slovenije 
določ il, da bosta kot njegova predstavnika pri delu skupšč in- 
skih delovnih teles sodelovala: 
- Anton PENGOV, direktor Republiške uprave za družbene 
prihodke, 
- Ivan ROJC, namestnik direktorja Republiške uprave za 
družbene prihodke. 

Socialistične republika Slovenija 
REPUBLIŠKA UPRAVA ZA DRUŽBENE 
PRIHODKE 

POVZETEK 
Spremembe in dopolnitve zakona o upravnih taksah 

narekuje potreba po uskladitvi višine taksnih zneskov s 
porastom stroškov za delo upravnega organa in s spre- 
membo realne vrednosti dinarja. Predlagamo tudi uvedbo 
novih tarifnih številk za upravna dejanja, za katera se je 
sedaj plačevala taksa po splošnih tarifnih številkah, ozi- 
roma razgrajujemo že obstoječe tarifne številke glede na 
različen obseg dela. 

PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA 

o spremembah in dopolnitvah zakona o upravnih taksah 

I. Ustavna podlaga za izdajo zakona 
Ustavna podlaga za izdajo zakona je v 109. členu Ustave 

SRS, ki določa, da se sistem, viri in vrste davkov, taks ter 
drugih davšč in določ ijo z zakonom. Družbenopolitične skup- 
nosti samostojno določajo višino davkov, taks in drugih 
davšč in, ki so v skladu z zakonom njihov dohodek ter z njim 
samostojno razpolagajo. 

II. Ocena stanja in razlogi, ki narekujejo izdajo 
zakona 

Veljavni republiški zakon o upravnih taksah je skupščina 
SRS sprejela leta 1972 (Ur. list SRS, št. 7/72). Od takrat je bil 
zakon trikrat spremenjen in sicer leta 1977,1979 in 1982. Pred 
upravnimi organi se sedaj plačujejo takse po taksni tarifi, ki ie 
bila zadnjikrat valorizirana leta 1982 in objavljena v Ur. listu 
SRS št. 23/82. 

Plač ilo takse predstavlja delno nadomestilo za stroške 
upravnega organa. Ker so le-ti v času od zadnjega usklajeva- 
nja taksnih zneskov v letu 1982 zelo porasli, je nujno varolizi- 
rati taksne zneske iz leta 1982 in jih prilagoditi sedanji vredno- 
sti dinarja. 

Izvrševanje upravnih dejanj iz posameznih tarifnih številk, je 
pokazalo, da višina takse ne ustreza obsegu del, kar terja 
več je povečanje takse, kakor je splošna valorizacija. 

Pri nekaterih upravnih dejanjih, za katera je do sedaj veljala 
splošna taksna tarifa, se je v praksi ugotovilo, da je obseg del 
na določenih upravnih področjih več ji, kar je narekovalo 
uvedbo novih tarifnih številk. Praksa je tudi pokazala, da je 
potrebno nekatera upravna dejanja, ki so sestavljena iz posa- 
meznih opravil glede na njihov različen obseg dela razgraditi 
in za vsako posamezno opravilo določ iti poseben taksni 
znesek. 

Uč inek skupaj zaračunanih upravnih taks v letu 1983 je 
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znašal 189,200.000 din. V tem znesku so vsebovane občinske 
upravne takse, ki se plačujejo po isti taksni tarifi ter repu- 
bliške upravne takse, ki se že po samem zakonu odstopajo 
občinskim proračunom. S predlaganim povečanjem taksne 
tarife pričakujemo, da bo znašal uč inek taks 380,000.000 din. 

Predlagamo združitev dveh faz postopka za izdajo zakona, 
ker s spremembami in dopolnitvami zakona ne spreminjamo 
sistema upravnih taks, ampak samo valoriziramo taksne 
zneske. 

III. Osnovna načela in predlagane rešitve v 
zakonu 

S predlaganimi spremembami zakona se ne spreminjajo 
načela, na katerih temelji veljavni zakon o upravnih taksah; to 
so načela, da se za spise in dejanja v upravnih stvareh plaču- 
jejo upravne takse,.ki so določene v tej taksni tarifi; da se 
nobena taksa ne sme zaračunati, če ni predpisana s taksno 
tarifo, ter da je potrebno takso zaračunati takrat, ko nastane 
taksna obveznost. 

Glede na namen, za katerega se takse plačujejo, to je delno 
nadomestilo za stroške upravnega organa in glede na ugoto- 
vitev, da so stroški upravnih organov v času od zadnjega 
usklajevanja taksnih zneskov, to je od leta 1982 močno pora- 
sli, predlagamo, da se taksni zneski iz leta 1982 valorizirajo in 
s tem prilagodijo sedanji vrednosti dinarja. 

Izvrševanje posameznih upravnih dejanj je pokazalo njihov 
različen obseg dela, zato se vsi taksni zneski ne povečujejo z 
enakim odstotkom. Iz navedenega razloga predlagamo zviša- 
nje geodetskih taks za 150%. Večjo valorizacijo, kakor je 
splošna in sicer povprečno 200% smo predvideli tudi v tak- 

snih tarifah 4., 5., 6., ki zajemajo upravna dejanja, kot so izdaja 
odločbe o sprejemu v državljanstvo SR Slovenije, izdaja ali 
podaljšanje potne listine, vizumov in turističnih propustnic ter 
tovrstnih listin, naštetih v teh tarifnih številkah. Za takšna 
dejanja se namreč plačujejo tudi zvezne upravne takse pred 
konzularnimi in diplomatskimi predstavništvi, ki so v primer- 
javi z republiškimi mnogi višje zaradi česar prihaja do velike 
obremenitve obmejnih organov z izdajo teh listin. 

Predlagamo tudi uvedbo novih tarifnih številk za nekatera 
upravna dejanja, ki so se sedaj plačevala po splošni tarifni 
številki, pa se je izkazalo, da na posameznih področ jih višina 
takse ne ustreza obsegu dela upravnega organa. Predvidene 
so nove taksne tarife za dovoljenje za vnašanje ali razširjanje 
tuje tiskane stvari, za izdajo dovoljenja za promet z eksploziv- 
nimi snovmi, za odločbo o spremembi osebnega imena, in za 
uradno dejanje sklenitve zakonske zveze. Za izdajo odločbe o 
spremembi osebnega imena na zahtevo stranke predlagamo, 
glede na ugotovitve republiškega sekretariata za notranje 
zadeve, da tovrstni zahtevki, ki so v več ini primerov neuteme- 
ljeni, izredno obremenjujejo občinske upravne organe za 
notranje zadeve, tudi višji znesek nove taksne tarife. 

Posamezne tarifne številke smo razgradili, ker smo ugoto- 
vili, da so upravna dejanja sestavljena iz posameznih opravil, 
ki so različna glede na obseg dela. 

Predlagano povečanje taksne tarife ne bo vplivalo na uve- 
ljavljanje pravic občanov pri upravnih organih xiiti ne bo 
negativno vplivalo na obremenitev gospodarstva glede na 
majhno fiskalno zmogljivost tega inštrumenta. 

Finančni uč inek 
Za izvedbo tega zakona niso potrebna finančna sredstva. 

OSNUTEK ZAKONA 

o spremembah in dopolnitvah zakona o upravnih taksah 

1. člen 
V zakonu o upravnih taksah (Uradni list SRS, št. 7-77/72, 23- 

1470/77, 11-539/79 in 23-1154/82) se v 24. členu v drugem in 
četrtem odstavku znesek »40 dinarjev« nadomesti z zneskom 
»80 dinarjev«. 

2. člen 
Taksna tarifa upravnih taks se spremeni in dopolni tako, da 

se glasi: 

TAKSNA TARIFA 

VLOGE 

Tar. št. 1 

Za prošnje, zahteve, predloge, prijave, priglasitve, 
če ni v tej tarifi predpisana kakšna druga taksa 

Opomba: 
Taksa se ne plača za poznejše vloge, s katerimi 

zahteva stranka le hitrejši postopek o že vloženi 
zahtevi. 

Tar. št. 2 
Za pritožbo zoper odločbo, izdano v upravni stvari 

II. ODLOČBE 

Tar. št. 3 
Za vse odločbe, za katere ni predpisana posebna 
taksa 

Taksa v 
dinarjih 

20 

80 

80 

Opomba: 
1. če se izda ena odločba na zahtevo več  oseb, se 

plača taksa po tej tarifni številki tolikokrat, kolikor 
je oseb, katerim se odločba vroč i; 

2. za odločbe o pritožbah se ne plača taksa. 
Tar. št. 4 

Za odločbe o zahtevi tujca za sprejem v državljan- 
stvo SR Slovenije (12. do 15. in 24. člen zakona o 
državljanstvu Socialistične republike Slovenije - 
Uradni list SRS, št. 23-1059/76 - ali za prenehanje 
državljanstva SR Slovenije (18. do 20. č len zakona o 
državljanstvu SRS) ali za odločbo o ugotovitvi, daje 
državljanju SR Slovenije državljanstvo zaradi odre- 
ka prenehalo (21. in 22. č len zakona o državljanstvu 
SRS) 

Opomba: 
1. če gre za sočasen sprejem članov iste družine v 

državljanstvo SR Slovenije, za sočasen odpust ali 
sočasno ugoditev odreku državljanstva za člane 
iste družine, se plača za vse družinske člane ena 
sama taksa; 
2. takse za odločbo o sprejemu tujca v državljan- 
stvo SR Slovenije ne plača oseba, ki uživa status 
begunca. 

Tar. št. 4 a 
Za odločbo o zahtevi državljana druge socialistične 
republike za sprejem v državljanstvo SR Slovenije 
Opomba: 
1. če gre za sočasen sprejem članov iste družine v 
državljanstvo SRS se plača za vse družinske člane 
ena sama taksa. 

Tar. št. 5 
Za izdajo podaljšanja ali izdajo dvojnika potne listi- 
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ne za potovanje v inozemstvo: 
1. za jugoslovanske državljane: 
a) za izdajo potne listine 900 
b) za podaljšanje veljavnosti potne listine 600 
c) za izdajo skupne (kolektivne) potne listine za 
vsako osebo 120 
č) za izdajo potne listine za stalno prebivališče v 
tujini 2.500 
d) za izdajo otroške potne listine 180 
2. za tuje državljane: 
a) za izdajo potnega lista za tujce 1.200 
b) za izdajo turistične prepustnice 250 

• c) za izdajo potne listine osebi brez državljanstva 1.500 
č) za izdajo potne listine beguncem 1.500 
Opomba: 
1. za dvojnike potnih listin iz te tar. št. se plača 
dvojna taksa; 
2. za diplomatske in službene potne listine se taksa 
ne plača; 
3. za istočasno izdajo, podaljšanje veljavnosti ali za 
izdajo dvojnika, v katerem so istočasno vpisani tudi 
družinski člani, se plača za vse osebe samo ena 
taksa; 
4. za naknadni vpis družinskih članov v potno listi- 
no se plača taksa po 1. točki pod b) te tarifne 
številke, ne glede na to, koliko družinskih članov se 
naenkrat vpiše v potno listino; 
5. organ, ki izda potno listino tujcu ali beguncu, 
lahko zavezanca oprosti plačila takse, če je ne 
zmore plačati. 

Tar. št. 6 
Za vizum na potni listini in za dovoljenja, našteta v 
tej tarifni številki: 
1. za jugoslovanske državljane: 
a) za vizum za neomejeno število potovanj 300 
b) za vizum na skupni (kolektivni) potni listini (za 
eno potovanje) za vsako osebo 90 
2. za tuje državljane: 
a) za vizum za eno potovanje ali za tranzitni vizum 600 
b) za vizum za neomejeno število potovanj 1.800 
c) za vizum dvojnika potne listine 420 
č) za vizum na skupni (kolektivni) potni listini ali 
seznam oseb za vsako osebo 200 
d) za vizum, izdan na mejnem prehodu; 600 
e) za tranzitni vizum, izdan na mejnem prehodu 600 
3. za dovoljenje za začasno bivanje: 
a) z veljavnostjo do treh mesecev; 500 
b) z veljavnostjo nad tri mesece 1.000 
Opomba: 
1. za vizum na potno listino, v katero so vpisani 
tudi družinski člani, se plača ena taksa; 
2. za vizum na potni listini za begunca se ne plača 
taksa; kadar se nosilec potne listine izseljuje iz 
Jugoslavije; 
3. organ, ki izda vizum na potni listini za tujce, 

. lahko takšnega zavezanca oprosti plač ila takse za 
vizum, glede na premoženje in podobno. 

Tar. št. 7 
1. za dovoljenje za gibanje izven mejnega prehoda; 90 
2. za začasno dovoljenje za zadrževanje na mej- 

nem prehodu ;60 
3. za stalno dovoljenje za zadrževanje na mejnem 
prehodu; 300 
4. za dovoljenje za gibanje in bivanje na mejnem 
prehodu. 60 

Tart. št. 8 
Za orožni list: 
1. za samokres 1.600 
2. za drugo orožje 1.200 
Za dovoljenje za posest orožja 500 
Opomba: 
1. taksa po tej tarifni številki se plača za vsako 
posamezno orožje; 
2. taksa po tej tarifni številki se ne plača za orožje, 
ki ga imajo narodna zašč ita, strelske organizacije in 

organizacije zveze rezervnih vojaških starešin, za 
strelske vaje in tekmovanja ter za orožje, ki ga imajo 
organizacije združenega dela in druge organizacije 
za čuvanje družbenega premoženja. Takse ne 
plačajo tudi občani, ki poklicno opravljajo delo 
lovskega, ribiškega in naravovarstvenega čuvaja in 
sicer za eno orožje; 
3. za dvojnik orožnega lista se plača za vsako posa- 
mezno orožje polovična taksa iz te tarifne številke; 
4. za zamenjavo poškodovanega ali izrabljenega 
orožnega lista oziroma dovoljenja se ne plača taksa 
po tej tarifni številki, temveč po tar. št. 3 taksne 
tarife. 

Tar. št. 9 
Za akt, s katerim pridobi občan pravico z osebnim 
delom in s svojimi sredstvi samostojno opravljati 
gospodarsko ali negospodarsko dejavnost 
Za potrdilo o priglasitvi opravljanja gospodarskih 
dejavnosti kot postranski poklic 

Tar. št. 10 
Za odločbo, s katero se dovoljuje vpis plovnega 
objekta na morju: 
1. za vpis v vpisnik ladij na morju; 
2. za vpis ostalih plovnih objektov, razen čolnov; 
3. za vpis v evidenco čolnov na morju 
Opomba: 
Taksa po tej tarifni številki se ne plača za plovne 
objekte, ki so namenjeni izključno' le za civilno 
Zaščito in gasilsko službo. 

Tar. št. 11 
Za odločbo, s katero se dovoljuje prvi vpis plovnih 
objektov notranje plovbe v register oziroma eviden- 
co 

Tar. št. 11 a 
Za dovoljenje za vnašanje ali razširjanje tuje tiskane 
stvari 

Tar. št. 11 b 
Za izdajo dovoljenja za promet z eksplozivnimi 
snovmi 

-•pt 
Tar. št. 12 

Za pripustitev k vozniškemu izpitu, za izdajo vozniš- 
kega dovoljenja, prometnega dovoljenja za motor- 
no in priklopno vozilo, prometnega dovoljenja za 
traktor ali traktorski priklopnik, potrdila o znanju 
predpisov o varnosti cestnega prometa 
Za podaljšanje veljavnosti vozniškega dovoljenja, 
prometnega dovoljenja za motorno in priklopno 
vozilo 
Za dvojnik vozniškega dovoljenja, prometnega do- 
voljenja ali potrdila o znanju predpisov o varnosti 
cestnega prometa 
Za vsako spremembo, ki vpliva na spremembo po- 
datkov o vozilu v prometnem dovoljenju 
Opomba: 
Za zamenjavo poškodovanega ali izrabljenega voz- 
niškega dovoljenja ali prometnega dovoljenja se ne 
plača taksa po tej tarifni številki, temveč po tar. št. 3 
taksne tarife. 

POTRDILA 

Tar. št. 13 
Za potrdila, ki jih izdajajo organi na podlagi uradnih 
evidenc, če ni drugače predpisano 
Za potrdilA, izdana na podlagi posebnega ugotovi- 
tvenega postopka 
Opomba: 
Za prvi izpisek iz rojstne in poročne matične knjige 
ali matične knjige umrlih se ne plača taksa. 

1.200 

600 

2.400 
480 
240 

200 

500 

500 

240 

120 

500 

120 

40 

8Đ  
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Tar. št 14 
Za dvojnik liste o končani šoli ali strokovni kvalifi- 
kaciji 80 

Tar. št. 15 
Za potrdila in spričevala, s katerimi se dokazuje 
poreklo ali vrednost, količ ina in kakovost ali zdrav- 
stvena neoporečnost blaga 120 
Opomba: 
Ta taksa se ne plača za tuje potne deklaracije, ki 
spremljajo spremni iist. 

Tar. št. 15 a 
Za odločbo o spremembi osebnega imena, izdano 
na zahtevo stranke 500 
VARIANTA: 
Za odločbo o spremembi osebnega imena, izdano 
na zahtevo stranke 1.200| 
Opomba: 
Če gre za spremembo osebnega imena zaradi spre- 
membe družinskega razmerja se ne plača taksa po 
tej tar. št., temveč po tar. št. 3 te taksne tarife. 

Tar. št. 15 b 
Uradno dejanje sklepanja zakonske zveze 600 

IV. OVERITVE, PREPISI IN PREVODI 

plača 50% takse iz prve točke oziroma druge točke 
te tarifne številke. 
Za overitev pooblastila 400 
Opomba: 
1. da gre za overitev pogodbe, se šteje tudi, če se 
overijo samo podpisi pogodbenih strank; 
2. vsaka sprememba vsebine pogodbe se šteje v 
taksnem pogledu za novo pogodbo; 
3. taksa po prvem odstavku te tarifne številke se 
plača od vrednosti, ki je navedena v pogodbi; 
4. če je vrednost pogodbe ocenljiva, pa ni navede- 
na, se plača za overitev pogodbe dvojna taksa 4. 
točke te tarifne številke. 

Tar. št. 22 
Za prepise oziroma fotokopije uradnih aktov ali 
listin, ki se prepišejo pri državnem organu: 
1. če jih prepišejo oziroma fotokopirajo prizadete 
osebe, od polpole izvirnika 20 
2. če jih prepiše oziroma fotokopira organ, od pol- 
pole izvirnika 80 
3. če prepiše oziroma fotokopira organ akte ali 

listine v tujem jeziku, od polpole izvirnika 120 
Tar. št. 23 

Za prevode iz enega jezika v drugega: 
1. če besedilo izvirnika ne preseg- 100 besed 120 
2. če obsega besedilo izvirnika več kot 100 besed, 
od vsake cele ali začete polpole prevoda 240 

Tar. št. 16 
Za overitev podpisa, rokopisa in prepisa: 
1. za overitev vsakega podpisa 
2. za overitev avtentičnosti rokopisa ali za overitev 
prepisa od vsake polpole izvirnika 
Opomba: 
1. s polpolo je v tej taksni tarifi mišljen list papirja 
formata A-4 ali manjši; 
2. če je rokopis oziroma prepis, ki naj se overi, 
pisan v tujem jeziku, se plača dvojna taksa iz druge 
točke te tarifn številkne. 

Tar. št. 17 
Za overitev prevoda se plača 30% takse iz tarifne 
številke 23 te taksne tarife 
Opomba: 
Če organ besedilo tudi prevede in overi prevod, se 
plača poleg takse po tej tarifni številki taksa po tar. 
številki 23 te taksne tarife. 

Tar. št. 18 
Za overitev poslovnih knjig se plača od vsake knjige 
Opomba: 
Taksa po tej tarifni številki se plača tudi za overitev 
kartoteke, ki nadomestuje poslovno knjigo. 

Tar. št. 19 
Za overitev načrta 
Opomba: 
Za overitev kopije katastrskega načrta se ne plača 
taksa po tej tarifni številki, temveč po tar. št. 20 te 
taksne tarife. 

Tar. št. 20 
Za overitev kopije načrta (risbe) se plača od celega 
ali začetega kvadratnega metra 

Tar. št. 21 
Za overitev pogodbe, katere vrednost znaša 
1. do 5.000 dinarjev 
2. nad 5.000 dinarjev do 10.000 dinarjev 
3. nad 10.000 dinarjev do 15.000 dinarjev 
4. za vsak dinar nad 15.000 dinarjev po 0,5%, vendar 
največ 1.200 dinarjev 
5. če je vrednost pogodbe neocenljiva 
Za overitev podaljšanja veljavnosti pogodbe se 

40 

40 

40 

200 

60 

200 
400 
600 

200 

V. GEODETSKE TAKSE 

Tar. št. 24 
Za izvedbo sprememb v operatu zemljiškega kata- 
stra v postopku njegovega rednega vzdrževanja se 
plača taksa v gotovini in znaša za spremembo v 
površini parcele, ki je nastala zaradi spremembe v 
posestni meji ali zaradi delitve parcele po parcelaci- 
ji zemljišč , od vsake parcele po novem stanju 200 
Opomba: 
1. takso te tarifne številke plača lastnik ali uporab- 
nik, v čigar posestnem listu se je izvedla spre- 
memba; 
2. taksa po tej tarifni številki se obračuna po izvedbi 
sprememb v operatu zemljiškega katastra, pobere 
pa jo obč inski organ za družbene prihodke po sez- 
namu, ki ga sestavi občinski geodetski organ. 

Tar. št 25 
1. za preris dela detajla iz načrtov zemljiškega kata- 
stra se plača taksa po številu točk in znaša: 
a) do 10 točk 100 
b) za vsako nadaljnjo točko nad 10 točk 10 
2. za preris dela detajla iz načrtov zemljiškega kata- 
stra v primeru, ko ni možno obračunati takse po 
številu točk ter za preris dela detajla iz topografskih 
načrtov, načrtov katastra komunalnih naprav in 
drugih grafičnih prikazov geodetske službe, se 
plača taksa za vsako porabljeno delovno uro 350 
3. za prepis posestnega lista ali drugih delov opera- 
ta zemljiškega katastra ali za izpisek iz njih se plača 
taksa po številu postavk in znaša: 
a) do 10 postavk 100 
b) za vsako nadaljnjo postavko nad 10 postavk 10 
4. za mehanično kopiranje delov detajla iz načrtov 
in grafičnih prikazov iz 1. in 2. točke te tarifne 
številke ter za mehanično kopiranje posestnih listov 
ali drugih delov operata zemljiškega katastra iz 3. 
točke te tarifne številke se plača taksa glede na 
obseg kopije in znaša za format A-4 100 
5. če se preris, prepis ali kopija, izdelana po prejš- 
njih točkah te tarifne številke, razmnožuje, se plača 
taksa za vsak tako razmnožen izvod 40 
6. za prerise in prepise delov elaboratov in operatov 
pri občinskem geodetskem organu, ki niso zajeti v 
prejšnjih točkah te tarifne številke ali v drugih tarif- 

4 priloga poročevalca 



nih številkah te taksne tarife, se plača taksa za 
vsako porabljeno delovno uro 350 
Opomga: 
1. kot število točk po 1. točki te tarifne številke je 
mišljen seštevek hektarjev in števila zaključenih 
parcel ter števila delov parcel, ki se nanašajo na 
vodotoke, korpunikacije in druge dolžinske objek- 
te; površina manjša kot en hektar, se šteje za cel 
hektar; 
2. kot postavka po 3. točki te tarifne številke je 
mišljena vsaka prepisana vodoravna vrsta iz katere- 
gakoli dela operata zemljiškega katastra; 
3. taksa po 3. točki te tarifne številke se plačuje 
tudi za potrdila, ki jih izda občinski geodetski or- 
gan, če se v potrdilu navajajo podrobni podatki o 
posameznih parcelah; 
4. taksa po 1. in 3. točki te tarifne številke se računa 
posebej za vsak list načrta oziroma grafičnega pri- 
kaza in posebej za vsak del operata zemljiškega 
katastra; 
5. taksa po tej tarifni številki se ne plača, če so 
zahtevani podatki namenjeni za potrebe izdelave in 
vzdrževanja katastrov, načrtov, kart in drugih evi- 
denc geodetske službe ter za potrebe izdelave in 
vzdrževanja z zakonom predpisanih evidenc podat- 
kov o prostoru, ki se vodijo po načelih družbenega 
sistema informiranja; 
6. uporabniki geodetskih podatkov, ki sofinancira- 
jo izvedbo programov geodetskih del, ne plač jo za 
kopije, prerise in prepise nobene takse. 

Tar. št. 26 
1. za prepis podatkov o koordinatah in nadmorskih 
višinah geodetskih točk ter mejnikov državne meje 
se plača taksa za vsako točko, in to: 

taksa v 
dinarjih 

a) za koordinate (XYZ) 50 
b) za nadmorsko višino (reperja) 50 
2. za preris topografije geodetske točke brez ali 
skupaj s podatki o koordinatah in nadmorski višini 
točke se plača taksa od vsake topografije 150 
3. za mehanično kopiranje topografije geodetskih 
točk se plača taksa glede na obseg kopije in znaša 
za kopijo formata A-4 100 
4. če se preris, prepis aii kopija izdelana po prejš- 
njih točkah te trifne številke, nadalje razmnožuje, se 
plača za vsak tako razmnoženi izvod taksa 40 
Opomba: 
Za plačevanje takse po tej tarifni številki veljata 5. in 
6. točka opomb k tar. št. 25 te taksne tarife. 

Tar. št. 27 
1. za mehanično kopiranje celih listov načrtov, kart 
in drugih grafičnih prikazov geodetske službe, več- 
jih od formata A-3 ter aeroposnetkov, se plača taksa 
in znaša 
a) za vsako prvo kopijo lista načrta, karte ali aero- 
fotoposnetka 500 
b) za vsako nadaljnjo kopijo 125 
2. za mehanično kopiranje celih listov kart geodet- 
ske službe do formata A-3 se plača taksa in znaša 
a) za vsako prvo kopijo lista karte 200 
b) za vsako nadaljnjo kopijo 50 

Opomba: 
1. za tiskane kopije načrtov in kart iz te tarifne 
številke se ne plača taksa; 
2. za plačevanje takse po tej tarifni številki veljata 
5. in 6. točka opomb k tar. št. 25 te taksne tarife. 

Tar. št. 28 
Če napravi prepise, prerise ali kopije po tarifni 
številki 25 in tarifni številki 26 te taksne tarife orga- 
nizacija združenega dela ali druga organizacija po 

svojem strokovnjaku, plača polovico ustrezne 
takse. 

Tar. št. 29 
1. za overitev prerisa ali kopije načrta, karte ali 
drugega grafičnega prikaza geodetske službe v ve- 
likosti formata A-4 se plača taksa; 
2. za overitev prerisa ali kopije, ki je večja od for- 
mata A-4 se plača poleg osnovne takse še tolikokrat 
po 20 dinarjev, za kolikor formatov A-4 je kopija 
več ja od A-4 formata; 
3. ža overitev prepisa ali izpiska iz operata in elabo- 
rata uradnih geodetskih evidenc se plača taksa od 
A-4 formata, ki je bil uporabljen za prepis in izpisek 
in znaša 
a. za prvi A-4 format 
b. za vsak nadaljnji A-4 format 
Opomba:1. za overitev načrta po tej tarifni številki 
se ne plača taksa po tarifni številki 19 te taksne 
tarife; 
2. začeti A-4 format iz 1., 2. in 3. točke te tarifne 
številke se računa kot celi A-4 format; 
3. za plačevanje takse po tej tarifni števiki velja 6. 
točka opomb k tarifni številki 25 te taksne tarife. 

VI. GRADBENE TAKSE 

Tar. št. 30 
Za akt, s katerim se izdaja lokacijsko dovoljenje 

Se črta. 
Tar. št. 31 

Tar. št. 32 
Za akt, s katerim se priglasi zidanje gradbenega 
objekta, za katerega se ne plača taksa po tar. št. 30 
in 35 te takstne tarife 

Tar. št. 33 
Za akt, s katerim se dovoljuje gradnja hidrotehni- 
čnih naprav za izkoriščanje vodnih sil za naprave za 
vodovode ter za drugačne vodne zajeme: 
a) z zmogljivostjo do 1.000 litrov v sekundi 
b) z zmogljivostjo nad 1.000 do 3.000 litrov v sekun- 
di 
c) z zmogljivostjo nad 3.000 litrov v sekundi 
Opomba: 
Taksa po tej tarifni številki se ne plačuje za dovolje- 
nja, za katera se plačuje taksa po tarifni številki 35 
te taksne tarife. 

Tar. št. 34 
Za dovoljenja za postavitev radijske postaje 
Opomba: 
1. za zamenjavo oziroma podaljšanje veljavnosti 
dovoljenja se plača polovica takse iz te tar. št. 
2. radioamaterji, ki so člani Zveze radioamaterjev 
Jugoslavije, ne plačajo takse po tej tarifni številki. 

Tar. št. 35 
Za dovoljenje za graditev, ki se izdaja po zakonu o 
graditvi investicijskih objektov, se plača taksa po 
vrednosti: 
1. če znaša vrednost objekta do 20 milijonov dinar- 
jev - 0,1%o; 
2. če znaša vrednost objekta nad 20 do 40 milijo- 
nov dinarjev in 0,075%» od vrednosti nad 20 milijo- 
nov dinarjev 
3. če znaša vrednost nad 40 do 80 milijonov dinar- 
jev in 0,05%o od vrednosti 40 milijonov dinarjev 
4. če znaša vrednost nad 80 do 160 milijonov dinar- 
jev in 0,03%» od vrednosti nad 80 milijonov dinarjev 
5. če skupna vrednost presega 160 milijonov dinar- 
jev 

50 
25 

500 

200 

300 

1.500 
7.500 

1.200 

4.000 

7.000 

11.000 

20.000 
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Tar. št. 36 
Za pregled kraja, kjer naj se postavi zgradba ali 
naprava, če znaša predračunska vrednost: 
1. do 1.000.000 dinarjev 
2. nad 1.000.000 dinarjev 

Tar. št. 37 
Za pregled celih stavb ali posameznih prostorov, da 
se dovoli njihova uporaba: 
1. do 10 prostorov 
2. nad 10 prostorov 
Za pregled drugih gradbenih objektov (novih, ob- 
novljenih ali adaptiranih), da se dovoli njihova upo- 
raba, se plača 0,5%o od obračunske vrednosti ob- 
jekta. 
Opomba: 
1. taksa po drugem odstavku te tarifne številke ne 
sme presegati 12.000 dinarjev; 
2. taksa po drugem odstavku te tarifne številke se 
ne nanaša na objekte, za katere je za pregled v zvezi 
z dovoljenjem, da smejo začeti z obratovanjem, 
predpisana posebna taksa v tarifni številki 38 te 
taksne tarife. 

Tar. št. 38 
Za tehnični pregled strojnih, električnih, elekto- 
strojnih, plinskih, toplovodnih in drugih naprav, ki 
morajo biti po veljavnih predpisih pregledane, da se 
dovoli njihova uporaba, se plača taksa od delovne 
ure po 

400 
2.000 

400 
1.200 

Opomba: 
Taksa po tej tarifni številki se zaračuna za vsako 
celo ali začeto delovno uro vsakega delavca, ki 
sodeluje pri tehničnem pregledu. 

VII. RAZNO 
Tar. št. 39 

350 

Za hrambo (depozit) denarja, stvari in vrednostnih 
papirjev, ki jih izroč ijo deponenti v hrambo orga- 
nom, se plača na leto od vsakih začetih 400 dinarjev 
vrednosti 
Opomba: 
1. če vrednost stvari ni znana, se ugotovi s ceni- 
tvijo; 
2. taksa iz te tarifne številke se plača za prvo leto 
vnaprej, za druga leta pa takrat, ko se depozit 
dvigne; začeto leto se šteje za celo; 
3. če se depozit na zahtevo deponenta prenese od 
enega depozitarja k drugemu, se plača za prenos 
enoletna taksa; 
4. ta taksa se ne plača za depozite, položene na 
zahtevo državnega organa oziroma po uradni dolž- 
nosti, če se depozit pravočasno dvigne. 

Tar. št. 40 
Na opomin za plačilo dolžne takse 

3. č len 
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Ura- 
dnem listu SRS. 

40 

SKUPŠČINA SR SLOVENIJE 
IZVRŠNI SVET 

OBRAZLOŽITEV 

Zakon o upravnih taksah je bil sprejet v letu 1972, v letu 
1977 in 1982 je bil spremenjen, taksni zneski, ki jih vsebuje 
taksna tarifa, ki je sestavni del zakona, pa valorizirani. Spre- 
memba leta 1979 je prinesla le manjšo spremembo oziroma 
dopolnitev. Od zadnje valorizacije upravnih taks sta pretekli 
dve leti. V teh letih so se stroški upravnih organov povečali in 
glede na visoko stopnjo inflacije, realna vrednost dinarja zelo 
zmanjšala. Iz teh razlogov bi bilo potrebno taksne zneske 
ponovno valorizirati. Predlagamo tudi uvedbo novih tarifnih 
številk za upravna dejanja, za katera se je sicer že sedaj 
plačevala taksa po splošnih tarifnih številkah, oziroma že 
obstoječe tarifne številke razgrajujemo ter terminološko 
usklajujemo posamezne določbe taksnih tarif z novimi pred- 
pisi. 

Posamezne rešitve smo usklajevali z Republiškim sekreta- 
riatom za notranje zadeve, Republiškim sekretariatom za pra- 
vosodje in upravo in Republiško geodetsko upravo. 

V nadaljevanju podajamo obrazložitev k posameznim spre- 
membam. 

V 1. č lenu predlagamo 100% valorizacijo zneska, pri kate- 
rem je potrebno preplačano takso vrniti po uradni dolžnosti. 

V 2. č lenu, ki vsebuje taksno tarifo s posameznimi taksnimi 
zneski, predlagamo povečanje taksnih zneskov za 100% glede 
na porast stroškov za delo upravnih organov in realno vred- 
nost dinarja. Višino povečanja smo oprli na rast maloprodaj- 
nih cen v zadnjih dveh letih. Pri taksah iz tarifne številke 4, 5, 6 
in 7 ter pri geodetskih taksah pa predlagamo večje povečanje. 
Razlog za takšno zvišanje podajamo pri obrazložitvi k posa- 
meznim tarifnim številkam. 

V tarifni številki 4 naj bi se taksa s sedanjih 600 din povečala 
na 5.000 din. Tolikšno povečanje utemeljujemo z obsegom 
dela, ki ga imajo upravni organi pri izdaji teh odločb. Predla- 
gano povečanje je utemeljeno tudi z dejstvom, da je potrebno 
samo za overitev podpisa na prošnji za izpis iz državljanstva, 
kot dela tega postopka, ki se opravi pri konzularnem ali 
diplomatskem predstavništvu, plačati 6.000 din. Pripomi- 
njamo tudi, da so tovrstne takse v tujini zelo visoke, saj 
znašajo npr. v ZR Nemčiji ali Avstriji od 100.000 do 300.000 
din. i 

V povezavi s tarifno številko 4 zato predlagamo uvedbo 
nove tarifne številke 4. a, po kateri naj bi državljani druge 
republike, ne plačevali za vpis v državljanstvo SR Slovenije 
tako visoke takse kakor tujci, ampak le takse v višini 1.200 din. 

V tarifni številki 5, 6 in 7 predlagamo zvišanje taksnih 
zneskov za 200%. V teh tarifnih številkah so zajeta upravna 
dejanja, ki jih vsebuje tudi zvezna taksna tarifa (Uradni list 
SFRJ, št. 20/84) in se plačujejo pred konzularnimi in diplomat- 
skimi predstavništvi v tujini. Takse po zvezni taksni tarifi so 
bile že sedaj zelo visoke, po zadnji valorizaciji so pa še toliko 
višje. Zaradi takšne razlike v višini taks so občani upravna 
dejanja raje opravljali na mejnih prehodih, kakor pa pri konzu- 
larnih in diplomatskih predstavništvih, s č imer so obremenje- 
vali delo obmejnih organov in povečevali gnečo na mejnih 
prehodih. 

V tarifni številki 8 bi z novim drugim odstavkom uvedli takso 
za posest orožja v višini 500 din, s tem bi ukinili sedanjo 
opombo 2, opomba 3, 4 in 5 bi zato postali 2, 3 in 4. 

V tarifni številki 9 bi dodali nov drugi odstavek namesto 
opombe, po kateri so občani za potrdilo o priglasitvi opravlja- 
nja gospodarskih dejavnosti kot postranski poklic dolžni 
plačati takso v višini 600 din. Sedanja splošna taksa iz tarifne 
številke 13 je bila glede na obseg dela organa in glede na 
koristi, ki jih občan dobi s takim potrdilom, prenizka. 

Predlagamo uvedbo novih tarifnih številk 11. a in 11. b, ker 
je bila sedanja splošna taksa, glede na delo, ki ga morajo 
upravni organi opraviti za izdajo dovoljenj, veliko prenizka. 

Tarifno številko 12 bi razgradili tako, da bi določ ili različno 
višino taks za izdajo, podaljšanje in dvojnik posameznih 
dokumentov. Razgraditev utemeljujemo z obsegom dela, ki 
ga ima upravni organ pri posameznih upravnih dejanjih in s 
tem povezanimi stroški. 

Tarifno številko 13, po kateri se plačuje taksa za potrdila, ki 
jih upravni organi izdajajo v skladu s 171. in 172. členom 
zakona o splošnem upravnem postopku, bi razgradili. Glede 
na delo, ki ga ima organ pri izdaji potrdila, smo menili, da je 
primerneje, da je višina takse za potrdila, za katera je potre- 
ben poseben ugotovitveni postopek še enkrat višja, kakor 
taksa za potrdilo, izdano na podlagi uradnih evidenc. 
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Z novo tarifno številko 15. a bi uvedli takso za odločbo o 
spremembi osebnega imena na zahtevo stranke v višini 600 
din. Menimo, da je sedanja splošna taksa v višini 80 din 
prenizka, glede na delo, ki ga mora upravni organ opraviti, saj 
mora biti sprememba izvedena v vseh evidencah, ki se vodijo 
pri organu. 

V varianti predlagamo za izdajo takšne odločbe takso v 
višini 1200 din, glede na ugotovitve organov za notranje 
zadeve, da občani pravico do spremembe osebnega imena 
neopravičeno izkoriščajo. Tako po večkrat vlagajo zahtevke 
za spremembo imena ali priimka, ob tem izbirajo neprimerna 
imena ali pa zahtevajo spremembo zgolj zaradi tega, da bi bilo 
njihovo osebno ime v uradnih evidencah vpisano v tujem 
pravopisu ali obliki. Iz teh razlogov so uradne evidence med 
seboj pogosto neusklajene, zaradi česar prihaja do izdaje 
listin z različnimi podatki. Z zvišanjem takse ne bi bili prizadeti 
občani, ki spreminjajo osebno ime zaradi spremembe družin- 
skega stanja, to je zaradi razveze zakonske zveze ali priznanja 
očetovstva. 

Z uvedbo nove tarifne številke 15. b, naj bi občani plačevali 
tudi takso za uradno dejanje sklepanje zakonske zveze. Skle- 
panje zakonskih zvez, ki je v pristojnosti skupšč in občin 
povzroča le tem določene stroške, za katere doslej ni bila 
predpisana taksa. Večina obč in je del teh stroškov krila s 
posebnimi prispevki, uvedenimi s sklepi njihovih izvršnih sve- 
tov. Višina teh prispevkov je zato po občinah zelo neenotna in 
se giblje od 300 do 1000 din. Z uvedbo nove tafirne številke bi 
bilo zagotovljeno enotno kritje dela stroškov, ki nastajajo v 
zvezi s sklenitvami zakonskih zvez v SR Sloveniji. 

V poglavju geodetske takse predlagamo 150% zvišanje tak- 
snih zneskov glede na to, da je višina teh taks zelo zaostajala 
za obsegom dela in s tem zvezanimi stroški, ki ga morajo 
opraviti geodetski organi. 

V tarifni številki 24 bi črtali 1. in 2. točko, ker je izvedba 
predmetnih sprememb v operatu zemljiškega katastra v 
postopku njegovega rednega vzdrževanja posledica nekega 
prejšnjega postopka (kupoprodajna pogodba, dedovanje), za 

izvedbo katerega je stranka že plačala sodno oziroma 
upravno takso oziroma stroške. 

Pri opombah v tarifni številki 25, 26 in 27 bi črtali določbe, 
po katerih upravni organi poleg takse zaračunavajo še stroške 
za material in delo, ker je dolžnost plač ila teh stroškov opre- 
deljena že v zakonu o geodetski službi (Uradni list S RS, št. 23/ 
76). 

Tarifno številko 25, opombo 5 bi bilo potrebno uskladiti z 
novimi načeli izdelave in vzdrževanja evidenc o podatkih v 
prostoru, opredeljenih v zakonu o urejanju prostora ter v 
zakonu o družbenem sistemu informiranja. Podatki geodet- 
ske službe so neposredna osnova za nastavitev in vzdrževanje 
drugih evidenc o podatkih v prostoru. Obratno pa so tudi 
podatki drugih evidenc v prostoru uporabni za evidence geo- 
detske službe. Zato se predlaga, da se takse ne plača, če gre 
za vodenje evidenc podatkov o prostoru, ki so z zakonom 
določene in se vodijo po načelih družbenega sistema informi- 
ranja. Do sedaj je taka oprostitev veljala le za izdelavo katastra 
komunalnih naprav, ki ga vodijo organizacije združenega 
dela. 

Pri isti taksni številki predlagam zaradi več je jasnosti ozi- 
roma preglednosti novo opombo 6, kar je do sedaj bilo ure- 
jeno v opombi 4 pri tarifni številki 27. 

Z novimi načeli izdelave in vzdrževanja evidenc o podatkih v 
prostoru, opredeljenih v zakonu o urejanju prostora ter v 
zakonu o družbenem sistemu informiranja bi uskladili tudi 
tarifni številki 26 in 27. 

V tarifni številki 26 predlagamo vključ itev obveznosti plač ila 
taks tudi za mejnike državne meje. 

S spremembami tarifne številke 27 bi bila določena taksna 
obveznost za kopiranje vseh celih listov načrtov, kart in dru- 
gih grafičnih prikazov geodetske službe ter aero posnetkov, 
kar do sedaj ni bil slučaj. Tako niso bili zajeti naslednji izdelki 
geodetske službe: topografske karte, pregledne karte SR Slo- 
venije in obč in, pregledni katastrski nač rti, grafični pregled 
komunalnih naprav, register območij teritorialnih enot in aero 
foto material. 

PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA 

o družbeni kontroli cen z osnutkom 

zakona (ESA - 619)   

Izvršni svet Skupšč ine SR Slovenije je na 37. seji dne 13. 12. 
1964 določ il besedilo: 
- PREDLOGA ZA IZDAJO ZAKONA O DRUŽBENI KON- 

TROLI CEN Z OSNUTKOM ZAKONA, 
ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi prve alinee 210. 

člena, drugega odstavka 260. č lena, 261. in 262. č lena poslov- 
nika 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. č lena poslovnika Skupščine SR Slovenije 
določ il, da bosta kot njegova predstavnika pri delu skupščin- 
skih delovnih teles sodelovala: 

- Alojz KLEMENČIČ, član Izvršnega sveta in predsednik 
Republiškega komiteja za tržišče in splošne gospodarske 
zadeve. 

- Jelka ŽEKAR, namestnica predsednika Republiškega 
komiteja za tržišče in splošne gospodarske zadeve. 

Socialistična republika Slovenija 
REPUBLIŠKI KOMITE ZA TRŽIŠČE 
IN SPLOŠNE GOSPODARSKE ZADEVE 

POVZETEK 
Zakon ureja nekatera vprašanja družbene kontrole cen v 

SR Sloveniji. Določbe zakona, ki se nanašajo na organiza- 
cije združenega dela, se nanašajo tudi na druge samo- 
upravne organizacije in skupnosti, smiselno pa se uporab- 
ljajo tudi za druge udeležence v proizvodnji, opravljanju 
storitev in blagovnem prometu. 

Zakon določa proizvode in storitve, za katere se lahko 
sprejemajo ukrepi neposredne kontrole cen na ravni repu- 

blike in obč in, republiški organ, ki sprejema ukrepe nepo- 
sredne kontrole cen in načine izvajanja njegovih poobla- 
stil ter republiški upravni organ za opravljanje strokovno 
analitičnih in upravnih zadev na področ ju cen, ki so 
določene z zveznih zakonom. 

Poleg tega se z zakonom omogoča organizacijam zdru- 
ženega dela in drugim samoupravnim organizacijam in 
skupnostim, da pri uresničevanju družbene kontrole cen 
začnejo pri Gospodarski zbornici Slovenije oziroma 
medobčinskih gospodarskih zbornicah, postopek prouč i- 
tve in uskladitve razmerij in ravni cen posameznih proiz- 
vodov in storitev. 

Z zakonom pa se ureja tudi vprašanje zaposlitev delav- 
cev Republiške skupnosti za cene, ki preneha z delom. 
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PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA 

o družbeni kontroli cen 

I. USTAVNA PODLAGA ZA IZDAJO ZAKONA 
Določba 2. točke prvega odstavka 321. člena Ustave SR 

Slovenije določa, da Skupščina SR Slovenije med drugim 
ureja v okviru pravic in dolžnosti republike z zakonom 
razmerja, ki so skupnega pomena za delovne ljudi in občane 
na področ ju družbene kontrole cen proizvodov in storitev. 

II. OCENA STANJA NA PODROČJU DRUŽBENE 
KONTROLE CEN IN RAZLOGI ZA IZDAJO 
ZAKONA 

Zbor republik in pokrajin Skupščine SFRJ je na seji dne 27. 
novembra tega leta sprejel zakon o sistemu družbene kon- 
trole cen. 

S tem zakonom je federacija uveljavila ustavno opredelitev 
iz 281. člena Ustave SFRJ, da po zveznih organih ureja sistem 
družbene kontrole cen in zagotavlja neposredno kontrolo nad 
cenami za blago in storitve, ki so pomembni za vso državo. 

Zakon o sistemu družbene kontrole cen, ki bo začel veljati s 
1. januarjem 1985, je pripravljen na podlagi novih temeljnih 
opredelitev, predvsem iz dokumentov Dolgoročnega pro- 
grama gospodarske stabilizacije s tem, da postavlja ekonom- 
ske oziroma tržne zakonitosti kot podlago za oblikovanje cen. 
Zvezni zakon je vzpostavil neposredni odnos do organizacij 
združenega dela, s tem, da je določ il, da delavci v temeljnih 
organizacijah združenega dela samostojno v odnosih medse- 
bojne odvisnosti, povezanosti in odgovornosti z delavci v 
drugih organizacijah združenega dela in drugih samouprav- 
nih organizacijah in skupnostih, oblikujejo cene svojih proiz- 
vodov in storitev po pogojih tržišča, ter s svojimi samouprav- 
nimi splošnimi akti določajo postopek in način oblikovanja 
cen. V celoti je uredil vlogo potrošnikov organiziranih v kra- 
jevnih skupnostih in drugih samoupravnih skupnostih in 
organizacijah potrošnikov. Omogoča jim, da dajejo pobudo 
za sprejem ukrepov ekonomske politike, predlagajo elemente 
za oblikovanje cen proizvodov in storitev, ki pomembneje 
vplivajo na življenjski standard delovnih ljudi in občanov in 
lahko predlagajo organizacijam združenega dela, drugim 
samoupravnim organizacijam in skupnostim, gospodarskim 
zbornicam in pristojnim organom družbenopolitičnih skup- 
nosti, da prouč ijo osnove, na podlagi katerih so se posa- 
mezne cene oblikovale ter s tem opravljajo pomembno funk- 
cijo v družbeni kontroli cen. 

Zvezni zakon je v okviru sistema družbene kontrole cen 
uredil celotno družbeno aktivnost vseh nosilcev družbene 
kontrole cen: od delavcev v temeljnih organizacijah združe- 
nega dela do organov družbenopolitičnih skupnosti. 

Zvezni zakon je tudi določ il pravice in dolžnosti organov 
vseh družbenopolitičnih skupnosti, da predvsem z ukrepi 
ekonomske politike vplivajo na uravnavanje odnosov na enot- 
nem jugoslovanskem trgu in samo izjemoma z ukrepi nepo- 
sredne kontrole cen. Predpisal je vrste ukrepov neposredne 
kontrole cen ter načine in pogoje njihovega sprejemanja. 

Z zveznim zakonom je določeno, da se v družbenopolitičnih 
skupnostih ustanovijo organi za cene. V celoti so opredeljene 
tudi njihove naloge, ki so predvsem strokovno-analitične in 
samo izjemoma upravne narave. Družbenopolitične skupnosti 
pa morajo s svojimi predpisi opredeliti ta organ. 

Z novim zveznim zakonom so torej urejena vsa sistemska 
vprašanja na področ ju družbene kontrole cen. Glede na 
takšno vsebino zveznega zakona je potrebno z republiškim 
zakonom urediti le nekatera vprašanja s področ ja družbene 
kontrole cen, in sicer: 
- opredeliti dejavnosti oziroma skupine in podskupine 

dejavnosti, za katere se sprejemajo ukrepi neposredne kon- 
trole cen na ravni republike in obč in; 

- določ iti republiški organ, ki sprejema ukrepe neposredne 
kontrole cen in načine izvajanja njegovih pooblastil; 

- določ iti kateri organ v republiki opravlja pravice in dolž- 
nosti organa za cene, ki jih določa zvezni zakon. 

Rok za uskladitev oziroma sprejem republiških predpisov, s 

katerimi se urejajo razmerja na področju cen skladno z določ - 
bami zveznega zakona, je predviden do 31. marca 1985. 

III. POGLVITNE REŠITVE ZA UREDITEV 
NEKATERIH VPRAŠANJ NA PODROČJU 
DRUŽBENE KONTROLE CEN V SR SLOVENIJI 

Zvezni zakon sklano z ustavnim poobalstilom določa proiz- 
vode in storitve, ki so pomembni za vso državo, zato je v 
republiškem zakonu potrebno določ iti proizvode in storitve, 
ki jih zvezni zakon ni opredelil kot proizvode in storitve 
pomembne za vso državo, ter določ iti njihovo razmejitev med 
republiko in občinami za primere, ko se lahko v skladu z 
zveznim zakonom izjemoma sprejemajo ukrepi neposredne 
kontrole cen. Zvezni zakon razmejuje pristojnost na področ ju 
neposredne kontrole cen med federacijo in republikami, zato 
Izvršni svet predlaga, da se razmejitev pristojnosti med repu- 
bliko in občinami določ i že v republiškem zakonu, ne pa s 
posebnim aktom kot doslej. 

Pri določ itvi proizvodov in storitev, za katere se lahko spre- 
jemajo ukrepi neposredne kontrole cen na ravni republike in 
obč in, Izvršni svet Skupščine SR Slovenije predlaga, da se 
glede na pozitivne izkušnje v osnovi upoštevajo dosedanje 
rešitve, opredeljene z dogovorom o določ itvi proizvodov in 
storitev, katerih cene so v pristojnosti republike in v pristojno- 
sti občin. 

Analogno z rešitvami v zveznem zakonu naj bi sprejemal 
ukrepe neposredne kontrole cen na ravni republike Izvršni 
svet Skupšč ine SR Slovenije. 

Z republiškim zakonom naj se Izvršnemu svetu Skupščine 
SR Slovenije omogoč i, da lahko predpiše ukrepe neposredne 
kontrole cen tudi za posamezne proizvode in storitve, za 
katere se ti ukrepi sprejemajo na ravni obč in. To možnost bi 
imel republiški izvršni svet le v primeru, če pride v razmerjih 
na trgu in v gibanju cen teh proizvodov in storitev do velikih 
motenj, s katerimi se resno ogroža ali onemogoča ekonomska 
politika, določena z družbenim planom SR Slovenije in se te 
motnje kažejo v vsej republiki ali njenem večjem delu ozi- 
roma, če je na tem področ ju opaziti monopolistične pojave, ki 
kršijo enotnost trga, in ob pogoju, da vzroki za sprejemanje 
teh ukrepov ne bi bili odpravljeni v občinah. 

V zakonu se naj tudi predvidi možnost predpisovanja 
ukrepa neposredne kontrole cen za vse proizvode in storitve. 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije naj bi v primeru, ko bi 
predpisal ukrep neposredne kontrole cen za vse proizvode in 
storitve na ravni republike, takoj obvestil Skupščino SR Slove- 
nije, doč im bi lahko ukrepe neposredne kontrole cen za vse 
proizvode in storitve na ravni republike in obč in predpisala le 
Skupščina SR Slovenije. 

Zvezni zakon predvideva ustanovitev organa za cene v 
družbenopolitičnih skupnostih, in sicer tako, da le-te s svojimi 
predpisi kontretno opredelijo organ za cene. Naloge organov 
za cene, ki so opredeljene z zveznim zakonom so predvsem 
strokovno analitične kot npr.: sprejemanje in analiziranje 
gibanja cen, razmerij ponudbe in povpraševanja, uč inkovanja 
ukrepov ekonomske politike, ukrepov neposredne kontrole 
cen, življenjskih stroškov in standarda delovnih ljudi in obča- 
nov, pripravljanje strokovno analitičnih podlag za ekonomsko 
politiko na področ ju cen ter izdelovanje nekaterih informacij 
za potrebe samoupravnih organizacij in skupnosti. 

Na ravni federacije je predvideno, da se ustanovi zvezni 
upravni organ za cene kot organ v sestavi zveznega uprav- 
nega organa za trg, s čimer bo prenehala z delom dosedanja 
Zvezna skupnost za cene. V okviru zveznega upravnega 
organa za cene je predvidena ustanovitev sveta kot poseb- 
nega telesa zaradi usklajevanja pobud, predlogov in stališč  
nosilcev družbene kontrole cen. 

Glede na podrobno opredelitev nalog organov za cene v 
vseh družbenopolitičnih skupnostih ni potrebno v republiš- 
kem zakonu ponavljati nalog teh organov, temveč  je potrebno 
le določ iti, kateri organ je v republiki pristojen za opravljanje 
nalog, določenih z zveznim zakonom. 
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Po prouč itvi možnosti oblikovanja takšnega organa v repu- 
bliki, Izvršni svet Skupščine SR Slovenije ocenjuje, da je 
najprimerneje, da se kot organ za cene v SR Sloveniji ustanovi 
republiški upravni organ v sestavi Republiškega komiteja za 
tržišče in splošne gopsodarske zadeve. Možno bi bilo oprav- 
ljanje teh del in nalog poveriti že obstoječemu republiškemu 
upravnemu organu, pristojnemu za cene. V kolikor bi se 
opredelili za republiški upravni organ v sestavi, je najustrez- 
nejša organizacijska oblika na podlagi zakona o sistemu 
državne uprave in o Izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije 
ter o republiških upravnih organih, zavod. V tem primeru bi 
kazalo, analogno opredelitvam v zveznem zakonu ustanovitvi 
svet, ki bi na področ ju cen zagotovil sodelovanje in usklajeva- 
nje pobud, predlogov in stališč nosilcev družbene kontrole 
cen. 

V primeru, ko bi se dela in naloge organa za cene prenesla 
na obstoječ i republiški upravni organ, pristojen za cene, torej 
Republiški komite za tržišče in splošne gospodarske zadeve, 
bi funkcijo sveta lahko opravljal komite, eventualno v razšir- 
jeni sestavi. 

Ne glede na organizacijsko obliko organa za cene v SR 
Sloveniji, bo treba z zakonom urediti tudi prenehanje delova- 
nja Republiške skupnosti za cene. 

Iz zveznega zakona o sistemu družbene kontrole cen, kot že 
omenjeno, izhaja obveznost, da mora organ za cene biti 
ustanovljen v vsaki družbenopolitični skupnosti. Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije pa meni, da ta zakon ne more 
določati, kakšni organi za cene morajo biti ustanovljeni v 
obč inah. Izhajajoč iz ustavne vloge in funkcij občine, kot 
temeljne družbenopolitične skupnosti ter upoštevajoč zakon 
o sistemu državne uprave in o Izvršnem svetu Skupščine SR 
Slovenije ter o republiških upravnih organih je pravica in 
dolžnost obč in, da glede na specifične razmere in potrebe v 
obč inah ter dosledno upoštevajoč zahteve po racionalizaciji 
organizacije državne uprave na ravni obč in, samostojno opre- 
delijo organe za cene. 

Poleg navedenih pomembnejših vprašanj s področja druž- 
bene kontrole cen, ki naj bi se uredila z republiškim zakonom, 
pa Izvršni svet predlaga,wda se na podlagi pooblastila iz 7. 
člena zveznega zakona uredi tudi določanje zaščitnih cen za 
tiste kmetijske pridelke, ki niso določeni kot osnovni kmetijski 
pridelki v planskih aktih na ravni federacije. 

Prav tako bi glede na v zveznem zakonu dano možnost 
organizacijam združenega dela in drugim samoupravnim 
organizacijam in skupnostim, da lahko predlagajo Gospodar- 
ski zbornici Jugoslavije prouč itev in uskladitev razmerij in 
ravni cen posameznih proizvodov in storitev, ki so pomembni 
za vso državo, uvedli podobno rešitev za proizvode in storitve, 
za katere se ukrep neposredne kontrole cen sprejemajo na 
ravni republike in obč in. 

Izvršni svet tudi predlaga, da se s prehodno določbo pred- 
vidi možnost, da se s planskimi in drugimi akti na ravni 
republike določ ijo skupni elementi za oblikovanje cen osnov- 
nih proizvodov in storitev v stanovanjsko-komunalnih dejav- 
nostih v letu 1985, s čimer bi dosegli skladnejše gibanje cen 
teh proizvodov oziroma storitev v republiki v letu 1985. 

IV. FINANČNA SREDSTVA [N NOVE NALOGE, KI 
SO POTREBNE ZA IZVEDBO ZAKONA 

Sredstva za delovanje Republiške skupnosti za cene kot 
tudi obč inskih skupnosti so se zagotavljala v okviru proraču- 
nov teh družbenopolitičnih skupnosti. 

Z ustanovitvijo republiškega upravnega organa ali s poveri- 
tvijo del in nalog organa za cene Republiškemu komiteju za 
tržišče in splošne gospodarske zadeve, ne bo potrebno zago- 
tavljati nobenih dodatnih sredstev iz republiškega proračuna. 
Čeprav republiška skupnost za cene ni upravna organizacija, 
se sredstva za njeno delovanje, kot že omenjeno, zagotavljajo 
v skladu z veljavnim zakonom iz republiškega proračuna. 
Ukihitev skupnosti in ustanovitev zavoda oziroma razširitev 
nalog Republiškega komiteja za tržišče in splošne gospodar- 
ske zadeve torej s proračunskega vidika ne pomeni povečanje 
obsega administrativno-strokovnih opravil. 

Glede na to, da ureditev družbene kontrole cen temelji na 
tržnem oblikovanju cen, se bo v celoti zmanjšal obseg admini- 
stativno-strokovnih del s področja cen tudi v organizacijah 
združenega dela. Organizacije združenega dela pa so dolžne 
že po zveznem zakonu v svojih samoupravnih splošnih aktih 
urediti postopek za oblikovanje cen. 

Na podlagi republiškega zakona ni predvidena izdaja 
izvršilnih predpisov. 

OSNUTEK ZAKONA 

o družbeni kontroli cen 

1. člen 
Ta zakon ureja nekatera vprašanja družbene kontrole cen v 

SR Sloveniji. Določbe tega zakona, ki se nanašajo na organi- 
zacije združenega dela, se nanašajo tudi na druge samo- 
upravne organizacije in skupnosti, smiselno pa se uporabljajo 
tudi za druge udeležence v proizvodnji, opravljanju storitev in 
blagovnem prometu. 

2. č len 
Organizacije združenega dela lahko predlagajo Gospodarski 
zbornici Slovenije - oziroma medobčinskim gospodarskim 
zbornicam prouč itev in uskladitev razmerij in ravni cen posa- 
meznih proizvodov in storitev iz 4. in 5. člena tega zakona. 

S splošnim aktom Gospodarske zbornice Slovenije oziroma 
splošnimi akti medočbinskih gospodarskih zbornic se določ i, 
skladno z določbami zakona o sistemu družbene kontrole cen 
(Uradni list SFRJ, št. 64/84 - v nadaljnjem besedilu: zvezni 
zakon) ter pravicami in dolžnostmi Gospodarske zbornice 

i Slovenije oziroma medobčinskih gospodarskih zbornic, 
postopek prouč itve in uskladitve razmerij in ravni cen proiz- 
vodov in storitev ter predpišejo dejavnosti, ukrepi in odloč i- 
tve, ki se lahko sprejemajo v tem postopku. 

Zaradi uresničevanja nalog iz tega člena lahko Gospodar- 
ska zbornica Slovenije oziroma medobčinske gospodarske 
zbornice predlagajo tudi ukrepe neposredne kontrole cen. 

3. č len 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije lahko določ i zaščitne 

cene za tiste kmetijske proizvode, ki so določeni s planskimi 
akti na ravni republike in niso določeni kot osnovni kmetijski 
proizvodi v planskih aktih na ravni federacije. 

4. č len 
Na ravni republike se lahko spejemajo ukrepi neposredne 

kontrole cen proizvodov in storitev v naslednjih dejavnostih 
oziroma skupinah in podskupinah dejavnosti: nizka gradnja 
in hidrogradnja; pomorski promet, prevoz potnikov v medkra- 
jevnem cestnem prometu, cevovodni transport, prekladalne 
storitve, letališke storitve in storitve gospodarskega letalstva; 
trgovina na drobno in debelo s proizvodi, katerih proizvajal- 
čeve cene so v pristojnosti republike; bančništvo razen stori- 
tev Narodne banke Jugoslavije, premoženjsko in osebno 
zavarovanje, storitve na področ ju blagovnega prometa: javna 
skladišča in tržnice, razen storitev tržnic na debelo in drobno, 
in neomenjene storitve na področ ju blagovnega prometa, 
projektiranje in sorodne tehnične storitve, geološka razisko- 
vanja, raziskovalno razvojno delo, razen znanstveno razisko- 
valnega dela, storitve kontrole kakovosti in količ ine blaga ter 
odvetniške in druge storitve; založniška in časopisno založ- 
niška dejavnost: dnevniki in politično-informativni tisk, radio 
in televizija; promet z zdravili na drobno in posamična pri- 
prava zdravil po recepturi. 

5. č len 
Na ravni obč in se lahko spejemajo ukrepi neposredne kon- 

trole cen proizvodov in storitev v naslednjih dejavnostih, 
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oziroma skupinah in podskupinah dejavnosti: kmetijske stori- 
tve, ribištvo; gozdarstvo (razen izkoriščanja gozdov); vodno 
gospodarstvo; visoka gradnja ter inštalacijska in zaključna 
dela v gradbeništvu; prevoz blaga v cestnem prometu in 
mestni promet; trgovina na drobno s proizvodi, katerih proi- 
zvajalčeve cene so v pristojnosti obč in; gostinstvo in turizem; 
obrt in osebne storitve; stanovanjsko komunalna dejavnost in 
urejanje naselja in prostora, javna skladišča in tržnice - stori- 
tve tržnic na debelo in drobno; storitve reklame in ekonomske 
propagande, prirejanje sejmov in razstav, knjigovodske stori- 
tve in obdelava podatkov ter druge neomenjene storitve na 
področ ju finančnih, tehničnih in poslovnih storitev; izobraže- 
vanje, znanstveno raziskovalna dejavnost, kultura, umetnost 
in informacije, telesna kultura, šport in rekreacija; ter zdrav- 
stveno in socialno varstvo. 

6. č len 
Ukrepe neposredne kontrole cen za proizvode in storitve iz 

4. člena tega zakona predpisuje Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije. 

7. č len 
Če pride v razmerjih na trgu in v gibanju cen proizvodov in 

storitev iz 5. č lena tega zakona do velikih motenj, s katerimi se 
onemogoča ali resno ogroža izvajanje skupne ekonomske 
politike, določene z družbenim planom SR Slovenije in se te 
motnje kažejo v vsej republiki ali njenem večjem delu oziroma 
če gre pri teh proizvodih in storitvah za monopolistično obli- 
kovanje cen, s čimer se krši enotnost trga, lahko predpiše 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije ukrepe neposredne kon- 
trole cen tudi za posamezne proizvode in storitve z 5. člena 
tega zakona. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije lahko v primeru iz 
prejšnjega odstavka predpiše ukrep neposredne kontrole cen 
samo, če pristojni organi obč in, kljub predlogu za uvedbo 
ukrepa neposredne kontrole cen, tega ukrepa niso sprejeli v 
30 dneh od prejema predloga. 

8. č len 
Če Izvršni svet Skupščine SR Slovenije predpiše ukrep 

neposredne kontrole cen za vse proizvode in storitve iz 4. 
č lena tega zakona, mora o tem takoj obvestiti Skupščino SR 
Slovenije. 

Skupščina SR Slovenije lahko predpiše ukrep neposredne 
kontrole cen za vse proizvode in storitve iz 4. in 5. člena tega 
zakona. 

9. č len 
Strokovno analitične in upravne zadeve na področ ju cen, 

določene z zveznim zakonom za organe za cene, opravlja v 
SR Sloveniji Zavod SR Slovenije za cene, kot upravni organ v 
sestavi Republiškega komiteja za tržišče in splošne gospodar- 
ske zadeve. 

Če Izvršni svet Skupščine SR Slovenije predpiše kot ukrep 
neposredne kontrole cen dajanje soglasja k cenam oziroma 
tarifam ali obvezno poprejšnje obvestilo o spremembi cen 
proizvodov in storitev, izvaja ta ukrep Zavod SR Slovenije za 
cene. 

Varianta: 
Strokovno analitične in upravne zadeve na področ ju cen, 

določene z zveznim zakonom za organe za cene, opravlja v 
SR Sloveniji Republiški komite za tržišče in splošne gospo- 
darske zadeve. 

Če Izvršni svet Skupščine SR Slovenije predpiše kot ukrep 
neposredne kontrole cen dajanje soglasja k cenam oziroma 
tarifam ali obvezno poprejšnje obvestilo o spemembi cen 
proizvodov in storitev, izvaja ta ukrep Republiški komite za 
tržišče in splošne gospodarske zadeve. 

10. č len 
Da bi na področju cen zagotovili sodelovanje in usklajeva- 

nje pobud, predlogov in stališč republiških upravnih organov 
ter zagotovili sodelovanje republiških z obč inskimi upravnimi 
organi, organizacijami združenega dela, samoupravnimi inte- 
resnimi skupnostmi ter drugimi samoupravnimi organizaci- 
jami in skupnostmi, družbenopolitičnimi organizacijami, 
gospodarskimi zbornicami in splošnimi združenji, se v 
Zavodu SR Slovenije za cene ustanovi svet. 
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Izvršni svet Skupščine SR Slovenije določ i sestavo sveta, 
imenuje predsednika in člane sveta iz republiških upravnih 
organov in organizacij, asociacij združenega dela in znan- 
stvenih organizacij ter določ i organe in družbenopolitične 
organizacije, ki določijo svoje predstavnike v svet. 

Mandat članov sveta traja dve leti in so lahko ponovno 
imenovani. 

Svet obravnava vprašanja iz delovnega področja Zavoda SR 
Slovenije za cene, daje pobude in ocene, sprejema stališča in 
daje mnenja in predloge o teh vprašanjih. 

O pobudah, ocenah, stališč ih, mnenjih in predlogih, ki jih 
daje oziroma sprejema, odloča svet z večino glasov svojih 
članov. 

Svet sprejme poslovnik o svojem delu. 
Funkcionar, ki vodi Zavod SR Slovenije za cene mora brez 

odlašanja obravnavati pobudo, oceno, stališče, mnenje ali 
predlog sveta ter o njih zavzeti stališče. 

Če funkcionar, ki vodi Zavod SR Slovenije za cene ne 
sprejme pobude, ocene, stališča, mnenja ali predloga sveta, 
obvesti o razlogih, zaradi katerih jih ni sprejel, svet in pred- 
sednika Republiškega komiteja za tržišče in splošne gospo- 
darske zadeve. 

Varianta: 
V primeru, da se sprejmejo variante k 9., 12. in 13. č lenu, se 

ta č len črta. 
11. člen 

V roku treh mesecev od dneva uveljavitve tega zakona 
morajo Gospodarska zbornica Slovenije oziroma medobčin- 
ske gospodarske zbornice v svojih splošnih aktih določ iti 
postopek ter predpisati ukrepe v skladu z določbami 2. člena 
tega zakona. 

12. člen 
Zavod SR Slovenije za cene prične z delom v 30 dneh po 

uveljavitvi tega zakona. 
Z dnem pričetka dela Zavoda SR Slovenije za cene preneha 

z delom Republiška skupnost za cene. S tem dnem prevzame 
Zavod SR Slovenije za cene sredstva, opremo in drugo pre- 
moženje, arhiv in drugo dokumentacijo Republiške skupnosti 
za cene. 

Varianta: 
Z dnem uveljavitve tega zakona preneha z delom Repu- 

bliška skupnost za cene. S tem dnem prevzame Republiški 
komite za tržišče in splošne gospodarske zadeve sredstva, 
opremo in drugo premoženje, arhiv in drugo dokumentacijo 
Republiške skupnosti za cene. 

13. člen 
V Zavodu SR Slovenije za cene lahko delavci Republiške 

skupnosti za cene sklenejo delovno razmerje brez oglasa 
oziroma javnega razpisa. 

Delavci v Republiški skupnosti za cene, ki jim ni bilo 
mogoče ponuditi del in nalog v smislu prejšnjega odstavka 
tega člena, se dajo na razpolago, vendar najdalj za tri mesece. 
V času, ko je delavec dan na razpolago, ima pravico do 
nadomestila osebnega dohodka v višini zadnjega mesečnega 
osebnega dohodka s tistimi povečanji osebnega dohodka in 
prejemkov, ki so predvideni s samoupravnim splošnim aktom. 
V tem času ima delavec tudi druge pravice, obveznosti in 
odgovornosti iz delovnega razmerja, ki jih uveljavla v uprav- 
nem organu, ki ga določ i Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 
Varianta k prvemu odstavku 13. č lena: 

V republiškem komiteju za tržišče in splošne gospodarske 
zadeve lahko delavci Republiške skupnosti za cene sklenejo 
delovno razmerje brez oglasa oziroma javnega razpisa. 

14. č len 
Organizacije združenega dela na področ ju stanovanjsko- 

komunalnih dejavnosti oblikujejo cene osnovnih proizvodov 
oziroma storitev v letu 1985 v skladu s skupnimi elementi za 
oblikovanje teh cen, določenih v planskih in drugih aktih na 
ravni republike. 

15. člen 
Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati zakon o 

pravicah in dolžnostih organov družbenopolitičnih skupnosti 
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na področ ju družbene kontrole cen in o skupnostih za cene 
(Uradni list SRS, št. 20/80) in vsi predpisi izdani na njegovi 
podlagi. 

Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati tudi dogo- 
vor o določ itvi proizvodov in storitev, katerih cene so v pristoj- 

nosti republike in v pristojnosti obč in (Uradni list SRS, št. 32/ 
80)' 16. člen 

Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu 
SRS. 

IZVRŠNI SVET 
SKUPŠČINE SR SLOVENIJE 

OBRAZLOŽITEV 

Z zakonom o sistemu družbene kontrole cen, ki ga je sprejel 
Zbor republik in pokrajin Skupščine SFRJ in začne veljati s 1. 
januarjem 1985, je v okviru sistema družbene kontrole cen 
urejena celotna aktivnost vseh nosilcev družbene kontrole 
cen: od delavcev v temeljnih organizacijah združenega dela 
do organov v družbenopolitičnih skupnostih. 

Glede na to, da so z zveznim zakonom urejena vsa sistem- 
ska vprašanja na področju družbene kontrole cen, urejamo z 
republiškim zakonom le nekatera vprašanja s področja druž- 
bene kontrole cen v SR Sloveniji, tako da le-ta skupaj z že 
sprejetim zveznim zakonom predstavlja celoto zakonskega 
urejanja družbene kontrole cen. Določbe osnutka zakona, ki 
se nanašajo na organizacije združenega dela, se nanašajo 
tudi na druge organizacije in skupnosti, smiselno pa se upo- 
rabljajo tudi za druge udeležence v proizvodnji, opravljanju 
storitev in blagovnem prometu. 

Z 2. č lenom osnutka zakona je dana možnost organizacijam 
združenega dela, da predlagajo Gospodarski zbornici Slove- 
nije oziroma medobčinskim gospodarskim zbornicam prouč i- 
tev in uskladitev razmerij in ravni cen posameznih proizvodov 
in storitev, za katere se lahko ukrepi neposredne kontrole cen 
sprejemajo na ravni republike ali obč in. Gospodarskim zbor- 
nicam pa je prepuščeno, da s svojimi splošnimi akti določ ijo, 
za katere proizvode oziroma storitve in na kakšen nač in se 
opravi postopek proučitve in uskladitve razmerij in ravni cen v 
republiški oziroma medobčinskih gospodarskih zbornicah. 

Za kmetijske pridelke, ki so določeni s planskimi akti na 
ravni republike, vendar niso določeni kot osnovni kmetijski 
pridelki s planskimi akti na ravni federacije, lahko Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije določ i zašč itne cene. 

Z osnutkom zakona (5. in 6. č len) je določeno, za katere 
proizvode in storitve lahko sprejema ukrepe neposredne kon- 
trole cen pristojni organ na ravni republike in za katere 
pristojni organ na ravni obč in , zaradi česar ne bo potrebno 
urejati tega vprašanja s posebnim predpisom. Pri razvrščanju 
proizvodov in storitev smo upoštevali dosedanjo razvrstitev iz 
dogovora o določ itvi proizvodov in storitev, katerih cene so v 
pristojnosti republike in v pristojnosti obč in. 

Osnutek zakona določa, da predpisuje ukrepe neposredne 
kontrole cen za proizvode in storitve na ravni republike Izvršni 
svet Skupščine SR Slovenije. 

Hkrati je v 7. č lenu osnutka zakona Izvršni svet pooblaščen, 
da predpiše ukrepe neposredne kontrole cen pod pogoji iz 
tega člena osnutka zakona tudi za proizvode in storitve, za 
katere lahko te ukrepe sprejemajo pristojni organi na ravni 

obč in, vendar le v primeru, če ti niso ukrepali v 30 dneh od 
prejema predloga za uvedbo ukrepa neposredne kontrole 
cen. 

V skladu z 8. členom osnutka zakona je Izvršni svet dolžan 
takoj obvestiti Skupšč ino SR Slovenije, če predpiše ukrep 
neposredne kontrole cen za vse tiste proizvode in storitve, za 
katere se lahko ukrepi predpisujejo na ravni republike. Z 
osnutkom zakona pa je tudi določeno, da lahko za vse proiz- 
vode in storitve iz 4. in 5. člena predpiše ukrep neposredne 
kontrole cen le Skupšč ina SR Slovenije. 

Z republiškim zakonom je potrebno določ iti, kateri organ je 
v SR Sloveniji pristojen za opravljanje strokovno analitičnih 
nalog in izjemoma tudi upravnih zadev na področ ju cen. 
Upoštevajoč naloge določene za tak organ že v zveznem 
zakonu, ki so predvsem strokovno analitičnega značaja pred- 
lagamo, da se na ravni republike ustanovi Zavod SR Slovenije 
za cene, kot upravni organ v sestavi Republiškega komiteja za 
tržišče in splošne gospodarske zadeve. Izvršni svet Skupšč ine 
SR Slovenije meni, da je glede na različne možnosti, Zavod 
SR Slovenije za cene najustreznejša organizacijska oblika za 
zagotavljanje dolgoročnega strokovno specifičnega analiti- 
čnega dela na področju cen. 

Da bi zagotovili sodelovanje in usklajevanje pobud, predlo- 
gov in stališč nosilcev družbene kontrole cen v republiki, 
predvideva osnutek zakona ustanovitev sveta pri Zavodu SR 
Slovenije za cene, trajanje mandata članov sveta, način dela 
sveta ter obveznosti funkcioniranja, ki vodi zavod v zvezi s 
pobudami, ocenami, stališč i, mnenji in predlogi sveta. 

Osnutek zakona določa, kdaj preneha z delom Republiška 
skupnost za cene ter ureja pravice, obveznosti in odgovorno- 
sti delavcev Republiške skupnosti za cene. 

S prehodno določbo je v 14. členu osnutka zakona 
določeno, da še izjemoma v letu 1985 v planskih ali drugih 
aktih na ravni republike določ ijo skupni elementi za oblikova- 
nje cen osnovnih proizvodov in storitev v stanovanjsko-komu- 
nalnih dejavnostih, da bi tako zagotovili v letu 1985 skladnejše 
gibanje teh cen v republiki. 

V republiškem proračunu so zagotovljena sredstva za delo- 
vanje Republiške skupnosti za cene, zato z njeno ukinitvijo in 
s pričetkom dela organa za cene na ravni republike ne bo 
treba zagotavljati dodatnih sredstev iz republiškega pro- 
računa. Z uveljavitvijo zveznega in republiškega zakona se 
praktično zmanjšuje tudi obseg administrativnih opravil za 
organizacije združenega dela in druge samoupravne organi- 
zacije in skupnosti. 

PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA 

o zdravstvenem varstvu živali (ESA - 618) 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 37. seji dne 13. 12. 
1984 določ il besedilo: 

- PREDLOGA ZA IZDAJO ZAKONA O ZDRAVSTVENEM 
VARSTVU ŽIVALI S TEZAMI, 

ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi prve alinee 210. 
č lena, 261., 262. in drugega odstavka 268. člena poslovnika 
Skupščine SR Slovenije. 

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

podlagi 215. in 216. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije 
določ il, da bodo kot njegovi predstavniki pri delu skupščin- 

» skih delovnih teles sodelovali: 
- Milan KNEŽEVIĆ, član Izvršnega sveta in predsednik 

Republiškega komiteja za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 
- Bojan TURK, namestnik predsednika Republiškega 

komiteja za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 
- dr. Dušan PIRIH, direktor republiške veterinarske 

uprave. 

priloga poročevalca 11 



REPUBLIŠKI KOMITE ZA KMETIJSTVO, 
GOZDARSTVO 
IN PREHRANO 

POVZETEK 
Živalske kužne in zajedavske bolezni neprestano groze 

tako živalskemu fondu in njegovi proizvodnji kot tudi 
č lovekovemu zdravju. Zemljepisni položaj SR Slovenije, 
odprtost naših meja in aktivna povezanost z vsem svetom 
to nevarnost še povečujejo. Zaradi industrializacije v živi- 
noreji se pojavljajo nove nevarnosti za zdravje živali in 
ljudi, kot npr. povečanje števila klicenoscev v koncentraci- 
jah živali, nove virusne in druge bolezni in drugi zdrav- 
stveni problemi. Vse to je narekovalo novo kvaliteto var- 
stva živali pred kužnimi boleznimi in odpravo vseh 
pomanjkljivosti, ki bi lahko predstavljale nevarnost za 
zdravje živali in ljudi, in odpravo pravnih praznin, ki bi 
lahko bile ovire za uč inkovitost veterinarske službe. 

Zaradi vsega navedenega sta že v postopku spreminja- 
nja in dopolnjevanja zvezni zakon o varstvu živali pred 
kužnimi boleznimi, ki ogrožajo vso državo in zakon o 
varstvu prebivalstva pred nalezljivimi boleznimi, ki ogro- 
žajo vso državo. Vzporedno s tem pa je nujna tudi posodo- 
bitev republiških predpisov o varstvu živali pred kužnimi 
boleznimi. 

" Tudi veljavni zakon o veterinarski službi v SR Sloveniji 
(iz leta 1959 in 1965) je postal pretresen okvir za izvajanje 
uč inkovitega zdravstvenega varstva živali. O pooblastilih 
veterinarske inšpekcije nimamo posebnega predpisa. 

Upoštevaje resolucijo o temeljih zakonodajne politike 
republike smo ocenili, da bi bilo bolj racionalno urediti 
celotno varstvo živali pred kužnimi boleznimi in zdrav- 
stveno varstvo ljudi pred zoonozami in obolenji, ki jih 
lahko povzroč ijo oporečne živalske surovine in proizvodi, 
organiziranost in izvajanje zdravstvenega varstva živali, 
zašč ito živali pred mučenjem ob izvajanju zdravstvenega 
varstva živali ter veterinarsko inšpekcijo v enem zakonu, 
saj gre za zaokroženo vsebinsko in pravno področ je. 

Ustavna podlaga za zakon o zdravstvenem varstvu živali 
je podana v 15. in 20. točki 321. č lena in v 51. č lenu Ustave 
SR Slovenije. 

Poglavje o varstvu živali pred kužnimi boleznimi bo 
vsebovalo tri komponente, in sicer: 

- varstvo živali pred kužnimi boleznimi, ki ogrožajo vso 
republiko; 

- de! varstva živali pred kužnimi boleznimi, ki ogrožajo 
vso državo, in sicer obveznosti, ki izhajajo iz zveznega 
zakona; 

- del varstva prebivalstva pred zoonozami, in sicer 
obveznosti, ki izhajajo iz predpisov o varstvu prebivalstva 
pred nalezljivimi boleznimi. 

Za zagotovitev varstva živali in prebivalstva pred kuž- 
nimi boleznimi bodo opredeljeni, poleg obstoječ ih klasi- 
čnih, že preizkušenih ukrepov za preprečevanje in zatira- 
nje bolezni, še nekateri novi ukrepi, ki so jih narekovali 
dosedanji dosežki znanosti in prakse. 

Zakon bo opredelil zadeve, ki so na področ ju zdravstve- 
nega varstva živali posebnega družbenega pomena. S tem 
v zvezi pa bodo določeni tudi nač ini in oblike uresničeva- 
nja posebnega družbenega interesa. 

Veterinarske storitve bodo opredlejene kot predmet 
neposredne svobodne menjave dela, ki si jih zagotavljajo 
uporabniki v obsegu, ki ga bo določ il zakon, družbeni 
dogovor o temeljih plana in drugi samoupravni sporazumi. 

Osnovni akt urejanja medsebojnih pravic, obveznosti in 
odgovornosti med uporabniki in izvajalci zdravstvenega 

varstva živali bo samoupravni sporazum o usklajevanju 
planov. Družbenoekonomski odnosi v zvezi z uresničeva- 
njem pravic do zdravstvenega varstva živali se bodo ure- 
sničevali predvsem s svobodno menjavo dela v neposre- 
dnih odnosih med uporabniki in izvajalci veterinarskih 
storitev. Pri tem pa bo zdravstveno varstvo živali temeljilo 
predvsem na preventivnem delovanju veterinarske dejav- 
nosti. Izvajalci zdravstvenega varstva živali bodo soudele- 
ženci pri planiranju in soodgovorni za realizacijo sprejetih 
planov na področ ju proizvodnje hrane. 

Sredstva za zdravstveno varstvo živali se oblikujejo z 
zaračunavanjem posamičnih storitev oziroma programa 
storitev, iz pristojbin po tem zakonu in iz drugih virov. 

Na novo bodo opredlejena naslednja širša strokovna 
področja zdravstvenega varstva živali, na katerih delavci 
opravljajo veterinarske storitve: 

- osnovno zdravstveno varstvo živali; 
- diagnostična dejavnost in zdravstveno varstvo pred 

zoonozami in okužbami z živili živalskega izvora; 
- zdravstveno varstvo živali v osemenjevalnih sre- 

dišč ih; 
- preskrba z zdravili in sanitetnim materialom; 
- dejavnost specialističnih veterinarskih organizacij. 
Veterinarska dejavnost se bo izvajala v veterinarskih 

delovnih organizacijah (veterinarski zavodi), veterinarskih 
obratnih ambulantah, živinorejsko in kmetijsko-veterinar- 
skih zavodih, in specialističnih veterinarskih organizaci- 
jah. Zakon bo postavil tudi načela, pogoje in posebnosti za 
ustanavljanje in za opravljanje dejavnosti veterinarskih 
organizacij in samoupravno organiziranost izvajalcev 
veterinarskih storitev pri zagotavljanju interesov in potreb 
uporabnikov veterinarskih storitev. V skladu z zakonom o 
združenem delu bodo natančneje določeni pogoji za orga- 
niziranje temeljne organizacije združenega dela na pod- 
roč ju zdravstvenega varstva živali, ki bodo temeljili na 
medsebojno povezanih strokovno-tehnoloških značilno- 
stih zdravstvenega varstva živali. 

Zakon bo opredelil tudi posebne pogoje dela in obvez- 
nosti pri izvajanju zdravstvenega varstva živali (dežurstvo, 
stalno pripravljenost), zdravstveno varstvo živali v vojni ali 
naravnih in drugih nesrečah ter v izrednih razmerah. 

Z zakonom bo zagotovljena zašč ita živali in preprečeva- 
nje mučenja pri izvajanju zdravstvenega varstva živali. 

Nadzorstvo nad izvajanjem tega zakona in predpisov, 
izdanih na njegovi podlagi, bodo opravljali upravni organi, 
pristojni za veterinarsko inšpekcijo. Opredeljena bo 
stvarna pristojnost občinskih organov in republiškega 
upravnega organa, pristojnega za veterinarsko inšpekcijo. 
Nadzorstvo bodo praviloma izvajali občinski upravni 
organi, pristojni za veterinarsko inšpekcijo, republiški 
upravni organ pa bo na prvi stopnji opravljal le nadzorstvo 
v strokovno zahtevnejših zadevah. 

V zakonu bodo predlagane tudi kazenske sankcije za 
kršitve njegovih določb. 

Z uveljavitvijo tega zakona ne bodo nastale nove 
finančne obveznosti za proračune družbenopolitičnih 
skupnosti in ne za delavce v združenem delu. Sredstva za 
zdravstveno varstvo živali so dolžni zagotoviti posestniki 
živali in organizacije združenega dela s področja agroživil- 
stva. Prav tako zakon ne prinaša novih nalog državnim 
organom in tudi ne organizacijam združenega dela. Zakon 
daje nekatera nova pooblastila organom veterinarske inš- 
pekcije. 

V zakonu so v okviru možnosti poenostavljeni admini- 
strativni postopki in opravila. 

Osnutki novih podzakonskih predpisov bodo priprav- 
ljeni do predloga zakona o zdravstvenem varstvu živali. 

I. USTAVNA PODLAGA 
Ustavna podlaga za izdajo zakona o zdravstvenem varstvu 

živali je podana v: 
- 20. točki prvega odstavka 321. člena Ustave SR Slovenije, 

po kateri Skupščina SR Slovenije v okviru pravic in dolžnosti 
republike z zakonom ureja varstvo živali pred kužnimi bolez- 
nimi. Enotna načela sistema zdravstvenega varstva živali so 

osnovni pogoj za izvajanje predpisanih ukrepov in za uč inko- 
vito varstvo živali pred kužnimi boleznimi; 

- 15. točki 321. člena Ustave SR Slovenije, po kateri Sku- 
pščina SR Slovenije v okviru pravic in dolžnosti republike z 
zakonom ureja sistem zdravstvenega varstva, kot področje, ki' 
je skupnega pomena za delovne ljudi in občane. Zdravstveno 
varstvo živali je sestavni del te dejavnosti, ker so ukrepi za 
varstvo zdravja ljudi pred zoonozami (okužbami, ki se lahko 
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po naravni poti prenašajo z živali na ljudi) in okužbami ter 
zastrupitvami z živili živalskega izvora primarna preventiva v 
zdravstvenem varstvu; 

- 51. č lenu Ustave SR Slovenije, po katerem se z zakonom 
lahko določ i, da so posebnega družbenega interesa določene 
dejavnosti ali zadeve organizacij združenega dela, ki oprav- 
ljajo družbene dejavnosti, in uredi način uresničevanja poseb- 
nega družbenega interesa ter v skladu z njim način uresniče- 
vanja samoupravnih pravic delavcev. Tretji in četrti odstavek 
tega člena Ustave določata akte in nač in uresničevanja ter 
zagotavljanja posebnega družbenega interesa v dejavnostih 
posebnega družbenega interesa. 

Posamezni ukrepi, ki jih bo predvideval zakon, pa imajo 
izhodišče v določbah 104., 231., 240., 241., 299/2., 301. in 310 
člena Ustave SR Slovenije 

II. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA IZDAJO 
ZAKONA 

Zdravstveno varstvo živali bistveno vpliva na živinorejsko 
proizvodnjo in na zdravstveno varstvo ljudi. Na specifičen 
način posega tudi na področ je splošne ljudske obrambe in 
družbene samozaščite, varstva človekovega okolja in pro- 
meta. Načrtovanje v živinoreji, proizvodnji hrane in v zdrav- 
stvu ne more biti realno, če ni zagotovljeno ustrezno zdrav- 
stveno varstvo živali. Ta dejavnost skrbi za zdravstveno neo- 
porečnost živil živalskega izvora od hleva do oddaje živil 
potrošnikom. Neznatne napake ali nepravilnosti v organizaciji 
ali funkcioniranju te dejavnosti lahko povzročijo težke posle- 
dice ali celo katastrofe. 

Kakršnekoli slabosti ali napake na področju programiranja 
dela in organizacije zdravstvenega varstva živali, lahko prive- 
dejo ne samo do negativnih posledic v živinoreji in reji drugih 
živali, temveč  tudi do množičnih obolenj ljudi, ki so bili v stikih 
z obolelo živaljo ali z odpadki oziroma izločki od take živali, ali 
so uživali živila, proizvedena od okuženih živali. Preprečeva- 
nje in zatiranje zoonoz je lahko uspešno samo z dobro organi- 
ziranim preventivnim ravnanjem veterinarske službe. Iz tega 
sledi, da zdravstvenega varstva ljudi ni mogoče uresničevati 
samo z dejavnostmi in ukrepi v zdravstvenih organizacijah 
združenega dela, saj je organizirano zdravstveno varstvo 
živali nujen del preventivne službe za očuvanje zdravja člo- 
veka. 

Neenotnost, nepopolni programi zdravstvenega varstva 
živali, slaba organizacija, slaba opremljenost ali preskrblje- 
nost z zdravili in kakršnekoli druge pomanjkljivosti na tem 
področ ju lahko povzroč ijo tudi veliko gospodarsko škodo v 
živinoreji, v živilski industriji, pri divjadi, v ribogojništvu, pri 
rejcih drugih živali oziroma na področ ju turizma in izvoza. 
Možne posledice so predvsem. 

- pogini, zakoli v sili ali ubijanje več jega števila živali, kar 
lahko celo unič i določeno proizvodno dejavnost oziroma 
zavre nadaljnji razvoj živinoreje; 

- prekinitev obratovanja živinorejskih, živilskih in drugih 
obratov; 

- omejitev ali celo ustavitev izvoza živali, živalskih proiz- 
vodov in surovin; 

- omejitve oziroma zaviranje mednarodnega prometa in 
razvoja turizma zaradi nevarnosti zastrupitve z živili žival- 
skega izvora; 

- ne morejo se zagotoviti ustrezni pogoji za usposabljanje 
prebivalstva in organizacij združenega dela za obrambo in 
zaščito ter udeležbo v obrambi države ter uč inkovita zašč ita 
živali, krmil, vode in živil živalskega izvora v primeru uporabe 
jedrskih, bioloških in kemičnih sredstev v vojni; 

- stalna nevarnost za zdravje in počutje prebivalstva v zvezi 
z onesnaževanjem in okužfevanjem okolja. 

Zato razvoj te dejavnosti ne sme biti slučajen, niti odvisen 
samo od iniciative veterinarskih delavcev ali posameznih upo- 
rabnikov, temveč mora zanj skrbeti celotna družbena skup- 
nost. Zato tudi obstoječ i zakon o veterinarski službi v SRS 
opredeljuje to službo kot družbeno službo, večina dejavnosti 
v zdravstvenem varstvu živali pa je tudi na podlagi drugih 
zakonov opredeljena kot dejavnost posebnega družbenega 
pomena. 

Zdravstveno varstvo živali v veljavni zakonodaji ni povsem 
celovito urejeno, zato bomo podali oceno stanja v zvezi z 
normativno ureditvijo, stanjem zdravstvenega varstva živali 

glede na sedanjo organiziranost in izvajanje nalog veterinar- 
ske službe ter ugotovili razloge, ki narekujejo izdajo zakona o 
zdravstvenem varstvu živali. 

1. Normativna ureditev zdravstvenega varstva 
živali 

V SR Sloveniji nimamo zakona, ki bi celovito urejal zdrav- 
stveno varstvo živali, delno to področje urejajo naslednji repu- 
bliški predpisi: 

- zakon o varstvu živali pred kužnimi boleznimi (Uradni list 
SRS, št. 18/77 in 2/78) in izvršilni predpisi, izdani na njegovi 
podlagi; 

- zakon o veterinarski službi v SR Sloveniji (Uradni list 
SRS, št. 14/65), ki se po določbi 71. člena zakona o varstvu 
živali pred kužnimi boleznimi uporablja, dokler ne bo izdan 
ustrezen nov predpis; 

- zakon o varstvu prebivalstva pred nalezljivimi boleznimi 
(Uradni list SRS, št. 7/77), ki v 9. členu določa, da izvajajo 
program za varstvo prebivalstva pred nalezljivimi boleznimi 
zdravstvene in-veterinarske organizacije; 

- zakon o ukrepih v živinoreji (Uradni list SRS, št. 17/78). 
Nekatere naloge veterinarskim organom in organizacijam 

ter posestnikom živali v zvezi z zdravstvenim varstvom živali 
pa so določene v naslednjih zveznih predpisih: 

- zakon o varstvu živali pred kužnimi boleznimi, ki ogro- 
žajo vso državo (Uradni list SFRJ, št. 43/76); 

- zakon o varstvu prebivalstva pred nalezljivimi boleznimi, 
ki ogrožajo vso državo (Uradni list SFRJ, št. 58/78); 

- zakon o dajanju zdravil v promet (Uradni list SFRJ, št.9/ 
81). 

Ocena sedanje normativne ureditve zdravstvenega varstva 
živali nam kaže, da je področ je, ki se nanaša na nekatere 
ukrepe za preprečevanje in zatiranje kužnih bolezni in ukrepe 
za varstvo prebivalstva pred zoonozami dobro urejeno, ven- 
dar pa niso popolno urejena vsa razmerja oziroma vprašanja, 
novejša problematika in dognanja na tem področ ju nareku- 
jejo revizijo zveznih in republiških predpisov, ki urejajo to 
področ je. Z zakonom so bile družbenopolitične skupnosti, 
veterinarske in druge organizacije ter posamezniki zadolženi, 
da za varstvo pred kužnimi boleznimi organizirajo ustrezne 
službe, da neposredno ukrepajo in zagotovijo materialna 
sredstva za preprečevanje, zatiranje in izkoreninjanje kužnih 
bolezni. Veterinarskim organizacijam je bilo naloženo, da 
morajo organizirati nepretrgano veterinarsko dejavnost in 
ustrezno varstvo živali in prebivalstva pred kužnimi boleznimi. 
Vendar pa ni predpisa, ki bi zagotovil veterinarsko dejavnost 
vsem posestnikom živali, ob enakih pogojih za vse uporab- 
nike, zagotovil kontinuirano zdravstveno varstvo živali in 
opredelil oblike družbenega vpliva in uresničevanje poseb- 
nega družbenega interesa. 

Veljavni zakon o veterinarski službi, ki ureja organizacijo 
veterinarske službe, ni usklajen s sistemskimi predpisi, ki 
urejajo organizacijo in družbenoekonomske odnose. Skoraj 
20 let stari zakon o veterinarski službi v SR Sloveniji razum- 
ljivo ne ureja družbenoekonomskih odnosov na novih podla- 
gah oziroma samoupravne organiziranosti, četudi je v veteri- 
narskih organizacijah prišlo do bistvenih premikov na tem 
področ ju. Zato je veljavni zakon postal pretesen okvir za 
hitrejše podružbljanje te dejavnosti in za urejanje družbeno- 
ekonomskih odnosov in za samoupravno organiziranje upo- 
rabnikov in izvajalcev veterinarskih storitev, ki jih opredelju- 
jejo ustava SR Slovenije, zakon o združenem delu, zakon o 
skupnih osnovah svobodne menjave dela in predpisi o 
sistemu družbenega planiranja. To je ponekod povzročilo tudi 
stagnacijo v razvoju zdravstvenega varstva živali. 

Normativna ureditev zdravstvenega varstva živali v SR Slo- 
veniji ne ustreza zlasti v naslednjem: 

- ni v celoti urejeno varstvo živali pred kužnimi boleznimi; 
- ni zakona, ki bi celovito opredeljeval to dejavnost, urejal 

njeno organiziranost, družbenoekonomske odnose, druž- 
beno planiranje na področ ju zdravstvenega varstva živali in 
način uresničevanja in uveljavljanja posebnega družbenega 
interesa; 

- niso celovito urejene osnove za delovanje veterinarske 
službe v vojni, ob naravnih in drugih nesrečah in izrednih 
razmerah; 

- ni urejena problematika preskrbe posestnikov živali in 
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veterinarskih organizacij z zdravili in drugimi veterinarskimi 
potrebščinami, zalog zdravil ter sanitetnega materiala v 
rednih in izrednih razmerah, ob naravnih in drugih nesrečah 
ter v vojni; 

- ni v celoti urejeno varstvo okolja in sistematična radiacij- 
sko higienska kontrola krmil, živalskih surovin in proizvodov; 

- ni zagotovljena stalna in neprekinjena veterinarska 
služba za opravljanje zadev posebnega družbenega pomena; 

- ni zakonske osnove za ureditev dežurstva in stalne pri- 
pravljenosti kot poseben in izjemen pogoj delavcev v veteri- 
narskih organizacijah (tretja alinea prvega odstavka 79. člena 
zakona o delovnih razmerjih - Uradni list SRS, št. 24/83) za 
zagotovitev pravočasnega ukrepanja na področju zdravstve- 
nega varstva živali; 

- niso v celoti urejeni posebni pogoji ter pravice in obvez- 
nosti veterinarskih delavcev pri izvajanju zdravstvenega var- 
stva živali; 

- ni v celoti urejeno inšpekcijsko nadzorstvo na področ ju 
zdravstvenega varstva živali; 

- niso postavljeni osnovni kriteriji v zvezi s pripravništvom, 
strokovnimi izpiti in specializacijo na področ ju celotne dejav- 
nosti zdravstvenega varstva živali, čeprav so s podzakonskimi 
predpisi sicer določeni pogoji za strokovne kadre in kvalifika- 
cije pooblaščenih veterinarskih organizacij; 

- ni v celoti urejena in zagotovljena zašč ita živali in pre- 
prečevanje mučenja živali pri izvajanju zdravstvenega varstva 
živali; 

- z obstoječ imi predpisi niso predpisane ustrezne kazen- 
ske sankcije za preprečevanje mazaštva, za opravljanje veteri- 
narske prakse z osebnim delom kot poklic in za primere, ko 
veterinarska OZD ali veterinarski delavec ne zagotovi zdrav- 
stvenega varstva živali ali deluje v nasprotju s predpisi ter 
kazenske sankcije za preprečevanje mučenja živali pri izvaja- 
nju zdravstvenega varstva živali. 

Upravni organi veterinarske inšpekcije opravljajo nadzor- 
stvo nad izvajanjem naslednjih zakonov in na njihovi podlagi 
izdanih predpisov: 

- zakon o varstvu živali pred kužnimi boleznimi, ki ogro- 
žajo vso državo (Uradni list SFRJ, št. 43/76); 

- zakon o varstvu živali pred kužnimi boleznimi (Uradni list 
SRS, št. 18/77 in 2/78); 

- zakon o varstvu prebivalstva pred nalezljivimi boleznimi, 
ki ogrožajo vso državo (Uradni list SFRJ, št. 58/78) glede 
preprečevanja in zatiranja zoonoz; 

- zakon o varstvu prebivalstva pred nalezljivimi boleznimi 
(Uradni list SRS, št. 7/77) - glede izvajanja programa za 
varstvo prebivalstva pred zoonozami; 

- zakon o ukrepih v živinoreji (Uradni list SRS, št. 17/78) - 
nadzor nad izvajanjem 8., 10., 11., 15., 16. in 30. člena tega 
zakona; 

- zakon o zdravstvenem nadzorstvu živil (Uradni list SRS, 
št. 17/75) - zdravstveni nadzor nad živili živalskega izvora; 

- zakon o proizvodnji in prometu mamil (Uradni list SFRJ, 
št. 55/78) glede kontrole prometa mamil na debelo, prometa 
mamil na drobno in rabe mamil v učne in znanstveno razisko- 
valne namene v veterini; 

- zakon o dajanju zdravil v promet (Uradni list SFRJ, št. 9/ 
81) - nadzorstvo nad prometom zdravil, ki se uporabljajo v 
veterini, izvzemši uvoz teh zdravil; 

- zakon o prometu strupov (Uradni list SFRJ, št. 43/82) - 
glede nadzorstva veterinarskih organizacij, ki se ukvarjajo s 
prometom strupov in veterinarskih organizacij, ki strupe upo- 
rabljajo; 

- zakon o ravnanju z odpadki (Uradni list SRS, št. 8/78) - 
glede ravnanja z živalskimi odpadki. 

Posamezni zakoni so zadolžili organe, ki so pristojni za 
veterinarsko inšpekcijo oziroma pristojne organe v republiki 
za izvajanje nadzorstva. Nimamo pa predpisa, ki bi razmejil 
pristojnosti inšpekcijskih organov na občinski in republiški 
ravni. Hkrati bo treba urediti inšpekcijsko nadzorstvo nad 
izvajalcem nalog, ki jih bo prinesla nova zvezna zakonodaja in 
urediti inšpekcijsko nadzorstvo na področju zdravstvenega 
varstva živali v celoti. Nesmiselno bi bilo, da se veterinarska 
inšpekcija omeji samo na 60 bolezni, nemočna pa je glede 
ostalih bolezni (četudi se več kot 100 bolezni prenaša na 
ljudi). Za delo veterinarske inšpekcije nimamo posebnega 
predpisa. Namen tega zakona je, da to uredi. 

2. Stanje zdravstvenega varstva živali 
Analiza in ocena stanja zdravstvenega varstva živali zajema 

naslednje: 
- organiziranost veterinarske službe 
- izvajanje nalog veterinarske službe in sedanje zdrav- 

stveno stanje 
- ureditev družbenoekonomskih odnosov v veterinarskih 

organizacijah 
- uresničevanje posebnega družbenega interesa 
- ocene zdravstvenega varstva živali. 

2.1 Organiziranost veterinarske službe 
Osnova sedanje organiziranosti dejavnosti zdravstvenega 

varstva živali je bila podana leta 1959 z zakonom o veterinar- 
ski službi v SR Sloveniji (Uradni list LRS, št. 6/59 in SRS št. 
14/65). T^daj se je strokovno-operativna služba (epizootiolo- 
gija, veterinarska preventiva in kurativa ter reprodukcija 
domačih živali) organizirala v veterinarskih zavodih (obč in- 
ska oziroma medobčinska veterinarska postaja, veterinarska 
bolnica, obratna veterinarska ambujanta, veterinarski zavod 
in živinorejsko-veterinarski zavodi). Že takrat je bilo jasno, da 
bo lahko samo dobro organizirana in opremljena veterinar- 
ska služba kos številnim problemom, ki so takrat zavirali 
vsak razvoj živinoreje in reje ostalih živali, ogrožali zdravje 
ljudi in onemogočali izvoz živali in živalskih proizvodov. 

V obdobju 1959-1975 so zdravstveno varstvo živali v Slo- 
veniji izvajale male veterinarske organizacije (veterinarske 
postaje in ambulante z 2 - 10 delavci), ki so s svojo dejav- 
nostjo pokrivale ves čas celotno območje republike in vse 
vrste živinorejske proizvodnje in reje drugih živali. Majhne in 
razdrobljene veterinarske organizacije niso mogle izvajati 
celovitega zdravstvenega varstva živali in niso mogle biti 
nosilec razvoja zdravstvenega varstva živali. 

Razdobljenost veterinarskih postaj v posameznih regijah je 
privedla do negativnih posledic in sicer do: 

- slabe opremljenosti veterinarskih organizacij; 
- neustrezne kadrovske zasedbe, kar je imelo za posle- 

dico, da ni bilo mogoče zagotoviti celovitega zdravstvenega 
varstva živali; 

- neracionalnega izkoriščanja specialističnih kadrov, 
veterinarskih objektov opreme in sredstev; 

- neustreznega in neracionalnega organiziranja nepretr- 
gane veterinarske dejavnosti; 

- parcialnega obravnavanja in programiranja zdravstve- 
nega varstva živali, kar je v posamezih regijah in področ jih 
privedlo do stagnacije v razvoju posameznih dejavnosti, npr. 
diagnostike, zdravstvenega varstva posameznih vrst živali 
ipd. 

Praksa je dokazala, da male veterinarske organizacije ne 
morejo zagotoviti celovitega osnovnega zdravstvenega var- 
stva živali, ne morejo razvijati te dejavnosti in da delavci v 
malih organizacijah združenega dela (s 5 - 15 delavci) ne 
morejo uresničevati m razvijati samoupravljanja. 

Zaradi vsega navedenega so veterinarski delavci takoj po 
sprejemu ustave SRS in zakona o združenem delu organizi- 
rali večje veterinarske organizacije združenega dela, v kate- 
rih so boljše organizirali veterinarsko dejavnost, izvedli deli- 
tev dela, racionalnejše uporabili objekte, opremo in kadre. 
Desetletne izkušnje kažejo, da za izvajanje celovitega zdrav- 
stvenega varstva živali potrebujemo močne in dobro oprem- 
ljene veterinarske zavode, ki bodo razvojno povezani s proiz- 
vodnimi organizacijami združenega dela s področja agroži- 
vilstva. Take veterinarske organizacije združenega dela bi 
postale nosilke dejavnosti zdravstvenega varstva živali in 
napredka živinoreje v posameznih regijah in republiki. 

Zdravstveno varstvo živali v SR Sloveniji izvaja na dan 31. 
12. 1983 836 veterinarskih delavcev, organiziranih v: 

- 20 veterinarskih organizacijah združenega dela (veteri- 
narski zavodi, veterinarske postaje: 546 delavcev); 

- 14 obratnih veterinarskih ambulantah (107 delavcev); 
- 3 živinorejsko-veterinarskih oziroma kmetijskih zavodih 

(28 delavcev); 
- 1 visokošolski organizaciji združenega dela za veteri- 

narstvo (155 delavcev). 
Veterinarske organizacije združenega dela (veterinarski 

zavodi, postaje) zagotavljajo osnovno zdravstveno varstvo 
vseh živali, in varstvo prebivalstva pred zoonozami, diagno- 

14 priloga poročevalca 



stično dejavnostjo in preskrbo z zdravili in sanitetnim mate- 
rialom. Te organizacije imajo organizirane delovne enote v 
vseh občinah in tako zagotavljajo zdravstveno varstvo živali 
na celotnem območju SR Slovenije in zagotavljajo pravico 
do zdravstvenega varstva živali vsakemu posestniku živali. 
Delavci veterinarskih zavodov so neposredno vključeni v 
delo na področ ju živinoreje in reje drugih živali, proizvodnje 
hrane in primarne preventive v zdravstvu, vendar pa so pri 
svojem delu samostojni in imajo po obstoječ ih predpisih tudi 
določena javna pooblastila, ki jim omogočajo takojšnje ukre- 
panje. 

Veterinarske organizacije združenega dela opravljajo tudi 
posamezna strokovna dela za veterinarsko inšpekcijo in 
sicer strokovno delo kot npr. analize oziroma superanalize 
živil živalskega izvora, ugotavljanje kužne bolezni ali vzroka 
pogina, diagnostične in druge preiskave, veterinarsko sani- 
tarne prdglede živali, živalskih surovin in proizvodov in krmil. 
Vse navedene strokovne operativne naloge so izločene iz 
strukture občinske in republiške uprave in so organizirane v 
veterinarskih organizacijah združenega dela, ki te strokovne 
naloge opravljajo in imajo tehnične in druge možnosti za 
opravljanje teh strokovnih nalog ter imajo tudi določena 
javna pooblastila. 

Občinske veterinarske inšpekcije in Republiška veterinar- 
ska uprava so izvajale stalni nadzor nad delom pooblaščenih 
veterinarskih organizacij združenega dela in njihove ugotovi- 
tve' kažejo, da je v več ini primerov opravljanje teh nalog 
zadovoljivo, pravočasno, uč inkovito in uspešno. 

V posameznih regijah so veterinarske organizacije združe- 
nega dela še vedno razdrobljene (5-6 veterinarskih postaj s 
skupno 38 delavcev), kjer ugotavljamo negativne posledice, 
ki smo jih že navedli in stagnacijo v razvoju veterinarske 
dejavnosti in živinoreji. 

Oddelki za zdravstveno varstvo živali osemenjevalnih sre- 
dišč živinorejsko-veterinarskih in kmetijskih zavodov, ki 
imajo zelo odgovorno nalogo v zvezi z zagotovitvijo zdravja 
in sposobnosti za razmnoževanje plemenjakov in zagotovi- 
tvijo zdravstvene neoporečnosti živalskega semena, so doka- 
zali nujnost svojega obstoja. Kakršnekoli slabosti v delovanju 
te veterinarske dejavnosti se namreč zelo hitro negativno 
odražajo v zdravju in reprodukciji domačih živali celotne 
republike. 

Obratne veterinarske ambulante, ki so se organizirale v 
industrijski reji družbene proizvodnje, imajo večinoma vsaka 
2 do 4 diplomirane veterinarje in opravljajo samo nekatere 
naloge osnovnega zdravstvenega varstva živali, večinoma 
samo za eno vrsto živali (npr. na farmi perutnine, prašičev 
ipd.). Obratna veterinarska ambulanta je dokazala nujnost 
svojega obstoja v industrijski reji družbene proizvodnje, ven- 
dar pa odpraviti nekatere slabosti in pomanjkljivosti, kot 
npr.: 

- odpraviti pojave zmanjšanja odgovornosti posameznih 
obratnih veterinarskih ambulant in zanemarjanje širših druž- 
benih interesov v korist ožjih podjetniških interesov; 
- urediti način uresničevanja posebnega družbenega in- 

teresa; 
- odpraviti izoliranost delovanja obratnih veterinarskih 

ambulant in slabo povezavo s celotno veterinarsko službo, 
kar zmanjšuje uč inkovitost in razvoj dejavnosti v celoti. 

V praksi ni zaživela organizacijska oblika veterinarske bol- 
nice, ki jo predpisuje zakon, ki naj bi bila več ji veterinarski 
zavod za zdravljenje bolnih živali ter za diagnosticiranje 
živalskih bolezni za študijske in znanstvene namene. Prvotna 
veterinarska bolnica je namreč organizirana kot Veterinarski 
zavod Slovenije, ki ga je ustanovil Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije, pozneje pa je to vlogo osrednje pedagoške, diag- 
nostične in raziskovalne veterinarske organizacije v Sloveniji 
prevzela visokošolska temeljna organizacija za veterinarstvo 
Biotehnične fakultete v Ljubljani. S tem je bilo odpravljeno 
podvajanje, zagotovljeno racionalno organiziranje in izvaja- 
nje dejavnosti republiške veterinarske organizacije, katere 
naloga je specialistična veterinarska dejavnost, diagnostika, 
ki se zaradi racionalnosti opravlja za območje vse republike, 
raziskovalna dejavnost in izobraževalna dejavnost. 

Četudi ugotavljamo, da je obstoječa organizacija veterinar- 
ske službe več inoma zadovoljivo izvajala vsa pooblastila in 
zadolžitve z izjemo nekaterih omenjenih negativnih pojavov, 
pa ocenjujemo, da bi lahko v prihodnosti kakršnakoli raz- 

drobljenost v organiziranju in neenotnosti v ukrepih zavirala 
uč inkovitost zdravstvenega varstva živali. 

Vse organizacijske oblike veterinarske dejavnosti (veteri- 
narske zavode, obratne veterinarske ambulante, lekarne, živi- 
norejsko oziroma kmetijsko veterinarske zavode in fakulteto) 
je treba še bolj funkcionalno in organizacijsko povezati na 
podlagi samoupravnih sporazumov o skupnih osnovah 
razvoja, ugotovitve medsebojne odvisnosti in skupne odgo- 
vornosti za razvoj zdravstvenega varstva živali. 

2.2. Izvajanje nalog veterinarske službe in sedanje 
zdravstveno stanje 

Z zakonom o veterinarski službi v SR Sloveniji (Uradni list 
LRS, št. 6/59 in SRS št. 14/65) je veterinarska služba kot 
družbena služba zadolžena za opravljanje naslednjih nalog: 

- zdravstveno varstvo živali; 
- preprečevanje prenašanja živalskih bolezni na ljudi; 
- sodelovanje pri pospeševanju živinoreje. 
Veterinarska služba je v preteklem obdobju izvajala kratko- „ 

ročne in dolgoročne programe preprečevanja zatiranja in 
izkoreninjenja nekaterih kužnih bolezni. Nekatere klasične 
živalske kužne bolezni je izkoreninila, nekatere druge pa zelo 
omejila. Zaradi tega je možna pri nas proizvodnja v aglome- 
racijah oziroma industrijska reja. Ugodna zdravstvena situa- 
cija je omogočila tudi nemoten izvoz živali in živalskih proiz- 
vodov. Vsakemu posestniku živali je bil zagotovljen predpi- 
sani najmanjši obseg in pravica do zdravstvenega varstva 
živali, kar ni bila lahka naloga, saj se zdravstveno varstvo 
živali pretežno opravlja v hlevih posestnikov živali, v zelo 
majhnem obsegu pa v ambulantah in bolnicah. 

Tudi glede učinkovitosti odkrivanja vzrokov bolezni 
domačih živali, razvoja veterinarske diagnostike, znanstveno- 
raziskovalnega dela in prenosa znanja in raziskovalnih 
dosežkov v prakso, so bili v več ini obč in doseženi pomembni 
pozitivni rezultati. Odgovorne in konkretne naloge pri tem so 
imele visokošolska organizacija združenega dela za veteri- 
narstvo in regionalni veterinarski diagnostični zavodi. 

V nekaterih občinah so skrbeli predvsem za zagotovitev 
hitre pomoč i živinorejcem v primeru bolezni in poškodbe 
živali, skrb za razvoj diagnostične in raziskovalne dejavnosti 
ter za primarno preventivo v zdravstvu pa so ponekod pre- 
puščali veterinarski organizaciji in družbenopolitični skup- 
nosti na območju sedeža veterinarske diagnostične organi- 
zacije. Necelovito obravnavanje problematike zdravstvenega 
varstva živali je v nekaterih območjih privedlo do stagnacije v 
razvoju diagnostične in raziskovalne dejavnosti. 

Pomembna naloga veterinarskih organizacij je širjenje kul- 
ture iz zdravstvenega varstva živali, saj uč inkovitost veteri- 
narskih programov ni odvisna le od veterinarskih delavcev, 
marveč v veliki meri tudi od delavcev v kmetijstvu in živilstvu 
ter od posestnikov in rejcev živali. Tudi na tem področ ju so 
veterinarske organizacije opravile pomembno nalogo, ki je 
bila naložena z zakonom. 

Veterinarska služba je v preteklem obdobju pri živalih izko- 
reninila nekatere zoonoze, ki so zelo ogrožale zdravje ljudi, 
(npr. smrkavost, urbano steklino, brucelozo goved in ovac), 
nekatere druge pa zelo omejila (npr. vranični prisad, tuber- 
kulozo, leptospirozo, nekatere parazitarne zoonoze idr.). Z 
dejavnostjo na področ ju higiene živil živalskega izvora je 
stalno preprečevala prenos živalskih kužnih in drugih 
bolezni z živali na ljudi ter zastrupitve z živili živalskega 
izvora. Z uspešnim sodelovanjem veterinarske in zdravstvene 
službe je bilo zagotovljeno izvajanje programov za varstvo 
prebivalstva pred zoonozami in ustrezno varstvo zdravja pre- 
bivalstva. 

Zdravstveno varstvo živali je eden pomembnih pogojev za 
zagotovitev nemotenega razvoja živinoreje. Na področju 
reprodukcije so ugotovljeni pozitivni rezultati in sicer najprej 
na področ ju zatiranja močno razširjenih spolnih bolezni (npr. 
trihomoniaze je bilo ponekod 42%), izkoreninjanje teh 
bolezni in uvedbe osemenjevanja. Danes je veterinarska 
služba v SR Sloveniji zajela v osemenjevanje več kot 80% 
govejih plemenic in je s takšno organiziranostjo v vrhu v 
Jugoslaviji in v Evropi. Osemenjevalni centri so sodobno 
urejeni in stalno spremljajo razvoj tehnologije in znanosti na 
tem področju. 

Na celotnem področju pa so potrebni nadaljnji premiki v 
smeri uč inkovitega varstva prebivalstva in v smeri formiranja 
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odpornih, zdravih in visoko produktivnih čred. Predvsem 
moramo zagotoviti: :-;.v 

- kontinuirano in kompleksno zdravstveno preventivo v 
vseh fazah dela intenziviranja proizvodnje; 

- osetmenjevanje goved v hlevih posestnikov živali; 
- sistematično in plansko delo na preventivi in zatiranje 

plodnostnih motenj nekaterih parazitarnih bolezni in bolezni 
vimena, še posebej pa presnovnih in deficitarnih bolezni ter 
različnih intoksikacij; 

- nadaljnji razvoj in posodobitev diagnostike; 
- nadaljnji razvoj sodelovanja veterinarskih in agroživil- 

skih organizacij združenega dela in 
- nadaljnje sodelovanje med veterinarstvom in zdrav- 

stvom, s skupnim analiziranjem epidemiološke situacije, 
skupnim programiranjem in koordinacijo akcij, ukrepov ter 
znanstveno raziskovalnega dela na področ ju primarne pre- 
ventive v zdravstvu. 

2.3. Družbeno ekonomski odnosi v veterinarskih 
organizacijah 

Veterinarske organizaicje združenega dela morajo zagoto- 
viti trajno opravljanje veterinarske dejavnsti, ker je ta dejav- 
nost nujna za zadovoljevanje potreb posestnikov živali in 
drugih uporabnikov veterinarskih storitev. V veterinarskih 
organizacijah združenega dela delovanje tržnih zakonitosti 
ni edina podlaga za usklajevanje dela in potreb in za vredno- 
tenje delovnih uspehov. Veterinarski delavci neposredno ne 
ustvarjajo nove vrednosti, ampak s svojim delom prispevajo 
k ustvarjanju nove vrednosti v materialni proizvodnji. Zato 
pridobivanje dohodka oziroma vrednotenje dela veterinar- 
skih OZD poteka večinoma v svobodni menjavi dela. Vendar 
pa ugotavljamo nekatere slabosti, ki so rezultati neurejenih 
družbenoekonomskih odnosov kot npr.: 

- zdravstveno varstvo živali ni bilo vključeno v plane v 
živinoreji, proizvodnji hrane in v zdravstvu in ni bilo oprede- 
ljeno že v dogovoru o temeljih plana družbenopolitične 
skupnosti; 

- v majhnih veterinarskih organizacijah združenega dela 
še ni zaživela svobodna menjava dela, ker ni zaživelo planira- 
nje kot temelj urejanja družbenoekonomskih odnosov; 

- svobodna menjava dela poteka večinoma z neposre- 
dnim zaračunavanjem storitev, v zelo majhnem obsegu pa s 
samoupravnimi sporazumi, ki jih samostojno in svobodno 
sklenejo subjekti menjave veterinarskih storitev. V bodoče 
naj bi se oblikovala sredstva in obseg sredstev za izpolnjeva- 
nje obveznosti na področ ju zdravstvenega varstva živali pre- 
težno s samoupravnim sporazumom z uporabniki, neposre- 
dno zaračunavanje storitev naj se zadrži le za neorganizirane 
rejce živali'in občane, nezavarovane živali ipd. Vse veterinar- 
ske storitve pa morajo temeljiti na objektiviziranih osnovah 
in merilih samoupravno dogovorjenega plač ila; 

—' materialni položaj in s tem prihodek veterinarskih orga- 
nizacij združenega dela še ni določen odvisno od prispevka, 
ki ga s svojim delom daje veterinarska organizacija združe- 
nega dela k ustvarjanju nove vrednosti v materialni proizvod- 
nji, k povečanju produktivnosti skupnega družbenega dela in 
k razvoju družbe kot celote, npr. v zvezi z uspešnim izvaja- 
njem preventive in zmanjševanja bolezni v regiji, republiki. 

Sedanji nač in pridobivanja sredstev zagotavlja le sprotno 
delovanje veterinarskih organizacij združenega dela, ne 
omogoča pa reprodukcije, nabavo opreme, investicije, 
ustrezno dolgoročno politiko itd.; 

- osnovna usmeritev sodobnega zdravstvenega varstva 
živali je preventiva - preprečevanje bolezni. Četudi smo z 
analizo pridobivanja prihodka v veterinarskih organizacijah 
ugotovili, da predstavlja zdravljenje bolnih in poškodovanih 
živali (kurativa) le še 25% dejavnost, pa je vseeno treba v 
novem zakonu uveljaviti sistem, po katerem materialni polo- 
žaj teh organizacij ne bo preveč odvisen od bolnih živali; 

- izvršitev določenih nalog na področ ju zdravstvenega 
varstva živali je nujna za družbeno reprodukcijo. Kljub temu 
pa trenutno nimamo zakonske osnove za ukrepanje in za 
izvršitev teh nalog v primeru, ko po samoupravni poti ni bilo 
mogoče zagotoviti sredstev in drugih pogojev; 

- vzporedno s planiranjem v proizvodnji in v zdravstvu ni 
dolgoročno zagotovljena tudi preskrba z zdravili, inštrumen- 
tarijami, laboratorijsko opremo in laboratorijskim materia- 

lom, kar že povzroča težave v izvajanju preventive in drugih 
ukrepov. 

2.4. Uresničevanje posebnega družbenega interesa 
Zdravstveno varstvo živali je nenadomestljiv pogoj za živ- 

ljenje in delo občanov, drugih delovnih ljudi in delovnih 
organizacij. Zato je že zakon o veterinarski službi v SR Slove- 
niji (Uradni list SRS, št. 14/65) celotno veterinarsko službo 
opredelil kot družbeno, javno službo. Zakon o varstvu živali 
pred kužnimi boleznimi (Uradni list SRS, št. 18/77 in 2/78), ter 
zakon o ukrepih v živinoreji (Uradni list SRS, št. 17/78) sta 
skladno z 51. členom ustave določ ila, da so naslednje dejav- 
nosti zdravstvenega varstva živali posebnega družbenega 
pomerfa: 

- veterinarsko-sanitarni ukrepi za preprečevanje, ugotav- 
ljanje, zatiranje in izkoreninjenje kužnih bolezni; 

- ukrepi za varstvo zdravja ljudi pred zoonozami (okuž- 
bami, ki se lahko po naravni poti prenašajo z živali na ljudi) 
in okužbami z živili živalskega izvora; 

- drugi samozaščitni ukrepi za varstvo zdravja ljudi, za 
varstvo človekovega okolja in za zagotavljanje priprav za 
splošni ljudski odpor; 

- reprodukcija domačih živali. 
Iz navedenega izhaja, da je 75% dejavnosti veterinarske 

službe že opredeljenih kot dejavnosti posebnega družbe- 
nega pomena. 

S tem v zvezi so v občinah že zagotovljeni nekateri nač ini 
uresničevanja posebnega družbenega interesa, kot npr.; 

- določeni so posebni pogoji za opravljanje te dejavnosti; 
- v delavskem svetu veterinarskih organizacij združenega 

dela soodločajo delegati uporabnikov v vseh zadevah poseb- 
nega družbenega pomena. 

Vendar pa način uresničevanja družbenega interesa in 
razmerja občinske skupščine nasproti veterinarskim organi- 
zacijam združenega dela, ki opravljajo zadeve posebnega 
družbenega pomena, še niso urejena z zakonom. Poleg tega 
nekatere zadeve zdravstvenega varstva živali, ki so po ustav- 
nih kriterijih tudi posebnega družbenega pomena, še niso z 
zakonom opredeljene kot dejavnost posebnega družbenega 
pomena. 

2.5. Ocene zdravstvenega varstva živali 
SFRJ je članica Mednarodnega urada za živalske kužne 

bolezni (OIE) v Parizu in Evropske komisije za boj proti sli- 
navki in parkljevki FAO. Naša država ima sklenjene veterinar- 
sko-sanitarne konvencije in sporazume s 15 državami, 
posebne aranžmaje pa z veterinarskimi službami v Združenih 
državah Amerike, Švici, Angliji, Nizozemski in Avstraliji. Na 
podlagi teh konvencij in sporazumov opravlja nadzor nad 
delom veterinarske službe v SR Slkoveniji ne samo zvezna 
veterinarska inšpekcija, temveč tudi veterinarske inšpekcije 
držav uvoznic. Ta nadzor se ne nanaša samo na delo veteri- 
narske službe v živilskih obratih, temveč tudi na preventivo, 
epizootiološko situacijo, metode dela in delo v diagnostičnih 
laboratorijih ipd. 

Na podlagi ocen zvezne veterinarske inšpekcije, inšpekcij 
Evropske gospodarske skupnosti, Združenih držav Amerike, 
Zvezne republike Nemčije in drugih držav sklepamo, da je 
veterinarska služba SR Slovenije zadovoljivo realizirala 
stroge pogoje in norme ter izvajala veterinarsko sanitarne 
ukrepe, ki so potrebni za zašč ito ljudi, živali in okolja ter da 
je s trenutno organiziranostjo in delom zagotavljala nemoten 
izvoz, tranzit in uvoz živali in živalskih surovin in proizvodov. 

Na podlagi navedenega ocenjujemo, da je operativna vete- 
rinarska služba v preteklih letih uč inkovito in racionalno 
organizirala in neposredno izvajala zdravstveno varstvo 
živali, rezultat take dejavnosti pa je ugodna epizootiološka in 
splošno zdravstvena situacija. Ocenjujemo, da imamo v 30 
letih od ustanovitve prvih veterinarskih organizacij do danes 
v SR Sloveniji dobbo, racionalno in uč inkovito veterinarsko 
službo in da je potekal razvoj zdravstvenega varstva živali 
več inoma skladno z razvojem živinoreje in zdravstva ter dru- 
gih dejavnosti. 

3. RAZLOGI ZA IZDAJO ZAKONA 
Iz analize in ocene normativne ureditve izhaja, da varstvo 

živali ni v celoti urejeno. Tudi iz ocene stanja zdravstvenega 
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varstva živali izhaja, da so potrebni na tem področ ju nadaljnji 
premiki v smeri uč inkovitega varstva prebivalstva in v smeri 
formiranja odpornih, zdravih in visoko produktivnih živali. 

V sodobnem svetu, v katerem vedno bolj prevladuje indu- 
strializacija na vseh delovnih področjih (tudi v proizvodnji 
hrane), pa se pojavljajo nove nevarnosti za zdravje živali in 
ljudi. Koncentracija živali pospešuje širjenje latentnih infekcij, 
kar povzroča povečanje števila kliconoscev salmonel, entero- 
toksičnih stafilokokov, listerij, leptospir in raznih virusov ipd. 
Z visoko produktivnimi živalmi, ki jih redimo na usmerjenih 
kmetijah in na farmah, smo dobili tudi nove zdravstvene 
probleme (vzrejne, presnovne, deficitarne bolezni, bolezni 
vimena, težave v reprodukciji ipd.). 

V sodobni industrijski, rastlinski in živinorejski proizvodnji 
uporabljamo številna kemična in zaščitna sredstva ter zdra- 
vila, ki z ene strani omogočajo izjemno ekonomičnost pro- 
izvodnje hrane, z druge pa ostanki teh sredstev v hrani poten- 
cialno ogrožajo zdravje ljudi in lahko povzročijo zelo težka 
obolenja ljudi. Surovine in živila so tako vedno bolj kontamini- 
rani tudi s škodljivimi snovmi (težke kovine, pesticidi, zdravila, 
radioaktivne snovi ipd.), ki so rezultat onesnaževanja okolja iz 
raznih virov sodobne civilizacije. Samo dobra služba zdrav- 
stvenega varstva živali z dobro opremljenimi diagnostičnimi 
laboratoriji bo lahko zagotovila pravočasno izvajanje preven- 
tivnih ukrepov. 

Tudi razvoj turizma zahteva dobro službo zdravstvenega 
varstva živali, ki bo pravočasno odrastnjevala potencialne 
nevarnosti (epidemije, zastrupitve s hrano živalskega izvora 
ipd.). S tem v zvezi je ozko povezano tudi vprašanje nadalj- 
njega izvoza živali in živalskih surovin ter proizvodov, saj 
države uvoznice, zavedajoč  se naštetih nevarnosti, postavljajo 
vedno bolj ostre zahteve in norme za izvajanje veterinarsko- 
sanitarnih ukrepov. Navedena problematika, ki je v ozki pove- 
zavi s sodobno proizvodnjo in prometom živil, pogoji sodob- 
nega turizma in z vedno bolj živahno trgovinsko izmenjavo 
med SFRJ in drugimi držr/ami, zahteva nove metode dela na 
področ ju zdravstvenega varstva živali, ustrezno službo zdrav- 
stvenega varstva živali, ustrezne kadre in opremljenost za 
opravljanje te dejavnosti. 

Le ustrezno samoupravno organizirana in dobro oprem- 
ljena veterinarska služba bo v prihodnje kos številnim proble- 
mom na področ ju zdravstvenega varstva živali in ljudi. Zato 
moramo zagotoviti možnosti nadaljnjega razvoja strokovno- 
operativnega dela, diagnostike in preventive in tudi peda- 
goške ter raziskovalne dejavnosti na tem področ ju. 

Zakon o varstvu živali pred kužnimi boleznimi bo potrebno 
spremeniti in dopolniti, ker je v postopku spreminjanja in 
dopolnjevanja tudi zvezni zakon o varstvu živali pred kužnimi 
boleznimi, ki ogrožajo vso državo in zakon o varstvu prebival- 
stva pred nalezljivimi boleznimi, ki ogrožajo vso državo. Z 
zakonom je potrebno zagotoviti nepretrgano delovanje veteri- 
narske dejavnosti in zagotoviti pogoje za uresničevanje 
posebnega družbenega interesa na tem področ ju in pogoje za 
boljšo in celovito organizacijo dela ter za uč inkovito delova- 
nje veterinarske dejavnosti v rednih in izrednih razmerah, v 
vojni ali naravnih in drugih nesrečah. Z zakonom je treba 
urediti področ je veterinarske inšpekcije, ki ni celovito ure- 
jeno. Urediti bo treba tudi zaščito živali pri izvajanju zdrav- 
stvenega varstva živali in še nekatera druga razmerja, ki so 
pogoj za uč inkovito varstvo živali pred kužnimi boleznimi. 

Vsa omenjena vprašanja skupnega pomena za delovne ljudi 
in občane, predstavljajo zaključen sklop vprašanj, ki so tako 
specifična in družbeno pomembna, da jih je treba urediti v 
posebnem zakonu. Upoštevaje resolucijo o temeljih zakono- 
dajne politike republike (Uradni list SRS, št. 16/77) in stališča 
za uresničevanje resolucij o temeljih zakonodajne politike 
republike (Uradni list SRS', št. 4/80) smo ocenili, da bi bilo bolj 
racionalno urediti celotno varstvo živali pred kužnimi bolez- 
nimi in zdravstveno varstvo ljudi pred zoonozami in obolenji, 
ki jih lahko povzroč ijo zdravstveno oporečne živalske suro- 
vine in živalski proizvodi ter veterinarsko inšpekcijo v enem 
zakonu o zdravstvenem varstvu živali, saj gre za zaokroženo 
vsebinsko in pravno področ je. 
lil. TEMELJNA NAČELA IN CILJI ZAKONA O 
ZDRAVSTVENEM VARSTVU ŽIVALI 

Zakon bo temeljil na načelih: 
— da so nekatere zadeve v zdravstvenem varstvu živali 

zadeve posebnega družbenega pomena; 
- da je zdravstveno varstvo živali primarna preventiva v 

zdravstvu in obenem osnovni pogoj za nadaljnji razvoj živilno- 
reje in reje drugih živali ter za realizacijo planirane proizvod- 
nje zdravstveno neoporečne hrane; 

- da ima vsak posestnik živali pravice in obveznosti do 
zdravstvenega varstva živali, da je dolžan skrbeti za zdravje 
živali in da ne sme ogrožati zdravja drugih živali, ljudi in 
okolja; 

- da so družbenopolitične skupnosti, veterinarske in 
druge organizacije združenega dela dolžne zagotoviti stalno 
in neprekinjeno zdravstveno varstvo živali; 

- da opravljajo storitve in programe storitev v zdravstve- 
nem varstvu živali delavci v veterinarskih organizacijah, ki 
izpolnjujejo predpisane pogoje; 

- da zdravstveno varstvo živali uresničujejo uporabniki in 
izvajalci na podlagi samoupravno ugotovljenih in dogovorje- 
nih potreb in interesov na tem področ ju in dohodkovnih 
možnosti uporabnikov ter na podlagi strokovnih, tehničnih in 
kadrovskih zmogljivosti izvajalcev; 

- da veterinarske organizacije združenega dela skupno z 
zainteresiranimi organizacijami združenega dela, krajevnimi 
skupnostmi in družbenopolitičnimi skupnostmi planirajo 
celotno zdravstveno varstvo živali in njegov razvoj v skladu z 
možnostmi in interesi ter celovitim programom in sistemom 
zdravstvenega varstva živali; 

- da je treba v vsej republiki zagotoviti enotno raven zdrav- 
stvenega varstva živali. 

Cilji zakona so: 
- zavarovanje zdravja ljudi pred zoonozami in okužbami 

ter zastrupitvami z živili živalskega izvora ter tudi na tem 
področ ju zagotavljanje ustavne pravice do zdravstvenega var- 
stva; 

- preprečevanje in zmanjševanje gospodarske škode, ki jo 
lahko povzročijo živalske bolezni ter zagotavljanje ugodne 
epizootiološke situacije in zdravstvene neoporečnosti živil 
živalskega izvora, kar je osnovni pogoj za razvoj izvoza, turi- 
zma in mednarodnih odnosov ter prometa; 

- vključevanje celovitega in neprekinjenega zdravstve- 
nega varstva živali v vse faze intenziviranja živinorejske proiz- 
vodnje in reje drugih živali ter povečanje proizvodnje zdrav- 
stveno neoporečne hrane; 

- zagotavljanje potrebnih pogojev za varstvo živali, krmil, 
vode in živil živalskega izvora v rednih razmerah, v vojni ali 
naravnih in drugih nesrečah ter v izrednih razmerah; 

- uveljavljanje enotne ravni zdravstvenega varstva živali 
pri izvajanju in zagotavljanju predpisanega najmanjšega 
obsega zdravstvenega varstva živali v republiki; 

- ustrezna, racionalna organizacija dejavnosti zdravstve- 
nega varstva živali, ki bo sposobna zagotoviti celovito, uč in- 
kovito in neprekinjeno zdravstveno varstvo; 

- nadaljnji razvoj sodelovanja veterinarskih oreganizacij z 
agroživilskimi organizacijami združenega dela ob zagotovitvi 
samostojnosti pri izvajanju zdravstvenega varstva živali in 
zagotovitvi uresničevanja posebnega družbenega interesa; 

- nadaljnji razvoj sodelovanja veterinarskih organizacij z 
zdravstvenim sistemom; 

- uveljavljanje in razvijanje samoupravnih družbenoeko- 
nomskih odnosov in ustreznih oblik samoupravne povezano- 
sti, ki bodo omogočile enakopravnost pri samoupravnem 
odločanju uporabnikov in izvajalcev zdravstvenega varstva 
živali in dolgoročni razvoj te dejavnosti; 

- zagotoviti uč inkovito veterinarsko nadzorstvo na pod- 
roč ju zdravstvenega varstva živali in drugih veterinarskih de- 
javnosti; 
' - zagotoviti tudi na tem področ ju pogoje za delo in življe- 
nje č loveka v zdravem okolju in pogoje za ohranitev naravnih 
dobrin. 

IV. POGLAVITNE ZAKONSKE REŠITVE 

1. Temeljne določbe 
Predloženi zakon bo uredil zdravstveno varstvo živali kot 

dejavnost, ki zagotavlja preventivo, zdravljenje in zatiranje 
živalskih bolezni, preventivo prebivalstva pred boleznimi, ki 
so skupne živalim in ljudem, proizvodnjo in promet zdrav- 
stveno neoporečnih živalskih surovin, živalskih proizvodov in 
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krmil, nemoteno reprodukcijo živali in varstvo okolja na po- 
dročju reje živali in proizvodnje in prometa živalskih surovin, 
živalskih proizvodov in krmil. 

Zdravstveno varstvo živali se bo izvajalo z opravljanjem 
veterinarskih storitev. 

Zakon bo opredelil veterinarske storitve kot neposredni 
rezultat vloženega dela izvajalcev, namenjen varovanju 
zdravja živali, zboljševanju zdravstvenih razmer, preprečeva- 
nju in zatiranju bolezni, ugotavljanju, diagnosticiranju in 
zdravljenju bolnih in poškodovanih živali ter ustvarjanju ugo- 
dnega zdravstvenega stanja živali in ohranjanja ter izboljšanja 
fizioloških lastnosti živali v smeri povečanja proizvodnje 
zdravstveno neoporečne hrane in zdravja živali, za varstvo 
zdravja prebivalstva pred zoonozami in zastrupitvami z živili, 
za razvoj izvoza in mednarodnega prometa ter za rast 
obrambne sposobnosti. 

Zakon bo določ il, da je vsak posestnik živali dolžan skrbeti 
za zdravje živali in da ne sme ogrožati zdravja drugih živali, 
ljudi in okolja. Vsak posestnik živali bo imel pravico do orga- 
niziranega zdravstvenega varstva živali v zagotovljenem 
obsegu, ki ga bo določ il zakon. Družbenopolitična skupnost 
bo imela pravico intervenirati, če bodo prizadeti družbeni 
interesi ali temeljne pravice do zdravstvenega varstva živali. 
Zakon bo določ il načelo, da morajo delavci veterinarskih 
organizacij s svojo organiziranostjo in delom zagotoviti upo- 
rabnikom veterinarskih storitev zadovoljevanje potreb in inte- 
resov po vseh veterinarskih storitvah, določenih v tem 
zakonu, v programih zdravstvenega varstva živali, v samo- 
upravnih sporazumih in pogodbah z uporabniki. 

V temeljnih določbah bo tudi pojasnitev pojmov epizootija, 
zoonoza, okuženo območje, ogroženo območje, živali, žival- 
ski proizvodi, živalske surovine in živalski odpadki. 

2. Družbeni pomen zdravstvenega varstva živali 
V dejavnosti zdravstvenega varstva živali bodo posebnega 

družbenega pomena naslednje zadeve: zdravstveno varstvo 
živali pred kužnimi boleznimi, zdravstveno varstvo živali pred 
drugimi boleznimi, ki lahko povzročijo zdravstveno opore- 
čnost živalskih surovin in živalskih proizvodov, primarna pre- 
ventiva v zdravstvu, reprodukcija živali, preprečevanje konta- 
minacije okolja s povzroč itelji kužnih bolezni, preskrba z 
zdravili in instrumentarjem, zagotavljanje priprav na splošno 
ljudsko obrambo in družbeno samozaščito, organizirano 
veterinarsko izobraževanje in vzgoja posestnikov živali, raz- 
iskovalna in znanstvena dejavnost na področju veterinarstva. 

Zdravstveno varstvo živali je neobhodno potrebno in ga ni 
mogoče uspešno zagotavljati na tržni nač in. 

Pri opredelitvi družbenega pomena zdravstvenega varstva 
živali smo izhajali iz naslednjega: 

- dejavnost mora biti na razpolago vsem posestnikom 
živali, ob enakih pogojih za vse uporabnike na določenem 
območju: vsi posestniki živali morajo biti na primer deležni 
osnovnega zdravstvenega varstva živali in preskrbe z zdravili, 
prosvetljevanja na tem področ ju, vsi ljudje morajo biti deležni 
zdravstvenega varstva pred vsemi zoonozami in zastrupitvami 
z živili živalskega izvora ipd.; 

- najnujnejša veterinarska pomoč mora delati nepreki- 
njeno. Veterinarski zavod mora na primer z dežurno službo 
zagotoviti najnujnejšo veterinarsko pomoč tudi ob nedeljah in 
praznikih ter ponoč i (tudi za nekužne bolezni). Veterinarska 
organizacija ne more spremljati obsega nalog sama, ker bi bil 
na primer z odpravo dežurstva prizadet splošni družbeni 
interes; 
- pri tej dejavnosti ni mogoče vnaprej individualizirati 
neposrednega uporabnika; uporabniki so vsi posestniki živali 
oziroma vsi ljudje. Na področ ju zdravstvenega varstva živali je 
na primer stalno prisotna dejavnost zdravstvenega varstva 
ljudi pred zoonozami in okužbami, ki jih povzročajo zdrav- 
stveno oporečna živila živalskega izvora (uporabniki te dejav- 
nosti so vsi ljudje). Takega značaja je tudi veterinarska služba 
za varstvo človekovega okolja in dežurna veterinarska služba 
(uporabniki te dejavnosti so vsi ljudje oziroma posestniki 
živali, ki v primeru bolezni živali koristijo dežurno službo 
oziroma zagotovljeno preskrbo z zdravili); pri tem pa ni 
mogoče vnaprej individualizirati neposrednega uporabnika. 
Zato teh dejavnosti ni mogoče zagotoviti po tržnih načelih, 
temveč po načelih solidarnosti; 

- zaradi že navedenih razlogov ni mogoče dopustiti, da bi 
veterinarska organizacija, ki opravlja navedene dejavnosti, 
izkoristila svoj monopolni položaj in sama spreminjala svoj 
organizacijski oziroma pravni status, svoje naloge in obseg 
nalog, kajti vsaka taka sprememba bi utegnila prizadeti oprav- 
ljanje dejavnosti, ki jo mora organizacija opravljati. 

Bolne živali (v primeru več kot 100 bolezni, ki se lahko 
prenašajo na ljudi) predstavljajo nevarnost za zdravje, življe- 
nje in delo občanov ter drugih delovnih ljudi. Zastrupljene in 
terapirane živali in navidezno zdrave živali, ki vsebujejo bole- 
zenske klice in zajedavce ter ostanke raznih strupenih snovi 
in zdravil, predstavljajo nevarnost za zdravje potrošnikov. 
Neugodna zdravstvena situacija pri živalih ima torej resne 
posledice v zdravstvu (poslabšanje epidemiološke situaciije), 
v mednarodnem prometu, odnosih in turizmu. Zaradi tega je 
celotna primarna preventiva, ki jo izvaja veterinarska služba 
zaradi zdravstvenega varstva ljudi, posebnega družbenega 
pomena in je sestavni del zdravstvenega varstva. Zdravstveno 
varstvo pa je po določbi 5. člena zakona o zdravstvenem 
varstvu (Uradni list SRS, št. 1/80 in 45/82) posebnega družbe- 
nega pomena. 

Delovanje na področ ju primarne preventive v zdravstvu 
večinoma ne more biti usklajeno s tržnimi zakonitostmi, ker 
gre za varovanje zdravja ljudi. 

Zdravstveno varstvo vseh živali pred drugimi boleznimi, ki 
niso določene v predpisih o varstvu živali pred kužnimi bolez- 
nimi (druge kužne in parazitarne bolezni, zastrupitve ipd.) je 
ozko povezano z zavarovanjem zdravja prebivalstva. Večina 
teh bolezni direktno vpliva na zdravstveno neoporečnost živil 
živalskega izvora in zato je pregled takih živali ozko povezan s 
predpisanim veterinarsko-sanitarnim pregledom in varstvom 
zdravja potrošnikov, saj je treba istočasno določ iti, ali so 
živila od bolne živali še primerna za prehrano ljudi, in 
ustrezno ukrepati. Pri vsaki prijavi bolezni gre večinoma za 
nujno pomoč , ki jo posestnik živali pričakuje od organizirane 
veterinarske službe. Največkrat se vnaprej tudi ne ve, ali gre 
za kužno oziroma nekužno bolezen. Vsak posestnik živali 
(kmetijska zadruga, kmetijski kombinat, drugi posestniki 
živali, rejci drugih živali - čebel, rib, divjadi, hišnih živali, 
zooloških vrtov itd.) imajo pravico do celovitega zdravstve- 
nega varstva živali. Veterinarske organizacije morajo v ta 
namen organizirati nepretrgano veterinarsko dejavnost. Ta 
mora biti racionalno organizirana, vendar pa podobno kot v 
zdravstvu, varstvu pred požarom, pred točo ipd., ta služba 
mora biti organizirana ne glede na morebitne ekonomske 
efekte. 

Za dosego ugodne zdravstvene situacije je pomembno 
kompleksno in kontinuirano zdravstveno varstvo vseh živali. S 
kompleksnim zdravstvenim varstvom morajo biti zajete - 
poleg kužnih bolezni (ki so določene z zakonom) - tudi vse 
tiste, pori katerih lahko hkrati zboli več je število živali. Preven- 
tivi teh bolezni, ki bistveno vplivajo tudi na uspešnost imuno- 
profilaktičnih ukrepov pri preventivi kužnih bolezni, je treba 
nameniti tolikšno pozornost, kakor samim kužnim boleznim, 
ki so določene z zakonom. 

Zaradi vsega navedenega je tudi zdravstveno varstvo živali 
pred drugimi boleznimi posebnega družbenega pomena. 

Celotna preventiva na področ ju zdravstvenega varstva živali 
ne daje vedno trenutnih ekonomskih efektov, temveč šele 
dolgoročno zagotavlja uč inke v zdravstvu, v živinoreji, v 
izvozu, v proizvodnji zdravstveno neoporečnih živil ipd. Neka- 
teri veterinarski ukrepi pa so negativni za posameznega 
posestnika živali ali kmetijsko organizacijo, nasprotno pa 
dajejo pozitivne ekonomske in zdravstvene efekte v drugih 
občinah, republikah ali državah, v živilski industriji ipd. 

Veterinarstvu je zaupana zelo odgovorna naloga, da tudi v 
vojni, ob naravnih in drugih nesrečah ter izrednih razmerah 
deluje na očuvanju živalskega fonda, ki je pomemben vir 
hrane, surovin in delovne sile. Istočasno je veterinarstvo tudi v 
vojni in izrednih razmerah pomemben faktor zdravstvenega 
varstva ljudi, ker deluje na področ ju varstva zdravja pripadni- 
kov oboroženih sil in prebivalstva pred zoonozami in pred 
zastrupitvami zaradi zdravstveno oporečnih živil živalskega 
izvora. Veterinarske organizacije morajo izvajati ukrepe za 
zaščito in reševanje živali in živil živalskega izvora ob razdeja- 
nju, naravnih in drugih nesrečah ter drugih nevarnostih v miru 
in vojni. Organizirati in izvajati morajo tudi RKB zaščito, da bi 
se pravočasno odkrile in ugotovile nevarnosti, prepreč ile, 
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omilile in odpravile posledice radioloških, kemičnih in biološ- 
kih uč inkov na živalski svet in živila živalskega izvora. Veteri- 
narske organizacije združenega dela morajo organizirati in 
izvajati veterinarsko oskrbo enot in ustanov oboroženih sil. 
Zaradi vsega navedenega imajo veterinarske organizacije, 
veterinarski objekti in naprave poseben pomen za splošno 
ljudsko obrambo. 

Zato mora biti sistem organiziranja, delovanja in opremlje- 
nost: veterinarske službe v miru usklajen s sistemom delova- 
nja in potrebami ljudske obrambe. Veterinarska služba mora 
biti že v rednih razmerah - v miru - tako organizirana in 
opremljena, da bo lahko izvajala zdravstveno varstvo živali in 
da bo kos specifičnim problemom in zahtevam v vojni, ob 
naravnih in drugih nesrečah ter izrednih razmerah. 

Zaradi pomanjkljive oziroma neurejene preskrbe z diagno- 
stičnimi sredstvi lahko prihaja do poznega odkrivanja kužnih 
bolezni in zaradi tega do širjenja kužnih bolezni na ljudi in 
živali. Zaradi pomanjkljive oziroma neurejne preskrbe z vakci- 
nami in serumi ni možna pravočasna zašč ita živali, to pa lahko 
povzroč i epizootije oziroma epidemije, pri posameznih bolez- 
nih pa celo panzootije. če ni zdravil, ne moremo zagotoviti 
posestnikom živali pravice do zdravstvenega varstva živali. 
Zavojni material, sredstva za šivanje ran jn preprečevanje 
krvavitev in druga sredstva veterinarske kirurgije so poseb- 
nega pomena za delovanje veterinarske službe v vojni, ob 
naravnih in drugih nesrečah ter izrednih razmerah. Veterinar- 
ske organizacije združenega dela morajo zagotoviti ustrezne 
rezerve zdravil, instrumentarija in sanitetnega materiala za 
uč inkovito delovanje v rednih razmerah in za delovanje v vojni 
ali naravnih in drugih nesrečah ter izrednih razmerah. Neka- 
tere rezerve se morajo, ne glede na tržne zakonitosti, po 
določenem roku unič iti. Preskrba z zdravili in sanitetnim 
materialom je zato nenadomestljiv pogoj za zagotovitev 
zdravstvenega varstva živali in je posebnega družbenega po- 
mena. 

Veterinarska dejavnost na navedenih področjih prispeva k 
ustvarjanju nove vrednosti, k povečanju produktivnosti in k 
razvoju družbe v celoti. Ker je zdravstveno varstvo živali na 
navedenih področ jih nenadomestljiv pogoj za življenje in delo 
občanov, drugih delovnih ljudi in delovnih organizacij in ker v 
veterinarskih organizacijah delovanje tržnih zakonitosti ni 
edina podlaga za usklajevanje dela in potreb in ni edina 
podlaga za vrednotenje rezultatov dela, so navedene zadeve v 
zdravstvenem varstvu živali opredeljene kot zadeve poseb- 
nega družbenega pomena. 

3. Zagotavljanje zdravstvenega varstva živali 
Zakon bo celovito opredelil vsebino, obseg in temeljna 

področja zdravstvenega varstva živali. 
Da bi se zagotovili pogoji za boljšo in celovito organizacijo 

dela ter za uč inkovito delovanje v rednih in izrednih razmerah, 
v vojni ali naravnih in drugih nesrečah, poenotil postopek 
uveljavljanja standardov veterinarskih storitev ter normativov 
in drugih pogojev za delo in da bi se poenotila poimenovanja, 
temeljna področja in glavne funkcije veterinarskih organizacij 
ali njihovih delov, ki opravljajo enake ali pretežno enake 
veterinarske storitve, bo zakon določ il, da naj delavci, pri 
organiziranju veterinarsko-tehnoloških postopkov upoštevajo 
strokovna področja, značilne vrste in glavne funkcije posa- 
mezne veterinarske organizacije. 

Širša strokovna področja zdravstvenega varstva živali, na 
katerih delavci opravljajo veterinarske storitve, so: 
1) osnovna veterinarska dejavnost 
2) diagnostična dejavnost in zdravstveno varstvo pred zoono- 
zami in okužbami z živili živalskega izvora; 
3) zdravstveno varstvo živali v osemenjevalnih središč ih; 
4) preskrba z zdravili in sanitetnim materialom; 
5) specialistična veterinarska dejavnost. 

Zakon bo določ il obseg posameznih strokovnih področ ij iz 
prejšnjega odstavka. 

4. Družbenoekonomski odnosi med uporabniki 
in izvajalci zdravstvenega varstva živali 

Delovanje tržnih zakonitosti v veterinarskih organizacijah 
združenega dela ne more biti edina podlaga za usklajevanje 

dela in potreb in ne edina podlaga za vrednotenje rezultatov 
dela. 

Zakon bo določ il, da se družbenoekonomski odnosi v zvezi 
z uresničevanjem pravic do zdravstvenega varstva živali ure- 
sničujejo predvsem s svobodno menjavo dela v neposrednih 
odnosih med uporabniki in izvajalci veterinarskih storitev. 

Največ ji del zdravstvenega varstva živali bo organiziran na 
podlagi vnaprej dogovorjenega programa storitev. Tako npr. 
je trenutno že 50% goved zavarovanih pri zavarovalnih skup- 
nostih. Programira se, da bodo vse živali združenih kmetov v 
kmetijski zadrugi zavarovane. Zdravljenje in preventiva živali 
združenih kmetov bo torej programirana v dogovoru s kmetij- 
skimi in zavarovalnimi organizacijami. Enako velja za vse 
veterinarske storitve, ki jih mora veterinarska organizacija 
izvajati po odloku izvršnega sveta skupščine občine za,var- 
stvo pred kužnimi boleznimi. Ta dejavnost bo programirana v 
dogovoru z družbenopolitičnimi skupnostmi. 

Dejavnost dežurne veterinarske službe je nujno potrebna 
(uporabniki so vsi posestniki živali); isto velja tudi za službo 
za neškodljivo odstranjevanje poginjenih živali in varstvo oko- 
lja (uporabniki so vsi ljudje). Ti dejavnosti sta potrebni ne 
glede na število storitev. Neposrednega uporabnika ni 
mogoče vnaprej individualizirati, niti ni mogoče celotnega 
bremena prenesti na posameznika, ki v takem momentu 
rabijo pomoč. Zato teh dejavnosti ni mogoče zagotoviti po 
tržnih načelih, temveč po načelih solidarnosti. Odrganizacija 
celotne dejavnosti gre torej v taki smeri, da bo neposredno 
zaračunavanje storitev (v okviru cene storitev) omejeno zgolj 
na veterinarske storitve nezdruženim kmetom, rejcem luksuz- 
nih živali ipd. 

Pridobivanje dohodka delavcev v veterinarskih organizaci- 
jah združtenega dela, vrednotenje rezultatov dela in prispev- 
kov izvajalcev veterinarskih storitev k ustvarjanju nove vre- 
dnosti, k povečanju produktivnosti in k razvoju družbe v 
celoti, bo odvisno predvsem od rezultatov dela in na dohod- 
kovnih odnosih v zvezi z uspešnim izvajanjem preventive in 
zmanjševanjem bolezni, ob upoštevanju širših in splošnih 
družbenih interesov na področ ju zdravstvenega varstva živali 
in ekonomskega razvoja na tem področju. 

Sredstva za izpolnjevanje obveznosti na področju zdrav- 
stvenega varstva živali se zagotavljajo: 

- z neposrednim zaračunavanjem storitev (cena za izvaja- 
nje dogovorjenega programa storitev oziroma cena posa- 
mične storitve); 
- s pristojbinami, ki jih določa ta zakon; 
- iz drugih virov. 
Zadeve zdravstvenega varstva živali so tako pomembne za 

družbeno reprodukcijo, za materialno varnost, za varstvo živ- 
ljenjskega okolja in za uresničevanje in razvoj splošne ljudske 
obrambe, varnosti in družbene samozaščite, da jih bo moral 
opredeljevati že dogovor o temeljih plana družbenopolitične 
skupnosti. 

Odpraviti je treba osnovno pomanjkljivost iz preteklosti, to 
je izvajanje zdravstvenega varstva živali brez dolgoročnih 
programov razvoja. Zdravstveno varstvo živali je nepogreš- 
ljivo v planiranju in mora biti vključeno v plane v živinoreji, 
proizvodnji hrane in v zdravstvu. Eden od bistvenih pogojev 
za nadaljnji razvoj te dejavnosti je sodelovanje vseh zaintere- 
siranih struktur pri programiranju zdravstvenega varstva živali 
in spremljanje realizacije programiranega razvoja in dela. 

Veterinarske organizacije združenega dela bodo po novem 
zakonu sklepale skupaj z zainteresiranimi organizacijami 
združenega dela samoupravne sporazume o usklajevanju pla- 
nov in planirale svoj razvoj v skladu z možnostmi in interesi za 
pospeševanje zdravstvenega varstva živali in zadovoljevanje 
družbenih potreb. 

Planirano delo zdravstvenega varstva živali bo moralo zago- 
tavljati predvsem koordinirano preventivno delovanje vseh 
veterinarskih dejavnosti v smeri zmanjševanja števila bolezni 
ter zagotovitve zdravstvene neoporečnosti proizvedene 
hrane. 

Izvajalci zdravstvenega varstva živali bodo udeleženci pri 
planiranju proizvodnje zdravstveno neoporečne hrane, sood- 
govorni za kvalitetno izvedbo in realizacijo planov in bodo 
skupno s tehnološko službo tekoče analizirali izvajanje plana 
in skupno programirali ter koordinirali akcije in ukrepe, 

Izvajalci zdravstvenega varstva živali bodo udeleženci pri 
planiranju primarne preventive v zdravstvu in bodo skupno z 
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zdravstveno službo tekoče analizirali epidemiološko situacijo, 
skupno programirali in koordinirali akcije, ukrepe ter znan- 
stvenoraziskovalno delo na področju primarne preventive v 
zdravstvu. 

5. Varstvo živali pred kužnimi boleznimi 
V številnih določbah zveznih zakonov (zakon o varstvu 

živali pred kužnimi boleznimi, ki ogrožajo vso državo in zakon 
o varstvu prebivalstva pred nalezljivimi boleznimi, ki ogrožajo 
vso državo) je predpisana nadaljna izpeljava ukrepov za pre- 
prečevanje in zatiranje kužnih bolezni in obenem nalaga 
republikam in pokrajinama, da morajo realizirati naloge in 
pooblastila iz zveznih zakonov. Za izvajanje vseh ukrepov za 
preprečevanje in zatiranje kužnih bolezni, ki ogrožajo vso 
državo, izvzemši veterinarsko sanitarno kontrolo čez državno 
mejo in del nadzorstva nad izvoznimi objekti, so odgovorni 
organi v republikah in avtonomnih pokrajinah. 

S tem v zvezi bo ta del zakona vseboval tri komponente, in 
sicer: 

1. varstvo živali pred kužnimi boleznimi, ki je skupnega 
pomena za delovne ljudi in občane v republiki; 

2. del varstva živali pred kužnimi boleznimi, ki ogrožajo vso 
državo, ki ga mora zagotoviti republika na podlagi določb 
zveznega zakona o varstvu živali pred kužnimi boleznimi, ki 
ogrožajo vso državo in mednarodnih konvencij ter spora- 
zumov; 

3. del varstva prebivalstva pred zoonozami (infekcijske 
kužne bolezni, ki se po naravni poti prenašajo med živalmi - 
vretenčarji in človekom), ki ga mora zagotoviti veterinarska 
služba v republiki na podlagi zveznega in republiškega 
zakona o varstvu prebivalstva pred nalezljivimi boleznimi. 

V zakonu bodo podrobneje določeni ukrepi za preprečeva- 
nje in zatiranje kužnih bolezni, ki jih je za zagotovitev zdrav- 
stvenega varstva živali in ljudi že uveljavil zakon o varstvu 
živali pred kužnimi boleznimi (Uradni list SRS, št. 18/77 in 2/ 
78). Poleg že uveljavljenih metod preprečevanja in zatiranja 
kužnih bolezni pa bodo zaradi sprememb in dopolnitev zvez- 
nega zakona o varstvu živali pred kužnimi boleznimi, ki ogro- 
žajo vso državo (Uradni list SFRJ, št. 43/76) usklajeni oziroma 
določeni: 

- ukrepi za preprečevanje pojava kužne bolezni; 
- veterinarsko sanitarna kontrola v notranjem prometu; 
- veterinarsko sanitarna kontrola pri uvozu, izvozu in tran- 

zitu; 
- veterinarsko-sanitarni ukrepi proti okužbam z živili in 

krmili, preventiva v objektih; 
- ukrepi za .zatiranje in izkoreninjenje bolezni, ki se izva- 

jajo v primeru pojava kužne bolezni ali suma, da je žival 
zbolela ali poginila za kužno boleznijo. 

Za zagotovitev zdravstvenega varstva živali in prebivalstva 
pred kužnimi boleznimi bodo v zakonu opredeljene poleg 
obstoječ ih klasičnih že preizkušenih metod in veljavnih 
določb o preprečevanju in zatiranju kužnih bolezni iz zakona 
o varstvu živali pred kužnimi boleznimi (Uradni list SRS, št. 18/ 
77 in 2/78), še naslednje bistvene novosti: 

- iz popisa kužnih bolezni, ki ogrožajo vse območje repu- 
blike, bodo črtane nekatere kužne bolezni, ker bodo v spre- 
menjenem zveznem zakonu, določene kot kužne bolezni, ki 
ogrožajo vso državo; 

- zakon bo določ il kužne bolezni, ki ogrožajo vse območje 
republike, posebej pa posebno nevarne kužne bolezni in 
zoonoze, ki ogrožajo vso republiko. Določene bodo tudi neka- 
tere nove bolezni, kar narekuje trenutna zdravstvena proble- 
matika; 

- z zakonom bodo posebej opredeljene in določene zo- 
onoze kot infekcijske kužne bolezni, ki se po naravni poti 
prenašajo med živalmi vretenčarji in človekom. Delovanje 
veterinarske službe na tem področju je del zdravstvenega 
varstva ljudi - primarna preventiva v zdravstvu. Profilaksa 
pred zoonozami, ki jo mora izvajati veterinarska služba, bo 
naslednja: 

- sistematično odkrivanje, preprečevanje in zatiranje zo- 
onoz pri domačih in drugih živalih, kar predstavlja najbolj 
uč inkovito preventivo pred zoonozami; 

- izvajanje vseh preventivnih ukrepov za zavarovanje vete- 
rinarskih delavcev, posestnikov živali in drugih ljudi, ki lahko 
pridejo v posreden ali neposreden stik z okuženo živaljo; 

- zagotavljanje zdravstvene neoporečnosti živil živalskega 

izvora in preprečevanje prometa kontaminiranih živil, žival- 
skih surovin in odpadkov, s katerimi se lahko inficira ostalo 
(nekmetijsko) prebivalstvo (z veterinarsko-sanitarnimi pre- 
gledi klavnih živali molznic ter živil živalskega izvora, živalskih 
surovin in odpadkov); 

- preprečevanje kontaminacije živil živalskega izvora in 
živalskih surovin v živilskih in drugih obratih. 

Končni cilj profilakse pred zoonozami je izkoreninjenje 
zoonoz pri ljudeh; ta cilj pa bomo dosegli le z izkoreninjanjem 
zoonoz pri živalih. Programe za varstvo pred zoonozami bodo 
izvajale veterinarske in zdravstvene organizacije. 

- kontrola prometa živali ter preprečevanje prenašanja 
kužnih bolezni tudi pri transportu čebeljih družin in matic, rib 
oziroma iker, divjadi, psov in kuncev ne bo več urejeno z 
republiškim zakonom, ker bo ta kontrola zaradi nevarnosti za 
vso državo, urejena z zveznim zakonom; 

- veterinarsko-sanitarni red v objektih, ki so pod veterinar- 
sko-sanitarnim nadzorstvom, bodo predpisale organizacije 
združenega dela v soglasju z izvršnim svetom občinske skup- 
šč ine. Dosedaj je ta predpis sprejel Izvršni svet občinske 
skupščine, pokazalo pa se je, da so bile nekatere organizacije 
združenega dela preveč pasivne pri sprejemanju in izvajanju 
tega predpisa; 

- tudi vzdrževalci cest bodo morali prijaviti pooblaščeni 
veterinarski organizaciji vsako živalsko truplo na javnih ce- 
stah; 

- poginjene živali, konfiskati in drugi živalski odpadki 
predstavljajo nevarnost za širjenje kužnih bolezni in onesna- 
ževanje okolja. Zato se morajo redno zbirati in na predpisan 
nač in odvažati v kafilerijo. Republiški komite za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano je določ il območje, na katerem mora 
kafilerija zagotoviti reden odvoz trupel in živalskih odpadkov 
iz zbirališč  do kafilerije. V praksi se je pokazalo, da za celovito 
reševanje problematike neškodljivega odstranjevanja žival- 
skih odpadkov v republiki, to ni dovolj. Nekatere organizacije 
združenega dela so se v preteklosti obnašale individualistično 
in rušile celoten sistem in organiziranje odvoza odpadkov z 
območja posameznih regij. Zato bo novi zakon obvezal tudi 
organizacije združenega dela in posestnike živali, pri katerih 
nastajajo živalski odpadki, da jih morajo predati kafileriji, ki je 
določena, da mora zagotoviti reden odvoz živalskih od- 
padkov. 

- v kafilerijah in v veterinarskih organizacijah združenega 
dela bo organizirana stalna služba za ugotavljanje vzroka 
pogina; 

- karanteno za uvožene živali, živalske proizvode, živalske 
surovine, živalske odpadke in seme za umetno osemenjevanje 
ter druge predmete, s katerimi se lahko prenese kužna bole- 
zen, določ i in odpravi Republiška veterinarska uprava, izvaja- 
nje preventivnih ukrepov v času karantene pa nadzira obč in- 
ski upravni organ, pristojen za veterinarsko inšpekcijo. Zaradi 
racionalizacije in poenostavitve strokovnih in administrativ- 
nih postopkov bo v novem zakonu določeno, da karanteno 
določ i, nadzira in odpravi obč inski upravni organ, pristojen za 
veterinarsko inšpekcijo; 

- nedovoljen prehod živali mimo mejnih prehodov bodo v 
več ini primerov ugotovili vojaki - graničarji in zato bodo tudi 
oborožene sile SFRJ pooblaščene za pridržanje takih živali in 
obveščanje občinskega upravnega organa, pristojnega za 
veterinarsko inšpekcijo; 

- obvezen veterinarsko-sanitarni pregled pošiljk živalskih 
proizvodov in živalskih surovin pri razkladanju bo odpravljen 
v prometu znotraj republike. V primeru poslabšanja epizootio- 
loške situacije pa bo lahko izvršni svet občine predpisal, da je 
veterinarsko-sanitarni pregled pri razkladanju in tudi v pro- 
metu med občinami obvezen. Ta sprememba zakona bo v 
času ugodne epizootiološke situacije zmanjšala administra- 
tivna strokovna opravila in stroške za te preglede. 

- veterinarsko-sanitarni pregled pošiljke živali, ki se 
odpremlja na organizirano razstavo ali sejem, ne bo obvezen, 
v primeru, če so bile klinične in diagnostične preiskave živali 
opravljene nekaj dni pred odpremo živali na organizirano 
razstavo ali sejem in če je bilo ugotovljeno, da so živali zdrave. 

- veterinarsko-sanitarni pregled izvoznih in uvoznih 
pošiljk po obstoječem zakonu lahko opravlja le obč inski 
organ veterinarske inšpekcije, kar v praksi povzroča velike 
težave in podvajanje službe (delo izven uradnih ur, dodatni 
prevozi, izguba časa pri nakladanju in razkladanju pošiljk 
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itd.). Novi zakon bo določ il, da lahko skupščina občine zaradi 
racionalizacije dela z odlokom pooblasti za opravljanje teh 
pregledov veterinarsko organizacijo, ki opravlja te naloge v 
notranjem prometu; 

- tudi klanje telet, izvzemši v objektih kmečkega turizma, 
bo dovoljeno Samo na klavnici. S tem bo ta določba usklajena 
z odlokom o prepovedi klanja telet in bo omogočila nadzor 
nad zaščito pomladka kot osnovnega pogoja za normalno 
reprodukcijo; 

- veterinarska organizacija združenega dela, ki je po- 
oblaščena za diagnostične preiskave materiala, bo morala v 
primeru, če z laboratorijskimi preiskavami pri bolni, poginuli, 
priklani ali na videz zdravi živali ugotovi, da je okužena s 
povzroč itelji kužne bolezni, en izvod izvida dostaviti obč inski 
veterinarski inšpekciji. S tem bodo odpravljene nekatere 
pomanjkljivosti iz preteklosti, do katerih je prišlo zaradi poz- 
nega obveščanja veterinarske inšpekcije; 

- organizacija združenega dela oziroma oseba, ki opravlja 
prevoz in organi za notranje zadeve bodo morali prijaviti 
prometno nezgodo med prevozom živali, živalskih proiz- 
vodov, živalskih surovin in živalskih odpadkov, veterinarska 
organizacija združenega dela pa bo morala zagotoviti veteri- 
narsko pomoč poškodovanim živalim, določ iti ukrepe za 
zavarovanje pošiljke oziroma organizirati prevoz poginjenih 
živali. 
- za veterinarstvo pristojni občinski upravni organ po 

obstoječem zakonu izda posestniku živali dovoljenje za pro- 
met z mlekom in mlečnimi izdelki za javno potrošnjo, če 
mleko izvira od zdravih živali in izpolnjuje druge pogoje. 
Dovoljenje velja eno leto in ga pristojni obč inski veterinarski 
inšpektor vsako leto podaljša, če ugotovi, da za to ni zadrž- 
kov. Zaradi racionalizacije in poenostavitve administrativnih 
opravil bo v zakonu določeno, da dovoljenje za promet z 
mlekom velja, dokler občinski upravni organ, pristojen za 
veterinare,tvo, z odločbo ne odvzame dovoljenje in prepove 
promet z mlekom; 

- obvezen veterinarsko-sanitarni pregled mesa divjadi bo 
urejen z zveznim zakonom, zato bo v tem zakonu urejena 
samo organizacija veterinarsko sanitarnega pregleda. Pre- 
gled mesa ali divjadi v lovišču takoj po uplenu bo opravil 
pooblaščeni preglednik. V skladu z zahtevami držav uvoznic 
bo pooblaščeni preglednik pooblaščenec ali delavec veteri- 
narske organizacije, ki mora imeti izpit za preglednike. S tem 
bo zagotovljeno usatrezno strokovno vodstvo preglednikov, 
boljše nadzorstvo in večja nepristranost pri presoji neopore- 
čnosti mesa; 

- Iz navedenih novosti v zakonu je razvidno, da bodo 
zaradi racionalizacije zmanjšana oziroma poenostavljena 
nekatera administrativna opravila. Ne bodo pa odpravljena 
tista strokovna administrativna opravila, ki bi v primeru opu- 
stitve predstavljala nevarnost za širjenje kužnih bolezni ozi- 
roma so nujni del za uč inkovito preventivo (npr. registracija in 
pregled živali, živalskih proizvodov in surovin ter objektov, ki 
predstavljajo nevarnost za širjenje kužnih bolezni, prijava 
pogina živali, karantena, prijava zakola bolnih živali, soglasje 
k lokaciji, gradbenemu in uporabnemu dovoljenju. 

6. Najmanjši obseg varstva živali pred kužnimi 
boleznimi 

V novem zakonu bo zadržan dosedanji sistem financiranja 
upravnih ukrepov, ki jih odredi pristojni občinski oziroma 
republiški organ. Sredstva v te namene se bodo zbirala z 
upravnimi pristojbinami, ki jih določ i Izvršni svet Skupščine 
SR Slovenije. Ta sredstva bodo dohodek občine (85%) ozi- 
roma republike (15%). 

V celotnem sistemu financiranja in izvajanja ukrepov pa 
bodo uzakonjena naslednja načela: 

- vsi rejci živali bodo enotno prispevali za varstvo živali 
pred kužnimi boleznimi; 

- ob pojavu kužne bolezni ne bodo obremenjeni samo 
posestniki živali v okuženem območju, temveč  vsi rejci živali v 
republiki - po načelu solidarnosti; 

- pomanjkanje sredstev pri enem posestniku živali ali na 
določenem območju, ne sme biti ovira za izvajanje ukrepov. 

Zaradi tega se stroški za določene ukrepe, ki jih odredi 
občina oziroma republika, plačuje iz posebnih računov pro- 
računov občine oziroma republike. 

Z zakonom bo določen dosedanji najmanjši obvezni obseg 
varstva živali pred kužnimi boleznimi in pravice posestnikov 
živali, ki jih morajo zagotoviti družbeno-politične skupnosti 
(odškodnine zaradi ubijanja, zakola živali ali uničenja pred- 
metov pri izvajanju ukrepov, stroške za diagnostične, teren- 
ske in laboratorijske preiskave zaradi suma določenih kužnih 
bolezni, sistematično ugotavljanje kužnih bolezni, ki jih vsako 
leto odredi Republiški komite za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano idr.), razširjen pa bo še na nepretrgano veterinarsko 
dejavnost in neškodljivo odstranjevanje trupel. 

Veljavna rešitev se je v praksi pokazala za uspešno. Z 
zakonom bodo določeni tudi ukrepi, ki naj zagotovijo, da 
pomanjkanje finančnih sredstev na enem območju ne bo 
ovira za izvajanje ukrepov. Predpisan bo tudi postopek za 
uveljavitev odškodnine. 

Glede ostalih veterinarskih storitev, ki presegajo zagotov- 
ljeni najmanjši obseg varstva živali pred kužnimi boleznimi, 
pa si uporabniki opredelijo obseg pravic v programih zdrav- 
stvenega varstva živali, na tej podlagi sklepajo samoupravne 
sporazume ter zagotavljajo zadovoljevanje potreb in interesov 
po teh veterinarskih storitvah. 

7. Zdravstveno varstvo živali v vojnih ali 
naravnih in drugih nesrečah ter v izrednih 
razmerah 

V vojni ali naravnih in drugih nesrečah ter v izrednih razme- 
rah bodo veterinarske organizacije dolžne prilagoditi svoje 
delo načrtom za delo v teh razmerah in ukreniti vse potrebno 
za nemoteno delo ter za odstranjevanje posledic takega 
stanja. 

Veterinarske organizacije morajo v samoupravnih splošnih 
aktih v skladu z zakonom opredeliti svoje naloge na področju 
ljudske obrambe in družbene samozaščite ter določ iti organi- 
ziranost na tem področ ju. Načrti za zagotavljanje zdravstve- 
nega varstva živali v primeru vojne ali naravnih in drugih 
nesrečah ter v izrednih razmerah, bodo integralni del obramb- 
nih načrtov družbenopolitične skupnosti. Funkcionarju, ki 
bodi republiški upravni organ, pristojen za veterinarstvo, bo 
dano pooblastilo, da ob naravnih in drugih nesrečah, ki lahko 
povzroč ijo obolenje večjega števila živali ali ob pojavu epizoo- 
tije, lahko naloži posebne strokovne naloge veterinarskim 
delavcem in veterinarskim organizacijam. 

Delavci, ki opravljajo strokovna dela in naloge zdravstve- 
nega varstva živali, bodo dolžni dopolnjevati svoje znanje tudi 
za delo v vojni, ali naravnih in drugih nesrečah ter izrednih 
razmerah. 

8. Zaščita živali pri izvajanju zdravstvenega 
varstva živali 

Z zakonom bo zagotovljena zaščita živali in preprečevanje 
mučenja živali pri izvajanju zdravstvenega varstva živali (pri 
preventivi, zdravljenju živali, kirurških posegih, v prometu, pri 
klanju in ubijanju živali, poskusih na živalih). 

Zakon bo tudi določ il, kaj se šteje za mučenje živali, s 
podzakonskim aktom pa bodo določeni natančnejši ukrepi za 
zaščito živali. 

Posestniki in prevozniki živali bodo zadolženi za fizično 
varstvo nevarnih živali. 

9. Organizacijske oblike dejavnosti 
zdravstvenega varstva živali 

Zakon bo določ il, da zdravstveno varstvo živali opravljajo 
strokovno usposobljeni delavci, samoupravno organizirani v 
veterinarskih organizacijah združenega dela ter v drugih 
organizacijah združenega dela, ki bodo ob določenih pogojih 
poleg drugih dejavnosti lahko opravljale tudi veterinarske 
storitve (v nadaljnjem besedilu: veterinarske organizacije). 

Zakon bo določ il, da delovni ljudje, občani in civilne pravne 
osebe ne morejo ustanavljati veterinarskih organizacij. 

Zasebna veterinarska praksa ne bo dovoljena. Veterinarskih 
storitev ne bo mogoče opravljati z osebnim delom samo- 
stojno kot poklic. 

Veterinarske storitve na področ ju zdravstvenega varstva 
živali bodo opravljale naslednje veterinarske organizacije: 

- veterinarski zavddi; 
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veterinarske obratne ambulante; - 
- živinorejsko in kmetijsko veterinarski zavodi; 
- lekarne; 
- specialistične veterinarske organizacije. 
Zakon bo določ il, da je veterinarski zavod veterinarska 

delovna organizacija, v kateri zagotavljajo delavci zdrav- 
stveno varstvo živali kot skupen rezultat dela osnovne veteri- 
narske dejavnosti, diagnostične dejavnosti, zdravstvenega 
varstva pred zoonozami in okužbami z živili živalskega izvora 
ter preskrbe z zdravili in sanitetnim materialom. 

Osnovno veterinarsko dejavnost, izvzemši preiskave in 
ukrepe, ki so del inšpekcijskega nadzorstva, bodo opravljale 
obratne veterinarske ambulante, ki so delovne enote v organi- 
zaciji združenega dela, ki ni veterinarska organizacija združe- 
nega dela. Obratno veterinarsko ambulanto bo lahko ustano- 
vila organizacija združenega dela, ki se ukvarja z industrijsko 
rejo živali v velikih aglomeracijah. Obratne veterinarske 
ambulante bodo opravljale veterinarske storitve v velikih živi- 
norejskih obratih, za katere je značilen industrijski način 
organizacije (delitve) dela. 

Velik živinorejski obrat v smislu tega zakona bi bil obrat z 
najmanj 200 krav molznic, ali 500 pitancev ali 200 plemenskih 
svinj in mladic ali 1.000 prašičev pitancev ali 10.000 peturnine 
v brojlersi ali matični proizvodnji. 

Zdravstveno varstvo v osemenjevalnih središč ih in zreja- 
lišč ih plemenjakov bodo opravljale delovne enote za zdrav- 
stveno varstvo v živinorejsko in kmetijsko veterinarskih zavo- 
dih, na farmah prašičev pa obratne veterinarske ambulante. 

Veterinarske storitve na področ ju preskebe z magistralnimi 
zdravili in galenskimi preparati ter sanitetnim materialom in z 
gotovimi zdravili, ki ne terjajo nujne prisotnosti delavca veteri- 
narske organizacije med zdravljenjem, bodo opravljale tudi 
lekarne, ki so v sestavi zdravstvenih organizacij. 

Specialistična veterinarska organizacija bo opravljala spe- 
cialistično veterinarsko dejavnost, po dogovoru z veterinar- 
skimi organizacijami pa tudi diagnostično dejavnost in zdrav- 
stveno varstvo živali v osemenjevalnih središčih in selekcij- 
skih farmah za vdrejo osnovnega genetskega materiala. 

Vse veterinarske organizacije se bodo morale funkcionalno 
strokovno povezati v smislu delitve dela po strokovnosti in 
racionalnosti o enotnem sistemu zdravstvenega varstva živali 
in dogovoriti o zagotavljanju tistih storitev, ki jih posamezna 
veterinarska organizacija ne opravlja ter o drugih oblikah 
medsebojnega povezovanja in sodelovanja pri programiranju 
in izvajanju zdravstvenega varstva živali ter pri oblikovanju 
enotnih doktrinarnih stališč in enotnega sistema zdravstve- 
nega varstva živali. 

Delavci v veterinarskih organizacijah bodo s svojo stro- 
kovno usposobljenostjo, materialnimi možnostmi in samo- 
upravno organiziranostjo zagotavljali uporabnikom stro- 
kovno pravilno, pravočasno in uč inkovito ter racionalno zado- 
voljevanje potreb in interesov po veterinarskih storitvah v 
skladu s programom zdravstvenega varstva živali in pogojih 
za njegovo uresničevanje, ki so opredeljeni v planskih aktih in 
v samoupravnih sporazumih. Zagotoviti morajo kadrovske, 
strokovne, tehnične, organizacijske in druge pogoje za ure- 
sničevanje prevzetih pravic in obveznsoti v rednih in izrednih 
ter izjemnih razmerah. 

V zakonu bodo v skladu s 324. in 320. členom zakona o 
združenem delu posebej razdelani pogoji za organiziranje 
temeljnih organizacij zduženega dela. V zvezi s tem bo 
določeno, da je kot del družbenega dela v veterinarski organi- 
zaciji združenega dela, v kateri so delavci neposredno pove- 
zani z enotnim delovnim procesom (delovna celota), šteti 
opravljanje veterinarskih storitev enega li več širših strokov- 
nih področ ij zdravstvenega varstva živali, ki jih bo opredelil 
zakon. 

Zaradi boljše organizacije dela, doseganja ugodnejših 
rezultatov pri opravljanju skupnih del in nalog v temeljni 
organizaciji združenega dela bodo lahko delavci veterinarskih 
organizacij združenega dela v skladu z značajem delovnega 
purocesa in delovnimi pogoji organizirali delo po delovnih 
enotah, veterinarskih postajah ali ambulantah (na območju 
krajevne skupnosti, v OZD ali obč ini), oddelkih ali inštitutih v 
diagnostični dejavnosti ali po drugih delih veterinarske orga- 
nizacije združenega dela. 

10. Nač ini in oblike uresničevanja posebnega 
družbenega interesa 

Zakon bo opredelil oblike družbenega vpliva na poslovanej 
veterinarske organizacije in določ il, da se posebni družbeni 
interes pri opravljanju zdravstvenega varstva živali zagotavlja 
s tem: 

1. da bodo določeni posebni pogoji za opravljanje dejavno- 
sti posameznih veterinarskih organizacij, in sicer: 

- ugotovitev za veterinarstvo pristojnega organa družbe- 
nopolitične skupnosti, da je vsebinska in programska zasnova 
bodoče veterinarske organizacije usklajena z dogovorom o 
temeljih plana družbenopolitične skupnosti in s programom 
zdravstvenega varstva živali in družbenim interesom na tem 
področ ju; 

- ugotovitev za veterinarstvo pristojnega republiškega 
organa, da veterinarska organizacija izpolnjuje pogoje glede 
higienskđ  tehnične opremljenosti in varstva pri delu, organi- 
zacijsko kadrovske in druge pogoje; 

2. da lahko pristojna družbenopolitična skupnost odredi 
potrebne ukrepe za zavarovanje interesov uporabnikov in 
širše družbene skupnosti; 

3. da je sprememba dejavnosti veterinarske organizacije 
možna le ob poprejšnjem soglasju za veterinarstvo pristoj- 
nega organa družbenopolitične skupnosti. Zakon bo določ il 
primere, v katerih je veljavnost sklepa o spremembi dejavnosti 
veterinarske organizacije združenega dela, potrebno soglasje 
pristojnega organa družbenopolitične skupnosti. Sprememba 
dejavnosti bo dovoljena le, če pride do določenih okolišč in in 
le v primeru, da je zagotovljeno zdravstveno varstvo živali v 
obč ini oziroma regiji; 

4. da bo k statutu veterinarske organizacije potrebno 
soglasje izvršnega sveta družbenopolitične skupnosti; 

5. da v delavskem svetu veterinarske organizacije sood- 
ločajo delegati uporabnikov, ustanovitelja organov družbeno- 
političnih skupnosti, kadar gre za določene zadeve poseb- 
nega družbenega pomena. 

Delegati družbene skupnosti bodo soodločali o: 
- temeljnih pogojih za pridobivanje dohodka in poslo- 

vanja, 
- razvojnih programih in razširjeni reprodukciji, 
- osnovah in merilih za ugotavljanje cen za storitve, 
- namenu uporabe sredstev, 
- standardih in normativih za storitve, programe storitev, 

oziroma programe izvajanja dejavnosti, 
- soglasju k posameznim določbam samoupravnih sploš- 

nih aktov, 
- o načelih in merilih v kadrovski politiki, 
- imenovanju in razrešitvi poslovodnega organa in delav- 

cev š posebnimi pooblastili. 

11. Posebni pogoji dela in obveznosti pri 
izvajanju zdravstvenega varstva živali 

Veterinarske organizacije in delavci, ki opravljajo veterinar- 
ske storitve, bodo morali na podlagi zakona izvajati zdrav- 
stveno varstvo živali po načelih sodobne veterinarsko-medi- 
cinske znanosti po načelih sodobne veterinarsko-medicinske 
znanosti po načelih enotnosti veterinarsko-medicinske dok- 
trine, ob upoštevanju etičnih meril samoupravne socialistične 
družbe. Veterinarske organizacije bodo morale dati vsakomur 
nujno veterinarsko pomoč , v določenih primerih tudi izven 
rednega dela. 

Zakon bo določ il, da morajo delavci v veterinarskih delov- 
nih organizacijah organizirati svoje delo tako, da izpolnjujejo, 
svoje delovne obveznosti do uporabnikov njihovih storitev 
skozi ves dan ter ob dnevih tedenskega počitka in ob prazni- 
kih (24-urna prisotnost). Delavci bodo s samoupravnimi sploš- 
nimi akti določ ili razporeditev delovnega časa, da zadostijo 
tej zahtevi bodisi z večizmenskim delom, bodisi dežurstvom 
oziroma stalno pripravljenostjo. Zakon bo tudi opredelil, kdaj 
se lahko določ i delo preko polnega delovnega časa. 

Delo preko polnega delovnega časa zaradi potrebe po 
neprekinjenem zdravstvenem varstvu ne bi smelo trajati več  
kot 51 ur na mesec. 

Uporabniki in izvajalci se bodo dogovorili, v kateirh veteri- 
narskih organizacijah se organizira delo neprekinjeno, v 
izmenah oziroma v deljenem delovnem času. Natančneje 
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bodo opredeljeni pogoji za delo v podaljšanem delovnem 
času, pogoji dela v dežurstvu in v stalni pripravljenosti kot 
posebnih pogojih dela delavcev na področ ju zdravstvenega 
varstva živali, ki morajo zagotoviti neprekinjeno zdravstveno 
varstvo živali. Pogoje za delo preko polnega delovnega časa 
bo določ il zakon, natančneje primere za delo preko polnega 
delovnega časa pa bodo določ ili delavci veterinarskih organi- 
zacij v svojih samoupravnih splošnih aktih. Glede na pogost- 
nost opravljanja te obveznosti bo to upoštevano pri opredeli- 
tvi zahtevnosti del oziroma nalog, pri določ itvi osnov in meril 
za delitev sredstev za osebne dohodke ter drugih pravic iz 
delovnega razmerja (Varianta: Delo preko polnega delovnega 
časa se bo štelo kot poseben delovnih pogoj.) 

Zakon bo določ il pravice posestnikov živali pri uveljavljanju 
zdravstvenega varstva živali (pravice do ugovora na pristojni 
organ veterinarske organizacije oziroma veterinarske inšpek- 
cije), če posestnik živali meni, da veterinarske storitve niso 
bile opravljene v skladu s sodobno veterinarsko prakso. 

Raziskave in uvajanje novih metod bodo pod nadzorstvom. 

12. Delavci, ki opravljajo veterinarske storitve 
Zakon bo določ il, da morajo biti delavci, ki opravljajo veteri- 

narske storitve za to ustrezno strokovno usposobljeni in da 
zagotavljajo strokovnost dela s stalnim spremljanjem razvoja 
veterinarsko-medicinske znanosti, s poglabljanjem znanja in 
praktičnih izkušenj, s stalnim izpopolnjevanjem, z ustrezno 
notranjo organizacijo dela ter s stalnim notranjim strokovnim 
nadzorstvom, z ustrezno tehnično opremljenostjo, spremlja- 
njem in preverjanjem dela ter s sodelovanjem z drugimi veteri- 
narskimi organizacijami. 

Delavci, ki opravljajo strokovna dela in naloge zdravstve- 
nega varstva živali in druge veterinarske dejavnosti, bodo 
morali imeti predpisano strokovno izobrazbo. Predpisano bo 
tudi pripravništvo, strokovni izpit in specializacija. Mazaštvo 
bo prepovedano. 

Zakon bo določ il, da v primerih, ko je zaradi odsotnosti 
veterinarskih delavcev ogroženo zdravstveno varstvo živali in 
veterinarska organizacija ne zagotovi zdravstvenega varstva 
živali, lahko za veterinarstvo pristojni obč inski oziroma repu- 
bliški organ naloži to obveznost drugi veterinarski organiza- 
ciji, ki jo sam izbere, če tega sporazumno ne uredijo veterinar- 
ske organizacije. 

Začasna premestitev posameznega veterinarskega delavca, 
ki jo naloži organizacija združenega dela ali družbenopoli- 
tična skupnost, bo lahko trajala največ šest mesecev. 

13. Veterinarska inšpekcija 
Zakon bo določ il delovno področ je veterinarske inšpekcije. 
Zadeve inšpekcijskega nadzorstva bodo opravljali repu- 

bliški in občinski upravni organi, pristojni za veterinarsko 
inšpekcijo. Posamezna strokovna dela tega nadzorstva pa 
bodo opravljale veterinarske organizacije združenega dela. 

Zakon bo opredelil stvarno pristojnost občinskih upravnih 
in republiškega organa, pristojnega za veterinarsko inšpek- 
cijo pri izvajanju nadzorstva, pravice in dolžnosti inšpektorja 
pri izvajanju tega nadzorstva ter predpisal strokovno izobra- 
zbo in druge pogoje za veterinarskega inšpektorja. 

V zvezi z natančnejšo določ itvijo pristojnosti inšpekcijskih 
organov na občinski in republiški ravni se bo izhajalo iz 
temeljnega izhodišča, da nadzorstvo nad izvrševanjem zako- 
nov in drugih predpisov praviloma opravljajo občinski upravni 
organi, pristojni za veterinarsko inšpekcijo, republiški pa bo 
na prvi stopnji opravljal le nadzorstvo nad organizacijami, 
objekti in napravami regionalnega ali republiškega pomena 
oziroma v strokovno zahtevnejših zadevah. 

Pri navedenem inšpekcijskem nadzorstvu ne obstoja dvotir- 
nost, niti kolizije pristojnosti. Veterinarska inšpekcija deluje 
na področ ju preprečevanja prenosa zoonoz, živalskih kužnih 
in drugih živalskih bolezni na živali in ljudi ter preprečevanja 
škodljivih posledic, ki jih lahko povzročijo bolne živali in 
oporečne živalske surovine, živalski' proizvodi, krmila in 
odpadki ter oporečna zdravila, mamila in strupi, ki se uporab- 

ljajo v veterini. Ustrezno posebno strokovno znanje na tem 
strokovnem področ ju in ustrezno izobrazbeno strukturo ima 
veterinarska inšpekcija. Republiška upravna organa, pristojna 
za kmetijstvo in zdravstvo bosta s skupnim strokovnim navo- 
dilom delovno razmejila dela in naloge sanitarne in veterinar- 
ske inšpekcije v smislu več je racionalizacije. 

14. Zakon bo predpisal tudi kazenske sankcije za primere 
kršitev določb tega zakona in na njegovi podlagi izdanih 
predpisov. Ustrezna kaznovalna politika bo zagotovila 
ustrezno odgovornost organizacij združenega dela in drugih 
pravnih oseb, odgovornih oseb, posestnikov živali in obča- 
nov, veterinarskih organizacij ter vseh delavcev v veterinar- 
skih organizacijah in zašč ito širših družbenih interesov na 
tem področ ju. 

IV. PODZAKONSKI PREDPISI 
Na podlagi zakona bo izdan pravilnik o kadrovskih, strokov- 

nih, delovnih, materialnih, tehničnih, varnostnih, higienskih in 
drugih pogojih oziroma normativih, ob katerih je mogoče 
opravljati veterinarske storitve ter o postopku verifikacije 
veterinarskih organizacij. V izvršilnem predpisu bo podrob- 
neje določena opredelitev del in nalog z določ itvijo načina in 
stopnje izobraževanja in usposabljanja ter opis dela posamez- 
nih poklicev. Določbe o delavcih, ki opravljajo veterinarske 
storitve, bodo usklajene s predpisi o usmerjenem izobraževa- 
nju in opredelitvami oziroma s samoupravnimi sporazumi o 
kadrovski politiki. 

Z drugimi podzakonskimi akti, ki bodo izdani na podlagi 
zakona, bo urejen informacijski sistem na področ ju zdravstve- 
nega varstva, podrobneje bo urejena zaščita živali pred muče- 
njem pri izvajanju zdravstvenega varstva, predpisani bodo 
ukrepi za preprečevanje in zatiranje kužnih bolezni ter 
določeni preventivni ukrepi na mestih zbiranja živali. 

Z dnem uveljavitve zakona bo prenehal veljati zakon o 
veterinarski službi v SR Sloveniji (Uradni list SRS, št. 14/65) in 
zakon o varstvu živali pred kužnim boleznimi (Uradni list SRS, 
št. 18/77 in 2/78). 

V veljavi pa bodo ostali drugi predpisi, ki so bili izdani na 
podlagi zakona o varstvu živali pred kužnimi boleznimi (20 
podzakonskih aktov). Vendar pa bomo pri nadaljnjem ureja- 
nju zdravstvenega varstva živali in pri usklajevanju celotne 
tematike z dosežki sodobne znanosti in prakse vse podzakon- 
ske akte strnili v 5 do 6 vsebinsko zaokroženih celot. 

V. FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE 
Uveljavitev tega zakona ne bo zahtevala nobenih novih 

sredstev iz proračunov družbenopolitičnih skupnosti. Uvelja- 
vitev tega zakona ne bo zahtevala tudi nobenih novih finanč- 
nih obveznosti za samoupravne organizacije, skupnosti, 
delovne ljudi in občane, spremenjen pa bo način zagotavlja- 
nja sredstev za nepretrgano veterinarsko dejavnost in veteri- 
narsko-higiensko službo, kar je v občinah sedaj neenotno 
urejeno, predvsem pa je obremenjevalo proračun obč in, kar 
je povzročalo velike težave pri izvajanju veterinarsko-higien- 
ske službe. Finančne obveznosti za organizacijo nepretrgane 
veterinarske službe pa nosijo predvsem posestniki bolnih 
živali, ki potrebujejo nujno veterinarsko pomoč , zato bo novi 
zakon uredil to problematiko enotno in porazdelil obveznosti 
med vse posestnike živali, s tem pa razbremenil tudi pro- 
račune občin. Finančne obveznosti pa bodo prevzemali v 
odnosih svobodne menjave dela zainteresirani uporabniki in 
izvajalci s sprejetimi planskimi akti oziroma z neposrednim 
plačevanjem storitev. 

Sprejem tega zakona tudi ne bo zahteval nobenih novih 
administrativnih opravil upravnih organov skupščin družbe- 
nopolitičnih skupnosti, samoupravnih organov in skupnosti. 
Določene pa bodo nekatere nove naloge upravnim organom 
veterinarske inšpekcije v zvezi z nadzorstvom nad izvajanjem 
tega zakona. 

Ob tem pa je treba poudariti, da bodo morale veterinarske 
organizacije v predpisanem roku uskladiti samoupravne akte 
z določbami tega zakona. 
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TEZE ZA OSNUTEK ZAKONA 

o zdravstvenem varstvu živali 

I. TEMELJNE DOLOČBE 

1. 
Zdravstveno varstvo živali je dejavnost, ki zagotavlja pre- 

ventivo, zdravljenje in zatiranje živalskih bolezni, preventivo 
prebivalstva pred boleznimi, ki so skupne živalim in ljudem, 
proizvodnjo in promet zdravstveno neoporečnih živalskih 
surovin, živalskih proizvodov in krmil, nemoteno reprodukcijo 
živali in varstvo okolja na področju reje živali in proizvodnje in 
prometa živalskih surovin, živalskih proizvodov in krmil. 

2. 
(1) Zdravstveno varstvo živali opravljajo strokovno uspo- 

sobljeni delavci, samoupravno organizirani v veterinarskih 
organizacijah združenega dela ter v drugih organizacijah 
združenega dela, za katere ta zakon določa, da poleg drugih 
dejavnosti lahko opravljajo tudi zdravstveno varstvo živali (v 
nadaljnjem besedilu: veterinarske organizacije). 

(2) Zdravstvenega varstva živali ni mogoče opravljati s 
samostojnim delom, s sredstvi, ki so lastnina občanov. 

(3) Nadzorstvo nad izvajanjem zdravstvenega varstva živali 
opravlja veterinarska inšpekcija. 

3. 
Veterinarska storitev po tem zakonu je neposredni rezultat 

vloženega dela izvajalcev, namenjena varovanju zdravja živali, 
zboljševanju zdravstvenih razmer, preprečevanju in zatiranju 
bolezni, ugotavljanju, diagnosticiranju in zdravljenju bolnih in 
poškodovanih živali ter ustvarjanju ugodnega zdravstvenega 
stanja živali in ohranjanja ter izboljšanja fizioloških lastnosti 
živali v smeri povečanja proizvodnje zdravstveno neoporečne 
hrane in zdravja živali, za varstvo zdravja prebivalstva pred 
zoonozami in zastrupitvami z živili, za razvoj izvoza in medna- 
rodnega prometa ter za rast obrambna sposobnosti države. 

4. 
(1) Posestniki živali so dolžni skrbeti za zdravje živali in ne 

smejo ogrožati zdravja drugih živali, ljudi in okolja. 
(2) Posestniki živali imajo po tem zakonu pravico do predpi- 

sanega najmanjšega obsega zdravstvenega varstva živali. 
(3) Posestniki živali ter drugi delavci, delovni ljudje in 

občani si na podlagi sporazuma z izvajalci veterinarskih stori- 
tev lahko zagotovijo tudi širši obseg zdravstvenega varstva 
živali, kot ga določa ta zakon. 

(4) Pristojni organ družbenopolitične skupnosti ukrepa v 
skladu s tem zakonom, če ni zagotovljen predpisani najmanjši 
obseg zdravstvenega varstva živali. 

5. 
Delavci v veterinarskih organizacijah morajo z organizira- 

nostjo in delom zagotoviti zadovoljevanje potreb in interesov 
po vseh veterinarskih storitvah, določenih v tem zakonu, v 
programih zdravstvenega varstva živali, v samoupravnih spo- 
razumih in pogodbah z uporabniki. 

6. 
Družbenopolitične skupnosti, veterinarske, kmetijske in 
druge organizacije združenega dela ter posamezniki so dolžni 
za zdravstveno varstvo živali zagotoviti ustrezne službe in 
materialna sredstva za zdravstveno varstvo živali. 

7. 
(1) Z varstvom živali pred kužnimi boleznimi so po tem 

zakonu mišljeni veterinarsko-sanitarni ukrepi za preprečeva- 
nje, ugotavljanje, zatiranje in izkoreninjenje kužnih bolezni, 
ukrepi za varstvo zdravja ljudi pred zoonozami in okužbami z 
živili živalskega izvora ter drugi za varstvo živali pred kužnimi 
boleznimi potrebni ukrepi. 

(2) Zoonoze so kužne bolezni, ki se po naravni poti pre- 
našajo med živalmi vretenčarji in človekom. 

(3) Z epizootijo kužne bolezni so po tem zakonu mišljeni 
številnejši primeri kužne bolezni, ki glede na pogostnost pri- 
merov, čas, kraj in prizadete vrste živali presegajo pričako- 
vano število primerov. Za epizootijo kužne bolezni se šteje 
tudi pojav številnejših obolevanj ali poginov živali, katerih 
povzroč itelj ni znan. 

(4) Za pkuženo območje šteje območje, na katerem je eden 
ali več virov okužbe in na katerem so dane možnosti za 
širjenje bolezni. 

(5) Za ogroženo območje šteje območje, na katerem so 
podane možnosti za širjenje bolezni. 

(6) Pojili: žival, živalski proizvodi, živalske surovine in žival- 
ski odpadki iz 3. člena zakona o varstvu živali pred kužnimi 
boleznimi, ki ogrožajo vso državo (Uradni list SFRJ, št. 43/76) 
(v nadaljnjem besedilu: zvezni zakon) se v enakem pomenu 
uporabljajo tudi v tem zakonu. 

II. ZAGOTAVLJANJE ZDRAVSTVENEGA 
VARSTVA ŽIVALI 

1. Vsebina in temeljna področja zdravstvenega 
varstva živali. 

8. 
(1) Zdravstveno varstvo živali po tem zakonu obsega: 
- zdravstveno varstvo živali pred kužnimi in zajedavskimi 

boleznimi, določenimi v tem zakonu oziroma v zveznem 
zakonu o varstvu živali pred kužnimi boleznimi (preprečeva- 
nje, ugotavljanje, zatiranje, zdravljenje in izkoreninjanje kuž- 
nih bolezni); 
- primarno preventivo v zdravstvu - zdravstveno varstvo 

ljudi pred zoonozami in pred obolenji, ki jih lahko povzročijo 
zdravstveno oporečne živalske surovine in živalski proizvodi; 

- zdravstveno varstvo živali pred drugimi boleznimi (pre- 
prečevanje, ugotavljanje, zatiranje in zdravljenje drugih kuž- 
nih in parazitarnih bolezni, intoksikacij ipd ), ki lahko povzro- 
č ijo zdravstveno oporečnost živalskih surovin in živalskih 
proizvodov ter s tem ogrožajo zdravje ljudi; 
- reprodukcijo živali (pridobivanje in priprava živalskega 

semena za osemenjevanje, preprečevanje plodnostnih motenj 
in dednih bolezni, zdravje-plemenskih živali in sposobnost za 
razmnoževanje, osemenjevanje živali, presajanje zarodkov in 
drugih posegov v organizem, s katerimi se želi doseč i boljše 
zdravstveno in proizvodno stanje); 
- preprečevanje kontaminacije okolja s povzroč itelji in pre- 

našalci kužnih bolezni (dezinfekcija in druge oblike dekonta- 
minacije), odstranjevanje živalskih trupel in živalskih odpad- 
kov, ugotavljanje in preprečevanje kontaminacije surovin in 
živil živalskega izvora, krmil in vode za napajanje s kontami- 
nenti okolja; 
- preskrbo z zdravili in instrumentarijem, ki se uporablja v 

veterini (izdelava, zaloge, promet zdravil, diagnostičnih sred- 
stev in drugega pomožnega materiala); 
- zagotavljanje priprav za splošno ljudsko obrambo in 

družbeno samozašč ito ter za delovanje veterinarske službe v 
vojni ali naravnih in drugih nesrečah ter v izrednih razmerah. 
Usposabljanje veterinarskih enot in drugih struktur civilne ter 
veterinarske službe v teritorialni obrambi; 

- organizirano veterinarsko izobraževanje in vzgojo 
posestnikov živali in prebivalstva, izobraževanje veterinarskih 
delavcev; 
- raziskovalno in znanstveno dejavnost na področ ju veteri- 

narstva; 
- preprečevanje in zdravljenje organskih, presnovnih, 

vzrejnih in deficitarnih bolezni; 
- gospodarske in kozmetične operacije na živalih; 
- zašč ito živali pri izvajanju zdravstvenega varstva živali in 

drugih veterinarskih dejavnosti; 
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- varstvo okolja v zvezi z zdravstvenim varstvom živali ter 
proizvodnjo zdravstveno neoporečne hrane. 

(2) Zadeve zdravstvenega varstva živali iz 1. do 9. alinee 
prejšnjega odstavka so zadeve posebnega družbenega po- 
mena. 

9. 
Za zagotovitev uč inkovitega zdravstvenega varstva živali 

morajo biti organizirana naslednja temeljna strokovna pod- 
roč ja zdravstvenega varstva živali, na katerih delavci oprav- 
ljajo veterinarske storitve; 

1) osnovna veterinarska dejavnost; 
2) diagnostična dejavnost in zdravstveno varstvo pred zoo- 

nozami in okužbami z živili živalskega izvora; 
3) zdravstveno varstvo živali v osemenjevalnih središč ih; 
4) preskrba z zdravili in sanitetnim materialom; 
5) specialistična veterinarska dejavnost. 

10. 
Osnovna veterinarska dejavnost obsega; 
- zdravstveno varstvo živali pred kužnimi boleznimi (pre- 

prečevanje, klinično ugotavljanje, diagnostične preiskave 
živali, zatiranje, zdravljenje in izkoreninjanje kužnih bolezni); 

- skrb za zdravje plemenskih živali in sposobnost za raz- 
množevanje, izvajanje ukrepov za preprečevanje in zatiranje 
jalovosti in umetno osemenjevanje; 

-sti in umetno osemenjevanje; 
- zdravstveno varstvo vseh živali pred drugimi boleznimi 

(parazitarne bolezni, intoksikacije ipd.); 
- zdravljenje bolnih živali; 
- izobraževanje in vzgojo (organizirana veterinarska vzgoja) 

posestnikov živali in prebivalstva oziroma delavcev farme o 
veterinarsko-sanitarni preventivi in ukrepih; 

- druge osnovne veterinarske dejavnosti (zdravljenje organ- 
skih, vzrejnih, presnovnih in deficitarnih bolezni, kirurško 
zdravljenje ipd.). 

11. 
Diagnostična dejavnost in zdravstveno varstvo pred zoono- 

zami in okužbami z živili živalskega izvora obsega: 
- primarno preventivo v zdravstvu - zdravstveno varstvo 

ljudi pred zoonozam (okužbami, ki se lahko po naravni poti 
prenašajo z živali na ljudi), zastrupitvami in okužbami z živili 
živalskega izvora; ; 
- veterinarsko sanitarne preglede živali, živalskih proiz- 

vodov, živalskih surovin živalskega semena, vode, krmil in 
odpadkov; 

- patoanatomsko diagnostiko in diagnostične preiskave 
materiala živali, živalskih proizvodov, živalskih surovin, žival- 
skih odpadkov in odplak za diagnostiko živalskih kužnih, 
parazitarnih in drugih bolezni; 
- preiskave živalskih surovin in živalskih proizvodov za 

ugotavljanje uporabnosti za prehrano ljudi ter zdravstvene 
neoporečnosti; 
- preiskave krmil ter surovin in aditivov, ki so namenjeni za 

proizvodnjo krmil na zdravstveno neoporečnost; 
' - dezinfekcijo, dezinsekcijo, deratizacijo in dekontamina- 
*cijo ter veterinarsko higiensko službo; 

- proučevanje epizootiološke situacije in zdravstvene neo- 
porečnosti živalskih surovin, proizvodov, krmil in vode na 
območju regije in proučevanje novih diagnostičnih metod, 

- sodelovanje pri raziskovalnih programih in načrtovanju 
objektov s stališča zdravstvenega varstva živali in ljudi; 

- druge diagnostične dejavnosti za varstvo zdravja živali, 
ljudi in okolja in za pospeševanje proizvodnje zdravstveno 
neoporečne hrane. 

12. 
Zdravstveno varstvo živali v osemenjevalnih središč ih ob- 

sega;   
- pridobivanje, skladiščenje in distribucijo živalskega se- 

mena; 
- sistematično interno nadzorstvo zdravja in sposobnosti za 

razmnoževanje plemenjakov; 
- sistematično interno nadzorstvo nad pridobivanjem, skla- 

diščenjem in distribucijo živalskega semena. 

13. 
Preskrba z zdravili in sanitetnim materialom obsega: 
- promet gotovih zdravil, bioloških preparatov in drugih 

farmakoloških sredstev za zdravljenje in varovanje zdravja 
živali; 

- izdelavo in promet magistralnih zdravil in galenskih pre- 
paratov; 

- preskrbo s pomožnimi zdravilnimi sredstvi ter instrumen- 
tarijem; 

- zagotovitev preskrbe v izjemnih razmerah. 
14. 

Specialistična veterinarska dejavnost obsega: 
- specialistično zdravstveno varstvo živali na področju 

zdravstvenega varstva živali; 
- biološke preizkuse in patohistološke, virološke, serološke 

in druge preiskave materiala živali, živalskih proizvodov, žival- 
skih surovin, semena za osemenjevanje, vode, krmil, živalskih 
odpadkov in odplak za diagnostiko živalskih kužnih, pa.azi- 
tarnih in drugih bolezni oziroma za ugotavljanje zdravstvene 
neoporečnosti ter kontrola imunosti po nekaterih vakcina- 
cijah; 

- preiskave živalskih surovin, živalskih proizvodov in aditi- 
vov zaradi ugotavljanja bioloških reziduov in drugih snovi, ki 
lahko škodujejo zdravju živali ali posredno zdravju ljudi; 

- proučevanje epizootiološke situacije, zdravstvenega sta- 
nja živali, fiziologije in patologije reprodukcije in oplojevanja 
živali in zdravstvene neoporečnosti živalskih surovin, žival- 
skih proizvodov, vode in krmil na območju republike ter 
neposredno reševanje vprašanj živinorejske proizvodnje in 
tehnologije s stališča zdravstvenega varstva; 

- proučevanje in uvajanje novih diagnostičnih metod in 
metod drugih laboratorijskih preiskav; 

- posredovanje novih veterinarsko-medicinskih dosežkov, 
novih postopkov in metod strokovnega dela; 
- preiskave in preizkušanje bioloških, kemično farmacevt- 

skih in dietetičnih pripravkov; 
- raziskave in uvajanje proizvodnje zdravil, bioloških pri- 

pravkov in drugih pripomočkov za ohranjevanje in restitucijo 
zdravja živali; 

- proučevanje nevarnosti v vojni, ob naravnih in drugih 
nesrečah ter izrednih razmerah, razvoja enotne veterinarske 
doktrine in načrtovanje ukrepov za zaščito živali; 

- sodelovanje pri načrtovanju in gradnji zahtevnejših objek- 
tov s stališča zdravstvenega varstva živali in ljudi. 

15. 
Za zagotovitev uč inkovitega zdravstvenega varstva živali 

morajo biti v občini, regiji in republiki organizirana vsaj 
naslednja temeljna strokovna področja zdravstvenega varstva 
živali; 

- za območje ene ali več  obč in: osnovna veterinarska dejav- 
nost ter preskrba z zdravili in sanitetnim materialom; 
- za območje občine, ki ima organizirano osemenjevalno 

.središče: zdravstveno varstvo živali v osemenjevalnem sre- 
dišču; 

- za območje širše regije: diagnostična dejavnost in zdrav- 
stveno varstvo pred zoonozami in okužbami z živili živalskega 
izvora; 

- za območje republike: specialistična veterinarska dejav- 
nost. 

2. Družbenoekonomski odnosi med uporabniki in izvajalci 
zdravstvenega varstva živali. 

16. 
Družbenoekonomski odnosi v zvezi z zagotavljanjem pravic 

do zdravstvenega varstva živali se uresničujejo predvsem z 
neposredno menjavo dela med uporabniki in izvajalci veteri- 
narskih storitev. 

17. 
(1) Uporabniki veterinarskih storitev so: 
- živinorejci, združeni v organizaciji združenih kmetov; 
- organizacije združenega dela s področja živinoreje; 
- organizacije združenega dela s področ ja prometa živali, 

obdelave in predelave živalskih surovin, proizvodov in od- 
padkov; 
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- čebelarske, lovske, ribiške, kinološke in druge organiza- 
cije za rejo živali; 

- drugi uporabniki zdravstvenega varstva živali (neorganizi- 
rani rejci živali idr.). 

(2) Izvajalci veterinarskih storitev so delavci v veterinarskih 
organizacijah iz 80. člena tega zakona. 

18. 
Uporabniki in izvajalci veterinarskih storitev uresničujejo 

neposredno svobodno menjavo dela na podlagi samoupravno 
ugotovljenih potreb in interesov na področju zdravstvenega 
varstva živali. 

19. 
Udeleženci v neposredni svobodni menjavi dela se sporazu- 

mevajo zlasti o programu zdravstvenega varstva živali, ki 
obsega vrste in število veterinarskih storitev, o standardih 
veterinarskih storitev, o normativih ter drugih pogojih izvrše- 
vanja veterinarskih storitev, o zagotavljanju pogojev za znan- 
stveni, strokovni, kadrovski in materialni razvoj izvajalcev, o 
ceni storitev oziroma programa storitev, o medsebojnih jam- 
stvih za prevzete obveznosti in odgovornosti ter o drugih 
vprašanjih uresničevanja medsebojnih pravic, obveznosti in 
odgovornosti. 

20. 
Sredstva za izpolnjevanje obveznosti na področ ju zdrav- 

stvenega varstva živali se zagotavljajo: 
- z neposrednim zaračunavanjem storitev (s cenami za 

izvajanje dogovorjenega programa storitev oziroma za posa- 
mične storitve); 

- s pristojbinami, ki jih določa ta zakon; 
- iz drugih virov. 

21. 
(1) Veterinarske organizacije združenega dela, zainteresi- 

rane organizacije združenega dela in družbenopolitične skup- 
nosti sklepajo samoupravne sporazume o usklajevanju pla- 
nov in dogovora o temeljih plana ter planirajo svoj razvoj v 
skladu z možnosti, dosežki znanosti in interesi za pospeševa- 
nje zdravstvenega varstva živali in zadovoljevanja splošnih 
družbenih potreb. 

(2) Planirano delo izvajalcev zdravstvenega varstva živali 
mora zagotavljati predvsem koordinirano preventivno delova- 
nje vseh veterinarskih dejavnosti v smeri zmanjševanja števila 
bolezni ter zagotovitev zdravstvene neoporečnosti proizve- 
dene hrane. 

(3) Izvajalci zdravstvenega varstva živali so udeleženci pri 
planiranju proizvodnje zdravstveno neoporečne hrane, sood- 
govorni za kvalitetno izvedbo in realizacijo planov in morajo 
skupno s tehnološko službo tekoče analizirati izvajanje plana 
in skupno programirati ter koordinirati akcije in ukrepe. 
(4) Izvajalci zdravstvenega varstva živali so udeleženci pri 
planiranju primarne preventive v zdravstvu in morajo skupno 
z zdravstveno službo tekoče analizirati epidemiološko situa- 
cijo, skupno programirati in koordinirati akcije, ukrepe ter 
znanstveno-raziskovalno delo na področ ju primarne preven- 
tive v zdravstvu. 

22. 
Pri določanju elementov za samoupravni sporazum o uskla- 

jevanju planov upoštevajo udeleženci zlasti: 
- potrebe in interese uporabnikov po zdravstvenem varstvu 

živali, ki izhaja iz zdravstvenega stanja živali; 
- strokovne, kadrovske, tehnične, materialne, organizacij- 

ske in druge zmogljivosti veterinarskih organizacij, ki oprav- 
ljajo veterinarske storitve; 

- dohodkovno sposobnost uporabnikov; 
- obseg zdravstvenega varstva živali. 

23. 
V postopku planiranja udeleženci v svobodni menjavi dela 

usklajujejo zlasti naslednje: 
- program zdravstvenega varstva živali, ki obsega vrste in 

število veterinarskih storitev, standarde in normative za 
opravljanje veterinarskih storitev, posebne pogoje dela v vete- 
rinarskih organizacijah, potrebne rezerve zdravil, sanitetnega 

materiala, drugega potrošnega materiala in nadomestnih 
delov; 

- osnove in merila za določanje cen za posamezne veteri- 
narske storitve oziroma za izvedbo programa storitev; 
- obseg in nač in solidarnostnega združevanja in razporeja- 

nja sredstev; 
- pričakovane rezultate izvajalcev; 
- nač in in roke izpolnjevanja medsebojnih obveznosti; 
- ukrepe za odpravljanje motenj na področ ju zdravstve- 

nega varstva živali, ki nastanejo zaradi nepredvidenih motenj 
v proizvodnji (kužne bolezni, katastrofe, izjemne razmere 
ipd.). 
III. VARSTVO ŽIVALI PRED KUŽNIMI BOLEZNIMI 

1. Kužne bolezni 

24. 
(1) Kužne bolezni so poleg bolezni, ki so določene z zveznim 
zakonom, še: 

1. enterotoksemija (Enterotoxemia) 
2. garje pri kopitarjih in prežvekovalcih (Scabies: Sarcop- 

tiasis equorum, bovum, et rupicaprarum, Chorioptiasis 
ovium, Psoroptiasis) 

3. goveji lišaj (Trichophytia bovis) 
4. epidemični tremor (Encephalomyelitis avium) 
5. infekciozni bovini rinotraheitis in infekciozni pustularni 

vulvovaginitis - IBR/IPV (Rhinotracheitis infectiosa et vulvo- 
vaginitis pustulosum infectiosa bovum) 

6. infekciozni bronhitis pri perutnini (Bronchitis infectiosa 
avium) 

7. infekciozni keratokonjunktivitis (Ceratoconiunc-tivitis 
infectiosa) 

8. infekciozni laringotraheitis pri perutnini (Laryngotrac- 
heitis infectiosa avium) 

9. infekciozni metritis konj (Methritis contagiosa 
equorum) 

10. infekciozno zvrgovanje ovac 
11. kolera perutnine (Pasteurellosis avium) 
12. metljavost (Fasciolosis) 
13. nalezljiva šepavost ovac 
14. paratuberkuloza (Paratuberculosis) 
15. pulmunalna adenomatoza ovac (Jaagsiekte) 
16. šumeč i prisad (Gangraena emphysematosa) 
17. trihomoniaza goved (Trichomoniasis bovum) 
18. virusno zvrgavanje kobil (Rhinopneumonitis equorum) 
19. virusna direja goved (Diarrhoea viralis bovum) 
20. vnetje vimena pri kravah, ovac in kozah (Mastitis bovum 

ovium et caprarum) 
(2) Če se pojavi nevarnost drugih kužnih bolezni, ki lahko 

ogrozijo celotno območje republike, lahko Izvršni svet Sku- 
pšč ine SR Slovenije določ i, da se za varstvo pred tako kužno 
boleznijo uporabijo določbe o ukrepih in druge določbe iz 
tega zakona. 

(3) Če se pojavi nevarnost drugih kužnih bolezni, ki lahko 
ogrozijo celotno območje občine, lahko izvršni svet občinske 
skupščine določ i, da se za varstvo pred tako kužno boleznijo 
uporabijo določbe o ukrepih in druge določbe iz tega zakona. 

25. 
Posebno nevarne kužne bolezni po tem zakonu so: 

1. afriška prašič ja kuga (Pestis africana suum) 
2. afriška smrkavost (Lymphangioitis epizootica) 
3. Njukastl bolezen (Pestis avium atypica) 
4. bruceloza (Brucellosis) 
5. goveja kuga (Pestis bovina) 
6. goveja levkoza (Leucosis enzootica bovum) 
7. huda gniloba čebelje zalege (Pestis apium) 
8. konjska kuga (Pestis equorum) 
9. kuga perutnine (Pestis avium) 

10. leptospiroza (Leptospirosis) 
11. miksomatoza (Myxomatosis) 
12. nalezljiva ohromelost prašičev (Encephalomyelitis 

enzootica suum) 
13. osepnice ovac in koz (Variola ovina et caprina) 
14. pljučna kuga goved (Pleuropneumonia contagiosa 

bovum) 
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1'5. klasična prašič ja kuga (Pestis suum classica) 
16. psitakoza (Psittacosis) Hlamidioza 
17. slinavka in parkljevka (Aphtae epizooticae) 
18. smrkavost (Malleus) 
19. spolna kuga konj (Exanthema coitale paralytica) 
20. steklina (Lyssa) 
21. tuberkuloza (Tuberculosis) 
22. tularemija (Tularemia) 
23. vesikularna bolezen prašičev (Exanthema vesiculosum 

suum) 
24. virusna hemoragična septikemija pri postrveh (Septi- 

caemia haemorrhagica salmonis) 
25. vranični prisad (Antrax). 

26- 
(1) Organizacije združenega dela in druge organizacije ter 

posamezniki, ki se ukvarjajo z varstvom in gojitvijo živali (v 
nadaljnjem besedilu: posestniki živali), so dolžni izvajati pred- 
pisane ukrepe za varstvo le-teh pred kužnimi boleznimi. 

(2) Izvajanje ukrepov za varstvo živali pred kužnimi bolez- 
nimi, ima prednost pred drugimi ukrepi za zdravstveno var- 
stvo živali. 

(3) Zaradi zagotavljanja zdravstvenega varstva živali se za 
kužne bolezni, poleg ukrepov iz zveznega zakona, uporabljajo 
tudi ukrepi, določeni s tem zakonom. 
2. Ukrepi za preprečevanje pojava kužnih bolezni 

27. 
Zdravstveno varstvo živali pred kužnimi boleznimi se izvaja 

z obveznimi splošnimi in posebnimi preventivnimi ukrepi. 
Varstvo prebivalstva pred zoonozami se izvaja s posebnimi 
preventivnimi ukrepi. 

28. 
(1) Obvezni splošni preventivni ukrepi za varstvo pred kuž- 

nimi boleznimi, ki jih morajo izvajati posestniki živali, so: 
1. zagotavljanje zdravstveno neoporečne pitne vode in 

krme: 
2. zagotavljanje in vzdrževanje primernih zoohigienskih 

razmer v objektih za rejo živali in v drugih prostorih, kjer se 
zadržujejo živali; 

3. zagotavljanje veterinarsko-sanitarnega reda na javnih 
mestih, kjer se zbirajo živali, v vozilih za prevoz živali, surovin, 
proizvodov, odpadkov in krmil ter objektih za klanje živali, 
obdelavo, predelavo in skladiščenje surovin, proizvodov ter 
odpadkov živalskega izvora in krmil; 

4. zagotavljanje zdravstvene neoporečnosti živil živalskega 
izvora in veterinarsko-sanitarnih pogojev za njih proizvodnjo 
in promet; 

5. odstranjevanje odplak in živalskih odpadkov na način in 
pod pogoji, ki zagotavljajo varstvo voda, zemljišč in zraka 
pred onesnaženjem; 

6. opravljanje preventivne dezinfekcije, dezinsekcije in 
deratizacije v objektih, na javnih površinah in v vozilih; 

7- drugi splošni ukrepi, ki so določeni v zveznem in v tem 
zakonu. 

(2) Za izvajanje splošnih preventivnih ukrepov za varstvo 
pred kužnimi boleznimi sprejemajo občinski in republiški 
upravni organi, pristojni za kmetijstvo, kratkoročne in dolgo- 
ročne programe, v katerih predpišejo ukrepe in določ ijo izva- 
jalce programov ter roke, v katerih morajo biti programi 
izvršeni. 

(3) Za uč inkovito zdravstveno varstvo mora posestnik živali 
storiti samozaščitne ukrepe v skladu s predpisi o družbeni 
samozašč iti. 

29. 
Obvezni posebni preventivni ukrepi za varstvo prebivalstva 

pred zoonozami, ki jih morajo izvajati veterinarske organiza- 
cije združenega dela in veterinarske inšpekcije, so: 

1. sistematično odkrivanje, preprečevanje in zatiranje zoo- 
noz-p.fi domačih in drugih živalih; 

2. izvajanje preventivnih ukrepov za zavarovanje veterinar- 
skih delavcev, posestnikov živali in drugih ljudi, ki lahko 
pridejo v posreden ali neposreden stik z okuženo živaljo; 

3. zagotavljanje zdravstvene neoporečnosti živil živalskega 

izvora in preprečevanje prometa kontaminiranih živalskih 
proizvodov, surovin in odpadkov, s katerimi se lahko inficira 
ostalo (nekmetijsko) prebivalstvo (z veterinarsko-sanitarnimi 
pregledi klavnih živali, molznic ter živalskih proizvodov, suro- 
vin in odpadkov); 

4. preprečevanje kontaminacije živalskih surovin in žival- 
skih proizvodov v živilskih in drugih obratih. 

30. 
(1) Obvezni posebni preventivni ukrepi za preprečevanje in 

zatiranje kužnih bolezni, ki jih morajo izvajati veterinarske 
organizacije, so: epizootiološko poizvedovanje, ugotavljanje 
vzrokov poginov, diagnostične in druge preiskave, zgodnje 
odkrivanje virov okužbe, osemenjevanje živali in odkrivanje 
bolezni plemenjakov in zdravstvene oporečnosti živalskega 
semena, imunoprofilaksa, prijavljanje kužnih bolezni, izola- 
cija, zdravljenje živali oziroma sanacija okuženih območij, 
neškodljivo odstranjevanje živalskih trupel, konfiskatov in 
živalskih odpadkov (v nadaljnjem besedilu: veterinarsko- 
higienska služba), dezinfekcija, dezinsekcija in deratizacija: 
karantena, veterinarsko prosvetljevanje prebivalstva, veteri- 
narsko-sanitarni pregledi in kontrola ter drugi posebni pre- 
ventivni ukrepi, ki so določeni z zveznim in s tem zakonom. 

(2) Republiški upravni organ, pristojen za kmetijstvo, odredi 
ob koncu vsakega leta za naslednje leto, katera preventivna 
cepljenja in diagnostične ter druge preiskave morajo opraviti 
veterinarske organizacije ter določ i rok in druge pogoje za 
izvedbo preventivnih ukrepov zaradi odkrivanja, preprečeva- 
nja, zatiranja in izkoreninjanja kužnih bolezni. 

(3) Pristojni organ v obč ini sprejme na podlagi odredbe iz 
prejšnjega odstavka program izvajanja preventivnih ukrepov 
na območju obč ine, in sicer za obdobje enega leta. 

(4) Republiški upravni organ, pristojen za kmetijstvo, lahko 
odredi tudi dolgoročne preventivne ukrepe za varstvo pred 
kužnimi boleznimi. 

(5) Kratkoročne in dolgoročne preventivne ukrepe za var- 
stvo pred zoonozami sprejmeta republiški upravni organ, 
pristojen za kmetijstvo ter republiški upravni organ, pristojen 
za zdravstveno varstvo. Program za varstvo pred zoonozami 
izvajajo veterinarske in zdravstvene organizacije. 

31. 
(1) Posestniki živali in delavci, ki prihajajo v neposreden 

dotik z živalmi, živili živalskega izvora, trupli in konfiskati, 
morajo imeti osnovno znanje o živalskih kužnih boleznih ter o 
njihovem prenašanju na ljudi in o predpisih s področja varstva 
živali pred kužnimi boleznimi. 

(2) Posestnik živali in delavec iz prejšnjega odstavka si 
mora pridobiti osnovno znanje o živalskih kužnih boleznih ter 
o predpisih najpozneje v treh mesecih po začetku dela. 

(3) Osnovno znanje o živalskih kužnih boleznih ter o predpi- 
sih si posestnik živali ali delavec pridobi na tečajih, ki jih mora 
organizirati veterinarski zavod za delavce v velikih živinorej- 
skih obratih za obratne veterinarske ambulante. Stroške za 
tečaj plača organizacija združenega dela, v kateri je delavec 
zaposlen, organizator proizvodnje oziroma občan, ki z oseb- 
nim delom samostojno opravlja tako dejavnost in pri katerem 
je delavec zaposlen. 

32. 
(1) Posestniki živali in objektov iz 9. in 10. člena zveznega 

zakona in osemenjevalna središča, zrejališča plemenjakov, 
plemenske črede in jate, valilnice, fazanerije, ribogojnice, 
plemenišča in vzrejališča matic, živali v obratih z industrijskim 
načinom proizvodnje in v več jih aglomeracijah ter objektih za 
promet z živalmi, morajo prijaviti te živali in objekte, pa tudi 
vsako spremembo v zvezi z rejo živali v roku osmih dni 
obč inskemu upravnemu organu, pristojnemu za veterinarsko 
inšpekcijo, ki vodi register o živalih in objektih. 

(2) Osemenjevalna središča, zrejališča plemenjakov, ple- 
menske črede in jate, valilnice, fazanerije, ribogojnice, pleme- 
nišča in vzrejališča matic ne smejo biti okužena s kužnimi 
boleznimi, ki jih določ i republiški upravni organ, pristojen za 
kmetijstvo. 

(3) Za izdajo dovoljenja za razstavo, živalski vrt, ocenjevanje 
ali tekmovanje živali, za razne prireditve potujoč ih živali (cir- 
kusi, potujoč i živalski vrtovi ipd.) in za organizirano prodajo 
živali (sejmišča) ter živalskih proizvodov izven poslovnih pro- 
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štorov, je potrebno poprejšnje soglasje občinskega uprav- 
nega organa, pristojnega za veterinarsko inšpekcijo. 

(4) Organizacija združenega dela sprejme v soglasju s pri- 
stojnim organom občine veterinarsko-sanitarni red v objektih 
za promet z živalmi in živalskimi surovinami (sejmišča, razsta- 
višča, klavnice, mlekarne, kafilerije). 

33. 
(1) Posestniki živali, druge organizacije združenega dela ter 

drugi delovni ljudje in občani v krajevnih skupnostih in druž- 
benopolitičnih skupnostih morajo zagotavljati pogoje za 
ohranitev in razvoj naravnih in z delom pridobljenih vrednot 
človekovega okolja in preprečevati zdravju škodljive posle- 
dice, ki nastajajo v proizvodnji, porabi in prometu živali, 
živalskih surovin, proizvodov, krmil in odpadkov. 

(2) Z odpadki in odplakami je treba ravnati tako, da ni 
ogroženo, prizadeto ali moteno zdravje živali. * 

(3) Posestnik živali mora v določenih primerih prijaviti poo- 
blaščeni veterinarski organizaciji pogin živali. Truplo pogi- 
nule živali mora predati pooblaščeni veterinarski organizaciji. 
Voznik, ki povzroč i pogin živali, upravljalci in vzdrževalci 
javnih cest in organi za notranje zadeve morajo prijaviti poo- 
blaščeni veterinarski organizaciji vsako živalsko truplo na 
javnih cestah. 

(4) Pristojni organ v obč ini je dolžan skrbeti za ustrezno 
število redno vzdrževanih zbirališč za trupla in za živalske 
surovine ter živalske odpadke, ki so pri obveznem pregledu 
spoznani za neuporabne za hrano ljudi in za redno odvažanje 
le-teh v zbirališča. 

(5) V organizacijah združenega dela za predelavo živalskih 
trupel (v nadaljnjem besedilu: kafilerija) in v objektih za 
obdukcijo mora biti organizirana stalna služba za ugotavlja- 
nje vzroka pogina; ta služba izvaja tudi druge obvezne 
posebne preventivne ukrepe za preprečevanje in zatiranje 
kužnih bolezni. 

34. 
Občinska skupščina lahko odredi, da morajo organizacije 

združenega dela in delovni ljudje iz prejšnjega člena plačevati 
stroške za neškodljivo odstranjevanje konfiskatov, ki nasta- 
nejo pri obdelavi, predelavi in prometu živalskih surovin in 
proizvodov. 

35. 
(1) Republiški upravni organ, pristojen za kmetijstvo, določ i 

območje, na katerem mora kafilerija zagotoviti reden odvoz 
trupel in konfiskatov iz zbirališč do kafilerije ter iz farme 
oziroma mesta prometne ali druge nezgode v primerih masov- 
nega pogina živali. 

(2) Organizacije združenega dela, posestniki živali, drugi 
delovni ljudje in občani, pri katerih nastajajo živalski odpadki, 
morajo predati živalske odpadke kafileriji, ki je določena, da 
mora zagotoviti reden odvoz živalskih odpadkov. 

(3) Pristojni organ v občini predpiše organizacijo, ureditev 
in poslovanje veterinarsko-higienske službe. 

3. Veterinarsko-sanitarna preventiva v notranjem prometu 

36. 
(1) Zdravstvena spričevala iz 16. člena zveznega zakona 

izdaja pristojni obč inski upravni organ. 
(2) Občinska skupščina lahko z odlokom pooblasti za izdajo 

zdravstvenih spričeval iz prejšnjega odstavka veterinarsko 
organizacijo združenega dela. 

(3) Za premeščanje živali znotraj iste temeljne organizacije 
združenega dela v republiki, razen za zakol, se izda skupno 
zdravstveno spričevalo. 

37. 
(1) Posestnik psa je dolžan v osmih dneh prijaviti nabavo 

živali veterinarski organizaciji, ki vodi register psov, na 
območju stalnega prebivališča posestnika živali. 

(2) Posestnik psa je dolžan v treh dneh prijaviti pogin, 
odtujitev, pobeg ter vsako drugo spremembo v zvezi z rejo 
psov. 

(3) Vsak pes mora nositi predpisano znamkico. Znamkica je 

dokaz o prijavi in registraciji psa ter o opravljenem cepljenju 
proti steklini. 

(4) Pristojni organ v obč ini izda predpis o registraciji, cep- 
ljenju, označevanju, postopku z neregistriranimi in neceplje- 
nimi psi ter o reji psov. 

38. 
(1) Posestnik živali in organizacije združenega dela oziroma 

osebe, ki opravljajo prevoz živali, živalskih proizvodov, žival- 
skih surovin in živalskih odpadkov (16. in 17. člen zveznega 
zakona in 32. ter 37. člen tega zakona), morajo na zahtevo 
veterinarskega inšpektorja, veterinarskega delavca veterinar- 
ske organizacije ali delavca organa za notranje zadeve poka- 
zati zdravstveno spričevalo ali drugo predpisano potrdilo. 

(2) Veterinarsko-sanitarni pregled pri naložitvi pošiljke 
živali, živalskih proizvodov, živalskih surovin in živalskih 
odpadkoy, ki se odpravi s prevoznimi sredstvi izven območja 
občine oziroma mesta, in pošiljke kopitarjev in parkljarjev, ki 
se ženejo izven območja občine oziroma mesta, opravi poo- 
blaščena veterinarska organizacija združenega dela. 

(3) Veterinarsko-sanitarni pregled pri razkladanju pošiljke 
živali, ki se dopremi s prevoznimi sredstvi ali prižene iz 
območja druge obč ine oziroma mesta in pri razkladanju 
pošiljke živalskih proizvodov, živalskih surovin in živalskih 
odpadkov, ki se dopremi iz območja druge republike oziroma 
pokrajine, opravi pooblaščena veterinarska organizacija zdru- 
ženega dela. 

(4) Organizacija združenega dela oziroma oseba, ki opravlja 
prevoz in organi za notranje zadeve morajo prijaviti prometno 
nezgodo med prevozom živali, živalskih proizvodov, živalskih 
surovin in živalskih odpadkov najbližji veterinarski organiza- 
ciji združenega dela. Obveščena veterinarska organizacija 
združenega dela mora zagotoviti veterinarsko pomoč poško- 
dovanim živalim, s strokovnim navodilom določ iti ukrepe, ki 
so potrebni za zavarovanje poškodovanih živali, živalskih pro- 
izvodov, živalskih surovin in živalskih odpadkov ter okolja in 
organizirati prevoz poginjenih živali. 

39. 
Če organi za notranje zadeve pri kontroli ugotovijo, da 

posestniki živali nimajo zdravstvenega spričevala oziroma 
potrdila ali da prihajajo živali z okuženega območja, morajo 
takšne živali pridržati in s tem obvestiti občinski upravni 
organ, pristojen za veterinarsko inšpekcijo, ali pooblaščeno 
veterinarsko organizacijo. Pooblaščena veterinarska organi- 
zacija s strokovnim navodilom določ i veterinarsko sanitarne 
ukrepe in o tem obvesti obč inski upravni organ, pristojen za 
veterinarsko inšpekcijo. 

40. 
Če pristojni občinski veterinarski inšpektor ugotovi, da so 

zdravstvena spričevala ali druga predpisana potrdila za živali, 
ki so bile pripeljane iz druge občine, pomanjkljivi ali da so 
živali iz krajev z nejasno epizootiološko situacijo ali če ugo- 
tovi, da dokumentov sploh ni, lahko odredi, da mora posest- 
nik obdržati živali določen čas v karanteni, določ i kraj in 
pogoje za karanteno ter odredi preglede in diagnostične 
preiskave, ki se morajo opraviti. 

4. Veterinarsko-sanitarna preventiva pri uvozu, izvozu in 
tranzitu 

41. 
(1) Karanteno za uvožene živali, živalske proizvode, živalske 

surovine, živalske odpadke in seme za umetno osemenjevanje 
ter druge predmete, s katerimi se lahko prenese kužna bole- 
zen, določ i in odpravi občinski upravni organ, pristojen za 
veterinarsko inšpekcijo. O tem mora takoj obvestiti republiški 
upravni organ, pristojen za veterinarsko inšpekcijo. 

(2) Uvožene živali, živalske proizvode, živalske surovine, 
živalske odpadke, seme za umetno osemenjevanje in pred- 
mete, s katerimi se lahko prenese kužna bolezen ter izvajanje 
preventivnih ukrepov nadzoruje v času Karantene občinski 
upravni organ, pristojen za veterinarsko inšpekcijo, 

42. 
Veterinarsko-sanitarni pregled izvoznih pošiljk pri naklada- 

nju in prekladanju in veterinarsko-sanitarni pregled pri razkla- 
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danju in prekladanju uvoznih pošiljk, opravlja občinski 
upravni organ, pristojen za veterinarsko inšpekcijo. Občinska 
skupščina lahko z odlokom pooblasti za opravljanje ter zadev 
veterinarsko organizacijo. 

43. 
(1) Organi za notranje zadeve, oborožene sile SFRJ in 

organi carinske službe morajo v primeru, če ugotovijo nedo- 
voljen prehod kopitarjev in parkljarjev mimo določenih mej- 
nih prehodov, takšne živali pridržati in o tem obvestiti obč in- 
ski upravni organ, pristojen za veterinarsko inšpekcijo. 

(2) Če za kopitarje in parkljarje iz prejšnjega odstavka z 
mednarodno pogodbo ni določen način ravnanja, ga določ i 
republiški upravni organ, pristojen za veterinarstvo. 
5. Veterinarsko-sanitarna preventiva v proizvodnji in 
prometu živit in krmil - preventiva v objektih 

44. 
(1) Veterinarsko-sanitarne preglede živali, živalskih proiz- 

vodov, živalskih surovin in odpadkov v proizvodnji živil (aditi- 
vov) opravljajo veterinarske organizacije. 

(2) Posestnik živali, mesa, mleka, rib in jajc ima pravico 
zahtevati nadpregled. Nadpregled opravi komisija, ki jo ime- 
nuje republiški upravni organ, pristojen za kmetijstvo. 
Zahtevo je treba vložiti takoj pri pooblaščeni veterinarski 
organizaciji, ki opravlja pregled. Ta mora brez odlašanja še 
isti dan obvestiti komisijo in ji predložiti celotno dokumenta- 
cijo o opravljenem pregledu. 

(3) Izvid nadpregleda je dokončen. 
(4) Izvid veterinarsko-sanitarnega pregleda drugih živalskih 

proizvodov se lahko izpodbija samo z zahtevo, naj se opravi 
superanaliza predpisanega števila vzorcev v organizaciji zdru- 
ženega dela, ki je pooblaščena za superanalize. Zahtevo je 
treba vložiti takoj pri organu, ki je pregled opravil. Odloč ilen 
je izvid superanalize. 

(5) Stroške nadpregleda oziroma superanalize trpi poo- 
blaščena veterinarska organizacija, katere delavec je opravil 
veterinarsko-sanitarni pregled ali odvzel vzorce, če je rezultat 
v korist stranke. V nasprotnem primeru trpi stroške stranka. 

45. 
(1) Posestnik živali mora prijaviti proizvodnjo mleka in mle- 

čnih izdelkov, namenjenih za javno potrošnjo, občinskemu 
upravnemu organu, pristojnemu za veterinarstvo. 

(2) Občinski upravni organ, pristojen za veterinarstvo, izda 
posestniku živali v upravnem postopku dovoljenje za promet z 
mlekom in mlečnimi izdelki za javno potrošnjo na podlagi 
poprejšnjega soglasja občinskega upravnega organa, pristoj- 
nega za veterinarsko inšpekcijo. 

(3) Dovoljenje iz prejšnjega odstavka velja, dokler ga obč in- 
ski upravni organ, pristojen za veterinarstvo, z odločbo v 
upravnem postopku ne odvzame in prepove promet z 
mlekom. 

(4) Organizator odkupa mleka in mlečnih izdelkov za javno 
potrošnjo sme odkupovati mleko in mlečne izdelke samo od 
posestnikov živali, ki imajo dovoljenje iz drugega odstavka 
tega člena. 

46. 
Klanje govedi, izvzemši teleta v objektih kmečkega turizma, 

in klanje kopitarjev vseh starosti je dovoljeno samo v klavnici, 
ki izpolnjuje predpisane pogoje, tudi če je meso namenjeno 
za domačo porabo ali za živalsko hrano. 

. 47. 
Ob pojavu kužne bolezni lahko občinski upravni organ, 

pristojen za veterinarstvo za območje občine, za območje 
obč in pa republiški upravni organ, pristojen za veterinarstvo, 
odredi: 

1. da se mora opraviti pregled tudi tistih klavnih živali, 
živalskih proizvodov in surovin, ki so namenjene za lastno 
domačo porabo ali za krmljenje živali in določ i, kdo opravi 
pregled; 

2. da mora posestnik živalskih proizvodov opraviti ustrezno 
toplotno obdelavo živalskih proizvodov pred uporabo ozi- 
roma oddajo v promet; 

3. da se mora opraviti obvezen veterinarsko-sanitarni pre- 
gled pošiljk živalskih proizvodov in živalskih surovin in 
odpadkov pri razkladanju tudi v prometu med občinami. 

48. 
Veterinarski delavci, posestniki živali, organizacije združe- 

nega dela in upravni organi, pristojni za veterinarsko inšpek- 
cijo, morajo preprečevati škodljive posledice zaradi ostankov 
zdravil, hormonov, pesticidov, težkih kovin in drugih škodlji- 
vih snovi v živalskih surovinah - živalskih proizvodih in krmi- 
lih ter izvajati preventivne ukrepe, ki jih določ i republiški 
upravni organ, pristojen za veterinarstvo. 

49. 
(1) Posestnik živali mora imeti predpisano veterinarsko 

napotnico za bolne živali, ki jih zaradi klanja odpravlja v 
klavnico. Isto velja tudi za v sili zaklane živali. Dokončen 
veterinarsko-sanitarni pregled takih živali in presoja mesa v 
sili zaklane živali se opravi v klavnici. 

(2) Posestnik živali mora imeti predpisano veterinarsko 
napotnico tudi za živali iz hlevov z nepreverjeno ali sumljivo 
epizootiološko situacijo, ki jih odpravlja v klavnico. 

(3) Preventivne ukrepe pri klanju živali iz prvega in drugega 
odstavka tega člena odredi republiški upravni organ, pristo- 
jen za veterinarstvo. 5Q 

(1) Lovska organizacija mora imeti predpisano napotnico za 
divjač ino, ki je namenjena za javno potrošnjo in se odpremlja 
iz lovišča v hladilnico ali zbiralnico. 

(2) Napotnico iz prejšnjega odstavka izda pooblaščeni pre- 
glednik, ki je pooblaščenec ali delavec veterinarske organiza- 
cije združenega dela in mora imeti izpit za preglednika. 

(3) Preventivne ukrepe za zagotavljanje neoporečnega pre- 
gleda, transporta in zbiranja divjač ine določ i republiški 
upravni organ, pristojen za veterinarstvo. 

51. 
(1) Organizacije združenega dela, ki se ukvarjajo s proiz- 

vodnjo in predelavo krmil, morajo zagotoviti laboratorijske 
preiskave surovin in svojih končnih izdelkov pred oddajo v 
promet v lastnem laboratoriju ali v organizaciji, ki je poo- 
blaščena za diagnostične preiskave. S temi preiskavami je 
treba ugotoviti predpisano zdravstveno neoporečnost krmil 
glede na prisotnost patogenih bakterij, gliv in njihovih toksi- 
nov in snovi, ki lahko škodijo zdravju živali ali posredno 
zdravju ljudi. 

(2) Občinski upravni organ, pristojen za veterinarsko inš- 
pekcijo, z občasnim odvzemom vzorcev in laboratorijsko prei- 
skavo nadzira izvajanje določb prejšnjega odstavka. 

52. 
(1) Če veterinarski inšpektor meni, da krmilo ni zdravstveno 

neoporečno, vzame predpisano število vzorcev krmil in jih 
pošlje pooblaščeni organizaciji združenega dela v analizo. 

(2) Izvid analize krmil mora biti sporočen tudi posestniku 
krmila, od katerega je bil vzet vzorec. Ta lahko zahteva v treh 
dneh od prejema izvida analize naj se pošlje duplikat vzorca, 
ki je bil vzet istočasno in na enak način, pooblaščeni organi- 
zaciji združenega dela v superanalizo. 

(3) Stroške analize in superanalize trpi družbenopolitična 
skupnost, katere delavec je odvzel vzorce, če je krmilo neopo- 
rečno; v nasprotnem primeru jih trpi stranka. 

53. 
(1) Objekti in oprema za rejo živali, za klanje živali, za 

obdelavo, predelavo, dodelavo, proizvodnjo, zbiranje, skla- 
diščenje ter promet živalskih surovin in proizvodov, objekti in 
oprema za zbiranje in neškodljivo odstranjevanje trupel in 
konfiskatov ter kafilerije, prostori in oprema za proizvodnjo in 
skladiščenje semena za umetno osemenjevanje ter valilnice, 
prostori in oprema za pripravo krmil, objekti ter oprema za 
promet z živalmi (sejmišča, razstavišča idr.) in za dezinfekcijo 
vozil, objekti veterinarskih organizacij in objekti za proizvod- 
njo veterinarskih zdravil morajo biti urejeni tako, da ne pred- 
stavljajo nevarnosti za zdravje živali, da se preprečuje vnaša- 
nje in raznašanje bolezni in da je zagotovljena zdravstveno 
neoporečna proizvodnja in promet. 
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(2) K odločbam o lokaciji, gradbenem in uporabnem dovo- 
ljenju za nove objekte ter za rekonstrukcijo obstoječ ih objek- 
tov iz prejšnjega odstavka je potrebno poprejšnje soglasje 
občinskega oziroma republiškega upravnega organa, pristoj- 
nega za veterinarsko inšpekcijo. 
6. Ukrepi za zatiranje in izkoreninjenje kužnih bolezni 

54. 
(1) Če se pojavi kužna bolezen ali se pojavijo znamenja, po 

katerih se sumi, da je žival zbolela ali poginila za kužno 
boleznijo, mora posestnik živali to takoj naznaniti poo- 
blaščeni veterinarski organizaciji ali občinskemu upravnemu 
organu, pristojnemu za veterinarsko inšpekcijo. 

(2) Posestnik živali mora v primerih iz prejšnjega odstavka 
živali takoj zapreti, trupla pa do prihoda delavca pooblaščene 
veterinarske organizacije zavarovati ter prepreč iti drugim 
osebam in živalim pristop do črede, jate, čebelnjaka oziroma 
trupla poginjene živali. 

55. 
(1) Pooblaščena veterinarska organizacija mora poskrbeti, 

da se ugotovi kužna bolezen ali vzrok pogina živali oziroma 
zdravstvena oporečnost živalskih proizvodov in surovin ter s 
strokovnim navodilom določ iti veterinarsko sanitarne ukrepe, 
ki so potrebni, da se bolezen zatre in njeno širjenje prepreč i 
oziroma da se prepreč i promet bolnih živali in zdravstveno 
oporečnih živalskih proizvodov in surovin. 

(2) V veterinarski organizaciji iz prejšnjega odstavka mora 
biti organizirana nepretrgana veterinarska dejavnost. 

(3) Pri sumu kužne bolezni mora pooblaščena organizacija 
poslati material prvih primerov bolezni v laboratorijsko prei- 
skavo pooblaščeni veterinarski organizaciji združenega dela. 

(4) Organizacija, ki pošilja v preiskavo material iz prejšnjega 
odstavka, in organizacija, ki opravlja diagnostične preiskave, 
morata zagotoviti tak transport materiala, da ni nevarnosti za 
širjenje kužnih bolezni in ne za kvarjenje materiala. 

(5) Organizacije, ki opravljajo javni prevoz, morajo zagoto- 
viti prevoz materiala iz četrtega odstavka tega člena do mesta, 
kjer ima s^dež organizacija, pooblaščena za diagnostične 
preiskave. 

56. 
(1) O pojavu oziroma sumu kužne bolezni in o storjenih 

veterinarsko-sanitarnih ukrepih iz prvega odstavka prejšnjega 
člena morata veterinarska organizacija, ki je pooblaščena za 
osnovno zdravstveno varstvo in veterinarska organizacija, ki 
je pooblaščena za diagnostično dejavnost, takoj obvestiti 
občinski upravni organ, pristojen za veterinarsko inšpekcijo. 

(2) Občinski veterinarski inšpektor takoj po naznanitvi 
kužne bolezni ali suma kužne bolezni opravi pregled in izda 
pisno odločbo o ukrepih. V izjemno nujnih primerih lahko 
veterinarski inšpektor tudi ustno odredi ukrepe. 

(3) Do izdaje odločbe iz prejšnjega odstavka mora posest- 
nik živali ravnati v skladu s strokovnim navodilom iz prvega 
odstavka prejšnjega člena. 

(4) Občinski upravni organ, pristojen za veterinarsko inš- 
pekcijo, mora o pojavu kužne bolezni v predpisanih primerih 
obvestiti republiški upravni orga, pristojen za veterinarstvo in 
občinski upravni organ, pristojen za veterinarsko inšpekcijo v 
sosednjih občinah. 

(5) O pojavu ali ugotovljenem sumu kužne bolezni, ki se 
prenaša tudi na ljudi, in o ugotovitvi take kužne bolezni pri 
veterinarsko-sanitarnem pregledu živil mora obč inski upravni 
organ, pristojen za veterinarsko inšpekcijo, obvestiti tudi 
obč inski upravni organ, pristojen za sanitarno inšpekcijo. 

57. 
(1) Ko se ugotovi kužna bolezen in dokler traja nevarnost 

zanjo, se odredi glede na naravo kužne bolezni in nevarnost 
na okuženem kot tudi na ogroženem območju eden ali več  
naslednjih ukrepov: 

1. loč itev zdrave živali od bolne ali od živali, za katero se 
sumi, da je zbolela; 

2. zapiranje obolele živali in živali, za katero se sumi, da je 
zbolela; 
3. prepoved dogona, trgov, sejmov, razstav, tekmovanj ali 
drugega zbiranja živali; 

4. prepoved ali omejitev gibanja živali ter prepoved izdaja- 
nja zdravstvenih spričeval za živali; 

5. prepoved ali omejitev odnašanja ali prometa živalskih 
proizvodov, živalskih surovin in živalskih odpadkov, krmil ter 
drugih predmetov, s katerimi se lahko prenese kužna bo- 
lezen; 

6. prepoved klanja vseh vrst ali posameznih vrst živali; 
prepoved odiranja trupla; 

7. zakol ali pokončanje okužene živali, za katero se sumi, da 
je okužena in uničenje kontaminiranih predmetov ali surovin; 

8. popis živali, po potrebi pa tudi njihovo označevanje; 
9. prepoved ali omejitev razmnoževanja živali za določen 

čas v določenih objektih; 
10. omejitev gibanja oseb, ki prihajajo v dotik z okuženo 

živaljo ali z živaljo, za katero se sumi, da je okužena, in s 
proizvodi, surovihami in odpadki, ki izvirajo od take živali; 

11. zašč itno cepljenje, diagnostična preiskava in zdravljenje 
živali; 

12. blokiranje žarišč okužbe, okuženih krajev in območij 
(prepoved vhoda in izhoda oseb in živali); 

13. kastracija živali, ki predstavljajo nevarnost za širjenje 
spolnih bolezni in prepoved naravnega pripusta; 

14. dezinfekcija, dezinsekcija in deratizacija staj, hlevov, 
dvorišč , pašnikov, napajališč in drugih krajev, na katerih je 
bila žival, kot tudi predmetov, ki so prišli s tako živaljo v dotik; 

15. dezinfekcija oseb, ki so bile v direktnem ali indirektnem 
dotiku s povzroč itelji okužbe; 

16. kontumac in pobijanje potepuških psov in mačk; 
17. sistematično zatiranje vmesnega gostitelja; 
18. zagotavljanje in vzdrževanje primernih higienskih 

razmer v objektih. 
(2) Ukrepi iz prvega odstavka se lahko odredijo tudi tedaj, 

če grozi neposredna nevarnost kužne bolezni. 
(3) V posebno nevarnih primerih se sme odrediti tudi zača- 

sna prepoved dela v objektih, v katerih se predelujejo ali 
skladišč ijo živalski proizvodi, živalske surovine in živalski 
odpadki ali krmila. 

58. 
(1) Ukrepe iz prejšnjega člena odredi občinski upravni 

organ, pristojen za veterinarsko inšpekcijo. 
(2) Pooblaščena veterinarska organizacija lahko s strokov- 

nim navodilom iz prvega odstavka 55. člena tega zakona 
določ i ukrepe iz 1.. 2., 4., 5., 6., 11., 12., 14., 15. in 18. točke 
prejšnjega č lena. 

59. 
(1) Meje okuženega in ogroženega območja v občini določa 

obč inski upravni organ, pristojen za veterinarsko inšpekcijo. 
(2) Republiški upravni organ, pristojen za veterinarstvo, 

določa meje okuženega in ogroženega območja, če sega na 
območje dveh ali več  obč in. 

60. 
(1) Republiški upravni organ, pristojen za veterinarstvo, 

neposredno vodi in organizira preprečevanje, zatiranje in 
izkoreninjanje naslednjih posebno nevarnih kužnih bolezni; 

- goveja kuga, 
- pljučna kuga goved, 
- slinavka in parkljevka, 
- afriška prašič ja kuga, 
- klasična prašič ja kuga, 
- nalezljiva ohromelost prašičev, 
- konjska kuga. 
(2) Preprečevanje, zatiranje in izkoreninjenje drugih kužnih 

bolezni vodi in organizira obč inski upravni organ, pristojen za 
veterinarsko inšpekcijo. 

61. 
(1) O pojavu ali sumu bolezni iz prvega odstavka prejšnjega 

člena mora občinski upravni organ, pristojen za veterinarsko 
inšpekcijo, takoj obvestiti republiški upravni organ, pristojen 
za veterinarstvo in občinske upravne organe, pristojne za 
veterinarsko inšpekcijo v sosednjih občinah. 

(2) Občinski upravni organi, pristojni za veterinarsko inš- 
pekcijo, morajo o pojavu bolezni iz prejšnjega člena obvestiti 
tudi vse zainteresirane organizacije združenega dela in kme- 
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tijske zadruge, v primeru zoonoze pa tudi pristojne občinske 
upravne organe, pristojne za sanitarno inspekcijo in zdrav- 
stvene organizacije. 

62. 
(1) Veterinarske organizacije in občinski upravni organi, 

pristojni za veterinarsko inspekcijo, vodijo predpisano evi- 
denco in pošiljajo poroč ila na obrazcih, ki jih določ i repu- 
bliški komite za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. 

(2) Republiški upravni organ, pristojen za veterinarstvo, 
mora voditi predpisano evidenco in izdajati petnajstdnevno 
poroč ilo o gibanju živalskih kužnih bolezni v republiki ter ga 
dostavljati vsem občinskim skupščinam in veterinarskim 
organizacijam na območju republike. 

(3) Organizacije združenega dela ter druge samoupravne 
organizacije in skupnosti ter posamezniki so dolžni dajati 
upravnim organom, pristojnim za veterinarstvo, v določenem 
roku in brezplačno podatke o zdravstvenem varstvu živali in o 
izvajanju ukrepov ter jim omogočiti, da se o danih podatkih 
prepričajo. 

63. 
Ob naravnih in drugih nezgodah, ki lahko povzroč ijo obole- 

nje večjega števila živali ali ob pojavu epizootije in v drugih 
izjemnih razmerah, lahko odredi izvršni svet občinske sku- 
pščine za območje občine, Izvršni svet Skupščine SR Slove- 
nije pa za širše območje tele ukrepe: 

1. mobilizacijo veterinarskih delavcev in drugih občanov za 
izvedbo predpisanih ukrepov; 

2. rekvizicijo opreme, zdravil in transportnih sredstev v 
skladu s posebnimi predpisi in začasno uporabo zemljišča in 
zgradb za izvedbo predpisanih ukrepov za zdravstveno var- 
stvo živali; 

3. posebne naloge veterinarskim organizacijam zaradi 
izvedbe predpisanih ukrepov. 

64. 
(1) Pri več jih epizootijah morajo na zahtevo republiškega 

upravnega organa, pristojnega za veterinarstvo, pomagati pri 
preprečevanju širjenja in pri zatiranju kužnih bolezni organi 
za notranje zadeve, enote civilne zaščite in enote teritorialne 
obrambe. 

(2) Pri največ jih nevarnostih za širjenje posebno nevarnih 
kužnih bolezni lahko republiški upravni organ, pristojen za 
veterinarstvo, zahteva pomoč enot jugoslovanske ljudske 
armade, o čemer odloč i republiški sekretar za ljudsko 
obrambo. 

7. Najmanjši obseg varstva živali pred kužnimi boleznimi 

65. 
(1) Družbenopolitične skupnosti morajo v okviru svojih pra- 

vic in dolžnosti, določenih s tem zakonom, zagotoviti nasled- 
nji najmanjši obvezni obseg varstva živali pred kužnimi bolez- 
nimi; 

1. sistematično ugotavljanje kužnih bolezni (diagnostične 
terenske in laboratorijske ter patoanatomske preiskave), ki jo 
vsako leto odredi pristojen organ v obč ini na podlagi odredbe 
republiškega upravnega organa, pristojnega za kmetijstvo; 

2. vakcinacijo živali, ki jo vsako leto odredi pristojni organ v 
občini na podlagi odredbe republiškega upravnega organa, 
pristojnega za kmetijstvo in kontrolo uspešnosti vakcinacije; 

3. diagnostične terenske in laboratorijske preiskave ter 
patoanatomsko diagnostiko zaradi suma posebno nevarnih 
bolezni (iz 25. člena tega zakona) ter preiskave zaradi suma 
listerioze, mrzlice Q, toksoplazmoze, vibrioze, nosemavosti, 
vrtoglavosti, pršičavosti, eritrodermatitisa in spomladanske 
viremije postrvi, IBR/IPV pri govedu, trihomoniaze, infekcije z 
bakterijo Campyobacter fetus ss. venerealis, garij kopitarjev, 
prežvekovalcev in divjadi, govejega lišaja, bolezni Aujesz- 
kega, salmoneloze in šumečega prisada; 

4. preprečevanje kužnih bolezni ob elementarnih nezgodah 
in ob pojavu posebno nevarnih kužnih bolezni v sosednjih 
državah ali republikah in pokrajinah oziroma v republiki, ki ga 
odredi republiški upravni organ, pristojen za kmetijstvo; 

5. proučevanje in uvajanje novih diagnostičnih metod ter 
proučevanje epizootiološke situacije na območju republike; 

6. obvezne veterinarsko-sanitarne preglede iz prvega 
odstavka 17. člena, prvega in drugega odstavka 21. člena, iz 
prvega in drugega odstavka 30. člena zveznega zakona ter 
preglede iz drugega in tretjega odstavka 45. člena tega za- 
kona; 

7. izdajo zdravstvenih spričeval, potrdil in dovoljenj iz 16. 
člena zveznega zakona in iz 32. in 37. člena tega zakona; 

8. primerne zaloge instrumentov, cepiv, opreme, razkužil in 
drugih, sredstev za preprečevanje, ugotavljanje in zatiranje 
živalskih kužnih bolezni; 

9. organizirano veterinarsko vzgojo posestnikov živali; 
10. nepretrgano veterinarsko dejavnost iz 55. člena tega 

zakona; 
11. neškodljivo odstranjevanje živalskih trupel. 

(2) Družbenopolitične skupnosti morajo zagotoviti posest- 
niku živali odškodnino za živali, ki so bile ubite ali zaklane ter 
za predmete in surovine, ki so bili poškodovani, pokvarjeni ali 
uničeni pri izvršitvi odrejenih ukrepov proti posebno nevar- 
nim kužnim boleznim. 

66. 
(1) Stroški za obvezne preventivne in diagnostične veteri- 

narske storitve na živalih in odškodnina iz prejšnjega člena se 
v celoti krijejo iz sredstev posebnega računa za zdravstveno 
varstvo živali proračuna občine, razen stroškov iz 4. in 5. 
točke prejšnjega člena, ki se pokrivajo iz sredstev posebnega 
računa za zdravstveno varstvo živali proračuna republike. 

(2) Posestnik živali je dolžan plačati druge stroške za izvaja- 
nje ukrepov, ki so bili naloženi z zakonom (dezinfekcija, 
stroški prepovedi ali omejitve prometa itd.). 

67. 
(1) Za žival, ki je bila ubita ali zaklana, ter za predmete in 

surovine, ki so bili poškodovani, pokvarjeni ali uničeni pri 
izvršitvi odrejenih ukrepov zaradi posebno nevarnih kužnih 
bolezni, se izplača posestniku živali, predmetov ali surovin 
odškodnina: 

1. če je posestnik takoj naznanil pojav ali sum kužne bo- 
lezni; 

2. če so bila opravljena v določenih časovnih obdobjih 
obvezna preventivna cepljenja ter diagnostične in druge prei- 
skave živali; 

3. če je izvršil tudi druge predpisane oziroma odrejene 
ukrepe za preprečevanje in zatiranje bolezni. 

(2) Odškodnina iz prejšnjega odstavka se ne plača, če se je 
bolezen pojavila pri uvozu živali in med karant^niranjem uvo- 
ženih živali. 

68. 
(1) Odškodnina iz prejšnjega člena se določ i po tržni vre- 

dnosti živali oziroma predmeta, če je ubita oziroma v sili 
zaklana žival ali uničeni oziroma poškodovani predmet ozi- 
roma surovina v celoti ali deloma še uporabna, se odškodnina 

"zmanjša za vrednost še uporabnega deleža. 
(2) Tržno vrednost živali in uporabnost predmetov (surovin) 

iz prešnjega odstavka določ i s sklepom občinski upravni 
organ, pristojen za veterinarstvo. 

(3) Postopek za izplač ilo odškodnine se prične na zahtevo 
posestnika. Posestnik mora ^ahtevku priložiti dokumentacijo, 
ki jo predpiše republiški upravni organ, pristojen za veterinar- 
stvo. V postopku za uveljavljanje odškodnine se taksa ne 
plačuje. 

(4) O tem, ali se izplača odškodnina posestniku živali, suro- 
vin ali predmetov, odloč i z odločbo občinski upravni organ, 
pristojen za veterinarsko inšpekcijo. 

(5) Zoper odločbo občinskega upravnega organa, pristoj- 
nega za veterinarsko inšpekcijo o višini odškodnine ni dovo- 
ljena pritožba niti ni dovoljen upravni spor. Posestnik lahko v 
tridesetih dneh od vročitve odločbe iz prejšnjega odstavka 
oziroma, če občinski upravni organ, pristojen za veterinarsko 
inšpekcijo, odločbe ne izda ali je stranki ne vroč i v roku dveh 
mesecev od zahteve za izplač ilo odškodnine, predlaga pristoj- 
nemu temeljnemu sodišču, da odmeri odškodnino. 

(6) Pristojno temeljno sodišče odmeri odškodnino v neprav- 
dnem postopku. 

8. Pristojbine za zdravstvena spričevala in za veterinarsko- 
sanitarne preglede ter zbiranje sredstev 
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69. 
(1) Za zdravstvena spričevala iz 16. člena zveznega ter za 

potrdila o prijavi in registraciji psov ter o opravljenem ceplje- 
nju proti steklini iz tretjega odstavka 37. člena tega zakona se 
plača pristojbina, ki jo določ i Izvršni svet Skupščine SR Slove- 
nije. Za veterinarsko-sanitarne preglede iz zveznega zakona 
ter 47., 49. in 50. člena tega zakona in za dovoljenje iz 45. 
člena tega zakona pa se plača pristojbina, ki jo določ i Izvršni 
svet občinske skupščine potem, ko je pridobil mnenje ustrez- 
nih organizacij in skupnosti. Kriterije in merila za določ itev 
pristojbin predpiše Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 

(2) Za premeščanje živali znotraj iste temeljne organizacije 
združenega dela, razen za zakol, se za skupno zdravstveno 
spričevalo plačuje pristojbina, določena za eno žival ustrezne 
vrste in kategorije. 

(3) Za podaljšanje veljavnosti zdravstvenega spričevala in 
za spremembe, ki se vpisujejo v zdravstveno spričevalo, se 
pristojbina ne plačuje. Pristojbina pa se plačuje za vpis spre- 
memb kategorije živali. 

70. 
(1) Pristojbina se plačuje ob izdaji zdravstvenega spriče- 

vala, znamkice in dovoljenja oziroma po opravljenem veteri- 
narsko-sanitarnem pregledu in se odvede na račun iz 71. 
člena tega zakona. Pristojbine za preglede se lahko obraču- 
navajo in plačujejo mesečno. 

(2) Pristojbina se plačuje v gotovini ali z drugimi sredstvi 
plač ilnega prometa. 

71. 
(1) Petinosemdeset odstotkov zbranih pristojbin je dohodek 

občine in se odvede na poseben račun za zdravstveno varstvo 
živali proračuna občine, na katere območju je bilo izdano 
zdravstveno spričevalo, znamkica oziroma dovoljenje. Pet- 
najst odstotkov pobranih pristojbin pa je dohodek republike 
in se odvede na poseben račun za zdravstveno varstvo živali 
proračuna republike. 

(2) Odredbodajalec posebnega računa za zdravstveno var- 
stvo živali proračuna občine je vodja občinske veterinarske 
inšpekcije, odredbodajalec posebnega računa za zdravstveno 
varstvo živali proračuna republike pa je funkcionar, ki vodi 
republiški upravni organ, pristojen za veterinarstvo. 

(3) Zaključni račun o stanju in uporabi sredstev iz prvega 
odstavka tega člena je kot posebna priloga sestavni del 
zaključnega računa družbenopolitične skupnosti. 

(4) Neporabljena sredstva iz prvega odstavka tega člena se 
po preteku vsakega leta prenesejo za iste namene in na isti 
račun v naslednje leto. 

(5) Uporabo sredstev posebnih računov za zdravstveno 
varstvo živali nadzoruje republiški upravni organ, pristojen za 
kmetijstvo. 

72. 
(1) Iz sredstev, ki so na posebnih računih, se zagotavlja 

najmanjši obvezni obseg varstva živali pred kužnimi bolez- 
nimi iz 65. člena tega zakona. 

(2) Če na posebnem računu pri obč inskem proračunu ni 
dovolj sredstev, se začasno zagotavlja obvezni najmanjši 
obseg iz sredstev posebnega računa za zdravstveno varstvo 
živali pri republiškem proračunu. Ko se naberejo na poseb- 
nem računu pri občinskem proračunu zadostna sredstva, se 
vrnejo sredstva, ki so bila plačana iz posebnega računa repu- 
bliškemu proračunu. 

(3) Družbenopolitične skupnosti po načelu vzajemnosti in 
solidarnosti združujejo sredstva posebnih računov za zdrav- 
stveno varstvo živali za skupno financiranje najmanjšega 
obveznega obsega varstva živali pred kužnimi boleznimi iz 65. 
člena tega zakona, če so na posebnem računu pri proračunu 
nekaterih občin in pri proračunu republike porabljena vsa 
sredstva, tako da v posameznih občinah ni mogoče zagotoviti 
obveznega najmanjšega obsega varstva živali pred kužnimi 
boleznimi. Ko se naberejo na posebnem računu pri obč in- 
skem proračunu zadostna sredstva, se vrnejo sredstva, ki so 
bila plačana iz združenih sredstev. 

(4) O združitvi sredstev za skupno financiranje, o načinu 
financiranja, zadolževanja in odplačevanja posojil za zdrav- 
stveno varstvo živali odloča skupščina družbenopolitične 
skupnosti. 

(5) Če so sredstva na posebnih računih za zdravstveno 
varstvo živali pri republiškem in pri občinskem proračunu 
porabljena tako,, da ni mogoče poravnati odškodnin in stroš- 
kov, se poravnavajo iz sredstev rezerv proračunov družbeno- 
političnih skupnosti. Ko se naberejo na posebnih računih 
zadostna sredstva, se vrne rezervam znesek, ki je bil uporab- 
ljen. O uporabi sredstev rezerve zaradi izrednih okolišč in v 
primeru epizootije odloča skupščina družbenopolitične skup- 
nosti. 

73. 
Za vloge, potrdila, odločbe in zdravstvena spričevala iz 

zveznega in tega zakona se taksa ne plačuje. 
74. 

Če ni s tem zakonom drugače določeno, se za plačevanje, 
pobiranje* odvajanje in kontrolo pristojbin iz 69. člena tega 
zakona smiselno uporabljajo določbe predpisov o upravnih 
taksah. 
IV. ZDRAVSTVENO VARSTVO ŽIVALI V VOJNI ALI 
NARAVNIH IN DRUGIH NESREČAH TER IZREDNIH 
RAZMERAH 

75. 
(1) Veterinarske organizacije morejo v samoupravnih sploš- 

nih aktih v skladu z zakonom opredeliti tudi naloge na pod- 
roč ju ljudske obrambe in družbene samozaščite ter določ iti 
organiziranost in odgovornosti na tem področ ju. 

(2) Načrti veterinarskih organizacij in družbenopolitičnih 
skupnosti za zagotavljanje zdravstvenega varstva živali v vojni 
ali naravnih in drugih nesrečah ter izrednih razmerah morajo 
biti med seboj usklajeni in so integralni del obrambnih načr- 
tov družbenopolitične skupnosti. 

76. 
Delavci, ki opravljajo strokovna dela in naloge zdravstvenega 
varstva živali, so dolžni dopolnjevati svoje znanje tudi za delo 
v vojni, ali naravnih in drugih nesrečah ter izrednih razmerah. 

77. 
V izjemnih razmerah, ob naravnih in drugih nesrečah, ki 

lahko povzročijo obolenje večjega števila živali ali ob pojavu 
epizootije lahko funkcionar, ki vodi republiški upravni organ, 
pristojen za veterinarstvo, naloži veterinarskim delavcem in 
veterinarskim organizacijam posebne strokovne in druge na- 
loge. 
V. ZAŠČITA ŽIVALI PRI IZVAJANJU ZDRAVSTVENEGA 
VARSTVA ŽIVALI 

78. 
(1) Pri izvajanju zdravstvenega varstva živali morajo posest- 

niki živali, veterinarski delavci, organizacije združenega dela 
in občani zaščititi živali pred mučenjem. 

(2) Posestniki in prevozniki živali morajo zagotoviti fizično 
varstvo nevarnih živali. 

79. 
Za mučenje živali se po tem zakonu šteje: 
- zanemarjenje preventivnih ukrepov glede zagotavljanja 

zdravstveno neoporečne pitne vode in krme do tolikšne mere, 
da pride do obolevanja in hiranja živali; 

- zanemarjenje preventivnih ukrepov glede zagotavljanja in 
vzdrževanja primernih zoohigienskih pogojev v objektih za 
rejo živali do tolikšne mere, da škodi zdravju živali; 

- zanemarjenje bolne živali, ki boleha za boleznijo, ki 
povzroča boleč ine ali trpljenje živali in nepravočasno nuđ enje 
veterinarske pomoč i taki živali; 

- pretepanje, udarjenje ali zbadanje živali, zavijanje in 
mečkanje posameznih delov živali pri gonjenju, nakladanju, 
razkladanju ali transportu živali; 

- neustrezen transport živali (v neprimernem prevoznem 
vozilu ali v neprimerni embalaži, ob slabi ventilaciji, neza- 
dostni zašč iti pred vremenskimi neprilikami, če ni zagotov- 
ljeno krmljenje in napajanje živali v predpisanem času ipd.); 
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- opravljanje določenih kirurških posegov ali kirurškega 
zdravljenja brez lokalne ali splošne anestezije; 

- nehumano ubijanje in klanje živali; 
- poskusi oziroma kirurški posegi na živalih, ki niso v 

znanstvenoraziskovalne namene, če se ne opravljajo v znan- 
stveno-raziskovalni organizaciji in tudi, če se opravljajo brez 
ustrezne lokalne ali splošne anestezije živali. 

VI. VETERINARSKE ORGANIZACIJE 

1. Organizacijske oblike dejavnosti zdravstvenega varstva 
živali. 

80. 
Veterinarske storitve na področ ju zdravstvenega varstva 

živali opravljajo naslednje veterinarske organizacije; 
- veterinarski zavodi, 
- veterinarske obratne ambulante, 
- živinorejsko in kmetijsko veterinarski zavodi, 
- lekarne, 
- specialistične veterinarske organizacije. 

81. 
Veterinarski zavod je veterinarska delovna organizacija, v 

kaferi izvajajo delavci veterinarske storitve na naslednjih 
temeljnih področ jih: 

- osnovna veterinarska dejavnost, 
- diagnostična dejavnost in zdravstveno varstvo pred zoo- 

nozami in okužbami z živili živalskega izvora ter 
- preskrba z zdravili in sanitetnim materialom. 

82. 
Veterinarska obratna ambulanta opravlja veterinarske stori- 

tve v velikih živinorejskih obratih, v katerih je organizirana 
industrijska reja živali. Veterinarska obratna ambulanta je 
delovna enota v organizaciji združenega dela, ki ni veterinar- 
ska organizacija združenega dela in opravlja osnovno veteri- 
narsko dejavnost, izvzemši preiskave in ukrepe, ki so del 
inšpekcijskega nadzorstva. 

83. 
Živinorejsko in kmetijsko-veterinarski zavod opravlja zdrav- 

stveno varstvo živali v osemenjevalnem središču in zrejališču 
plemenjakov kot delovna enota ali kot organizacija združe- 
nega dela za zdravstveno varstvo živali, na farmah prašičev pa 
obratna veterinarska ambulanta. 

84. 
Veterinarske storitve na področ ju preskrbe z magistralnimi 

zdravili in galenskimi preparati ter sanitetnim materialom in z 
gotovimi zdravili, ki ne terjajo nujne prisotnosti delavca veteri- 
narske organizacije med zdravljenjem, opravljajo tudi 
lekarne, ki so v sestavi zdravstvenih oziroma veterinarskih 
organizacij. 

85. 
Specialistična veterinarska organizacija opravlja speciali- 

stično veterinarsko dejavnost, po dogovoru z veterinarskimi 
organizacijami pa tudi diagnostično dejavnost in zdravstveno 
varstvo živali v osemenjevalnih središč ih, selekcijskih farmah 
oziroma farmah za vzrejo osnovnega genetskega materiala. 

86. 
Veterinarske organizacije se funkionalno in strokovno 

povezujejo v smislu delitve dela po strokovnosti in racional- 
nosti v enoten sistem zdravstvenega varstva živali in dogovar- 
jajo o zagotavljanju tistih storitev, ki jih posamezna veterinar- 
ska organizacija ne opravlja, ter o drugih oblikah medseboj- 
nega povezovanja in sodelovanja pri programiranju in izvaja- 
nju zdravstvenega varstva živali ter pri oblikovanju enotnih 
doktrinarhih stališč in enotnega sistema zdravstvenega var- 
stva živali. 

87. 
Veterinarske organizacije morajo izpolnjevati strokovne in 

tehnične pogoje, ki zagotavljajo varno in strokovno izvajanje 
veterinarskih storitev. 
2. Ustanovitev in statusne spremembe veterinarskih 
organizacij 

88. 
(1) Veterinarsko delovno organizacijo lahko ustanovijo 

kmetijske zadruge in druge organizacije združenega dela, 
družbenopolitične skupnosti in druge družbene pravne 
osebe. 

(2) Delovni ljudje, občani in civilne pravne osebe ne morejo 
ustanoviti veterinarske delovne organizacije. 

(3) Za ustanovitev veterinarske delovne organizacije mora 
ustanovitelj pridobiti soglasje pristojnega organa družbeno- 
politične skupnosti. Soglasje se lahko izda, če je vsebinska in 
programska zasnova bodoče veterinarske organizacije uskla- 
jena z dogovorom o temeljih plana družbenopolitične skup- 
nosti, s programom zdravstvenega varstva živali in z družbe- 
nim interesom na tem območju. 

(4) Veterinarska organizacija sme začeti delati, šele ko 
republiški upravni organ, pristojen za veterinarstvo, ugotovi, 
da izpolnjuje strokovno-organizacijske in kadrovske ter 
higiensko-tehnične pogoje glede prostorov in opreme, ki 
zagotavljajo varnost in strokovno izvajanje veterinarskih sto- 
ritev. 

(5) Postopek, predpisan v četrtem in petem odstavku tega 
člena, je treba izvesti tudi, če veterinarska organizacija spre- 
meni oziroma preneha izvajati dejavnost, zaradi katere je bila 
ustanovljen^ oziroma organizirana. 

(6) Veterinarska obratna ambulanta lahko organzira organi- 
zacija združenega dela, katere glavna dejavnost je industrij- 
ska reja živali v velikih živinorejskih obratih. Za organiziranje, 
začetek dela ali spremembo dejavnosti veterinarske obratne 
ambulante veljajo pogoji iz tretjega, četrtega in petega 
odstavka tega člena. 

89. 
Specialistično veterinarsko organizacijo je mogoče ustano- 

viti, če so poleg pogojev iz prejšnjega člena izpolnjeni še 
naslednji pogoji: 
- potrebno število za opravljanje veterinarske speciali- 

stične dejavnosti usposobljenih delavcev in potrebna 
tehnična opremljenost; 

- utemeljena potreba za dejavnost te vrste, ki jo ugotovi 
republiški upravni organ, pristojen za veterinarstvo. 

90. 
(1) Veterinarska organizacija lahko preneha, če je drugače 

zagotovljeno zdravstveno varstvo živali in če da za to soglasje 
pristojni organ družbenopolitične skupnosti. 

(2) Če je s prenehanjem veterinarske organizacije prizadet 
družbeni interes ter pravice uporabnikov do zdravstvenega 
varstva živali na določenem območju, odredi pristojni organ 
družbenopolitične skupnosti potrebne ukrepe za zavarovanje 
interesov uporabnikov in širše družbene skupnosti. 

91. 
Zoper izloč itev veterinarske temeljne organizacije lahko 

sprožijo poleg v zakonu pooblaščenih upravičencev spor 
pred sodiščem združenega dela: ustanovitelj veterinarske 
delovne organizacije ter republiški upravni organ, pristojen za 
veterinarstvo. 
3. Samoupravno organiziranje delavcev na področ ju 
zdravstvenega varstva živali 

92. 
(1) Delavci na področ ju zdravstvenega varstva živali morajo 

s svojo samoupravno organiziranostjo zagotoviti uporabni- 
kom strokovno pravilno, pravočasno, celovito, uč inkovito in 
racionalno zadovoljevanje potreb in interesov po veterinar- 
skih storitvah. Pri tem upoštevajo program zdravstvenega 
varstva živali in pogoje za njegovo uresničevanje. V zvezi s 
tem morajo zagotoviti kadrovske, strokovne, tehnične, orga- 
nizacijske in druge pogoje za uresničevanje prevzetih pravic 
in obveznosti. 

priloga poročevalca 33 



(2) Delavci v veterinarskih organizacijah morajo opravlja- 
nje veterinarskih storitev organizirati tako, da zagotovijo 
izvrševanje svojih nalog pri uresničevanju ciljev družbenega 
plana, strokovnih dosežkov na področju živinoreje, uresniče- 
vanju skupnih interesov v proizvodnji, predelavi, prometu in 
izvozu živali ter živalskih proizvodov, na področju nalog pri 
pospeševanju vseh oblik proizvodnje zdravstveno neopo- 
rečne hrane, izvrševanja svojih nalog in obveznosti tudi v 
vojni ali naravnih in drugih nesrečah ter v izrednih razmerah. 

93. 
(1) V veterinarski organizaciji združenega dela je šteti za 

delovno celoto, v kateri so delavci neposredno povezani z 
enotnim delovnim procesom, celovito opravljanje veterinar- 
skih storitev enega ali več temeljnih strokovnih področ ij 
zdravstvenega varstva živali, ki jih določa 9. č len tega zakona. 

(2) Zaradi boljše organizacije dela, doseganja ugodnejših 
rezultatov pri opravljanju skupnih del in nalog v temeljni 
organizaciji združenega dela, lahko delavci veterinarskih 
organizacij združenega dela v skladu z značajem delovnega 
procesa in delovnimi pogoji organizirajo delo po delovnih 
enotah veterinarskih postajah ali ambulantah (na območju 
krajevne skupnosti, v OZD ali obč ini), oddelkih ali inštitutih v 
diagnpstični dejavnosti, ali po drugih delih veterinarske orga- 
nizacije združenega dela. 

4. Samoupravljanje v veterinarskih organizacijah 

94. 
(1) V delavskem svetu veterinarske organizacije sodelujejo 

pri odločanju o zadevah posebnega družbenega pomena sku- 
paj z delegati delavcev veterinarske organizacije tudi delegati 
ustanovitelja, družbenopolitične skupnosti, zdravstvene 
skupnosti in uporabnikov (v nadaljnjem besedilu: delegati). 

(2) Ustanovitelj v soglasju s skupščino družbenopolitične 
skupnosti določ i, katere samoupravne organizacije in skup- 
nosti delegirajo delegate v delavski svet veterinarske organi- 
zacije in koliko jih vsaka delegira. 

95. 
Delegati soodločajo z delegati delavcev v delavskem svetu 

veterinarske organizacije o naslednjih zadevah: o sprejemu 
določenih samoupravnih splošnih aktov, ki urejajo vprašanja 
posebnega družbenega pomena, o razvojnih programih in 
razširjeni reprodukciji, o določanju pogojev za pridobivanje 
dohodka, o finančnem načrtu in zaključnem računu veterinar- 
ske organizacije, o cenah veterinarskih storitev, o statusnih 
spremembah, o kadrovski politiki in o imenovanju in razreše- 
vanju ter odgovornosti individualnega oziroma kolegijskega 
poslovodnega organa in delavcev s posebnimi pooblastili in o 
odgovornosti ter obravnavanju stanja in dela ter problematiki 
veterinarske organizacije s stališča izpolnjevanja njenih 
nalog. 

96. 
Statut veterinarske organizacije velja, ko da nanj soglasje 

izvršni svet skupščine pristojne družbenopolitične skupnosti. 
5. Delavci, ki opravljajo dela in naloge zdravstvenega 
varstva živali 

97. 
(1) Dela in naloge zdravstvenega varstva živali samostojno 
opravljajo diplomirani veterinarji, ki so opravili strokovni izpit. 
Veterinarsko tehnična dela opravljajo veterinarski tehniki, ki 
so opravili strokovni izpit. Veterinarska pomožna dela oprav- 
ljajo veterinarski bolničarji, veterinarski higieniki in oseme- 
njevalci. Druga z zdravstvenim varstvom živali povezana stro- 
kovna dela in naloge opravljajo delavci, ki izpolnjujejo pogoje 
določene v samoupravnem splošnem aktu veterinarske orga- 
nizacije. 

(2) Poleg predpisane strokovne usposobitve morajo 
delavci, ki opravljajo veterinarske storitve, izpolnjevati tudi 
druge pogoje določene v zakonu in na njegovi podlagi izda- 
nih predpisih in v samoupravnem splošnem aktu veterinarske 
organizacije. 

98. 
(1) Veterinarsko-medicinska dejavnost (zdravljenje ali 

kakršenkoli drug poseg v organizem živali) oseb, ki za oprav- 
ljeno delo nimajo ustrezne veterinarske izobrazbe iz prejš 
njega člena tega zakona, se šteje za mazaštvo in je prepove- 
dano. 

(2) Prvo pomoč živalim v primeru poškodbe živali, nevarno- 
sti zadušitve ter pomoč pri telitvi iahko da tudi oseba, ki nima 
predpisane strokovne izobrazbe; če opravlja to obrtoma, se to 
šteje za mazaštvo. 

99. 
(1) Delavci, ki opravljajo strokovna dela in naloge zdravstve- 

nega varstva živali smejo samostojno opravljati te naloge in 
dela po tem, ko so določeno dobo delali v veterinarskih 
organizacijah kot pripravniki in opravili strokovni izpit. Pri- 
pravnik dela pod vodstvom mentorja. 

(2) Pripravništvo traja za delavca s srednjo strokovno izo- 
brazbo šest mesecev in z visoko sirokovno izobrazbo dvanajst 
mesecev. 

(3) Strokovni izpit obsega splošni in posebni del. Vsebino in 
obseg strokovnega izpita določ i ter izpitno komisijo imenuje 
za veterinarstvo pristojni republiški upravni organ. 

100. 
(1) Delavci, ki opravljajo strokovna dela in naloge zdravstve- 

nega varstva živali, imajo pravico in dolžnost, da se strokovno 
izpopolnjujejo. 

(2) Strokovno izpopolnjevanje mora biti v skladu s progra- 
mom zdravstvenega varstva živali in z razvojem veterinarsko- 
medicinskih in drugih znanosti ter s potrebami uporabnikov 
zdravstvenega varstva živali na določenem območju. 

(3) Veterinarske organizacije zagotovijo strokovno izpopol- 
njevanje svojih delavcev v skladu s svojimi razmerami in 
potrebami ter določ ijo s samoupravnim splošnim aktom 
obseg, način in trajanje strokovnega izpopolnjevanja za posa- 
mezne vrste delavcev. 

101. 
(1) Delavci, ki opravljajo dela in naloge zdravstvenega var- 

stva živali z visoko strokovno izobrazbo, se lahko po vzgojnoi- 
zobraževalnem programu za pridobitev podiplomske stro- 
kovne izobrazbe specializirajo za posamezno ožje področ je 
veterinarske medicine ali drugih otrok na področ ju zdravstve- 
nega varstva živali in tako pridobijo potrebno teoretično in 
praktično znanje za opravljanje najzahtevnejših in specializi- 
ranih del in nalog. 

(2) Pravico do specializacije ima delavec iz prvega odstavka 
tega člena, ki ima strokovni izpit in lastnost delavca v združe- 
nem delu. 

(3) Specializacijo odobri organ upravljanja veterinarske 
organizacije po tem, ko za veterinarstvo pristojni republiški 
upravni organ ugotovi, da so za to izpolnjeni pogoji iz tega 
zakona in da je specializacija v skladu z določenimi kadrov- 
skimi in drugimi normativi ob upoštevanju skupnega števila 
tovrstnih strokovnjakov na območju Socialistične republike 
Slovenije in možnosti za njihovo razporeditev. 

(4) Izpitno komisijo za specialistični izpit določ i speciali- 
stična veterinarska organizacija v soglasju z republiškim 
upravnim organom, pristojnim za veterinarstvo. 

102. 
(1) V primerih, ko je zaradi odsotnosti veterinarskih delav- 

cev ogroženo izvajanje zdravstvenega varstva živali, naloži 
obč inski oziroma republiški upravni organ, pristojen za veteri- 
narstvo, tej ali drugi veterinarski organizaciji, da zagotovi 
ustrezno izvajanje zdravstvenega varstva živali. 

(2) Če obveznosti iz prejšnjega odstavka zaradi nezadost- 
nega števila veterinarskih delavcev na območju občine ni 
mogoče uresnič iti, naloži to obveznost republiški upravni 
organ, pristojen za veterinarstvo, tisti veterinarski organizaciji 
na območju Socialistične republike Slovenije, ki jo sam 
izbere, če tega sporazumno ne uredijo zainteresirane oziroma 
prizadete veterinarske organizacije oziroma družbenopoli- 
tične skupnosti. 

(3) Na podlagi tega člena izvršena začasna premestitev 
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posameznega veterinarskega delavca lahko traja največ šest 
mesecev. 

(4) Stroški za nadomeščanje po tem členu gredo v breme 
veterinarske organizacije, v kateri se opravlja nadomeščanje. 
6. Posebni pogoji, pravice in obveznosti pri izvajanju 
zdravstvenega varstva živali 

103. 
(1) Veterinarske organizacije in veterinarski delavci, ki 

opravljajo veterinarske storitve, morajo dati vsakomur nujno 
veterinarsko pomoč v okviru svoje strokovne usposobljenosti. 
To velja za delavce na področju zdravstvenega varstva živali, v 
nujnih primerih tudi zunaj njihovega rednega dela. 

(2) Dolžnost občana je, da v nujnih primerih po svojih 
možnostih pomaga veterinarski službi pri prvi pomoč i poško- 
dovane oziroma obolele živali. 

(3) Pri uveljavljanju zdravstvenega varstva živali je edino 
merilo prednosti nujnost veterinarskega posega, težavnost 
bolezenskega primera oziroma nevarnost širjenja kužnih 
bolezni ali zastrupitve prebivalstva. 

104. 
V skladu z določbami tega zakona in kodeksa etike veteri- 

narskih delavcev se v samoupravnem splošnem aktu veteri- 
narske organizacije podrobneje določijo splošne obveznosti 
in odgovornosti veterinarskih in drugih delavcev, ki opravljajo 
veterinarske storitve ter uredi postopke in nač in uveljavljanja 
pravic posestnikov živali. 

105. 
(1) Preizkušnje in uveljavljanje novih metod preprečevanja, 

odkrivanja, diagnostike in zdravljenja lahko opravlja veteri- 
narska organizacija na podlagi dovoljenja republiškega 
upravnega organa, pristojnega za veterinarstvo, ki lahko 
določ i pogoje in varnostne ukrepe za opravljanje te dejav- 
nosti. 

106. 
Veterinarski in drugi delavci, ki opravljajo veterinarske sto- 

ritve, ne smejo zapustiti del oziroma nalog, dokler ne dobe 
nadomestitve, čeprav je njihov delovni čas potekel, če bi to 
pomenilo nevarnost za zdravje živali in ljudi. 

107. 
(1)Delovni čas in poslovni čas veterinarske organizacije ter 

njuna razporeditev v dnevu in tednu določijo uporabniki in 
izvajalci veterinarskih storitev tako, da č im bolj zadovoljujejo 
potrebe uporabnikov. 

(2)V samoupravnem sporazumu o usklajevanju planov 
določ ijo uporabniki in izvajalci zdravstvenega varstva živali 
tudi veterinarske organizacije oziroma enote, katerih veteri- 
narske storitve morajo biti uporabnikom dostopne v vsakem 
času: pri tem se dogovorijo in določ ijo, v katerih veterinarskih 
organizacijah se organizira delo neprekinjeno, v izmenah 
oziroma v deljenem delovnem času. 

108. 
(1)Delo preko polnega delovnega časa zaradi zagotovitve 

neprekinjenega zdravstvenga varstva živali se lahko določ i: 
- če nastopijo izjemna in nepredvidena stanja, ki nareku- 

jejo neodložljivost in nujne veterinarsko medicinske ukrepe in 
intervencije; 

- če je zaradi nujnosti in neodložljivosti veterinarsko-medi- 
cinski ukrep oziroma intervencijo treba pričeti izvajati, ko je 
zanjo nastopila veterinarsko-medicinska indikacija, ne glede 
na to, kdaj bo intervencija zaključena; 
- če zaradi začasne odsotnosti delavcev, ki jo z ustrezno 

organizacijo dela in razporeditvijo ostalih delavcev ni mogoče 
nadomestiti, ni mogoče izpolniti delovnih ali ne pravočasno 
opraviti veterinarsko-medicinske intervencije ali drugega 
neodložljivega veterinarskega ukrepa oziroma opravila, s 
čimer bi bilo ogroženo zdravje živali in prebivalstva, ali pa 
povzročena več ja materialna škoda; 
- kot dežurstvo - zaradi zagotovitve nujnih veterinarskih 

storitev v vsakem času, zaradi zagotovitve neprekinjenega 

zdravstvenega varstva živali, zaradi zagotavljanja zdravstve- 
nega varstva živali, ko je to strokovno in organizacijsko ute- 
meljeno, pa takega dela ni mogoče organizirati v izmenah ali 
drugače. 

(1) Delavec lahko dela preko polnega delovnega časa 
največ 51 ur na mesec. 

109. 
(1) Dežurstvo je oblika dela preko polnega delovnega časa, 

ko mora biti delavec prisoten v veterinarski organizaciji in v 
nujnih primerih opravljati veterinarske storitve. 

(2) Stalna pripravljenost je poseben delovni pogoj delavca 
veterinarske organizacije, med katero mora biti vsak čas 
dosegljiv zaradi morebitne potrebe po veterinarskih storitvah 
v nujnih primerih. 

(3) Delavci v veterinarski organizaciji s samoupravnim 
splošnim aktom uredijo obveznost opravljanja dežurstva in 
stalne pripravljenosti ter glede na pogostnost opravljanja te 
obveznosti ob delavnikih, ob dnevih tedenskega poč itka in ob 
praznikih to upoštevajo pri opredelitvi zahtevnosti del ozi- 
roma nalog, pri določ itvi osnov in meril za delitev sredstev za 
osebne dohodke ter drugih pravic iz delovnega razmerja. 

VARIANTA: 109. člen se črta. 
Doda se nov 109. a člen, ki glasi: 
Delo preko polnega delovnega časa iz 108. člena tega 

zakona šteje kot poseben delovni pogoj. 
110. 

(1) Delavci v veterinarski organizaciji s samoupravnim 
splošnim aktom v skladu z zakonom določijo dela, ki se 
opravljajo v času dežurstva ter pogoje za opravljanje teh del in 
nalog. 

(2) Delavec lahko opravlja dežurstvo tudi več kot 51 ur na 
mesec, vendar popreč je skupaj opravljenih ur v enem letu pri 
posameznem delavcu, ne sme preseč i s tem zakonom določe- 
nega največ jega števila ur preko polnega delovnega časa na 
mesec. 

(3) Delavci v veterinarski organizaciji so dolžni najmanj 
enkrat letno opraviti analizo in preveriti upravičenost ter 
potrebo po takem delu, da bi uvedli ustrezne ukrepe za 
organizacijo dela in določ itev delovnega časa. 

111. 
Za opravljanje veterinarskih storitev preko polnega delov- 

nega časa veljajo enaki strokovni, delovni, materialni, 
tehnični, varnostni in higienski normativi ter pogoji kot za 
opravljanje veterinarskih storitev v rednem delovnem času. 

112. 
Pri izvajanju zdravstvenega varstva živali sodelujejo veteri- 

narske organizacije zlasti z družbenopolitičnimi skupnostmi, 
s krajevnimi skupnostmi in družbenopolitičnimi organizaci- 
jami in skupnostmi, s kmetijskimi in zdravstvenimi organizaci- 
jami, z veterinarsko službo jugoslovanske ljudske armade, z 
veterinarsko in drugimi inšpekcijami, s strokovnimi društvi 
veterinarskih delavcev in z drugimi društvi. 

113. 
Uporabniki in izvajalci zdravstvenega varstva živali in druž- 

benopolitične skupnosti spremljajo in preučujejo zdravstveno 
stanje živali, potrebe in interese po zdravstvenem varstvu 
živali, razvitost, organiziranost in uč inkovitost veterinarskih 
organizacij in druga vprašanja na tem področ ju, s posebnim 
veterinarsko-informativnim sistemom, ki je sestavni del druž- 
benega sistertia informiranja. 

VII. VETERINARSKA INŠPEKCIJA 

114. 
Veterinarska inšpekcija opravlja nadzorstvo nad izvajanjem 

tega zakona, drugih zakonov in drugih predpisov, ki urejajo: 
- varstvo živali pred kužnimi boleznimi in zdravstveno var- 

stvo živali; 
- varstvo prebivalstva pred nalezljivimi boleznimi - zoono- 

zami, ki ga izvajajo veterinarske organizacije; 
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- promet z zdravili, mamili in strupi, ki se uporabljajo v 
veterini; 

- zdravstveno nadzorstvo nad živili živalskega izvora in 
aditiviv 

- higieno proizvodnje in prometa z mlekom; 
- ukrepe v živinoreji (glede ukrepov za preprečevanje in 

zatiranje jalovosti, glede zdravja živali in sposobnosti za raz- 
množevanje, prometa in skladiščenja živalskega semena, iker, 
valilnih jajc in čebel matic in glede pridobivanja in priprave 
živalskega semena in osemenjevanja ter zdravstvene neopo- 
rečnosti živalskega semena); 
- ravnanje z odpadki in varstvo človekovega okolja (glede 

živalskih odpadkov, glede odplak iz objektov in obratov, ki so 
pod veterinarskim nadzorstvom in varstva okolja na tem pod- 
roč ju); 

- nadzorstvo nad izvajanjem ukrepov za varstvo živali, živil 
živalskega izvora, vode za napajanje in krmil pred škodljivim 
delovanjem ionizirajoč ih sevanj. 

115. 
Zadeve inšpekcijskega nadzorstva glede izvajanja predpi- 

sov, navedenih v prejšnjem členu, razen zadev, ki so v pristoj- 
nosti zveznega upravnega organa, pristojnega za kmetijstvo 
in republiškega upravnega organa, pristojnega za veterinar- 
sko inšpekcijo, neposredno opravljajo občinski upravni 
organi, pristojni za veterinarsko inšpekcijo. 

116. 
Strokovna dela primarne preventive v zdravstvu, diagno- 

stične in specialistične veterinarske dejavnošti (patoanatom- 
sko diagnostiko, veterinarsko-sanitarne preglede, diagno- 
stične in druge preiskave) v zvezi z inšpekcijskim nadzor- 
stvom opravljajo veterinarski zavodi, ki morajo izpolnjevati 
minimalne pogoje glede kadrov in opreme ter higiensko- 
tehnične ureditve prostorov in v katerih opravljanje teh del ni 
nezdružljivo s položajem teh organizacij. 

117. 
Republiški upravni organ, pristojen za veterinarsko inšpek- 

cijo, ima pri uresničevanju odgovornosti republiških organov 
za izvrševanje predpisov iz 114. člena, pravico in dolžnost: 

1. spremljati stanje in gibanje živalskih kužnih bolezni in 
zdravstvene neoporečnosti živalskih proizvodov, živalskih 
surovin, krmil in živalskega semena ter neposredno nadzoro- 
vati delo občinskih upravnih organov, pristojnih za veterinar- 
sko inšpekcijo; 

2. spremljati pojave in gibanje živalskih kužnih bolezni v 
sosednjih državah ter o tem obveščati zvezni upravni organ, 
pristojen za kmetijstvo in občinske upravne organe, pristojne 
za veterinarsko inšpekcijo; 

3. neposredno nadzorovati izvozne živilske obrate (izvzemši 
notranji promet), veterinarske organizacije, ki opravljajo diag- 
nostične preiskave materiala živalskih proizvodov, živalskih 
surovin, živalskega semena, krmil in aditivov, ki opravljajo 
patoanatomsko diagnostiko in patohistološke preiskave, pro- 
izvodnjo in skladiščenje živalskega semena in dejavnosti ali 
specialistične veterinarske organizacije; 

4. neposredno nadzorovati izvajanje predpisov o dajanju v 
promet zdravil, mamil in strupov, ki se uporabljajo v veterini,, 
glede pogojev, ki jih morajo izpolnjevati organizacije združe- 
nega dela, ki dajejo zdravila, mamila in strupe v promet na 
debelo in ki opravljajo laboratorijsko ali klinično preizkušanje 
zdravil; 

5. določati meje okuženega in ogroženega območja, če 
sega na območje dveh ali več občin; 

6. odrejati ukrepe za preprečevanje, zatiranje in izkoreninja- 
nje posebno nevarnih kužnih bolezni iz tega zakona; 

7. dajati obč inskim upravnim organom, pristojnim za veteri- 
narsko inšpekcijo in veterinarskim organizacijam obvezna 
navodila za enotno uporabo predpisov; 

8. odrediti določene upravne ukrepe oziroma zagotoviti 
izvršitev po drugi osebi, če tega ni storil v okviru svoje pristoj- 
nosti občinski upravni organ, pristojen za veterinarsko inš- 
pekcijo. 

118. 
(1) Veterinarska inšpekcija daje poprejšnje soglasje k loka- 

cijskemu, gradbenemu in uporabnemu dovoljenju za nove 

objekte ter za rekonstrukcijo obstoječ ih objektov, prostorov, 
naprav in opreme za rejo živali, iz 53. člena tega zakona. 

(2) Republiški upravni organ, pristojen za veterinarsko inš- 
pekcijo, daje poprejšnje soglasje za: 
- klavnice in perutninske klavnice z dnevno kapaciteto nad 

20 ton mesa; 
- predelovalnice z dnevno kapaciteto nad 5 ton izdelkov; 
- mlekarne z dnevno kapaciteto nad 50.000 litrov mleka; 
- mešalnice krmil z letno kapaciteto nad 20.000 ton; 
- skladišča živalskih proizvodov, živalskih surovin in krmil s 

kapaciteto nad 1.000 ton; 
- osemenjevalna središča; 
- objekte veterinarskih organizacij, ki opravljajo diagno- 

stične preiskave; 
- objekte za proizvodnjo veterinarskih zdravil; 
- zbiralnice z objektom za obdukcijo in kafilerije odptega 

tipa; 
- hleve za industrijsko rejo živali (nad 300 goved pitancev, 

nad 200 molznic, nad 50.000 brojlerjev v enem turnusu pita- 
nja, ndd 10.000 nesnic v matičnih jatah in nad 1.000 plemen- 
skih svinj). 

(3) Za vse druge objekte, prostore, opremo in naprave daje 
poprejšnje soglasje obč inski ali medobčinski upravni organ, 
pristojen za veterinarsko inšpekcijo. 

119. 
Za izdajo soglasja je treba republiškemu oziroma občin- 

skemu upravnemu organu, pristojnemu za veterinarsko inš- 
pekcijo, predložiti: 

- tehnični opis gradbenega dela objekta; 
- tehnični opis tehnološkega procesa z navedbo opreme in 

naprav in njihove značilnosti; 
- tehnični opis napeljav z navedbo uporabljenih normati- 

vov, predpisov in standardov. 
120. 

Pri izvrševanju inšpekcijskega nadzorstva ima veterinarski 
inšpektor pravico in dolžnost: 

1. pregledovati živali, živalske proizvode, surovine, aditive, 
krmila, vodo in odpadke ter odrediti ukrepe za preprečevanje 
pojava, za odkrivanje, zatiranje ter izkoreninjenje kužne bo- 
lezni: 

2. prepovedati proizvodnjo, promet in uporabo krmil in 
vode, če vsebujejo patogene mikrobe ali za zdravje živali ali 
ljudi škodljive snovi; 

3. prepovedati promet s kožami živali, ki so bile zaklane 
brez veterinarsko sanitarnega pregleda ali izvirajo od poginu- 
lih živali, za katere ni veterinarskega potrdila o neokuženosti 
območja kot tudi če niso uskladiščene ločeno od preiskanih 
kož; 

4. prepovedati nakladanje in prekladanje živine, živalskih 
proizvodov, surovin, krmil in odpadkov, če ne izpolnjujejo 
predpisanih pogojev; 

5. prepovedati uporabo vozil za prevoz živali, živalskih pro- 
izvodov, surovin, krmil, vode za napajanje in odpadkov, če ne 
izpolnjujejo predpisanih pogojev; 

6. prepovedati uporabo hlevov in drugih objektov za rejo 
živali, postaj in pristanišč za nakladanje, prekladanje in raz- 
kladanje živali, če ne izpolnjujejo predpisanih pogojev; 

7. prepovedati klanje živali in obdelavo živalskih surovin 
oziroma proizvodnjo živalskih proizvodov in semena, če niso 
izpolnjeni predpisani pogoji; 

8. prepovedati promet in uporabo živalskih proizvodov ter" 
surovin in semen za umetno osemenjevanje, ki niso neopo- 
rečni; 

9. prepovedati promet in uporabo zdravil za živali, ki niso 
neoporečna; 

10. prepovedati izdajanje zdravstvenih spričeval, če se 
pojavi kužna bolezen ali sum kužne bolezni, ali če je žival iz 
hleva z nejasno epizootiološko situacijo; 

11. odvzeti in unič iti surovine, živalske proizvode, krmila, 
zdravila za živali in seme za umetno osemenjevanje, ki v 
veterinarsko-sanitarnem oziroma zdravstvenem pogledu niso 
neoporečna; 

12. odrediti nač in usposobitve pogojno uporabnih surovin, 
živalskih proizvodov in krmil; 

13. odrediti odpravo nepravilnosti v proizvodnji in prometu 
živali, živalskih proizvodov in surovin, krmil, semena za 

36 priloga poročevalca 



umetno osemenjevanje in zdravil; 
14. prepovedati rabo poslovnih prostorov, naprav in priprav 

za proizvodnjo in promet, za industrijske, obrtne, trgovinske, 
gostinske in druge namene, če niso urejeni v skladu s pred- 
pisi; 

15. odvzeti vzorce živalskih proizvodov, surovin, aditivov in 
odpadkov, krmil, vode in sredstev za varstvo živali, semena za 
umetno osemenjevanje, da se preizkusi, če ustrezajo pred- 
pisom; 

16. odrediti ukrepe ob pojavu kužnih bolezni ter nadzoro- 
vati; 

17. določ iti meje okuženega in ogroženega območja in 
poročati o pojavih kužnih bolezni in o delu veterinarske 
službe; , 

18. nadzorovati presnet in uporabo sredstev za dezinfek- 
cijo, dezinsekcijo in deratizacijo; 

19. odrediti potrebne veterinarsko-sanitarne ukrepe za var- 
stvo krmil in vode; 

20. opravljati veterinarsko-sanitarne preglede izvoznih 
pošiljk pri nakladanju in prekladanju in veterinarsko-sani- 
tarne preglede pri razkladanju in prekladanju uvoznih pošiljk 
in izdajati predpisane certifikate; 

21. nadzorovati izdajanje zdravstvenih spričeval, zbiranje 
in uporabo sredstev posebnega računa; 

22. pregledovati poslovne knjige in listine organizacij zdru- 
ženega dela, drugiti pravnih oseb in občanov, ki se nanašajo 
na izvajanje predpisov o zdravstvenem varstvu živali in pred- 
pisov o dajanju v promet zdravil, ki se uporabljajo v veterini; 

23. zbirati podatke in obvestila od odgovornih oseb, prič , 
izvedencev in drugih oseb, če je to potrebno; 

24. začasno odvzeti živali, živalske proizvode, surovine, 
krmila in odpadke ter druge predmete v zvezi s kaznivim 
dejanjem, gospodarskim prestopkom ali prekrškom; 

25. izreč i denarno (mandatno) kazen na kraju samem v 
primerih, ki jih določa ta zakon; 

26. odrediti ukrepe za zašč ito živali pred mučenjem. 

121. 
(1) Zoper odločbo občinskega upravnega organa, pristoj- 

nega za veterinarsko inšpekcijo, ima stranka pravico pritožbe 
v roku osmih dni od dneva vroč itve odločbe. 

(2) Zoper prvostopenjsko odločbo republiškega upravnega 
organa, pristojnega za veterinarsko inšpekcijo, ima stranka 
pravico pritožbe v roku osmih dni od dneva vroč itve odločbe. 

(3) Pritožba ne odloži izvršitve odrejenih ukrepov. Izje- 
moma sme upravni organ, pristojen za veterinarsko inšpek- 
cijo, zoper katerega odločbo je vložena pritožba, kot tudi 
organ, ki je pristojen za odločanje o pritožbi, dovoliti, da se 
izvršitev odrejenih ukrepov odloži, če stranka prikaže za ver- 
jetno, da bi z izvedbo odrejenega ukrepa nastala občutna 
gospodarska škoda, ki je drugače ni mogoče odvrniti, z odlo- 
gom pa zdravstveno varstvo občanov in živali ni ogroženo. 

122. 
(1) Za občinskega veterinarskega inšpektorja je lahko ime- 

novan diplomirani veterinar, ki ima pet let delovnih izkušenj 
pri opravljanju strokovnih del na področ ju veterinarstva in 
opravljen strokovni izpit, predpisan s predpisi o pripravništvu 
in opravljanju strokovnih izpitov za delavce v državni upravi. 

(2) Veterinarsko-sanitarne preglede za inšpekcijo smejo 
opravljati diplomirani veterinarji, ki imajo opravljen strokovni 
izpit po tem zakonu. 

(3) Za opravljanje del in nalog občinskega veterinarskega 
inšpektorja mora diplomirani veterinar, ki ima opravljen stro- 
kovni izpit po tem zakonu, opraviti preizkus znanja iz uprav- 
nega postopka in predpisov s področja, veterinarstva. 

123. 
(1) Republiški veterinarski inšpektor je lahko diplomirani 

veterinar, ki ima pet let delovnih izkušenj pri opravljanju 
strokovnega dela na področju veterinarstva in opravljen stro- 
kovni izpit za delavce v državni upravi. 

(2) Za opravljanje del in nalog republiškega veterinarskega 
inšpektorja mora diplomirani veterinar, ki ima opravljen stro- 
kovni izpit po tem zakonu, opraviti preizkus znanja iz uprav- 
nega postopka in predpisov s področja veterinarstva. 

VIII. KAZENSKE DOLOČBE 

IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

124. 
(1) Veterinarske in druge organizacije združenega dela 

morajo uskladiti samoupravne splošne in druge akte ter o.ga- 
nizacijo in delo z določbami tega zakona v enem letu po 
uveljavitvi tega zakona. 

(2) V treh mesecih po uskladitvi samoupravnih aktov s tem 
zakonom morajo veterinarske organizacije zaprositi repu- 
bliški upravni organ, pristojen za veterinarstvo, za verfikacijo 
dejavnosti, za katere še niso verificirane. 

(3) Predpisi, ki jih po tem zakonu izda občinska skupščina 
oziroma njen izvršni svet, morajo biti izdani najpozneje v 
šestih mesecih od uveljavitve tega zakona. 

125. 
(1) republiški upravni organ, pristojen za kmetijstvo, pred- 

piše najpozneje v treh mesecih od uveljavitve tega zakona: 
- minimalne strokovno-organizacijske, kadrovske in 

higiensko-tehninne - _,yoje za aelo veterinarskih organizacij; 
- natančnejše veterinarsko-sanitarne pogoje za ureditev 

sejmov, trgov, razstav, dogonov in drugih javnih pregledov; 
- natančnejše ukrepe, ki se morajo storiti za zatiranje posa- 

meznih kužnih bolezni; 
- najmanjši obseg potrebnih informacij in podatkov, eno- 

ten način evidentiranja, zbiranja in obdelave podatkov; 
- natančnejše ukrepe za zaščito živali pred mućenjem pri 

izvajanju zdravstvenega varstva živali in ukrepe za fizično 
varstvo nevarnih živali; 

- natančnejša navodila o pogojih za izdajo dovoljenja za 
poizkuse na živalih v znanstveno-raziskovalne namene; 

(2) Republiški upravni Organ, pristojen za kmetijstvo, 
določ i najpozneje v šestih mesecih od uveljavitve tega za- 
kona: 
- veterinarske organizacije, ki morajo poskrbeti, da se ugo- 

tovi kužna bolezen, vzrok plodnostnih motenj, zvrgavanja ali 
pogina, ki opravljajo diagnostične preiskave materiala in 
krmil, ki opravljajo preprečevanje in zatiranje kužnih bolezni, 
veterinarsko-sanitarni pregled živali, živalskih proizvodov, 
živalskega semena in surovin, analizo in super-analizo krmil 
ter komisijo za nadpregled živalskih proizvodov. 

126. 
- Dokler ne bodo izdani novi predpisi, se še uporabljajo: 

1. Navodilo o evidencah, ki jih vodijo upravni organi, 
pristojni za veterinarsko inšpekcijo in pooblaščene veterinar- 
ske organizacije združenega dela v SR Sloveniji (Uradni list 
SRS, št. 17/84); 

2. Navodilo o bolezenskih znamenjih, po katerih je 
mogoče šteti, da se je pojavila živalska kužna bolezen ter o 
načinu in postopku obveščanja o tem (Uradni list SRS št 3/ 
78); 

3. Navodilo o nač inu pošiljanja matariala, ki je potreben za 
diagnostično preiskavo (Uradni list SRS, št. 3/78); 

4. Odredba o preprečevanju čebeljih kužnih bolezni pri 
vzreji in prodaji čebel - matic (Uradni list LRS, št. 9/57); 

5. Odredba o ukrepih za preprečevanje, zatiranje in izkore- 
ninjenje stekline (Uradni list SRS, št. 25; 78 in 3/80) 

6. Pravilnik o ukrepih za zatiranje živalskih kužnih bolezni 
(Uradni list SRS, št. 3/78) 

7. Odredba o ukrepih za preprečevanje nalezljive malokrv- 
nosti kopitarjev (Uradni list SRS, št. 7/81); 

8. Pravilnik o kužniih boleznih, s katerimi ne smejo biti 
okužena osemenjevalna središča, plemenske črede in jate, 
valilnice, ribogojnice in vzrejališča matic (Uradni list SRS št 
3/78); 

9. Pravilnik o programu in načinu opravljanja izpitov na 
tečajih z& osnovno znanje o živalskih kužnih boleznih in o 
predpisih (Uradni list SRS, št. 3/78); 

10. Pravilnik o programu in načinu opravljanja izpitov na 
tečajih za preglednike divjač ine o lovskih organizacijah (Ura- 
dni list SRS, št. 3/78); 

11. Pravilnik o karanteni, o vrstah preiskav ter o veterinar- 
skih organizacijah združenega dela, ki opravijo preiskave 
živali, valilnih jajc, živalskega semena in zametkov (morul) 
(Uradni list SRS, št. 3/78); 
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12. Navodilo o vodenju registra živali in objekta o zdravstve- 
nem spričevalu za čebelje družine in za ribe, dovoljenja za 
promet z mlekom in mlečnimi izdelki, potrdilu o registraciji in 
vakcinaciji psov ter o veterinarski napotnici, o postopku pri 
vodenju oziroma izdajanju teh listin ter o evidenci (Uradni list 
SRS, št. 3/78); 

13. Pravilnik o minimalnih pogojih za delo veterinarskih 
organizacij, ki ugotavljajo kužne bolezni in vzroke poginov, 
organizacij, ki opravljajo veterinarsko-sanitarne preglede, 
diagnostične in druge preiskave ter organizacij, ki proizvajajo 
in skladišč ijo seme za umetno osemenjevanje (Uradni list 
SRS, št. 3/78); 

14. Odločba o pooblastitvi veterinarskih organizacij združe- 
nega dela in imenovanju komisije za nadpregled živalskih 
proizvodov (Uradni list SRS, št. 26/82); 

15. Pravilnik o minimalnih higienskih in tehničnih pogojih 
za obratovanje klavnic, mlekarn in drugih obratov za prede- 
lavo mesa, mleka, rib in jajc, katerih proizvodi so namenjeni 
za notranji promet (Uradni list SRS, št. 38/68); 

16. Pravilnik o minimalnih higienskih in tehničnih pogojih 
prostorov, v katerih se spravljajo ali skladišč ijo kože (Uradni 
list SRS, št. 21/81); 

17. Odredba o določ itvi območja, na katerem mora biti 

zagotovljen reden odvoz živalskih odpadkov (Uradni list SRS, 
št. 3/78); 

18. Pravilnik o ravnanju z živalskimi odpadki in o minimal- 
nih higiensko-tehničnih pogojih za ureditev objekta za obduk- 
cijo ter za zbiranje, transport in predelavo odpadkov žival- 
skega izvora (Uradni list SRS, št. 12/81); 

19. Navodilo o plačevanju pristojbin za zdravstveno varstvo 
živali in o ravnanju s sredstvi iz teh pristojbin na posebnih 
računih (Uradni list SRS, št. 2/78); 

20. Pravilnik o pripravništvu, strokovnih izpitih in izpopol- 
njevanju strokovne izobrazbe delavcev v veterinarskih organi- 
zacijah združenega dela (Uradni list SRS, št. 7/83). 

127. 
Z dnem, ko začne veljati ta zakon, preneha veljati: 
- zakon o varstvu živali pred kužnimi boleznimi (Uradni list 

SRS, št. 18/77 in 2/78); 
- zakon o veterinarski službi v Socialistični republiki Slove- 

niji (Uradni list SRS, št. 14/65). 
128. 

Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu 
SR Slovenije. 

SKLEP 
Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije ob obravnavi gradiva 
»Nekatera aktualna vprašanja prakse družbenih dogovorov in dogovorov 
družbenopolitičnih skupnosti kot oblik uresničevanja skupnih interesov v 
federaciji« 

Družbenopolitični zbor Skupič lne SR 
Slovenije je na seji, dne 24. oktobra 
1984 obravnaval gradivo »nekatera ak- 
tualna vprašanja prakse družbenih do- 
govorov in dogovorov družbenopoliti- 
čnih skupnosti kot oblik uresničevanja 
skupnih interesov v federaciji« in na 
podlagi 255. č lena poslovnika Skupšč i- 
ne SR Slovenije sprejel naslednji 

Sklep 
1. Družbeni dogovori in dogovori 

družbenopolitičnih skupnosti se v praksi 
pogosto uporabljajo v nasprotju z njiho- 
vo ustavno zasnovo, saj med drugim z 
njimi urejajo udeleženci vprašanja, ki jih 
morajo urejati zakoni in drugi splošni 
akti, v njih določajo obveznosti subjek- 
tov, ki niso udeleženci dogovora in se s 
tem družbenim dogovorom daje učinek 
splošno obvezujočega akta. Z njimi pa se 
v praksi urejajo tudi samoupravni odnosi 
in določajo obveznosti, ki so sicer'pred- 
met planskih dogovorov. 

Družbenopolitični zbor podpira priza- 
devanja, da se tudi z družbenimi dogovo- 
ri in medrepubliškimi dogovori prispeva 
k opredeljevanju in uresničevanju skup- 
nih interesov v federaciji in s tem ustav- 
nega koncepta federacije. Zaradi zagoto- 
vitve uč inkovitosti in odgovornosti pa je 
potrebno že v začetku postopka družbe- 
nega dogovarjanja ali dogovarjanja ob 
pobudi jasno določ iti odnos do obsega 
dogovarjanja, izhodišč in temeljnih 
vprašanj, ki naj bodo predmet dogovarja- 
nja. Predmet dogovarjanja mora biti ti- 
sto, kar je skupni interes in kar je v skla- 
du s fukcijami in prisotjnostmi udeležen- 
cev dogovarjanja in ustavno-pravno na- 
ravo teh aktov. 

2. Pipravljeno gradivo je dobra osnova 
za nadaljnjo razpravo o pereč ih vpraša- 
njih sprejemanja družbenih dogovorov in 
dogovorov družbenopolitičnih skupno- 
sti, zlasti pa to velja za njegove zaključke. 
O teh vprašanjih je treba sprožiti razpra- 

vo v federaciji in poenotiti mnenja in sta- 
lišča o njih v Jugoslaviji. Začeti je treba 
tudi širšo razpravo, katere nosilci naj bo- 
do družbenopolitične organizacije v vseh 
družbenopolitičnih skupnostih in še po- 
sebno SZDL na ravni federacije. Družbe- 
nopolitični zbor predlaga, naj se v obrav- 
navo teh vprašanj na podlagi gradiva Za- 
konodajno-pravne komisije na primeren 
nač in vključ ijo tudi Zbor združenega de- 
la, Zbor obč in in delovna telesa Skupšč i- 
ne SR Slovenije. 

3. Cilj te razprave je, da se mora v 
praksi družbenih dogovorov in dogovo- 
rov družbenopolitičnih skupnosti na rav- 
ni federacije dosledno upoštevati ustav- 
no in zakonsko ureditev tega področ ja. 
Hkrati je gradivo Zakonodajnopravne ko- 
misije in dosedanja razprava tudi podla- 
ga za razprave o teh vprašanjih v zveznih 
organih in podlaga za vključevanje pri- 
stojnih organov v republiki v pripravlja- 
nje in sklepanje dogovorov. 
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SKUPŠČINA SR SLOVENIJE 
Zakonodajno-pravna komisija 

NEKATERA AKTUALNA VPRAŠANJA 

prakse družbenih dogovorov in dogovorov 

družbenopolitičnih skupnosti kot oblika 

uresničevanja skupnih interesov v 

federaciji 

Gradivo »Nekatera aktualna vprašanja prakse družbenih 
dogovorov in dogovorov družbenopolitičnih skupnosti kot 
oblik uresničevanja skupnih interesov v federaciji» obrav- 
nava vprašanja v zvezi z uveljavljanjem ustavne koncepcije 
obeh oblik dogovarjanja, ki so bila sprožena v postopkih 
za sklenitev teh dogovorov v Skupščini SR Slovenije v 
tekoč i mandatni dobi. Vprašanja se tičejo zlasti uveljavja- 
nja z ustavo določene pravne narave in funkcije vsake od 
obeh oblik dogovarjanja, specifične vloge vsake od obeh 
oblik dogovarjanja v družbenopolitičnem in pravnem 
sistemu ter njune razmejitve od drugih z ustavo določenih 
oblik uresničevanja skupnih interesov v federaciji. 
Različni pogledi udeležencev dogovorov na ta vprašanja 
pogosto zavirajo postopke dogovarjanja in vodijo h kom- 
promisnim rešitvam, ki odstopajo od ustavne koncepcije 
teh dogovorov in slabijo njihovo uč inkovitost. Zato je bila 
dana pobuda, da se ta vprašanja analizirajo in pripravi 
strokovna podlaga za razpravo in opredelitev načelnih 
stališč do teh vprašanj. 

Gradivo je bilo pripravljeno po dogovoru v Zakono- 
dajno-pravni komisiji Skupščine SR Slovenije in Republiš- 
kem komiteju za zakonodajo. Delovno besedilo, ki je bilo 

pripravljeno v maju 1984, sta obravnavala tudi odbor za 
družbenopolitični sistem Družbenopolitičnega zbora 
Skupščine SR Slovenije in svet za družbenopolitični 
sistem pri predsedstvu Republiške konference SZDL Slo- 
venije. Ocenjeno je bilo, da gre za pomembna vprašanja 
pravnosistemskega in družbenopolitičnega značaja, ki 
zahtevajo širšo razpravo v republiki in v federaciji ter 
opredelitev političnih stališč do teh vprašanj. Gradivo je 
bilo ocenjeno kot ustrezna podlaga za razpravo, pri čemer 
so bile dane nekatere pripombe in sugestije za izpopolni- 
tev gradiva. 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije 
je na seji dne 18. julija 1984 sklenila, da se gradivo izpo- 
polni v skladu z danimi pripombami in sugestijami ter 
predloži v obravnavo Družbenopolitičnemu, zboru Skup- 
šč ine SR Slovenije. Ta je na seji dne 25. 7. 1984 vključ il 
obravnavo tega gradiva v svoj delovni načrt za IV. trime- 
seč je 1984. 

Končna redakcija gradiva je bila opravljena do 10. 9. 
1984. Izpopolnjeno gradivo upošteva tudi prakso od maja 
do julija 1984. Pripombe in sugestije za izpopolnitev gra- 
diva so bile upoštevane v okviru prvotne zasnove. 

I. UVOD 
Družbeni dogovori in dogovori družbenopolitičnih skup- 

nosti sta dve pomembni obliki uresničevanja skupnih intere- 
sov v federaciji. Z družbenimi dogovori se zagotavlja in uskla- 
juje samoupravno urejanje družbenoekonomskih in drugih 
odnosov, ki so širšega skupnega pomena za udeležence 
dogovora ali splošnega družbenega pomena. Z dogovori 
družbenopolitičnih skupnosti pa se usklajuje urejanje odno- 
sov, ki jih urejajo posamezne družbenopolitične skupnosti v 
svoji pristojnosti. 

Praksa je obe obliki bogato razvila. Obe obliki imata 
pomembno vlogo zlasti pri razvijanju in utrjevanju socialistič - 
nih samoupravnih družbenoekonomskih odnosov, zagotavlja- 
nju in razvijanju solidarnosti in socialne varnosti delovnih 
ljudi in občanov, zagotavljanju enotnega jugoslovanskega 
trga ter usklajevanju skupnega gospodarskega in družbenega 
razvoja. Seveda imata vsaka zase glede na svojo specifično 
funkcijo pomembno vlogo tudi pri uresničevanju drugih skup- 
nih interesov v federaciji. 

Poseben pomen imata obe obliki za uresničevanje 
dolgoročnega programa gospodarske stabilizacije. Ob kri- 
tični analizi dosedanje prakse daje dolgoročni program 
gospodarske stabilizacije temeljne usmeritve za nadalnje 
razvijanje in izpopolnjevanje obeh oblik dogovarjanja v 
skladu z njuno ustavno koncepcijo. 

To gradivo obravnava vprašanja, ki so bila sprožena v 
postopkih za sklenitev teh dogovorov v Skupšč ini SR Slove- 
nije v tekoč i mandatni dobi. Gre torej za novejšo prakso teh 
dogovorov - za prakso zadnjih dveh let od maja 1982 do julija 
1984, ki vključuje tudi že dogovore, s katerimi naj bi se 
zagotovilo uresničevanje posameznih segmentov dolgoroč- 

nega programa gospodarske stabilizacije (tehnološki razvoj, 
zaposlovanje, razporejanje dohodka in čistega dohodka ter 
delitev sredstev za osebne dohodke in sredstev za skupno 
porabo, stanovanjsko in komunalno gospodarstvo, zemljiška 
politika, davčna politika, ukrepi za zmanjševanje materialnih 
obveznosti gospodarstva). Za to obdobje so znač ilni tudi 
dogovori, s katerimi se skušajo reševati določeni akutni pro- 
blemi gospodarskega stanja (pomanjkanje električne ener- 
gije, zagotavljanje sredstev za pospeševanje ekonomskih 
odnosov s tujino, zagotavljanje sredstev za regres za umetna 
gnojila in za sredstva za varstvo rastlin, viri sredstev za finan- 
ciranje blagovnih rezerv). Posebej velja omeniti, da so bili v 
tem obdobju predloženi kar štirje družbeni dogovori s pod- 
roč ja telesne kulture (družbeni dogovor o organiziranju in 
financiranju XIV. zimskih olimpijskih iger 1984 v Sarajevu, 
družbeni dogovor o financiranju XXXVI. svetovnega prvenstva 
v namiznem tenisu, ki je bilo leta 1981 v Novem Sadu, pobuda 
za sklenitev družbenega dogovora o pogojih za organiziranje 
in sofinanciranje mednarodnih športnih tekmovanj v Jugosla- 
viji in pobuda za sklenitev družbenega dogovora o skupnih 
temeljih sistema telesne kulture v SFRJ). 

Vprašanja, ki jih obravnava to gradivo, niso nova. Enaka 
vprašanja so se pojavljala že v prejšnji praksi in so nanje 
opozarjale že dosedanje analize. Gre za vprašanja v zvezi z 
uveljavljanjem ustavne koncepcije obeh oblik dogovarjanja 
ter njune uč inkovitosti - torej za vprašanja, na katera opozarja 
tudi dolgoročni program gospodarske stabilizacije in so str- 
njena v separatu »Razvoj pravnega sistema z vidika ekonom- 
ske stabilizacije « To gradivo skuša nekatera od teh vprašanj 
podrobneje razč leniti in opozoriti na nekatere vidike, s katerih 
morda ta vprašanja doslej niso bila dovolj osvetljena. 

Vprašanja se tičejo zlasti: vsebine družbenih dogovorov in 

priloga poročevalca 39 



dogovorov družbenopolitičnih skupnosti glede na njihovo z 
ustavo določeno pravno naravo in funkcijo, udeležencev 
družbenih dogovorov in dogovorov družbenopolitičnih skup- 
nosti glede na vsebino dogovorov in pristojnosti oziroma 
odgovornosti udeležencev, vnašanja elementov dogovorov 
družbenopolitičnih skupnosti v družbene dogovore in narobe, 
dogovarjanja o urejanju zadev iz pristojnosti zveznih organov, 
vnašanja elementov predpisov, samoupravnih sporazumov in 
planskih dogovorov v družbene dogovore, postopka dogovar- 
janja, uč inkovanja družbenih dogovorov in dogovorov druž- 
benopolitičnih skupnosti ter drugih elementov, pomembnih 
za uveljavljanje ustavne koncepcije in vloge obeh oblik dogo- 
varjanja. 

Presenetljivo je, da se pri dogovorih, s katerimi naj bi se 
zagotovilo uresničevanje posameznih segmentov dolgo- 
ročnega programa gospodarske stabilizacije, in pri drugih 
dogovorih, ki so bili pripravljeni že po sprejetju tega pro- 
grama, ta vprašanja ne pojavljajo v nič  manjši meri, kot so se 
pri prejšnjih dogovorih. Prej bi bilo mogoče trditi celo 
nasprotno. Opaža se tudi, da se dogovori, s katerimi naj bi se 
zagotovilo uresničevanje posameznih segmentov dolgo- 
ročnega programa gospodarske stabilizacije, pripravljajo 
nepovezano med seboj in z drugimi oblikami uresničevanja 
tega programa, zlasti z ustreznimi spremembami zveznih 
zakonov, kar ne zagotavlja celovitega in sočasnega pristopa k 
uresničevanju tega programa na posameznih področ jih z 
različnimi med seboj povezanimi in usklajenimi oblikami. To 
je pomembno tudi z vidika uresničevanja ustavnosti in zakoni- 
tosti, zlasti pri družbenih dogovorih, ki kot samoupravni 
splošni akti ne smejo biti v nasprotju z zakonom in zato ne 
morejo anticipirati rešitev, ki naj bi jih prinesla bodoča zako- 
nodaja. V predloženih dogovorih se pogosto tudi samo 
ponavljajo splošne usmeritve iz posameznih separatov dolgo- 
ročnega programa gospodarske stabilizacije, ne da bi bile te 
usmeritve razč lenjene in iz njih izpeljane določno opredeljene 
naloge in obveznosti udeležencev dogovora, kar ne zagotav- 
lja uč inkovitosti teh dogovorov. Vse to kaže, da se v pripravi 
teh dogovorov ne upoštevajo dosledno in celovito usmeritve 
dolgoročnega programa gospodarske stabilizacije in zlasti ne 
usmeritve iz separata »Razvoj pravnega sistema z vidika eko- 
nomske stabilizacije,« ki se nanašajo na izpopolnjevanje in 
razvijanje obeh oblik dogovarjanja kot pomembnih oblik ure- 
sničevanja tega programa. 

V več ini primerov ti dogovori sicer še niso sklenjeni in 
postopek dogovarjanja še teče. Zato si je treba prizadevati, da 
bodo pri dokončnem oblikovanju teh dogovorov ta vprašanja 
upoštevana in ustrezno rešena. K temu skuša prispevati tudi 
to gradivo. 

II. MESTO IN VLOGA DRUŽBENIH DOGOVOROV 
IN DOGOVOROV DRUŽBENOPOLITIČNIH 
SKUPNOSTI PRI URESNIČEVANJU SKUPNIH 
INTERESOV V FEDERACIJI 

Ustava SFRJ določa v 244. členu temeljne skupne interese, 
ki jih narodi in narodnosti ter delovni ljudje in občani ure- 
sničujejo v federaciji, in opredeljuje oblike, v katerih uresniču- 
jejo te in druge svoje skupne interese v federaciji. 

Skupni interesi v federaciji se uresničujejo v naslednjih 
oblikah: 

- po zveznih organih ob enakopravni udeležbi in odgovor- 
nosti republik in avtonomnih pokrajin v teh organih pri 
določanju in izvajanju politike federacije; 

- po zveznih organih na podlagi odločitev oziroma 
' soglasja republik in avtonomnih pokrajin; 

- z neposrednim sodelovanjem in dogovorom republik, 
avtonomnih pokrajin, občin in drugih družbenopolitičnih 
skupnosti; 

- s samoupravnim sporazumevanjem, družbenim dogovar- 
janjem in združevanjem organizacij združenega dela in dru- 
gih samoupravnih organizacij in skupnosti; 

- z dejavnostjo družbenopolitičnih in drugih družbenih 
organizacij in društev; 

- s svobodnimi in vsestranskimi dejavnostmi občanov. 
Vsaka od teh oblik ima svoje mesto in vlogo pri uresničeva- 

nju skupnih interesov v federaciji, skladno z ustavno oprede- 
ljenimi odnosi v federaciji ter družbenoekonomskim in druž- 
benopolitičnim sistemom, ki ga določa ustava. Te oblike se 

medsebojno dopolnjujejo in vse skupaj, vsaka v skladu s 
svojim mestom in vlogo, zagotavljajo vsestransko in uč inko- 
vito uresničevanje skupnih interesov v federaciji. 

Z ustavo določeni temeljni skupni interesi, ki jih narodi in 
narodnosti ter delovni ljudje in občani uresničujejo v federa- 
ciji, so: suverenost, enakopravnost, nacionalna svoboda, neo- 
dvisnost, teritorialna neokrnjenost, varnost, družbena samo- 
zaščita, obramba države, mednarodni položaj in odnosi 
države z drugimi državami in mednarodnimi organizacijami, 
sistem socialističnih samoupravnih družbenoekonomskih 
odnosov, enotni temelji političnega sistema, temeljne demo- 
kratične svoboščine in pravice človeka in občana, solidar- 
nost, in socialna varnost delovnih ljudi in občanov, enoten 
jugoslovanski trg ter usklajevanje skupnega gospodarskega 
in družbenega razvoja. 

Ti temeljni skupni interesi predstavljajo okvir, v katerem 
ustava določa pravice in dolžnosti federacije. Pravice in dolž- 
nosti federacije se torej nanašajo le na uresničevanje teh 
temeljnih skupinih interesov. V mejah z ustavo določenih 
pravic in dolžnosti federacije se ti temeljni skupni interesi 
uresničujejo po zveznih organih v oblikah, določenih v prvi in 
drugi alinei drugega odstavka 244. člena ustave SFRJ, to je ob 
enakopravni udeležbi in odgovornosti republik in avtonomnih 
pokrajin v teh organih pri določanju in izvajanju politike 
federacije ali na podlagi odločitev oziroma soglasja republik 
in avtonomnih pokrajin. Kolikor pa uresničevanje teh temelj- 
nih skupnih interesov z ustavo ni poverjeno federaciji, se 
uresničujejo v drugih oblikah, določenih v tretji in naslednjih 
alineah drugega odstavka 244. člena ustave SFRJ: z neposre- 
dnim sodelovanjem in dogovorom republik, avtonomnih 
pokrajin, obč in in drugih družbenopolitičnih skupnosti, s 
samoupravnim sporazumevanjem, družbenim dogovarjanjem 
in združevanjem organizacij združenega dela in drugih samo- 
upravnih organizacij in skupnosti, z dejavnostjo družbenopo- 
litičnih in drugih družbenih organizacij in društev ter s svobo- 
dnimi in vsestranskimi dejavnostmi občanov. Drugi skupni 
interesi, ki jih narodi in narodnosti ter delovni ljudje in občani 
uresničujejo v federaciji in niso določeni z ustavo kot temeljni 
skupni interesi, se uresničujejo le v teh oblikah. 

Družbeno dogovarjanje je ob samoupravnem sporazumeva- 
nju in združevanju organizacij združenega dela ter drugih 
samoupravnih organizacij in skupnosti ena od oblik samo- 
upravnega urejanja odnosov pri uresničevanju skupnih inte- 
resov v federaciji. Ustava opredeljuje družbeni dogovor kot 
samoupravni splošni akt, s katerimi organizacije združenega 
dela, zbornice in druga splošna združenja, samoupravne inte- 
resne skupnosti ter druge samoupravne organizacije in skup- 
nosti, organi družbenopolitičnih skupnosti, sindikati in druge 
družbenopolitične in družbene organizacije kot enakopravni 
udeleženci zagotavljajo in usklajujejo samoupravno urejanje 
družbenoekonomskih in drugih odnosov, ki so širšega skup- 
nega pomena za udeležence dogovora ali splošnega družbe- 
nega pomena (124. do 128. in 404. člen ustave. SFRJ). Z 
družbenim dogovorom kot obliko uresničevanja skupnih inte- 
resov v federaciji se torej zagotavlja in usklajuje samoupravno 
urejanje družbenoekonomskih in drugih odnosov, ki so 
širšega skupnega pomena za udeležence dogovora v federa- 

ciji ali splošnega družbenega pomena v federaciji. 
Ustava ne opredeljuje natančneje dogovorov republik, avto- 

nomnih pokrajin, občin in drugih družbenopolitičnih skup- 
nosti. Predmet teh dogovorov je urejanje zadev iz pristojnosti 
republik, avtonomnih pokrajin, občin in drugih družbenopoli- 
tičnih skuposti, ki jih je v skupnem interesu potrebno uskla- 
jeno urejati. Ustava SFRJ v 265. členu posebej določa, da 
republike in avtonomni pokrajini sodelujejo na področju 
davčne politike in z medsebojnimi dogovori usklajujejo 
osnove davčne politike in davčni sistem, če to zahteva zagoto- 
vitev enotnosti in stabilnosti jugoslovanskega trga. Podobno 
velja za druga področja, katerih urejanje je v pristojnosti 
republik in avtonomnih pokrajin, občin in drugih družbenopo- 
litičnih skupnosti, če te ocenijo, da jih je v skupnem interesu 
potrebno usklajeno urejati. 

Dilema, ali je pod drugimi družbenopolitičnimi skupnostmi, 
ki so lahko subjekti teh dogovorov, mišljena tudi federacija, je 
bila razrešena s sklepi Zveznega zbor Skupščine SFRJ o 
dogovorih, ki se sklepajo na podlagi ustave SFRJ (Uradni list 
SFRJ, št. 49/79). Po teh sklepih federacija kot družbenopoli- 
tična skupnost ne more biti subjekt dogovorov republik, avto- 
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nomnih pokrajin, občin in drugih družbenopolitičnih skup- 
nosti po tretji alinei drugega odstavka 244. člena ustave SFRJ 
in zvezni organi ne morjo biti udeleženci pri sklenitvi teh 
dogovorov. Kot druge družbenopolitične skupnosti, ki so 
poleg republik in avtonomnih pokrajin ter občin lahko sub- 
jekti teh dogovorov, so mišljene posebne - mestne in regio- 
nalne družbenopolitične skupnosti iz 119. člena ustave SFRJ, 
ne pa tudi federacije. Pristojnosti federacije pri uresničevanju 
skupnih interesov v federaciji izvršujejo zvezni organi v obli- 
kah, določenih v prvi in drugi alinei drugega odstavka 244. 
člena ustave SFRJ, in se o izvrševanju teh pristojnosti ne 
morejo dogovarjati z dogovori republik, avtonomnih pokrajin, 
občin in drugih družbenopolitičnih skupnosti po tretji alinei 
drugega odstavka 244. člena ustave SFRJ. Izven svojih pristoj- 
nosti pa zvezni organi ne morejo biti udeleženci pri skleniti 
teh dogovorov. 

Pač pa zvezni organi v mejah svojih pristojnosti in odgovor- 
nosti za uresničevanje z ustavo določenih temeljnih skupnih 
interesov v federaciji lahko sodelujejo pri teh dogovorih kot 
pobudniki ali predlagatelji. Ustava SFRJ v 265. členu določa, 
da majo zvezni organi za preprečevanje in odvračanje motenj 
na trgu pravico in dolžnost, predlagati republikam in avtono- 
mnima pokrajinama, naj po medsebojnem dogovoru zmanj- 
šajo ali-povečajo davke in prispevke, ki jih določajo družbeno- 
politične skupnosti, naj začasno ne trošijo dela dohodkov 
družbenopolitičnih skupnosti in naj določ ijo skupne osnove 
svoje davčne politike. Podobno lahko dajejo zvezni organi 
pobude in predloge za sklenitev dogovorov republik in avto- 
nomnih pokrajin, občin in posebnih družbenopolitičnih skup- 
nosti na drugih področjih, če ocenijo, da uresničevanje z 
ustavo določenih temeljnih skupnih interesov v federaciji 
zahteva usklajeno urejanje zadev iz pristojnosti republik in 
avtonomnih pokrajin, občin in posebnih družbenopolitičnih 
skupnosti na posameznem področ ju. 

Ob tem velja pripomniti, da je praksa na podlagi tretje 
alinee drugega odstavka 244. člena ustave SFRJ razvila le 
dogovore republik in avtonomnih pokrajin, ne pa tudi dogo- 
vorov občin in posebnih družbenopolitičnih skupnosti. 
Občine in posebne družbenopolitične skupnosti sklepajo 
medsebojne dogovore o urejanju zadev iz svoje pristojnosti v 
okviru republik in avtonomnih pokrajin, ne pa tudi v okviru 
federacije. Kaže, da dogovori občin in posebnih družbenopo- 
litičnih skupnosti kot oblika uresničevanja skupnih interesov 
v federaciji ne ustrezajo značaju federacije kot državne skup- 
nosti republik in avtonomnih pokrajin, saj se glede na tak 
značaj federacije odnosi v njej urejajo na nivoju republik in 
avtonomnih pokrajin, ne pa tudi na nivoju občin in posebnih 
družbenopolitičnih skupnosti. To vprašanje bi kazalo posebej 
preuč iti. Za sedaj je mogoče ugotoviti le, da so dogovori 
obč in in posebnih družbenopolitičnih skupnosti po ustavi 
možna, vendar v praksi neuveljavljena oblika uresničevanja 
skupnih interesov v federaciji. 

Na podlagi 273. člena ustave SFRJ je praksa razvila še 
drugo vrsto dogovorov družbenopolitičnih skupnosti, s kate- 
rimi se uresničujejo skupni interesi v federaciji. To so dogo- 
vori, ki jih sklepajo zvezni organi ter organi v republikah in 
avtonomnih pokrajinah glede izvrševanja zveznih zakonov ter 
drugih predpisov in splošnih aktov, ki jih po navedeni ustavni 
določbi izvršujejo organi v republikah in avtonomnih pokra- 
jinah. 

Po navedeni ustavni določbi temeljijo razmerja med zvez- 
nimi organi ter organi v republikah in avtonomnih pokrajinah 
glede izvrševanja zveznih zakonov ter drugih predpisov in 
splošnih aktov, ki jih izvršujejo organi v republikah in avtono- 
mnih pokrajinah, na medsebojnem sodelovanju, obveščanju 
in dogovarjanju. Medsebojno sodelovanje, obveščanje in 
dogovarjanje so metode, s katerimi ti organi uresničujejo 
medsebojna razmerja. Ustava ne govori o dogovorih, ki jih 
sklepajo ti organi glede izvrševanja zveznih zakonov ter dru- 
gih predpisov in splošnih aktov. Vendar je praksa razvila to 
vrsto dogovorov. Ta praksa je dobila tudi potrditev in oporo v 
sklepih Zveznega zbora Skupščine SFRJ o dogovorih, ki se 
sklepajo na podlagi ustave SFRJ (Uradni list SFRJ, št. 49/79). 
Po teh sklepih smejo izvršni in upravni organi federacije ter 
pristojni organi v republikah in avtonomnih pokrajinah na 
podlagi 273. člena ustave SFRJ po potrebi sklepati izjemoma 
tudi dogovore o izvrševanju zveznih zakonov ter drugih pred- 
pisov in splošnih aktov. Ti dogovori niso predmet te analize, 

ker pri sklepanju teh dogovorov ni udeležena Skupščina SR 
Slovenije. 

Od družbenih dogovorov in dogovorov družbenopolitičnih 
skupnosti je treba razlikovati dogovore o temeljih družbenih 
planov družbenopolitičnih skupnosti in družbenega plana 
Jugoslavije po 71. in 257. členu ustave SFRJ. Te dogovore 
sklepajo organi družbenopolitičnih skupnosti, organizacije 
združenega dela, samoupravne interesne skupnosti ter druge 
samoupravne organizacije in skupnosti. Zakon o temeljih 
sistema družbenega planiranja in o družbenem planu Jugo- 
slavije izenačuje te dogovore po vsebini s samoupravnimi 
sporazumi o temeljih planov samoupravnih organizacij in 
skupnosti ter razširja na te dogovore glede izpolnjevanja 
materialnih obveznosti iz teh dogovorov, povrač ila zaradi 
neizpolnitve takih obveznosti in reševanja sporov uporabo 
določb zakona o združenem delu, ki se nanašajo na samo- 
upravne sporazume. Gre torej za specifične dogovore, ki so 
po vsebini in uč inkovanju podobni samoupravnim sporazu- 
mom. Enak značaj naj bi imeli tudi dogovori, ki se sklepajo za 
izvajanje družbenega plana Jugoslavije za obdobje 
1981-1985 na podlagi III. dela tega družbenega plana, čeprav 
zakon o temeljih sistema družbenega planiranja in o družbe- 
nem planu Jugoslavije takih dogovorov ne predvideva. 

Od družbenih dogovorov in dogovorov družbenopolitičnih 
skupnosti je treba razlikovati tudi nekatere druge dogovore, ki 
jih uvaja zakonodaja: dogovore, ki so podlaga za ustanovitev 
družbenih svetov po zakonu o temeljih družbenih svetov in o 
zveznih družbenih svetih, ter dogovore, ki jih sklepajo intere- 
sne skupnosti za ekonomske odnose s tujino po zakonu o 
deviznem poslovanju in kreditnih odnosih s tujino. Pravna 
narava teh dogovorov ni jasna, vsekakor pa glede na njihovo 
vsebino in udeležence ne gre niti za družbene dogovore niti 
za dogovore družbenopolitičnih skupnosti. 

III. Vsebina družbenih dogovorov in dogovorov 
družbenopolitičnih skupnosti glede na njihovo 
pravno naravo in funkcijo 

1. Vnašanje elementov dogovorov 
družbenopolitičnih skupnosti v družbene 
dogovore in narobe 

Kot rečeno, je praksa obe obliki dogovarjanja bogato 
razvila. Pri tem pa praksa ne razločuje dosledno med obema 
oblikama in ustvarja hibridne oblike: družbene dogovore z 
elementi dogovorov družbenopolitičnih skupnosti in narobe. 

Organi družbenopolitičnih skupnosti so udeleženci obeh 
oblik dogovarjanja. Ko nastopajo kot udeleženci družbenih 
dogovorov, prevzemajo z njimi tudi obveznosti glede urejanja 
določenih vprašanj iz pristojnosti družbenopolitičnih skup- 
nosti, ki se urejajo z zakoni in drugimi predpisi ter splošnimi 
akti teh skupnosti. S tem se v družbene dogovore vnašajo 
elementi dogovorov družbenopolitičnih skupnosti. 

Z družbenimi dogovori prevzemajo take obveznosti tudi 
zvezni organi. Ti - kot rečeno - niso udeleženci dogovorov 
družbenopolitičnih skupnosti, razen če gre za dogovore glede 
izvrševanja zveznih zakonov in drugih predpisov ter splošnih 
aktov, ki jih izvršujejo organi v republikah in avtonomnih 
pokrajinah. Zvezni organi prevzemajo z družbenimi dogovori 
tudi obveznosti glede urejanja zadev iz pristojnosti federacije, 
glede katerih se ne morejo dogovarjati z dogovori družbeno- 
političnih skupnosti. Tako postajajo družbeni dogovori celo 
širša oblika dogovarjanja o urejanju zadev iz prislojnosti 
družbenopolitičnih skupnosti od samih dogovorov družbeno- 
političnih skupnosti kot institucionalne oblike takeaa dogo- 
varjanja. 

Na drugi strani se v dogovoru družbenopolitičnih skupnosti 
v nekaterih primerih vključujejo kot udeleženci tudi smou- 
pravne organizacije in skupnosti, ki s temi dogovori prevze- 
majo določene obveznosti glede samoupravnega urejanja 
odnosov. S tem se v dogovore družbenopolitičnih skupnosti 
vnašajo elementi družbenih dogovorov. 

Te hibridne oblike očitno niso v skladu z ustavno koncep- 
cijo obeh oblik dogovarjanja. Ta ne dopušča, da bi družbeni 
dogovori prevzemali funkcijo dogovorov družbenopolitičnih 
skupnosti in narobe. Vsaka od obeh oblik dogovarjanja ima 
svojo pravno naravo in funkcijo in v skladu s tem svoje mesto 
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in vlogo pri uresničevanju skupnih interesov v federaciji. 
Družbeni dogovor je samoupravni splošni akt, s katerim se 

zagotavlja in usklajuje samoupravno urejanje družbenoeko- 
nomskih in drugih samoupravnih odnosov, ki se urejajo s 
samoupravnimi sporazumi in drugimi samoupravnimi akti. 
Dogovor družbenopolitičnih skupnosti pa je akt družbenopo- 
litičnih skupnosti, s katerim se usklajuje urejanje zadev iz 
pristojnosti družbenopolitičnih skupnosti, ki se urejajo z 
zakoni in drugimi predpisi ter splošnimi akti teh skupnosti. 
Družbeni dogovor je torej akt samoupravnega prava, dogovor 
družbenopolitičnih skupnosti pa je akt državnega prava. 

Z družbenim dogovorom kot samoupravnim splošnim 
aktom se ne morejo določati obveznosti organov družbeno- 
političnih skupnosti kot udeležencev dogovora glede urejanja 
zadev iz pristojnosti družbenopolitičnih skupnosti, ki se ure- 
jajo z zakoni in drugimi predpisi ter splošnimi akti teh skup- 
nosti. Določanje takih obveznosti organov družbenopolitičnih 
skupnosti v družbenem dogovoru bi sicer ustrezalo funkciji 
družbenega dogovora, če gre za zakone in druge predpise ter 
splošne akte, s katerimi naj bi se zagotavljalo samoupravno 
urejanje družbenoekonomskih in drugih odnosov, ki so 
širšega skupnega pomena za udeležence dogovora ali sploš- 
nega družbenega pomena. Vendar določanje takih obvezno- 
sti organov družbenopolitičnih skupnosti v družbenem dogo- 
voru ni v skladu z ustavno opredeljeno pravno naravo družbe- 
nega dogovora kot samoupravnega splošnega akta (404. č len 
ustave SFRJ). Z družbenim dogovorom kot samoupravnim 
splošnim aktom, s katerim se zagotavlja in usklajuje samo- 
upravno urejanje odnosov, se lahko določajo le take obvezno- 
sti udeležencev, ki se tičejo urejanja samoupravnih odnosov s 
samoupravnimi sporazumi in drugimi samoupravnimi akti. Ne 
morejo pa se z družbenim dogovorom določati obveznosti 
organov družbenopolitičnih skupnosti glede urejanja zadev z 
zakoni in drugimi predpisi ter splošnimi akti teh skupnosti, 
četudi gre za zakone in druge predpise ter splošne akte, s 
katerimi naj bi se zagotavljalo samoupravno urejanje 
odnosov. 

Organi družbenopolitičnih skupnosti izvršujejo svoje pri- 
stojnosti glede urejanja zadev z zakoni in drugimi predpisi ter 
splošnimi akti na podlagi ustave in zakona, statuta občine 
oziroma posebne družbenopolitične skupnosti ter drugih 
predpisov in splošnih aktov teh skupnosti. O izvrševanju teh 
svojih pristojnosti se organi družbenopolitičnih skupnosti ne 
morejo dogovarjati z družbenim dogovorom kot samouprav- 
nim splošnim aktom. Kadar je v skupnem interesu potrebno 
usklajeno urejanje zadev iz pristojnosti republik in avtono- 
mnih pokrajin, občine in posebnih družbenopolitičnih skup- 
nosti, je ustavna oblika za to usklajevanje dogovor republik in 
avtonomnih pokrajin, občin in drugih družbenopolitičnih 
skupnosti po tretji alinei drugega odstavka 244. člena ustave 
SFRJ. Pristojnosti federacije pri uresničevanju skupnih inte- 
resov v federaciji pa izvršujejo zvezni organi v oblikah, 
določenih v prvi in drugi alinei drugega odstavka 244. člena 
ustave SFRJ, in se o izvrševanju teh pristojnosti ne morejo 
dogovarjati niti z dogovori republik in avtonomnih pokrajin, 
občin in drugih (posebnih) družbenopolitičnih skupnosti niti z 
družbenimi dogovori. 

Na drugi strani pravna narava in funkcija dogovorov druž- 
benopolitičnih skupnosti ne dopuščata, da bi se v te dogovore 
vključevale kot udeleženci poleg organov družbenopolitičnih 
skupnosti tudi samoupravne organizacije in skupnosti ter z 
njimi prevzemale obveznosti glede samoupravnega urejanja 
odnosov. To je funkcija družbenih dogovorov, ki je dogovori 
družbenopolitičnih skupnosti ne morejo prevzemati. Udele- 
ženci dogovorov družbenopolitičnih skupnosti so lahko le 
organi družbenopolitičnih skupnosti, vsebina teh dogovorov 
pa so lahko le obveznosti družbenopolitičnih skupnosti glede 
urejanja zadev iz njihove pristojnosti. 

Določanje obveznosti organov družbenopolitičnih skup- 
nosti v družbenem dogovoru glede urejanja zadev z zakoni in 
drugimi predpisi ter splošrimi akti izključuje tudi z ustavo 
opredeljen odnos med zakonom in družbenim dogovorom kot 
samoupravnim splošnim aktom ter med zakonom in drugimi 
predpisi ter splošnimi akti organov družbenopolitičnih skup- 
nosti. 

Družbeni dogovor kot samoupravni splošni akt ne sme biti v 
nasprotju z zveznim zakonom (107. č len ustave SFRJ) in mora 

biti v skladu z republiškim zakonom (256. člen ustave SR 
Slovenije). To pomeni, da mora družbeni dogovor spoštovati 
obstoječo zakonsko ureditev in lahko določa načela za samo- 
upravno urejanje odnosov le v okviru obstoječe zakonske 
ureditve, ne pa tako, da bi uveljavljanje teh načel zahtevalo 
spremembo obstoječ ih ali izdajo novih zakonov. Družbeni 
dogovor skratka ne more opredeljevati politike, ki naj bi jo 
uveljavil zakon. 

Ustava ne opredeljuje odnosa med drugimi predpisi in 
splošnimi akti organov družbenopolitičnih skupnosti ter 
samoupravnimi splošnimi akti. Drugi predpisi in splošni akti 
zveznih organov morajo biti v skladu z zveznim zakonom, 
predpisi in splošni akti organov drugih družbenopolitičnih 
skupnosti pa ne smejo biti v nasprotju z njim (207. č len ustave 
SFRJ). Drugi predpisi in splošni akti republiških in občinskih 
organov v SR Sloveniji morajo biti v skladu z republiškim 
zakonom (254. č len ustave SR Slovenije). Drugi predpisi in 
splošni akti organov družbenopolitičnih skupnosti se morajo 
torej usklajevati z zakonom, ne pa tudi z družbenim dogovo- 
rom. Zato družbeni dogovor ne more opredeljevati vsebine 
teh drugih predpisov in splošnih aktov. 

Obveznosti organov družbenopolitičnih skupnosti glede 
urejanja vprašanj z zakoni in drugimi predpisi ter splošnimi 
akti se v družbenih dogovorih določajo tudi implicitno s samo 
opredelitvijo vprašanj, ki jih je treba urediti, če je urejanje teh 
vprašanj v pristojnosti organov družbenopolitičnih skupnosti 
- udeležencev dogovora. Tak pomen imajo tudi določbe, s 
katerimi se kakšna vprašanja urejajo drugače, kot so urejena 
z obstoječ imi zakoni. Taka določba družbenega dogovora 
pomeni za skupščino pristojne družbenopolitične skupnosti - 
udeleženko dogovora obveznost, da spremeni zakon in uredi 
tisto vprašanje tako, kot določa družbeni dogovor. 

Take določbe vsebuje npr. osnutek družbenega dogovora o 
skupnih osnovah in merilih samoupravnega urejanja odnosov 
pri pridobivanju in razporejanju dohodka ter čistega 
dohodka, delitvi- sredstev za osebne dohodka in za skupno 
porabo delavcev v SFRJ iz februarja 1984. V tem osnutku so 
predvidene drugačne rešitve nekaterih vprašanj, kot jih 
določajo obstoječ i zakoni: zakon o združenem delu in zakon 
o razširjeni reprodukciji in minulem delu (kazalci rezultatov 
dela in poslovanja; ugotavljanje dela dohodka, ki je rezultat 
izjemnih ugodnosti, in njegova uporaba za osebne dohodke) 
ter zakoni SR Slovenije: zakon o skupnih osnovah svobodne 
menjave dela in zakon o sistemu družbenega planiranja in o 
družbenem planu SR Slovenije, če bi Skupščina SFRJ in 
Skupščina SR Slovenije tak družbeni dogovor sprejeli, bi z 
njim sprejeli obveznost, da spremenita navedene zakone in 
uveljavita rešitve, ki jih določa družbeni dogovor. 

Ob tem se seveda zastavi vprašanje, ali Skupščina SFRJ in 
Skupščina SR Slovenije lahko sprejmeta tak družbeni dogo- 
vor. Vprašanje je pravzaprav širše in obsega dvoje vprašanj: 1. 
ali Skupščina SFRJ in drugi udeleženci lahko sprejmejo druž- 
beni dogovor, ki je v nasprotju z zveznimi zakoni, in 2. ali 
Skupščina SR Slovenije in drugi udeleženci iz SR Slovenije 
lahko sprejmejo družbeni dogovor, ki ni v skladu z zakoni SR 
Slovenije? 

Odgovor je vsebovan že v vprašanju. Takega družbenega 
dogovora udeleženci seveda ne morejo sprejeti, ker je druž- 
beni dogovor po ustavi samoupravni splošni akt, ki ne sme 
biti v nasprotju z zveznim zakonom in mora biti v skladu z 
republiškim zakonom. Kolikor so rešitve, ki so predvidene v 
osnutku družbenega dogovora, ustreznejše od rešitev v 
obstoječ ih zakonih, je treba najprej spremeniti obstoječe 
zakone, nakar bo ešle mogoče izpeljati te rešitve v družbenem 
dogovoru. 

Tu je logika ustave preprič ljiva, ker gre za neposredno 
vsebinsko neskladnost družbenega dogovora z obstoječ imi 
zakoni. Tbda ista logika bi morala delovati tudi v primeru, ko 
se z družbenim dogovorom nalaga organom družbenopoliti- 
čnih skupnosti obveznost, da z zakoni in drugimi predpisi ter 
splošnimi akti uredijo določena vprašanja, čeprav rešitve teh 
vprašanj v družbenem dogovoru niso opredeljene v nasprotju 
z obstoječ imi zakoni. V obeh primerih gre za isti pojav: za 
pojav, da se z družbenim dogovorom določa politika, ki naj jo 
uveljavijo organi družbenopolitičnih skupnosti z zakoni in 
drugimi predpisi ter splošnimi akti, kar ni funkcija družbe- 
nega dogovora in je v nasprotju z njegovo pravno naravo 
samoupravnega splošnega akta. 
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2. Nekateri znač ilni primeri dogovorov z 
elementi družbenih dogovorov in dogovorov 
družbenopolitičnih skupnosti 

V praksi, ki jo obravnava to gradivo, se pojavljata dve obliki 
dogovorov z elementi družbenih dogovorov in dogovorov 
družbenopolitičnih skupnosti: 

1. družbeni dogovori, ki imajo po svojih osnovnih elementih 
značaj družbenega dogovora, a vsebujejo tudi obveznosti 
organov družbenopolitičnih skupnosti glede urejanja zadev z 
zakoni in drugimi predpisi ter splošnimi akti; 

2. družbeni dogovori, ki so po svoji vsebini dogovori druž- 
benopolitičnih skupnosti in imajo le obliko družbenega dogo- 
vora. 

Znač ilni primeri prve od navedenih oblik iz najnovejše 
prakse so: 
- že omenjeni osnutek družbenega dogovora o skupnih 

osnovah in merilih samoupravnega urejanja odnosov pri pri- 
dobivanju in razporejanju dohodka ter čistega dohodka, deli- 
tvi sredstev za osebne dohodke in za skupno porabo delavcev 
v SFRJ iz februarja 1984; 

- osnutek družbenega dogovora o temeljih skupne politike 
na področ ju zaposlovanja in njenem uresničevanju v SFRJ iz 
septembra 1983; 
- osnutek družbenega dogovora o skupnih elementih sta- 

novanjske in komunalne politike iz decembra 1983. 
Vsi navedeni osnutki družbenih dogovorov vsebujejo vrsto 

določb, s katerimi se Skupščina SFRJ in skupščine republik in 
avtonomnih pokrajin zavezujejo, da bodo s svojimi predpisi in 
drugimi ukrepi uredile določena vprašanja. V osnutku družbe- 
nega dogovora o skupnih elementih stanovanjske in komu- 
nalne politike pa je predvidena tudi obveznost Stalne konfe- 
rence mest in občin Jugoslavije kot udeleženke dogovora, da 
si bo prizadevala za ureditev določenih vprašanj v občinah in 
posebnih družbenopolitičnih skupnostih z njihovimi predpisi 
in ukrepi. 

Vseh teh določb, ki so številne zlasti v osnutku družbenega 
dogovora o temeljih skupne politike na področju zaposlova- 
nja in v osnutku družbenega dogovora o skupnih elementih 
stanovanjske in komunalne politike, tu ne kaže ponavljati. V 
teh dveh osnutkih gre za cele zakonodajne programe republik 
in avtonomnih pokrajin, pa tudi federacije, za spiske vprašanj, 
ki naj bi jih družbenopolitične skupnosti uredile s svojimi 
predpisi in drugimi ukrepi, da bi se zagotovile možnosti za 
zaposlovanje in možnosti za razvoj stanovanjskega in komu- 
nalnega gospodarstva. 

V vseh treh primerih gre za dogovore, s katerimi naj bi se 
zagotovilo uresničevanje posameznih segmentov dolgoro- 
čnega programa gospodarske stabilizacije. Ti primeri kažejo, 
da se v pripravi teh dogovorov ne upoštevajo dosledno in 
celovito usmeritve iz tega programa, saj so oč itno povsem 
zanemarjene usmeritve iz separata »Razvoj pravnega sistema 
z vidika ekonomske stabilizacije,« ki se tičejo prakse družbe- 
nih dogovorov in dogovorov družbenopolitičnih skupnosti. V 
skladu s temi usmeritvami in z ustavno opredeljenimi obli- 
kami uresničevanja skupnih interesov v federaciji bi bilo treba 
za uresničevanje skupnih nalog iz dolgoročnega programa 
gospodarske stabilizacije na omenjenih in drugih področ jih 
opredeliti vprašanja, ki jih je treba urediti z zakoni in drugimi 
predpisi ter ukrepi družbenopolitičnih skupnosti, in vpraša- 
nja, ki sodijo v samoupravno urejanje, ter začeti usklajene 
postopke: 

a) za izdajo potrebnih zveznih zakonov in drugih predpisov 
ter splošnih aktov iz pristojnosti federacije; 

b) za sklenitev dogovorov republik in avtonomnih pokrajin, 
občin in drugih družbenopolitičnih skupnosti, s katerimi bi te 
zagotovile usklajeno urejanje vprašanj iz svoje pristojnosti, ki 
jih je treba v skupnem interesu usklajeno urejati; in 

c) za sklenitev družbenih dogovorov, s katerimi bi se v 
skladu s skupno, z zveznimi zakoni in usklajenimi zakoni 
republik in avtonomnih pokrajin določeno politiko zagotovilo 
usklajeno samoupravno urejanje družbenoekonomskih in 
drugih samoupravnih odnosov širšega skupnega in sploš- 
nega družbenega pomena v federaciji. Le na ta način bi se 
zagotovilo uč inkovito uresničevanje dolgpročnega programa 
gospodarske stabilizacije, ki se lahko uč inkovito uresničuje le 
z usklajenim delovanjem vseh družbenih subjektov v skladu z 

njihovo odgovornostjo in ob doslednem uresničevanju ustav- 
nosti in zakonitosti, kar je temeljna usmeritev tega programa. 
Uporaba ustreznih z ustavo določenih oblik uresničevanja 
skupnih interesov v federaciji zagotavlja ustavnost in zakoni- 
tost ter omogoča, da se identificira odgovornost posameznih 
subjektov za uresničevanje teh skupnih interesov. 

Pri obravnavanju osnutkov družbenih dogovorov, s katerimi 
naj bi se zagotovilo uresničevanje posameznih segmentov 
dolgoročnega programa gospodarske stabilizacije, je bilo v 
splošnem ugotovljeno, da sicer izhajajo iz usmeritev tega 
programa, vendar v posameznih osnutkih te usmeritve niso 
razč lenjene in iz njih izpeljane določno opredeljene naloge in 
obveznosti udeležencev družbenega dogovora in rešitve, ki 
naj bi jih uveljavljali pri zagotavljanju in usklajevanju samo- 
upravnega urejanja odnosov na področju, na katero se druž- 
beni dogovor nanaša. To velja zlasti za osnutek družbenega 
dogovora o temeljih skupne politike na področ ju zaposlova- 
nja in njenem uresničevanju v SFRJ in za osnutek družbenega 
dogovora o skupnih elementih stanovanjske in komunalne 
politike. 

Podobno velja tudi za osnutek dogovora republik in avtono- 
mnih pokrajin o usklajevanju davčnega sistema. Ta osnutek 
ne upošteva vseh v dolgoročnem programu gospodarske 
stabilizacije predvidenih komponent delovanja davčnega 
sistema in davčne politike. V osnutku dogovora zlasti ni 
opredeljena vloga davčnega sistema in davčne politike na 
področju zaposlovanja, pri razvoju drobnega gospodarstva in 
pri spodbujanju inovacijske dejavnosti. Osnutek dogovora je 
kljub drugače opredeljenim izhodiščem usmerjen predvsem v 
fiskalno funkcijo in premalo upošteva funkcijo davčnega 
sistema kot instrumenta ekonomske politike. 

Druga skupina dogovorov z elementi družbenih dogovorov 
in dogovorov družbenopolitičnih skupnosti so -■ kot rečeno - 
družbeni dogovori, ki so po svoji vsebini dogovori družbeno- 
političnih skupnosti in imajo le obliko družbenega dogovora. 
Znač ilni primeri takih dogovorov iz prakse, ki jo obravnava to 
gradivo so: 
- osnutek družbenega dogovora o enotni ureditvi strokov- 

nega naslova po končanem študiju na medicinski in stomato- 
loški fakulteti iz septembra 1983; 

- osnutek družbenega dogovora o temeljih skupne zem- 
ljiške politike iz marca 1984; 
- osnutek družbenega dogovora o ukrepih za zmanjšanje 

materialnih obveznosti gospodarstva iz aprila 1984; 
- predlog družbenega dogovora o zagotovitvi sredstev za 

regres za umetna gnojila in za sredstva za varstvo rastlin v 
letih 1984 in 1985 ter o pogojih in načinu uporabe teh sredstev 
iz julija 1984; 
- predlog družbenega dogovora o virih sredstev za financi- 

ranje blagovnih rezerv iz julija 1984. 
Družbeni dogovor o enotni ureditvi strokovnega naslova po 

končanem študiju na medicinski in stomatološki fakulteti naj 
bi sklenile skupščine republik in avtonomnih pokrajin, ki naj 
bi z njim določ ile, da se po končanem študiju na medicinski 
oziroma stomatološki fakulteti pridobi strokovni naslov »dok- 
tor medicine« oziroma »doktor stomatologije« in da ta stro- 
kovni naslov pridobijo tudi osebe, ki so končale ustrezen 
študij po uveljavitvi zakona o strokovnih naslovih in akadem- 
skih stopnjah (Uradni list SFRJ, št. 13/63). 

Strokovne naslove urejajo zakoni republik in avtonomnih 
pokrajin, zato njihovo urejanje ne more biti predmet družbe- 
nega dogovora. Predloženi družbeni dogovor bi po predmetu 
in udeležencih ustrezal dogovoru republik in avtonomnih 
pokrajin po tretji alinei drugega odstavka 244. člena ustave 
SFRJ. Predmet je - kot rečeno - vprašanje, ki sodi v zakono- 
dajno pristojnost republik in avtonomnih pokrajin. Predvi- 
dene udeleženke dogovora pa so skupščine republik in avto- 
nomnih pokrajin. 

Skupščina SR Slovenije pobude za sklenitev tega dogovora 
ni sprejela tudi iz razloga, ker se omejuje le na ureditev 
strokovnega naslova po končanem študiju na medicinski in 
stomatološki fakulteti. Predlagala je, da se začne postopek za 
sklenitev dogovora republik in avtonomnih pokrajin o enotnih 
izhodišč ih za urejanje strokovnih naslovov za vsa področja 
oziroma smeri visokošolskega izobraževanja. Pred tem bi bilo 
potrebno preveriti ustreznost izhodišč , na katerih temeljijo 
obstoječ i zakoni o strokovnih naslovih, ugotoviti razlike v 
strokovnih naslovih med republikami in avtonomnima pokra- 
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jinama ter oceniti potrebo po uvedbi novih strokovnih naslo- 
vov zlasti glede na nove vzgojnoizobraževalne programe. 

Družbeni dogovor o temeljih skupne zemljiške politike naj 
bi sklenile Skupščina SFRJ ter skupščine republik in avtono- 
mnih pokrajin, Zvezna konferenca SZDL Jugoslavije, 
Zadružna zveza Jugoslavije in Združenje bank Jugoslavije. 
Vsebina osnutka se nanaša pretežno za usklajevanje repu- 
bliške in pokrajinske zakonodaje, kar je lahko le predmet 
dogovora republik in avtonomnih pokrajin. Nekatere določbe 
pa se nanašajo na urejanje vprašanj, ki se urejajo z družbe- 
nimi plani in dogovori o temeljih družbenih planov družbeno- 
političnih skupnosti. Gre torej za kombinacijo kar treh vrst^ 
dogovorov: družbenega dogovora, dogovora republik in avto- 
nomnih pokrajin ter planskega dogovora. Osnutek nima 
nobenega vsebinskega elementa družbenega dogovora, 
marveč sta elementa družbenega dogovora le naslov dogo- 
vora in sestava udeležencev. Zanimivo je, da se v obrazložitvi 
citira usmeritev iz separata dolgoročnega programa gospo- 
darske stabilizacije, ki se nanaša na razvoj agroindustrijske 
proizvodnje, »da je treba z dogovorom republik in avtonom- 
nih pokrajin izenačiti stališča glede temeljnih vprašanj zem- 
ljiške politike in instrumentarija za njeno učinkovito izvaja- 
nje«. Vendar se kljub taki usmeritvi in kljub vsebini, ki se 
nanaša na usklajevanje republiške in pokrajinske zakonodaje, 
ne predlaga dogovor republik in avtonomnih pokrajin, marveč 
družbeni dogovor. 

Značilen primer te vrste je bil tudi osnutek družbenega 
dogovora o ukrepih za zmanjšanje materialnih obveznosti 
gospodarstva. Ta družbeni dogovor naj bi sklenile Skupščina 
SFRJ in skupščine republik in avtonomnih pokrajin, ki naj bi 
se z njim zavezale, da bodo s svojimi predpisi in drugimi 
ukrepi zagotovile določene načine in obseg zmanjševanja 
materialnih obveznosti gospodarstva. 

Ob siceršnji podpori pobudi, da se zaradi krepitve repro- 
duktivne in akumulativne sposobnosti gospodarstva kot 
skupnega interesa v federaciji pri usklajevanju skupnega 
gospodarskega in družbenega razvoja na temelju dolgoro- 
čnega programa gospodarske stabilizacije in resolucije o 
družbenoekonomskem razvoju in ekonomski politiki SFRJ za 

" leto 1984 dogovorijo ustrezni ukrepi,, s katerimi bi se zmanj- 
šale materialne obveznosti gospodarstva, je bilo vendarle 
treba ugotoviti, da predlagani družbeni dogovor ni ustrezna 
oblika za uresničevanje tega skupnega interesa, ker po svoji 
vsebini in udeležencih nima značaja družbenega dogovora. V 
skladu s sklepi Zbora republik in pokrajin Skupščine SFRJ je 
bil namesto tega družbenega dogovora pripravljen osnutek 
dogovora republik in avtonomnih pokrajin o ukrepih za 
zmanjšanje materialnih obveznosti gospodarstva iz njihove 
pristojnosti, Zvezni izvršni svet pa je zadolžen, da prouč i in 
predlaga eventualne možnosti za zmanjšanje izdatkov zvez- 
nega proračuna. 

V to vrsto sodita tudi predlog družbenega dogovora o 
zagotavljanju sredstev za regres za umetna gnojila in za 
sredstva za varstvo rastlin v letih 1984 in 1985 ter o pogojih in 
načinu uporabe teh sredstev in predlog družbenega dogovora 
o določanju virov sredstev za financiranje blagovnih rezerv. Z 
obema dogovoroma se rešuje pereča problematika, zato ju je 
Skupščina SR Slovenije sprejela, kljub temu da vsebini dogo- 
vorov ne ustreza oblika družbenega dogovora. 

Udeleženci pri sklenitvi družbenega dogovora o zagotavlja- 
nju sredstev za regres za umetna gnojila in za sredstva za 
varstvo rastlin so: Skupščina SFRJ ter skupščine republik in 
avtonomnih pokrajin. Splošno združenje kmetijstva in živilske 
industrije Jugoslavije, Zadružna zveza Jugoslavije in Splošno 
združenje kemične in gumarske industrije Jugoslavijfe. Pred- 
log predvideva višino regresa za umetna gnojila za leto 1984, 
medtem ko določ itev višine regresa za sredstva za varstvo 
rastlin v letu 1984 in za obe vrsti proizvodov v letu 1985 
prepušča koordinacijskemu odboru udeležencev dogovora. 
Sredstva za regres zagotovijo republike in avtonomni pokra- 
jini sorazmerno s svojo udeležbo v skupnem družbenem pro- 
izvodu Jugoslavije. Regres se izplača proizvajalcem umetnih 
gnojil in sredstev za varstvo rastlin za prodane in dobavljene 
količ ine teh proizvodov iz domače proizvodnje na jugoslovan- 
skem trgu. Pogoj za izplač ilo regresa je, da so dogovorjene 
količ ine dobavljene v dogovorjenih rokih, obe splošni združe- 
nji in Zadružna zveza Jugoslavije pa zagotavljajo, da se ti 
proizvodi dobavljajo po količ ini in dinamiki, določeni s samo- 

upravnimi sporazumi med proizvajalci in uporabniki. Izplač ilo 
regresa odobrava na podlagi dokumentirane zahteve proizva- 
jalca Splošno združenje kemične in gumarske industrije 
Jugoslavije, ki je tudi pooblaščeno, da predpiše natančnejša 
navodila o potrebni dokumentaciji za uveljavljanje regresa. 
Kontrolo izvrševanja družbenega dogovora opravlja Služba 
družbenega knjigovodstva Jugoslavije. 

Ta dogovor očitno nima nobenih vsebinskih elementov 
družbenega dogovora, saj se njegova vsebina v nobenem 
delu ne nanaša na zagotavljanje in usklajevanje samouprav- 
nega urejanja odnosov. Kolikor se ta dogovor nanaša na 
določanje višine regresa in zagotavljanje sredstev zanj, ima 
značaj dogovora republik in avtonomnih pokrajin, pri čemer 
pa določanje višine regresa ne bi smelo biti prepuščeno 
koordinacijskemu odboru udeležencev, saj je od višine 
regresa odvisen obseg sredstev za regres, ki jih morajo zago- 
toviti republike in avtonomni pokrajini. Kolikor pata dogovor 
določa pogoje in način uporabe teh sredstev, ima značaj 
predpisa, saj neposredno določa pogoje za izplač ilo regresa 
in daje Splošnemu združenju kemične in gumarske industrije 
Jugoslavije pooblastila, ki mu jih po 152. členu ustave SFRJ 
lahko poveri le zakon. 

Udeleženke pri sklenitvi družbenega dogovora o določanju 
virov sredstev za financiranje blagovnih rezerv so Skupščina 
SFRJ ter skupščine republik in avtonomnih pokrajin, Gospo- 
darska zbornica Jugoslavije ter gospodarske zbornice repu- 
blik in avtonomnih pokrajin. Tudi ta dogovor nima nobenih 
vsebinskih elementov družbenega dogovora. Določanje virov 
sredstev za financiranje blagovnih rezerv federacije je stvar 
zveznega zakona. Določanje virov sredstev za financiranje 
blagovnih rezerv republik in avtonomnih pokrajin, občin in 
posebnih družbenopolitičnih skupnosti pa je stvar predpisov 
teh družbenopolitičnih skupnosti in njihovega dogovora. 

Poseben primer družbenega dogovora z elementi dogovora 
družbenopolitičnih skupnosti je družbeni dogovor o skupnih 
osnovah in merilih za določanje osebnih dohodkov ter drugih 
prejemkov in nadomestil funkcionarjev v organih družbeno- 
političnih skupnosti in družbenopolitičnih organizacij. Tudi ta 
družbeni dogovor je Skupščina SR Slovenije že sprejela. V 
postopku dogovarjanja pa je Zakonodajno-pravna komisija 
Skupščine SR Slovenije opozorila, da je vprašljiva narava tega 
družbenega dogovora glede na to, da pri določanju osnov in 
meril za osebne dohodke in druge prejemke funkcionarjev v 
organih družbenopolitičnih skupnosti ne gre za samoupravno 
urejanje odnosov, ker se te osnove in merila določajo s 
splošnimi akti organov družbenopolitičnih skupnosti, ki 
nimajo značaja samoupravnih splošnih aktov. Samoupravni 
splošni akti so po ustavi družbeni dogovori, samoupravni 
sporazumi, s katerimi se na splošen način urejajo samo- 
upravni odnosi, in drugi splošni akti organizacij združenega 
dela ter drugih samoupravnih organizacij in skupnosti, ne pa 
tudi splošni akti organov družbenopolitičnih skupnosti (2. 
odstavek 404. člena ustave SFRJ). Komisija je poudarila, da je 
pri ocenjevanju dela funkcionarja osnovno ocenjevanje druž- 
benopolitične odgovornosti za opravljanje funkcije. Temu 
ocenjevanju mora biti podrejeno ocenjevanje njegovega dela 
zaradi določanja osebnega dohodka. Sistem določanja oseb- 
nih dohodkov funkcionarjev v organih družbenopolitičnih 
skupnosti mora biti izpeljan tako, da ne bo v nasprotju z 
ustavno določenimi razmerji med temi organi. S teh vidikov bi 
bilo treba po mnenju komisije preuč iti, s kakšnimi akti bodo 
ograni družbenopolitičnih skupnosti urejali osebne dohodke 
funkcionarjev, in karakter teh aktov. 

V razpravi je bilo izraženo tudi mnenje, da je treba pri 
obravnavanju tega vprašanja izhajati iz družbenoekonom- 
skega položaja funkcionarja kot delavca v združenem delu. 
Kot tak ima funkcionar vse samoupravne pravice, ki sestav- 
ljajo pravico dela z družbenimi sredstvi, vključno pravico, da 
odloča o svojem osebnem dohodku. Določanje osebnih 
dohodkov funkcionarjev zato ne more biti izvzeto iz samo- 
upravnega urejanja. Samoupravni splošni akti so tudi akti 
skupščine družbenopolitične skupnosti, ki jih ta sprejema kot 
organ družbenega samoupravljanja. Kot taki se po tem mne- 
nju lahko štejejo tudi akti, s katerimi skupščina družbenopoli- 
tične skupnosti ureja osebne dohodke funkcionarjev. V dru- 
gih organih družbenopolitičnih skupnosti pa naj bi se osebni 
dohodki funkcionarjev urejali s samoupravnimi akti delovne 
skupnosti organa. 
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V zvezi s tem mnenjem je bilo v razpravi opozorjeno, da so 
samoupravni splošni akti, ki ,.h sprejema skupščina družbe- 
nopolitične skupnosti, samo družbeni dogovori in samo- 
upravni sporazumi, ki jih sklepa z drugimi organi ter samo- 
upravnimi organizacijami in skupnostmi. Niso pa samo- 
upravni splošni akti poslovnik in drugi akti, s katerimi sku- 
pščina družbenopolitične skupnosti ureja osebne dohodke 
funkcionarjev. Osebni dohodki funkcionarjev se tudi ne 
morejo urejati s samoupravnimi akti delovne skupnosti 
organa, ker za ocenjevanje dela funkcionarja, pri katerem je 
osnovno ocenjevanje družbenopolitične odgovornosti za 
opravljanje funkcije, ni pristojna delovna skupnost, ampak 
organ, ki ga je izvolil oziroma imenoval. Po zakonu o sistemu 
državne uprave in o Izvršnem svetu Skupšč ine SR Slovenije 
ter o republiških upravnih organih se sredstva za osebne 
dohodke funkcionarjev tudi ne zagotavljajo v okviru dohodka 
delovne skupnosti, ampak kot posebna sredstva v okviru 
sredstev za delo organa, kar velja razen za organe državne 
uprave tudi za druge organe družbenopolitičnih skupnosti, za 
katere se smiselno uporabljajo določbe tega zakona o sred- 
stvih za delo organa. 

3. Vnašanje elementov predpisov, 
samoupravnih sporazumov in planskih 
dogovorov v družbene dogovore 
V družbene dogovore se polen elementov dogovorov družbe- 
nopolitičnih skupnosti vna-djo tudi elementi predpisov, 
samoupravnih sporazumov in planskih dogovorov. 

1. Elementi predpisov se vnašajo v družbene dogovore z 
določanjem obveznosti subjektov, ki niso udeleženci dogo- 
vora, oziroma s tem, da se daje družbenemu dogovoru uč inek 
splošno obvezujočega akta. 

Ustava določa, d? družbeni dogovor zavezuje udeležence, 
ki ga sklenejo ali k njemu pristopijo (126. č len ustave SFRJ). V 
skladu s tem družbeni dogovor ne more določati obveznosti 
subjektov, ki niso udeleženci dogovora, in ne more imeti 
uč inka splošno obvezujočega akta. Takega uč inka mu tudi ne 
more dati zakon, kot je to bno možno do uveljavitve ustave 
leta 1974 po XXII. amandmaju k ustavi iz leta 1963. Skupščina 
družbenopolitične skupnosti lahko predpiše, da so posa- 
mezne samoupravne organiz?oije in skupnosti dolžne opraviti 
postopek za družbeno dogovarjanje (125. č len ustave SFRJ), 
ne more pa predpisati obvezne sklenitve družbenega dogo- 
vora niti njegove uporabe za subjekte, ki ga niso sklenili ali k 
njemu pristopili. 

Značilen tak primer iz najnovejše prakse je osnutek družbe- 
nega dogovora o skupnih osnovah in merilih samoupravnega 
urejanja odnosov p'i pridobivanju in razporejanju dohodka 
ter č istega dohodka, delitvi sredstev za osebne dohodke in za 
skupno porabo delavcev v SFRJ iz februarja 1984. Ta druž- 
beni dogovor naj bi sklenile: Skupščina SFRJ in skupšč ine 
republik in avtonomnih pokrajin, Svet Zveze sindikatov Jugo- 
slavije ter republiški in pokrajinski sveti zveze sindikatov, 
Gospodarska zbornica Jugoslavije in gospodarske zbornice 
republik in avtonomnih pokrajin. Določbe osnutka družbe- 
nega dogovora pa so večinoma oblikovane tako, da zavezu- 
jejo neposredno delavce v organizacijah združenega dela. Če 
naj bi družbeni dogovor zavezal neposredno delavce v organi- 
zacijah združenega dela, bi morale biti udeleženke dogovora 
organizacije združenega dela, o njegovi sklenitvi pa bi morali 
odločati delavci v temeljnih organizacijah z referendumom 
(463. č len in 2. odstavek 581. člena zakona o združenem delu). 

Osnutek tega družbenega dogovora vsebuje tudi določbe, s 
katerimi se urejajo vprašanja, ki se lahko urejajo le z zako- 
nom. Gre za določbe, s katerimi se določajo dolžnosti orga- 
nov družbenopolitičnih skupnosti in samoupravnih interesnih 
skupnosti glede vračanja sredstev organizacijam združenega 
dela in zmanjševanja njihovih obveznosti pri zadovoljevanju 
skupnih in splošnih družbenih potreb zaradi usklajevanja teh 
obveznosti z ustvarjenim dohodkom. Tudi te določbe pome- 
nijo vnašanje elementov predpisov v družbeni dogovor. Take 
narave so tudi določbe osnutka družbenega dogovora o 
temeljih skupne politike na področju zaposlovanja in njenem 
uresničevanju v SFRJ, s katerimi se opredeljujejo pogoji, ob 
katerih se šteje oseba, ki išče zaposlitev, za brezposelno 
osebo. 

Ob tem velja opozoriti tudi na primere, ko se v družbenih 

dogovorih ponavljajo ali povzemajo zakonske določbe, V 
družbenem dogovoru ne gre ponavljati vsebine zakonskih 
določb, če to ni nujno zaradi konteksta družbenega dogo- 
vora. Take določbe družbenega dogovora so vprašljive z 
vidika ustavnosti in zakonitosti, če je v njih vsebina zakonskih 
določb nepopolno ali netočno povzeta. Primer takih določb 
so določbe osnutka družbenega dogovora o skupnih osnovah 
in merilih samoupravnega urejanja odnosov pri pridobivanju 
in razporejanju dohodka ter č istega dohodka, delitvi sredstev 
za osebne dohodke in za skupno porabo delavcev v SFRJ, v 
katerih je nepopolno in netočno povzeta vsebina določb 
zakona o združenem delu in zakona o razširjeni reprodukciji 
in minulem delu, ki se nanašajo na pridobivanje dohodka z 
udeležbo pri skupaj ustvarjenem dohodku. 

2) Značaj samoupravnih sporazumov imata oba v letu 1983 
sklenjena družbena dogovora o financiranju mednarodnih 
športnih prireditev: družbeni dogovor o organiziranju in 
financiranju XIV. zimskih olimpijskih iger 1984 v Sarajevu in 
družbeni dogovor o financiranju XXXVI. svetovnega prvenstva 
v namiznem tenisu, ki je bilo leta 1981 v Novem Sadu. 

Organiziranje takšnih mednarodnih športnih prireditev, kot 
so zimske olimpijske igre in svetovno prvenstvo v namiznem 
tenisu, njihovo financiranje in zagotavljanje drugih pogojev 
za njihovo izvedbo so nedvomno zadeve širšega skupnega 
oziroma splošnega družbenega pomena, za katere so poleg 
telesnokulturnih organizacij in skupnosti odgovorne tudi 
družbenopolitične skupnosti. Vendar tak pomen zadev in 
udeležba skupščin družbenopolitičnih skupnosti pri navede- 
nih dogovorih še ne dajeta tema dogovoroma značaja družbe- 
nih dogovorov. Družbeni dogovor je po ustavi samoupravni 
splošni akt, s katerim se zagotavlja in usklajuje samoupravno 
urejanje odnosov. Navedena dogovora pa nimata take pravne 
narave in funkcije, ker ne vsebujeta splošnih norm, s katerimi 
bi bile določene obveznosti udeležencev glede zagotavljanja 
in usklajevanja samoupravnega urejanja odnosov, ampak 
določata posamične obveznosti udeležencev pri financiranju 
obeh prireditev. 

Take obveznosti so predmet samoupravnega sporazuma. 
Po zakonu o združenem delu se s samoupravnim sporazu- 
mom lahko v okviru družbenoekonomskih in drugih samo- 
upravnih odnosov določ ijo tudi posamične pravice in obvez- 
nosti udeležencev glede združevanja dela in sredstev ali ure- 
sničevanja drugih posamičnih nalog in zadev skupnega 
pomena (1. odstavek 587. č lena). Udeleženci samoupravnega 
sporazuma so po tem zakonu lahko tudi družbenopolitične 
skupnosti oziroma njihovi organi, kadar združujejo sredstva, s 
katerimi razpolagajo, po načelu enakopravnosti med seboj ali 
s samoupravnimi organizacijami in skupnostmi (4. odstavek 
586. č lena). 

V zvezi s tema dvema in drugimi primeri je bila dana pobuda 
za sklenitev družbenega dogovora o pogojih za organiziranje 
in sofinanciranje mednarodnih športnih tekmovanj v Jugosla- 
viji. S tem družbenim dogovorom naj bi se določile vrste 
mednarodnih športnih tekmovanj, ki naj bi jih poleg organiza- 
torja, mesta gostitelja in republike oziroma avtonomne pokra- 
jine, v kateri je mesto gostitelj, sofinancirale tudi federacija, 
druge republike in avtonomni pokrajini, pogoji za organizira- 
nje teh mednarodnih športnih tekmovanj in merila za njihovo 
sofinanciranje. V skladu s tem družbenim dogovorom bi se 
nato sklepali samoupravni sporazumi o sofinanciranju posa- 
meznih mednarodnih športnih tekmovanj. 

Ob teh primerih velja posebej opozoriti na temeljne razlike 
med družbenim dogovorom in samoupravnim sporazumom. 
Te razlike so v elementih, ki predstavljajo konstitutivne ele- 
mente družbenega dogovora: v pravni naravi, funkcij in udele- 
žencih. 

Pravna narava. Družbeni dogovor je lahko le samoupravni 
splošni akt. Tako pravno naravo narekuje njegova funkcija 
zagotavljanja in usklajevanja samoupravnega urejanja odno- 
sov. Za razliko od družbenega dogovora je samoupravni spo- 
razum lahko samoupravni splošni akt ali samoupravni posa- 
mični akt. Samoupravni sporazum je samoupravni splošni 
akt, če se z njim na splošen nač in urejajo samoupravni odnosi 
(2. odstavek 404. č lena ustave SFRJ). Samoupravni posamični 
akt pa je samoupravni sporazum tedaj, kadar se z njim v 
okviru družbenoekonomskih in drugih samoupravnih odno- 
sov določajo posamične pravice in obveznosti udeležencev 
glede združevanja dela in sredstev ali uresničevaja drugih 
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posamičnih nalog in zadev skupnega pomena (1. odstavek 
587. člena zakona o združenem delu). 

Funkcija. Družbeni dogovor ima lahko le funkcijo zagotav- 
ljanja in usklajevanja samoupravnega urejanja družbenoeko- 
nomskih in drugih samoupravnih odnosov, ki so širšega skup- 
nega pomena za udeležence dogovora ali splošnega družbe- 
nega pomena. Funkcije neposrednega urejanja samouprav- 
nih odnosov družbeni dogovor ne more imeti. To je funkcija 
samoupravnega sporazuma in drugih samoupravnih splošnih 
in posamičnih aktov. Samoupravni sporazum pa ima lahko 
tudi funkcijo usklajevanja samoupravnega urejanja družbe- 
noekonomskih in drugih samoupravnih odnosov (npr. samo- 
upravni sporazumi o skupnih osnovah in merilih za razporeja- 
nje dohodka in čistega dohodka ter za delitev sredstev za 
osebne dohodke in sredstev za skupno porabo v posameznih 
delavnostih). 

Udeleženci. Za družbeni dogovor je ob obeh prejšnjih dveh 
elementih konstitutivnega značaja udeležba organa družbe- 
nopolitične skupnosti poleg samoupravnih organizacij in 
skupnosti in eventualno sindikata ter drugih družbenopoliti- 
čnih in družbenih organizacij. Dikcija 124. člena ustave SFRJ 
glede tega ni jasna in je povzročala dileme, ki jih je razrešil 
zakon o združenem delu z interpetativno določbo 2. odstavka 
579. člena. Organi družbenopolitičnih skupnosti so sicer 
lahko tudi udeleženci samoupravnega sporazuma vendar le v 
določenih primerih, ko se s samoupravnim sporazumom 
neposredno urejajo samoupravni odnosi (4. odstavek 30. 
člena ustave SFRJ; 4. odstavek 586. člena zakona o združe- 
nem delu). 

3) Primer vnašanja elementov planskih dogovorov v druž- 
bene dogovore je bila pobuda za sklenitev družbenega dogo- 
vora o varčevanju, smotrni porabi in solidarnosti pri pomanj- 
kanju električne energije, ki jo je predložil Zvezni izvršni svet v 
maju 1983. Družbeni dogovor naj bi sklenile: Skupščina SFRJ 
in skupščina republik in avtonomnih pokrajin, organizacije 
združenega dela, ki proizvajajo ali prenašajo električno ener- 
gijo, Gospodarska zbornica Jugoslavije in gospodarske zbor- 
nice republik in avtonomnih pokrajin ter Socialistična zveza 
delovnega ljudstva Jugoslavije. Naslov dogovora in udeležba 
skupšč in družbenopolitičnih skupnosti ter Socialistične zveze 
delovnega ljudstva sta edina elementa družbenega dogovora. 
Vsebina so vprašanja, ki so predmet samoupravnih sporazu- 
mov elektrogospodarskih organizacij in samoupravnih intere- 
snih skupnosti elektrogospodarstva ter planskega dogovora: 
uravnovešenje letnih elektrogospodarskih bilanc elektrogo- 
spodarstev republik in avtonomnih pokrajin in jugoslovan- 
skega elektrogospodarstva, zagotavljanje manjkajočega dela 
električne energije na deficitarnih območjih z izrabo prostih 
zmogljivosti elektrarn na drugih območjih, ukrepi za varčeva- 
nje in smotrno porabo električne energije, pogoji in merila za 
solidarno pomoč pri pomanjkanju električne energije, pogoji 
za prehod termoelektrarn na mazut v energetsko rezervo in za 
graditev ustreznih/zmogljivosti na trda goriva v petletnem 
obdobju ter koordiniranje delovanja elektrogospodarskih 
organizacij. 

V pobudi se kot ustavna podlaga za sklenitev družbenega 
dogovora navaja poleg 124. in 244. člena tudi 257. č len ustave 
SFRJ, ki se nanaša na družbeni plan Jugoslavije. Podlaga za 
družbeni plan Jugoslavije in za družbene plane družbenopoli- 
tičnih skupnosti sploh po 71. in 257. členu ustave SFRJ in po 
zakonu o temeljih sistema družbenega planiranja in o družbe- 
nem planu Jugoslavije niso družbeni dogovori ampak dogo- 
vori o temeljih planov, ki jih navedeni zakon po vsebini in 
uč inkovanju izenačuje s samoupravnimi sporazumi. Zakon o 
združenem delu sicer v 579. členu navaja kot področje druž- 
benega dogovarjanja tudi področje planiranja. Vendar v 
skladu z ustavno določeno funkcijo družbenega dogovora in 
funkcijo dogovora o temeljih družbenega plana z družbenim 
dogovorom ni mogoče urejati vprašanj, ki so predmet dogo- 
vora o temeljih družbenega plana. Glede odnosa med družbe- 
nim dogovorom in dogovorom o temeljih družbenega plana 
velja vse, kar je bilo prej rečeno glede odnosa med družbenim 
dogovorom in samoupravnim sporazumom. 

V zvezi s tem velja opozoriti na nedosledno uporabo pojma 
»družbeni dogovor« v 318. členu ustave SR Slovenije. Ta 
namreč določa, da družbeni plan SR Slovenije temelji na 
družbenem dogovoru. To določbo ustave SR Slovenije je 
treba interpretirati v zvezi s splošno določbo 88. člena, ki se 

nanaša na družbene plane družbenopolitičnih skupnosti in ne 
govori o družbenih dogovorih, ampak o dogovorih kot pbd- 
lagi teh planov. 

IV. UDELEŽENCI DRUŽBENIH DOGOVOROV 
IN DOGOVOROV DRUŽBENOPOLITIČNIH 
SKUPNOSTI TER POSTOPEK DOGOVARJANJA 

1. Udeleženci družbenih dogovorov 
Ustava predvideva tri kategorije udeležencev družbenih do- 

govorov: 
- organizacije združenega dela, zbornice in druga splošna 

združenja, samupravne interesne skupnosti in druge samo- 
upravne organizacije in skupnosti; 

- organe družbenopolitičnih skupnosti; 
- sindikat in druge družbenopolitične in družbene organi- 

zacije. 
Pred zakonom o združenem delu je obstajalo mnenje, da 

udeležba organa družbenopolitičnih skupnosti pri družbe- 
nem dogovoru ni konstitutivnega značaja in da družbeni 
dogovor lahko sklene tudi vsaka od navedenih kategorij ude- 
ležencev brez udeležbe drugih kategorij (Ustav SFRJ - 
stručno objašnjenje, Beograd 1975, str. 246). Zakon o združe- 
nem delu je dal drugačno interpretacijo. V 2. odstavku 579. 
člena določa, da družbeni dogovor sklenejo organi družbeno- 
politične skupnosti in zainteresirani drugi subjekti, ki jih 
ustava predvideva kot udeležence družbenega dogovora. 
Družbeni dogovor brez udeležbe organa družbenopolitične 
skupnosti torej ni mogoč , na drugi strani pa tudi ni mogoč 
družbeni dogovor samo med organi družbenopolitičnih skup- 
nosti brez udeležbe zainteresiranih smaoupravnih organizacij 
in skupnosti ter družbenopolitičnih in družbenih organizacij. 
Kljub temu so primeri, ko se predlagajo družbeni dogovori, ki 
naj bi jih sklenili samo organi družbenopolitičnih skupnosti. 
Taka primera sta bila: osnutek družbenega dogovora o enotni 
ureditvi strokovnih naslovov po končanem študiju na medi- 
cinski in stomatološki fakulteti in osnutek družbenega dogo- 
vora o ukrepih za zmanjšanje materialnih obveznosti gospo- 
darstva. 

Organi družbenopolitičnih skupnosti nastopajo kot udele- 
ženci družbenih dogovorov v mejah pravic in dolžnosti 
ustrezne družbenopolitične skupnosti in v mejah svojih funk- 
cij in pooblastil, ki jih imajo pri izvrševanju pravic in dolžnosti 
družbenopolitične skupnosti. Pri federalnih družbenih dogo- 
vorih je zlasti pomembno vprašanje udeležbe zveznih orga- 
nov. Njihovo udeležbo pri družbenih dogovorih je opredelil 
Zvezni zbor Skupščine SFRJ s svojimi sklepi o družbenih 
dogovorih, pri sklepanju katerih sodelujejo organi federacije 
(Uradni list SFRJ, št. 49/79). 

Po navedenih sklepih sodeluje organ federacije pri sklepa- 
nju družbenih dogovorov, s katerimi se v mejah z ustavo 
določenih funkcij federacije zagotavlja in usklajuje samo- 
upravno urejanje družbenoekonomskih in drugih odnosov, ki 
so širšega skupnega pomena za udeležence dogovora ali 
splošnega družbenega pomena. Družbeni dogovor sklene 
Skupščina SFRJ kot organ družbenega samoupravljanja in 
najvišji organ oblasti v mejah pravic in dolžnosti federacije in 
sicer tisti zbor Skupščine SFRJ, v katerega delovno področje 
spada vprašanje, ki je predmet družbenega dogovora. Zvezni 
izvršni svet je lahko udeleženec družbenega dogovora, ki se 
sklene za izvajanje politike za izvrševanje zveznih zakonov, 
drugih predpisov in splošnih aktov Skupščine SFRJ, in sme z 
njim prevzemati pravice in obveznosti v mejah pooblastil, ki 
jih ima po ustavi SFRJ in zveznih zakonih. Glede udeležbe 
Zveznega izvršnega sveta pri družbenih dogovorih določa 
smiselno enako 190. člen zakona o temeljih sistema državne 
uprave in o Zveznem izvršnem svetu ter zveznih upravnih 
organih. 

Pri obravnavanju omenjenih družbenih dogovorov je bilo 
večkrat postavljeno vprašanje ustavne podlage za udeležbo 
Skupščine SFRJ pri sklenitvi družbenega dogovora. Pri druž- 
benih dogovorih, ki po svoji vsebini niso družbeni dogovori, 
ampak dogovori republik in avtonomnih pokrajin, sploh ni 
ustavne podlage za sklenitev družbenega dogovora, ampak bi 
moral biti v skladu z ustavo sklenjen dogovor republik in 
avtonomnih pokrajin, pri katerem Skupščina SFRJ ne more 
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biti udeležena. Pri družbenih dogovorih, ki po svoji vsebini so 
družbeni dogovori, pa je udeležba Skupščine SFRJ odvisna 
od tega, ali ima federacija pravice in dolžnosti na področju, ki 
je predmet družbenega dogovora, kot je to opredeljeno v 
omenjenih sklepih Zveznega zbora Skupščine SFRJ. Isto velja 
glede udeležbe Zveznega izvršnega sveta pri družbenih dogo- 
vorih, ki jih v mejah svoje funkcije in pooblastil sklepajo 
izvršni sveti skupšč in družbenopolitičnih skupnosti 

Pri posameznih družbenih dogovorih je bilo postavljeno 
tudi vprašanje udeležbe drugih subjektov. Tako npr. pobuda 
za sklenitev družbenega dogovora o pogojih za organiziranje 
in financiranje mednarodnih športnih tekmovanj v Jugoslaviji 
ne predvideva udeležbe telesnokulturnih skupnosti v republi- 
kah in avtonomnih pokrajinah. Pri obravnavanju osnutka 
družbenega dogovora o temeljih skupne politike na področju 
zaposlovanja in njenem uresničevanju v SFRJ pa je bilo izra- 
ženo mnenje, da ni potrebna udeležba Zadružne zveze Jugo- 
slavije ter republiških in pokrajinskih zadružnih zvez pri tem 
družbenem dogovoru, prav tako pa tudi ne udeležba republiš- 
kih in pokrajinskih izobraževalnih skupnosti, ki svoje obvez- 
nosti glede izobraževanja za potrebe združenega dela uskla- 
jujejo z drugim družbenim dogovorom. Samo po sebi se 
razume, da ni podlage za udeležbo samoupravnih organizacij 
in skupnosti pri tistih družbenih dogovorih, ki po svoji vsebini 
niso družbeni dogovori, ampak dogovori družbenopolitičnih 
skupnosti. 

2. Udeleženci dogovora družbenopolitičnih 
skupnosti 

Udeleženci dogovorov družbenopolitičnih skupnosti so pri- 
stojni organi družbenopolitičnih skupnosti - skupščine ali 
njihovi izvršni sveti, pa tudi upravni organi, odvisno od tega, 
kateri organ je pristojen za urejanje vprašanj, ki so predmet 
dogovora. 

Pri teh dogovorih je treba - kot rečeno - loč iti dve vrsti 
dogovorov: 

1. dogovore republik in avtonomnih pokrajin, obč in in 
posebnih družbenopolitičnih skupnosti, ki jih sklepajo njihovi 
pristojni organi - skupščine ali njihovi izvršni sveti po tretji 
alinei 2. odstavka 244. člena oziroma, če gre za dogovore 
republik in avtonomnih pokrajin o usklajevanju osnov davčne 
politike in davčnega sistema, po 265. členu ustave SFRJ: 

2. dogovore, ki jih po 273. členu ustave SFRJ sklepajo 
pristojni zvezni organi - zvezni izvršni svet ali zvezni upravni 
organi z ustreznimi organi v republikah in avtonomnih pokra- 
jinah glede izvrševanja zveznih zakonov in drugih predpisov 
ter splošnih aktov, ki jih izvršujejo organi v republikah in 
avtonomnih pokrajinah. 

V skladu s sklepi Zveznega zbora Skupščine SFRJ o teh 
dogovorih (Uradni list SFRJ, št. 49/79) zvezni organi ne 
morejo biti udeleženci dogovorov republik in avtonomnih 
pokrajin, občin in posebnih družbenopolitičnih skupnosti, ki 
se sklepajo po tretji alinei 2. odstavka 244. člena ustave SFRJ. 
Prav tako zvezni organi ne morejo biti udeleženci dogovorov 
republik in avtonomnih pokrajin o usklajevanju osnov davčne 
politike in davčnega sistema po 265. členu ustave SFRJ. 
Vendar se - kot smo videli - zvezni organi vključujejo v 
dogovore republik in avtonomnih pokrajin na ta način, da jim 
dajo obliko družbenega dogovora ali da vključ ijo vprašanja, ki 
so predmet dogovora republik in avtonomnih pokrajin v druž- 
beni dogovor. 

Na ta nač in se v dogovore republik in avtonomnih pokrajin 
vključujejo tudi samoupravne organizacije in skupnosti, druž- 
benopolitične in družbene organizacije, ki so udeleženke 
družbenega dogovora. So pa tudi primeri, ko se samoupravne 
organizacije in skupnosti vključujejo neposredno v dogovore 
družbenopolitičnih skupnosti. Značilen tak primer so dogo- 
vori o izvajanju politike cen. Udeleženci teh dogovorov so 
poleg Zveznega izvršnega sveta ter izvršnih svetov skupščin 
reublik in avtonomnih pokrajin tudi zvezna, republiške in 
pokrajinski skupnosti za cene, gospodarska zbornica Jugo- 
slavije ter gospodarske zbornice republik in avtonomnih po- 
krajin. 

3. Postopek dogovarjanja 
Ustava in zakon o združenem delu določata načela družbe- 

nega dogovarjanja: enakopravnost udeležencev, prostovolj- 

nost pri sklenitvi družbenega dogovora, odprtost družbenega 
dogovora, t. j. možnost pristopa drugih udeležencev, ki niso 
sodelovali pri njegovi sklenitvi, javnost postopka družbenega 
dogovarjanja, ustavnost in zakonitost družbenega dogovora, 
obveznost udeležencev, da se ravnajo v skladu z družbenim 
dogovorom, ki so ga sklenili ali k njemu pristopili, odgovor- 
nost udeležencev za izvajanje družbenega dogovora in spora- 
zumno reševanje sporov, ki nastanejo pri izvajanju družbe- 
nega dogovora. 

Postopek družbenega dogovarjanja določajo udeleženci 
sporazumno. Skupščine družbenopolitičnih skupnosti in nji- 
hovi izvršni sveti imajo določen postopek za družbeno dogo- 
varjanje v svojih poslovnikih. Ker so ti organi dolžni delati po 
svojih poslovnikih, morajo ta postopek upoštevati tudi drugi 
udeleženci družbenega dogovora. 

Postopki za sklenitev federalnih družbenih dogovorov so 
pogosto dolgotrajni že zato, ker je treba usklajevati stališča 
udeležencev na dveh ravneh: na ravni posamezne republike 
oziroma avtonomne pokrajine in na ravni federacije. Ti 
postopki se še podaljšujejo zaradi reševanja takšnih vprašanj, 
ki so obravnavana v tem poročilu in bi morala biti načelno 
rešena, ne pa da se od primera do primera znova odpirajo. 

Postopki se pogosto reducirajo na dve fazi. To pa ne pri- 
speva k skrajšanju postopkov, ker se potem osnovna vpraša- 
nja, ki bi morala biti razrešena v fazi pobude za sklenitev 
družbenega dogovora, razrešujejo v fazi osnutka, vprašanja, 
ki bi morala biti razrešena v fazi osnutka, pa se prenašajo v 
fazo predloga. Izkušnje kažejo, da bi bil za sklepanje federal- 
nih družbenih dogovorov ustreznejši trifazni postopek. 

Ustava ne določa načel dogovarjanja družbenopolitičnih 
skupnosti. Za to dogovorajanje se uporabljajo enaka načela 
kot za družbeno dogovarjanje, primerno naravi dogovorov 
družbenopolitičnih skupnosti. Te dogovore sprejemajo 
organi družbenopolitičnih skupnosti po postopku, ki velja za 
sprejemanje njihovih splošnih aktov. 

V. SKLEPI 
Ta analiza kaže, da praksa družbenih dogovorov in dogovo- 

rov družbenopolitičnih skupnosti kot oblik uresničevanja 
skupnih interesov v federaciji ne upošteva dosledno ustavne 
koncepcije obeh oblik dogovarjanja. To velja še posebej za 
družbene dogovore. Praksa ne razločuje dosledno med 
obema oblikama in ustvarja hibridne oblike: družbene dogo- 
vore z elementi dogovorov družbenopolitičnih skupnosti ali 
narobe. V družbene dogovore se vnašajo tudi elementi pred- 
pisov, samoupravnih sporazumov in planskih dogovorov. 

1) Organi družbenopolitičnih skupnosti kot udeleženci 
družbenega dogovora prevzemajo z njim tudi obveznosti 
glede urejanja zadev iz pristojnosti družbenopolitičnih skup- 
nosti, ki se urejajo z zakoni in drugimi predpisi ter splošnimi 
akti teh skupnosti. V praksi so tudi primeri, ko so vsebina 
družbenega dogovor izključno take obveznosti organov druž- 
benopolitičnih skupnosti. 

Določanje takih obveznosti organov družbenopolitičnih v 
družbenem dogovoru ni v skladu z ustavno opredlejeno 
pravno naravo in funkcijo družbenega dogovora. Ustava opre- 
deljuje družbeni dogovor kot samoupravni splošni akt, s kate- 
rim se zagotavlja in usklajuje samoupravno urejanje družbe- 
noekonomskih in drugih odnosov, ki so širšega skupnega 
pomena za udeležence dogovora ali splošnega družbenega 
pomena. V skladu s tako opredeljeno pravno naravo in funk- 
cijo družbenega dogovora so predmet družbenega dogovora 
lahko le take obveznosti udeležencev, ki se nanašajo na 
urejanje samoupravnih odnosov s samoupravnimi sporazumi 
in drugimi samoupravnimi akti. Ne morejo pa biti predmet 
družbenega dogovor obveznosti organov družbenopolitičnih 
skupnosti glede urejanja zadev z zakoni in drugimi predpisi 
ter splošnimi akti teh skupnosti. Kadar je v skupnem interesu 
potrebno usklajeno urejanje zadev iz pristojnosti republik in 
avtonomnih pokrajin, občin in posebnih družbenopolitičnih 
skupnosti, je ustavna oblika za to usklajevanje dogovor repu- 
blik in avtonomnih pokrajin, občin in drugih družbenopoliti- 
čnih skupnosti po tretji alinei 2. odstavka 244. člena ustave 
SFRJ. Pristojnosti federacije pri uresničevanju skupnih inte- 
resov v federaciji pa izvršujejo zvezni organi v oblikah, 
določenih v prvi in drugi alinei 2. odstavka 244. člena ustave 
SFRJ, to je ob enakopravni udeležbi in odgovornosti republik 
in avtonomnih pokrajin v teh organih pri določanju in izvaja- 
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nju politike federacije ali na podlagi odločitev oziroma 
soglasja republik in avtonomnih pokrajin. 

2) Praksa kaže, da se v družbene dogovore vnašajo tudi 
elementi predpisov z določanjem obveznosti subjektov, ki 
niso udeleženci dogovora oziroma s tem, da se daje družbe- 
nemu dogovoru uč inek splošno obvezujočega akta. 

Ustava določa, da družbeni dogovor zavezuje udeležence, 
ki ga sklenejo ali k njemu pristopijo. V skladu s tem družbeni 
dogovor ne more določati obveznosti subjektov, ki niso ude- 
leženci dogovora, in ne more imeti uč inka splošno obvezu- 
jočega akta. Takega uč inka mu tudi ne more dati zakon. 
Ustava določa, da skupščina družbenopolitične skupnosti 
lahko predpiše, da so posamezne samoupravne organizacije 
in skupnosti dolžne opraviti postopek za družbeno dogovarja- 
nje. Ne more pa predpisati obvezne sklenitve družbenega 
dogovora niti njegove uporabe za subjekte, ki ga niso sklenili 
ali k njemu pristopili. 

Elementi predpisov se vnašajo v družbene dogovore tudi s 
tem, da se z družbenim dogovorom urejajo vprašanja, ki se 

lahko urejajo le z zakonom ali drugim predpisom. Družbeni 
dogovor je samoupravni splošni akt in se z njim lahko urejajo 
le vprašanja, ki so predmet samoupravnega urejanja: 

3) Z družbenim dogovorom se včasih tudi neposredno ure- 
jajo samoupravni odnosi in določajo obveznosti, ki so pred- 
met planskih dogovorov. S tem se v družbene dogovore 
vnašajo elementi samoupravnih sporazumov in planskih 
dogovorov. Ustava določa, da se z družbenim dogovorom 
zagotavlja in usklajuje samoupravno urejanje družbenoeko- 
nomskih in drugih odnosov, ki so širšega skupnega pomena 
za udeležence ali splošnega družbenega pomena. Glede na 
tako opredeljeno funkcijo družbenega dogovora se z njim ne 
morjo neposredno urejati samoupravni odnosi. To je funkcija 
samoupravnih sporazumov in drugih samoupravnih aktov. 
Prav tako pa družbeni dogovor glede na svojo z ustavo 
določeno funkcijo tudi ne more prevzemati funkcije planskih 
dogovorov in določati obveznosti, ki so predmet teh dogo- 
vorov. 
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